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 :مقدمة

تثَت اعبدؿ الفقهي والقضائي والقانوين ُب نظرية القانوف اإلداري، سواء ُب ال تزاؿ فكرة االجتهاد القضائي  
الية اليت زبص السؤاؿ الرئيس ُب مصدريتو للقاعدة القانونية اإلدارية، أو غَتىا من اإلشكاالت اليت قد تثار اإلشك

 باستمرار ُب النظاـ القانوين الفرنسي، وحىت ُب النظم القريبة منو واليت تبنت توجهو القضائي والقانوين، كاعبزائر مثبل.

اؼبقصود باالجتهاد القضائي عامة، ال االجتهاد القضائي االداري، ولو النظر ُب فقو القانوف، هبده اىتم بتحديد و 
أف ذلك قد يكوف ليس مهما مىت تبُت أف الفرؽ بُت اؼبفهومُت السابقُت، قد ينحصر فقط ُب اعبهة القضائية الصادر 

 عنها العمل االجتهادي بُت اف كانت جهة قضاء عادية، أو جهة قضاء ادارية.
الت جادة ُب تعريف االجتهاد القضائي االداري على اػبصوص، باعتباره نظرية قانونية رغم ذلك، ىناؾ ؿباو 

 مستقلة ومتميزة عن نظرية االجتهاد القضائي عامة.
فمن خبلؿ معيار سلطة انتاجو، االجتهاد القضائي االداري ىو وثيق الصلة باؼبنازعة االدارية، حيث يصدؽ 

. وال منازعة ادارية دوف تبٍت اجتهادا قضائيا اداريا. فما ىو اال ف منازعة اداريةد قضائي اداري دو القوؿ، أنو ال اجتها
 . وبالتإب فهو وثيق الصلة بالسلطة القضائية االدارية.1للمنازعات االدارية، أو نتيجة ؽبا اانعكاس

رية، فهو:" وحبسب اؼبعيار العضوي؛ يبثل االجتهاد القضائي االداري كل اجتهاد صادر عن جهة قضائية ادا
ؾبموع األحكاـ واؼبقررات الصادرة عن اعبهات ذات الطبيعة القضائية االدارية. باعتبار أف االجتهاد القضائي عامة يعرب 

 .2ة عن اعبهات القضائيةـ واؼبقررات الصادر عن ؾبموع األحكا
 طبيعة العمل ُب حد ذاتو، ، فهو يبثل النظر أبحبسب اؼبعيار اؼبوضوعي ُب تعريف االجتهاد القضائي االداري أما

باعتباره عمبل يتضمن حبل لنزاع معروض، ويتضمن بصفة صروبة أو ضمنية موقفا جديدا ُب مسألة قانونية معينة، أو 
 .3تغيَتا أو الغاءا ؼبوقفا قضائيا معينا سابقا ُب مسألة قانونية

قضائية وسعو وجهده وطاقتو ُب  بذؿ القاضي أو ىيئة:" 4خالدي االجتهاد القضائي باعتباره وعرؼ اؼبهدي
استنباط وربصيل اغبلوؿ واألحكاـ القانونية من مصادرىا الرظبية وتنزيلها على الوقائع تنزيبل ؿبكما يقضي أب الفصل ُب 

                                                           
1

 - Philippe Jestaz, la jurisprudence, ombre portée du contentieux, Dalloz-Sirey ,France, 1989, p149. 
2

 - Philippe Jestaz, op-cit, p 151 
، يوسف بن 1"، رسالة دكتوراة، كمية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر  " االجتهاد القضائي االداريسمية سنوساوي،  - 3

 .20، ص 2019-2018خدة، 
، بن 1رسالة دكتوراة، كمية الحقوق سعيد حمدين جامعة الجزائر " االجتهاد القضائي في المادة االدارية "، الميدي خالدي،   - 4

 .29، ص 2018-2017يوسف بن خدة، 
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اػبصومة اؼبتنازع عليها، ُب حالة عدـ وجود النص القانوين واجب التطبيق أو غموضو أو عدـ كفايتو، فيفسر القانوف مىت  
 امضا، ويكملو مىت كاف ناقصا، ويوجد حبل مىت كاف النص غَت موجود، ويكوف ملزما ألطرافو".كاف غ

:" ؾبموع اغبلوؿ اليت تتوصل اليها اعبهات القضائية وىي 1ليحدد اؼبعٌت العاـ ُب تعريف االجتهاد القضائي باعتباره
، ويطلق عليها االجتهاد القضائي االداري، تفصل ُب اػبصومات اؼبعروضة عليها ُب أي مادة أو فرع من فروع القانوف

 االجتهاد القضائي التجاري، االجتهاد القضائي البحري والعقاري ... ".
:" اعبهد الذي يبذلو القاضي االداري أو اؽبيئة القضائية 2ٍب اؼبعٌت اػباص لبلجتهاد القضائي االداري معتربا اياه

القانوف العاـ،  إطارالقانونية، ليطبقها على خصومة معروضة عليو ُب  االدارية، ُب اهباد واستنباط اغبلوؿ واألحكاـ
وينطلق فيها القاضي من قواعد استثنائية غَت مألوفة ُب قواعد القانوف اػباص، غَت موجودة أو موجودة ُب ويعًتيها 

 غموض وعدـ كفاية، مراعيا ُب ذلك اؼبوازنة بُت اؼبصلحة العامة واؼبصلحة اػباصة لؤلفراد ".
ولقد عرؼ الغوثي بن ملحة االجتهاد القضائي، دبعٌت واسع وآخر ضيق، معتربا اياه:" ؾبموع األحكاـ الصادرة 

حدد األسس اليت  الضيق. ٍبعن احملاكم " باؼبعٌت الواسع، و" اعتباره بعض األحكاـ اؼبتعلقة دبسألة قانونية ما "، باؼبعٌت 
 .3ياغة القانونية، والتكييف القانوين، والتفسَت القضائييقـو عليها االجتهاد القضائي، ُب أدوات الص

حيث تتمثل أدوات الصياغة القانونية ُب كل من القاعدة القانونية واؼببادئ العامة القانونية واؼبفاىيم القانونية 
قائع النزاع. أما التكييف القانوين، فيمثل عمبل ذىنيا يتوصل بو القاضي أب تطبيق القانوف على و  االقانوين. أموالنمط 

التفسَت القضائي، فهو يبثل عنصرا جوىريا ُب تطبيق القانوف وىو ضروري لتطبيق القاعدة القانونية على واقع النزاع 
 .4اؼبنشور أماـ القاضي

ويرى رشيد خلوُب ُب تعريف االجتهاد القضائي أنو يكوف مىت توافرت معايَت تتعلق باؼبقرر القضائي عبهة القضاء 
 العليا. االداري

حيث يبثل االجتهاد القضائي حبسبو، كل مقرر قضائي صادر عن جهة القضاء االداري العليا مشكبل من كل 
غرفها ؾبتمعة، لتطرح مبدأ عاما ؾبردا، ومتضمنا مبدأ قضائيا جديدا، أو مغَتا ؼببدأ قضائيا سابقا، مع توافر معيار 

 .5االستقرار واالشهار وتوفر ىذه اؼبقررات القضائية

                                                           
 .30، ص مرجع سابق" االجتهاد القضائي في المادة االدارية "، الميدي خالدي،  - 1
 .30، ص نفسوالمرجع  - 2
 .57، 56، 55 ، ص2000، 1غوثي بن ممحة، " أفكار حول االجتياد القضائي "، المجمة القضائية، ع ال - 3
 .57، 56، 55، ص نفسومرجع ال - 4

5  - Rashid Khelloufi, La jurispisprudence administrative dans le sytéme juridique algerien; une 

jurisprudence inaccomplie, Revue idara, n 43, pp, 7-32.  
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صدور ؾبموعة من اؼبقررات القضائية  من خبلؿاالجتهاد القضائي.  الذي يضمن وجود عياراؼباالستقرار ىو ف"
لة أبنفس النتيجة. كما يضمن االستقرار ذبنب تناقض اعبهات القضائية حوؿ مس فصل لة قضائية واحدةأالفاصلة ُب مس

 .والقانوفواحدة ويكرس مبدأ اؼبساواة أماـ القضاء 
ُب  ومبدأ الفصليتماشى  امعيار  القضائي،لتكوين االجتهاد  آخر عترب إشهار اؼبقررات القضائية معيارايكما 

يسمح اإلشهار لكل مواطن االطبلع على كيفية نظر  االقضائي. كمُب العمل  وضرورة الشفافيةباسم الشعب  القضايا
 بصفة علنية. والفصل فيهاالقاضي ُب القضايا اؼبطروحة عليو 

 .وتطويرهلفهم القانوف اإلداري  والبحوث العلميةشهار مزية أخرى تتمثل ُب تسهيل الدراسات ولئل
من جهة بُت  وظمآف نقاشإشهار اؼبقررات القضائية أنبية بالغة ُب إنشاء االجتهاد القضائي  وىكذا يكتسي

 .والفقو واؼبشرعبُت القضاء  والفقو ومن جهةالقضاء 
ُب تكريس ؾبتمع ديبقراطي ُب دولة القانوف حبيث يسمح اإلشهار  ة لكونو يشارؾال تقل أنبي ولئلشهار مهمة

 .وواجباهتم ومعرفة حقوقهم االطبلع للمواطنُت
 القاضي على إعداد مقررات قضائية تتميز باعبودة القانونية. ىذا األخَت اإلشهار جبربأىداؼ  ومن بُت

إشهار اؼبقررات القضائية عند النطق  قـبتلفة. يتحقؿبطات  ويتم ُباؼبقررات القضائية عدة أشكاؿ  ويأخذ إشهار
القضائي".  رظبية لبلجتهاد الريدة اعبؾببلت متخصصة اليت يبكن اعتبارىا دبثابة " وبنشرىا ُبهبا أثناء اعبلسات العلنية. 

 .1"ورجاؿ القانوفيقـو هبا الفقو  والتعاليق اليتيتحقق اإلشهار بواسطة التحاليل  اكم
، معتربا األوؿ ىو " اجتهاد قضائي" و " االجتهاد القضائيكل من مصطلحي " ؽ رشيد خلوُب بُت  حيث يفر 

 .2اؼبعٍت ببناء اؼببادئ العامة للقانوف، بينما الثاين، فهو دوف ذلك مرتبة
 إشكالية الموضوع:  -1

 :، الذي يريد الباحث طرحو ىوالرئيسي اف سؤاؿ البحث
 داري في القانوف اإلداري الجزائري؟ما دور وأثر االجتهاد القضائي اإل

فاالجتهاد القضائي اإلداري اؼبقصود بالبحث ىو ذلك الذي يؤسس وينشئ قواعد قانونية إدارية، تتصف بصفة 
 العمومية والتجريد وااللزاـ، وكل وصف تتصف بو القاعدة القانونية.

                                                           

1 - Rashid Khelloufi, La jurispisprudence administrative dans le sytéme juridique algerien; une 

jurisprudence inaccomplie, ibid, pp 7-32. 
2
 - Ibid, p 7-32. 
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نوين القضائي للموضوع، مرتبط بالتجربة القا اإلطارالبحث، أف  إطارويؤكد الباحث ُب ىذا السياؽ، ُب ربديد 
 اعبزائرية، وىبصها أساسا، مع االستئناس بالنظم اؼبقارنة ُب كل حُت، ومىت كانت ىناؾ ضرورة.

 ويبكن من خبلؿ اإلشكالية الرئيسة أعبله تبٍت أسئلة فرعية وىي التالية:
 ما دور االجتهاد القضائي ُب القانوف اإلداري؟ 
 ائي اإلداري ُب القانوف اإلداري؟ما أثر االجتهاد القض 
 ىل يبكن أف يكوف القاضي اإلداري مشرعا للقانوف؟ 

 وبالتبعية عبلقة اؼبقارنة بُت السلطتُت التشريعية والقضائية؟ ما عبلقة اؼبشرع بالقاضي ُب سن القانوف؟ 
 انوف اإلداري؟وأثر ذلك ُب نظرية الق ما عبلقة ربوالت اؼبادة اإلدارية باالجتهاد القضائي اإلداري؟ 

 من منع ويبنع القاضي اإلداري ُب اعبزائر من االجتهاد القضائي، وتشريع قواعد القانوف االداري؟ 

 ما مربر استمرارية االجتهاد القضائي اإلداري كأساس لقواعد القانوف اإلداري؟ 
 أسباب اختيار الموضوع: -2

وؽبا، وىو " مفهـو االجتهاد القضائي اإلداري " من ىو البحث ُب اؼبفاىيم وأص، وضوعىذا اؼبما دفعنا أب اختيار 
خبلؿ الدور واألثر، وؿباولة مقاربة اؼبوضوع أب فلسفة القانوف، واليت ىي غائبة أب حد ما ُب الدراسات القانونية 

 ذلك.اعبزائرية، فكثَتا ما تقف الدراسات القانونية أب حد اؼبوقف القانوين والقضائي وال تتعداىا أب ما وراء 
باإلضافة أب أف موضوع البحث، ولو انو حبث فيو من قبل، اال أننا نرى فيو زوايا واشكاالت وتساؤالت مازالت 

 العمل التشكيكي البحثي اؼبتواصل ُب فقو وقضاء القانوف. إطارٓب تطرح بعد، وستبقى ُب 
ائري، اليت تتمسك هبا بعض التوجهات إضافة أب مسألة فك االرتباط بُت فقو القانوف الفرنسي وفقو القانوف اعبز 

كاف ىناؾ إمكانية لبناء نظرية للقانوف اإلداري اعبزائري، خاصة ُب ظل   إذاالفقهية ُب اعبزائر. حيث يطرح الباحث، ما 
 اؼبادية للقانوف بُت ـبتلف النظم القانونية.واؼبصادر اختبلؼ األسس 

 الهدؼ من الدراسة: -3

دور " وُب " جتهاد القضائي ُب اثراء القانوف اإلداري، ىو البحث ُب " الاف اؽبدؼ من حبث موضوع دور اال
سلطة االنشاء واالبتداع للقاضي ُب "، حيث مسألة دور االجتهاد القضاء اإلداري ُب القانوف اإلداري، سبثل البحث األثر

 اإلداري وسلطة الكشف عن القاعدة القانونية اإلدارية.
ى اثراء اؼبادة اإلدارية من قبل االجتهاد القضائي، واغباجة اليو، والذي يبثل الشق وأما األثر؛ فهو البحث ُب مد

 االجرائي والشق اؼبوضوعي للقاعدة القانونية اإلدارية.
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كما هتدؼ الدراسة أب تبيُت مكانة االجتهاد القضائي ُب القانوف اإلداري، وما اذا كانت اليـو أوكد ُب 
 اذباىات تنادي بإعدامها أو االنتقاص من شأهنا، ُب مواجهة التقننة للقانوف اإلداري. استمراريتها وديبومتها، ُب ظل

اري فصحيح أف تقننة اؼبادة اإلدارية أخذت حيزا كبَتا ُب نظرية القانوف اإلداري، غَت، أف حدود القانوف اإلد
 االبتداع واالنشاء ُب ظبللو.القضاء اإلداري حفظ اؼبشروعية والشرعية فيو و  ماتزاؿ مفتوحة، فبا يستوجب على

 أىمية الموضوع: -4

أنبية موضوع الدراسة ترتبط ُب تبيُت اؼبكانة اؼبتميزة لبلجتهاد القضائي ُب نظرية القانوف اإلداري، وُب القانوف 
كاف ال يزاؿ لبلجتهاد القضائي دور ُب تبٍت اغبلوؿ القضائية خبصوص   إذااإلداري اعبزائري على اػبصوص، وتبيُت ما 

اؼبادة اإلدارية، خاصة ُب ظل غموض النص التشريعي أو انعدامو. وذلك ُب سياؽ حبث موضوع مصادر القاعدة القانونية 
 اإلدارية.

كما أف العبلقة بُت العمل التشريعي والعمل القضائي من األنبية دبكاف خاصة ُب نظرية القانوف اإلداري، واليت 
ستدعي توضيح مقاربة القاضي اؼبشرع للنص القانوف اإلداري، واليت كانت تتميز خبصوصية عن باقي فروع القانوف، ي

كاف لعقيدة االنطبلؽ مربر الستمراريتها وبقاءىا ُب اثراء العمل التشريعي من   إذاانطبلقة تأسيس القانوف اإلداري، وما 
 جهة والعمل القضائي كذلك.

ن خبلؿ مقومات عديدة، من بينها العمل االجتهادي كما يبكن القوؿ أف جودة النص القانوين اإلداري، تتأٌب م
القضائي اؼبتواصل، لذلك موضوع البحث يساعد ُب اجبلء مدى ضرورة تعزيز االختصاص التقويبي واالجتهادي للقضاء 

 ذبسيد مبادئ األمن القانوين والقضائي. إطاراإلداري. وبقاءه. ُب 

 الدراسات السابقة: -5

ث تناولتو بالدراسة عديد البحوث السابقة، سواء ُب الفقو الفرنسي وحىت ُب اف ىذا اؼبوضوع ليس جديدا، حي
 الفقو اعبزائري، وىو ال يزاؿ يثَت إشكاالت عدة تستحق الدراسة والبحث.

ة ب"االجتهاد القضائي نفمن بُت الدراسات ُب الفقو اعبزائري، قبد رسالة الدكتوراة للباحث اؼبهدي خالدي اؼبعنو 
، والذي تعرض فيها أب بابُت، األوؿ مفهـو 2118-2117رية"، ُب كلية اغبقوؽ عبامعة اعبزائر، لسنة ُب اؼبادة اإلدا

االجتهاد القضائي واؽبيئات القضائية اؼبختصة بو، وتناوؿ فيو مفهـو االجتهاد القضائي، ونشأة القضاء اإلداري وتطوره، 
دة اإلدارية وتطبيقاه ُب ذلك، وبُت فيو القاضي اإلداري بُت النص أما الباب الثاين عنونو القاضي اإلداري وتعاملو مع اؼبا

 القانوين والسلطة التقديرية لئلدارة، وتطبيقات قضائية للقاضي اإلداري اعبزائري ُب اؼبادة اإلدارية.
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ة حيث ما يبكن مبلحظتو ُب رسالتو، أنو تعرض فقط لدور القاضي اإلداري وتعاملو مع النص ُب اؼبادة اؼبوضوعي
اإلشارة أب دعوى اإللغاء والقضاء الكامل ُب التطبيقات القضائية اجرائيا. كما أف  قتصر أبدوف اؼبادة اإلجرائية، حيث ا

 اإلشارة أب اؼبادة اؼبوضوعية كاف مقتضبا ىبص تفسَت النص القانوين الواضح والغامض وفقط.
نة ب"االجتهاد القضائي اإلداري"، كلية اغبقوؽ جامعة باإلضافة أب رسالة دكتوراة للباحثة سنوساوي ظبية واؼبعنو 

، جاء ُب باهبا األوؿ مفهـو االجتهاد القضائي االداري: مفهـو متشعب، ُب فصلو األوؿ 2119-2118اعبزائر، 
ربديد مفهـو االجتهاد القضائي، والفصل الثاين عبلقة االجتهاد القضائي االدري بالنظاـ الدستوري والنظاـ القضائي، 
وُب الباب الثاين، اؼبكانة القانونية لبلجتهاد القضائي اإلداري، ُب فصلو األوؿ االجتهاد القضائي اإلداري كمصدر 

 مكمل للقانوف، وُب الفصل الثاين عوامل اضعاؼ االجتهاد القضائي اإلداري.
وين وضعف العمل القان اإلطاروما يبكن مبلحظتو، من خبلؿ طرح الباحثة، ىو الوصوؿ أب نتيجة عدـ وضوح 

القضائي للقاضي اإلداري، وبالتإب اإلقرار بعدـ وجود اجتهاد قضائي اداري، وىذه نتيجة وصفية غبالة االجتهاد 
القضائي، حبيث غموض االطار القانوين وضعف االجتهاد القضائي يستدعي البحث ُب ما وراء ذلك. وعدـ التسليم 

 مقيدة بدوف تقييد.األحياف فقط باؼبمارسة واليت قد تكوف ُب كثَت من 
وُب الفقو اؼبصري، رسالة دكتوراة للباحث ؿبمد جبلؿ ؿبمد العيسوي، بعنواف " دور القاضي اإلداري ُب اؼبنازعة 
اإلدارية دراسة مقارنة "، كلية اغبقوؽ عبامعة اؼبنوفية، بُت ُب فصل سبهيدي دور القاضي اإلداري ُب انشاء وخلق القاعدة 

الباب األوؿ عنونو السلطة التقديرية للقاضي اإلداري ُب اؼبنازعة اإلدارية، ُب الفصل األوؿ منو دور القاضي القانونية، ٍب 
اإلداري ُب تسيَت إجراءات اؼبنازعة اإلدارية، وُب الفصل الثاين دور القاضي اإلداري ُب الرقابة على السلطة التقديرية 

داري ُب مرحلة االثبات اإلداري، ٍب الباب الثاين بعنواف دور القاضي لئلدارة، وُب الفصل الثالث ُب دور القاضي اإل
اإلداري ُب تنفيذ األحكاـ اإلدارية، وُب فصلو األوؿ دور القاضي اإلداري ُب مواجهة امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكاـ 

تنفيذ األحكاـ اإلدارية الصادرة اإلدارية الصادرة ضدىا، وُب الفصل الثاين دور القاضي اإلداري ُب الزاـ االدارة ُب 
 ضدىا.

 وما يبلحظ ُب ىذه الرسالة، ىو االىتماـ بالشق االجرائي فقط، دوف الشق اؼبوضوعي ُب اؼبنازعة اإلدارية.
للباحث عبد الرضبن اللمتوين، عنواهنا "دور االجتهاد القضائي ُب خلق القاعدة  دكتوراهومن الفقو اؼبغريب، رسالة 

. حيث تناوؿ ُب القسم األوؿ منو شرعية خلق االجتهاد 2118ورة عن دار القلم، اؼبغرب لسنة القانونية"، منش
القضائي للقاعدة القانونية، ضم ُب بابو األوؿ اؼبعيقات النظرية لدور االجتهاد القضائي ُب خلق القاعدة القانونية، حيث 

االجتهاد القضائي ُب خلق القاعدة القانونية، وُب  ضم فصبل أوال بعنواف رسوخ فلسفة الفقو الكبلسيكي الرافضة لدور
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فصلو الثاين اؼبشكلة الدستورية، ٍب تناوؿ ُب الباب الثاين منو أساس وضوابط خلق االجتهاد القضائي للقاعدة القانونية، 
اد القضائي بُت ُب فصلو األوؿ أساس خلق االجتهاد القضائي للقاعدة القانونية، وُب الفصل الثاين ضوابط خلق االجته

للقاعدة القانونية. وتطرؽ ُب القسم الثاين من دراستو أب طرؽ وآليات خلق االجتهاد القضائي للقاعدة القانونية، بُت ُب 
الباب األوؿ، خلق االجتهاد القضائي للقاعدة القانونية عن طريق التفسَت، وُب بابو الثاين خلق االجتهاد القضائي 

 تكملة التشريع، ليصل أب خاسبة تضم أىم نتائجو.للقاعدة القانونية من خبلؿ 
وما يبلحظ ُب ىذه الرسالة فضبل عن اىتمامها بطبيعة اغباؿ بالنظاـ القانوين اؼبغريب، ىو الدراسة كانت شاملة 

 تقتصر فقط على نظرية القانوف االداري. عامة، وٓبللنظرية القانونية 
 .1ُب ثناياه، سواء من الفقو الفرنسي، أو الفقو العريباضافة أب رسائل ومقاالت متعددة ضمها البحث 

 المنهج المتبع: -6

بقصد دراسة موضوع البحث سنعتمد اؼبنهج التحليلي، وذلك من خبلؿ دراسة وربليل موقف القانوف والقضاء 
دة اإلدارية، والعمل فيما يتعلق بسؤاؿ البحث، وشرح وربليل التوجو التشريعي والقضائي لنظاـ القضاء اإلداري اؼبتعلق باؼبا

على نقد كل من النص القانوين واالجتهاد القضائي. إضافة أب ابراز اآلراء الفقهية وأدلتها وحججها والعمل على نقدىا  
 باؼبقارنة مع بعض األنظمة القانونية كلما سنحت الفرصة لذلك. كذلك.

 خطة الدراسة: -7

اليهما بفصل سبهيدي، وشد كل ذلك مقدمة وخاسبة،  لدراسة ىذا اؼبوضوع، قسمنا البحث أب بابُت، ومهدنا
 وذلك على النحو اآلٌب:

االجتهاد تهاد القضائي ُب القانوف اإلداري، وقسمتو أب مبحثُت، األوؿ عنونتو بدور االج فصل سبهيدي تطرقت فيو أب
 ف االداري.للقانو  القضائي مصدرااالجتهاد ب الثاين عنونتوو قضائي ليس مصدرا للقانوف اإلداري، ال

 الفصل األوؿ القاعدة االجرائية اإلدارية، وضمُب اعبزائري ثر االجتهاد القضائي أالباب األوؿ معنونا اياه بٍب عرجت أب 
اإلدارية، والذي تطرقت فيو أب بكامل مراحل الدعوى  االجرائية اؼبتعلقداري ُب القاعدة االجتهاد القضائي اال أثربعنواف 

                                                           
 عمى سبيل المثال" - 1

LaureBouvier, Le conseil détat et la confectio de la loi, 04-12-2013, un Panthéon-assas, paris 2, 

عز الدين الماحي، الدور االنشائي لالجتياد القضائي في المادة المدنية، أطروحة دكتوراة، كمية العموم القانونية واالقتصادية 
 .2019واالجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، المممكة المغربية، 

 .2005كمية الحقوق، جامعة أسيوط، في خمق القاعدة القانونية، رسالة دكتوراة، حسن محمود حسن محمود، دور القاضي اإلداري 
Jean Rivero: Le juge administratif: un juge qui gouverne D; 1951, chron. 

Jeanneau. Les principe generaux du droit dans la jurisprudence Administrative, These D, paris 

1954. 
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االجتهاد  بأثرمعنونا إياه  الفصل الثاينٍب  من حق الدفاع وحق التقاضي ومعقولية احملاكمة. ثبلث مباحث زبص كل
انفتاح ميعاد  ، والذي تطرقت فيو أبثناء مرحلة رفع الدعوى االدارية والتحقيقُب القاعدة االجرائية أ القضائي االداري

  لقضائي ُب أوامر التحقيق.االجتهاد ا أثرٍب االفتتاحية،  الطعن القضائي وحالة العريضة
اإلدارية، والذي ضم ي ُب القاعدة اؼبوضوعية االجتهاد القضائي اعبزائر  أثر بعد ذلك تطرقت أب الباب الثاين بعنواف

بُت  ربديد الشخص االداري اإلداري، والذي بينت فيواالجتهاد القضائي االداري ُب التنظيم  أثراألوؿ  ثبلث فصوؿ،
االجتهاد  أثر الثاين ُب فصلالاالداري ُب ربوؿ التنظيم اإلداري، ٍب أثر االجتهاد القضائي القضائي، و  التشريع واالجتهاد

االجتهاد  أثر ، ٍباالجتهاد القضائي االداري ُب نظرية اؼبرفق العاـ أثر اإلداري، مبينا فيوقضائي االداري ُب النشاط ال
عماؿ االدارة أثر االجتهاد القضائي ُب ا صل الثالث تطرقت فيو أبالف ، ٍباإلدارينظرية الضبط  االداري ُبالقضائي 

 ، من خبلؿ نظرية القرار اإلداري ٍب نظرية العقد اإلداري.القانونية العامة
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل تمهيدي

 االداري.القانوف دور االجتهاد القضائي في 
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 الداري.االقانوف فصل تمهيدي: دور االجتهاد القضائي في 

يطرح ُب أدبيات القانوف يزاؿ التساؤؿ التقليدي، ىل ينشئء القاضي اإلداري القاعدة القانونية اإلدارية أـ ال؟ 
كاف للقاضي سلطة تشريع القواعد القانونية، من خبلؿ اؼبميزات األساسية   إذاعامة، وفقو القانوف االداري خاصة، ُب ما 

اره ناقصا غَت كامل، وغَت ؿبيط جبميع الوقائع والنوازؿ اليت قد تقع ويرفع بشأهنا نزاع اليت يتميز هبا التشريع دائما باعتب
 وخصومة أماـ القضاء.

ولعل مادة القانوف االداري أوكد بتميزىا بصفة نقص التشريع، وذلك استنادا ػبصائصو اليت يتكلم عنها فقو 
 ريع التطور، وقانوف قضائي غَت مقنن.القانوف االداري التقليدي دائما، بأنو قانوف حديث، مرف وس

 مع اؼببدأ األساسي وبالتإب يربز دور االجتهاد القضائي االداري ُب تكملة النقص التشريعي، وذلك ما قد يتناَب
مبدأ الفصل بُت السلطات" حبيث لكل سلطة اختصاص أصيل، فالتشريع اختصاص للسلطة التشريعية، الدستوري، "

التنفيذية، ويكوف للسلطة القضائية سلطة حل النزاعات دبوجب تلك القواعد التشريعية اؼبعدة سلفا والتنفيذ يوكل للسلطة 
 من السلطة التشريعية.

 للقانوف االداري؟ امصدر يعد تبعا لذلك، يبكن طرح التساؤؿ من جديد، ىل االجتهاد القضائي 
بل يعترب االجتهاد النقيض، ف، األوؿ؛ يرى الباحث اف االجابة عن التساؤؿ اؼبطروح مبدئيا تفًتض افًتاضُت

 .ويعترب االجتهاد القضائي مصدرا لاالهباب، فالقضائي مصدرا للقانوف االداري، والثاين؛ 
فالفرض األوؿ، يستند نظريا أب أوجو من بينها، توجهات ُب الفقو الفرنسي، مصدر وأساس نظرية القانوف 

مرارية مبدأ قضائية القانوف االداري. واكبسار اعبانب التارىبي لقضائيتو، اإلداري، والذي أصبح اذباه منو يشكك ُب است
 بل يدعو البعض أب الغاء القضاء اإلداري.

ولعل مرد ذلك، يعود أب عوامل عملية، فالبعض ما فتئ يطرح التساؤؿ عن ما اذا بقي دور للقاضي االداري ُب 
؟ ُب ظل ربوالت نظرية القانوف االداري، وغزارة النصوص القانونية، وتأثَت القانوف  صناعة القانوف االداري اليـو

 الدستوري.
ُب مقابل ذلك؛ تطرح نظرية القانوف االداري، كنظرية مستقلة ومتميزة عن نظرية القانوف اػباص، وبقاءىا سبتاز 

 بامتياز تدخل االجتهاد القضائي ُب مقابل اؼبشرع ُب تبٍت أفكارىا ومضامينها وأسسها.
ي ُب نظرية القانوف االداري، ال يبكن أف يكوف ؾبرد " آلة صماء " تردد كلمات اؼبشرع، وتطبق أحكامو فالقاض

 ونصوصو.
 ولعل حلوؿ قواعد العدالة، من اغبيل القانونية لتطبيق الدور اؼبنشئ للقواعد من قبل القاضي االداري.
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البحث ُب صفة اؼبشرع، يؤسس للدور كما أف البحث ُب نقد بعض النظريات كمبدأ الفصل بُت السلطات، و 
 االجتهادي ُب صناعة القانوف، ُب ظل تطبيق قضاء الدستورية، وحتمية االغفاؿ التشريعي للقانوف االداري.

 نبُت ذلك ُب اؼبباحث التالية:
 المبحث األوؿ: االجتهاد القضائي ليس مصدرا للقانوف االداري.

 انوف االداري.المبحث الثاني: االجتهاد القضائي مصدر للق
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 المبحث األوؿ: االجتهاد القضائي ليس مصدرا للقانوف االداري.

يعترب جانب من الفقو القانوين االجتهاد القضائي ليس مصدرا للقانوف االداري، العتبارات عديدة ومربرات 
:" ظرية، الفرنسي اؼبنشأ واؼبنبت، واليت تنص علىـبتلفة، ـبالفة للقاعدة النظرية اؼببدئية اليت تطلق ُب القانوف االداري الن

 قضائية القانوف االداري ".
ولعلو من اؼبفيد القوؿ، أنو ُب الفقو الفرنسي ذاتو، أصبحت آراء تدعو من داخلو أب نكراف مبدأ " قضائية 

، وترى مكانة االجتهاد القضائي ُب اؼبادة االدارية، ماىي اال تفس َت وتطبيق للنص القانوين ليس القانوف االداري " اليـو
 أكثر.

 للقانوف االداري، من خبلؿ نقد مسلمة قضائية القضائي مصدرانبُت بداية االذباه اؼبعارض العتبار االجتهاد 
( لنصل أب موقف متشدد يدعو أب داري )اؼبطلب الثاين(، ٍب التفسَت القضائي للقانوف االالقانوف االداري )اؼبطلب األوؿ

 اء االداري أساسا وبالتبعية الغاء ما يسمى باالجتهاد القضائي ثانيا )اؼبطلب الثالث(.الغاء القض
 المطلب األوؿ: نقد قضائية القانوف االداري.

اف اغبكم بعدـ اعتبار االجتهاد القضائي مصدرا للقانوف االداري، يرتبط أساسا ُب نقد مسألة مسلمة هبا ُب فقو 
 تعترب القانوف االداري قانوف قضائي والتحوؿ الذي طرأ عليها، )الفرع األوؿ(، وذلك واجتهاد القانوف االداري، واليت

الفرع الثاين(، باإلضافة أب أف مبدأ الفصل بُت السلطات وتفسَتاتو اؼبتعددة وما ستنادا أب حجج وبراىُت متعددة )ا
 (.ي كمشكلة دستورية )الفرع الثالثدار ينجر عليها من أسس، قد تعيق اعتبار االجتهاد القضائي مصدرا للقانوف اال

 الفرع األوؿ: التحوؿ عن مسلمة قضائية القانوف االداري.
يشهد اليـو اعادة  (،)أوالاف اعتبار االجتهاد القضائي مصدرا للقانوف االداري، والذي يعترب كمسلمة قضائية 

يث يرفض من خبللو اعتبار االجتهاد القضائي قراءة لو، من قبل الفقو القانوين عامة وفقو القانوف االداري خاصة، ح
 ثانيا(.)مصدرا لقواعد القانوف االداري ُب الفقو الفرنسي مهد القانوف والقضاء االداري 

 أوال: مسلمة قضائية القانوف االداري.
ؼبدين خاصة، النشأة اؼبتميزة لقواعد القانوف االداري، واػبصائص اؼبختلفة اليت سبيز مضامينو عن القانوف ا إطارُب 

سبيز ىذا القانوف بصفة أساسية ال تزاؿ لليـو مثار اىتماـ وجدؿ ُب فقو القانوف عامة والقانوف االداري خاصة. وىي صفة 
 القضائية، بل عدىا ويعدىا توجو واسع ُب الفقو كاؼبسلمة اليت ال غٌت للقانوف االداري عنها.
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االداري ىي مسلمة "، أي أف قواعده ُب أساس نشأهتا ىي من  فيعترب ىذا االذباه الفقهي، اف " قضائية القانوف
االجتهاد القضائي ال التشريع، و أهنا كالبديهية واليت ال تقبل اعبدؿ حوؽبا أو النقض. والفضل يعود ُب ذلك أب قضاء 

دارية ُب غياب النص ؾبلس الدولة الفرنسي. الذي ال تزاؿ تتواتر أحكامو وأقضيتو ُب انشاء وابتكار اغبلوؿ القضائية اال
 القانوين.

فمسلمة قضائية القانوف االداري، ىي ُب أساسها تارىبية؛ حبيث مصدرىا النشأة التارىبية لنظرية القانوف االداري 
 الفرنسية. واليت هبمع عليها فقو القانوف عموما ويدعمها بتطبيقات قضاء ؾبلس الدولة الفرنسي.

بداياتو األثر البارز ُب بناء قواعد القانوف االداري، ُب ظل الفراغ التشريعي  حيث كانت جمللس الدولة الفرنسي، ُب
االداري، واعتمادا على سبيز العبلقات القانونية اليت وبكمها القانوف االداري. فهو باألساس يضبط عبلقات غَت متوازنة 

 متمثلة ُب اؼبصاّب العامة لئلدارة العامة واؼبصاّب اػباصة لؤلفراد.
فس السياؽ، كاف ؼبضموف قواعد القانوف االداري، من جهة ثانية األثر البارز ُب تثبيت مسلمة قضائية ففي ن

 القانوف االداري.
فهو قانوف يضبط التوازف بُت مصلحتُت متعارضتُت ُب الغالب، عامة وخاصة. لذلك كاف للتقدير القضائي ضرورة 

 ادئ قانونية ثانية. من خبلؿ اؼبوازنة بُت تلك اؼبصاّب.وحاجة لتشكيل قواعده قضاءا واجتهادا بداية ٍب كمب
وىو قانوف اؼبرافق العامة ونشاط السلطة االدارية العامة؛ وؼبا كاف كل من اؼبرفق العاـ كمضموف متحوؿ ومتطور 

أساسية ونشاط السلطة العامة معيار أساسيا للنشاط االداري، كاف ؼبسلمة القضائية لقواعد االداري أثر بارز ومسلمة 
 تقتضيو تلك اػبصائص.

فمسلمة قضائية القانوف االداري، ترتبط بتاريخ نشأة ؾبلس الدولة و القضاء االداري الفرنسي، والذي يعود ُب 
، واؽبيئات القضائية Conseil du Roi، فبثبل ُب ؾبلس اؼبلك 1789أصلو أب بعض اؽبيئات ما قبل الثورة الفرنسية سنة 

 .1عات، كقضاء اؼبياه والغاباتاؼبتخصصة ببعض اؼبناز 
وؾبلس الدولة الفرنسي مر بعد الثورة الفرنسية، بثبلث مراحل أساسية، ليصبح جهة قضائية مثلو مثل جهة القضاء 

 العادي، تفصل ُب اػبصومات االدارية بصفة مستقلة، باتباع القانوف واالجتهاد القضائي ُب ما يعرض عليو.
يت دبرحلة االدارة القاضية، واليت كانت فيها االدارة العامة ىي صاحبة والية الفصل ففي اؼبرحلة األؤب؛ واليت ظب

 ُب اؼبنازعات االدارية ذاهتا، أي أب أشخاص موظفُت عاملُت باإلدارة العامة، الوزارات واؽبيئات االدارية.

                                                           

 .47، ص 2009صغير بعمي، الوسيط في المنازعات االدارية، دار العموم، الجزائر، محمد ال -1
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لثورة الفرنسية، دبوجب دستور واؼبرحلة الثانية، ًب فيها انشاء ؾبلس الدولة، ليعوض ؾبلس اؼبلك الذي كاف قبل ا
فريبار، للسنة الثامنة، ليكوف دبثابة مستشار اؼبلك واالدارة العامة، حيث كاف يعمل على ربضَت مشاريع األحكاـ  22

 والقوانُت ويعرضها لئلدارة اؼبركزية اليت ؽبا سلطة البت النهائي خبصوصها.
 ٔب يطعن ُب أحكامها أماـ ؾبلس الدولة.كما ًب انشاء ؾبالس األقاليم، كهيئات من الدرجة األو 

وؾبلس الدولة ُب ىذه اؼبرحلة، اؼبسماة دبرحلة القضاء اؼبقيد، كاف دوره يربز ويقوى أحيانا وىببو ويفٌت أحيانا 
 .1أخرى

، أصبح ؾبلس الدولة أب جانب اختصاصو االستشاري، اختصاصا قضائيا أصيبل 1872ماي  24وتبعا لقانوف 
رة العامة، وهبذا دخل اجمللس مرحلة القضاء البات أو اؼبفوض. ليتشكل التنظيم القضائي، من ؾبلس مستقبل عن االدا

، واحملاكم االدارية ُب القاعدة، وما بينها احملاكم االدارية االستئنافية، باإلضافة أب ىيئات قضائية  الدولة ُب قمة اؽبـر
 .2متخصصة

يزاؿ هبتهد ُب اهباد اغبلوؿ القانونية القضائية باالستناد أب مكانتو  ومنذ ذلك التاريخ وؾبلس الدولة الفرنسي ال
اليت حضي هبا ُب التنظيم القضائي اؼبزدوج، وبتميز خصيصتو باعتباره قضاء ابتكاريا للحلوؿ، لنقص وانعداـ النص 

 القانوين االداري ُب كثَت من اغباالت.
داري عن التقاضي العادي، ولتفادي انكار العدالة، عمد ففي ظل القصور التشريعي االداري وسبيز التقاضي اال

 القاضي االداري أب االجتهاد القضائي مؤسسا لقضائية القانوف االداري.
 لتصبح قضائية القانوف االداري كاؼبسلمة القانونية.

قو العريب، نتيجة تتعرض اليـو لنقد فقهي سواء ُب فرنسا أو حىت ُب الف –قضائية القانوف االداري  –ىذه اؼبسلمة 
 ربوالت مرتبطة أساسا بالقاعدة القانونية، يبكننا تبيُت ذلك ُب ما سيأٌب.

 ثانيا: نقد قضائية القانوف االداري في الفقو الفرنسي.
لعلو من اؼبفيد جدا التطلع لرأي الفقو الفرنسي اؼبعارض العتبار االجتهاد القضائي للقاضي االداري مصدرا 

اصة وأف ذلك يتشابك مع اؼبقاؿ اؼبتداوؿ دائما بأنبية االجتهاد القضائي ُب بناء وانشاء نظرية للقانوف االداري، خ
 القانوف االداري الفرنسي، وفكرة قضائيتو.

                                                           

 .49، ص ، مرجع سابقمحمد الصغير بعمي، الوسيط في المنازعات االدارية -1
 .50، ص المرجع نفسو -2
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فيعترب والسياسية. القانونية عبوانبا فيها تتشابك تفكَت، موضوع ىو القانوف وضع ُب ؾبلس الدولة الفرنسي فدور
ف ذلك يتعارض مع " ديبقراطية القانوف "، ب أف نبق على فكرة قضائية القانوف االداري، ألجانب من الفقو، أنو ال هب

والذي هبب أف يصدر ويصنع ربت اشراؼ نواب األمة ُب السلطة التشريعية. ومن جانب ثاف، اعتبار تكفل القاضي 
الدنيا أسوار احملاكم سواء العليا منها أو  االداري بإنشاء القانوف االداري يبقي عليو صفة السرية ماداـ أنو ال ىبرج خارج

 . 1ال يفهمو إال رجاؿ القضاء و القانوف اؼبتخصصوف وكأنو قانوف مشفر أي
 السبلمة اليتينتقد الطابع القضائي للقانوف اإلداري ُب عدـ الوضوح وانعداـ "Y. Gaudemet"غودميف

 يضمنها التشريع، فيقوؿ:
"Or la jurisprudence ne présente ni la clarté, ni la sécurité du doit écrit… la 

jurisprudence est dispersée et confidentielle… Du même coup, la jurisprudence est un 

incertaine…Ainsi la jurisprudence encore reste dans la dépendance des faits…Ainsi 

la jurisprudence constitue un ensemble hétérogène ; à coté de "décision d'espèce" qui 

n'ont pas d'autre ambition que de trancher un litige particulier, d'autres décisions "font 

jurisprudence" (les arrêts de principes)...Enfin, la jurisprudence est par principe et en 

théorie une source rétroactive…"
2
 

"، معتربا أف ىذه الفكرة ليست لو عن: "الغاء القانوف االداري؟تساؤال مهما ُب مقا Jean Boulouisطرح و 
 .3جديدة. مع أنو من خبلؿ سياؽ ربليلو ال يؤيد الغاءه بتاتا عبملة مربرات متعددة

حدة وأصيلة ال غَت وُب سياؽ نقد قضائية القانوف االداري، يبكن قياس ذلك، فيما اذا كانت ىناؾ نظرية وا
 للقانوف االداري، وىي النظرية الفرنسية.

 
يبكن القوؿ أف ذلك يتناَب وطبيعة اختبلؼ النظم والسياسات القضائية لكل دولة. فالقانوف االداري الكندي  

 ؼبؤلفُتا ُب يبحث أف للمرء ينبغي ال " أنو أعلن كيبيك ُب العليا احملكمة من أركامبولتعلى سبيل اؼبثاؿ، القاضي 
 .4"اإلقبليزي القانوف من بالكامل مستمد لقانوفىذا ا ألف العاـ، اإلداري قانوننا مبادئ عن لفرنسيوالفقو ا الفرنسيُت

 وبالتإب تصدؽ مقولة عدـ قضائية القانوف تبعا لذلك.
 
 

                                                           
1

 - G.Vedel," Le droit administratif peut-il être indéfiniment jurisprudentiel ?",   ECDE, 1979-1980, 

n°  31, p 37. 
2
- Yves Gaudemet, Traité de droit administratif, LGDJ, Paris, Tome 1, 16

ème
 édition,2001, pp.5-6 

3
 - Jean Boulouis, Suprimer le droit administratif ?, Revu Pouvoirs, n 48, 1988, p.6 et . 

4
 - Lionel Zevounou. Re penser le droit administratif avec Jacques Caillosse. Revue de droit, 

Faculte de Droit de l’Universite de Sherbrooke, 2016, 46 (1), pp.205-246. 
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 الفرع الثاني: حجج نقد قضائية القانوف االداري. 
ي مصدرا للقانوف االداري، ونقد مسلمة قضائية نظرية القانوف يبكن رد حجج عدـ اعتبار االجتهاد القضائ

 االداري أب حجج فلسفية وحجج قانونية، وحجج منطقية.
 أوال: الحجج الفلسفية لنقد قضائية القانوف االداري.

تبط اف اغبجج الفلسفية ُب علم القانوف دائما تسبق اغبجج القانونية، على اعتبار أف الفكر القانوين السليم مر 
هبا ُب ؾباؿ أو موضوع قانوين   -بضم الياء  -بعلم اؼبنطق والذي قد هبد تطبيقو ُب تبٍت األفكار الفلسفية اليت يدٔب

 معُت.
حيث يبكن رد اغبجج الفلسفية لعدـ اعتبار االجتهاد القضائي الصادر عن القضاة عموما والقاضي االداري خصوصا 

 ي، أب فلسفة مونتسكيو وروسو ُب الفقو الغريب وحىت ُب فلسفة الفقو االسبلمي.مصدرا أساسيا للقانوف والقانوف االدار 
فوظيفة القضاء، ال تتعد تطبيق القانوف وتفسَته عند االقتضاء وُب حدود ضيقة، وىو ال ىبلق القاعدة القانونية، امبا 

القانونية سابقة عن القرار القضائي، وعرب  يكتشفها من خبلؿ النظاـ القانوين القائم، على اعتبار النص القانوين والقاعدة
 .1عن ذلك ُب النصوص اعبرمانية القديبة خبصوص القضاة أهنم:" باحثُت عن األحكاـ " ال منشئُت لقواعد القانوف

حيث اؼبدرسة التقليدية ترى أف مصلحة الدولة واجملتمع يقتضياف ترسيخ سلطة التشريع، وتضييق صبلحيات اعبهاز 
ف القضاء ليس سلطة مستقلة، وىو ؾبرد جهاز تنفيذي تابع للسلطة التشريعية، وبالتإب ليس من حقو القضائي، و أ

 .2اصدار قوانُت وتشريعات
والناظر للفقو االسبلمي هبد ُب أحد تفاسَته اؼبتعلقة بالوظيفة القضائية، من يعترب القضاء ليس سلطة مستقلة عن 

خذه بفكرة مبدأ الفصل بُت السلطات، وذلك لتسلط االماـ أو اػبليفة عبميع السلطتُت التنفيذية والتشريعية، لعدـ أ
 .3سلط الدولة، مع تعارض ىذه النظرة مع مبدأ " وأمرىم شورى بينهم "، كما يصف اذباه معترب ُب الفقو االسبلمي

ومن بُت ذلك  -اؽبجري بعد القرف الرابع  –وُب اذباه مقابل، ذىب اذباه فيو أب دعوى اقفاؿ باب االجتهاد عموما 
 اجتهاد القاضي خصوصا، وضرورة أف يكوف مقلدا وحاكما بالراجح واؼبشهور.

                                                           
 .91 -90أنظر: ىنري ليفي برول، سوسيولوجيا الحقوق، ترجمة عيسى عصفور، منشورات عويدات، بيروت، بارييس، ص  -1

ة لإلدارة والرقابة القضائية عمييا "، رسالة دكتوراة، جامعة محمد الخامس الرباط السويسي، كمية عصام بنجمون، " السمطة التقديري
 .65، ص 2006، 2005العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السنة الجامعية، 

، ص  2018الرباط المغرب، ،  دار القمم، 1عبد الرحمن الممتوني، دور االجتياد القضائي في خمق القاعدة القانونية، ط  - 2
29. 

 .1989أنظر: عبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة االسالمية، مؤسسة الرسالة، مكتبة البشائر،  - 3
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 وليس ىناؾ ما من شك ببطبلف ىذا الرأي األخَت وؾبانبتو للصواب والعقل واؼبنطق. 
 ثانيا: الحجج القانونية لنقد قضائية القانوف االداري.

تهاد القضائي مصدرا للقانوف االداري، أب عدة أسباب ومن بينها على يبكن رد اغبجج القانونية لعدـ اعتبار االج
 سبيل اؼبثاؿ:

 انتفاء صفة العمومية والتجريد لالجتهاد القضائي: .1
يبكن رد االجتهاد القضائي كمصدر للقانوف االداري وامكانية وضع القاضي االداري لقاعدة قانونية أب خصائص 

نوف اؼبدين الفرنسي من خبلؿ اؼبوازنة بُت النص القانوين واغبكم القضائي، وانتفاء صفة قواعد القانوف اؼبعروفة، أب القا
 .1العمومية والتجريد على األخَت وبالتإب انتفاء صفة القاعة القانونية

حيث يعترب الفقو الكبلسيكي اف االجتهاد القضائي ال يبكن أف يكوف قاعدة قانونية، استنادا لنص الفصل 
انوف اؼبدين الفرنسي، والذي ينص على أف حجية الشيء اؼبقضي بو اليت تتمتع هبا األحكاـ القضائية ال من الق 1351

 النزاع، ومنو تنتفي صفيت العمومية والتجريد، ونبا من أىم خصائص النص القانوين. هتم اال أطراؼ
صادرة عن غَت وااللزامية، ألهنا  اضافة أب افتقاد األحكاـ القضائية الصادرة عن السلطة القضائية صفة الشكلية

 القوانُت والتشريعات.سلطة ـبتصة بإصدار 
 –الربؼباف  –فالقاعدة القانونية تصدر من سلطة عامة ـبولة دستوريا لسن التشريعات وىي السلطة التشريعية 

ليو االجتهاد القضائي وبالتإب أي نص صادر من سلطة القضاء ال يرتقي شكبل والزاما أب صفة القاعدة القانونية، وع
 ليس تشريعا.

اف الفقو الكبلسيكي والذي يستند على النظرية الوضعية ُب ربديد مفهـو ومضموف القاعدة القانونية، اعتمد على 
األثر الشرعي الشكلي وذلك ُب ضرورة أف يصدر القانوف عن سلطة عامة، وليس على األثر االجتماعي والذي يعد 

 .2ضرورة أف ىبرج القانوف من اجملتمع ويًتسخ فيو ويؤمن الناس بإلزاميتواذباىا ثانيا يؤكد على 
 دسترة القانوف االداري: .2

كما تعد "دسًتة القانوف االداري" من بُت اغبجج القانونية اليت قد تدعم موقف تراجع دور االجتهاد القضائي  
 كمصدر لو.

                                                           
 من القانون المدني القديم. 4القانون المدني الفرنسي الجديد، والفصل  من 1351و 5أنظر: الفصمين  - 1

www.legifrance.frvoir:   
 ليال. 0023.، الساعة 2018-06-12أطمع عميو في:  
 .43 -37، ص 2013منشورات الحمبي الحقوقية،  ،2أنظر: روبيرت ألكسي، فمسفة القانون، مفيوم القانون وسريانو، ط  - 2

http://www.legifrance.fr/
http://www.legifrance.fr/
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االدارية، وعلى باقي فروع القانوف، انطبلقا من ظبو وذلك من خبلؿ ىيمنة القاعدة الدستورية على مضامُت اؼبادة 
 النص الدستوري على غَته من التشريعات والقوانُت.

فالدستور ٓب يعد ُب معناه القانوين ؾبرد ميثاؽ سياسي بدوف أثر بل اكتسب الطبيعة اؼبعيارية القانونية. بتحولو أب 
 .1ابة الدستوريةقاعدة قانونية ترتب اعبزاء عند ـبالفتها، بواسطة الرق

واؼبقصود بدسًتة القانوف االداري، ىو جعل اؼبادة االدارية أسس من القاعدة الدستورية، فبل ىبلو مرجع بسيط ُب 
القانوف االداري دوف ادراج النصوص الدستورية واالجتهاد الدستوري ضمن طياتو، سواء ُب نظرية التنظيم االداري، أو 

 .2واؼبنازعات االداريةـ أو الضبط االداري، وُب ؾباؿ األعماؿ النشاط االداري ُب اؼبرفق العا
فدسًتة القانوف أصبح ظبة عامة عبميع فروع القانوف ومنها القانوف االداري، من خبلؿ ربط األسس الدستورية 

 لكل نص قانوين ولكل مادة قانونية.
 كأساس لقواعد القانوف االداري.  وذلك يعٍت، تراجع دور االجتهاد القضائي ُب مواجهة القاعدة الدستورية

 ديمقراطية القانوف:  .3

من اؼبتعارؼ عليو ُب نظرية القانوف، أف القانوف ما ىو اال انعكاس إلرادة صباعية ىي ارادة األمة أو الشعب، 
 باألساس، وذلك ُب مواجهة القانوف الغَت القانوين والذي يبثل ارادة فرد وجهة غَت ارادة األمة أو الشعب.

انوف قد يكوف ديبقراطيا، مىت كاف معربا عن ارادة ديبقراطية وىي ارادة اجملموع ال ارادة الفرد، والذي قد يعرب فالق
 عنو من خبلؿ من يبثل االرادة الشعبية وارادة األمة ُب التشريع واؼبتمثلة ُب الربؼبانات غالبا.

الفرد، والذي قد يكوف حاكما، وقد يكوف وقد يكوف غَت ديبقراطيا مىت انسحب من ارادة اعبماعة أب ارادة 
 قاضيا حىت.

فقد يأخذ القاضي مكانة السلطة التشريعية ُب وضع قواعد القانوف سواء ُب ظل عدـ وجود النص القانوين سلفا، 
 أو حىت ُب وجوده أحيانا مىت كانت ىناؾ تعدي من سلطة القضاء على سلطة اؼبشرع ُب ذلك.

ف واليت تستوجب أف يكوف النص القانوين ومن بينو " النص القانوين االداري " وذلك خروجا عن دمقرطة القانو 
 صادرا عن من يبثل اعبماعة ككل ُب اطار سلطة السلطة التشريعية، ال فردا سواءا أكاف حاكما أو قاضيا.

اعتبار  فدمقراطية القانوف، سبثل أحد اغبجج القانونية لعدـ تدخل القاضي اجتهادا لوضع نص قانوين ولعدـ
 االجتهاد القضائي مصدرا للقانوف االداري.

                                                           
 -2015، 1نون عام، كمية الحقوق، جامعة الجزائر أحمد دخينيسة، دسترة القانون االداري، أطروحة دكتوراة عموم، حقوق، قا  - 1

 .4-3، ص 2016
 .5المرجع نفسو، ص  - 2
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 وسوؼ نتطرؽ أب مدى ديبقراطية القاعدة القضائية بعد قليل.
 ثالثا: الحجج المنطقية لنقد قضائية القانوف االداري.

السؤاؿ الذي يبكن أف نطرحو ُب ىذا السياؽ، كيف يكوف للمنطق حجج لعدـ اعتبار االجتهاد القضائي مصدرا 
 وف االداري؟ ولنقد قضائيتو؟للقان

ؼبا ننظر أب القانوف االداري قبده عمبل صادرا عن السلطة التشريعية أساسا، باعتباره يبثل ؾبموع القواعد القانونية 
 الناظمة والضابطة للمادة االدارية دبختلف فروعها وتشكبلهتا.

 القضائية العادية أو االدارية. واالجتهاد القضائي يبثل ُب اؼبقابل، عمبل قضائيا صادر عن السلطة
ولو نعمل على مواجهة السلطتُت التشريعية والقضائية مع بعض، فهما يبثبلف سلطتُت عامتُت دستوريتُت، تقفاف 

 على نفس الدرجة والقيمة الدستورية وذلك على األقل ُب الكتلة الدستورية ألي نظاـ دستوري.
اري الصادر من السلطة التشريعية يقف جنبا أب جنبا، مع العمل وذلك يعٍت أف العمل التشريعي للقانوف االد

 القضائي الصادر من اجتهاد السلطة القضائية. كسلطتُت افقيتُت.
فكيف يكوف االجتهاد القضائي مصدرا للقانوف االداري ونبا يصدراف عن سلطتُت يتواجداف على قدـ اؼبساواة 

 دستوريا.
تساوي مرتبيت العمل التشريعي والعمل القضائي من خبلؿ صدورنبا من سلطتُت فاؼبنطق القانوين، اف شئنا يقضي ب

 متوازنتُت ومتقابلتُت. فبل يصح أف يكوف أحدنبا مصدرا لآلخر. من ىذه الزاوية.
ومن جهة أخرى، عمل القاضي ُب جوىره تفسَت للقاعدة القانونية، بتطبيقها بشكل عملي أي دبناسبة قضية 

نطق القضائي من خبلؿ فحص الوقائع وربطها بالقاعدة القانونية إلهباد حل قضائي للمشكلة اؼبثارة معينة. أي بتطبيق اؼب
 .1باستخداـ االستدالؿ القانوين أمامو. وعمل اؼبشرع، ىو وضع للقاعدة القانونية من خبلؿ اؼبصادر اؼبختلفة للقانوف.

 القانوين اؼبطبق من قبل اؼبشرع. وبذلك قد ىبتلف اؼبنطق القضائي اؼبطبق من القاضي عن اؼبنطق
 الفرع الثالث: المشكلة الدستورية عائق مصدرية االجتهاد القضائي. 

اف للقاعدة الدستورية وببل شك أثر واضح ُب فاعلية العمل القضائي، ومن شبة ُب ثراء االجتهاد القضائي. وذلك 
يت ينجم عنها ثراء ُب اجتهادات اعبهات القضائية، أو قد يكوف من خبلؿ توسيع دائرة االستقبللية للسلطة القضائية وال

 تضييقها وبالتإب تتقلص دائرة االجتهاد تبعا لذلك.

                                                           
 وما بعدىا. 55الغوثي بن ممحة، مرجع سابق، ص  - 1
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بالتإب للقاعدة الدستورية تعد حبل أساسيا للقاضي ُب جهتو القضائية ليجتهد ويطور التشريع والقانوف، كما أنو 
 ُب اؼبقابل قد تكوف وتشكل مشكلة دستورية تعيق كل ذلك.

ذه اؼبشكلة الدستورية ُب مواجهة االجتهاد القضائي، قبدىا تتشكل أساسا من البناء اػباص لقواعد الدساتَت، ى
ُب مظاىر ثبلث على سبيل اؼبثاؿ؛ ُب مبدأ الفصل بُت السلطات كأحد اؼبوضوعات األساسية للقاعدة الدستورية، ٍب ُب 

 الدستورية ألعلى جهة قضاء اداري، أال وىي ؾبلس الدولة. مدى ديبقراطية القاعدة القضائية، وأخَتا ُب اؼبعاعبة
 أوال: تفسير مبدأ الفصل بين السلطات معيق لمصدرية االجتهاد القضائي.

الناظر أب وظيفة القاضي ضمن أصوؿ التقاضي كقاعدة عامة، هبد أف مهمتو تقتضي أساسا تفسَت القانوف 
ف يتجاوز ذلك أب انشاء القواعد القانونية، وقد يعود ذلك أب أحد وتطبيقو على اؼبنازعات اليت تعرض عليو، دوف أ

تفسَتات اؼببدأ اؼبشهور قانونا وىو " مبدأ الفصل بُت السلطات "، حيث لكل سلطة اختصاص أصيل وسلطة التشريع 
 أساسا موكولة للسلطة التشريعية.

ل نزاع يعرض عليو دبوجب النصوص القانونية أي أف القاضي ومنو القاضي الفاصل ُب اؼبادة االدارية، يفصل ُب ك
اليت أمامو دوف أف يتعدى أب مرحلة انشاء القاعدة القانونية االدارية. على اعتبار أف للقاعدة القانونية االدارية مصادر 

 ـبتلفة ليس من بينها االجتهاد القضائي االداري ُب اذباه فقهي معترب.
ظهوره، هبد أف ظهوره كاف نتيجة تطور تارىبي وفكري، يرجعها البعض أب والناظر ؼببدأ الفصل بُت السلطات ُب 

أصوؿ اغريقية، بدعوة من أفبلطوف وأرسطو، ٍب تلقفو لوؾ ومونتسكيو وروسو، لينتقل أب اؼبيداف التطبيقي على اثر 
 .1الثورتُت الفرنسية واالمريكية

فة بالتوازف والتعادؿ حىت ال تنفرد ىيئة باغبكم يرى أفبلطوف اف وظائف الدولة هبب اف توزع بُت ىيئات ـبتل
وسبس سلطة الشعب مع التعاوف فيما بينها وتراقب بعضها منعا لبلكبراؼ. وُب كتابو " القوانُت " يقسم افبلطوف ويوزع 

ثانيا اعضاء يهيمنوف على دفة اغبكم وفقا للدستور،  11السلطة أب عدة ىيئات وىي التالية: ؾبلس السيادة اؼبكوف من 
صبعية تضم اغبكماء مهمتها االشراؼ على التطبيق السليم للدستور، ثالثا ؾبلس شيوخ منتخب مهمتو التشريع، رابعا 
ىيئة غبل اؼبنازعات اليت تقـو بُت االفراد، خامسا ىيئات البوليس وأخرى للجيش مهمتها اغبفاظ على األمن وسبلمة 

 .2رة مرافق الدولةالًتاب، سادسا ىيئات تنفيذية وتعليمية إلدا

                                                           
 .164، ص 2003، 5، ط 2أنظر: سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، د م ج، الجزء  -1

 .260النظم السياسية والقانون الدستوري، الدار الجامعية، مصر د ت ن،  ص عبد الغني بسيوني، الوسيط في 
 .164سعيد بوالشعير، المرجع نفسو، ص  -2
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أما ارسطو فقط تكلم ُب كتابو السياسة عن ضرورة توزيع السلطة بُت وظائف ثبلث؛ وظيفة اؼبداولة من    
اختصاص اعبمعية العامة أو ؾبلس يقضي ُب اؼبسائل اؽبامة، وظيفة االمر والنهي اليت يقـو هبا القضاة، وظيفة القضاء اليت 

سطو من فكرة اف السلطة ال نتبع اال من اعبماعة، وبالتإب ال هبوز اف تستند أب فرد أو تقـو هبا احملاكم، حيث انطلق ار 
أقلية من الشعب وامبا أب اعبماعة كلها، واعبماعة يستحيل عليها القياـ باألمر دبفردىا لذلك كاف لزاما عليها توزيع 

 .1الوظائف بُت جهات ـبتلفة
ن مبدأ الفصل بُت السلطات ُب ظل النظاـ النيايب، ووضح أراءه ُب  ويرى البعض أف جوف لوؾ أوؿ من كتب ع   

ـ، حيث قسم سلطات الدولة أب أربع سلطات وىي: السلطة التشريعية 1691كتاب اغبكومة اؼبدنية الذي صدر سنة 
طة االربادية ومهمتها ووظيفتها سن القوانُت، والسلطة التنفيذية وتقـو بتنفيذ القوانُت واحملافظة على األمن الداخلي، والسل

اعبلف اغبرب واقرار السلم وعقد اؼبعاىدات ومباشرة العبلقات اػبارجية، وسلطة التاج واؼبتمثلة ُب ؾبموعة اغبقوؽ 
 .2واالمتيازات اؼبلكية

ورغم قدـ الفكرة اال أف آخروف يروف بأف الفقيو مونتسكيو ُب كتابو الشهَت روح القوانُت كاف صاحب الفضل 
ابراز ىذا اؼببدأ كضمانة أساسية ؼبنع االستبداد والدكتاتورية ُب اغبكم، حُت قاؿ ُب كتابو:" تعلمنا التجربة أف  األوؿ ُب 

كل من يقبض على دفة اغبكم يبيل أب اساءة استعماؽبا، ويستمر ُب ميلو ىذا أب اف تفرض عليو ربديدات، وؼبنع اساءة 
 .3قة ذبعل من سلطة معينة عامبل لتحديد سلطة أخرى.."استعماؿ السلطة هبب أف تدار أمور اغبكم بطري

ويقصد دببدأ الفصل بُت السلطات حسب مونتسكيو توزيع وظائف الدولة أب ثبلث وظائف سبارس ثبلث 
سلطات وىي: الوظيفة التشريعية، التنفيذية، القضائية. حيث تعمل كل سلطة ُب وظيفة معينة مع وجود رقابة متبادلة بُت 

، حيث كل ما أراده مونتسكيو ىو اال تًتكز الوظائف ُب يد ىيئة واحدة 4اؼببدأ اؼبرف ال اعبامد إطارلثبلث ُب السلطات ا
 .5وذلك أف ىذا الًتكيز البد من أف يؤدي أب اساءة استعماؿ السلطة

                                                           
 345، ص 2008أنظر: أرسطو طاليس، السياسة، ترجمة لمعربية، أحمد لطفي السيد، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة  - 1

 وما بعدىا.
 .281، ص 1970ة، دار النيضة العربية، القاىرة ثروت بدوي، النظم السياسي

، 1محمد رمضان بطيخ، تزايد دور السمطة التنفيذية وأثره عمى الديمقراطية، دار الفكر العربي القاىرة، د ت ن، ىامش رقم  - 2
 .9، 8ص

دار المعارف بمصر، القاىرة أنظر: مونتسكيو، روح القوانين، ترجمة عادل زعير، المجنة الدولية لترجمة الروائع، بيروت،  - 3
1953. 

 .167أنظر: سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص  - 4
 .130يحي الجمل، األنظمة السياسية المعاصرة، دار النيضة العربية، د ت ن، ص  - 5
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كل من   من خبلؿ األفكار الفلسفية والقانونية اليت قدمها السابقوف من أفبلطوف وصوال أب مونتسكيو، جاءت
الثورتُت الفرنسية واألمريكية وطبق رجاؽبما فكرة الفصل بُت السلطات لدواعي ـبتلفة وبتفسَتات معينة من خبلؿ فهم 

 مطبقيها.
والتفسَت اللفظي أو اؼبباشر ؼببدأ الفصل بُت السلطات، يؤسس لعرقلة اعتبار االجتهاد القضائي كقاعدة قانونية 

أحكامو ال ترتقي أب صناعة  وأثرالقانوف االداري، على اعتبار دور القاضي االداري ومصدرا للمادة االدارية وقواعد 
 القاعدة القانونية االدارية، امبا تطبيق ما تكرسو السلطة األصيلة للتشريع وصناعة القوانُت أال وىي السلطة التشريعية.

القضائي مصدرا للقانوف االداري، وذلك أي أف تفسَت مبدأ الفصل بُت السلطات يتوافق مع عدـ اعتبار االجتهاد 
 سواء أكاف تفسَتا جامدا أومرنا لو. خاصة على اؼبستوى اجملرد للمبدأ وفكرة الفصل بُت السلطات.

غَت أف الباحث يرى أف ما سبق، قد ًب ذباوزه فقها وتطبيقا، حيث أصبحت اليـو ـبتلف التطبيقات الدستورية، 
لطات فيما بينها، وتعاوهنا كذلك ُب االختصاصات والصبلحيات وفق أطر دستورية ال ترى مانعا ُب تقارب ـبتلف الس

 واضحة.

 ثانيا: عدـ ديمقراطية القاعدة القضائية.
اف فكرة ديبقراطية القاعدة القضائية تعترب من بُت األفكار اليت تتفرع عن مبدأ الفصل بُت السلطات، ُب مواجهة 

 .1ق القضاء للقاعدة القانونيةفكرة القانوف الطبيعي، ورفض فكرة خل
حيث أساس رفض قدرة القضاء على خلق القواعد القانونية يعوزه بعض الفقو أب عدـ سبتعو خبصائص السلطة 
اؼبستقلة من جهة، ومن جهة ثانية سحب شرعية السلطة القضائية ُب خلق القواعد القانونية اعتمادا لفكرة الديبقراطية، 

صر ُب التطبيق اغبرُب واؼبباشر ؼبا سبليو ارادة اؼبشرع، واليت ىي من ارادة األمة اليت تنتخب باعتبار سلطة القاضي تنح
 .2أعضاء الربؼباف

فدمقرطة القاعدة القانونية تقتضي أف تكوف ىذه القاعدة صادرة عن االرادة اعبماعية لؤلمة، واليت تتجسد ُب 
 .اجملالس الربؼبانية اؼبنتخبة ال سلط السلطة القضائية

وُب ذلك عرب أحد اللوردات تعبَتا يعرب على عدـ الثقة من الناحية الديبوقراطية ُب خلق القضاء للقاعدة القانونية، 
بقولو:" ىناؾ اغراء كبَت يوصف السلطة القضائية بأهنا لببة ستسلك طريقا جانبيا لتجنب الطرؽ اؼبزدوجة للعملية 

                                                           
 .87أنظر: روبيرت أليكسي، مرجع سابق، ص  - 1
 .82عبد الرحمان الممتوني، مرجع سابق، ص  - 2
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 الظاىر فقط، وُب اغبقيقة سيكوف طريقا لن يلتقي أبدا بالطريق العاـ، بل الديبقراطية، ولكن ىذا سيكوف طريقا جانبيا ُب
 .1سيؤدي ال ؿبالة، مهما كاف طويبل متعرجا، أب الدولة االستبدادية "

فالقاضي ٓب يوجد لصنع القانوف، لعدـ توافر االمكانيات والظروؼ البلزمة لوضع قواعد القانوف، خببلؼ اؼبشرع 
ليات واالمكانيات البشرية واؼبالية اليت تساعده ُب القياـ بوظيفتو التشريعية، من خبلؿ انتداب خرباء الذي تتوافر لديو اآل

للقياـ بدراسات وحبوث ُب ؾباؿ االقتصاد واالجتماع والسياسة العامة، واقًتاح اغبلوؿ التشريعية اؼببلئمة ؽبا، وىي قد 
لقاضي عند بتو ُب النزاع اؼبعروض عليو، واف ىو حاوؿ خلق تكوف أمور ال يبكن بأي حاؿ من األحواؿ أف تتوافر ل

 .2القواعد القانونية فانو يكوف دبثابة مشرع أعرج
، أف عدـ ديبقراطية القاعدة القضائية، أهنا قد تكوف ُب مواجهة ديبقراطية القاعدة الربؼبانية، حيث يرى الباحث

التشريعية الربؼبانية، أوؽبا عامل التعبَت عن االرادة الشعبية  ىذه األخَتة تتصف بذلك نتيجة عوامل وأسباب زبص السلطة
من خبلؿ آلية االنتخاب ُب انتخاب عضو السلطة التشريعية، حيث يتم انتخاب عضو الربؼباف لفًتة تشريعية معينة 

قاعدة  خببلؼ القاضي الذي يعُت من قبل السلطة التنفيذية ُب الغالب. لذلك يصح القوؿ أف عضو الربؼباف ينتج
 ديبقراطية نتيجة سبثيلو إلرادة الشعب خببلؼ القاضي.

وثانيا ُب االختصاص األصيل اؼبمنوح دستوريا للسلطة الربؼبانية ُب سن وصنع القانوف، ُب مقابل االختصاص 
 األصيل للقاضي ُب تطبيق القانوف، حاؿ النزاع القضائي.

ائية، ترتبط باعبدؿ الفقهي اؼبتواصل ُب حدود سلطة ، أف صفة عدـ ديبقراطية القاعدة القضيرى الباحثكما 
 القاضي ُب ؿبكمتو. بُت مضيق وموسع ُب ذلك ارتباطا بالنموذج القضائي اؼبتبع.

 ، أنو هبب وضع مكانة خاصة للقاضي.يؤكد الباحثغَت أنو من زاوية ثانية مقابلة، 
" يجب أف يشمل :3يت نصت على أنولئلجراءات اؼبدنية واالدارية وال 19 -18من قانوف:  275فاؼبادة 

 الحكم، تحت طائلة البطالف، العبارة التالية:
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

                                                           
عبد الرحمان الممتوني،  . نقال عن:872اد، المسؤولية التأديبية لمقضاة وأعضاء النيابة العامة، االسكندرية، ص عبد الفتاح مر  -1

 .83، ص 3، ىامش رقم سابقمرجع 
 .83، ص 4، ىامش رقم نفسومرجع  ،أنظر: عبد الرحمن الممتوني -2
، 21، الصادر في الجريدة الرسمية ع 2008ر فبراي 25ه الموافق ل:  1429صفر  18المؤرخ في:  09-08قانون رقم:  -3

 .275قانون االجراءات المدنية واالدارية، المادة  ، المتضمن2008أبريل  23المؤرخة في: 
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يدعم مكانة القاضي باعتباره مصدر لؤلحكاـ باسم الشعب، وبالتإب فهو فبثل  باسم الشعب الجزائري".
ية القاعدة القضائية، باعتباره وبكم باسم االرادة الشعبية. وذلك لبلرادة الشعبية، وتنتفي تبعا لذلك فكرة عدـ ديبقراط

 ". :" يصدر القضاء أحكامو باسم الشعب1اؼبعدؿ واؼبتمم اعبزائري 1996من دستور  159مدسًت ُب نص اؼبادة 
 المعالجة الدستورية لمجلس الدولة.ثالثا: 

بعض بأهنا، غَت فبنهجة تتميز باالقتضاب والغموض، اف اؼبعاعبة الدستورية جمللس الدولة واختصاصاتو يصفها ال   
 وتثَت كثَت االشكاالت، خاصة على مستوى االختصاص القضائي واالختصاص االستشاري، ومبدأ االستقبللية.

اؼبعدؿ واؼبتمم، تتطرؽ أب االفصاح  1996أوال؛ من حيث اعبانب الكمي، قبد الدستور اعبزائري اغبإب لسنة 
منو. وكاف االفصاح ذلك بصور عرضية ربت  172و 171لفظ مباشر ُب مادتُت فقط، ونبا اؼبادة عن ؾبلس الدولة ب

 عنواف واحد من فصل واحد وىو الفصل الثالث للسلطة القضائية من الباب الثاين اؼبتعلق بتنظيم السلطات.
عامة كأحد ركيزٌب القضاء  وذلك ال يعكس اؼبكانة اليت يؤسس ؽبا جمللس الدولة اعبزائري خاصة والقضاء االداري

اؼبزدوجة والضامنة للحقوؽ واغبريات وتعزيز دولة اغبق والقانوف. وذلك باؼبقارنة على سبيل اؼبثاؿ بالدستور التونسي 
 .2114جانفي  14ؿ

حيث دسًت الدستور التونسي القضاء االداري مكرسا لو فضاء مستقبل من خبلؿ فصل مستقل جبوار فصل متعلق 
 .  2دٕب، ولو كاف يضم مادة وحيدةبالقضاء الع
ثانيا؛ يثَت البعض االستقبللية النسبية جمللس الدولة، خاصة ُب االختصاص االستشاري، فعوضا أف يصف    

كما جاء ُب النص الدستوري ُب   –القضائية واالستشارية  –اؼبشرع قاضي ؾبلس الدولة باالستقبلؿ ُب صبيع اختصاصاتو 
اؼبتعلق باختصاصات ؾبلس الدولة وتنظيمو  11-98من القانوف العضوي  3الفقرة  2ادة ، قبده ُب اؼب156اؼبادة 

وعملو ينص:" يتمتع ؾبلس الدولة، حُت فبارستو اختصاصاتو القضائية باالستقبللية ". فبمفهـو اؼبخالفة، عند فبارستو 
توري من جهة وانتقاص من فعالية لبلختصاص االستشاري ال يتمتع باالستقبللية، وُب ذلك عدـ مطابقة للنص الدس

 .3االستقبللية ُب اصدار االجتهاد القضائي باؼبوازاة معاالجتهاد االستشاري والذي هبب أف يكوف مستقبل كذلك 
                                                           

مارس  06المؤرخ في  01-16والقانون  19-08والقانون  03 -02المعدل والمتمم الجزائري، بموجب القانون  1996دستور  - 1
 .159، المادة 2016مارس  07، المؤرخة في 14ع  ، في الجريدة الرسمية،2016

 التونسي. 2014جانفي  14من دستور  116الفصل  - 2
http://www.legislation.tn/.  :ليال. 22.00، الساعة: 2018-05-15اطمع عميو في 

 .156لمادة المعدل والمتمم، ا 1996الدستور الجزائري لسنة  - 3
، 37، الصادر في الجريدة الرسمية، ع 1998ماي  30ه الموافق ل: 1419صفر  04، المؤرخ في 01-98القانون العضوي:  

 .02، المتعمق باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو، المادة 1998ه الموافق ل: أول يونيو 1419صفر  06المؤرخة في: 

http://www.legislation.tn/
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 .1كأف ؾبلس الدولة عند فبارسة االختصاص االستشاري يعد جهازا تابع للحكومة واعبهة اليت يقدـ ؽبا اؼبشورة
 لقضائي للقانوف االداري. المطلب الثاني: التفسير ا

الناظر عبوىر عمل القاضي ُب ؿبكمتو، هبده يعمل على اهباد حل للنزاع اؼبعروض أمامو بُت اؼبتخاصمُت، وىو ُب 
 ذلك يطبق نصا قانونيا بصورة مباشرة أو بصورة غَت مباشرة.

 للقاعدة القانونية، حيث ال يبكنو وُب تطبيق النص أو القاعدة القانونية ُب النزاع، يعمد القاضي أب سلطة التفسَت
تطبيق اغبل القضائي، مآب يربط الوقائع اؼبعروضة أمامو حبل قانوين متضمن ُب قاعدة قانونية مكتوبة أو غَت مكتوبة عن 

وىو ُب ذلك، يقـو بعمليتُت ذىنيتُت أساسيتُت، وىي عملية التكييف القانوين للوقائع وعملية  طريق التفسَت القضائي.
 .2فسَتالت

واذا كاف القاضي قد يلجأ أب ما ىو خارج النص القانوين خاصة حاؿ عدـ وجوده توخيا لعدـ انكار العدالة، 
 خاصة ُب اؼبادة االدارية، يتجلى لنا الصورة االجتهادية للقاضي االداري ُب القضاء االداري.

باب األؤب، وتدؽ سلطتو أكثر عندـ  حيث القاضي يبارس التفسَت للنص القانوين مىت كاف ظاىرا أو مبهما من
 انعداـ النص سباما.

وىنا قد قبد مربرا أساسيا العتبار االجتهاد القضائي مصدرا للقانوف االداري، مىت مارس القاضي االداري الدور 
 التفسَتي.

لقاضي ، ٍب خصوصية التفسَت القضائي ومنهجو لاألوؿ( )الفرعنبُت بداية مفهـو التفسَت القضائي االداري 
 االداري )الفرع الثاين(.

 .االداري الفرع األوؿ: مفهـو التفسير القضائي
، ٍب موقف كل من الفقو واؼبشرع )أوال(لتحديد مفهـو التفسَت القضائي االداري، نبُت تعريفو وسبييزه عن ما يشاهبو 

 .ثانيا(اعبزائري ذباىو )
  .شابهويوتمييزه عن ما االداري : تعريف التفسير القضائي أوال

 نعرؼ بداية التفسَت القضائي االداري ٍب نبُت سبييزه عن ما قد يشتبو من مصطلحات ومفاىيم.
 تعريف التفسير القضائي االداري.   -1

                                                           
، كمية 1المجمة النقدية لمعموم لمقانون والعموم السياسية، ع  ستشاري لمجمس الدولة "،الدور االأنظر: عمر بوجادي، "  - 1

 .94 -93، ص 2011الحقوق، جامعة تيزي وزو، 
2

 - Charles Vautrwarz, La qualification juridique en droit administratif, les édition Léxtenso et 

LGDJ, 2009, page 185 et suite. 
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ؼبصطلح التفسَت يبكن ردىا أب الفعل الثبلثي فسر، من الفسر وىو البياف، مصداقا لقولو  الداللة اللغويةاف 
، والفسر: كشف اؼبغطى، والتفسَت كشف اؼبراد عن 1"ئناؾ بالحق وأحسن تفسيراوال يأتونك بمثل اال جتعأب: "

 .2اللفظ اؼبشكل، واستفسرتو كذا أي سألتو اف يفسره ٕب

. يعٍت ذلك 3أو ىو: "بياف معاين االلفاظ وداللتها على األحكاـ للعمل بالنص على وضع يفهم من النص"
 االظهار والكشف، فالتفسَت ىنا ىو البياف.

معاين األلفاظ  وإدراؾالوا ىو معرفة مرامي األلفاظ الواضحة واؼببهمة. ومعرفة دالالت األلفاظ على األحكاـ. وق
 ُب حاالت عمومها واشًتاكها وخصوصها، كما جاء عند ابن منظور وغَته.

ضة عليهم حىت يقصد بو:" العمل الذي يقـو بو القضاة وىم يفصلوف ُب القضايا اؼبعرو  فقهياأما التفسَت القضائي 
العمل دوف حاجة الف يطلب منهم اػبصـو ذلك، الف  ويقوموف هبذاهبسدوا حكم القانوف على الوقائع اليت بُت أيديهم 

 .4التفسَت من صميم عمل القضاة"
 وبياف معٌتأو ىو تلك العملية العقلية اؼبنظمة بواسطة منهاج وأساليب وتقنيات عملية ؿبددة هبدؼ استخراج 

 .5وسليمةلقاعدة قانونية أو الصطبلح معُت بصورة واضحة  وؼ قانوين، أصحيح لتصر 
وعرؼ ؿبمد صربي السعدي التفسَت؛ باعتباره تلك العملية العقلية اليت يتم خبلؽبا الكشف عن مضموف النص 

 .6التشريعي، ودبعٌت آخر ىو توضيح معٌت القاعدة القانونية، وكذا نطاؽ تطبيقها
ة كبَتة نظريا وعمليا، حيث يعد القاضي اؼبطبق الفعلي للتشريع، والذي قد هبد نفسو أماـ وللتفسَت القضائي أنبي

النص، وبذلك يعمد أب تطوير النص التشريعي من كل خلل أو قصور.  ذلك تفسَتحالة غموض للنص، فبا يستدعي 

                                                           

 33رة الفرقان، أية سو  - 1
 .لعرب، مادة فسر. الجوىري، الصحاحابن منظور، لسان ا 2
عمان، الكتاب األول،  -بيروت -، المكتب االسالمي، دمشق04محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقو االسالمي، ط - 3

 .59، ص 1993
تطبيقاتيا في التشريع الجزائري، دار ريحانة، الجزائر، عمار بوضياف، المدخل لمعموم القانونية، النظرية العامة لمقانون و  - 4

 .191، ص 1999
 .110، ص 2002ر، عمار عوابدي، قضاء التفسير في القانون اإلداري، دار ىومة، الجزائ - 5
ران، محمد صبري السعدي، تفسير النصوص في القانون الشريعة االسالمية، ديوان المطبوعات الجامعية، الديوان الجيوي بوى - 6

 .24، ص 1984ط 
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واقع، فبا يدعوا القاضي أب فاؼبشرع مهما حرص على صياغة النصوص صياغة كاملة فهو قاصر عن استيعاب متغَتات ال
 :1التدخل واهباد حل قانوين للمسألة مراعيا صبلة من القواعد وأنبها

 اتباع التفسَت اؼبتطور للتشريع. -

 عدـ التقيد حبرفية النص التشريعي وظاىره. -

 االستئناس بالتشريع اؼبقارف ذو الصلة دبوضوع النزاع. خاصة مع النظم القانونية اؼبتقاربة مع بعض. -

 الرجوع أب السوابق القضائية ذات الصلة دبوضوع النزاع الوطنية أو األجنبية.  -

كمبدأ عاما، لكنو القاضي االداري ال  خبلؿ وعاء دعوى التفسَتىذا التفسَت القضائي االداري، قد يكوف من 
ية االدارية واي قاعدة ُب يتخذ من القرار االداري لوحده ؿببل للتفسَت، امبا يبتد تفسَته أب تفسَت القاعدة القانون

 .2الصفقات العمومية أو العقود االدارية، أو حىت ُب تفسَت األحكاـ القضائية ربت اطار اؼبدلوؿ الواسع للتفسَت
وعلى ذلك قد يكوف للتفسَت القضائي االداري معنيُت، أحدنبا ضيق يبثل تفسَت القرار االداري، وآخر واسع كما 

 فسَت القضائي االداري ابتداعا وانشاءا ؼبفهـو معُت لنص قانوين غامض.ذكر سابقا. كما قد يكوف الت
 تمييز التفسير القضائي عن ما قد يشابهو. -2

يبكننا التطرؽ أب التمييز بُت التفسَت القضائي وبعض اؼبفاىيم القريبة منو، كالتفسَت التشريعي والتفسَت الفقهي 
 .والتأويل

 :التشريعي مع التفسير  -2-1
ريعي ىو: ذلك التفسَت الصادر عن سلطة التشريع األصيلة، والذي قد يكوف سلطة تأسيسية مصدرة التفسَت التش

 لدستور الدولة، أو السلطة التشريعية مصدرة التشريعات العضوية والعادية، أو السلطة التنفيذية مصدرة التشريع التنظيمي.
فسَت التشريعي ما يشًتط ُب قواعد التفسَت من غموض أو وذلك ارتباطا بًتاتبية النص التشريعي. ويشًتط للجوء أب الت

، ويسري بأثر رجعي، ما ٓب يدخل درجة االلزاـمن حيث  والنص المفسر يأخذ حكم النص األصلياهباـ أو قصور، 
 .3ُب حكم التعديل، حيث ىنا يسري التفسَت بأثر فوري باعتبار اننا بصدد نص جديد

                                                           

 .208، 207، د د ن، ص 2015، 1أنظر: عباس قاسم ميدي الداقوقي، االجتياد القضائي، ط - 1
، دار جسور، 01عمار بوضياف، المرجع في المنازعات االدارية، القسم الثاني، الجوانب التطبيقية لممنازعات االدارية، ط  - 2

 .176، الجزائر، ص 2013
 -265، ص 2010، 1ن منصور، المدخل الى القانون، القاعدة القانونية، منشورات الحمبي الحقوقية، ط أنظر: محمد حسي - 3

266. 
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فهومُت، ُب العنصر العضوي، بُت سلطة السلطة التشريعية من جهة وسلطة واضح اف االختبلؼ األساسي بُت اؼب
 السلطة القضائية من جهة ثانية.

 :مع التفسير الفقهي -2-2

ىو التفسَت الذي يقـو بو فقهاء القانوف من خبلؿ مؤلفاهتم وأحباثهم، حيث يتناوؿ الفقيو بالشرح والتحليل     
الشكاالت القانونية اؼبطروحة ُب شىت فروع القانوف، من خبلؿ اؼبقارنة وجهات نظر ـبتلف اؼبدارس الفقهية خبصوص ا

بُت ـبتلف األنظمة القانونية وأحكاـ القضاء اؼبقارف لتشخيص موطن الضعف وتصحيح اػبطأ التشريعي، ومنح الفاعلية 
 .1للقاعدة القانونية

َت الفقهي، على اعتبار األوؿ صادر من وتبعا لذلك، يبكن تبُت الفرؽ بينهما، أف التفسَت القضائي يعلو التفس
 سلطة رظبية، خببلؼ الثاين.

 مع التأويل: -2-3

. 2يعٍت: "نقل ظاىر اللفظ عن وضعو األصلي أب ما وبتاج أب دليل لواله ما ترؾ ظاىر اللفظ" التأويل   
ويل والتأوؿ: تفسَت الكبلـ الذي . وقيل التأ3والتأويل من األوؿ، أي الرجوع أب األصل، ورد الشيء أب الغاية اؼبرادة منو"

 زبتلف معانيو، 
. وقيل التأويل تفسَت األلفاظ خبلؼ الظاىر ببياف اؼبراد بطريق االستعارة، ُب حُت 4وال يصح اال ببياف غَت لفظو

 .5يقتصر دور التفسَت على التوضيح وكشف اؼبقصود"
 :6بلؼ بينهما وىيمن اؼبعٌت األخَت للتأويل قد يكوف أحد أوجو التفسَت مع أوجو خ

 النص التشريعي ؿبل التأويل ظاىر اؼبعٌت، خببلؼ النص ؿبل التفسَت يكوف غامض اؼبعٌت. -

أليات التأوؿ مرتكزة على دليل أو سند ضمن النص نفسو، بينما أليات التفسَت تعود أب النص التشريعي  -
 وخارجو كذلك.

                                                           
 .167عمار بوضياف، المرجع في المنازعات االدارية، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  - 1
 أنظر: ابن منظور، لسان العرب. - 2
 .38، ص 2009ار القمم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، األصفياني، المفردات في غريب ألفاظ القرآن، د - 3
، دار الخمود لمطباعة والنشر، ج وابراىيم السامرائيالفراىيدي، الخميل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق ميدي المخزومي  - 4
 .386، ص 7/1981
 .07الثاني دار الفكر بيروت، ص  في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المجمد روح المعانيالبغدادي األلوسي،  - 5
، مكتبة 2011، 01عمي ىادي عطية الياللي، النظرية العامة في تفسير الدستور واتجاىات المحكمة االتحادية العميا، ط  - 6

 .20زين الحقوقية، لبنان، ص 
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مستًت، بينما نتيجة التفسَت من حيث األصل العاـ  نتيجة التأويل الًتجيح بُت معنيُت، أحدنبا ظاىر واألخر -
 بياف اؼبعٌت.

 ثانيا: الموقف الفقهي والتشريعي والقضائي من التفسير القضائي.
 نبُت بداية اؼبوقف الفقهي ذباه التفسَت القضائي ٍب اؼبوقف التشريعي والقضائي.

 الموقف الفقهي من التفسير القضائي: .1
 القضائي أب اذباىُت؛ األوؿ اذباه تقليدي منكر لفكرة التفسَت القضائي للنص اختلف الفقو ُب مسألة التفسَت

 القانوين.

حيث قاؿ أنصار ىذا الرأي أف القاضي يقتصر دوره ُب النطق باغبكم القضائي استنادا للنص القانوين، أما تفسَت 
ع، باعتباره اؼبؤىل أصالة ُب ذلك. ولعل ذلك النص القانوين ال يتم اال من قبل من وضع القاعدة القانونية أال وىو اؼبشر 

، والذي قد يؤدي عدـ تطبيقو ُب قضية اغباؿ أب مبدأ الفصل بين السلطاتيعود كذلك أب اؼببدأ اؼبشهور قانونا وىو 
 .1تغوؿ القاضي وممارسة عمل المشرع

 ص القانوين.أما االذباه الثاين فهو للمدرسة الوضعية واليت تؤيد فكرة التفسَت القضائي للن
و جيٍت  Kelsenحيث على عكس أنصار اؼبدرسة التقليدية قاؿ أصحاب ىذا االذباه ومن بينهم كلسن 

Geny  ،القضائي يدلل على أف  واقعا، فالواقعتفسَت النص القانوين يبثل مرحلة ضرورية ومهمة قبل تطبيقو  افوايزماف
اؼبشرع  حيث أقراؼبشرع أو غموض النص القانوين، القاضي قد هبد نفسو أماـ مفًتؽ الطرؽ، من خبلؿ سكوت 

 .2الفرنسي اختصاص ؾبلس الدولة ُب تفسَت النص القانوين من خبلؿ ابتداع ما يسمى بدعوى االستعجاؿ التشريعي 
ىذا الرأي أف تفسَت النص يبثل مرحلة ضرورية ومهمة قبل تطبيقو واقعا، فعمومية النص تتطلب من  أنصارفَتى 
. مع ضرورة أف يتم 3، ويكوف التفسَت هبذا اؼبعٌت مرحلة ضرورية البد من اتياهنااؼبعروضة عليومتو مع الوقائع القاضي مبلء

 ما تسمح بو النصوص القانونية. حىت ال يكوف سلطة منافسة للمشرع. إطارذلك ُب 
ليس ىناؾ من معٌت لعمل ولعل اؼبوقف الثاين ىو األرجح واؼبقبوؿ منطقا ويستقيم مع طبيعة العمل القضائي، ف   

القاضي اف ٓب يكن مفسرا للنص القانوين، فهو ليس ؾبرد ناقل ومطبق للنص القانوين فحسب، بل ىو مفسر لو تبعا 
 لطبيعة النزاع اؼبعروض أمامو. 

                                                           

تونسية لمدراسات القانونية القانونية"، القانون والسياسة، المجمة ال وتأويل النصوصمسعود جندلي،" القاضي االداري  - 1
 .336ص ، 2014، 03والسياسية، كمية الحقوق والعموم السياسية، سوسة تونس، ع 

 .337.من مقال: مسعود جندلي، مرجع سابق، ص 15-14-13-12أنظر ىامش رقم:  - 2
 .338مقال: مسعود جندلي، المرجع نفسو، ص  18أنظر ىامش رقم:  - 3
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وحىت ُب تطبيق النص الواضح الذي ال لبس فيو، فاف القاضي يعمل التفسَت فيو من خبلؿ قياس بُت الوقائع 
 القاعدة القانونية. وفرضيات

 الموقف التشريعي والقضائي من التفسير القضائي. .2
من موضوع تفسَت القاضي العادي عامة وتفسَت القاضي االداري خاصة  بخصوص الموقف التشريعيأما    

زائري قبد اؼبشرع اؼبدين اعب ذلك، لكنللنص القانوين، ال يوجد معاعبة صروبة ُب ذلك، ومدى سلطة قاضي اؼبوضوع ازاء 
احوجت الضرورة  إذاُب اؼبادة األؤب منو يبكن االستنتاج خبصوصها إقرار للقاضي العادي تفسَت النصوص التشريعية 

 . 2دوف ربديد ؼبذىب معُت ،1لذلك
حيث قالت بسرياف القانوف فيما يتناولو النص لفظا أو فحوى، دبعٌت أف مطبق النص القانوين قضاء أال وىو 

 ص لفظا اف كاف واضحا، أو ينظر مضمونو وفحواه تفسَتا ومعٌت اف كاف غَت واضحا. القاضي، يطبق الن
أما ُب اؼبادة االدارية فقد الـز اؼبشرع الصمت ُب تفسَت النصوص القانونية، وىو ما أتاح الفرصة للقاضي    

ُب فرنسا، منهجا منذ قراراتو  االداري لسد القصور التشريعي تفسَتا أو ابتداعا. حيث رسم القاضي االداري لنفسو خاصة
األؤب، مقرا حبقو ُب تفسَت النصوص القانونية، متعامبل معها وكأنو واضعها. ومعتربا أف دوره ىبتلف عن دور القاضي 

 العادي.
األعلى سابقا دبوجب قرار صدر  االدارية باجمللسمستوى االجتهاد القضائي، اعًتفت الغرفة  اعبزائر، علىوُب    
بسلطة التفسَت للقاضي االداري صراحة، قائلة:" حيث أف القضاة اؼبعروض عليهم النزاع  17/12/1972بتاريخ: 

عندما  بالتفسير الواجب القياـ بوبل اف االختصاص اؼبمنوح ؽبم مرتبط  ليسوا مختصين بتفسير القانوف فحسب،
 . 3تكوف صياغة القانوف غامضة أو غَت كافية"

اة كما وصف، وىنا يندرج الوصف لقاضي اؼبادة العادية واؼبادة االدارية على حيث القرار أعبله ىبص القض
 السواء.

                                                           

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم:" يسري القانون عمى جميع المسائل التي  58-75مر نص المادة األولى من األ - 1
 تتناوليا نصوصو في لفظيا أو فحواىا.

اذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بموجب مبادئ الشريعة االسالمية، فاذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فاذا لم يوجد فبمقتضى 
 قواعد العدالة ".مبادئ القانون الطبيعي و 

 08نور الدين زرقون، سمطة قاضي الموضوع في اختيار القاعدة القانونية المالءمة لحل النزاع، دفاتر السياسة والقانون، ع  - 2
 .05، ص 2013جانفي 

 .52، ص 2002مجمة مجمس الدولة، ع األول،  - 3
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بالتإب حكم تفسَت النص القانوين من طرؼ القاضي االداري ىو من الواجبات اؼبلقاة على عاتقو، وليس من 
 اؼبندوبات.

 قاضي ىو التفسَت أساسا.فاالجتهاد القضائي مقر بسلطة تفسَت القانوف كما ىو واضح. حيث صميم عمل ال
فيمكن النظر أب مدى امكاف القاضي االداري تفسَت النص القانوين، من  وبالرجوع الى الموقف التشريعي،

 خبلؿ معايَته التدرجية، بدءا بالقاعدة الدستورية أب القاعدة االتفاقية والقانوف ٍب التنظيم.
 رية والنص الدستوري؟فهل القاضي االداري ىبتص بتفسَت القاعدة الدستو    

القاعدة ُب اعبزائر، أف تفسَت النص الدستوري ىو اختصاص حصري للمجلس الدستوري، باعتباره ـبتصا بالفصل 
استعماؿ اؼببادئ  –القاضي اإلداري  –غَت أنو بإمكانو  ُب مسألة دستورية القوانُت وتفسَت النصوص الدستورية.

 .1ية والتنظيميةالدستورية من أجل تفسَت النصوص القانون
 12وجاء ُب قرار جمللس الدولة النادر، ُب قضية السيد ؿبفوظ كبناح ضد رئيس اجمللس الدستوري، الصادر بتاريخ 

:" ..أف القرارات الصادرة في ىذا االطار تندرج ضمن األعماؿ الدستورية للمجلس 2قائبل 2111نوفمرب 
 جلس الدولة كما استقر عليو اجتهاده ..".الدستوري والتي ال تخضع نظرا لطبيعتها لمراقبة م

:" المعاىدات التي يصادؽ 3منو أف 151اؼبعدؿ واؼبتمم ُب اؼبادة  1996ولقد نص الدستور اعبزائري لسنة    
فالقاضي االداري عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانوف ". 

 النظاـ القانوين الداخلي، مىت صودؽ عليو. ملـز دبا جاء فيها لدخوؽبا
أما خبصوص قدرة القاضي االداري على تفسَت اؼبعاىدات، فقد فصل القانوف ُب ذلك معتربا صبلحية ذلك 

 .4للجهاز التنفيذي فبثبل ُب وزارة اػبارجية
دات الدولية ُب العديد وذلك على خبلؼ القضاء االداري الفرنسي، والذي انتزع جبرأتو صبلحية تفسَت بنود اؼبعاى

من اؼبناسبات كمسألة أولية أو عارضة، عن طريق دفع وليس عن طريق دعوى، حىت استقر ذلك ُب قرار مبدئي 

                                                           
 .33 -32، ص 2017جزائر، فاتح خموفي، سمطات القاضي االداري في التفسير، دار ىومة، ال - 1
 وما يمييا. 142، ص 2002، سنة 01مجمة مجمس الدولة، ع  - 2
 .150المعدل والمتمم، المادة  1996الدستور الجزائري لسنة  - 3
رمضان  29، المؤرخة في: 79، الصادر في الجريدة الرسمية، ع 2002نوفمبر  26المؤرخ في  403-02المرسوم الرئاسي:  - 4

 لصالحيات وزير الشؤون الخارجية. ، والمحدد2002افق ل: أول ديسمبر ه، المو 1423
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واصبحت سلطة التفسَت للمعاىدات الدولية اختصاص للقضاء االداري ُب غياب أي نص قانوين يتيح لو ذلك ُب قرار 
G.I.S.T.I 19911سنة. 

ومدى سلطة القاضي اإلداري ُب تفسَته، فاف نص اؼبادة األؤب  –العضوي والعادي  –نوف وأما خبصوص القا   
من القانوف اؼبدين كما ذكرنا أعبله ؿبددة لذلك ضمنا، باعتباره االختصاص اغبيوي للقاضي اإلداري ُب العمل 

 التفسَتي.
ري للقضاء اإلداري سواء تعلق بالقرار وخبصوص القانوف التنظيمي فاؼببدأ السائد ُب اعبزائر، ىو اختصاص حص   

 .19662-16-18الفردي أو القرار التنظيمي، وىذا ما أقره اجمللس األعلى سابقا على سبيل اؼبثاؿ ُب قرار 
 خصوصية التفسير القضائي ومنهجو للقاضي االداري. الثاني:الفرع 

يستقيم أصبل دوف  يبكن أفوجوده، وال  اف وجود ىـر قضائي اداري أب جانب اؽبـر القضائي العادي يفقد مربر
 توفر خصوصية ُب التفسَت للقاضي األوؿ، وىو ما يفعلو عند تفسَت النصوص القانونية.

ذلك أف النظر ُب التفسَت القضائي للقاضي االداري، قبد لو أنبية زبص عديد اؼبواضيع ذات الصلة بالعمل 
ة واؼببادئ العامة للقانوف، وفلسفة القانوف واؼبناىج العلمية اؼبتبعة، التفسَتي، كمبدأ تدرج النصوص القانونية ُب الدول

وعبلقة القانوف باللغة والًتصبة، وبالقانوف الداخلي والقانوف الدوٕب، كل ذلك يدعو أب االقرار بوجود خصوصية ُب 
 .3التفسَت القضائي االداري

(، ٍب نبُت منهج القاضي االداري ُب تفسَت القاعدة وتبعا ؼبا سبق، نبُت خصوصية التفسَت للقاضي االداري )أوال 
 القانونية االدارية )ثانيا(.

 

 أوال: خصوصية التفسير للقاضي االداري. 

القاضي االداري يتعامل مع القاعدة القانونية وكأنو واضعها، حيث يسمح لنفسو بتفسَتىا وتأويلها، وذلك هبدؼ 
 ثناء تقديبها كذلك.التبسيط للمتقاضُت عند تقدًن دعاويهم، وأ

حيث يبكن النظر ُب خصوصية التفسَت القضائي للقاضي االداري لئلجراءات، على سبيل اؼبثاؿ، ُب تبسيط 
 اجراءات تقدًن الدعوى، وأثناء السَت فيها كذلك.

 الخصوصية في تبسيط اجراءات تقديم الدعوى: .1

                                                           
 .32-31فاتح خموفي، مرجع سابق، ص  - 1
 .376، ص 1967، سنة 01نشرة القضاة، حولية العدالة، ع  - 2
 10فاتح خموفي، مرجع سابق، ص  - 3
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ة. حيث انطبلؽ اػبصومة تأذف بو عريضة افتتاح اف اػبصومة القضائية سبر دبراحل تقتضي انطبلقة وتطورات وهناي
حيث لعريضة االفتتاح ىذه شروط وقواعد حددىا اؼبشرع، اال أف بعض  1الدعوى ُب اؼبادة االدارية أو ُب اؼبادة اؼبدنية.

 تلك القواعد وبتاج أب تفسَت وتأويل واجتهاد ُب أحايُت معينة.
داري بقصد تبسيط اجراءات تقدًن الدعوى ُب اؼبادة وتبعا لذلك تعددت حاالت وصور تدخل القاضي اال

القرار  واشًتاط ارفاؽاالدارية، من خبلؿ آلية التفسَت القضائي. من بُت ذلك على سبيل اؼبثاؿ ُب التظلم االداري 
 االداري اؼبطعوف فيو ُب دعوى االلغاء.

ب الشأف أب االدارة العامة ىو عبارة عن طعن ذو طابع اداري ؿبض يوجهو صاح المسبق االداري فالتظلم
اؼبعنية يعرب فيو عن عدـ رضاه عن قرار أو عمل اداري يلتمس من خبللو مراجعة موقفها فيو وليس لو كأصل عاـ شكل 

 .2معُت
اف التظلم اؼبسبق أماـ اعبهات  17/12/1951حيث أقر اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ: 

ُب قضية  16/14/1998وين يؤكده. وىو ما كرسو ُب قرارات الحقة منها قرار بتاريخ: االدارية ال وبتاج أب نص قان
Curly

3. 
أظهر مزايا نظاـ التظلم االداري اؼبسبق، موصيا  2118سبتمرب  18وقد صدر عن ذات اجمللس تقرير بتاريخ: 

عمومية والطعوف اؼبتعلقة بالبيئة بضرورة االبقاء عليو ُب ؾباالت معينة. كبعض منازعات الوظيفة العامة والصفقات ال
 .4وشهادات التعمَت ورخص البناء وؾباالت رفض منح التأشَتة

 وبالتإب نبلحظ بصورة دقيقة مدى اىتماـ القاضي االداري الفرنسي بإجراء مهم قبل اللجوء أب القضاء. 
المتضمن قانوف  154-66 القانوف االجرائي األوؿ رقمأما على مستوى التشريع والقضاء اعبزائري، قبد    

وجوبيا وشرطا من شروط رفع دعوى الطعن باإللغاء ربت طائلة  تإجراءاكاف يعترب التظلم االداري   االجراءات المدنية
عدـ القبوؿ، وذلك اؼبوقف جاء على لساف القاضي الفاصل ُب الدعوى االدارية ُب قرار صادر عن اجمللس األعلى 

المقرر قانونا أف الطعن بالبطالف ال يكوف مقبوال اذا كاف ىذا الطعن قد  من:"    5 1981-11-14بتاريخ: 

                                                           

 .129، ص 2011محاكمة العادلة، موفم لمنشر، عبد السالم ديب، قانون االجراءات المدنية واالدارية الجديد، ترجمة لم - 1
-تونس-فرنسا-الجزائرعمار بوضياف، الوسيط في قضاء االلغاء، دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من  - 2

 .119، ص 2011، دار الثقافة، عمان، األردن، 1، ط مصر
 وقع مجمس الدولة الفرنسي.. م1998 -04 -06، مجمس الدولة الفرنسي في: Curlyقضية  - 3
 .127،128المرجع نفسو، ص  االلغاء،عمار بوضياف، الوسيط في قضاء  - 4
 .179، ص 1990لسنة  1المجمة القضائية، ع  - 5
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رفض بقرار قضائي من أجل القياـ برفع الطعن االداري المسبق، ومن ثمة فاف استدراؾ خطأ الطاعن بإعادة الطعن 
 ..".مرة ثانية في نفس القرار، اثر رفع طعن اداري مسبق، يكوف غير جائزا قانونا قبولو

أصبح اؼبتضمن قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية  19-18ف اؼبشرع وُب التعديل األخَت لو ُب قانوف رقم: غَت أ
 منو: 831اداريا جوازيا ال وجوبيا كقاعدة عامة، حيث قالت اؼبادة  يعترب التظلم االداري اجراء

درة القرار في األجل " يجوز للشخص المعني بالقرار االداري، تقديم تظلم الى الجهة االدارية مص
 أعاله...". 829المنصوص عليو في المادة 

لكن من جهة أخرى؛ استثٌت اؼبشرع بعض اؼبنازعات وأوجب التظلم االداري فيها، ومن ذلك ُب مادة الضرائب 
 ومادة الضماف االجتماعي.

أماـ مصاّب الضرائب اؼبكلف بالضريبة بضرورة التظلم  من قانوف االجراءات الجبائية 71المادة حيث ألزمت 
قبل مباشرة الدعوى القضائية، وذلك ُب اطار تفعيل اغبوار اؼبسبق بُت ادارة الضرائب واؼبعٍت بالضريبة، ربت اطار 

 .1تصحيح األخطاء اليت قد ترتكبها األٔب من جهة، وعدـ اثقاؿ كاىل القضاء بقضايا قد ربل وديا
-02-25قراره بتاريخ: اء ُب قرارات عدة لو ، من بينها و كرس اجتهاد ؾبلس الدولة اعبزائري ىذا االجر 

.. التظلم المسبق في مادة الضرائب من االجراءات الجوىرية وىو من النظاـ العاـ طبقا :" 2معتربا 2003
 من قانوف الضرائب المباشرة والرسـو المماثلة ". 337و  334للمادتين 

ب ذاهتا، وعلى ضوء اؼبوازنة بُت مصاّب االدارة العمومية فبثلة ُب غَت أف اجتهاد قضاء ؾبلس الدولة ُب مادة الضرائ
ادارة الضرائب من جهة، ومصاّب اؼبكلف بالضريبة ُب االذباه اؼبقابل، وتعزيزا لدور التفسَت القضائي للقاضي االداري ُب 

ؼببدأ السابق، وذلك بعدـ وجوبية مهما عن ااالدارة العمومية، كرس استثناء  مادة الضرائب، وضباية ؼبصلحة األفراد اذباه
، يتعلق بعدـ تقدًن 2003-03-18قرار لو بتاريخ: التظلم االداري اؼبسبق خروجا عن النص القانوين السابق، ُب 

شكوى ادارية قبل رفع دعواه أماـ القضاء، معتربا ذلك غَت ؾبديا بالنظر لطبيعة اؼبنازعة واليت  –نزؿ اؽبادؼ  –مدعية 

                                                           
 الجبائية .  االجراءاتمن قانون  71و 70أنظر المادة  - 1

codes-21-14-24-03-smartslider3/2014-https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com/50-أنظر: 
fiscaux 

 ليال. 20.00، الساعة 2020-06-28أطمع عميو في: 
 .365-364-363عمار بوضياف، المرجع في المنازعات االدارية، القسم الثاني، مرجع سابق، ص 

 .75، ص 2003أنظر: مجمة مجمس الدولة، عدد خاص، المنازعات الضريبية،  - 2

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/codes-fiscaux
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/codes-fiscaux
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/2014-03-24-14-21-50/codes-fiscaux
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. حيث أقر ؾبلس الدولة دعوى وطلب ـباصم مصلحة 1ترجاع مبالغ مدفوعة بدوف وجو حقبدعوى استتعلق 
 الضرائب دوف اشًتاط للتظلم االداري اؼبسبق، رعاية ؼبصلحة اؼبعٍت أساسا.

وُب ذلك يربز جببلء دور القاضي التفسَتي من جهة ودوره ُب ضباية الطرؼ الضعيف ُب العبلقات التنازعية من 
 جهة ثانية.
-02-23المؤرخ في:  08-08قانوف رقم: وُب مادة الضماف االجتماعي، جاء ُب اؼبادة الرابعة من    
ترفع الخالفات المتعلقة بالمنازعات العامة اجباريا  ":االجتماعيبالمنازعات في مجاؿ الضماف اؼبتعلق  2008

 .2أماـ لجاف الطعن المسبق، قبل أي طعن أماـ الجهات القضائية "
 انوين يقرر صراحة اجبارية الطعن االداري السابق عن الطعن القضائي ُب مادة الضماف االجتماعي.فالنص الق

 169فالناظر للمادة أما التفسير القضائي المتعلق بشرط ارفاؽ القرار المطعوف فيو لقبوؿ دعوى االلغاء    
ًتطت على رافع دعوى االلغاء اف يصحب اؼبتعلق بقانوف االجراءات اؼبدنية اؼبلغى هبدىا اش 154-66من األمر رقم 

 دعواه نسخة من القرار اؼبطعوف فيو.
واغباؿ اف االدارة العامة قد سبتنع عن تقدًن تلك النسخة لتجنب مقاضاهتا. وىو ما كاف ؾبسدا ُب الواقع والعمل 

 القضائي بصفة مستمرة.
ـبرج ؼبواجهة واقعة االمتناع من قبل  ، أبدع ُب اهباد3حيث ؾبلس الدولة اعبزائري كما يقوؿ عمار بوضياؼ 

االدارة العمومية ىذه، معتربا دعوى االلغاء اؼبرفوعة أماـ القضاء االداري ال تستوجب وجود قرار اداري وبالتإب ال يلـز 
القرار اؼبدعي بتقدًن القرار االداري مىت امتنعت االدارة اؼبدعى عليها عن سبكينو بو، بل تلـز االدارة بتسليم نسخة من 

ربت اشراؼ قضائي، وذلك على ضوء تفسَت النص االجرائي قضائيا دبا يتبلءـ ومسألة تبسيط اجراءات تقدًن 
 .4الدعوى
 الخصوصية في تبسيط االجراءات أثناء سير الدعوى. .2

اف الدور التفسَتي للقاضي االداري أثناء سَت الدعوى القضائية، يبكن أف نلمسو من خبلؿ عدة معطيات، 
 ل فيها القاضي االداري اهبابا خاصة عند تطبيق اؼببادئ، وتبسيط االجراءات.يتعام

                                                           
 .127، مرجع سابق، ص 3مة مجمس الدولة، ع جأنظر م - 1
، 11، الصادر في الجريدة الرسمية، ع 2008فبراير  23ه، الموافق ل  1429صفر  16المؤرخ في  08-08القانون رقم:   - 2

 .04، يتعمق بمنازعات الضمان االجتماعي، المادة 2008مارس  02الموافق ل ه،  1429صفر  24المؤرخة في 
 .32-31عمار بوضياف، المرجع في المنازعات االدارية، القسم الثاني، مرجع سابق، ص  - 3
 .221، ص 8أنظر: مجمة مجمس الدولة، ع  - 4
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حيث أثناء سَت الدعوى، يبكن يطبق القاضي قواعد التفسَت ؼبا يتم االعتداء على حق الدفاع، باعتبار ىذا األخَت 
 صوص.من أىم اؼببادئ اليت تقـو عليها الدعوى القضائية عموما ومنها الدعوى االدارية على اػب

حيث لتطبيق ىذا اؼببدأ ال وبتاج أب نصوص قانونية سابقة، بل ىو مبدأ قانوين عاـ، يطبقو القاضي تفسَتا مىت  
 كانت اغباجة أب ذلك.

باإلضافة أب تكريس حق التقاضي أثناء سَت الدعوى االدارية، وتطبيق مبدأ سرعة البت فيها، والذي يرتبط 
يبكنو تطبيق التفسَت القضائي فيهما ضباية غبقوؽ اؼبتقاضُت، وتطبيقا للعدالة الناجزة. حيث القاضي  دبعقولية احملاكمة.

 ولو ٓب تكن ىناؾ نصوصا ثابتة.
 وسوؼ نتطرؽ أب ىذه النقاط ُب الباب الثاين من الدراسة.

 من حيث الهدؼ عند تفسير النص القانوني. الخصوصية .3
نص القانوين، قد يتوسع ُب اختصاصو متجاوزا ما يقره ذلك اف القاضي االداري عندما يعمل على تفسَت ال   

 النص، ُب مادة ذباوز السلطة.

فمادة ذباوز السلطة تتعلق بدعوى الطعن باإللغاء أماـ القاضي االداري، وىي من أكثر الدعاوى انتشارا لدى 
 اؼبتقاضُت. لذلك يوٕب اؼبشرع والقضاء ؽبا اىتماما متميزا. 

« Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux visant a faire 

annuler par le juge administratif un acte administratif un acte administratif illegal. 

 .1أي سبثل طعن قضائي يرمي أب ابطاؿ قرار اداري من قبل القاضي االداري
ترفع أماـ اعبهة القضائية اؼبختصة بغرض الغاء قرار اداري غَت أو كما عرفها عمار بوضياؼ أهنا دعوى قضائية  

 . 2مشروع طبقا إلجراءات خاصة وؿبددة قانونا
وقضاء االلغاء قضاء متشعب غبملو ؾباالت متعددة تشمل، الطابع الوظيفي، والطابع اؼبهٍت واؼبإب، وأخرى ذات 

 .3طابع سياسي، وأخرى ذات طابع عمراين وذباري حىت
ؽبذا التشعب والتداخل ؼبوضوعات شىت زبص ىذه الدعوى، كاف لتدخل القاضي االداري تفسَتا واجتهادا ونتيجة 

 أثر بارز وخصوصية متميزة.

                                                           
1

 - Delaubadere Andre, Jean-claudeVenézia, Yves Gaudemet, Traite de droit administratif. Paris. 

1999. P 536.  
 .62عمار بوضياف، الوسيط في دعوى االلغاء دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  - 2
 .64، ص المرجع نفسو - 3
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اؼبتعلق باختصاصات ؾبلس الدولة وتنظيمو  11-98من القانوف العضوي  19فاؼبشرع اعبزائري دبقتضي اؼبادة 
ضي االداري ىبتص بدعوى ذباوز السلطة والغاء القرار االداري القا ج،ؽ ا ـ ا  من 911و 811وعملو، واؼبادتُت 

. أي أف القاضي يكوف ـبتصا بالنظر ُب صبيع النزاعات اليت يكوف أحد أطرافها 1اتباعا للمعيار العضوي الشكلي أساسا
 ادارة عامة باألساس.

الداري واليت تتطرؽ اليها فقو القانوف وبغض النظر عن االشكاالت القانونية اليت يثَتىا اؼبعيار العضوي ُب النزاع ا
االداري، قبد القاضي االداري وىو يعمل على تفسَت النص القانوين خبصوص دعوى ذباوز السلطة تفطن منذ بداية 
نشاطو أب ـبتلف القيود اليت وضعها اؼبشرع باعتماد اؼبعيار العضوي ُب ضبط اختصاصو، لذلك آثر لنفسو بسلطة 

اف عنواهنا توسيع اختصاصو واقرار اؼبعيار اؼبادي متجاوزا النص القانوين، معتمدا معيار السلطة العامة ، ك2انشائية حقيقية
 وغَته.

فالقاضي االداري أخضع بعض منازعات اؼبؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية واؽبيئات اؼبهنية 
 لنص القانوين، امبا تبعا للمعيار اؼبادي اؼبوضوعي السلطوي.لدعوى ذباوز السلطة ال استنادا للمعيار العضوي كما أسس ا

 وُب ذلك خروج لبلجتهاد القضائي االداري تفسَتا عن فحوى النص القانوين، اتباعا للسلطة االنشائية للقاضي.

 .القاضي االداري في تفسير القاعدة القانونية االدارية جثانيا: منه
تفسَت القاعدة القانونية االدارية، باتباع أحد اؼبنهجُت، أولو التفسَت  يبكن استبياف منهج القاضي االداري ُب

الضيق الفٍت، وثانيها التفسَت الواسع، ويضيف البعض اآلخر منهج تفسَت القياس، ويصنف البعض األخر طرؽ تفسَت 
 القاعدة القانونية أب التفسَت القضائي الداخلي والتفسَت القضائي اػبارجي.

 يلي: ما ُبلك كباوؿ تبيُت ذ
 القانونية االدارية. الواسع للقاعدةالتفسير الضيق والتفسير  .1

 القانونية االدارية: الضيق للقاعدةالتفسير  -1-1

يرى البعض اف التفسَت الضيق ىو الذي يقف عند اؼبعٌت اغبرُب الذي يفيده منطوؽ العبارة، فبل يستخلص فيو 
 .3اؼبعٌت من اشارة النص أو داللتو

                                                           
 .09المتعمق باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو، المادة  01-98القانون العضوي  - 1

 من ق ا م ا ج. 901 -801المادتين: 
 .362سعود جندلي، مرجع سابق، ص م - 2
، 2012عميوة مصطفى فتح الباب، الوسيط في فن وصياغة وتفسير التشريعات، الكتاب الثاني، دار الكتب القانونية مصر، - 3

 .361 ص
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 :1التفسَت الضيق للنص القانوين االداري قبدومن ؾباالت 
 :تفسير األحكاـ الواردة في المبادئ العامة للقانوف 

اف كل من اؼببادئ التالية كمبدأ اؼبساواة أماـ اؼبرافق العامة والتقاضي على درجتُت وحق الدفاع وعدـ رجعية  
امة بانتظاـ واطراد وقابلية اؼبرافق العامة للتغَت والتطور احملكـو فيو وحسن سَت اؼبرافق الع الشيءالقرارات االدارية وحجية 

بتغَت الظروؼ، يرى عمار عوابدي أف تفسَت األحكاـ اليت ربتويها كمصدر للقانوف االداري ومبدأ الشرعية ُب الدولة، 
 .2هبب أف يكوف تفسَتا ضيقا وفنيا وال يقاس عليو

 :تفسير االستثناء 

ستثناء ال يتوسع ُب تفسَته وال يقاس عليو "، وجب أف يكوف تفسَت القاعدة تطبيقا للقاعدة العامة:" اف اال
 القانونية العامة ُب صيغة االستثناء تفسَتا ضيقا ال واسعا، والتطبيقات القضائية االدارية غزيرة ُب ىذا اؼبثاؿ.

ف ما جاء على خبلؼ ومن ذلك قوؿ احملكمة االدارية العليا ُب مصر ُب أحد بواكَت احكامها:" من اؼبعلـو ا
القياس ال يقاس عليو، واالستثناء ال يقاس عليو، وال هبوز التوسع ُب تفسَته، والقياس على استثناء ىو اضافة الستثناء 

 .3آخر"

 :تفسير في حاؿ وجود نص قانوني آخر 

اغبقوؽ، وجب التفسَت ىنا قد قبد قاعدة قانونية تفصل فحوى قاعدة قانونية سابقة عنها، بدافع التفسَت والتأويل وتبيُت 
 أف يكوف ضيقا ال واسعا.

 :تفسير القواعد المتعلقة باالختصاص والتفويض فيو 

يتعُت التزاـ التفسَت الضيق ُب مسائل االختصاص والتفويض، حبيث ال يتقرر االختصاص بغَت نص صريح ال 
 .4غموض أو شبهة فيو

 .5لك ال يفسر تفسَتا واسعاأما التفويض فاألصل فيو أنو استثناء من القاعدة، لذ
 :تفسير القواعد المتعلقة بتقييد الحقوؽ والحريات 

                                                           
 .222عمار عوابدي، قضاء التفسير في القانون االداري، مرجع سابق، ص  - 1
 .222، ص االداري، مرجع سابقعمار عوابدي، قضاء التفسير في القانون  - 2
عن: عميوة مصطفى فتح الباب،  ، نقال12/04/1950القضائية،  3لسنة  440حكم محكمة القضاء االداري في الدعوى رقم  - 3

 .388المرجع السابق، ص 
 .371 سابق، صفتوى مجمس الدولة المصري، نقال عن: عميوة مصطفى فتح الباب، مرجع  - 4
 .371دارية العميا مصر، عميوة مصطفى فتح الباب، المرجع نفسو، ص فتوى المحكمة اال - 5
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لقد اعتٌت الدستور اعبزائري باغبقوؽ واغبريات العامة، ودبا اف األصل ُب قواعد اغبقوؽ واغبريات االباحة وتقييدىا 
ريات تفسَتا ضيقا ال واسعا، مثل ىو االستثناء، واالستثناء يفسر تفسَتا ضيقا، كاف تفسَت قواعد تقييد اغبقوؽ واغب

 قواعد الضبط االداري اؼبقيدة للحقوؽ واغبريات، كحالة الطوارئ، واغبصار واغبالة االستثنائية.
 :تفسير القواعد المتعلقة بالتأديب 

أف تفسر دبا اف األصل ُب االنساف الرباءة من الفعل اؼبؤٍب، بالتإب القاعدة القانونية اؼبتعلقة بتأديب اؼبوظف هبب 
بُت ؿ خ ووزير  33853رقم:  26/15/1984تفسَتا ضيقا ال واسعا. ومثاؿ ذلك قرار اجمللس األعلى بتاريخ: 

 .1الشؤوف اػبارجية

 :القواعد المقررة لألثر الرجعي 

من األصل، لذلك ىبضع  استثناءرجعي ىو  بأثراألصل ُب قواعد القانوف النفاذ بأثر فوري وماداـ النفاذ قد يكوف 
 تفسَت الضيق ال الواسع.لل
  :تفسير النصوص الضريبية، من حيث االعفاء وااللزاـ 

، ذلك أف القواعد الضريبية ىي قيود استثنائية على الملكية والحرية القواعد الضريبية زبضع للتفسَت الضيق
وبالتالي ال يجب  الفردية لصالح الجماعة، فهي ال تفرض اال على فئات معينة من األفراد عند تحقق شروط معينة،

التوسع في تفسير النص الضريبي، حيث بدعوى جلب موارد مالية اضافية للدولة ال يجب تفسير القواعد 
 . 2الضريبية تفسيرا واسعا يلحق األذى والضرر المالي لدى المكلفين فهذه الضرائب

 

 التفسير الواسع للقاعدة القانونية االدارية:  1-2

ذي ال يقف عند حد عبارة النص، امبا يبتد أب روح النص واشارتو، مع االستشهاد يرى البغض انو ُب التفسَت ال
باؼبنطق وحكمة التشريع. بينما يرى أخروف اف التفسَت الواسع ال يقف عند ذلك امبا يلجأ فيو أب القياس اػبفي أو أب 

 .3االستنباط من اؼببادئ العامة للقانوف

                                                           
، منشورات كميك، 1. سايس جمال، االجتياد الجزائري في القضاء االداري، ط 215، ص 04، ع 1989المجمة القضائية،  - 1

 .179، ص 01، ج 2013الجزائر، 
 .71، ص 1990 أحمد فتحي سرور، الجرائم الضريبية، دار النيضة العربية مصر - 2
 361 سابق، صعميوة مصطفى فتح الباب، مرجع  - 3
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لقانوف االداري، وتقوًن عيوهبا، واستكماؿ ما نقص من أحكامها، فهو توضيح ما غمض من ألفاظ قواعد ا 
والتوفيق بُت أجزاءىا اؼبتعارضة، وتكييفو على كبو هباري متطلبات تطور اجملتمع وروح العصر، فالتفسَت الواسع للقانوف 

 االداري مبلـز لتطبيق قواعده، سواء أكاف النص واضحا أو غامضا.

 :1للنص القانوين االداري قبد عالتفسَت الواسومن ؾباالت 

 اؼبقررة لئلدارة العامة. السلطة التقديريةتفسَت التصرؼ واألعماؿ القانونية االدارية الصادرة ُب نطاؽ  -

 العامة سلطة القرار االداري العاـ واللوائح االدارية لئلدارة السلطة التنظيميةتفسَت النص القانوين اؼبتعلق دبنح  -

 االدارة العامة. بسلطات وامتيازاتؼبتعلق تفسَت النص القانوين ا -

 التفسير القضائي الداخلي والتفسير القضائي الخارجي للقاعدة القانونية االدارية. .2

 نبُت بداية التفسَت القضائي الداخلي، ٍب التفسَت القضائي اػبارجي.

 القضائي الداخلي للقاعدة القانونية االدارية: التفسير-2-1 

داخلي للقاعدة القانونية االدارية نعٍت بو اعتماد القاضي ُب تفسَته للنص القانوين االداري من التفسَت القضائي ال
خبلؿ صيغتو، وذلك بتفسَت ألفاظ وعبارات القاعدة القانونية االدارية كاملة، أو عن طريق البحث اللغوي من الناحية 

 :2سَت الداخليالشكلية أو فحوى النص من الناحية اؼبوضوعية، ومن أىم طرؽ التف
 .التفسَت اللفظي 

 .التفسَت بطريق القياس 

 .االستنتاج دبفهـو اؼبخالفة 

  .االستنتاج من باب األؤب 

 

 القضائي الخارجي للقاعدة القانونية االدارية: التفسير-2-2

خارج نص  اؼبقصود بو اعتماد القاضي ُب تفسَت القاعدة القانونية االدارية وربديد اؼبقصود منها من خبلؿ دالئل
 القاعدة القانونية ومن ذلك:

 :تفسير النص القانوني االداري من خالؿ حكمة التشريع 

                                                           
 .224عمار عوابدي، قضاء التفسير في القانون االداري، مرجع سابق، ص  - 1
الرزاق بن صالح الصفي، دليل صياغة األنظمة والموائح في المممكة العربية السعودية، الفالحين لمطباعة والنشر  بن عبدخالد - 2

 .253 ، ص2015، 01ط 
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اتفق أغلب فقهاء القانوف على اف البحث عن حكمة التشريع ينبغي اف يكوف اػبطوة االؤب للمتصدي للتفسَت. 
الذي ىدؼ اليو اؼبشرع ُب حيث لكل نص حكمة ابتغاىا اؼبشرع من وراء وضعو، وتتجسد ىذه اغبكمة ُب الغرض 

وضع النص او العلة اليت اقتضت اغبكم، ويبكن الوقوؼ على حكمة اؼبشرع من خبلؿ التعرؼ على اؼبصاّب االجتماعية 
 واالقتصادية والسياسية اليت يراد ضبايتها من وراء وضع التشريع او النص.

 :تفسير النص القانوني االداري من خالؿ األعماؿ التحضيرية 

العماؿ التحضَتية ؾبموعة األعماؿ اليت تسبق صدور القانوف، وتتمثل ُب اؼبذكرات التفسَتية للقانوف، تعد ا
واألسباب اؼبوجبة اليت تعد وترفق دبشروع القانوف، وكذا مشروع القانوف، والتعديبلت اليت سبت بشأنو قبل صدوره، 

ىا اليت ًب فيها مناقشة نصوص واحكاـ القانوف، ومناقشات وؿباضر جلسات الربؼباف وؿباضر واعماؿ اللجاف، وغَت 
ودبطالعة تلك اؼبذكرات واحملاضر والوثائق فبكن اف نقف على القصد اغبقيقي للمشرع ومن شبة معرفة معاين النصوص 

 القانونية. 
من حيث االعتماد على االعماؿ التحضَتية للقانوف ال يكوف اال على سبيل االستئناس، حيث ال تعترب من جزءا 

 التشريع.
 :تفسير النص القانوني االداري بالرجوع الى الدستور أو القانوف األجنبي 

من اؼبمكن الرجوع للدستور كمرجع للتفسَت ُب حاؿ غموض النص القانوين، باعتبار الدستور أعلى قاعدة قانونية ُب 
 الجتماعية واالقتصادية.الدولة يضم القواعد واألحكاـ الكربى، ويعرب عن السياسة التشريعية للدولة وا

كما يبكن االستئناس بالقانوف األجنيب لتفسَت النصوص القانونية االدارية الغامضة، حُت هبد القاضي نفسو مظطرا 
لذلك، خاصة مع التشريعات ذات الصلة بالقانوف االداري القريبة اؼبنهج ومنو التشريع اؼبصري والتونسي على سبيل اؼبثاؿ 

 التشريع اعبزائري، أو للتشريع الفرنسي باعتباره التشريع األـ للقانوف االداري. باعتبارنبا هباوراف
 الى الغاء القضاء االداري. ةالثالث: الدعو المطلب 

، هبد وببل شك كثافة معتربة لل الت، وذلك ااالدارية وُب ـبتلف اجمل تشريعاتالناظر للتشريع القانوين االداري اليـو
 لطابع القضائي للقانوف االداري، وزبفيف دوره وانزياحو مقابل اؼبشرع أساسا.قد يوعز أب اكبسار ُب ا

معيارية ونتيجة لتدخل اؼبشرع بسن العديد من التشريعات ُب ـبتلف موضوعات القانوف االداري من جهة وبسبب 
تإب هناية االجتهاد القضائي وبال ،القانوف األوريب من جهة ثانية، ظهر اذباه فقهي فرنسي يدعو أب هناية القضاء االداري

 االداري.
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كاف االجتهاد القضائي مصدرا للقانوف   إذاوبديهي اف انتهى القضاء االداري ينتهي معو اعبدؿ اغباصل فيما 
 االداري أـ ال؟

 (.الفرع الثاين)اعبزائري الفقو ٍب ُب  األوؿ(نبُت ذلك ُب الفقو الفرنسي )الفرع 
 الفقو الفرنسي. داري فيالغاء القضاء االالفرع األوؿ: 

من بُت األوائل الذين شككوا ُب إمكانية استمرار الطابع "القضائي" للقانوف اإلداري ىو األستاذ "فيداؿ"  
"Vedel"  مقالو:ؼبا نشر 

"Le droit administratif peut-il être indéfiniment jurisprudentiel ?, ECDE, 

1979-1980, n°  31. 

  يلي:ىذا اؼبقاؿ كما  حيث بُت سبب كتابة
"Mais ce n'est pas la constatation banale du caractère jurisprudentiel du droit 

administratif qui forme l'objet de notre étude. Nous voudrions nous placer à un autre 

point de vue et nous demander si ce caractère peut et doit être éternel ou, plus 

modestement, s'agissant d'affaires humaines, si l'on peut et si l'on doit envisager 

l'atténuation dans un avenir qui ne soit pas trop éloigné…"
1
 

عقود للتساؤؿ إذا ما كاف قانوف ال  François Llorensاكبسار الطبيعة القضائية للقانوف اإلداري دفع أيضا ب  ف
 بعنواف:اإلدارية ذو طبيعة قضائية أـ ال ؟  و ىذا من خبلؿ نشره ؼبقاؿ لو 

"Le droit des contrats administratifs est-il un droit essentiellement jurisprudentiel ?"
2
 

القضائية إال  فلم يعد للقواعد ،حيث بُت أف ىناؾ عدد معترب من القوانُت أو التنظيمات اؼبنظمة للعقود اإلدارية
 ُب مقاؿ لو بعنواف:  "Y. Gaudemet"دورا ثانويا. وىذا ما أشار لو "غودمي" 

"Le contrat administratif, un contrat hors la loi"
3
. 

 ، استنادا أب مربرات عديدة)أوال(ويبكن رد فكرة الغاء القضاء االداري ُب فرنسا أب أزمة ازدواجية الوالية القضائية    
 .نيا()ثا

 أزمة مبدأ ازدواجية الوالية القضائية.أوال: 
 عدة ُب متداوؿ بصورة مستمرة ُب الفقو الفرنسي، بآخر أول بشك احملاكم العادية واالدارية، توحيد يعد مشروع

 كافية مؤيدة، للتنظيم القضائي اؼبوحد. أصوات على حيث يتمكن ُب كثَت اغباالت على اغبصوؿ مناسبات،
Charles X. A. L. A. Macarelفقوؿ  .صيانتو ألسباب ىذا النظاـ مضاعفة عن ُتاؼبدافع فدعوة

4 

                                                           
1
- G. Vedel , "Le droit administratif peut-il être indéfiniment jurisprudentiel ?, ECDE, 1979-1980, 

n°  31- 32. 
2
- Cité par F. Melleray," Le droit administratif doit-il redevenir jurisprudentiel ?", AJDA, n 12, 28, 

2005,p. 637 
3
- Cité par F. Melleray, op.cit. 

4
 - J. Ropert, Des tribunaux administratifs, 1828, p V2. 
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 « la justice administrative… est en butte à de fréquentes attaques 
 " اف العدالة االدارية تتعرض ؽبجمات متكررة ". من قبل تيار اقصاء القضاء االداري ومعاداتو.أي أف:

 :1ن يقوؿحي Dupinوىو ما يؤيده 
«l’opinion communément répandue… est défavorable à la juridiction administrative 

: on ne se croit en sûreté que devant les tribunaux ». 
حيث ىذا التوجو، ينطلق من خبلؿ االنتقادات اؼبوجهة ألعلى جهة قضائية ادارية وىي ؾبلس الدولة الفرنسي، 

اء بدايات نشاطو، ؼبا كاف يوصف بأنو قريب من االدارة العامة ومبتعد عن سلطة القضاء وىيبتو وباػبصوص أثن
 واستقبلليتو.

كما أف نقد فكرة ازدواجية القضاء يبكن أف قبدىا ُب االذباه اؼبقابل اؼبؤيد لنظاـ وحدة القضاء والقانوف، من 
 :2خبلؿ عديد اؼبربرات، ومن ذلك
لدولة ال يتحقق اال ُب ظل نظاـ قضائي موحد وقانوف واحد يطبق على اعبميع، وبدوف مبدأ سيادة القانوف ُب ا

استثناء. أما اذا خضعت االدارة العامة لقضاء خاص هبا، يسلم ؽبا بسلطات وامتيازات غَت مألوفة ُب قواعد الشريعة 
زاماهتا والتزامات اؼبتعاقد معها، فاف العامة، فيجعلها ُب مركز أظبى من مراكز األطراؼ، ويعًتؼ ؽبا بسلطات تعديل الت

 ذلك سيؤدي حتما أب ىدر مبدأ سيادة القانوف ُب الدولة.
ومبدأ اؼبساواة أماـ القانوف والقضاء من اؼببادئ اليت تتضمنها ـبتلف الدساتَت، وال يتحقق ىذا اؼببدأ اال ُب ظل 

، ليتؤب تطبيق قانوف غَت القانوف اؼبطبق على االفراد قد قضاء موحد وقانوف واحد. أما سبييز االدارة العامة بقضاء مستقل
 ىبل دببدأ اؼبساواة.

ومن جهة أخرى، يرى اذباه عريض ُب الفقو االجرائي، أف القاضي العادي يعترب حامي اغبقوؽ وحارس اغبريات، 
أي تعسف أو اكبراؼ يصدر  ويعد الضمانة اغبقيقية والفعالة والوحيدة، من أجل صيانة وضباية حقوؽ وحريات األفراد من

 عن االدارة العامة، نتيجة امتيازىا بسلطات اعبرب والقهر.
وباستبعاد القضاء العادي من ؾباؿ ضباية اغبقوؽ واغبريات، اذا ما تعلق خبصومة موجهة ضد االدارة العامة، 

لعامة وأىدافها، فاف أىم اؼببادئ ليتخلى لصاّب القضاء االداري، والذي ال يهدؼ اال غبماية حقوؽ وامتيازات االدارة ا
 الذي يقـو عليها النظاـ القانوين ُب الدولة واليت مفادىا أف القاضي حامي اغبقوؽ وحارس اغبريات ستنهار.

                                                                                                                                                                                                 

Voir: François Burdeau, Les Crises du juridictions, Revue de droit dàssas, N 18 mai 2019, p 37. 
1
- François Burdeau, op.cit, p37. 

القانون االداري، مطبوعة كمية الحقوق والعموم السياسية  محاضرات فيمحمد الصالح خراز، محاضرات في القانون االداري،  - 2
 .15ص  غير منشورة، ،1999/2000المركز الجامعي الوادي، 
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وأخَتا، يرى الفقو القانوين االجرائي كذلك، اف نظاـ ازدواجية القضاء والقانوف، يعمل على تعقد االجراءات، ُب 
 جراءات ُب ظل نظاـ وحدة القضاء والقانوف.مقابل بساطة ووضوح اال

اف التعبَت عن ربد لشرعية االزدواجية القضائية، ىو وببل شك، يبثل موقفا متطرفا راديكاليا واستثنائيا، فاغباجة    
 .1أب عدالة خاصة ُب الدعاوى القضائية اليت تشكل التقاضي االداري ضرورة ملحة واكيدة كما يقوؿ ليوف اووؾ

 تبرير الغاء القضاء االداري.ثانيا: 
 لعل االذباه ُب تربير الغاء اعبهات القضائية االدارية، يعود ؼبربرات وألسباب متعددة نذكر من بينها:

 التأكيد على تاريخية انشاء مجلس الدولة الفرنسي: .1

لك قد تعد سببا تارىبيا اف الثورة الفرنسية تعد أحد األسباب غَت اؼبباشرة أب نشأة القضاء االداري فرنسا، وىي بذ
 لنشأة القضاء االداري أساسا.

حيث تعد النواحي السياسية واالجتماعية واالدارية ما قبل الثورة الفرنسية أسبابا تارىبية مؤسسة للقضاء االداري 
 .2الفرنسي والنفصالو عن القضاء العادي

اذ يروف أف ملكهم وسلطاهنم، اؼبتوارث فيما  فسياسيا كاف نظاـ اغبكم ُب فرنسا قبل الثورة نظاما ملكيا مستبدا،
بينهم، حقا مقدسا مقصورا عليهم دوف سواىم، يستمدونو مباشرة من اهلل، ال هبوز اؼبساس بو وال تقييده، فالسلطة 

 السياسية ُب يد اؼبلك واالدارة تتبلعبها األىواء واؼبصاّب.
طبقات، طبقة النببلء اليت تتمتع بكامل االمتيازات،  أما من الناحية االجتماعية فكاف اجملتمع مقسما أب ثبلث

وبكامل اؼبناصب اؼبدنية والعسكرية، باإلضافة أب امتبلكها السلطة القضائية اليت تسمى بالربؼبانات القضائية، ومعفاة من 
 الضرائب، وكاف ؽبا حق جباية الضرائب لنفسها من األىإب، وربتكر حق الصيد وكثَت من اؼبزايا.

ة رجاؿ الكنيسة اؼبعفاة من الضرائب، وسبتلك ثروات ىائلة من عائدات األوقاؼ والصدقات، وؽبا نصيب وطبق
 أيضا من الضرائب تؤخذ ربت تسميات دينية.

أما الطبقة الثالثة، فهي طبقة العامة، واليت تضم صبيع فئات الشعب الباقية، ويقع عليها عبء دفع الضرائب 
 ف أنواع البؤس والشقاء.اؼبختلفة، وكانت تعاين لبتل

ومن الناحية االدارية، كاف حكاـ األقاليم ال هبسدوف سلطة الدولة اال ُب جباية الضرائب واغبقوؽ اعبمركية، 
وتكريس امتيازات طبقيت النببلء ورجاؿ الكنيسة، كما كانت الربؼبانات القضائية تقف ُب وجو كل اصبلح اداري. 

                                                           
1

 - L. Aucoc, La juridiction administrative et les préjuges, E. Panckouke, 1864, p 2 . cet opuscule est 

une réédition enrichie de son article publié dans le moniteur universel des 13 et 25 aout 1864. 

 Voir: François Burdeau, op.cit, p 41. 
 وما بعدىا. 34أنظر: محمد الصالح خراز، مرجع سابق، ص  - 2
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ورباكم اؼبوظفُت عن أعماؽبم الوظيفية، فبا دعا أب شل النشاط االداري وشل كل فكانت تراقب قضائيا عمل االدارة 
 اصبلح قد يشوبو.

كل تلك األسباب دعت رجاؿ الثورة الفرنسية بداية أب اقتضاء الربؼبانات القضائية بداية من مراقبة النشاط 
ا ثوريا، من خبلؿ مرحلة االدارة القاضية. االداري والعمل االداري، من خبلؿ تطبيق مبدأ الفصل بُت السلطات تطبيق

 وذلك للسمعة السيئة اليت كانت سبيز الربؼبانات القضائية ما قبل الثورة.
ًب انشاء ؾبلس الدولة الفرنسي كجهة استشارية لئلدارة بداية ُب رقابة العمل االداري، ليتم  1811ٍب ُب سنة 

 .1872جبوار القضاء العادي ُب ماي  استقبللو هنائيا واقرار سلطتو القضائية اؼبستقلة
ما سبق ذكره، يؤكد على تارىبية النشأة للقضاء االداري الفرنسي وؾبلس الدولة. وذلك ما قد يثَت أب أنو مادامت 

 انو انتهت اؼبسببات ما قبل الثورة الفرنسية، فانو قد يكوف لوجود ؾبلس الدولة الفرنسي ليس مربرا.
 نظاـ وحدة القضاء والقانوف. وبالتإب يصلح العودة أب

 :تقننة القانوف االداري .2
الفقو الفرنسي، دعا أب هناية فكرة قضائية القانوف االداري، و ظهور فكرة تقننة القانوف االداري، أي تشريع  اذباه ُب   

" ُب  .Vedelمعظم قواعده، وعدـ اغباجة أب االبقاء عن االجتهاد القضائي كمصدر لقواعده، حيث تساءؿ" فيداؿ"
مدى امكانية االستمرار ُب نظرية الطابع القضائي للقانوف االداري، ومدى أمكانية الًتاجع عنها لصاّب تقننة القانوف 

 .1االداري
فعدـ ترؾ االدارة العامة لقاضيها الطبيعي االداري واخضاعها للقاضي العادي، بات واقعا اليـو كما يقوؿ بعض الفقو 

 .2العادي قادر على تطبيق القانوف االداري الذي ٓب يعد يصنعو القاضي االداريالفرنسي، حيث القاضي 
 معيار القانوف األوربي، وقواعد القانوف الدولي. .3

لقد أخذت اؼبعاىدة مبكرا مكانا فبيزا ُب النظم الداخلية كأحد مصادر اؼبشروعية فكاف ؽبا ذات قوة القانوف بل 
اؼبعاىدة ُب  ورؤيتو لوضعالدساتَت ٓب تفعل أكثر من تقنُت فكر القضاء  ة أفواغبقيقظبت عليها حسب بعضها اآلخر، 

 ولكنها تتميز وال قانونا"المعاىدة ليست عقدا خاصا النظاـ القانوين الداخلي فقبل اؼبشرع الدستوري كرس القضاء أف 
 :18393/ 24/06" إذ جاء ُب حكم ؿبكمة النقض الفرنسية الدائرة اؼبدنية اؼبؤرخ ُب بقوة القانوف

                                                           
1
G.Vedel " Le droit administratif peut-il être indéfiniment jurisprudentiel ", op.cit 

2
 - Jean Rivero, Jean Valline, droit Administratif, Pricis, 18 éd, 2000                                  , 

3
- cass. Ch , cas, 24 juin 1839 – Napier et autres : S 1839 , I . 579  

، ص اختصاص القاضي اإلداري بتفسير المعاىدات الدولية، دار الفكر الجامعي، مصر الباسط، مدىنقال عن: محمد فؤاد عبد 
07  
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«les traites passes entre les nations ne sont pas de simple actes administratifs et 

d’exécution… ils ont le caractère de loi»  

ًب تكريسو ُب دساتَت العديد من الدوؿ، إذ اعًتفت للمعاىدات الدولية بقوة القانوف أو جعلتها أظبى منو،  وىو ما
 150االذباه قرر الدستور اعبزائري ىذا اؼببدأ إذ تنص اؼبادة  وُب نفس. وعناصر اؼبشروعيةضمن مصادر  جتهاوبالتإب أدر 
"المعاىدات التي يصادؽ عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها  أف:على  1996من دستور 

 في الدستور تسمو على القانوف".
 .1خلية والقواعد الخارجية ال يمكن تفاديها بأي شكل من االشكاؿلة التصادـ بين القواعد الداأغير أف مس

عن ؾبلس الدولة الفرنسي ؾبسدا تطورا مهما ُب تبياف العبلقة بُت  NICOLAقرار صدر  1989أكتوبر  21ُب 
قصي اؼبطابقة القانوف الداخلي واؼبعاىدات واالتفاقيات الدولية، من خبلؿ مطابقة أو دبقابلة قانوف دبعاىدة سابقة عليو لت

 .2من عدمها
، هبدىا صبيعا تقر بتطبيق قواعد القانوف األوريب ضمنها،     فالناظر أب أحكاـ وقرارات ؾبلس الدولة الفرنسي اليـو

 وتؤسس ـبتلف االجتهادات القضائية استنادا أب نصوص قانونية متعددة أنبها قواعد القانوف األوريب.

 القانوف األوريب ؿبل االجتهاد القضائي االداري. وقد يكوف، ذلك مؤسسا غبلوؿ قواعد
 الغاء القضاء االداري في الفقو الجزائري. الفرع الثاني: 

اف مسألة الغاء اعبهات القضائية االدارية ُب التنظيم القضائي اعبزائري، أصبحت تبلمس آراء عدد من شراح  
قصور العمل االجتهادي للجهات القضائية االدارية من  القانوف االداري ُب اعبزائري، لعديد األسباب ومن بُت ذلك،

 جهة، وُب تفسَت قاعدة " ال ىبضع القاضي اال للقانوف ".
 القضاء االداري. إللغاءأوال: الرأي الفقهي المؤيد 

ت يبارسو القاضي الفاصل ُب اؼبادة االدارية ُب تطبيق القانوف، أو التقليد لؤلحكاـ والقرارا الدور الذيُب سياؽ 
اؼبقارنة، ظهر اذباه ُب الفقو اعبزائري يؤيد بشدة مسألة عدـ قضائية القانوف االداري وعدـ فبارسة القاضي االداري الدور 

 االجتهادي األصيل، وبالتإب الدعوة بشكل غَت مباشر أب الغاء القضاء االداري.

                                                           
 .97-80، ص 1952أنظر: عبد الحميد متولي، المفضل في القانون الدستوري، منشاة المعارف االسكندرية،  - 1

 .82، ص 1985سمير تناغو، النظرية العامة لمقانون، منشأة المعارف االسكندرية، 
 أنظر أحكام المبادئ الكبرى لمقضاء االداري الفرنسي. - 2
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جزائري قضائي ال  ُب أسسو وال ؛ أنو ال يبكن اغبديث عن قانوف اداري يحي وناس وعصاـ نجاحيرى كل من 
ُب تقنياتو وذلك ؽبيمنة القاعدة التشريعية ُب القانوف االداري اعبزائري، وعدـ وجود قضاء اداري لو االمكانية على ابتكار 

 .1قاعدة قانونية خارج النص التشريعي
على اجتهاد ذي قيمة ابداعية  ٍب يضيفاف اف القرارات القضائية الصادرة عن اعبهات القضائية االدارية ال ربوي   

أو انشائية، ذلك لدخوؿ القاعدة القانونية االدارية للنزعة اؼبكتوبة بعيدا عن النزعة القضائية، وذلك ادى أب احجاـ 
القضاء الفاصل ُب اؼبواد االدارية ُب اعبزائر عن االجتهاد واالبتداع ُب ؾباؿ القانوف االداري، وعبوئو لتطبيق بعض قواعد 

 .2انوف اؼبدين أحيانا، واستناده الجتهاد قضائي أجنيب ُب أحايُت أخرىالق
حيث يذكراف أف سبب عدـ عبوء القاضي لبلجتهاد القضائي ىو اللجوء أو التطبيق غَت الضروري لقواعد    

حكاـ القانوف اؼبدين واالستناد لبلجتهاد القضائي األجنيب، وتتبع خطى اؼبشرع واف سكت، مع االستناد لبعض األ
والقرارات القضائية. مع االستناد أب اختبلؼ الظروؼ التارىبية للقضاء اعبزائري عن القضاء الفرنسي، كما أنو بعيد 
االستقبلؿ اعتمد اؼبشرع اعبزائري نظاـ وحدة القضاء وعدـ اعتماد خصوصية النظرية الفرنسية، وعدـ توافر االطارات 

 .3القضائية الكافية ُب تلك اؼبرحلة
القضاء االداري في الجزائر بين التنوع القانوني "، ُب مقالو:عادؿ بن عبد اهللوُب نفس االذباه يذىب    

 .4متسائبل عن دور القاضي االداري ُب بناء قانوف اداري جزائري أصيل؟ وطبيعة القضاء االداري والتخصص "،
ر قديبا ُب ظل الوحدة القضائية وال حديثا ُب ظل معتربا أنو ال خصوصية للقانوف االداري وللقضاء االداري ُب اعبزائ

االزدواجية القضائية، ألنو ال يوجد اختصاص قانوين حصري بُت القضاة ال ُب مرحلة التكوين وال ُب مرحلة فبارسة 
 .5الوظيفة. ومن جهة ثانية فلسفة اؼبشرع اعبزائري ال تصل أب فكرة التنوع القانوين أي بُت العادي واالداري منو

ومعتربا أف " تبٍت اؼبشرع اعبزائري لبلزدواجية انصب على اعبانب التنظيمي للجهاز القضائي وبأف القانوف االداري  
ٓب يكن ؿبور التغيَت ولن يكوف العامل اغباسم ُب التأسيس لقضاء اداري متميز يسهم بشكل متميز أيضا ُب التأسيس 

 .1لدولة القانوف وتكريسها"
                                                           

، 33، القانون االداري في الجزائر، قضائي أم تشريعي، مجمة الحقيقة، جامعة أحمد درارية، أدرار، ععصام نجاح، يحي وناس - 1
 .22ص 

 .نفسومرجع أنظر:  - 2
 المرجع نفسو.أنظر: - 3
موم أنطر: عادل بن عبد اهلل،" القضاء االداري في الجزائر بين التنوع القانوني والتخصص "، مجمة المفكر، كمية الحقوق والع - 4

 .124، ص 2017، ديسمبر 16السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع 
 .131-130، ص سابقعادل بن عبد اهلل، المرجع  - 5
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 ال اجتهاد للقاضي الفاصل ُب اؼبادة االدارية ُب اعبزائر، باعتباره مصدرا للقانوف االداري. أي دبعٌت مباشر، أنو
عنوانو الدور اؼبستقبلي للقاضي االداري ُب ظل ربوالت القانوف االداري،  –عادؿ بن عبد اهلل –وُب مقاؿ أخر لو 

لتنظيمات االدارية مع تنظيمات القانوف اػباص، حيث يرى فيو أف غزارة النصوص القانونية االدارية من جهة، وتتداخل ا
 .2وتأثَت القانوف الدستوري من جهة ثانية، أدى أب اكبصار الدور االجتهادي للقاضي االداري االبتكاري وتراجعو

واف كانت اآلراء الفقهية السابقة قبمت عن ربليل واقعي للجهات القضائية الفاصلة ُب اؼبادة االدارية  يرى الباحث
دى مسانبتها الضئيلة ُب العمل االجتهادي، فاف ذلك ال ينفي مسألة ضرورية وىو فكرة التخصص القضائي وفاعليتو وم

 للعمل القضائي، ُب ظل التنوع اؼبفرد للقضايا واؼبنازعات وتشعبها من جهة، والتوجهات القضائية اؼبقارنة ُب ىذا الشأف.
 ثانيا: قاعدة ال يخضع القاضي اال للقانوف.

3اؼبعدؿ واؼبتمم على ما يلي 1996لسنة  الدستور اغبإبمن  163نص اؼبادة ت
 القضاء سلطة مستقلة.":

 ال يخضع القاضي إال للقانوف".القاضي مستقل، 
وموضوعيا وىو بصدد التعليق على نص اؼبادة، ومن اؼبفيد عرض التفسَت  تفسَتا شكلياحيث عرض رشيد خلوُب 

 ارتباطو باإلشكالية الرئيسة للبحث.اؼبوضوعي أساسا، على اعتبار 
 حيث يرى مصطلح "القانوف" اؼبوضوع اؼبثَت ألكرب تساؤؿ ُب ىذا اجملاؿ.

يشمل مصطلح  القضائية،باستثناء اؼبقررات  الواسع،فالفقو يضع مفهـو ضيقا وواسعا للقانوف. فحسب اؼبفهـو 
مية اؼبصدرة ؽبا والنوع الذي صدرت فيو. وتتضمن "القانوف" كل النصوص القانونية مهما كانت طبيعة السلطة العمو 

 اإلدارية الصادر عن السلطات اإلدارية. وكل القراراتالتشريع  االتفاقيات، الدستوري،قائمة ىذه النصوص كل من النص 
يقصد دبصطلح "القانوف" النصوص القانونية ذات الطابع التشريعي الصادرة عن  الضيق،أما حسب اؼبفهـو 

 تشريعية.السلطات ال
 ةالضيق ىو اؼبعٌت اؼبرجح ُب اؼباد الدستوري، اؼبفهـويث يقوؿ رشيد خلوُب، ُب انتظار التفسَت الرظبي للمجلس ح

 :4لسببُت رئيسيُت -حبسب التعديل األخَت للدستور  163اؼبادة  – 165

                                                                                                                                                                                                 
 .132، ص نفسومرجع ، عادل بن عبد اهلل، القضاء - 1
دولي الثامن   كمية أنظر: عادل بن عبد اهلل، الدور المستقبمي لمقاضي االداري في ظل تحوالت القانون االداري، الممتقى ال - 2

 .2018مارس  8-7الحقوق والعموم السياسية، جامعة الشييد حمة لخضر الوادي، 
 .163الجزائري المعدل والمتمم، المادة  1996دستور  -3

 4 - Khallofi Rashid, sytéme juridique algerien; une jurisprudence inaccomplie, Revue Idera, n 

43, pp, 7-32 
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ذا اؼبصطلح يعود السبب األوؿ إٔب استعماؿ اؼبؤسس مصطلح "القانوف" ُب النص الدستوري حبيث خصص ى
 خاصة(. 145، 144، 112لئلشارة إٔب األعماؿ القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية )اؼبواد 

من الدستور اليت تنص  161الثاين ُب مبلحظة قوية صعبة الرد عليها ناذبة عن مقتضيات اؼبادة  ويتمثل السبب
 ية"." ينظر القضاء ُب الطعن ُب قرارات السلطات اإلدار  يلي:على ما 

أعبله القاضي اإلداري من الفصل ُب دعاوى اإللغاء الرامية إٔب فبارسة الرقابة على  161سبكن أحكاـ اؼبادة 
السابقة قبل  165ؽبا كما يبكن فهمو من اؼبادة  وليس اػبضوع واحتماؿ إلغائهاشرعية قرارات السلطات اإلدارية 

القاضي اإلداري من اؼبهمة القضائية اليت من أجلها أسس اؼبتمثلة ُب ألف اػبضوع للقانوف ُب مفهومو الواسع يبنع  التعديل
حالة ـبالفتها ؼببدأ الشرعية، على اعتبار  وإلغائها ُبمراقبة شرعية النصوص القانونية الصادرة عن السلطات اإلدارية 

 قرارات السلطات االدارية جزءا من القانوف باؼبفهـو الواسع.
خلوُب، يقوؿ رشيد  كماالسابقتُت قبل التعديل لدستوري،  165  و 161يات اؼبادتُت إف القراءة اؼبشًتكة ؼبقتض

و تؤكد بأف خضوع القاضي ال ينصب إال على القانوف ُب مفهومو الضيق أي النص القانوين الصادر عن السلطة  تبُت
 التشريعية.

 .ة اداريةوبالتإب حسب ىذا التفسَت، ال يبكن للقاضي أف ينشء ويشرع قاعدة قانوني
 وىذه وجهة نظر، ربتمل الصواب وؾبانبتو. باعتبارىا ترتكز أب ربليل فقهي أساسا.

 -من آخر تعديل دستوري  163اؼبادة  – 165-حيث يرى الباحث، أنو يبكن النظر أب تفسَت نص اؼبادة 
القاعدة القانونية، وىو معيار علوية  الدستورية من زاوية ـبالفة، ووفق معيار أخر، غَت معيار انشاء أو عدـ امكانية انشاء

القانوف كضابط عبميع تصرفات السلطات العمومية واؽبيئات اػباصة واألفراد. حبيث ال يتصرؼ أحدىم خارج نطاؽ 
ىي من  – 165اؼبادة  –القانوف. واغبكم ُب ذلك القاضي الذي ىبضع صبيع األشخاص لو. خاصة وأف ىذه القاعدة 

 رية واليت تؤسس للقواعد واؼببادئ الكربى.متضمنات الكتلة الدستو 
وبالتإب خضوع القاضي للقانوف فقط، ال يعٍت عدـ قضائو بغَت نص قانوين، امبا قد يكوف اؼبقصود ىو علوية 

 القانوف على أي تصرؼ وسلوؾ وبتكم فيو اليو، سواء أكاف قانونا مكتوبا أو غَت مكتوبا، أو مبدأ قانونيا عاما.
اال للقانوف، دبعٌت أف لو سلطة مستقلة عن كل السلطات األخرى، وأف قضائو يستند أب  فالقاضي ال ىبضع

القانوف باؼبفهـو الواسع لو ال الضيق. الذي يضم النص اؼبكتوب وغَت اؼبكتوب وحىت االجتهاد القضائي ُب اطار اؼببادئ 
 العامة للقانوف.
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 داري.للقانوف اال جتهاد القضائي مصدرالمبحث الثاني: اال

مازاؿ وفيا العتباره  االذباه، والذيُب االذباه اؼبقابل لعدـ اعتبار االجتهاد القضائي مصدرا للقانوف االداري، قبد 
 مصدرا لو، وللنظرية التقليدية للقانوف االداري واليت تعتربه قانونا قضائيا.

قانونية، وىل ىي فقط تتمثل حيث الباحث يعيد طرح تساؤؿ مبدئي خبصوص سلطة التشريع، ووضع القاعدة ال
 .األوؿ( )اؼبطلبُب السلطة التشريعية؟ أـ أف للقاضي كذلك سلطة التشريع؟ فمن اؼبشرع؟ 

كما أف صفة عدـ التقنُت للقانوف االداري، واليت يبكن التعبَت عنها بوجود اغفاؿ أو قصور تشريعي ىبص اؼبادة 
قاضي االداري اجتهادا لسد ذلك االغفاؿ والقصور التشريعي االدارية، تعد وببل شك ؿبدد أساسي لضرورة تدخل ال

 .الثاين( )اؼبطلب
كما يعد قضاء الدستورية، والدفع بعدـ دستورية النص القانوين أماـ القاضي االداري، مربرا المكانية عد االجتهاد 

 .(اؼبطلب الثالث)القضائي مصدرا للقانوف االداري 
 من المشرع؟ ؛وتشريع القاضيتشريع المشرع المطلب األوؿ:      

اف وضع وتشريع القاعدة القانونية يستند أساسا أب سلطة رظبية ُب الدولة، وحيث أف األمر يتعلق دائما بالسطلة 
التشريعية كمختص أصيل ُب سن التشريعات والقوانُت، فاف الباحث يبكن أف يطرح تساؤال متعلق باكبصار ىذه السلطة 

ة؟ أـ أف األمر قد يتجاوز ذلك، خاصة ؼبا نرى من الناحية الدستورية والقانونية والفعلية ربكم فقط ُب السلطة التشريعي
 السلطة التنفيذية ُب سن التشريعات والقوانُت ُب ظل غيبة الربؼباف أو تغييبو.

من القاضي  ففي اجملتمع اغبديث، ال سيما ُب اجملتمعات اليت تعاين قلة ضباية " تشريع القانوف االداري "، يطلب
 .1أكثر من دوره ُب اغبكم والقضاء وانفاذ القانوف، أب تكريس حقوؽ قانونية وتشريع قواعد ضبايتو

فمن ىو المشرع؟ وىل يمكن للقاضي خاصة القاضي االداري تشريع القواعد القانونية؟ وما يمنعو من 
 ذلك؟

"، يبكن النظر اليها من  اؼبشرع؟اؤؿ " من اف التطرؽ لسلطة القاضي ُب امكانية سن القانوف، واالجابة عن تس
، ومن خبلؿ اؼبوازنة بُت شروط األوؿ( )الفرعخبلؿ مربرات متعددة، من بينها اعادة قراءة مبدأ الفصل بُت السلطات 

 .الثالث( )الفرع، وذاتية القاعدة القانونية االدارية الثاين( )الفرعالًتشح لعضوية السلطة التشريعية وتوٕب الوظيفة القضائية 
                                                           

1
 - PaleeratSriwannapruek, Les Principes Genereaux du droit administrative français et thaillandais, 

These doctorat, 17-12-2010, univDàuvergneclermotfrerrand 1, p 264. 
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 الفرع األوؿ: اعادة قراءة مبدأ الفصل بين السلطات.

يرى اذباه واسع ُب النظرية السياسية الدستورية اف مبدأ الفصل بُت السلطات الدولة الثبلث التشريعية والتنفيذية    
ث ؾبموعات متمايزة والقضائية، يشكل العمود الفقري وأساس اغبرية واغبكم الديبقراطي، ويعترب سبييز السلطة ُب ثبل

ال غٌت عنو ُب الدولة الدستورية، حيث الوظيفة التشريعية هبب اف ال تتمتع باستقبلؿ كامل  ومستقلة أمرمنفصلة 
 فحسب بل هبب كذلك اف ال تفوض مهمة التشريع لغَت سلطة التشريع، خصوصا للسلطة التنفيذية. 

:" كل مجتمع ال يكوف فيو التزاـ 1ر منو نص على أفواعبلف حقوؽ االنساف واؼبواطن ُب اؼبادة السادسة عش
 القانوف مضمونا، وال يكوف فيو الفصل بين السلطات محددا، ال دستور لو على االطالؽ".

االعًتاؼ  أب-نظرية الفصل بُت السلطات  –غَت أف القارئ للدراسات الدستورية اليـو هبد أنو آؿ هبا اؼبطاؼ 
 " نظريا وتطبيقيا. السلطات بين الفصل مبدأب" باؼبشكبلت اؼبفهومية اؼبتعلقة

" مشوىا و" مسببا لكثير من البلبلة " وبالتإب واجهت النظرية نقدا سياسيا وقانونيا، حيث اعتربىا البعض 
" صعوبات سيئة الصيت " و " كثير من عدـ الدقة وغياب االتساؽ ".  ويعاني منبكثير من االستثناءات " 

 .2ين "غير دستورية" أو "نظرية غير مقنعة"واعتبرىا أحد الباحث

، 3اؼببدأ يصلح ؼبواجهة فكرة شخصنة اغبكم، لكنها حاليا دوف فائدة النظرية، كافحيث من الناحية السياسية 
فهي نظرية خالقة للمعوقات والتوازف الكامل بُت ىذه اؽبيئات الثبلث يؤدي أب شلل تاـ ُب األزمات. ألف الفصل التاـ 

 .4مواجهة ما سبر بو، كما اف توزيع السلطة قد يؤدي أب تفتيت اؼبسؤولية حاؿ اػبطأ العجز ُبدي أب بينها يؤ 

                                                           
 .1789اعالن حقوق االنسان والمواطن الفرنسي الذي تبناه المجمس الوطني الفرنسي في اغسطس  - 1

2
 - Kelsen, Hans. General theory of law and state. Translaated by Anders Wedberg. New York., 

1961,p 269. 

- Steven G, Calabresi and SaiKrishna, B. PraKash, " President Power to Execute the Law ", Yale 

Law journal, n 104, Decembre 1994, p 544. 
3

 - Eric Gojosso, L’encadrement juridique du pouvoir selon Montesquieu « Contribution à l’étude 

des origines du contrôle de constitutionnalité », Revue française de droit constitutionnel, PUF, n 71, 

2007, p.500 et suite. 
4

 - De Malberg, Carré, contribution à la théorie générale de l’état.T0,Centre national de la recherche 

scientifique, Paris,1922, p 12-13. 

ص ، 2012 -2011لوشن دالل، الصالحيات التشريعية لرئيس الجميورية، أطروحة دكتوراة، كمية الحقوق، جامعة باتنة، عن: 
27. 
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  الفقو.أوال: مبدأ الفصل بين السلطات في ميزاف 
 ، الدولة الدستورية والدولة  وُب بناءيعترب مبدأ الفصل بُت السلطات معيارا مهما ُب فقو القانوف عامة أب حد اليـو

السلطات بُت ثبلث سلط أساسا وىي السلطة التشريعية  واؼبساواة، وتوزيعية، القائمة على احًتاـ حقوؽ االنساف القانون
 والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

 كما اف أساس وجود وتربير ذات اؼببدأ لدى عديد الفقهاء، ىو منع االستبداد واحتكار السلطة.
يق واؼبراجعة ُب ظل التفسَت اغبديث للسلطة ُب الدولة، وتفسَت مبدأ الفصل غَت اف النظر السابق يستدعي التدق

بُت السلطات، وفكرة االستبداد واغبرية ايضا، فهل توزيع السلطات يبنع االستبداد؟ وىل االستبداد أساسو وحدة 
 السلطة؟

ر القاضي في ومن جانب آخر يطرح الباحث سؤاؿ متعلق بتفسير مبدأ الفصل بين السلطات ومرتبط بدو 
 .القاعدة القانونية االدارية

يعترب اف مفهـو الفصل بُت السلطات ليس دقيقا أب حد بعيد واف بناء السلطات الثبلث يعتمد  فهانز كلسن
. حيث يرى البعض ُب تفسَت مقاؿ كلسن أف الفصل بُت السلطات مسألة تتعلق بالتسمية، فاجملالس التشريعية 1التوزيع

ع وحده، بينما وظائفها موزعة بُت أجهزة عديدة. فاجملالس التشريعية ال ربتكر صناعة القانوف، بل تتخصص ُب التشري
قد تفوض كذلك أب السلطتُت  –صنع القواعد القانونية العامة  –تتخصص فقط ُب وضع القواعد العامة، وىذه األخَتة 

 .2األخريُت
وظائف الثبلث فيما بينها، خاصة بُت الوظيفة التشريعية فالواقع الدستوري اليـو فبارسة ونصوصا قبده يدمج ال

والوظيفة التنفيذية، من خبلؿ امكانية سن القوانُت من قبل اؼبنفذ ؽبا أصالة، ورقابة قد تصل أب اعداـ السلطة اؼبقابلة من 
يوجد ُب واقع الدولة اغبديثة  قبل اؼبشرع على اؼبنفذ. وبالتإب يوجد تقاطع بُت السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية. وال

اليـو تكوف فيها السلطة التشريعية ىي اعبهة الوحيدة اليت تضع قواعد قانونية عامة، وباؼبقابل ال توجد دولة سبنع فيها 
السلطات التنفيذية والسلطة القضائية من وضع تلك القواعد بصورة صروبة، وىو ما يسميو البعض " التشريع 

 .3اؼبعكوس"
 :نكلس يقوؿ

                                                           

H. Kelsen, op.cit, p 270-271.                                                                                                                
1
 

2
H.Kelsen, op.cit, p 270-271. 

3
H.Kelsen, op.cit, p 270. 
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" اف مبدأ الفصل بُت السلطات كما يفهم حرفيا أو كما يفسر كمبدأ لتقاسم السلطات ليس ديبقراطيا ُب جوىره. 
فما يتماشى مع فكرة الديبقراطية، على العكس من ذلك، ىو التصور الذي مفاده اف كل السلطة هبب اف تكوف مركزة 

ىيئة   كلها،ة وليس الديبقراطية اؼبباشرة، هبب أف سبارس السلطة  ُب الشعب، اذ يكوف اؼبمكن ىو الديبقراطية غَت اؼبباشر 
كاف ؽبذه اؽبيئة وظائف تشريعية   وإذاكلية واحدة ينتخب الشعب أعضائها وهبب اف تكوف مسؤولة قانونيا أماـ الشعب. 

أماـ اعبهاز فحسب، فاف األجهزة األخرى اليت تنفذ القواعد اليت يصدرىا اعبهاز التشريعي هبب اف تكوف مسؤولة 
التشريعي، حىت لو كانت ىذه األجهزة نفسها منتخبة من قبل الشعب ايضا. اف اعبهاز التشريعي ىو األكثر اىتماما 
بالتطبيق الصاـر للقواعد العامة اليت يصدرىا. وضبط األجهزة اػباصة بالوظائف التنفيذية والقضائية بواسطة األجهزة 

 مع العبلقة الطبيعية القائمة بُت ىذه الوظائف.اػباصة بالوظائف التشريعية يتماشى 
ما كاف دستور  وإذاىكذا تتطلب الديبقراطية أف يكوف للجهاز التشريعي سيطرة على األجهزة االدارية والقضائية. 

ديبوقراطية من الديبوقراطيات ىو الذي يشًتط فصل الوظيفة التشريعية عن الوظائف اػباصة بتطبيق القانوف، أو ضبط 
هاز التشريعي بواسطة أجهزة تطبيق القانوف، وخصوصا ربكم احملاكم بالوظائف التشريعية واالدارية، فاف ذلك ال يبكن اعب

 .1تفسَته اال بالرجوع أب أسباب تارىبية، ُب حُت ال يبكن تربيره بوصفو عناصر ديبقراطية نوعية"
قابل للتحقيق مىت فهم على أساس انو يقـو  نقدا لفصل السلطات، معتربا اياه غَت كاري دي مالبيرغوقد قدـ 

ال يعود  –لكل جهاز سلطة خاصة  –على اؼبساواة بُت أجهزة الدولة الثبلث، حيث مىت زبصص كل جهاز بوظيفة ما 
من اؼبمكن اغبصوؿ على اؼبساواة بُت ىذه السلطات، حيث يصبح كل جهاز خاضعا لوظيفتو، وبالتإب للقاعدة القانونية 

ىا. ومىت كاف ىناؾ تدرج ُب القواعد القانونية من خبلؿ ضرورة احًتاـ القاعدة األدىن للقاعدة األعلى، استوجب اليت يتبنا
ذلك التسليم بتدرج الوظائف اؼبعنية، وبالنتيجة بعامودية األجهزة اؼبؤسساتية. حيث أعلن مالبَتغ:" بفعل قوة األشياء 

 .2تما أب عدـ وجود مساواة مقابلة بُت األجهزة ... "نفسها، يؤدي التدرج الذي يقـو بُت الوظائف، ح
باعتبار ظبو الوظيفة التشريعية على الوظيفة التنفيذية،  مبدأ تدرج السلطاتيربىن على  فكاري دي مالبرغ

ربغ وباعتبار نظرية الفصل ؼبونتسكيو جاءت ُب سياؽ تارىبي مربرة لوضع قائم أال وىو النظاـ اؼبلكي، وبالتإب اعترب مال
. وبالتإب انتقل تفسَت اؼببدأ من فكرة الفصل بُت السلطات أب 3عدـ امكاف تطبيق فكرة مونتسكيو ُب النظاـ الربؼباين

 .4فكرة تدرج السلطات، بسبب سيادة الشعب اليت نتج عنها التمييز بُت اؽبيئة الشعبية اؼبشرعة واؼبلك اغباكم

                                                           
1
- H.Kelsen, op.cit.p280. 

2
 - Carré, De Melberg, Contribution à la théorie générale de létat. Tome 2, chap 17  De la séparation 

des Fonctions entre des organes distincts, Dalloz, 2004, p 49. 
3
- Carré, De Melperg, Op.cit, p 108, 142. 

4
- Gérard Bergeron, op.cit, p 188. 
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قييم فكرة الفصل بُت السلطات نظريا وعمليا، ومدى التفسَت ذلك ما يطرح على بساط البحث، ضرورة اعادة ت
 اؼبرتبط هبا. ىل فقط ىو التفسَت اعبامد واؼبرف؟ 

 .التنفيذية؛ المشرعثانيا: السلطة 
 اؼبعدؿ واؼبتمم واليت تنص على أنو:" 1996من الدستور اعبزائري اغبإب لسنة  142تطبيقا لنص اؼبادة    

بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خالؿ العطل لرئيس الجمهورية أف يشرع 
البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة... يمكن لرئيس الجمهورية أف يشرع بأوامر في الحالة االستثنائية المذكورة في 

الت القانوف باإلضافة أب يبتلك رئيس السلطة التنفيذية سلطة التشريع بأوامر ُب ؾبامن الدستور.. ".  107المادة 
 السلطة التنظيمية خارجها.

، لكن من أجل استمرار حيث األصل أف التشريع ؿبجوز للربؼباف، وال يبكن التنازؿ عنو أو تفويضو لسلطة أخرى
 النشاط الربؼباين وعدـ تعطل العمل التشريعي يصح تدخل رئيس اعبمهورية التشريع دبوجب أوامر دبوجب سلطة دستورية.

تبعا لذلك سبت ؾباوزة مبدأ الفصل بُت السلطات، وذلك بتدخل السلطة التنفيذية ُب العمل الربؼباين األصيل ُب و 
 تشريع القانوف، ُب الظروؼ العادية وغَت العادية.

حيث يعد تشريع السلطة التنفيذية للقانوف انقبلبا على اؼبفاىيم الدستورية الكبلسيكية، ولقد ًب تكريس ذلك 
وذلك دبوجب تفويض برؼباين كاف بداية ُب ظل اغباالت االستثنائية، ليتفاقم فيما  1958أكتوبر  4الفرنسي ؿ  الدستور

بعد ويصبح حىت ُب ظل اغباالت العادية، ليتضاءؿ تبعا لذلك دور السلطة التشريعية شيئا فشيئا ُب فباسة اختصاصها 
 .1االصيل لصاّب السلطة التنفيذية

جبوار السلطة، فما لباحث، اذا كاف للسلطة التنفيذية امكانية التدخل وتشريع قواعد القانوف وتبعا لذلك يرى ا   
 اؼبانع للسلطة القضائية من فبارسة نفس الدور؟

فاذا ًب التعدي على مبدأ الفصل بُت السلطات لصاّب السلطة التنفيذية، باعتبار رئيس اعبمهورية معرب عن االرادة 
فاف للقاضي كذلك مكانة متميزة األصل فيو حامي اغبقوؽ واغبريات واغبكم بُت كل مضامُت  الشعبية، وفبثل األمة،

 األمة والشعب من أفراد وصباعات.
أف القاضي يتمتع دبركز متميز، باعتباره يعلو اعبميع بوصف حكما، وتبعا لذلك من باب  يرى الباحثلذلك  

 للمنازعة اليت تثار أمامو.األؤب أف يكوف لو سلطة التشريع بنص قانوين ضابط 
 ثالثا: التحوؿ من القانوف الدوالتي الى القانوف االجتماعي.

                                                           
 317، ص 4مديحة بن ناجي، التشريع بأوامر في النظام الدستوري الجزائري، مجمة الحقوق والعموم االنسانية، ع   - 1
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الناظر لفكرة انشاء القاعدة القانونية اليـو هبد ربوال عميقا ُب ذلك، اىتم بو خاصة رجاؿ الفقو القانوين    
"، الدوالتي القانوفتصار على فكرة "" بدال من االقاالجتماعي القانوفالدستوري والسياسي، من خبلؿ تبٍت نظرية "

حيث األخَت يعرب عن مركزية القاعدة القانونية منشأ وتطبيقا، من خبلؿ سلطة الدولة فقط ُب انشاءه، فالنظاـ القانوين 
الشرعي الوحيد ىو النظاـ اؼبنتج واؼبطبق من طرؼ الدولة. اما القانوف االجتماعي، فهو يؤسس لفكرة "تعددية القاعدة 

نونية"، فمن الناحية التارىبية ذبد األعراؼ والشرائع كانت قبل نشوء الدولة الوطنية اغبديثة، حيث عديد األعراؼ القا
والقواعد الدينية بقيت موجودة جنبا أب جنب مع قانوف الدولة ُب مستويات متفاوتة من االعًتاؼ والتفاعل مع القانوف 

 .1الرظبي
رة صنع وانشاء القاعدة القانونية من قانوف دوالٌب مركزه السلطة الدولة، أب ُب مسألة التحوؿ ُب فك الباحث يرى

قانوف متعدد اجتماعي، ما ىو اال رجوع أب القاعدة األصل، والرجوع أب جذور فكرة انشاء القاعدة القانونية، على 
القاعدة  –القاعدة القانونية ومنها  اعتبار اهنا اجتماعية اؼبنبت واألصل والتطبيق، وعلى ذلك التسليم بتعدد قوى انشاء

متعدد ُب سلطة انشاءه، لكنو  ُب حبثنا ىو رجوع أب األصل األوؿ. فاؼبشرع ليس واحدا بل متعدد. –القانونية االدارية 
واحد ُب مصدره والذي يتمثل ُب اجملتمع، أو ما يعرب عنو ُب فقو القانوف الدستوري الشعب واألمة.فكل قانوف ال يكوف 

 منا الرضا والقبوؿ الشعيب ونابعا من ارادة األمة، األصل فيو يتصف بالعوار وؿبكـو عليو باالنتفاء. متض
ومن خبلؿ ذلك ال يهم من أين يأٌب ىذا القانوف، ماداـ نابعا من ارادة الشعب واألمة، فقد تكوف سلطة االنشاء 

 الربؼباف أو القضاء على السواء.
 روط الترشح لعضوية السلطة التشريعية وتولي الوظيفة القضائية.الفرع الثاني: الموازنة بين ش

الناظر للقاعدة القانونية عامة ومنها القاعدة القانونية االدارية هبدىا ؿبتاجة أب صياغة دقيقة وفنية ومبلءمة    
 للواقع السياسي واالجتماعي لؤلفراد واعبماعات.

ة جوىر القاعدة األولية، وربويلها أب قواعد عملية صاغبة للتطبيق، فصياغة القاعدة القانونية عملية ضرورية لًتصب
عملية مادية لًتصبة الفكرة القانونية، وذبسيدىا ُب صورة قاعدة عامة وؾبردة من خبلؿ  –الصياغة القانونية  –وىي تعترب 

ى كل مشتغل بالصياغة استخداـ األدوات اللغوية، وىي ذبمع بُت عنصرين أساسيُت: العلم واؼبهارة؛ حيث هبب عل
 القانونية أف يكوف عاؼبا بداية دبهارات وعلـو سن القواعد القانونية، وماىرا هناية بو باعتباره فنا من الفنوف اللغوية.

                                                           
، 2014، ديسمبر 19مقاربة ما بعد وضعية ألشكال القانون في المجتمع المعاصر"، مجمة العموم القانونية، ع اد بن سعيد، "مر  -1

 جامعة سطيف. 
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ومن اؼبنظور التطبيقي لصياغة القاعدة القانونية، فانو يعٍت باألساس الصياغة التشريعية؛ واليت تعرب عن صياغة 
نت رئيسية كالدساتَت أو عادية كالتشريعات الربؼبانية أو تنظيمية تضم ـبتلف القواعد اليت تصدر عن التشريعات سواء أكا

 السلطة التنفيذية.
ومسألة االىتماـ بالصياغة القانونية ليست فقط مسألة اىتماـ باعبانب الشكلي و االجرائي فحسب، بل ىي 

اشد، وذلك من خبلؿ سن تشريع جيد ومتطور، وُب منتهى أيضا مدعاة أب تطبيق دولة القانوف واغبق واغبكم الر 
 الوضوح والدقة.

، وُب ىذا اؼبقاـ نطرح صائغ جيد للقاعدة القانونيةوأثر السبلمة الصياغية للقاعدة القانونية ال تتأتى اال من 
لطرفاف ودورىا ُب مدى التساؤؿ التإب ُب مسألة اؼبوازنة بُت عضو الربؼباف والقاضي من خبلؿ اؼبؤىبلت اليت وبوزىا ا

وضع قاعدة قانونية سليمة ودقيقة تستجيب ؼبا يسمى اليـو بفكرة األمن القانوين؟ أي اؼبوازنة بُت شروط الًتشح لتوٕب 
( وشروط توٕب مهمة القاضي مع أوالمهمة السلطة التشريعية ُب اعبزائر لكل من اجمللس الشعيب الوطٍت وؾبلس األمة )

 (. ثانيااؼبقارنة ) اؼبقارنة ببعض النظم 
 أوال: شروط الترشح لعضوية السلطة التشريعية في الجزائر.

زبتلف األنظمة السياسية فيما بينها من حيث تكوين السلطة التشريعية، حيث بعضها يعتمد نظاـ اجمللس    
ضاءه ُب ، حيث يتم انتخاب كل أع1989، 1976، 1963ساتَتىا لسنوات الواحد مثل ما كاف ُب اعبزائر ُب د

. حيث 1996الغالب من طرؼ الشعب. وبعضها يعتمد نظاـ اجمللسُت، مثل النظاـ اعبزائري اغبإب دبوجب دستور 
ينتخب كل أعضاء أحد اجمللسُت من قبل الشعب، أما اجمللس الثاين ففي الغالب يتم اختيار أعضاءه اما وراثة أو تعيينا 

 .1أو باالنتخاب على درجتُت
اف ُب اعبزائر من غرفتُت؛ ونبا ؾبلس األمة واجمللس الشعيب الوطٍت، لو السيادة ُب اعداد القانوف يتشكل الربؼب   

 اؼبعدؿ واؼبتمم اغبإب. 1996من دستور  113و  112والتصويت عليو ورقابة عمل اغبكومة حسب اؼبادتُت 
لنواب وؾبلس األمة تتحدد اعبزائري شروط قابلية الًتشح لعضوية ؾبلس ا 1996من دستور  120حسب اؼبادة و

 دبوجب القانوف العضوي لبلنتخابات.
، جاء 2016اوت  25اؼبؤرخ ُب:  01-16وبالرجوع أب القانوف العضوي اؼبتعلق باالنتخابات اعبزائري رقم:

النص على شروط الًتشح لعضوية اجمللس الشعيب الوطٍت ُب الفصل الثاين اؼبعنوف باألحكاـ اػباصة بانتخاب اعضاء 

                                                           
 .20-19، ص 2003، 5، د م ج، ط 2أنظر: سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ج  - 1
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شروط  01-16من القانوف العضوي  92. حيث بينت اؼبادة 101منو أب  84جمللس الشعيب الوطٍت، من اؼبادة ا
 اؼبًتشح لعضوية اجمللس الشعيب الوطٍت فيما يلي:

 .التمتع باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية وال يوجد ُب أحد حاالت فقداف األىلية 
  اع.سنة على االقل يـو االقًت  25شرط السن: بلوغ سن 
 .شرط اعبنسية: التمتع باعبنسية اعبزائرية 
 االعفاء من اػبدمة الوطنية. اثبات أداء أو 
 .أال يكوف ؿبكـو عليو حبكم هنائي الرتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية 
 .شرط القيد ُب قائمة انتخابية 
 .شرط االمتناع عن الًتشح ُب أكثر من قائمة 

ف من بُت أعضاء اجملالس الشعبية الوالئية والبلدية عن طريق االقًتاع غَت أما أعضاء ؾبلس األمة، فاهنم ينتخبو 
 :1اؼبتعلق باالنتخابات ومن بينها 01-16اؼبباشر مع ضرورة توافر شروط أقرىا القانوف العضوي 

 سنة كاملة يـو االقًتاع. 35السن القانونية؛ بلوغ سن  -

جنحة سالبة للحرية وٓب يرد اعتباره، باستثناء اعبنح اال يكوف ؿبكـو عليو حبكم هنائي الرتكاب جناية او  -
 العمدية.

ُب ظل الشروط السابقة لتوٕب عضوية السلطة التشريعية يبكننا اف نتساءؿ عن فعلية وقباعة القاعدة القانونية اليت 
 ىي من صميم اختصاصو مقارنة مع القاعدة القانونية اليت يبكن اف تسنها السلطة القضائية.

ت الفقهية الدستورية تتكلم اليـو ُب قصور لدور الربؼبانات اليـو اذباه تفوؽ لسلطة السلطة التنفيذية ُب فالدراسا
سن ووضع القاعدة القانونية، وذلك نتيجة عدة عوامل، واليت من بينها مكانة اؽبيئة اؼبكلفة بتشريع القاعدة القانونية 

 وتراجعها عضويا وسبثيليا.
وىو تاريخ يعده البعض  1965لتشريعية ذات قدسية، وخلق اصباع فقهي منذ سنة حيث ٓب تصبح اجملالس ا 

 .2تاريخ انتشار األزمة العاؼبية للربؼبانات، على ربقق ضعفها وتراجع مكانتها

                                                           
، الصادر في الجريدة 2016غشت  25ه الموافق ل:  1434ذي القعدة  22مؤرخ في: ال 01-16القانون العضوي رقم:  - 1

 ، يتعمق بنظام باالنتخابات.2016غشت  28ه الموافق ل:  1434ذي القعدة  25، المؤرخة في: 09الرسمية، ع 
2

 - Voir : Jacques –Yvan Morin, les Droits Fondamentaux, Actes des 1ère Journées Scientifiques du 

Réseau Droits Fondamentaux de «l’AUPELF – UREF» Tenues à «Tunis» du 9 au 12 Octobre 1996, 

Ed Bruylant, Bruxelles, 1997, P 440 et S. 
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تؤثر وببل شك  -واجمللس التشريعي اعبزائري كمثاؿ -اف النقائص العضوية واؼبتعلقة بًتكيبة اجملالس التشريعية عموما
ار القاعدة القانونية اؼبنشئة من قبلو، وذلك بسبب اؼبنافسة والتأثَت على العملية التشريعية وُب صبيع اؼبراحل اؼبقًتنة ُب عو 

هبا، وتضييق اػبناؽ على فبثلي الشعب ُب ذلك. حيث ضعف الًتكيبة العضوية ونقص الكفاءات ُب ىذه اجملالس لو دور 
 .1"قوة المؤسسة تقـو على قوة الرجاؿ الذين يسيرونهاا، على اعتبار أف "أساسي ُب تدين وتراجع الدور التشريعي ؽب

 ثانيا: شروط تولي الوظيفة القضائية في الجزائر.
ُب نصوص مواده اؼبوضحة  3891لقد أقرَّ مشروع اإلعبلف العاؼبي الستقبلؿ القضاء الصادر ُب مونًتياؿ سنة    

ث عمدت التشريعات الوطنية أب اعتماد بعض الشروط ُب توٕب الوظيفة . حي2ؼبعايَت وضوابط اختيار القضاة األكفاء
 القضائية تبعا لذلك.  

فالناظر للنظاـ القانوين اعبزائري ُب كيفية تولية القضاة ؼبهامهم هبده اختار أسلوب التعيُت ال االنتخاب منذ    
م فصبل بعنواف السلطة القضائية، تكلم فيو عنو اؼبعدؿ واؼبتم 1996االستقبلؿ. فتضمن الدستور اعبزائري اغبإب لسنة 

 .177أب نص اؼبادة  156من نص اؼبادة 
من الدستور على ضمانة استقبلؿ القاضي ُب آداء مهامو وىي خضوعو للقانوف  165كما نصت اؼبادة 
 .3على مسؤولية القاضي أماـ اجمللس االعلى للقضاء 167فحسب، كما نصت اؼبادة 

نو على أف يقرر اجمللس األعلى للقضاء طبقا للشروط اليت وبددىا القانوف تعيُت القضاة م 181ونصت اؼبادة 
 .4ونقلهم وسَت سلمهم الوظيفي

وؼبا كاف القضاة ُب النظاـ القانوين اعبزائري يعيَّنوف وال ينتخبوف، تعُتَّ فرض ؾبموعة شروط يستوجب توافرىا ُب    
 . 5اؼبناصب ذات الصلة اؼبباشرة بسيادة الدولة اؼبرشح ؼبنصب القضاء على اعتبار أنو من

                                                                                                                                                                                                 

ة بن مبدأ تدرج المعايير القانونية في القانون الجزائري "، رسالة دكتوراة، معيد الحقوق والعموم االدارينقال عن: رابحي أحسن، 
 .261ص  ،2006-2005عكنون، جامعة لجزائر، 

 .261، ص سابق مرجع، القانونية في القانون الجزائري مبدأ تدرج المعاييررابحي أحسن،  - 1
: رشدي 1983من مشروع االعالن العالمي الستقالل القضاء الصادر في مونتلاير سنة  12الى  9انظر نصوص المواد من  -2

، مكتبة الوفاء 01، ط  -دراسة مقارنة -وعزل القاضي في الفقو اإلسالمي وقانون السمطة القضائية شحاتو أبو زيد، انعزال
 . 85، 84، ص ص2010القانونية، االسكندرية، ، 

 .167 – 165الجزائري، المعدل والمتمم، المادتين:  1996دستور  -3
 .181الجزائري، المعدل والمتمم، المادة  1996دستور  -4
 . 46، ص2003، دار ريحانة، الجزائر، 1ضياف، النظام القضائي الجزائري، ط عمار بو  -5
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وتظهر أنبية ربديد شروط تولية القضاة من كوهنا تعمل على كبو فعاؿ على ربديد صبلحية السلطة التنفيذية ُب 
اختيار من ىم أصلح للقضاء، ذلك أف ترؾ أمر تعيُت القضاة وفق الشروط اليت تضعها السلطة التنفيذية يؤدي حتما إٔب 

 .1اؾ صفة استقبلؿ القضاءانته
وطبقا للنصوص السارية اؼبفعوؿ ُب التشريع اعبزائري فإف الشروط الواجب توافرىا ُب القاضي متمثلة ُب: اعبنسية، 
السن، اؼبؤىل العلمي، التمتع بالكفاءة البدنية، التمتع باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية، حسن السَتة والسلوؾ، إثبات الوضعية 

 2ه اػبدمة الوطنيةالقانونية ذبا
اؼبتضمن القانوف األساسي للقضاء يعُت القضاة ُب اعبزائر  11-14من القانوف العضوي  3فحسب اؼبادة 

 .3دبوجب مرسـو رئاسي بناء على اقًتاح من وزير العدؿ وبعد مداولة اجمللس األعلى للقضاء
دبسابقة وتكوين متخصص ُب اؼبدرسة والقاضي حىت يكتسب ىذه الصفة عليو أف يكوف طالبا قاضيا بعد مروره 

 العليا للقضاء.
احملدد لتنظيم اؼبدرسة العليا للقضاء وكيفيات  2116-15-31اؼبؤرخ ُب: 159-16وحسب اؼبرسـو التنفيذي:

سَتىا وشروط االلتحاؽ هبا ونظاـ الدراسة فيها وحقوؽ الطلبة القضاة وواجباهتم، تفتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة 
من اؼبرسـو السالف الذكر شروط  26منو. ولقد حددت اؼبادة  25قرار من وزير العدؿ حسب اؼبادة  قضاة دبوجب

 :4االلتحاؽ باؼبدرسة وىي التالية ذكرىا
  سنة على األكثر، عند تاريخ اؼبسابقة. 35شرط السن: بلوغ سن 
 ة الليسانس ُب اغبقوؽ او ما الشهادة العلمية: حصوؿ اؼبًتشح على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي، مع شهاد

 يعادؽبا
 .شرط الكفاءة: توفر اؼبًتشح على شرطي الكفاءة البدنية والعقلية ؼبمارسة وظيفة القضاء 
 .شرط التمتع باغبقوؽ اؼبدنية والوطنية وحسن اػبلق 
 .شرط اثبات الوضعية اذباه اػبدمة الوطنية 
 ية والوطنية وحسن اػبلق.ربقيق اداري للتأكد من مدى سبتع اؼبًتشح حبقوقو اؼبدن 

                                                           
 .46، صالمرجع نفسو -1
انظر: عبد الحفيظ بن عبيدة، استقاللية القضاء وسيادة القانون في ضوء التشريع الجزائري والممارسات، منشورات بغدادي،  -2

 .  85، 84الجزائر، د.ط، د.ت، ص ص
، الصادر في الجريدة الرسمية، 2004سبتمبر  06، الموافق ل 1425رجب  21، المؤرخ في 11-04م: القانون العضوي رق -3

 ، يتضمن القانون األساسي لمقضاء.2004سبتمبر  08ه الموافق ل:  1425رجب  23، المؤرخة في: 57ع 
شروط االلتحاق بيا ونظام الدراسة فييا ، يحدد تنظيم المدرسة العميا لمقضاء وكيفيات سيرىا و 159-16المرسوم التنفيذي رقم:  -4

 .26-25وحقوق الطمبة القضاة وواجباتيم، المادتين: 
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ي للطلبة القضاة دبدة أربع من اؼبرسـو التنفيذي ذاتو، تتحدد مدة التكوين القاعد 31و 31وحسب اؼبادة 
 .1، يشتمل على تكزين نظري وتكزين تطبيقيسنوات

 .2يبكن اف يستفيد القاضي من تكوين مستمر ومتخصص 38و 37و 36وحسب اؼبواد 
اؼبتعلق بالقانوف األساسي للقضاء، واستثناء يبكن تعيُت بصفة  11-14ف العضوي من القانو  41وحسب اؼبادة 

مباشرة مستشارين باحملكمة العليا أو مستشاري دولة دبجلس الدولة بناء على اقًتاح من وزير العدؿ وبعد مداولة اجمللس 
ريعة والقانوف او العلـو اؼبالية او دولة بدرجة استاذ تعليم عإب ُب اغبقوؽ او الش هاالعلى للقضاء، حاملي دكتورا

سنوات على االقل ُب االختصاصات ذات الصلة باؼبيداف  11االقتصادية والتجارية والذين مارسوا فعليا ؼبدة عشر 
 القضائي.

سنوات على االقل  11وكذا احملامُت اؼبعتمدين لدى احملكمة العليا وؾبلس الدولة الذين مارسوا فعليا ؼبدة عشر 
 .3فةىذه الص

من خبلؿ ما تقدـ نبلحظ ىناؾ فرقا ُب اؼبؤىل العلمي بُت متوٕب الوظيفة القضائية واؼبًتشح لعضوية الربؼباف    
العلمي للقاضي عدـ توافر شهادة الليسانس ُب العلـو القانونية. أما بالنسبة  على اؼبستوىبغرفتيو، حيث ال يبكن أف قبد 

أكاف سياسيا انية أحيانا ُب ؾباؿ وظيفي سواء على شهادة جامعية وذا خربة ميد لعضو الربؼباف فإننا قبد من ىو متحصل
أو اداريا أو فنيا، وقد قبد ما دوف ذلك بكثَت، وذلك العتبارات عدة زبص الشروط القانونية الواجب توافرىا للمًتشح 

زيز السلطة التشريعية بكفاءات قادرة على الربؼباين بداية، ومسألة فاعلية األحزاب السياسية ومدى تبنيها لرؤية تدعيم وتع
 بناء سلطة تشريعية قادرة على فبارسة دورىا كما ينبغي.

 الفرع الثالث: ذاتية القاعدة القانونية االدارية تستدعي تشريع القاضي االداري.
دارية اؼبركزية القانوف االداري ىو ؾبموعة قواعد قانونية تنظم السلوؾ االداري من خبلؿ نشاط التنظيمات اال   

 والبلمركزية وكل سلطة ادارية او شبو ادارية، وتعمل على حل كل نزاع يوصف بأنو اداري.
العمومية  –ىذه القواعد القانونية كأصل عاـ تتميز باػبصائص العامة للقاعدة القانونية ُب نظرية القانوف التقليدية  

وخصائص ذاتية تنبع من خصائص القانوف االداري من اؼبرونة  مع اتصافها دبميزات –والتجريد والسلوكية وااللزامية 
والتطور وعدـ التقنُت والقضائية. لكن ىذه اػبصائص اليت يطلق عليها فقها خبصائص القانوف االداري ىي ُب حقيقة 

                                                           

، يحدد تنظيم المدرسة العميا لمقضاء وكيفيات سيرىا وشروط االلتحاق بيا ونظام الدراسة فييا 159-16المرسوم التنفيذي رقم: 1- 
 .31 -30 وحقوق الطمبة القضاة وواجباتيم، المادتين:

 .38-37-36، المواد 159-16لمرسوم التنفيذي رقم: ا -2
 .41المتضمن القانون األساسي لمقضاء، المادة  11 -04القانون العضوي رقم:  - 3
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ة األمر ليست حبيسة لو فقط، حيث قد يتصف هبا غَته من تشريعات وقوانُت، فالقانوف التجاري ىو قانوف اغبرك
والنشاط التجاري وبالتإب مفًتض ُب قواعده أف تكوف مرنة وسريعة التطور ارتباطا بالنشاط التجاري اؼبتحرؾ باستمرار.  
وصفة عدـ التقنُت تلـز ُب الفقو الدستوري بالدستور العرُب الغَت اؼبكتوب. أما القضائية للقاعدة القانونية فهي صفة 

 باطو بالسابقة القضائية وعدىا مصدرا أصيبل لو.ترتبط بالقانوف األقبلوسكسوين الرت
تبعا لذلك هبب البحث ُب خصائص ذاتية ومتميزة وأصيلة للقاعدة القانونية االدارية تثبت أصالتو عن باقي قواعد 

 القانوف وتتيح للقاضي واجتهاده التدخل لسن وتشريع قواعده.
بداية، وما يًتتب من تربير لوجود  العاـ بالمرفقعلقها تتبع قواعد القانوف االداري وربليلها، تكشف بوضوح ت   

. أي أف القاعدة القانونية االدارية تتميز خبصائص ذاتية المصلحة العامة، وربط تلك األخَتة بفكرة العامة السلطةفكرة 
 .1لعامةوىي عبارة عن مثلث قاعدتو فكرة اؼبرفق العاـ وضلعيو كل من فكرٌب اؼبرفق السلطة العامة واؼبصلحة ا

 أي أف القاعدة القانونية االدارية ىي قاعدة تنظم اؼبرفق العاـ من قبل سلطة عامة مستهدفة ربقيق مصلحة عامة.
والناظر ؼبعيار وأساس تطبيق القانوف والقضاء االداري ُب نظرية القانوف االداري، هبده يدور ُب فلك ىذا اؼبثلث 

ومعيار موضوعي أساسو سلطة عمومية مستهدفا غاية وىدؼ اؼبصلحة معتمدا على معيار عضوي أساسو مرفق عمومي، 
 العامة.

حيث قاؿ بعض الفقو أف القانوف االداري ىو قانوف اؼبرافق العمومية، ولو ننظر أب اؼبرفق العمومي يبكن الباحث 
ؿ من اؼبرافق العمومية اف يعتربه مفهوما متحركا ومتطورا الرتباطو بفكرة اؼبرفق العمومي اؼبتحوؿ، من خبلؿ االنتقا

التقليدية الكبلسكية مثل اؼبرفق العمومي االداري أب اؼبرافق العمومية اؼبتطورة واؼبستحدثة مثل اؼبرافق العمومية االقتصادية 
 الصناعية والتجارية، ىذه األخَتة ىي ُب تطور وربوؿ مستمر. –

ة االدارية، يصعب اف قبد قاعدة قانونية ثابتة ومستقرة تبعا لتطور اؼبرفق العمومي اؼبوضوع األوؿ للقاعدة القانوني
 ضابطة لو.

أما ُب اػباصية الثانية للقاعدة القانونية االدارية واؼبتمثلة ُب ارتباط اؼبرفق العمومي بالسلطة العامة. حيث تتمتع 
طة العامة ىي سلطة ىذه االخَتة بامتيازات ومظاىر تفرقها عن الشخص القانوين اػباص، ولعل من أىم مظاىر السل

 األمر واعبرب والقهر.
ويبكن القوؿ اف السلطة اآلمرة واليت تتمتع باعبرب والقهر قد تتحلل من سلطاف القاعدة القانونية ُب دائرة التقدير 

 واؼببلءمة واالستحساف التشريعي اف صح التعبَت. واغباؿ كذلك يصعب اهباد قاعدة قانونية مستقرة استقرار كليا.

                                                           
 .61سامح محمد كامل، ذاتية القانون االداري الموازنة بين السمطة والحرية، رسالة دكتوراة، كمية الحقوق جامعة القاىرة، ص - 1
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 خصيصة القاعدة القانونية االدارية الثالثة، فهي اؼبرتبطة بغايتها واؼبتمثلة ُب ضرورة توخي اؼبصلحة العامة. أما عن
وليس غنيا عن البياف لدى الباحث وغَته، عدـ امكاف ضبط فكرة اؼبصلحة العامة ُب نطاؽ مساحة ؿبدودة زمانيا 

 ومكانيا.
 ذلك.حيث فكرة اؼبصلحة العامة غَت واضحة اؼبعآب ك

 وحيث اف اؼبصلحة العامة غَت ثابتة وواضحة فبل يبكن اف تكوف ىناؾ قاعدة قانونية ثابتة ربكم ما ليس ثابتا.
فقواعد القانوف االداري تتميز بصفة عامة دبجاوزة قواعد القانوف العادي، اما زيادة أو نقصانا، وىي ؾباوزة تفرضها 

ة اؼبوازنة بُت السلطة واغبرية؛ سلطة االدارة ر صلحة األفراد. كما تتميز بضرو اؼبصلحة العامة، وضرورة التوفيق بيها وبُت م
العمومية وحرية األفراد، وبُت امتيازات االدارة العمومية أحيانا وحقوؽ وحريات األفراد وتقييد سلطات االدارة ُب أحايُت 

 .1أخرى
اؼبرفق العمومي والسلطة العمومية واؼبصلحة  من خبلؿ اػبصائص الغَت ثابتة للقاعدة القانونية االدارية ُب ؾباؿ

العامة، قبد لتدخل القاضي االداري من خبلؿ اجتهاده دورا أساسيا ُب إرساء وتكريس دعائم نظرية القانوف االداري 
 وتشريع قواعد قانونية ادارية مىت عرض على القاضي نزاع ُب ذلك.
االداري نظرا لتميز القانوف االداري ُب قواعده هبذه  أي اف لبلجتهاد القضائي دور ُب ارساء قواعد القانوف

 اؼبميزات الثبلث.
 المطلب الثاني: حتمية االغفاؿ التشريعي للقانوف االداري. 

اف من بُت اػبصائص األساسية اليت سبيز القانوف االداري ىي خاصة عدـ التقنُت، واليت صاحبت مساره منذ 
، وال تزاؿ، نتيجة اغبركية الدائمة اليت سبيز اؼبادة االدارية باستمرار والتحوالت اليت انشاء ؾبلس الدولة الفرنسي ُب بداياتو

 تصاحب ـبتلف التنظيمات االدارية واألعماؿ والنشاطات االدارية.
تتوافق واقعا وتتشارؾ فيو جل قواعد القانوف، بدرجات متفاوتة، ُب ـبتلف فروعو،  –عدـ التقنُت  –ىذه اػباصية 

 االغفاؿ التشريعي والذي يبس قصورا ُب سن القانوف ُب جانب معُت منو.وىو واقع 
حيث ىذا القصور واالغفاؿ الذي يبس قواعد القانوف االداري خاصة والقانوف عموما، يتيح للقاضي االداري 

د، أو اهباد خاصة والقاضي ُب أي مادة عموما سلطة االجتهاد واهباد اغبلوؿ البلزمة سواء تفسَتا للنص الغامض اف وج
قاعدة قضائية يسد هبا النقص والقصور واالغفاؿ التشريعي اف ٓب يكن ىناؾ نص قانوين ضابط للمسألة، وذلك توقيا 

 إلنكار العدالة.
                                                           

 .340، ص 1957، 1ىب المحكمة االدارية العميا في الرقابة والتفسير واالبتداع، ج ، مذامحمد عصفور -1
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لذلك الباحث ُب ىذا السياؽ، يؤكد على أف االغفاؿ التشريعي ىو خصيصة تبلـز القاعدة القانونية عموما، يعد 
 اد القضائي مصدرا أساسيا للقانوف، خاصة القانوف االداري.مربر أساسي العتبار االجته

، ٍب سد االغفاؿ التشريعي ُب القانوف األوؿ( )الفرعنبُت بداية مفهـو االغفاؿ التشريعي وسبييزه عن ما قد يشاهبو 
 .الثاين( )الفرعاالداري 

 ما يشابهو. وتمييزه عن االدارياالغفاؿ التشريعي  األوؿ: مفهـوالفرع 
، ٍب وسبييزه عن ما قد يشتبو بو من )أوال(نتطرؽ ُب ىذا الفرع أب ربديد تعريف االغفاؿ التشريعي االداري سوؼ 
 .ثانيا(مصطلحات )

 أوال: تعريف االغفاؿ التشريعي االداري.
 ٍب أوال،حىت نعرؼ اؼبقصود باإلغفاؿ التشريعي االداري، يبكننا توضيح معٌت االغفاؿ التشريعي لئلدارة العامة 

 االغفاؿ التشريعي للمشرع األصيل ثانيا.
 االغفاؿ التشريعي لإلدارة العامة: .1

ترتبط فكرة االغفاؿ التشريعي بداية ُب فقو القانوف االداري الفرنسي أب القرف العشرين كما يقوؿ بعض    
لئلدارة من  والذي صاغ فكرة عدـ االختصاص السليب Edward Lafferriereالباحثُت، والفضل ُب ذلك للفقيو 

الغاء القرارات االدارية، وكفكرة مستوحاة من "عدـ خبلؿ بعض أحكاـ ومبادئ قضاء ؾبلس الدولة الفرنسي ُب موضوع 
، والذي يعٍت تدخل االدارة العامة ُب اختصاص سلطة ادارية أخرى، أما عدـ االختصاص السليب 1االختصاص االهبايب"

:" ذبب مبلحظة أف عدـ االختصاص يبكن كذلك أف تتخذ شكبل Frncois Gazierقاؿ ُب شأنو مفوض اغبكومة  
سلبيا، فالسلطة االدارية تعد متنكرة الختصاصها ليس فقط بازباذىا قرارا ال يدخل ُب دائرة اختصاصاهتا ولكن كذلك 

 .2عندما سبتنع عن ارباذ ما هبب عليها ازباذه من قرارات ."
يب من خبلؿ اجتهاد قضاء ؾبلس الدولة الفرنسي ُب الصور وقد حصر الفقو حاالت عدـ االختصاص السل

 :3التالية

 انكار السلطة االدارية بأهنا ـبتصة أصبل بالتقرير ُب مسألة معينة. -

 ذباىل السلطة اإلدارية للقواعد اؼبتعلقة بأساليب فبارسة اختصاصها. -

                                                           
، نقال عن: زىرة الرحمن كيالني، االغفال التشريعي والرقابة 1عيد احمد الغفمول، فكرة عدم االختصاص السمبي لممشرع، ص  -1

 .12، ص 2013-2012تممسان،  الدستورية عميو، رسالة ماجستير، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة
 .13. نقال عن: زىرة الرحمن كياللي، المرجع نفسو، ص 4أحمد الغفمول، المرجع نفسو، ص  -2
 .13ص  . نقال عن: زىرة الرحمن كياللي، مرجع نفسو،25، ص أحمد الغفمول، مرجع سابق -3
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 تضييق سلطة ادارية من اختصاص سلطة ادارية أخرى أقل منها ُب اؼبرتبة. -

 صدور القرار االداري من احدى السلطات االدارية ولكن استنادا أب ارادة سلطة ادارية أخرى. -

 افراط السلطة االدارية ُب تفويض اختصاصها أو تفويضو ُب غَت اغباالت الواجب فيها. -
اعتربىا وبعد استقرار فكرة عدـ االختصاص السليب للسلطة االدارية ُب فقو وقضاء ؾبلس الدولة الفرنسي، حُت 

من الدفوع اؼبتعلقة بالنظاـ العاـ ) ـبالفة قواعد االختصاص( حيث على السلطة االدارية اف ال تتوسع ُب مدى 
اختصاصها التشريعي كما ال هبب أف تضيق على نفسها باستبعاد ما كاف هبب عليها فبارستو، بدأت بوادر ىذه الفكرة 

من خبلؿ حبث اختصاص السلطة التشريعية وفقا ؼببادئ فصل السلطات  باالنتقاؿ أب فقو  القانوف الدستوري وقضاؤه،
 السكوتوتوزيع االختصاصات، حيث بدأ االىتماـ بامتناع اؼبشرع عن فبارسة اختصاصو الدستوري أو ما يطلق عليو "

 .1"التشريعي االغفاؿ أو
 االغفاؿ التشريعي للمشرع األصيل: .2

اؼبشرع عن الوفاء بالتزامو بالتشريع انطبلقا من االلتزاـ الدستوري  حيث يقصد باإلغفاؿ التشريعي حالة امتناع
الذي يقع عليو دبوجب النصوص الدستورية ذات الصيغة اآلمرة، واليت توجو لو خطابا بضرورة التدخل لتفعيل اغبقوؽ 

 .2واغبريات اليت ربتويها أحكامها، دبعٌت جعلها أمرا واقعيا وملموسا
تشريعي ىو: زبلي اؼبشرع فبثبل ُب الربؼباف اؼبنتخب عن فبارسة اختصاصو الدستوري ُب وقاؿ أخر أف االغفاؿ ال

 .3التشريع كليا أو جزئيا وعدـ التدخل لتنظيم اؼبوضوعات اؼبسندة لو دبوجب احكاـ الدستور
عن أو ىو اغفاؿ جانب من جوانب اؼبوضوع ؿبل التنظيم، حيث تناوؿ اؼبشرع أو تنظيمو ؼبسألة ما، قد يأٌب 

غَت مكتمل، أي تنظيما قاصرا. تنظيما قاصرا على االحاطة بكافة جوانبو فبا ىبل بالضمانات  اىماؿأو عن  عمد
 .4الدستورية للموضوع ؾبل التنظيم

 La caunes de droitomissionالثغرات القانونيةوىناؾ اذباه فقهي يطلق مصطلح االغفاؿ التشريعي على 

légeslative. 
                                                           

 14ص بق، سا، نقال زىرة الرحمن كياللي، مرجع 25أحمد الغفمول، المرجع نفسو، ص -1
في تحديد مجال كل من  –دراسة مقارنة  –عزاوي عبد الرحمن، ضوابط توزيع االختصاص بين السمطتين التنفيذية والتشريعية  -2

 .46، ص 2009، دار الغرب لمنشر والتوزيع 1القانون والالئحة، ج 
ة العموم القانونية والسياسية، المجمد العاشر، عزاوي عبد الرحمن، الرقابة عمى سموك المشرع، االغفال التشريعي نموذجا، مجم -3

 .88، جامعة أبو بكر بمقايد تممسان، ص 2010ديسمبر  31، 10ع 
دار النيضة  3ط  –دراسة مقارنة  -عبد الحفيظ عمي الشيمي، رقابة االغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العميا  -4

 .14زىرة الرحمن كياللي، مرجع سابق، ص . نقال عن: 07، ص 2003العربية، القاىرة،  
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الثغرات القانونية بأهنا:" حالة الغياب الكلي أو اعبزئي للقوانُت، وذلك  Gheorge Avornicحيث يعرؼ 
بسبب انباؿ اؼبشرع تنظيم بعض العبلقات عند سنو للقانوف، ووبدث ذلك دبناسبة تنظيم موضوع ما ألوؿ مرة، أو أثناء 

للمجتمع" ويضيف ايضا انو ال يبكن  تعديل القوانُت، نتيجة انباؿ اؼبشرع التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي
اعتبار مواقف اؼبشرع السلبية ثغرات قانونية، فأحيانا قد يتعمد ىذا األخَت عدـ تنظيم موضوع ما، اما ألنو ال ضرورة 

 لتنظيمو او ألسباب عملية وموضوعية يدركها ىو ".
واسعا باعتباره: "عدـ وجود االغفاؿ التشريعي تعريفا  Juan Louis Requejoكما يعرؼ الفقيو االسباين 

قاعدة ؿبددة لقضية بعينها ربتاج أب تنظيم، نتيجة لغياب متطلبات تنفيذ العمل االهبايب اؼبفروض من قبل سلطة صنع 
 .1الدستور على اؼبشرع دبا ينجم عنو اغفاؿ غَت دستوري"

من ؾباالت اغبياة". أو كما بأنو فراغ قانوين ناجم عن عدـ تأسيس اؼبشرع لقاعدة تنظم ؾباؿ  M.Lutsويرى 
بعدـ وجود اغبلوؿ القانونية اليت يتطلبها الدستور، بسبب اؼبوقف السليب للسلطة التشريعية لذا  Marek Safjanقاؿ 

 .2التشريعي" باإلغفاؿيبكن تصنيفها ُب فئة ما يسمى 

 :3مكيفا فكرة الثغرات القانونية أب موقفُت األوربي الفقوتبعا لذلك ذىب 
 من اؼبشرع، فهو مدرؾ للثغرات اؼبوجودة من اؼبشرع لكنو آثر عدـ تنظيمها. عمديا موقفايكيفها باعتبارىا  األوؿ

 فَتى اف الثغرات القانونية تشكل سكوت القانوف فيما يتعلق دبسائل تتجاوز حدود التنظيم القانوين. الثانياما االذباه 
من خبلؿ ربطو بأصلو وأساسو وذلك ُب والية اؼبشرع اؼبطلقة او  ولقد اذبو بعض الفقو أب تعريف االغفاؿ التشريعي

النسبية ُب التشريع، حيث قالوا اف االغفاؿ التشريعي ىو: "زبلي اؼبشرع فبثبل ُب الربؼباف اؼبنتخب عن فبارسة اختصاصو 
 .4الدستور"الدستوري ُب التشريع كليا أو جزئيا وعدـ التدخل لتنظيم اؼبوضوعات اؼبسندة لو دبوجب أحكاـ 

اعتبار االغفاؿ ىذا عن اذباه الفقو ُب تعريف االغفاؿ التشريعي االداري ُب فقو القانوف الدستوري، وتبعا لذلك يبكن    
 ُب فقو القانوف االداري ىو:  التشريعي

تخلي المشرع عن ممارسة اختصاصو في تشريع القاعدة القانونية االدارية وعدـ التدخل لتنظيم الموضوعات "
 المسندة اليو قانونا ".

                                                           
 .14، ص سابق أشار اليو: زىرة الرحمن كياللي، مرجع -1
 .14أشار اليو: المرجع نفسو، ص  -2
 .16، ص، مرجع سابقزىرة الرحمن كياللي -3

 .88، الرقابة عمى سموك المشرع، االغفال التشريعي نموذجا، مرجع سابق، ص عزاوي عبد الرحمن 4-
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أي أننا يبكن أف مبيز بُت مستويُت لبلغفاؿ التشريعي اإلداري، حبسب ما سبق ذكره، مستوى االغفاؿ على 
مستوى اإلدارة العامة دبا تغفل عنو وربجم عن اصدار أعماؽبا اإلدارية الواجبة والبلزمة، ومستوى يعلوه ىبص اغفاؿ 

 ، وىو السلطة التشريعية ُب سن القانوف اإلداري.صاحب االختصاص األصيل ُب التشريع
 وتبعا لذلك، نرى أف ىناؾ مفاىيم قد تتبلـز وتتشابو مع االغفاؿ التشريعي اإلداري نبينها ُب اآلٌب.

 ثانيا: التمييز بين االغفاؿ التشريعي وعن ما يشابهو.
ؼبشرع ُب تنظيم اعبوانب الكاملة بعض الفقو ذىب أب اف اإلغفاؿ التشريعي يبثل حاالت متعددة من قصور ا

، و قد يبتنع اؼبشرع كليا عن 1للموضوعات اليت كفلها الدستور، حيث اؼبشرع قد يتخلى عن مهامو عن قصد أو سهو
 ويسكت ُب ذلك. 2تنظيم بعض اؼبسائل كليا أو يبتنع عن تنظيمها جزئيا بصورة منقوصة
االغفاؿ التشريعي، كالسكوت التشريعي، والقصور  أي أف ىناؾ بعض اؼبفاىيم اليت قد تتشابك مع مصطلح

 التشريعي على سبيل اؼبثاؿ.
 نبُت التمييز بُت االغفاؿ التشريعي مع السكوت التشريعي والقصور التشريعي.

 السكوت التشريعي واالغفاؿ التشريعي. .1

شرع عن ايراد اعراض اؼب اؼبسائل، أييقصد بالسكوت التشريعي:" السكوت عن ايراد اغبكم الشرعي لبعض 
 .3اغبكم الشرعي للمسألة اؼبسكوت عنها "

حيث السكوت التشريعي مصدره فعل اؼبشرع، وؾبالو النصوص التشريعية، أي اعراض السلطة التشريعية عن وضع 
 النص القانوين دبفهومو الضيق. إطارنص تشريعي ىبص مسألة معينة، اف كنا نتكلم ُب 

مت الكامل للمشرع عن أداء واجبو ُب سن القاعدة القانونية، وىو بذلك حيث السكوت التشريعي يتمثل ُب الص
 قد يتطابق ُب شق معُت من االغفاؿ التشريعي وىو االغفاؿ الكلي للمشرع حُت يعمد أب عدـ سن القانوف الواجب.

 أي أف السكوت التشريعي قد يتماىى مع االغفاؿ الكلي التشريعي.

                                                           
جان ديو لمقانون والتنمية، دون ذكر  –المر، الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين في مالمحيا الرئيسية، مركز رينيو عوض  - 1

 .1381 النشر، صمكان وتاريخ 
مجمة  ،نقال عن: حيدر محمد حسن عبد اهلل، معالجة امتناع البرلمان عن ممارسة اختصاصو التشريعي في القانون الوضعي

 .557، ص 2015س السابعة  04مي لمعموم القانونية واالدارية والسياسية ع المحقق الح
 .557 سابق، صحيدر محمد حسن عبد اهلل، مرجع   - 2
. نقال عن: رمزي محمد عمي دراز، السكوت وأثره عمى 11عبد الرزاق حسن فرج، دور السكوت في التصرفات القانونية، ص  - 3

 .73، ص 2004الجامعة الجديدة، األحكام في الفقو االسالمي، دار 
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ل، والكل ىنا ىو االغفاؿ التشريعي، ىذا األخَت قد يكوف سكوت مطلقا أي أف السكوت التشريعي جزء من ك
 كامبل، وقد يقتصر على اغفاؿ جزئي للنص القانوين.

 القصور التشريعي واالغفاؿ التشريعي: .2

عرؼ بعض الفقو القصور التشريعي بأنو فقداف النص القانوين الذي وبكم أو ينظم حالة معينة يتطلب النظاـ 
. أو ىو عدـ وجود قاعدة قانونية، أو وجودىا ولكنها غَت كاملة، غبل مسألة يفًتض فيها أهنا هبب أف 1مهاالقانوين تنظي

 .2تنظم بقاعدة قانونية
حيث يتم سد ىذا القصور على يد اؼبشرع باعتبار ذلك ىو الوضع الطبيعي، كما قد يتم على يد السلطة 

 ىبتلف دور كل واحد منهما باختبلؼ الزماف واؼبكاف. القضائية دبناسبة حل النزاع اؼبعروض أمامها. حيث
ويرى أحد الباحثُت، اف قصور التشريع يأٌب من التمسك بالشكلية القديبة أو اسباغ معٌت حرُب على النص أو أف 

 يتوجو النص باؼبخاطبة أب فئة دوف أخرى أو جنس دوف آخر.
أب القوؿ أنو من العسَت على اؼبشرع أف يتوقع حجم والفقو اإلقبليزي يسلم حبقيقة قصور التشريع، حيث يذىب 

الفرضيات غَت اؼبتناىية كثرة وتعقيدا واليت تفرزىا وبشكل مستمر اغبياة االجتماعية، ذلك أف النصوص القانونية صلبة 
ىذا التقدـ وعاجزة عن معاعبة اغباالت اؼبستجدة جملتمع دائم اغبركة وأماـ حاالت ترجع مثبل أب تقدـ العلم أو الفن، 

 .3الذي بلغ حدا من السرعة ٓب يستطع القانوف أف يبلغو بعد
وٓب يشذ الفقو الفرنسي عن ذلك، حيث يسلم بدوره بقصور التشريع، حيث مهما بدا كامبل فانو ما اف ينشر حىت 

ال تتغَت أماـ االنساف يواجو القاضي العديد من اؼبسائل غَت اؼبتوقعة، وغَت اؼبعاعبة من قبل اؼبشرع، فالتشريعات ثابتة 
 .4الذي ىو دائم التغَت وتغَته ال يتوقف أبدا

                                                           

 .07سعد جبار السوداني، القصور في الصياغة التشريعية، كمية الحقوق الجامعة المستنصرية، العراق، ص   -1
عمى طمبة الدراسات العميا، ماجستير، جامعة بغداد، كمية القانون،  ألقيتعبد الحسين القطيفي، فمسفة القانون، محاضرات  -2

 بعدىا.وما  12، ص 1978
 .7نقال عن: سعد جبار السوداني، المرجع نفسو، ص 

، 93، ص 1، ط 1974ىنري ليفي برول، سوسيولوجيا الحقوق، ترجمة عيسى عصفور، المطبعة التعاونية المبنانية، لينان،  -3
94. 

4
أنظر: ؛  -  Ambrois Colin et Herry Capitant, Traite de droit civil, refondu parleanjulliot, de la 

morondier, Dalloz Paris,1957,Tomo 1, p 172. . 

نقال عن: راقية عبد الجبار عمي، تأصيل دور القاضي في تكوين القاعدة القانونية، دراسة مقارنة، المجمة العربية لمفقو والقضاء، 
 .77كمية القانون جامعة بغداد، ص 
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فمعيار التفرقة بُت االغفاؿ التشريعي والقصور التشريعي األوؿ يتعلق بسلوؾ سليب من اؼبشرع أما الثاين فيتعلق 
 .1بسلوؾ اهبايب هبسد ُب قانوف ملموس ينظم مسألة معينة ولكن بصورة منقوصة

 االغفاؿ التشريعي في القانوف االداري. الفرع الثاني: سد 
ؼبا يكوف االغفاؿ التشريعي االداري حتمية أكيدة ُب ظل التطور اؼبستمر ؼبوضوعات وقواعد القانوف االداري، 

، حق التدخل ُب وضع وسن ووجود مساحات شبو فارغة من التقنُت االداري، فهل للقاضي الفاصل ُب اؼبادة االدارية
 ل، بطء العمل التشريعي من قبل اؼبشرع.قواعد ضابطة ُب ظ

انقسم الفقو أب اذباىُت خبصوص ىذه الفكرة، اذباه تقليدي أنكر أي سلطة للقاضي ُب انشاء القواعد القانونية،  
واذباه معاصر رأى خبلؼ ذلك أي امكانية وضع وصنع القاعدة القانونية من قبل القاضي، ؼبواجهة ىذا االغفاؿ 

 التشريعي.
داية، مدى اعتبار االغفاؿ التشريعي خاصية أساسية للقانوف االداري )أوال(، ٍب االذباه التقليدي اؼبنكر لسد نبُت ب

االغفاؿ من قبل القاضي االداري )ثانيا(، ٍب االذباه اؼبعاصر اؼبؤيد لسد االغفاؿ التشريعي من قبل القاضي االداري 
 )ثالثا(.

 لقانوف االداري.أوال: االغفاؿ التشريعي خاصية أساسية ل
تنص اؼبادة االؤب من القانوف اؼبدين السويسري على أنو:" يسري التشريع على كافة اؼبسائل اليت يتناوؽبا ُب    

لفظو أو ُب روحو، واذا تعذر العثور على نص قانوين قابل للتطبيق تعُت على القاضي أف وبكم وفقا للقانوف العرُب وُب 
للقاعدة اليت يضعها اف قاـ بعمل اؼبشرع ويسًتشد ُب ذلك باغبلوؿ اليت أقرىا الفقو  حالة عدـ وجود العرؼ، فوفقا

 .2والقضاء "
ىذا النص التشريعي يقر صراحة بقصور التشريع وامكاف القاضي فبارسة سلطة التشريع كما لو كاف مشرعا، 

جود قاعدة قانونية ينطبق حكمها عليو فالقاضي الفاصل ُب نزاع وخصومة يكوف بُت أمرين غبل ذلك النزاع والتخاصم، و 
 تشريع، القانوف العرُب، فاف ٓب هبد القاضي يضع القاضي قاعدة كما لو كاف مشرعا. –مهما كاف مصدرىا 

 واليت تنص على:  58-75وتبعا لنص اؼبادة األؤب من القانوف اؼبدين اعبزائري األمر:    
 نصوصو في لفظها أو في فحواىا. يسري القانوف على جميع المسائل التي تتناولها"

 واذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بموجب مبادئ الشريعة االسالمية، فاذا لم يوجد فبمقتضى العرؼ.

                                                           

 .31زىرة الرحمن كياللي، مرجع سابق، ص  - 1
 .1907ن المدني السويسري القانو  -2
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 فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانوف الطبيعي وقواعد العدالة ".
فالعرؼ ٍب مبادئ القانوف الطبيعي  فالقاضي تبعا للنص أعبله يطبق النص التشريعي، ٍب مبادئ الشريعة االسبلمية،

 وقواعد العدالة.
 تبعا ؼببدأ ضرورة الفصل ُب النزاع واال عد مرتكبا عبـر انكار العدالة. 

فالقاضي االداري عندما ال هبد قاعدة قانونية ربكم النزاع اؼبعروض أمامو، بسبب االغفاؿ التشريعي عليو اف يبتدع 
"، حيث القاضي ُب اغبالة الثانية يبدو كأنو اؼبشرع قرارا مبدئيا" أو "ا قضائيا فردياقرار حكما ناظما، وىو ما قد يكوف "

 .الذي يسن قاعدة قانونية عامة وؾبردة تعمل على سد االغفاؿ التشريعي من قبل اؼبشرع
 فاالغفاؿ التشريعي للقانوف االداري خاصية مبلزمة لو نظرا لعديد اؼبربرات واألسباب.

اصية اؼبتميزة لو واليت تطرؽ ؽبا الفقو القانوين االداري التقليدي أساسا، واؼبتمثلة ُب "عدـ تقنُت لعل من بينها اػب
 .القانوف االداري"، للطابع اؼبرف الذي يبيز مادتو وحركيتو اؼبستمرة

 ومن جهة ثانية، القانوف االداري يتشابك مع العديد من فروع القانوف واؼبوضوعات، لعل من أنبها القانوف
اعبنائي، حيث ظهر القانوف االداري اعبنائي، وقانوف اؼبستهلك، فظهر القانوف االداري للمستهلك، وذلك على سبيل 

: مدى مسانبة ىذه القوانُت اؼبستحدثة ُب تطوير مضامُت 1اؼبثاؿ. حيث التساؤؿ الذي يبكن اف يطرح ُب ىذا اجملاؿ
بعض مناطق االغفاؿ والقصور واليت تستوجب حلوال قضائية ُب ظل  القانوف االداري واالجتهاد القضائي االداري؟ وبعث

 اغبركية اؼبستمرة للمادة االدارية.
قياـ نظاـ قانوين أصيل بنظرية العقوبة االدارية من شأنو أف وبقق ميزتُت  ففي ؾباؿ القانوف االداري اعبنائي،

مباذج مستحدثة لقواعد قانونية ادارية عقابية من جهة،  أساسيتُت؛ األؤب اثراء نظرية القانوف االداري وتطويرىا وادخاؿ
والثانية بعث حركة االجتهاد القضائي االداري وبفاعلية أكثر لتبٍت معيار متعلق بالعقوبات االدارية من خبلؿ طرؽ 

 .2الرقابة، وتثبيت دوره التارىبي ُب سلطة االبتداع واالنشاء
 ك، والقانوف االداري االقتصادي، وغَتنبا.ونفس اغبكم خبصوص القانوف االداري للمستهل

 ثانيا: االتجاه التقليدي المنكر لسد االغفاؿ من قبل القاضي.

                                                           
مجمة العموم القانونية عبد الوىاب مخموفي، صالح جابر،" أثر االجتياد القضائي في القانون االداري. بين االلغاء واالبقاء "،  -1

  623-604، ص 2019، ديسمبر 10، المجمد 03والسياسية، كمية الحقوق والعموم السياسة، جامعة حمة لخضر الوادي، ع 
 جع نفسو.المر  -2
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والذي ينكر كل سلطة انشائية للقاعدة القانونية من قبل القضاة، باعتبارىم  G.Ripiertتزعم ىذا االذباه األستاذ 
 .1القانوف وتفسَته، وليس لو حق فبارسة النشاط التشريعي منفذين إلرادة اؼبشرع. حيث وظيفة القاضي تنحصر ُب تطبيق

 .2وقد كاف للنظرية التقليدية أسباب نظرية ودستورية وتشريعية
" قضاة األمم ليسوا سوى القوانُت:حيث األسباب النظرية تكمن ُب نظرية مونتسكيو وما جاء على لسانو ُب روح 

 القدرة على معايشة القوة والصرامة ".اللساف الناطق بالقانوف، رجاؿ ميتمُت ليس ؽبم 
أما األسباب الدستورية فتعود أب النصوص القانونية للعهد الثوري الفرنسي خاصة، حيث أوكلت للسلطة 
التشريعية القياـ بوظيفة امبلء القواعد القانونية، فالسلطة القضائية تابعة للمشرع، وال يعترب القضاء سوى مطبق إلرادة 

 اؼبشرع.
 سباب التشريعية فتتضمن نظرية كماؿ النظاـ القانوين، وُب قوة الشيء اؼبقضي بو للحكم القضائي.أما األ

حيث اذا كانت القاعدة القانونية صروبة ومكتوبة، ال ؾباؿ لتدخل القاضي البتداع نص ىبالف ذلك، أما لو كاف 
 منطقة االباحة القانونية " حيث ال نص ىناؾ عفو ىناؾ فراغ ُب القاعدة القانونية فاف اؼبخاطب بالقاعدة القانونية ىو ُب

 "، وىذا ما يعرب عنو بنظرية الكماؿ القانونية.
أما قوة الشيء اؼبقضي بو، فانو يهم أطراؼ اػبصومة القضائية فحسب، بالتإب قالوا يستحيل اعداد وانشاء قاعدة 

بو ال ينتج أثره الكامل سوى بُت أطراؼ النزاع ال غَت قانونية قضاء تتصف بالعمومية والتجريد. فمبدأ قوة الشيء اؼبقضي 
 وال يسري أثره على الكافة.

 ثالثا: االتجاه المعاصر المؤيد لسد االغفاؿ من قبل القاضي.
رسم بعض الفقو القانوين اذباىا مغايرا للرأي السابق، معلنا قابلية انشاء القاعدة القانونية من قبل القاضي، استنادا 

 :3اسية واالقتصادية واالجتماعية، والواقع اؼبعاش وذلك من خبلؿ نظريات فقهية وأنبهاللظروؼ السي
: حيث الحظ الفقيةديبَتو اف العرؼ التشريعي أي القانوف العادي ال يسلم بو اال اذا نص عليو التفويض نظرية .1

د يدمج ضمن القواعد القانونية ُب الدستور ويقوؿ " من اؼبعلـو اف العرؼ لو مكانة أدىن من القواعد التشريعية وق
 اذا ما تبناه اؼبشرع ...".

                                                           
1

- G.Ripert. les créatrices du droit,L.J.D.J 1955, p 384 

 .43عز الدين الماحي، مدى مساىمة االجتياد القضائي في انشاء القواعد القانونية، مجمة المحامي المغربية، ع نقال عن: 
، ص 1996كمية الحقوق، جامعة القاىرة، وأنظر: فايز محمد حسين محمد، الوضعية القانونية التحميمية الجديدة، رسالة دكتوراة 

215. 
 .66مرجع سابق، ص عز الدين الماحي،  -2
 .66، ص المرجع نفسو :أنظر - 3
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: تزعم نظرية القبوؿ الضمٍت الفقيو الفرنسي فالُت، حيث يرى اف أف فكرة سن القاعدة القبوؿ الضمني نظرية .2
القانونية من قبل القاضي تتعارض وتتصادـ باػبصوص مع القانوف الوضعي الفرنسي، خاصة التقنُت اؼبدين ُب 

منو اليت تطرقت أب  1351اػبامسة واليت سبنع اصدار القاضي أحكاما تصل ؼبرتبة العمومية والتجريد واؼبادة مادتو 
نسبية قوة الشيء اؼبقضي بو، غَت أف ىذا التعارض زبف من حدتو اؼبادة الرابعة من التقنُت اؼبدين واليت تلـز 

 ضمنيا. القاضي باغبكم دوف التمسك بسكوت النص القانوين أو غموضو.

اف النصوص القانونية عندما توضع من قبل السلطة التشريعية توضع ُب حالة سكوف،  نظرية رضا المعنيين: .3
والذي يبث فيها اغبركة القاضي أساسا، فالقاضي من وظائفو األساسية بث الروح التطبيقية لنص القاعدة القانونية 

يستجد داخل اجملتمع من وقائع وأحداث جديدة ٓب يستطع اؼبوضوعة خاصة مع التطور الزمٍت، وجعلها مسايرة ؼبا 
 .1اؼبشرع التنبؤ هبا خاصة

. استجابة 2، حيث ترى أنو ال قانوف اال اذا كاف صادرا من احملاكماألمريكية الواقعية مدرسةوىو اذباه متبٌت من 
 للمعنيُت بالقاعدة القانونية أساسا وىم أفراد اجملتمع.

ؼبعاصر ُب ربديد دور االجتهاد القضائي ُب انشاء القواعد القانونية يظهر رأي وسط بُت االذباه التقليدي وا
لكلسن، حيث يرى البعض أنو ازبذ موقفا وسطا بُت النظرين السابقُت، حيث للقاضي سلطة انشاء القاعدة القانونية 

 .3مةلكن مقيد بشروط معينة، حيث لو سلطة انشاء قواعد فردية وكذا سلطة انشاء قواعد عا
البحتة، القانوف اػبالصة او  نظريةخبلؿ وبالتإب يبكن ادراج موقف كلسن كموقف ثالث ووسط. وذلك من 

 امكانية انشاء القاعدة القانونية الفردية او اعبماعية لكن بشروط. فللقاضي
 الداري.المطلب الثالث: القاضي االداري قاضي الدستورية؛ الدفع بعدـ دستورية القوانين أماـ القاضي ا

مبدأ تدرج القواعد القانونية ينجم عنو مبدأ مرتبط بو موضوعا أال وىو مبدأ ظبو الدستور عن غَته، حيث يعرب 
اؼببدأ األخَت عن ضرورة عدـ ـبالفة القاعدة األدىن االتفاقية، أو التشريعية أو البلئحية أو مبادئ الشريعة االسبلمية أو 

العدالة للقاعدة الدستورية باعتبارىا القاعدة اؼبعيارية، ىذه اؼبخالفة قد تكوف شكلية أو العرؼ أو القانوف الطبيعي وقواعد 
موضوعية لذلك كرس الفقو والقضاء ضرورة الرقابة على دستورية القاعدة القانونية، لكن من جهة مقابلة ثار خبلؼ 

                                                           
 .67، ص أنظر: عز الدين الماحي، المرجع السابق -1
 .215فايز محمد، مرجع سابق، ص  - 2
 .216المرجع نفسو، ص  - 3
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اػببلؼ أب اؼبشرع ُب ـبتلف النظم . حيث تعدى ىذا 1فقهي قضائي حوؿ مدى حق القضاء برقابة دستورية القوانُت
القانونية للدوؿ، حيث أيدت بعض التشريعات أحقية القضاء ُب رقابة دستورية القانوف، وعارضت تشريعات أخرى ذلك 

 األمر.
والسؤاؿ ىنا عن موقف القضاء االداري اعبزائري أصالة ومدى اختصاصو ُب رقابة دستورية القوانُت، وبالذي يبكن 

 راسة موقف القضاء االداري الفرنسي ُب ذلك.اف نسبقو بد
 ُب رقابة اؼبشروعية الدستورية؟ –االداري  –حيث السؤاؿ الذي يبكن أف يطرح: أي دور للقاضي 

ٍب ُب ، األوؿ( )الفرعسوؼ نعاِب ىذا اؼبطلب من خبلؿ الفروع التالية؛ التحوؿ ُب الدفع بعدـ دستورية القوانُت 
، الدفع بعدـ الدستورية أماـ القاضي االداري ُب الثاين( )الفرعالقاضي االداري ُب فرنسا  الدفع بعدـ الدستورية أماـ

 .الثالث( )الفرعاعبزائر 
 الفرع األوؿ: التحوؿ في الدفع بعدـ دستورية القوانين.

فهومها الواسع، اف الرقابة على دستورية القوانُت تعد من بُت اآلليات اؼبهمة الضامنة الحًتاـ اؼبشروعية القانونية دب
 .2وتكرس احًتاـ الدستور والقوانُت من قبل السلطات العمومية 

وُب النظرية التقليدية الدستورية انقسمت النظم القانونية ُب رقابة دستورية القوانُت أب نظامُت؛ األوؿ سبيز بالطابع 
السياسية. أما الثاين فتميز بالطابع العبلجي البلحق الوقائي السابق عرب ىيئة سياسية وبالتإب ظبيت الرقابة تبعا لو بالرقابة 

 . 3عرب اؽبيئات القضائية وبالتإب ظبيت الرقابة تبعا لو بالرقابة القضائية
ومن خبلؿ اؼبمارسة القانونية الدستورية اؼبتعاقبة لنظم الرقابة على دستورية القوانُت، وتعزيز ضمانات  حقوؽ 

ؿ تطبيق نص قانوين سليم وصحيح وبعيد عن العوار الدستوري، سواء أكاف ُب صاغبو اؼبواطن وتفعيلها دستوريا من خبل
 –السياسية والقضائية  –أو ضده، وظهور عيوب عملية ُب تطبيق أساليب الرقابة التقليدية على دستورية القوانُت 

لدفع بعدـ دستورية القوانُت، تكفلت النظم الدستورية بتطوير آليات الرقابة على دستورية القوانُت، خاصة ُب ؾباؿ ا
وامكانية التمازج الذي يبكن اف وبصل بُت آليات الرقابة الدستورية السياسية والرقابة الدستورية القضائية، خاصة مع 

 التعديبلت الدستورية اعبديدة ُب كل من فرنسا واعبزائر. 

                                                           
 . ص2003 3العامة لمدساتير د م ج، ط  ، النظرية2ري الجزائري، ج فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستو  - 1

 .، سامي جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة االسالمية، منشاة المعارف، االسكندرية200
 .193، ص 8سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء األول، د م ج ط  -2
 وما بعدىا.  193بوالشعير، مرجع نفسو، ص أنظر: سعيد  -3
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، ٍب التحوؿ الذي )أوال(رية على القوانُت بإهباز تبعا ؼبا تقدـ، يبكن اف نتطرؽ أب النظرية التقليدية للرقابة الدستو 
 .)ثانيا(طرأ على فكرة الرقابة على دستورية القوانُت ُب مسألة الدفع بعدـ دستورية القوانُت 

 أوال: النظرية التقليدية للرقابة على دستورية القوانين.
، ونبا الرقابة السياسية واليت قد تسمى  ترد النظرية التقليدية الرقابة على دستورية القوانُت أب صنفُت أساسيُت

 كذلك بالرقابة الدستورية السابقة والرقابة القضائية واليت قد تسمى بالرقابة الدستورية البلحقة.
 الرقابة السياسية على دستورية القوانين: .1

بة اليت سبارس من قبل يقسم بعض الفقو الدستوري الرقابة السياسية السابقة على دستورية القوانُت أب قسمُت: الرقا
 .اؽبيئات النيابيةاجملالس الدستورية، والرقابة اليت سبارس من قبل 

تعترب فرنسا مهد لو، من خبلؿ ازباذ ىيئة سياسية فالرقابة على دستورية القوانين بواسطة المجلس الدستوري، 
 تعد رقابة قبلية وقائية. خاصة غرضها التحقق من مدى مطابقة القانوف قبل صدوره للدستور، وبالتإب فهي

بانشاء ىيئة سياسية تكوف مهمتها الغاء القوانُت اؼبخالفة للدستور، وذلك  حيث طالب الفقيو الفرنسي سييز
 .1هبدؼ ضباية الدستور وضماف حقوؽ وحريات االفراد واؼبواطنُت

القوانُت دونا عن نظاـ الرقابة  ويرى األستاذ سعيد بوالشعَت اف فرنسا أخذت بنظاـ الرقابة السياسية على دستورية
القضائية، والذي يعٍت أساسا بتدخل القضاة ُب رقابة دستورية القوانُت، يعود أساسا أب أسباب تارىبية وقانونية 

 .2وسياسية
صبيعها مرتبط بواقع ما قبل الثورة الفرنسية، والعداء الذي كاف للربؼبانات القضائية ما قبل الثورة الفرنسية واليت  

انت تتميز بطابع عدـ القانونية واؼبمارسة الربجوازية. فمن الناحية التارىبية كانت القوانُت قبل الثورة الفرنسية ذبد عرقلة ك
ُب تنفيذىا من قبل احملاكم اؼبسماة الربؼبانات، لذلك آثر رجاؿ الثورة عدـ اقحاـ القضاء ُب رقابة القانوف تبعا للتاريخ 

 القدًن للقضاء.
ناحية القانونية، فأصل الرقابة السياسية على دستورية القوانُت، هبد مصدره من تطبيق مبدا الفصل بُت أما من ال

السلطات الذي فهمو وكرسو رجاؿ الثورة الفرنسية، وذلك بعدـ تدخل القضاء باختصاصات وصبلحيات السلطتُت 
 التشريعية والتنفيذية.

                                                           
 .195، 194انظر: سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص  -1
 .195، ص المرجع نفسو -2
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ى مطابقة القانوف للدستور ىو تعدي على ارادة االمة، حيث أما سياسيا، فقد اعترب تدخل القضاة بتقدير مد
ىذه األخَتة اظبى من ارادة القاضي، وبالتإب ال هبوز سياسيا وقانونيا وأخبلقيا رقابة دستورية قانوف صادر عن االمة من 

 قبل القاضي.
لنظم الدستورية احالة الرقابة فلقد آثرت بعض اأما الرقابة السياسية على دستورية القوانين بواسطة ىيئة نيابية، 

على دستورية القوانُت أب ىيئات نيابية ىي ُب الغالب تتمثل ُب الربؼباف، وذلك اعبلء من شأف اؽبيئة اؼبنتخبة ُب تلك 
النظم باعتبارىا فبثلة للشعب الضامنة غبقوؽ اعبماعة واالرادة اعبماعية للجميع، وقد تبٌت ىذا االذباه سابقا ُب دوؿ 

 .1د السوفياٌب واؼبانيا الشرقيةاالربا
وىذه الطريقة الثانية منتقدة لعدـ فاعليتها مقارنة بغَتىا، ألنو ببساطة ال يبكن ؽبيئة تشرع وتعمل على رقابة مدى 

 .2دستورية القانوف الذي صدر منها ُب آف واحد
 الرقابة القضائية على دستورية القوانين:  .2

نُت، تعٍت أساسا توٕب جهة قضائية معينة رقابة مدى مطابقة قانوف معُت الرقابة القضائية على دستورية القوا
للدستور، وىي تتعد ُب صور ـبتلفة، يبكن ردىا أب صنفُت، رقابة قضائية لدستورية القوانُت عن طريق الدعوى االصلية 

 .3ورقابة قضائية لدستورية القوانُت عن طريق الدفع الفرعي
ىي رقابة ينص عليها الدستور صراحة، ية القوانين عن طريق الدعوى االصلية، فالرقابة القضائية على دستور 

من خبلؿ اسناد مهمة الرقابة أب جهة قضائية بعينها، تكوف ُب العادة ؿبكمة عليا ُب الدولة، وىي رقابة ىجومية، 
وانُت حىت ولو ٓب يطبق القانوف تسمح للمواطن رفع دعوى اصلية مباشرة أماـ اعبهة القضائية اؼبخولة برقابة دستورية الق

عليو، ضباية ؼبصلحة قد سبس مستقببل بتطبيق القانوف، وحكم اعبهة القضائية بات وهنائي وذو حجية مطلقة ُب مواجهة 
 الكافة.

                                                           
 .200-199، ص : سعيد بوالشعير، المرجع السابقانظر -1
 .200المرجع نفسو ص  -2
 بيل المثال:لممزيد من التفاصيل حول موضوع الرقابة عمى دستورية القوانين أنظر عمى س -3

 وما بعدىا. 153، ص 1998األمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المعاصرة، د م ج، 
 وما بعدىا. 19، ص 1986عمر صدوق، مدخل لمقانون الدستوري والنظام السياسي الجزائري، د م ج، 

 محسن خميل، النظم السياسية والقانون الدستوري. 
 .1977مترجم الى المغة العربية،  القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، اندري ىوريو،
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ال ينص الدستور غالبا على ىذا النوع من الرقابة، امبا والرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدفع، 
لدفع تلقائيا عندما يثار نزاع قضائي يدفع أحد اػبصـو بعدـ دستورية قانوف معُت، حيث للمحكمة النظر ُب يثار ا

 دستورية أو عدـ دستورية القانوف وىو ىبص النزاع اؼبعروض فقط أي لو حجية على أطراؼ النزاع فحسب.
 ثانيا: النظرية المستحدثة للدفع بعدـ الدستورية.

ستورية التقليدية لرقابة دستورية القوانُت، من خبلؿ رقابة اجملالس الدستورية ُب النظم اليت تتبع الناظر للتطبيقات الد
فكرة الرقابة السياسية كفرنسا واعبزائر، ورقابة اعبهات القضائية لدستورية القوانُت مثل الواليات اؼبتحدة االمريكية، يرى 

اليت أجراىا الفقو الدستوري ُب فاعلية اآلليتُت ومدى ربقيق رقابة  التفاعل الذي حصل بُت النظامُت من خبلؿ اؼبقارنات
 ناجعة لصحة القوانُت. وذلك بإبراز احملاسن واؼبساوئ للنظامُت، ومدى امكانية التمازج أو التفاعل بُت الرقابتُت.

موضوع ظاىرة مقارنة بُت ؾبلس الدولة الفرنسي واحملكمة العليا األمريكية، ُب حبث  Jean Riveroحيث عقد 
"حكومة القضاة"، معتربا ذباوز احملكمة العليا األمريكية ُب نشاطها الرقايب على القانوف على ؾبلس الدولة الفرنسي من 

 -على األقل ُب تلك اؼبرحلة الزمنية  -خبلؿ حبث األؤب مدى دستورية القوانُت، أما ؾبلس الدولة الفرنسي فمجالو 
ال  Riveroاالدارية، وغَت معٍت برقابة دستورية القوانُت. غَت أف حكومة القضاة كما يقوؿ  متعلق برقابة شرعية القرارات

تنحصر ُب شكل واحد وىو االسلوب الذي تسيطر بو ُب الواليات اؼبتحدة، حيث جوىر ىذا النظاـ، توٕب القاضي 
واليت قد تشكل بصورة ما الفلسفة  لنشاط متميز من خبلؿ تأكيد ؾبموعة من اؼببادئ اؼبستقلة عن القواعد اؼبكتوبة،

السياسية لؤلمة، واذا كاف القاضي حامي ىذه الفلسفة يعترب ُب الواقع خالقها، من خبلؿ نقلها أب القانوف الوضعي 
 .1عندما تتزود جبزاء

 اف حكومة القضاة ُب النظاـ الدستوري االمريكي ال تبدأ اال بقيمة " فوؽ تشريعية " ؼبذىب القضاء األديب،
وبالتإب يصح القوؿ اف للقاضي األعلى على مستوى احملكمة العليا سلطاف وإرادة على اؼبشرع من خبلؿ رقابة دستورية 

 .2القوانُت
ىنا  Riveroأما ؾبلس الدولة الفرنسي فهو ال يتمتع برقابة الدستورية على القوانُت، وبالتإب يستعيض 

رادة القاضي االداري الفرنسي وتسيده وحكمو. انشاءا وابتداعا. فسلطة ب"اؼببادئ العامة للقانوف" ويعتربىا سلطاف ا
 .3ُب أساسها وضع قواعد السلوؾ اليت تفرض على احملكومُت لتنظيم شؤوهنم –للقاضي  –اغبكم باؼبعٌت القانوين 

                                                           
1

 - Jean Rivero: Le juge administratif: un juge qui gouverne D; 1951, chron. P. 21 

 .325-324ص  محمد عصفور، مرجع سابق، وانظر:
 .227-226المرجع نفسو، ص محمد عصفور،  - 2
 .228-227نفسو، ص المرجع محمد عصفور،  - 3
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ُت" ة القوانالسلطة اؼبخولة بالدفع بعدـ دستوريطرحت للبحث الدستوري ىو مسألة " اف االشكالية االساسية اليت
"سلطة اغبكم بدستورية أو عدـ دستورية القوانُت"، حيث النظرية التقليدية للرقابة على دستورية القوانُت، ترى أف  و

ترى أف طبيعة الرقابة ىي وقائية والسلطة  –قبل التحوؿ والتطور اعبديد  –الرقابة السياسية ذات النموذج الفرنسي األوؿ 
تورية تتمثل ُب سلطات عمومية من رئيس اعبمهورية ورئيسي غرفيت الربؼباف أب أف توسعت أب اؼبخولة بالدفع بعدـ الدس

اعضاء من السلطة التشريعية الحقا، دونا عن األفراد. وسلطة اغبكم ىي ىيئة سياسية ال قضائية تتمثل ُب  اجمللس 
لرقابة الحقة والسلطة اؼبخولة بالدفع بعدـ الدستوري، أما الرقابة القضائية ذات النموذج االمريكي، ترى أف طبيعة ا

الدستورية ىي متاحة للفرد بالدرجة االؤب، والذي يبثل اؼبعٍت اؼبباشر بتطبيق القاعدة القانونية اليت قد تكوف ـبالفة 
ا على للدستور. والقاضي يفصل ُب موضوع الدستورية، سواء باإللغاء الكلي للقاعدة القانونية أو االكتفاء بعدـ تطبيقه

 النزاع فقط مىت قضى بعدـ دستوريتها.
ُب ىذا اؼبقاـ، يرى اقًتاب النموذج الفرنسي ُب الرقابة على دستورية القوانُت من النموذج األمريكي،  والباحث

وذلك من خبلؿ تفعيل دور الفرد ُب اثارة الدفع بعدـ الدستورية بداية، واتاحة االمر أف تكوف أروقة القضاء ؾباال للدفع 
 بعدـ دستورية القوانُت واحالة االمر للمجلس الدستوري فيما بعد.

؛ يرى اف مزايا نظاـ الرقابة القضائية تغلبت على مزايا نظاـ الرقابة السياسية ُب الرقابة على الباحثأي أف 
 دستورية القوانُت. 

قوانُت من خبلؿ الدفع بعدـ وىذا التوجو نلمسو بصورة واضحة من خبلؿ التحوؿ الذي طرأ على رقابة دستورية ال
 الدستورية، وىذا ما سنوضحو ُب ما يلي.

 الفرع الثاني: الدفع بعدـ الدستورية أماـ القاضي االداري في فرنسا.
اف أساس الرقابة الدستورية على القوانُت ُب النظاـ الفرنسي، تقـو على قاعدة الرقابة السياسية من خبلؿ اجمللس    

 لها الرقابة القضائية ُب نظم قانونية أخرى. وطبيعة الرقابة قبلية قبل دخوؿ القانوف حيز النفاذ.الدستوري، واليت يقاب
أتى بآلية جديدة ُب الرقابة على دستورية القوانُت، حيث أتاح ىذا  2118جويلية  23لكن تعديل الدستور الفرنسي ُب 

اعبمعية  عضوية وعادية وأوامر بغرفتيو )ؼباف من قوانُتالتعديل ألوؿ مرة الطعن ُب األحكاـ التشريعية الصادرة عن الرب 
من الدستور حيث اضيفت فقرة هبذا الشأف :" عند  61الوطنية وؾبلس الشيوخ( أماـ القضاء. وكاف ذلك ُب نص اؼبادة 

ات اليت  مناسبة النظر ُب دعوى مقامة أماـ القضاء، ودفع أحد أطراؼ الدعوى، بأف حكما تشريعيا ينتهك اغبقوؽ واغبري
كفلها الدستور، يستطيع اجمللس الدستوري النظر ُب ىذه اؼبسألة بناء على احالتها اليو من ؾبلس الدولة أو ؿبكمة 

 النقض الذين يتخذاف قرارانبا خبلؿ فًتة ؿبددة، ووبدد بقانوف عضوي شروط تطبيق ىذه اؼبادة".



 اإلداري القانوف ُب القضائي االجتهاد دور        : سبهيدي فصل

 

 
77 

 
 ظبى ىذه الرقابة ب: حيث  2119ديسمرب  11حيث صدر فعليا ىذا القانوف العضوي ُب 

La Question Prioritaite de Constitutionaité 

QPC"مسألة األولوية الدستورية"، أو اختصارا باللغة الفرنسية  أي:
1. 

حيث يثار الدفع بعدـ دستورية القانوف أماـ احملاكم الفرنسية دبختلف درجاهتا، سواء أكانت ؿبكمة درجة أؤب أو 
 .2نقض. وسواء أكانت عادية زبضع حملكمة النقض أو ادارية زبضع جمللس الدولةؿبكمة استئناؼ، أو ؿبمة 

حيث هبب أف يكوف الطعن مكتوبا ومسببا ومنفصبل عن اجراءات الدعوى األخرى، للسماح للقاضي ُب النظر 
نونية اؼبطلوبة أحيل فيو مستقبل ومباشرة دوف تأخَت معلنا أولويتو على بقية الدعوى، حيث اذا استوَب الطعن الشروط القا

أب ؿبكمة النقض أو ؾبلس الدولة حبسب طبيعة النزاع. أما اذا رفض القاضي االحالة أب القضاء األعلى فيمكن الطعن 
ُب ذلك القرار أماـ ؿبكمة النقض أو ؾبلس الدولة حبسب اغبالة. حيث على ىاتُت اعبهتُت الفصل ُب الدعوى ُب مدة 

عدىا يتخذ القرار ُب االحالة أب اجمللس الدستوري حُت قبوؿ الطعن أو يرفض الطعن لعدـ ال تتجاوز الثبلثة أشهر، ب
 .3قبولو وال وباؿ أب اجمللس، حيث قرار ؿبكمة النقض وؾبلس الدولة هنائيا وغَت قابل للطعن

شروط نظر الطعن من قبل اجمللس الدستوري، وىي شروط بعضها  11/12/2119وقد بُت القانوف العضوي 
خاص بقبوؿ مسألة األولوية الدستورية عند الدفع هبا أماـ أوؿ درجة ُب التقاضي، وشروط خاصة بإحالتها أب ؿبكمة 

 : 4النقض أو ؾبلس الدولة، وشروط خاصة بإحالتها أب اجمللس الدستوري، ومن بُت اىم تلك الشروط
اع دبناسبة دعوى مرفوعة أماـ احدى جهات ضرورة اف يكوف النص التشريعي ؿبل الطعن بعدـ الدستورية متعلق بنز  -

القضاء، حيث يبكن تقدًن الدفع بعدـ الدستورية ُب أية مرحلة من مراجل التقاضي الدرجة األؤب واالستئناؼ 
والنقض، كما هبوز تقديبو أماـ ؿباكم القضاء االداري وؾبلس الدولة، كما يبكن اثارتو اماـ ؿبكمة التنازع، 

 اؼبختصة دبحاكمة رئيس اعبمهورية والوزراء. وؿبكمة العدؿ العليا

                                                           
1  -  www.Legifrance.gouv.fr/affich 
2  - Favoreu, Louis, Droit Constitutionnel, Dalloz, Précis Droit Public, p 170                              

، مطبوعة 2014/2015، 2الحقوق والعموم السياسية، جامعة سطيف  عمار كوسة، "محاضرات في القضاء الدستوري"، كمية
 .41 ليال، ص 20.00، بتوقيت: 16/11/2016منشورة عمى شبكة االنترنت، تم االطالع عمييا يوم 

الدستوري وأثره في تطور الرقابة عمى دستورية القوانين في فرنسا، مجمة  2008تموز  23عمي عيسى اليعقوبي، " تعديل  - 3
 .393، ص 27، مجمد 2012عموم القانونية، جامعة بغداد، السنة ال
، 2عميان بوزيان، "آلية الدفع بعدم الدستورية وأثرىا في تفعيل العدالة الدستورية"، مجمة المجمس الدستوري الجزائري، ع  - 4

 وما بعدىا. 87 ، ص2013

http://www.legifrance.gouv.fr/affich
http://www.legifrance.gouv.fr/affich
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تغَت الظروؼ، مع مبلحظة أف يكوف الفحص عن  نتيجةأف يكوف الطعن ذا طبيعة جادة أو يثَت مسألة جديدة  -
 اعبدية ـبتصرا أماـ ؿبكمة اؼبوضوع ومشددا أماـ ؿبكمة النقض أو ؾبلس الدولة.

قتو للدستور، يستثٌت من ذلك اذا استجدت ظروؼ أف ال يكوف للمجلس الدستوري قد سبق واف قضى دبطاب -
 أشهر.واقعية وقانونية جديدة متغَتة، وهبب اف يصدر قراره خبلؿ ثبلثة 

 ويبكن اف نبُت شروط قبوؿ الدفع بعدـ الدستورية من خبلؿ تصنيفها أب شروط شكلية وشروط موضوعية.
 :الشروط الشكلية لقبوؿ الدفع بعدـ الدستورية 

 لدفع بعدـ الدستورية في صورة مكتوبة ومنفصلة ومسببة:تقديم مذكرة ا -
هبب اف يقدـ الدفع بعدـ الدستورية ُب مذكرة مكتوبة ال شفويا، ومنفصل ومستقل دبعٌت ال هبوز تقديبو مع 
الطلب االصلي، مبينا سبب تقديبو من حيث انتهاؾ النص القانوين الواجب التطبيق على النزاع اغبقوؽ واغبريات اليت 

 .1منها الدستوريض
وُب ذلك قضى ؾبلس الدولة الفرنسي وؿبكمة النقض بأنو اذا يقدـ الدفع بعدـ الدستورية ُب طلب مستقل سيتم 

 .2رفضو
 .3وذات اغبكم ُب حالة عدـ ربديد النص التشريعي اؼبطعوف عليو بعدـ الدستورية

 :الشروط الموضوعية لقبوؿ الدفع بعدـ الدستورية 
من القانوف العضوي الصادر  2-23، وُب اؼبادة 2118اؼبعدؿ ُب  1-61ُب اؼبادة  نص الدستور الفرنسي

اؼبتعلق بتطبيق ىذه اؼبادة على الشروط اؼبوضوعية الواجب توافرىا لقبوؿ الدفع بعدـ  2119-12-11بتاريح 
 :4الدستورية وىي التالية ذكرىا

 صلة النص التشريعي بالنزاع اؼبعروض على القضاء. -

 د سبق اغبكم بدستورية النص اؼبطعوف عليو ما ٓب تتغَت الظروؼ.اال يكوف ق -

 جدية الدفع بعدـ الدستورية. -
 اختصاص القاضي بنظر الدفع بعدـ الدستورية:

                                                           
 .132، ص 2015دار الفكر والقانون، شريف يوسف خاطر، المسألة الدستورية األولية دراسة مقارنة،  - 1

2
 - C.E. QPC. 9 avr 2010. Martelly, req. N 312251: AJDA 2010. 763; CAA Bordeaux, 11 mai 2010, 

Cne de Saint-andré- de- Cubzac: req n 09BX01487 
 .135-134شريف يوسف خاطر، المرجع نفسو، ص  - 3
 .2009-12-10وي من القانون العض 2-23أنظر: المادة  - 4
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اف القاضي الذي يبكن اف ينظر ُب مسألة الدفع بعدـ الدستورية قد يكوف قاضي اؼبوضوع على مستوى احملاكم 
 قد يكوف النظر على مستوى القضاء العإب لكل من ؿبكمة النقض وؾبلس الدولة.الدنيا سواء العادي أو االداري، و 

وبالتإب القاضي على مستوى احملاكم االدارية وكذلك قاضي ؾبلس الدولة لو اختصاص النظر ُب الدفع بعدـ دستورية 
 القوانُت.

وضوعية السابقة الذكر لو اف يصدر قرار اف لقاضي اؼبوضوع لدى احملاكم االدارية ُب حالة توافر الشروط الشكلية واؼب
مسببا ُب الدفع بعدـ الدستورية اؼبثار أمامو بإحالتو أب ؾبلس الدولة، أو رفض الدفع بعدـ الدستورية تطبيقا لنص اؼبادة 

 السالفة الذكر. 23-12
عوى األصلية وليس على حيث القرار الصادر بعدـ االحالة يبكن الطعن عليو دبناسبة الطعن على اغبكم الصادر ُب الد

حدا، أما قرار االحالة أب ؾبلس الدولة فبل يبكن الطعن فيو بأي طريق من طرؽ الطعن وذلك ضمانة قانونية فعلية 
 .1لتفعيل الرقابة الدستورية

 الفرع الثالث: الدفع بعدـ دستورية القوانين أماـ القاضي االداري في الجزائر. 
ص تشريعي ُب النظاـ القانوين اعبزائري أماـ القاضي عموما والقاضي االداري اف اقرار الدفع بعدـ دستورية ن

القضاء االداري دور  للقضاء ومنو. حيث قبل ىذا التعديل ٓب يكن 2116خاصة، جاء وفقا للتعديل الدستوري لسنة 
 وأثر ُب اثارة الدفع بعدـ دستورية القوانُت.

اخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدـ الدستورية بناء  :" يمكن2منو على ما يلي 188حيث تنص اؼبادة 
على احالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد األطراؼ في المحاكمة أماـ جهة قضائية أف 

 الحكم التشريعي الذي يتوقف عليو مآؿ النزاع ينتهك الحقوؽ والحريات التي يضمنها الدستور.
 ىذه الفقرة بموجب قانوف عضوي". تحدد شروط وكيفيات تطبيق

يخطر :" 21163أفريل  16بتاريخ:  الدستوري احملرروتطبيقا للمادة التاسعة من النظاـ احملدد لعمل اجمللس 
المجلس الدستوري في اطار الرقابة البعدية بالدفع بعدـ الدستورية بناء على احالة من المحكمة العليا أو مجلس 

 ".الفقرة األولى( من الدستور، ويفصل بقرار) 188الدولة طبقا للمادة 
يبلغ القرار الى رئيس المحكمة العليا أو رئيس المجلس الدستوري في  من ذات النظاـ:" 26وحسب اؼبادة 

 من الدستور والى السلطات المعنية". 188أحكاـ المادة  إطار
                                                           

1
 - C.E. QPC. 1 -02-2011. SARL Prototype technique industrtrie, req. N 342536. Lebon 24; AJDA 

 لمدستور الجزائري. 2020من التعديل األخير لسنة  195المادة  - 2
 .2016ماي  11ه الموافق ل: 1437شعبان  04، المؤرخ في: 29 الرسمية عالجريدة  - 3
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ـ القضاء ىو ُب حقيقة االمر تدعيم واثراء حيث اف اقرار اؼبؤسس الدستوري آلية الدفع بعدـ دستورية القوانُت أما
، غَت أف سلطة القاضي االداري حبسب النص )أوال(لبلجتهاد القضائي عموما ومنو االجتهاد القضائي االداري 

على البحث فعالية الدفع بعدـ  وبالتإب يطرحالدستوري تتوقف عند حد دراسة مدى جدية الدفع بعدـ الدستورية، 
 .)ثانيا(اضي االداري الدستورية لدى الق

 االجتهاد القضائي االداري. أوال: اثراء
اف الدفع بعدـ دستورية القوانُت أماـ القاضي االداري، يعرب ببل شك عن دور ىذا القضاء ُب ضباية اؼبشروعية 

االداري،  القانونية، كما يعزز من جهة ثانية ُب ثراء االجتهاد القضائي االداري وذلك من خبلؿ تعزيز سلطة القاضي
 .1مع تعزيز صحة القاعدة القانونية االدارية كذلك العمومية،االدارة  اؼبتقاضي وسلطةومن سلطة اؼبواطن 

 :تعزيز سلطة القاضي االداري .1
 :في حماية الحقوؽ والحريات األساسية 

، واغبصن اغبصُت دبا أف فقو القانوف االداري دائما يتغٌت بأف القاضي االداري حامي اغبقوؽ الفردية واعبماعية
غبقوؽ األفراد واؼبواطنُت من تعسف السلطات، بل أحيانا كما قاؿ بعض الفقو االداري ضبى القاضي االداري حقوؽ 
االفراد واؼبواطنُت بطريق أكثر فاعلية من القاضي العادي، فاف الباحث يرى اف تكريس آلية الدفع بعدـ دستورية القوانُت 

للحقوؽ واغبريات، ليس كآلية وقائية فحسب بل كآلية ردعية ُب ىذا اؼبقاـ، حيث يتدخل  تعزز من دوره ُب ضباية اكثر
القاضي االداري عند تطبيق القاعدة القانونية على الفرد واؼبواطن، واليت قد يرى فيها مساسا حبقوقو وحرياتو، واليت قد 

 تكوف افلتت من رقابة الدستورية القبلية. 
ي ُب تكريس آلية الدفع بعدـ الدستورية أمامو، عقبة أساسية ُب الرقابة السياسية حيث يتجاوز القاضي االدار 

اؼبتبناة ُب النموذج الفرنسي واعبزائري، وىي افبلت القاعدة القانونية من االعداـ وتقرير عدـ دستوريتها بعد مرورىا على 
لنفاذ. وبالتإب يتعزز دوره من خبلؿ رقابة اؼبشروعية الرقابة القبلية عن طريق االخطار العادي اؼبسبق قبل دخوؽبا أب حيز ا

القانونية للقواعد القانونية ذاهتا، ويساىم من خبلؿ ذلك ُب تعزيز دولة القانوف. من خبلؿ رقابة مدى جدية الدفع بعدـ 
 دستورية قوانُت وقواعد سبس حبقوؽ األفراد واؼبواطنُت، ٍب احالتها للمجلس الدستوري.

  القاضي االداري في انشاء القاعدة القانونيةفي تأكيد سلطة: 

                                                           
 الدستورية؛الدفع بعدم دستورية القوانين أمام القاضي االداري في الجزائر وفرنسا اقتراب من الرقابة القضائية  ر،جاب صالح -1

تعزيز لدولة القانون؟ "، مداخمة في الممتقى الدولي الثامن في التوجيات الحديثة لمقضاء االداري ودوره وأثاره في تحقيق دولة 
 .2018معة حمة لخضر الوادي، مارس سياسية، جاالقانون، كمية الحقوق والعموم ال
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من اؼبتعارؼ عليو ُب فقو القانوف االداري، أف القانوف االداري ىو قانوف قضائي النشأة، حيث كاف جمللس الدولة 
ها الفرنسي دور وأثر بارز ُب ذلك. غَت أف بعض الفقو اليـو يتساءؿ عن بقاء ىذا الدور ُب ظل الثورة التشريعية اليت عرف

موضوع القانوف االداري وذلك من خبلؿ اصدار عديد التشريعات والقوانُت اؼبتعلقة دبختلف موضوعاتو سواء ُب فرنسا 
 .1أو اعبزائر، وبالتإب مسألة التأسيس لقضائية القانوف االداري اليـو وبقائو ىي ؿبل نظر، ُب نظر ىذا التوجو الفقهي

ية الدفع بعدـ دستورية قانوف أماـ القاضي عموما ومنو القاضي ، أف مسألة اقرار وامكانيرى الباحثحيث 
االداري، ىو تأكيد على تكريس وتعزيز الفكرة التارىبية لدور القاضي االداري ُب صناعة القاعدة القانونية بوجو معُت، 

بالتإب تشريع قواعد حيث اذا كاف للقاضي دور أوٕب ُب ابتداع اؼببادئ العامة للقانوف حسب نظرية القضاء االداري، و 
القانوف االداري من ىذا اعبانب، فاف اعطاء سلطة للقاضي االداري ُب دراسة جدية مدى دستورية قاعدة قانونية ىو 
بتعبَت آخر احتكاـ لسلطتو ُب مدى قانونية قاعدة قانونية ومطابقتها للدستور أـ ال، وبالتإب قبوؽبا كقاعدة صحيحة أو 

 ة أب اجمللس الدستوري للنظر ُب ذلك، ىو تشريع ضمٍت اف صح الوصف.رفضها وبالتإب االحال
 تعزيز سلطة المواطن المتقاضي: .2
  :في تعزيز ممارسة حق الدفاع 

اذا كانت القاعدة القانونية اليت يبكن اف يطبقها القاضي االداري ضد متقاضي سبس حبقوقو وحرياتو، وقد ربدث 
؛ كحاؿ اغبكم بصحة قرار عزلو من وظيفتو، قد تكوف غَت دستورية، فاف منح حق لو أثرا سلبيا، خاصة ُب دعوي االلغاء

اؼبتقاضي الدفع أمامو بعدـ الدستورية ىو مبلذ حقيقي لتكريس حقوؽ الدفاع وتكريس اف صاحب اغبق ىو اؼبسؤوؿ 
 األوؿ ُب الدفاع عن نفسو، وذلك ُب النهاية يعزز من دولة القانوف.

ة قانونية غَت دستورية تطبق على متقاضي وربرمو من حقوقو وال يبكن اف يبارس بصددىا فما ىي الفائدة من قاعد
حق دفاعو مطالبا بعدـ تطبيقها ودافعا بعدـ دستوريتها، حبجة اف القاعدة فلتت من الرقابة القبلية سلفا، " فصاحب 

 .2اغبق هبب أف يبلك سلطة الدفاع عنو"
 :في تكريس مضامين المواطنة الفعلية 

                                                           
 وما بعدىا. 1قضائي أم تشريعي"، مرجع سابق، ص  حي،" القانون االداري في الجزائرأنظر: عصام نجاح، وناس ي - 1

G. Vedel, "Le droit administratif peut-il être indéfiniment jurisprudentiel ?, op.cit. 
، مجمة الدراسات القانونية، جامعة يحي أحكام تعديل الدستور الجزائري " " آلية الدفع بعدم الدستورية في أنظر: ابراىيم بمميدي، -2

 .183-161فارس، المدية، ص 
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ف اؼبواطنة الفعلية تتجسد من خبلؿ سبتع الفرد داخل نظاـ قانوين معُت بكامل حقوقو وحرياتو وفبارستها بفعالية، ا
مع االلتزاـ بكامل الواجبات اليت يبكن اف ينظمها ذلك النظاـ، مع ضرورة ضباية تلك اغبقوؽ أساسا وربمل االلتزامات 

 بآليات عملية جبوار النصوص القانونية.

طلوبا فقط ُب ظل دولة معينة، النص على حقوؽ وحريات اؼبواطنُت ُب صلب الوثيقة الدستورية وفقط، ما فليس م
 تزاـ بالواجبات.لٓب هبسد ذلك دبيكانيـز وآلية لرعاية اغبقوؽ واال

الفعلية: وتبعا لذلك؛ تعد آلية الدفع بعدـ الدستورية أماـ القاضي االداري، تعترب ميكانيـز أساسي لتفعيل اؼبواطنة 
من خبلؿ اتاحة اجملاؿ للمواطن اؼبتقاضي الدفع بعدـ دستورية قاعدة قانونية، واليت قد تكوف منتهكة غبق من حقوقو، أو 

 ملزمة لو بالتزاـ ـبالف لنصوص الدستور وفحواه. 
، واليت منها وُب تفعيل آلية الدفع بعدـ الدستورية، ذبسيد عملي للمواطنة الفعلية وتعزيز ؼببادئ دولة القانوف

 االعبلء من شأف قيم ومبادئ اؼبواطنة.
 تعزيز سلطة االدارة العمومية.  .3

اف الدفع بعدـ دستورية القوانُت أماـ القاضي االداري ُب أساسو منازعة بُت ادارة عمومية غالبا مع مواطن    
 اؼبصلحة العمومية، ومصلحة مصلحة االدارة العامة واؼبتمثلة ُب –خبصوص حق معُت، حيث يتنازع اػبصاـ مصلحتُت 

وؼبا كانت اؼبصلحة العمومية ُب فهم الفقو والتشريع االداري خاصة فكرة غامضة  –اؼبواطن فبثلة ُب اؼبصلحة اػباصة 
ومرنة ويكتنفها تداخل عديد اؼبعايَت واؼبضامُت، يأٌب القاضي االداري دبا لو من سلطة االجتهاد ُب اؼبوازنة بُت اؼبصلحة 

الغامضة أحيانا واؼبصلحة اػباصة للمتقاضي اؼبواطن. وبالتإب ادخل القاضي ُب دراسة مدى جدية الدفع بعدـ  العمومية
 الدستورية وامكانية االجالة أب اجمللس الدستوري ىو ُب حقيقة األمر موازنة بُت مصلحتُت أساسيتُت للمتقاضيُت.

رية القوانُت، يعزز من سلطة االدارة العمومية ُب توخي ؛ أنو اعماال آللية الدفع ُب دستو يرى الباحثوبالتإب 
ذلك دونا عن  وهبب مراعاةاؼبصلحة العمومية أحيانا مىت رآى اف القاعدة القانونية اؼبثار حوؽبا الدفع ؾبسدة لذلك 

 مصلحة الفرد اػباصة.
اؼبصلحة العمومية من خبلؿ  وبالتإب، الدفع بعدـ دستورية القوانُت، تعزز من سلطات االدارة العمومية ُب توخي

 احًتاـ القواعد القانوين اؼبتبناة منها ُب ذات الشأف.
 تعزيز صحة القاعدة القانونية المطبقة. .4
 .في احتراـ مبدأ تراتبية القواعد القانونية 



 اإلداري القانوف ُب القضائي االجتهاد دور        : سبهيدي فصل

 

 
83 

 اف الدفع بعد دستورية القوانُت أماـ القاضي االداري، يساىم وببل شك ُب احًتاـ مبدأ أساسي من مبادئ دولة
 .1القانوف، أال وىو تدرج القواعد القانونية

حيث اذا كاف اؼبتقاضي أماـ ىيئة القضاء ُب خصومة ونزاع مع آخر، فالقاضي حتما سوؼ يطبق قاعدة قانونية 
معينة، ىذه القاعدة مفًتض فيها اهنا أدىن من القاعدة الدستورية، وحيث اذا كانت القاعدة ؿبل التطبيق القضائي ـبالفة 

دة السامية، فاف للقاضي االداري ىنا احالة األمر أب القضاء الدستوري فبثبل ُب اجمللس الدستوري للحكم عليها للقاع
 بعد الطعن من اؼبتقاضي طبعا، وُب ذلك ذبسيد قضائي ؼببدأ تراتبية القواعد القانونية وتعزيز لدولة القانوف تبعا لذلك.

 :في تجسيد بعض مبادئ األمن القانوني 

، وذلك من خبلؿ اشًتاط عدة يعد ا ألمن القانوين من بُت اغباجيات الضرورية اليت تتبناه الدوؿ القانونية اليـو
، ىذا اؼببدأ األخَت قد جودة التشريع والقوانُتمعايَت سبس بالقواعد القانونية السارية اؼبفعوؿ، وإب من بينها تكريس مبدأ 

ُت عن طريق الدفع أماـ اؽبيئات القضائية، ومنها القضاء االداري، حيث يتحقق مىت فعلت الرقابة على دستورية القوان
يبكن للقاضي االداري عندما يدفع بعدـ دستورية نص قانوين أمامو ويدرس مدى جديتو اؼبسانبة ُب لفت عناية اجمللس 

حرية معينة، وبالتإب تعمل الدستوري سواء ُب النموذج الفرنسي أو اعبزائري، أف خلبل أصاب نصا قانونيا ينظم واقعة أو 
وقرارات اجمللس الدستوري بناء على احالة القضاء االداري ُب ربسُت القاعدة  آلراءالسلطات اؼبختصة بالتشريع واحتكاما 

 القانونية وصياغتها دبا يتناسب مع التشريع اعبيد.
تضخم اعبة بعض مظاىر أزمة ومن جهة ثانية؛ ُب الدفع بعدـ الدستورية أماـ القاضي االداري، يساىم ُب مع

، خاصة واف كاف اؼبتقاضي بُت نصوص قانونية متعددة ومتضاربة ومتناقضة. حيث ذلك الدفع يتيح لو لفت التشريعات
ضوح عناية اؼبشرع اؼبختص أخَتا ُب ضبط القاعدة القانونية اؼبناسبة ؿبققا مظهر أساسيا مقاببل لؤلمن القانوين وىو و 

 .  القاعدة القانونية
 :تدارؾ الخطأ التشريعي للقاعدة القانونية في أي وقت 

اف من بُت اؼبميزات اؼبسيئة للقواعد القانونية عامة ُب النموذج التقليدي للرقابة الدستورية على القوانُت، ىو سبتعها 
 باغبصانة االجرائية بعد دخوؽبا حيز النفاذ، لعدـ امكانية الطعن دبخالفة الدستور ُب تلك اؼبرحلة.

لذلك آلية الدفع بعدـ الدستورية أماـ القضاء تعد ضمانة أساسية لتكريس مبدأ الرقابة الدائمة على صحة القاعدة 
القانونية وعدـ وجود عوار دستوري خبصوصها مىت رأى اؼبتقاضي ذلك وُب أي وقت. وذلك ما يعزز فكرة دولة القانوف 

                                                           
، ه"مبدأ تدرج المعايير القانونية في القانون الجزائري"، رسالة دكتورا في دراسة مبدأ تدرج القواعد القانونية، أنظر: أحسن رابحي، -1

 .2006-2005لحقوق والعموم االدارية بن عكنون، جامعة لجزائر، معيد ا
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حل حياة القاعدة القانونية، أي منذ غبظة ميبلدىا أب تاريخ باعتبار القضاء حارس للصحة التشريعية عرب كامل مرا
 وفاهتا.

 الدفع بعد الدستورية؛ بين دور الوسيط للقاضي االداري ودور المجتهد لو؟ ثانيا: اجراءات
 اف من بُت اآلثار اؼبهمة ُب اقرار اؼبشرع الدستوري اعبزائري الدفع بعدـ دستورية القوانُت، إعطاء دور للقاضي عامة

والقاضي االداري كذلك ُب تقدير مدى مطابقة قاعدة قانونية تشريعية لنص قاعدة دستورية، وُب ذلك يعٍت دراسة 
حكما على مدى مطابقة النص  –العادي أو االداري  –ؼبضموف القاعدة القانونية مع الدستور أي اعتبار القاضي 

ة أب اجمللس الدستوري والذي لو سلطة البت النهائي ُب التشريعي مع النص الدستوري، لكن ذلك يصدـ مع فكرة االحال
 اقرار دستورية أو عدـ دستورية القاعدة ؿبل النزاع.

ىناؾ اجراءات متعاقبة تتبع للبت في الدفع بعدـ  الجزائري، 1996من دستور  195فحسب المادة 
 لك في اآلتي:والقضاء االداري، يمكن توضيح ذحكمة الدستورية دستورية نص قانوني أماـ الم

 أطراؼ الدفع بعدـ الدستورية أماـ القاضي االداري. .1
اف الدعاوى اؼبثارة أماـ القضاء االداري ىي باألساس دعاوى ادارية، زبص غالبا ادارة عمومية ُب مواجهة شخص 

اكمة، وحيث سالفة الذكر قبده استعمل عبارة أحد األطراؼ ُب احمل 195خاص، وبالنظر أب اؼبشرع الدستوري ُب اؼبادة 
أف االدارة العمومية غالبا تكوف ُب موقع اؼبدعى عليو ُب الدعاوى االدارية، فاف الطرؼ الثاين يكوف اما شخصا طبيعيا أو 
شخصا معنويا عاما أو خاصا، وبالتإب هبوز ألطراؼ أي دعوى مقامة أماـ جهات القضاء االداري الدفع بعدـ دستورية 

 وُب ىذا اؼبقاـ يبكن طرح السؤاؿ األساسي: مآؿ النزاع.القوانُت الذي يتوقف عليو 
مدى امكانية اثارة الدفع بعدـ دستورية القوانين من قبل القاضي االداري خاصة والقاضي العادي كذلك في 

 الشق العادي من الدعاوى؟
الصبلحية اليت يبكن اف  اف التكييف القانوين للدفع بعدـ الدستورية اف كاف متعلقا بالنظاـ العاـ أـ ال، يرتب مدى

سالفة الذكر  195تكوف للقاضي االداري ُب الدفع بعدـ الدستورية من تلقاء نفسو، حيث اؼبشرع الدستوري ُب اؼبادة 
سكت عن امكانية منح للقاضي امكانية اثارة الدفع بعدـ الدستورية وحصرىا فقط ألطراؼ احملاكمة، وتبعا لذلك فالدفع 

 .1ت من النظاـ العاـبعدـ الدستورية ىي ليس

                                                           
، حوان 06وأثره في تطوير الرقابة الدستورية في الجزائر "، القوانين "، ع  2016أنظر: ليندة لونيسي، التعديل الدستوري  -1

 .110، ص 2016
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للدستور واليت تتعلق  193ولعل ما يدعم مسألة عدـ اعتبار الدفع بعدـ الدستورية من النظاـ العاـ ىو اؼبادة 
خبصوص التعديل الدستوري، ُب كل من رئيس اعبمهورية والوزير األوؿ  ةالدستوري كمةباؽبيئات اليت يبكنها اخطار احمل

عضوا من ؾبلس األمة. حيث ال يبكن ات يتحرؾ  25ئبا من اجمللس الشعيب الوطٍت، أو نا 41ورئيسي غرفيت الربؼباف و
 .2121، حبسب آخر تعديل للدستور لسنة اجمللس الدستوري من تلقاء نفسو

يبكن طرح التساؤؿ عن نوع الدفع بعدـ الدستورية ىل من الدفوع الشكلية أـ الدفوع  السياؽ،وُب نفس 
 اؼبوضوعية؟

عة الدفع بعدـ الدستورية ىل ىو من الدفوع الشكلية أو اؼبوضوعية، يبكن اف ينظر فيها أب طبيعة اف ربديد طبي
 الدفع ىل ىو شخصي أو عيٍت؟ 

ُب الفقرة الثانية منها، يتبُت اف طبيعة الدفع بعدـ  ،قبل 198وبالرجوع أب أحكاـ الدستور اغبإب خاصة اؼبادة 
النص  بعدـ دستوريةت احملكمة الدستورية الشخصية، ذلك أف اؼبادة قالت انو اذا قضالدستورية ىو من الدفوع العينية ال 
الذي وبدده قرار اجمللس الدستوري. وبالتإب يعدـ ذلك النص التشريعي على العامة. التشريعي يفقد أثره ابتداء من اليـو 

 عية ال الشكلية تبعا لذلك.وحيث اذا كاف الدفع بعدـ الدستورية عينيا، فهو ينتمي أب الدفوع اؼبوضو 
 الجهات القضائية التي المثار أمامها الدفع بعدـ دستورية القوانين:  .2

اؼبعدؿ واؼبتمم؛ يبكن اثارة الدفع بعدـ دستورية نص تشريعُت قد  1996من دستور  195حسب نص اؼبادة 
أو احملاكم االبتدائية أو أماـ اجملالس  تكوف أماـ احملاكم الدنيا سواء اكاف ؿبكمة ادارية على مستوى القضاء االداري،

 القضائية على مستوى القضاء العادي، أو أماـ ؾبلس الدولة او احملكمة العليا ُب القضاء العإب االداري والعادي.
 ، والبت بعدـ الدستورية.المحكمة الدستوريةاالحالة الى   .3

مباشرة بُت اؼبواطن الدعي انتهاؾ حق أو حرية اف الدفع بعدـ دستورية نص تشريعي ال يبكن اف يثار ُب عبلقة 
مباشرة، امبا االحالة تكوف من لدف القضاء العإب فبثبل ُب ؾبلس الدولة لدى  احملكمة الدستوريةيضمنها لو الدستور مع 

 القضاء االداري واحملكمة العليا ُب الشق العادي.
لدفوع بعدـ الدستورية قبل االحالة أب اجمللس اف اؼبشرع الفرنسي خوؿ جمللس الدولة وؿبكمة النقض تصفية ا

الدستوري، وذلك من خبلؿ رقابة مدى جدية الدفع اؼبثار وتوافر الشروط الشكلية فيو، واليت قد تكوف تصفية مزدوجة 
خاصة اف كاف الدفع على مستوى القضاء االدىن أي اماـ احملكمة االدارية، حيث يبكن دراسة مدى جدية الدفع أمامها 
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. أما موقف اؼبشرع اعبزائري 1وباؿ الدفع أب ؾبلس الدولة لدراستو قبل اف يقرر اجمللس االحالة أب اجمللس الدستوري ٍب
 فهو ٓب يتكلم عن التصفية ىذه، واليت يبكن اف تتضمن ُب القانوف العضوي اؼبزمع اصداره الحقا.

ـ الدستوري للنصوص القانونية ىي ُب حيث يرى الباحث؛ اف مسألة التصفية ودراسة مدى جدية الدفع بعد
حقيقة األمر تبعد ؾبلس الدولة اعبزائري من اعتباره ؾبرد وسيط بُت اؼبتقاضي واجمللس الدستوري أو ؾبرد غرفة مرور 

 للدفوع بعدـ الدستورية.
كنو اف ، خبصوص القانوف العضوي اؼبزمع اصداره واؼببُت إلجراءات الدفع بعدـ الدستورية، يبحيث الباحث يرى

يتبٌت  بداية اف اعبهة اؼبسؤولة عن االجالة ُب ؾبلس الدولة يبكن اف تعطى للغرؼ اجملتمعة باعتبارىا جهة توحيد واثراء 
لبلجتهاد القضائي فيو، كما يبكنها أف تعد مشروع قرار بدستورية أو دستورية النص القانوين، وإب يستأنس بو أماـ 

لبت النهائي، ومن خبلؿ ذلك نعزز سلطات ؾبلس الدولة والغرؼ اجملتمعة فيو ُب اجمللس الدستوري باعتباره سلطة ا
االجتهاد القضائي وضباية اغبقوؽ واغبريات الدستورية من جانب، ونعزز العبلقة االجتهادية بُت القضاء االداري والقضاء 

 الدستوري ُب االذباه الثاين.
ثراء االجتهاد القضائي االداري، واالجراءات اؼبتبعة ُب ذلك، يرى وبعد عرض اثر الدفع بعدـ دستورية القوانُت ُب ا

ة أو لس الدستوريادور الوسيط بين المواطن والمجالبعض أف دور القضاء العادي وؾبلس الدولة ُب ىذا اؼبقاـ ىو 
القاضي عليو  حيث عند نظر خصومة ُب القضاء ويرى اؼبواطن اف القاعدة القانوين اليت سيطبقها، المحاكم الدستورية

قد تكوف مشوبة بعيب وهتدر حقا لو فيها باألساس عوار عدـ الدستورية، فيدفع بعدـ دستوريتها، يتوقف البت ُب 
 احملكمة الدستوريةالدعوى ووبيل القضاء االداري و العادي كذلك فبثبلف ُب ؾبلس الدولة واحملكمة العليا ذلك الدفع أب 

 .2للبت فيو
، حبيث واحملكمة الدستوريةية اعتبار ؾبلس الدولة واحملكمة العليا وسيطا بُت طرفُت اؼبواطن ، من زاو ويرى الباحث

يبنع عليو البت ُب قرار اعتبار القاعدة القانونية ؿبل النزاع دستورية أو ال أو على األقل دراسة مدى جدية الدفع بعدـ 
ـ القضائي ُب اعبزائر، على اعتبار اف كل من ؾبلس الدولة الدستورية،  انتقاصا من مكانة وىيبة القضاء العإب ُب النظا

من دستور  179واحملكمة العليا نبا ىيئات عليا تساىم ُب توحيد االجتهاد القضائي واثرائو، وذلك دبوجب اؼبادة 
دة اؼبعدؿ واؼبتمم، وتبعا لذلك ليس ىناؾ غضاضة ُب اعطاء سلطة لدراسة مدى جدية الدفع ُب دستورية القاع 1996

                                                           
من الدستور  1-61عمق بتطبيق الفصل المت 1523 -2009من الدستور الفرنسي والقانون العضوي:  61أنظر: المادة  -1

 الفرنسي.
https://www.legifrance.gouv.fr/ 

 .109أنظر: ليندة أونيسي، مرجع سابق، ص  -2

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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القانونية جمللس الدولة أو احملكمة العليا، ولتكن للغرؼ اجملتمعة ُب ؾبلس الدولة وبالتإب نعطي ؽبذه التشكيلة سلطة 
أخرى دبوازاة توحيد االجتهاد القضائي دبا يتيح ؽبا اثراء العمل القضائي باالجتهاد الدستوري من مزايا ُب ربسُت جودة 

النهائي ُب دستورية القانوف من قبل قاضي ؾبلس الدولة اف كاف لذلك مربر.التشريع. أب حُت اخذ سلطة البت 
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 القاعدة االجرائية االدارية.في الجزائري أثر االجتهاد القضائي  الباب األوؿ:

داري باعتباره ؾبموعة قواعد قانونية اجرائية وموضوعية زبص تنظيم ونشاط األشخاص يبكن النظر أب القانوف اال
االدارية، مع ؾباؿ اؼبنازعات االدرية، واليت قد تثار بُت أحد أشخاصو والغَت، والذي يعترب ىو كذلك من موضوعاتو 

 وقواعده أيضا.
قواعد القانوف االداري، واليت سبثل ُب جزء  وسؤاؿ البحث يتعلق أساسا بأثر االجتهاد القضائي االداري على   

 منها القواعد االجرائية باإلضافة أب القواعد اؼبوضوعية.
حيث سؤاؿ ىذا الباب يتمثل ُب ربديد أثر االجتهاد القضائي االداري ُب الشق األوؿ من قواعد القانوف  

 االداري، واؼبتمثل ُب القواعد االجرائية االدارية؟
ئية القضائية االدارية كما يعرفها عمار عوابدي ىي:" ؾبموع القواعد واالجراءات اليت هبب التقيد القواعد االجرا 

هبا واحًتامها عند فبارسة حق الدعوى القضائية االدارية أماـ السلطة القضائية اؼبختصة، واليت تتعلق أساسا بتنظيم عملية 
ضائي، وشروط رفع الدعوى، وتنظيم سلطات القضاء ُب التقاضي ُب الدعوى االدارية، من حيث جهة االختصاص الق

 .1الدعوى كالتحقيق واػبربة واعداد اؼبلف واحملاكمة واغبكم ُب الدعوى، وطرؽ الطعن ُب األحكاـ وتنفيذىا "
ا ىذه االجراءات القضائية االدارية سبثل ؾبموع القواعد القانونية االجرائية االدارية القضائية، واليت هبب التقيد هب
 من قبل أشخاص القانوف االداري أساسا وكل من كاف ُب عبلقة قانونية معو، عند فبارسة حق الدعوى القضائية االدارية.

حيث يطرح الباحث ُب ىذا الباب، مسألة اؼبواجهة بُت اؼبشرع والقاضي ُب بناء ىذه القواعد االجرائية االدارية، 
ة القانونية من خبلؿ البناء التشريعي للقاعدة االجرائية االدارية، وأنو القاضي على اعتبار أف األصل العاـ ىو تبٍت اؼبشروعي

 االداري يسلك مسلك التطبيق القانوين لئلجراءات اؼببينة سلفا من قبل اؼبشرع. 
لكن قد يغفل اؼبشرع أحيانا عن تنظيم بعض القواعد االجرائية، فكيف يكوف موقف القاضي االداري ُب مواجهة 

 ذلك؟
ا كانت القواعد االجرائية االدارية قد زبص كامل مراحل الدعوى االدارية، وتطبق ُب صبيع مراحلها، فإننا سنبُت وؼب

)الفصل بداية أثر االجتهاد القضائي االداري ُب بناء القواعد االجرائية االدارية واؼبتعلقة بكامل مراحل الدعوى االدارية 
 (.األوؿ

                                                           
، د م ج، 2وى االدارية، ط ، نظرية الدع2عمار عوابدي، النظرية العامة لممنازعات االدارية في النظام القضائي الجزائري، ج  -1

 .255، ص 2003الجزائر، 
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مراحل الدعوى االدارية، ُب كل مرحلة على حدى، على اػبصوص أثناء رفع  وقد زبص تلك القواعد االجرائية
 الفصل الثاني.الدعوى االدارية والتحقيق فيها. وىذا ما سنبينو ُب 

 وتبعا لذلك سوؼ نتطرؽ ُب ىذا الباب أب فصلُت اثنُت ونبا:
 بكامل مراحل الدعوى االدارية. االجرائية المتعلقداري في القاعدة االجتهاد القضائي االأثر الفصل األوؿ: 

 .ثناء مرحلة رفع الدعوى االدارية والتحقيقفي القاعدة االجرائية أ االجتهاد القضائي االداريأثر الفصل الثاني: 
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 المتعلق بكامل مراحل الدعوى االداريةداري في القاعدة االجرائية االجتهاد القضائي اال األوؿ: أثر فصلال

اف القواعد االجرائية االدارية واليت قد تطبق بكامل مراحل الدعوى االدارية متعددة ومتنوعة، تعدد وتنوع الدعاوى 
 القضائية االدارية. واليت من بينها، قاعدة حق الدفاع وحق التقاضي وقاعدة معقولية احملاكمة.

قضائية أساسية للمتقاضي من جهة، على  حيث حق الدفاع وحق التقاضي ومعقولية احملاكمة قد يبثلوا ضمانات
ومن بُت آليات تكريسها وضماهنا، وتعزيزىا تشريعيا تقنينها ضمن قواعد  وربقيقها.اؼبشرع واجب تكريسها وضماهنا 

قانونية يضمها قانوف االجراءات االدارية على اػبصوص، فضبل عن قانوف االجراءات اؼبدنية، الشريعة العامة للقانوف 
 االجرائي.

كما قد يكوف حق الدفاع وحق التقاضي ومعقولية احملاكمة من اؼببادئ العامة القضائية الواجب احًتامها، من قبل 
كاف ذلك كذلك فاف دور القاضي عموما والقاضي االداري على اػبصوص يكوف أساسيا وؿبوريا   وإذااؼبتنازعُت عموما، 

 ُب ضماف ىذه اؼببادئ أوال، وُب تعزيزىا وتكريسها.
، أهنا سبثل األسس اؼبهمة والرئيسية، ُب بناء قواعد يرى الباحثوبالتإب النظر أب ىذه اؼببادئ أو الضمانات 

االجراءات القضائية االدارية، العتبارىا سبس بصفة مباشرة حق االنساف واؼبواطن ُب ضماف ؿباكمة عادلة وقانونية. وال 
القانونية اؼبتضمنة مضموف تلك اؼببادئ والضمانات من قبل  القواعدأدؿ على ذلك من امكانية استنباط عديد 

التشريعات االجرائية من جهة وتفريعها أب قواعد قانونية متعددة. ومن جهة مقابلة قبدىا بصورة واضحة وجلية متضمنة 
 س الدولة.ُب أحكاـ وقرارات اعبهات القضائية االدارية اؼبختلفة خاصة على مستوى أعلى جهة قضائية لو، ُب ؾبال

 –على اػبصوص  –وتبعا لذلك، السؤاؿ الذي يبكن طرحو ُب ىذا الفصل؛ أثر اجتهاد القاضي االداري اعبزائري 
ُب بناء قواعد حق الدفاع وحق التقاضي ومعقولية احملاكمة ُب مواجهة حق اؼبشرع ُب ذلك؟ وأثر ذلك ُب بناء اؼبشروعية 

 اإلجرائية للقانوف اإلداري.
 ٔب مباحث ثبلث كاآلٌب:حيث سنتطرؽ ا

 المبحث األوؿ: االجتهاد القضائي وحق الدفاع.
 المبحث الثاني: االجتهاد القضائي وحق التقاضي.

 المبحث الثالث: االجتهاد القضائي ومعقولية المحاكمة
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 .حق الدفاعو القضائي  المبحث األوؿ: االجتهاد

، والذي كاف لو أثر ُب اليت أقرىا اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسيحق الدفاع يعد من بُت أىم اؼببادئ العامة اعبوىرية 
بناء نظرية اؼببادئ العامة للقانوف ُب القانوف االداري، حيث كاف أوؿ اجتهاد قضائي ؼببدأ احًتاـ حقوؽ الدفاع ىو ذاتو 

شريعي ُب ذلك، وكاف ىت بدوف وجود نص تحأوؿ حكم يعلن فيو اجمللس فكرة وجود مبادئ عامة للقانوف واجبة التطبيق 
 .1 1944ذلك ُب سنة 

وىذا يعرب ببل شك أيضا، ويدلل كذلك على دور وأثر االجتهاد القضائي االداري ُب بناء نظرية القانوف االداري 
 بصفة أساسية.

حيث ألغت االدارة العامة ترخيصا كانت قد منحتو أب سيدة فرنسية ُب اقامة واستغبلؿ أحد األكشاؾ على 
لعاـ ألجل بيع الصحف واجملبلت، حيث كاف قرار االدارة العامة بإلغاء قرار الًتخيص بناء على ارتكاب صاحبة الطريق ا

الكشك خطأ كاف كافيا إلصدار مثل ذلك القرار، غَت أف ؾبلس الدولة الفرنسي قرر سحب الًتخيص االداري بسبب 
رتكب من السيدة. حيث كاف على االدارة العامة كما "عدـ احًتاـ حقوؽ الدفاع"، دوف النظر ُب مدى جدية اػبطأ اؼب

 .2جاء ُب اجتهاد اجمللس ضرورة االستماع لدفاع اؼبعنية، نظرا ػبطورة قرار السحب ومساسو دبركز قانوين مهم
وأثر االجتهاد القضائي ُب بناء نظرية القانوف االداري ىاـ وواضح ىنا، من خبلؿ أنو ُب ىذه القضية ٓب يكن 

شريعي وقانوين ؿبدد يتطلب ضرورة مراعاة حقوؽ الدفاع بالنسبة للقرارات االدارية الصادرة ُب شأف األفراد ىناؾ نص ت
من غَت موظفي اغبكومة، ولو كانت تلك القرارات ربمل معٌت اعبزاء، غَت أنو ماداـ اؼبوظف العاـ من حقوقو احًتاـ حق 

القضاء االداري بتطبيق ذلك اؼببدأ ُب ؾباؿ الوظيفة العامة وغَتىا  الدفاع من كل قرار اداري قد يبس مركزه سلبا، اجتهد 
 .3كذلك حيث يكوف قرار االدارة جزائيا أو اداريا أو تأديبيا

ٍب ، الثاني( )المطلبالى عناصره ، ٍب (األوؿ )المطلبمفهـو مبدأ حق الدفاع حيث سوؼ نتطرؽ بداية أب 
 .الثالث(حق الدفاع )المطلب أثر االجتهاد القضائي عند تطبيق مبدأ نبُت 

 
 

                                                           
1

 - C.E. 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier- Gravier, Rec, P 133, RDP, 1944, p 156, Concl. 

Chenot, note jéze. 
2

 - C.E. 5 mai 1944 
 .53روت، لبنان، ص محمد رفعت عبد الوىاب، القضاء االداري، الكتاب األول، منشورات الحمبي الحقوقية، بي -3
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 المطلب األوؿ: مفهـو مبدأ حق الدفاع.

َت ورغم اقرار الدسات يعترب حق الدفاع من مقتضيات القضية العادلة، لذلك كاف ؿببل الحًتاـ القضاء لو.
دور ُب اقراره  ، اال أهنا عزفت عن اعطاء تعريف تشريعي ىبصو، خاصة وأف للقضاء االداريوالتشريعات ؽبذا اؼببدأ اؼبهم

 وتطوره وتبيُت مضمونو وحدوده ُب اؼبادة االدارية.
أحد اؼببادئ أو اؼببدأ األساسي الذي يسيطر على اػبصومة اؼبدنية. وهبد لو تطبيقات  –حبق  –"فحق الدفاع ىو 

 .1ُب كثَت من القواعد اليت تكرسو وتعمل على ضبايتو على مدار اػبصومة وُب مراحلها اؼبتتالية"
حق الدفاع يفًتض ُب  حيث احًتاـاػبصومة االدارية دوف أدىن شك.  وتطبيق ُبلتأكيد ؽبذا اؼببدأ ؾباؿ وبا

ُب ؾباؿ الوظيفة  1905االجراءات القضائية فضبل عن االجراءات غَت القضائية، وقد طبقو اؼبشرع الفرنسي ُب عاـ 
 .2العامة، وامتد تطبيقو أب غَته من اجملاالت بواسطة القضاء

، ٍب مبدأ حق الدفاع أب حقوؽ الدفاع، كأثر يعزز األوؿ( )الفرعبُت بداية تعريفو ُب الفقو وأساسو القانوين ن
 الثاين(. )الفرعاالجتهاد القضائي تشريعيا 

 الفرع األوؿ: تعريف مبدأ حق الدفاع فقها وأساسو القانوني. 

 لقانوين لو.نبُت ُب البداية تعريف الفقو ؼببدأ حق الدفاع، ٍب األساس ا
 أوال: تعريف مبدأ حق الدفاع فقها. 

اف مبدأ حق الدفاع ُب ربديد تعريفو، يستند أساسا أب رؤى الفقهاء ُب ذلك بعيدا عن القوانُت والتشريعات، 
 باعتباره مبدأ قانونيا عاما أوال، وباعتباره قاعدة قضائية، اجتهد القضاء عموما باستنباطها وتطبيقها ثانيا.

ن تعريف حق الدفاع من الناحية الفقهية من خبلؿ النظر اليو كإجراء اداري أو قضائي، وذلك من حيث يبك
اؼبعيار العضوي الشكلي أساسا، كما يبكن تعريفو من خبلؿ مضمونو، وبالتإب تطبيق اؼبعيار اؼبوضوعي  خبلؿ تطبيق

 .اؼبادي ُب ربديده، كما يبكن أف يعرؼ تعريفا ضيقا وأخر موسعا
 

                                                           

، ص 2015ماىر ابو العينين، الموسوعة الشاممة في القضاء االداري، الكتاب الرابع، المركز القومي لالصدرات القانونية،   - 1
341.  

2
 - Charles Debbasch, Jean-claude Ricci, contentieux administratif, 7 éd 1999, Dalloz, p 680. 

لعزيز موسى، أصالة حق الدفاع أمام القضاء االداري دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة القاىرة، كمية ايياب صالح الدين عبد او 
 .18-17، ص 2010الحقوق، 
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 يف العضوي والمادي لحق الدفاع:التعر  .1
 الدفاع: لحق- الشكلي-التعريف العضوي  -1-1

" ىو ذلك اؼببدأ الذي من خبللو ال تستطيع السلطة االدارية ازباذ أي قرار الدفاع:حق  M Letourneurعرؼ 
عامة أماـ اذباه شخص دوف ظباعو مسبقا، تفاديا ألي ضرر مادي أو معنوي ألحد مصاغبو". وذلك ُب حبثو اؼببادئ ال

 ؾبلس الدولة الفرنسي.
كل تدبَت فردي على قدر من اعبسامة، مستندة أب اعتبارات تتعلق بشخص   " يعٍتبأنو: B.Genevoisوعرفو 

الضحية ال يبكن أخذىا من السلطة االدارية دوف االستماع مسبقا أب الشخص كونو قد يتعرض أب ضرر مادي أو 
 معنوي، باستثناء تدابَت الشرطة".

اف الناظر للتعريفُت السابقُت هبد قصورا ُب ربديد مضموف اؼببدأ اؼببحوث فيو، حيث اقتصرا  على اؼبرحلة االدارية 
دوف اؼبرحلة القضائية، وغٍت عن البياف أف اؼببدأ ال يقتصر على توفَت ضمانات للمعٍت فقط أماـ السلطة االدارية، أمبا 

د احملاكمة االدارية، خاصة واف بعض متضمنات حقوؽ الدفاع كرست تشريعيا وبتاج اليو كذلك أماـ القضاء االداري عن
وبعضها كرست من قبل القاضي االداري، مثل قاعدة االطبلع على اؼبلف ومبدأ اؼبواجهة، وحق الدفاع عن النفس أصالة 

كاـ القضائية وغَتىا من أو بالوكالة، واالستعانة بشهود االثبات أو النفي وتقدًن صبيع وسائل االثبات، تسبيب األح
 اؼببادئ القضائية.

تعريفو بأنو:" تلك اؼبكنات اؼبستمدة من طبيعة  حق الدفاع كإجراء قضائي، ومن ذلك لذلك عرؼوتبعا 
العبلقات االنسانية واليت ال يبلك اؼبشرع سوى اقرارىا بشكل وبقق التوازف بُت حقوؽ األفراد وحرياهتم وبُت مصاّب الدولة 

ات زبوؿ للخصم سواء أكاف طبيعيا أو معنويا اثبات ادعاءاتو القانونية أماـ القضاء والرد على كل دفاع وىذه اؼبكن
 .1مضاد، ُب ظل ؿباكمة عادلة يكفلها النظاـ القانوين"

 لحق الدفاع:  -المادي  –التعريف الموضوعي    -1-2
 :2ٔب مذاىب ثبلثةمن جانب آخر كبى الفقو االجرائي ُب ربديده غبق الدفاع وبياف مضمونو ا

 األوؿ منو؛ عد حق الدفاع ىو الحق الذي تنبع منو كافة الحقوؽ االجرائية.
 الثاني منو؛ اعتبر حق الدفاع جزءا من حق التقاضي.

                                                           
محمود صالح العادلي، حصانة أو حرية الدفاع أمام القضاء، مقال منشور عمى شبكة االنترنت، عمى الموقع:  - 1

www.aproarab.org/Down/Bahrain/4.doc  :ليال. 00.01عمى الساعة:  24/06/2016 اطمع عميو يوم 
 وما بعدىا. 32، ص مرجع سابقأنظر: ايياب صالح الدين عبد العزيز موسى،  -2
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 والثالث منو؛ قاؿ باعتبار حق الدفاع حقا اجرائيا مستقال.
ماية القضائية للمتقاضُت، ويضمن وتصديقا لبلذباه األوؿ اعترب بعض الفقو حق الدفاع بأنو: " حق يكفل اغب

لكل خصم التمتع جبميع االمتيازات والضمانات القانونية اليت تتيح لو عرض وجهة نظره بصدؽ واخبلص أماـ قضاء 
 .1ؿبايد"

ولقد اعًتض بعض الفقو على ىذا االذباه معتربين أف حق الدفاع ليس باغبق الذي تنبع منو كافة اغبقوؽ 
 . 2ىذه اغبقوؽ االجرائيةاالجرائية، بل ىو أحد 

اما ُب اعتبار حق الدفاع ىو جزء من حق التقاضي، قاؿ البعض اف ذلك يعطي غبق التقاضي مدلوال واسعا هباوز 
، أما حق الدفاع فبل ينطوي على 3اغبقيقة، اذ اف مفهـو حق التقاضي ىو بسط االدعاء أماـ القضاء بغية ربصيل حق ما

 .4ىذا اغبق االجرائي، بل ينطوي على درأ ؽبذا االدعاء ادعاء يطرح من قبل من يستعمل
 وىو كذلك مردودا تشريعيا وقانونا حيث بعض الدساتَت نصت عليهما ُب موضعُت مستقلُت.

اما اؼبذىب الثالث والذي يعترب حق الدفاع حق اجرائي مستقل عن غَته من اغبقوؽ االجرائية، ومن بينها حق 
جرائي قد آٔب على نفسو مهمة القياـ بتنظيم ؾبموعة اغبقوؽ والواجبات االجرائية التقاضي، ذلك ألف اؼبشرع اال

، ربقيقا للمساواة ُب اؼبراكز االجرائية بُت اؼبتخاصمُت، وذلك من خبلؿ منح كل طرؼ  مدعي و مدعى عليو  –للخصـو
ي ُب رفع الدعوى القضائية أي وسيلة دفاع مناسبة، فاذا منح اؼبشرع حق الدفاع للمدعى عليو قوبل ذلك حبق اؼبدع –

 .5فبارسة حق التقاضي
ويعمبلف معا ُب دائرة الًتضية القضائية، على اعتبار فحوى حق  التقاضي يتكامبلفحيث حق الدفاع وحق 

التقاضي يقـو على أف يكوف لكل شخص اغبق ُب أف ينفذ أب القضاء نفاذا ميسرا ال تثقلو أعباء مالية، وال ربوؿ دونو 
 .6جرائية، مع منح اؼبدعى عليو حق الدفاع عن نفسو كمقابل لدعوى اؼبدعيعوائق ا

                                                           
سعيد خالد عمي الشرعبي، حق الدفاع أمام القضاء المدني دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، كمية الحقوق، جامعة عين شمس،  - 1

 .30، ص 1996
 .35، ص مرجع سابقيياب صالح الدين عبد العزيز موسى، نقال عن: ا

 .39ايياب صالح الدين عبد العزيز موسى، المرجع نفسو، ص  - 2
 .42-41ص  المرجع نفسو،  - 3
 .42المرجع نفسو، ص  - 4
 . 482، ص 1975فتحي والي، قانون القضاء المدني، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر،   - 5
، 2006، ابريل يونيو، 50، السنة 2م، حق الدفاع بين الدستور والقانون والقضاء، مجمة ىيئة قضايا الدولة، ع ميالد سيدى - 6

 .13ص 



 االدارية االجرائية القاعدة ُب اعبزائري القضائي االجتهاد أثر          : األوؿ لبابا

 

 
96 

 .1الحق عنو ُب االستعماؿ عنو، وىووحق الدفاع كما يتصوره البعض مقابل غبق التقاضي ومنفصل 
 التعريف الضيق والموسع لحق الدفاع: .2

 :2، من خبلؿ القوؿ بأنوضيقا وآخر واسعا الدفاع تعريفاعرؼ حق 
الذي يتمتع بو اػبصم أثناء اعبلسة وخبلؿ ربقيق القضية هبدؼ اف تضمن لو اف يتم ربقيق طلبات "ذلك اغبق 

 خصمو ُب مواجهتو وتتاح لو فرصة مناقشتها أماـ ؿبكمة ؿبايدة". ىذا كمفهـو ضيق غبق الدفاع.
ؿ نظر القضية ُب أما اؼبفهـو الواسع لو، فهو ذلك اغبق الذي يشمل كل الضمانات اليت يتمتع هبا اػبصـو طوا

سبيل الوصوؿ أب اغبكم العادؿ، فيشمل االلتزاـ بإخطار اػبصم بإقامة اػبصومة ضده وسبكينو من اغبضور، وواجب 
 النزاىة ُب الدفاع ومبدأ اؼبواجهة بُت اػبصـو وعبلنية اعبلسات وتسبيب األحكاـ وفتح طرؽ للطعن فيها..".

 . 3حق اػبصـو ُب احملافظة على مصاغبهم وضبايتها " ويعترب ضبدي باشا عمر حق الدفاع أنو:"   
وىو حق طبيعي باعتبار أف أي شخص ال يبكن أف يداف دوف أف تسمع دعواه ويتم تنبيهو أب حقو ُب الدفاع عن 

 نفسو.
 .4ويرى ضبدي باشا عمر أف حق الدفاع ىبص ثبلث أطراؼ، اػبصم والقاضي واؼبشرع

يغ خصمو بأنو رفع دعوى ضده ويبكنو اؼبثوؿ أماـ احملكمة ويتحلى باألمانة ُب فاػبصم يقع على عاتق التزاـ بتبل
 تصرفاتو.

أما بالنسبة للقاضي فيقع عليو التزاـ ؾبازاة أي اخبلؿ أو انتهاؾ لتلك اغبقوؽ وأف يتحلى باغبياد ويصدر أحكامو 
 طبقا للقانوف ويسببها.

 ا للقانوف وينظم دبقتضاه سبل الطعن فيها.وبالنسبة للمشرع هبب عليو واجب النطق باألحكاـ وفق
، على اعتباره مضامنيا متطور مفهـووكخبلصة ُب ربديد اؼبقصود حبق الدفاع ُب اؼبادة االدارية؛ يبكن القوؿ أنو 

، من تكريس قضاء ؾبلس الدولة الفرنسي ُب النظرية الوضعية للقانوف االداري، والذي ٓب يضع بعد حدود ىذا مبدأ عاما
 دأ باعتباره خاضعا لبلجتهاد اؼبستمر. اؼبب

                                                           

 .45-44ايياب صالح الدين، مرجع سابق، ص  - 1
 .342-341أنظر: ماىر ابو العينين، الكتاب الرابع، مرجع سابق، ص  - 2
 .26، ص 2016 ،2ن االجراءات المدنية واالدارية الجديد، دار ىومة، ط حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء في ظل قانو  - 3
 .26حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص  - 4
 -  يرى البعض أن حق الدفاع مستمد من القانون الطبيعي والذي ىو قانون كوني أزلي أعمى من القوانين الوضعية، وقبل أن

يا "، يتمتع بو كل فرد داخل المجتمع. أنظر: المحكمة االدارية م. أ قضية عدد يكون مبدأ عاما لمقانون ىو باألساس " حقا أساس
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وتبعا لذلك ال يؤيد البعض اعطاء تعريف دقيق حاسم للمبدأ لتطوره وفق االجتهاد القضائي االداري اؼبستمر، بُت 
أساس الضرر اؼبادي أو اؼبعنوي الذي يصيب اؼبتعامل مع االدارة العامة وبُت أساس جسامة التدبَت اؼبتخذ من قبل االدارة 

اعتبار  يبقى اجتهاد القضاء االداري محددا لماىية المبدأ والذي من اجتهاداتو األخيرةمة ذباه اؼبخاطب، لذلك العا
 حق الدفاع:" مبدأ قانوين عاـ يضمن احًتاـ مقومات التحقيق واحملاكمة ُب حدود القانوف وأحكاـ القضاء".

 حق الدفاع. القانوني لمبدأثانيا: األساس 
لدستوري الفرنسي القيمة الدستورية ُب خلق القاعدة القضائية االدارية عند تصديو لبحث مدى لقد أقر اجمللس ا

والذي أرسى اؼببدأ اعبوىري ُب ؾباؿ القانوف العاـ، مقررا استقبلؿ القضاء االداري ذاتيا  1872ماي  24دستورية قانوف 
 قرت ـبتلف الدساتَت مبدأ حق الدفاع.ووظيفيا، ودوف اعتداء على السلطة التشريعية وال القضائية. حيث أ

وأكد كل من الدستور اعبزائري والدستور الفرنسي على ىذا اؼببدأ حق االلتجاء للقاضي وحقوؽ الدفاع والذي 
 يعد من أىم اؼببادئ ُب االجراءات االدارية القضائية أو غَت القضائية.

بادئ القانونية العامة، وىو من أؤب اؼببادئ يرتبط مبدأ حق الدفاع باعًتاؼ ؾبلس الدولة الفرنسي باؼبحيث 
 Dame Veuve ,ُب قضية  1944، وذلك ُب القرار لسنة 1القانونية اليت ًب اقرارىا خاصة ُب مواجهة االدارة العامة

Trompier- Gravier . 
 ذلك.لمؤكدا  1994جواف  29ذىب ؾبلس العدالة األورويب ُب قراره الصادر بتاريخ:  كما

" الكل منو نصت: ، قبل التعديل األخَت141نص اؼبادة  واؼبتمم ففياؼبعدؿ  1996ور اعبزائري لسنة أما الدست
 سواسية أماـ القضاء، وفي متناوؿ الجميع ويجسده احتراـ القانوف".

حيث اؼبادة الدستورية أعبله، تؤكد على تطبيق مبدأ اؼبساواة أماـ جهاز العدالة، ُب ظل احًتاـ القانوف، ولعل 
 طبيق ذلك يكوف من خبلؿ تكريس حق الدفاع للمتقاضُت صبيعا.ت

 منو أيضا: "الحق في الدفاع معترؼ بو  175وجاء في المادة
 الحق في الدفاع مضموف في القضايا الجزائية".
السالفة الذكر، يبكن اعتبار اغبق ُب الدفاع مبدأ قانونيا  175فمن خبلؿ تفسَت فحوى ومضموف نص اؼبادة 

 ؾبرد ضمانة قانونية، دبعٌت أنو وبمل الوصفُت، مع علو طبيعة اؼببدأ على الضمانة القانونية. بداية ال

                                                                                                                                                                                                 

. نقال عن: عزوز بن تمسك،" حماية القضاء االداري 1965-06-14في:  مؤرخمنير المستوري وزير المالية قرار  3799
 .24، ص 3ة محمد خيضر بسكرة، ع القضائي، كجامع مخبر االجتيادالتونسي لمبدأ حقوق الدفاع "، مجمة االجتياد القضائي، 

، 2010جييان محمد ابراىيم جادو، االجراءات االدارية لمطعن في األحكام القضائية االدارية، دار الكتب القانونية، مصر،  - 1
 .146ص 
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ألف اؼبشرع الدستوري قاؿ بداية أف اغبق ُب الدفاع معًتؼ بو، دبعٌت أف ىذا اغبق موجود قبل اقرار النص القانوين 
 سسو.لو، وما جاءت القاعدة الدستورية اال لتعًتؼ بو وتكشف عنو، ال لتؤ 

فاؼبشرع الدستوري اعبزائري نص على ىذا اغبق باستقبللية تامة عن باقي الضمانات األخرى، فهناؾ فرؽ بُت 
 اغبق ُب الدفاع كمبدأ من اؼببادئ، وكضمانة من الضمانات، على الرغم من أف النتيجة واحدة:

 .1وىي اضفاء صفة العدؿ على احملاكمة وصيانة حقوؽ اؼبتهم وعدـ انتهاكها
 19-18من قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية اعبزائري  الثالثةما على اؼبستوى التشريعي، فقد أكدت اؼبادة أ

يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أماـ القضاء للحصوؿ على ذلك الحق أو  على ىذا اؼببدأ حُت قالت:"
 حمايتو..".

 تفرقة أخرى.منو، وُب مواد أخرى م 22، 16، 14، 11وأيضا ُب اؼبواد 
 وجوبية التمثيل الوجويب للخصـو بواسطة ؿباـ أماـ جهات االستئناؼ والنقض. 11حيث بينت اؼبادة 

فبينت أحد شروط رفع الدعوى أماـ احملكمة دبوجب عريضة مكتوبة من قبل اؼبدعي أو وكيلو أو  14أما اؼبادة 
 ؿباميو.

ع احًتاـ اآلجاؿ بُت التكليف التسليم باغبضور وربديد مسألة تقييد العريضة ُب سجل خاص، م 16وبينت اؼبادة 
 والتاريخ احملدد ألوؿ جلسة.

 منو على مسألة اؼبستندات وأثرىا بطبيعة اغباؿ ُب تعزيز حق الدفاع. 22وتطرقت اؼبادة 
 ىذه القواعد اؼبختلفة، تؤكد وذبسد تنوع تطبيقات حق الدفاع، كما ذكرنا ُب البداية.

 من جهة أخرى، أف حق الدفاع كمبدأ قانوين عاـ وكضمانة اجرائية أيضا، األصل فيو ال وهبدر اعادة التذكَت
 وبتاج ألساس قانوين ليعمل بو ويطبق، بقدر ما وبتاج أب تطبيق قضائي أصيل.

 حق الدفاع الى حقوؽ دفاع: تعزيز الجتهاد القاضي تشريعيا.  الثاني: مبدأالفرع 
العامة للقانوف، يبكن أف يتعدد أب صبلة من اغبقوؽ االجرائية العملية. ليعرب عن  اف مبدأ حق الدفاع كأحد اؼببادئ

 حقوؽ ال حقا واحدا.
حيث يعمل االجتهاد القضائي أساسا ُب تكريس اغبقوؽ االجرائية القانونية اؼبضمنة ُب قواعد القانوف االجرائي 

شريعي، مىت كاف الداع أب ذلك ضمانة للمحاكمة أساسا، ويبكنو ابتداع بعض اغبقوؽ حالة الغموض أو السكوت الت
 العادلة.

                                                           

 .142، الجزائر، ص 2010، االلمعية لمنشر والتوزيع، 01رمضان غمسون، الحق في محاكمة عادلة، ط  -1
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أف القضاء ُب تضمينو ىذه اغبقوؽ وتكريسها ال يكتفي فقط بتطبيق ما ينص عليو تشريعيا، بل  يرى الباحث
 يكوف خاضعا أب روح احملاكمة العادلة والعدالة ال أب النص وحىت روحو. باعتباره حامي العدالة بصفة مباشرة وبصورة

 عملية تطبيقية.

والفقو تبعا لنص اؼبشرع واجتهاد القضاء يضع تصنيفا لتلك اغبقوؽ، حبسب معايَت ـبتلفة واليت قد يثَتىا اؼبشرع 
أو االجتهاد القضائي بطبيعة اغباؿ، واليت من بينها، حقوؽ دفاع أساسية وغَت أساسية، وحقوؽ دفاع تتعلق بسَت 

، وحقوؽ دفاع تتعلق باػبصـو وباؼبشرع وبالقاضي، ومبادئ متضمنة حقوؽ اػبصومة وحقوؽ دفاع تتعلق بطلبات اػب صـو
 دفاع مباشرة ومبادئ متضمنة حقوؽ دفاع غَت مباشرة، نتطرؽ اليها ُب ما يلي:

 غير أساسية. وحقوؽ دفاعأوال: حقوؽ الدفاع أساسية 
 :1حقوؽ مساعدةحقوؽ أساسية و قسم جانب من الفقو حقوؽ الدفاع، حبسب درجة أنبيتها، أب  
  ىي تلك اغبقوؽ اليت تتيح للخصم تقدًن مادة الدفاع أب احملكمة أثناء اػبصومة، مثل: فحقوؽ الدفاع األساسية

حق اػبصم ُب الدفع، أي تقدًن الدفوع اؼبختلفة، حقو ُب االثبات وُب اؼبرافعة. حيث واجب احملكمة ازاء ىذه 
 رستها بل يعتد هبا عند تسبيب اغبكم.اغبقوؽ ال ينقضي دبجرد سبكُت اػبصم من فبا

 فهي تلك اغبقوؽ اليت تعُت اػبصم ُب ربصيل مادة الدفاع وحسن تقديبها. ومثاؽبا:  أما حقوؽ الدفاع المساعدة
 اغبق ُب العلم واالستعداد واغبضور والدفاع الشخصي أو االستعانة دبحاـ.

ار أف صبيع اغبقوؽ واحدة ُب أنبيتها، وواجبة النفاذ ُب أف ىذا اؼبعيار قد ال يكوف مقبوال على اعتب يرى الباحث،
 تطبيقها، باعتبارىا تساىم ُب ضماف حقوؽ أطراؼ اػبصومة ككل.

.  ثانيا: حقوؽ الدفاع تتعلق بسير الخصومة وبطلبات الخصـو
صومة القضائية أف تطبيق حق الدفاع يأخذ طابعا حركيا ال ساكنا امتثاال ومسايرة لطبيعة اػب ماىر أبو العينينيرى 

باعتبارىا تتميز باغبركية والديناميكية باعتبارىا ؾبموعة اجراءات تتخذ أماـ القضاء بقصد تطبيق القانوف ُب حالة واقعية 
يبر  –ُب جوىره  –معينة ابتداء من اؼبطالبة القضائية حىت الوصوؿ أب اغبكم. وبالتإب احًتاـ حق اؼبتقاضي ُب الدفاع 

 :2يتخذ ُب كل منهما مظهرا ـبتلفا دبرحلتُت متميزتُت
  :وجوىر ىذه اغبقوؽ سبكُت اػبصم من التعبَت عن دفاعو وتقدًن ما لديو حقوؽ الدفاع أثناء سير الخصومة

 من ادلة واثباتات قانونية وواقعية ودفوع لو وضد خصمو اآلخر.

                                                           

 .342العينين، الموسوعة الشاممة لمقضاء االداري، الكتاب الرابع، مرجع سابق، ص ماىر أبو  -1
 .343-342، ص المرجع نفسو -2
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  : كل الوسائل اليت وجوىر ىذه اغبقوؽ وجوب حبث  حقوؽ الدفاع في مرحلة الحكم في طلبات الخصـو
يقدمها اػبصـو مىت بدت مؤثرة ُب اغبكم، أي هبب على القاضي وزف حجج اػبصـو قبل اصداره اغبكم 

 القضائي، احًتاما غبق اػبصم ُب الدفاع.
 ثالثا: حقوؽ الدفاع متعلقة بالخصـو وبالقاضي وبالمشرع.

، معياره اعبهة اؼبخاطب هبا لتطبيق يبعبد السالـ ديبكن اف نستشف تقسيم آخر ؼببادئ حق الدفاع قاؿ بو  
 :1ىذه اؼببادئ وىو كاآلٌب

 : وىي تلك اؼببادئ اليت يلتـز هبا اػبصم ازاء خصمو اآلخر، كمثاؿ تبليغو بأنو رفع  حقوؽ الدفاع متعلقة بالخصـو
 دعوى ضده .

  :حقوؽ الدفاع ومن بينها، تلك اؼببادئ اليت توجب على القاضي عدـ خرؽ حقوؽ الدفاع متعلقة بالقاضي
 والتحلي باغبياد وأف يصدر احكامو تبعا للقانوف.

  :ومن بينها، تلك اؼببادئ اليت توجب على اؼبشرع وضع أحكاما قانونية ينظم حقوؽ الدفاع متعلقة بالمشرع
 دبقتضاىا طرؽ الطعن.

 رابعا: مبادئ تتضمن حقوؽ الدفاع مباشرة وغير مباشرة.
 :2ومضامُت حق الدفاع أب طائفتُت سيم مبادئتقكما ذىب اذباه ؼبذىب موسع أب 

فيكوف ىدفها اؼبباشر ضماف عدالة القضية بأف  والمبادئ التي تضمن بذاتها حق الدفاعتشمل القواعد  الطائفة األؤب:
تسمح للخصم بتقدًن كافة العناصر اليت تؤثر ُب حل القضية وتكفل حبث ىذه العناصر من جانب القاضي، مثل: مبدأ 

.اؼبوا  جهة، وقاعدة عدـ جواز أف يكوف الشخص قاضيا وخصما، ووجوب حبث القاضي حجج ووسائل اػبصـو
، من خبلؿ فتح طرؽ رقابة ما تصدره القواعد التي تضمن حقوؽ الدفاع بشكل غير مباشرالطائفة الثانية: تشمل 

ية اعبلسات وتسبيب األحكاـ وطرؽ احملاكم من أحكاـ وما قد يكوف منها من اخبلؿ ُب حقوؽ الدفاع، مثل: مبدأ عبلن
 الطعن فيها.

 
 

                                                           

، 2011موفم لمنشر الجزائر،  02عبد السالم ديب، قانون االجراءات المدنية واالدارية الجديد، ترجمة لممحاكمة العادلة، ط - 1
 . أنظر أيضا:23ص  

 .26ع السابق، ص حمدي باشا عمر، المرج
 .342أنظر: ماىر ابو العينين، الموسوعة الشاممة لمقضاء االداري، الكتاب الرابع، مرجع سابق، ص  - 2
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 المطلب الثاني: عناصر مبدأ الحق في الدفاع.

حق اؼبواجهة )الفرع األوؿ(، وُب اغبق ُب ابداء الدفاع )الفرع الثاين(.   الدفاع ُبيبكن ربديد عناصر مبدأ اغبق ُب 
 كما يصنفو عديد فقهاء الفقو االجرائي.

 ؛ كأحد عناصر حق الدفاع. الفرع األوؿ: حق المواجهة
بُت اغبقوؽ األؤب اليت يتعُت احًتامها للقوؿ بوجود اغبق ُب الدفاع، ويكوف ذلك من  اؼبواجهة منيعترب حق 

 خبلؿ اتصاؿ علم اؼبدعي عليو بالدعوى اؼبطروحة واالحاطة دبكوناهتا.
جهة، فبل هبوز للقاضي اف ىبضع مستند فالقواعد العامة إلجراءات التقاضي سبلي على القاضي احًتاـ مبدأ اؼبوا 

. 1يعٍت اغفالو قضائيا ال-اؼبواجهة  حق-النص التشريعي الضامن لو  واف غابدوف اطبلع اػبصـو على ؿبتواه، حىت 
 وكذلك ىو التزاـ ىبص اػبصـو أيضا.

 فمبدأ اؼبواجهة وسيلة اجرائية ىامة الحًتاـ حق الدفاع، وضمانة لتحقيق عدالة احملاكمة.
 ُت تعريف مبدأ اؼبواجهة وأساسو القانوين أوال، ٍب شروطو ثانيا.نب

 أوال: تعريف مبدأ حق المواجهة وأساسو القانوني. 
 نبُت بداية تعريف حق اؼبواجهة ٍب نبُت أساسو القانوين.

 تعريف مبدأ حق المواجهة: .1
ػبصـو من أجل الدفاع عن وسيلة قانونية تضمن اعبلـ ا البعض، ىيحق اؼبواجهة أو الوجاىية كما يسميها 

 .2عدـ ربيز اعبهات القضائية إطارحقوقهم، وربقيق اؼبساواة بينهم أماـ القاضي االداري والفصل ُب القضية ُب 
اؼبعارضة أو مناقضة اغبجة باغبجة، وىي مرادفة للفظ اؼبناقشة، أي أف كل اجراء قضائي  تعٍتلغة والمواجهة 

ٔب القوؿ والقوؿ اآلخر بدال من القوة البدنية اليت كانت سائدة ُب اجملتمعات هبب أف ىبضع للمناقشة باالستماع ا
 .3البدائية

فاؼبواجهة تعٍت اؼبقابلة بُت حقوؽ ومصاّب األفراد، أو السماح للخصـو بالتحاور  أما من الناحية االصطالحية
 والتناقش ربقيقا ؼببدأ اؼبساواة.

                                                           
1

 - Charles Debbasche, Jean-Cloude Ricci, contentieux adminisstratif, 7éd, 1999, Dalloz, p  435. 
 .50، ص 2011ج، الجزائر، ، د م 3رشيد خموفي، قانون المنازعات االدارية، ج  -2
محمد بن أعراب، " الضمانات الييكمية واالجرائية لمحق في محاكمة عادلة "، أطروحة دكتوراة عموم، كمية الحقوق جامعة  -3

 .2سطيف 
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ف تتم ُب حضور اػبصـو أو أف تعلن اليهم كي يستطيعوا ُب وقت أو تعٍت ؛ كل أعماؿ االجراءات اليت هبب أ
 مفيد مناقشتها، حىت ربًـت حقوؽ الدفاع.

أو ىو حرية اػبصـو أو فبثليهم أو اؼبدافعُت عنهم ُب أف ينقلوا أب علم القاضي كل ما ىو ضروري أو مفيد    
 القباح طلباهتم وكشف اغبقيقة. 

صم دبا هبريو خصمو اآلخر حىت يتمكن من الدفاع عن مصاغبو"، كما قيل وقاؿ أخر: "انو وجوب اخبار كل خ
قدرة كل خصم على العلم بادعاءات خصمو وحججو والوسائل اليت يستند اليها، وأف يكوف   -مبدأ اؼبواجهة  –بأنو 

 .1اػبصم ُب وضع يستطيع معو العلم بكافة العناصر الواقعية اليت يقدمها اػبصم اآلخر"
بأنو:" تكريس ؼببدأ اؼبساواة اعبميع أماـ القانوف، الذي ال هبوز دبقتضاه ازباذ أي اجراء دوف تبليغ وعرؼ أيضا 

 .2اػبصم بو، واتاحة الفرصة لو ؼبناقشة ادعاءات خصمو، واالطبلع على اؼبستندات، وخضور اجراءات سَت اػبصومة"
وُب وقت مفيد بكافة اجراءات اػبصومة، وما أو ىو: "مبدأ اجرائي يتضمن حق اػبصـو ُب أف يعلموا علما تاما 

ربتويو من عناصر واقعية قانونية تضعهم ُب وضعية تسمح ؽبم بالدفاع عن أنفسهم والتعليق على أسانيد وأسس بعضهم 
البعض وتفنيدىا ُب ظل اؼبساواة التامة ُب األسلحة، سعيا إلقناع القاضي، وعدـ احًتاـ ىذه االجراءات يستدعي الغاء 

 .3اكمة"احمل
أو ىو: "حق اػبصم ُب أف يعلم علما تاما ُب وقت مفيد بكافة اجراءات اػبصومة وما ربتويو من عناصر واقعية 

 . 4وقانونية يبكن أف تكوف أساسا ُب تكوين اقتناع القاضي"
َت ومكنة اجرائية يستعملها اػبصم ُب كامل اجراءات س الدفاع،فحق اؼبواجهة ىو وسيلة اجرائية لتطبيق حق 

 الدعوى. 
 :5كما أنو يعد من جهة ثانية مبدأ عاما وبكم كل قضية ينظرىا القضاء ويتضمن عنصرين ونبا

 
 .حق اػبصم ُب العلم الكامل بكل عناصر القضية 

                                                           
. نقال عن: ايياب صالح الدين عبد 11-10القصاص، ص  وعيد محمد، 648الشرعبي، صأنظر في ذلك: سعيد خالد  - 1

 .66-65مرجع سابق، ص العزيز موسى، 
 .5ص  ،2009، منشورات بغدادي، الجزائر، 2شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ط عبد الرحمن بربارة،  - 2
 233محمد بن أعراب، مرجع سابق، ص   - 3
 .18ص  مصر،، عيد محمد عبد اهلل القصاص، التزام القاضي باحترام مبدأ المواجية، رسالة دكتوراة، جامعة الزقازيق - 4

 .65 سابق، صنقال عن: ايياب صالح الدين عبد العزيز موسى، مرجع 
 .234، 233محمد بن اعراب مرجع سابق، ص  - 5
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 .حق اػبصم ُب العلم ُب وقت مبلئم 

ن قانوف االجراءات أما خبصوص اؼبوقف التشريعي فانو القانوف االجرائي اعبزائري أعلنو ُب نص اؼبادة الثالثة م
 .1:" .. يلتـز الخصـو والقاضي بمبدأ المواجهة .."ؼبا نصت ُب الفقرة الثالثة على أف  19 -18اؼبدنية واالدارية 

 حيث بُت اؼبشرع ُب ىذا السياؽ األطراؼ اليت تلتـز بتحقيق مبدأ اؼبواجهة ونبا اػبصـو والقاضي، دوف تعريف لو.
 ؼبواجهة ُب ما يلي:نبُت األساس القانوين ؼببدأ ا

 األساس القانوني لمبدأ حق المواجهة: .2

الدستور اعبزائري ٓب ينص صراحة على حق اؼبواجهة، لكن يبكن القوؿ أنو للوجاىية مكانة دستورية غَت مباشرة 
 .2منو 169باعتبارىا مبدأ وقاعدة مشتقة من حق الدفاع اؼبكرس ُب اؼبادة 

 بصفة صروبة.بالتإب مبدأ حق اؼبواجهة ٓب يدسًت 
" .. يلتـز الخصـو :لمادة الثالثة منو الفقرة الثالثةُب ابينما قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية اعبزائري بُت 

 .3"والقاضي بمبدأ المواجهة 
منو خبصوص قاضي االستعجاؿ أنو:" يفصل قاضي االستعجاؿ وفقا إلجراءات وجاىية،   923كما بُت ُب اؼبادة 

 .4"كتابية وشفوية 
منو، صرح بضرورة االلتزاـ دببدأ اؼبواجهة من قبل اػبصـو والقاضي على سواء.  3حيث اؼبشرع االجرائي ُب اؼبادة 

وقد أورد مصطلح " يلتـز "،  كأنو يصرح بأف اؼبواجهة ىي مبدأ قانونيا سابق على اغبق القانوين التشريعي، أي أف اؼبشرع 
  مبادئ قواعد العدالة.ما جاء اال ليقرر مبدأ موجودا سابقا ُب

ومنو يبكن التأكيد على اعتبار الوجاىية من اؼببادئ العامة القانونية، واليت يأٌب اؼبشرع ليضمها نصوىا ويطبقها 
 القاضي أمامو.

 وقد بينت نصوص أخرى ُب قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية حق الوجاىية لكن بصور غَت مباشرة.
اجهة للخصـو ُب ضبايتهم من عنصر اؼبفاجئة بعناصر ٓب يعلموىا ُب الدعوى واجراءات حيث تكمن أنبية مبدأ اؼبو 

فات موعدىا أو ٓب يعلنوا هبا بوقت كاؼ يتيح ؽبم التفكَت بإعداد دفاعهم بصورة جيدة، ألف اعماؿ مبدأ اؼبواجهة 
 :1بصورة صحيحة أثناء نظر الدعوى يتيح للخصـو

                                                           
 .03يتضمن قانون االجراءات المدنية واالدارية، المادة  09-08القانون:  - 1
 .169الجزائري المعدل والمتمم، المادة 1996دستور  - 2
 .03المتضمن قانون االجراءات المدنية واالدارية، المادة  09-08القانون رقم:  - 3
  923المتضمن قانون االجراءات المدنية واالدارية، المادة  09-08القانون رقم:  - 4
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  واؼبرافعة شفاىة وكتابة وطلب التأجيل.مباشرة حقهم ُب اغبضور واؼبناقشة 

 .العلم التاـ بكافة عناصر اػبصومة 

 .العلم التاـ باؼبواعيد الصحيحة للمرافعات 

 .العلم التاـ دبا لدى بعضهم من حجج وأدلة اثبات والعمل على دحضها 

 ى الوقت الكاُب للرد العلم التاـ بفتح باب اؼبرافعة من جديد وما قدـ من طلبات جديدة أو مستندات واغبصوؿ عل
 عليها.

 .اغبصوؿ على الوقت الكاُب الستعماؿ حق الدفاع بصورة صحيحة 

  العلم التاـ بكل ما أدخل ُب الدعوى عن غَت طريقهم سواء من عناصر الوقع أو القانوف واغبصوؿ على الوقت
 الكاُب للرد عليها. 

 :2ا يليأما عن أنبية مبدأ اؼبواجهة بالنسبة للقاضي فتتمثل ُب م   
 .ىو وسيلة القاضي االجرائية للوصوؿ أب حقيقة النزاع اؼبطروح أمامو 

 .يساعده ُب تكوين قناعتو ليصدر حكمو وقراره ُب اػبصومة 

فالقاضي يضطلع بدور ضماف تساوي اؼبراكز القانونية بُت اػبصـو أماـ القضاء وربقيق الوجاىية ُب صبيع مراحل 
لدفاع عن اغبقوؽ، وذلك بالتزامو واػبصـو باحًتاـ ىذا اؼببدأ اعبوىري ُب احملاكمة التقاضي، قصد ضماف الشفافية وا

العادلة. والتصدي لكل ما من شأنو أف يصدر من اػبصـو للحيلولة دوف جعل اػبصم اآلخر ُب وضعية تسمح لو 
 .3بالدفاع عن حقوقو

 على احًتاـ مبدأ اؼبواجهة بتفصيل كبَت. حرص على التأكيد 2111وقانوف العدالة االدارية الفرنسي الصادر سنة 
 ثانيا: شروط تحقيق مبدأ حق المواجهة. 

اف مبدا اؼبواجهة ال يتحقق بصورة فاعلة ووبقق الغاية من اشًتاطو وىي كفالة حق الدفاع، اال بتوافر عناصر أو 
بطبلف اغبكم الذي قد ينجر عليو  شروط أساسية يؤدي زبلفها أب اىدار اؼببدأ ومنو أب بطبلف اجراءات التقاضي، ومنو

 وأىم ىذه الشروط ىي التالية:
 ؛ وذلك يكوف من خبلؿ:والنزاع الدعوى بموضوع العلم .1

                                                                                                                                                                                                 
ناجي مخمف العنزي، مبدأ المواجية في نظام المرافعات الشرعية السعودي دراسة تأصيمية مقارنة، رسالة ماجستير، كمية  -1

 .31 -30، ص 2010لعميا قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الدراسات ا
 .30 -29ناجي مخمف العنزي، مرجع سابق، ص  -2
 .113 -112عبد السالم ديب، قانون االجراءات المدنية واالدارية الجديد، مرجع سابق، ص  -3
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ذوي الشأف بتاريخ اعبلسة احملددة لنظر الدعوى باعتباره اجراء أساسيا وضمانة جوىرية، حىت يتمكن ذوي  اخطار -
 اعهم.الشأف من اغبضور بأنفسهم أو بوكبلء عنهم إلبداء دف

 :1منو 16وقد بُت ذلك قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية اعبزائري ُب اؼبادة 
عي بغرض يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أوؿ جلسة على نسخ العريضة االفتتاحية، ويسلمها للمد.."

"..  تبليغها رسميا للخصـو

ليو بالنزاع من كافة جوانبو. واألدلة اؼبتوفرة العلم بفحوى النزاع أو مضمونو، وذلك عن طريق مواجهة اؼبدعي ع -
 .2ضده

العلم بكل اجراء أو واقعة تتم في الدعوى أثناء سيرىا، سواء ما يقـو بو المدعي في الدعوى او ما يقـو  .2
 بو القاضي ذاتو أو اعوانو فيها:

منها ما ىو معاصر  يعيةتشر  ضماناتوالعلم بالدعوى القضائية من قبل اؼبدعي عليو يبكن أف يتعزز من خبلؿ    
لنظر الدعوى ومنها ما ىو الحق على اغبكم فيها، حيث تتمثل الضمانات اؼبعاصرة لنظر الدعوى ُب واجب احملكمة 
القياـ باإلجراءات الكاملة للدعوى كما قررىا القانوف، وكفالة اؼبشرع وسيليت االدخاؿ والتدخل ربقيقا ؼببدأ العلم 

. اما الضمانات البلحقة على اغبكم ُب الدعوى ؼبن ٓب يعلم بالدعوى فهي حق اؼبعارضة بالدعوى ؼبن ٓب ىبتصم فيها
 . 3واعًتاض اػبارج عن اػبصومة

، وىو رأي ال يبكن  4يرى بعض الفقو أف حق العلم بالدعوى ىو ذاتو حق الدفاع، أي نبا متطابقاف ُب اؼبضموف
 .5واجهةالتسليم بو على اطبلقو حيث حق الدفاع أمشل من حق اؼب

 . 6وعلى ذلك اذباه آخر يرى بابتعادنبا عن بعض باعتبار اؼبواجهة عنصر من حق الدفاع بشكل جزئي

                                                           
 .16واالدارية، المادة  المتضمن قانون االجراءات المدنية 09-08قانون رقم:  -1
، 1978، يناير 01سامي الحسيني حسيني، ضمانات الدفاع دراسة مقارنة، مجمة الحقوق والشريعة، الكويت، السنة الثانية، ع  -2

 .220ص 
 49نقال عن: ايياب صالح الدين عبد العزيز موسى، مرجع سابق، ص 

 .50ايياب صالح الدين عبد العزيز موسى، مرجع سابق، ص  -3
، ص 1989عبد الستار سالم الكبيسي، ضمانات المتيم قبل وأثناء المحاكمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة القاىرة،  4 -

 وما بعدىا. 773

 Dame veuve Trompier Gravierوانظر: حكم مجمس الدولة الفرنسي 
5

 - Pierre Jullien, Natalie Fricero, Droit judiciarePrivé,LGDJ, 2001, P109. 

.52عن: ايياب صالح الدين عبد العزيز موسى، مرجع سابق، ص   
6

 - OlvierGohin, Contentieux administratif, 3éd, 2002, litec, p 2523 
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 الفرع الثاني: الحق في ابداء الدفاع. 
منو ويتخذ ىذا اغبق من قبل  –بعد عنصر اؼبواجهة  –حق ابداء الدفاع يعد جوىر اغبق ُب الدفاع والعنصر الثاين 

( ، وحق اؼبدعي ُب التزاـ الصمت  ثانيا( ، ابداء الدفوع ))أوال ثبلث أساسية وىي: تقدًن الطلبات اؼبدعي عليو ُب صور
 .)ثالثا( كذلك

 سوؼ كباوؿ تبياف ىذه العناصر الثبلثة فيما يلي:
 أوال: تقديم الطلبات.

ود االدارة العامة  اف ػبصوصية اؼبنازعة االدارية على اؼبنازعة العادية من خبلؿ اختبلؼ أطراؼ الدعويُت، ووج
كطرؼ أساسي واعتبارىا ُب غالب األحياف كمدعى عليها ُب الدعوى االدارية أماـ القضاء االداري، جعل من حق 

 ابداء الطلبات خصوصية خاصة.
حيث تعد الطلبات من األركاف األساسية للدعوى االدارية تدور معها وجودا وعدما، فالطلبات ىي اليت ربدد 

دارية كما ربدد للمحكمة نطاؽ قضائها، فاحملكمة مقيدة ُب حكمها بالطلبات اؼبقدمة اليها، وال هبوز نطاؽ الدعوى اال
ؽبا اف تقضي بشيء ٓب يطلبو اػبصـو أو بأكثر فبا طلبوه واال كاف حكمها غَت سديد، وبالتإب يًتتب على ذبهيل 

، بل للخصـو ادعاء الطلبات بطبلف عريضة الدعوى. وال يعٍت من كل ذلك حياد القاضي اال داري اذباه طلبات اػبصـو
وطلب ما يروف من خبلؿ تكييفهم اػباص لكن القوؿ الفصل للقاضي ُب تكييف كل ذلك وفق صحيح القانوف 

 .1واجتهاده اػباص وفق قواعد العدالة واؼببادئ العامة للقانوف
ات موضوعية، أو ما تسمى بالطلبات ىذه الطلبات اليت يأتيها اؼبدعي عليو قد تكوف طلبات اجرائية أو طلب

 األصلية والطلبات العارضة. 
 : الطلب األصلي .1

 .2عرؼ البعض الطلب األصلي بأنو:" الطلب الذي تنشأ عنو قضية ٓب تكن موجودة قبل ابدائو "
ا بناء أو ىو:"  ؾبموع الطلبات اليت يتقدـ هبا اػبصـو ُب عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد واليت يبكن تعديله

 .3على تقدًن طلبات عارضة "
والفقو عموما ـبتلف ُب تعريفو، فبعضهم ذىب أب القوؿ انو ما يطلبو اؼبدعي من القضاء ُب طلبو، وىو ليس    

 .1اال القرار اؼبطلوب من القاضي اصداره. وىذا القرار اما أف يقر بوجود أو عدـ وجود اغبق أو اؼبركز القانوين
                                                           

 .362، ص 2015ىانم احمد محمود سالم، نحو قانون اجراءات إدارية، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر،  -1
 .197، ص 2011اسي، االجراءات المدنية الجزء األول، دار الخمدونية، الجزائر، شوقي بن -2
 .197ص  ،شوقي بناسي، مرجع سابق -3
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 .2تيجة االجتماعية أو االقتصادية اليت يهدؼ اليها اؼبدعي ُب دعواهوعرفو أخر بأنو الن
أو ىو بادرة النطبلؽ اػبصومة، ىذه اػبصومة ما تلبث اف تتغَت ُب نطاقها ومداىا من خبلؿ وسيلة اجرائية 

قضاء يأخذىا اػبصم الثاين باستعماؿ وسيلة الطلب العارض، لذلك الطلب األصلي ىو وسيلة لطرح الدعوى أماـ ال
، ومبادرة الفتتاح الدعوى هناية  .3بداية وليس سلطة للخصـو

ولقد عرؼ ؾبلس الدولة الفرنسي الطلب األصلي بانو الطلب الذي يعرب فيو اؼبدعي عن موضوع الدعوى اليت 
 .4رفعها للقضاء، حيث ال هبوز تعديلو أو تغيَته اال بعد انقضاء ميعاد الطعن القضائي

 .5الطلب األصلي ىو كل ما يطلبو اؼبدعي من القضاءوتبعا لذلك عرؼ البعض 
اختار استعماؿ مصطلح الطلب األصلي عوضا عن مصطلحات  ؽ ا ـ امن  25لمادة واؼبشرع اعبزائري ُب ا   

، واليت من بينها الطلب اؼبفتتح للخصومة، والطلب االبتدائي ىذه األخَتة ىي تسمية اختارىا اؼبشرع الفرنسي ُب 6أخرى
 . 7من قانوف ا ـ  53اؼبادة 

 " يتحدد موضوع النزاع باالدعاءات اليت يقدمها اػبصـو ُب عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد.
 كانت ىذه الطلبات مرتبطة باالدعاءات األصلية.  إذاغَت أنو يبكن تعديلو بناء على تقدًن طلبات عارضة، 

 ات اؼبقابلة أو اؼبقاصة القضائية.تتحدد قيمة النزاع بالطلبات األصلية واالضافية وبالطلب
 الطلب االضاُب ىو الطلب الذي يقدمو أحد أطراؼ النزاع هبدؼ تعديل طلباتو األصلية.

 الطلب اؼبقابل ىو الطلب الذي يقدمو اؼبدعي عليو للحصوؿ على منفعة، فضبل عن طلبو رفض مزاعم خصمو ".
طلب االبتدائي صائبا أب حد بعيد مقارنة دبصطلح اؼبشرع الفرنسي مصطلح ال إطبلؽوعلى ذلك يبكن اعتبار 

 الطلب األصلي، والذي أخذ بو اؼبشرع اعبزائري.
 الطلب العارض: .2

                                                                                                                                                                                                 
 .293، ص 2015، 2 وأحكام القضاء، طأنظر: عمر زودة، االجراءات المدنية واالدارية في ضوء أراء الفقياء  -1
عمر  :. نقال عن32عارف، االسكندرية، ص اضي المدني، منشأة المىشام عمي صادق، المركز القانوني األجنبي أمام الق -2

 .293زودة، مرجع سابق، ص 
 .184ايياب صالح الدين عبد العزيز موسى، مرجع سابق، ص  -3

4
- C.E. 6 mars1936, Lamy, Rec, p 296 

 .365نقال عن ىانم أحمد محمود سالم، مرجع سابق، ص 
 293، ص مرجع سابقعمر زودة،  -5
 من ق ام ا ج. 25لمادة ا -6
 من ق ا م الفرنسي. 53المادة  - 7



 االدارية االجرائية القاعدة ُب اعبزائري القضائي االجتهاد أثر          : األوؿ لبابا

 

 
118 

ىو ذلك الطلب الذي يبدى أثناء نظر خصومة قائمة وتتناوؿ بالتغيَت أو بالنقص أو باإلضافة ذات اػبصومة 
 .1القائمة من جهة موضوعها وسببها أو أطرافها

 عن اػبصومة األصلية حيث يبكن أف يسمى بالدعوى الفرعية ُب مقابل الدعوى األصلية. فهو طلب يتفرع
وهبيز اؼبشرع تقدًن الطلبات العارضة من اؼبدعي أو من اؼبدعى عليو كما يبكن للقاضي أف يأمر أحد اػبصـو 

 بتقدًن طلب عارض، أو من الغَت حىت.
، بالطلبات المقابلةتسمى اف كانت من اؼبدعى عليو ، و الطلبات االضافيةحيث تسمى اف كانت من اؼبدعي 

 .2التدخل او االختصاـاما اف كانت الطلبات العارضة من قبل الغَت او ُب مواجهة الغَت فيتم عن طريق 
تقدًن طلبات عارضة، أثناء سَت الدعوى وُب أي حالة تكوف فيها الدعوى وحىت عند غلق  للمدعيحيث هبوز 

واليت يبكن بواسطتها للمدعي تعديل طلباتو السابقة، حيث يشًتط  بالطلبات االضافيةاغبالة التحقيق وتسمى ُب ىذه 
 :3لقبوؽبا توافر الشروط التالية

 .اال يكوف اؽبدؼ منها اطالة امد الدعوى وعرقلة السَت فيها 

 .أال تكوف مفاجئة للمدعي عليو 

 .يكوف ارتباط كاُب بينها وبُت الطلب األصلي 
، وىذه الطلبات تشكل ادعاءا جديدا، الطلبات المقابلةتقدًن طلبات عارضة ربت مسمى  وللمدعي عليكما 

وهتدؼ أب اغبكم على اؼبدعي، كما يبكن تعريفها بأهنا الطلبات اليت ال يكتفي فيها اؼبدعي عليو بطلب رفض طلبات 
مستقبل عن الذي قد أثاره اؼبدعي ُب اؼبدعي بل يوجو اليو ادعاءات الستصدار احكاـ ضده، طاؼبا اهنا ٓب تثر نزاعا 

 .4دعواه
 :5ويشًتط لقبوؿ الطلبات اؼبقابلة توافر الشروط التالية

 .أال تثَت الطلبات اؼبقابلة أي نزاع مستقل عن تلك اليت اثارىا النزاع األصلي 

 أف تكوف الطلبات اؼبقابلة من اختصاص القاضي اؼبختص بنظر الدعوى االصلية 

                                                           

 .183ص مرجع سابق، أحمد أبو الوفاء، المرافعات،  - 1
 .200مرجع سابق، ص  بناسي،شوقي  
 وما بعدىا. 368ىانم أحمد محمود سالم، مرجع سابق، ص  - 2

 .58 واالدارية، صونبيل صقر، شرح قانون االجراءات المدنية 
3  -   Art 65 du nouveau code de procédure civile  

Voir Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, op.cit,  p 318. 

4  - Réné Chaps, op.cit, p 601. 

 .372-371ىانم أحمد محمود سالم، مرجع سابق، ص  - 5
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 ابل مرتبط بالطلب االصليأف يكوف الطلب اؼبق 

 .أف يتم تقدًن الطلبات اؼبقابلة قبل غلق التحقيق واال ستكوف غَت مقبولة 

؛ بطلبات التدخل أو االختصاـالثالث والذي يتم من خبلؿ تدخل الغَت فيسمى  الطلب العارضأما فيما ىبص 
ماـ طواعية أب دعوى ٓب يرفعها وٓب يكن والذي يعرؼ بأنو اجراء يستطيع من خبللو الشخص الطبيعي أو اؼبعنوي االنض

. حيث 1طرفا فيها، أو ىو اجراء يستطيع الشخص الذي ٓب يكن طرفا وال فبثبل ُب الدعوى اف يصبح طرفا متدخبل فيها
 قد يكوف التدخل اختياريا وقد يكوف اجباريا.

 ثانيا: في ابداء الدفوع.
ُب ابداء الدفاع، ويبثل جوىر فكرة حق الدفاع، ُب مضمونو  يعد اغبق ُب الدفع ىو العنصر الثاين من عناصر اغبق

 يبثل جواب اػبصم على ادعاء خصمو حىت ال وبكم لو دبا يطلبو.
 تعريف حق الدفع: .1

يطلق مصطلح الدفع ُب معناه العاـ على صبيع وسائل الدفاع اليت هبوز للخصم أف يستعُت هبا ليجيب عن دعوى 
صومة أـ بعض اجراءاهتا أو موجهة ألصل اغبق اؼبدعى بو، أـ أب سلطة اػبصم ُب خصمو، سواء أكانت موجهة أب اػب

 .2استعماؿ دعواه منكرا اياىا
فالدفع فقها ىو: "اجراء أو وسيلة يتقدـ هبا خصم أب القاضي ردا على طلب خصمو بقصد تفادي اغبكم عليو 

طلب أـ اػبصومة اليت نشأت عن تقديبو أـ كانت دبا يدعيو ىذا اػبصم سواء اكانت ىذه الوسيلة موجهة أب شكل ال
 . 3موجهة أب أصل اغبق اؼبدعى بو أـ أب حق اػبصم ُب استعماؿ دعواه منكرا اياه"

أو ىو: " وسيلة قانونية يستطيع بواسطتها اؼبدعي عليو ىدـ االدعاءات اؼبقدمة من اؼبدعي، ومن ٍب ذبنب صدور 
 .4حكم ضده "

للحيلولة دوف اغبكم عليو بالطلبات موضوع الدعوى   –االدارية  –دعي عليو ُب الدعوى ما يتمسك بو اؼب بالتإب 
 .5كلها أو بعضها 

 تصنيف حق الدفع: .2

                                                           
1
-Charles Debbasch et Jean-claude Ricci ,op.cit,  P 327. 

 .، 11ص   177،  5ة الدفوع في قانون المرافعات منشأة المعارف، االسكندرية ط أحمد أبو الوفا، نظري -2
 .238-237شوقي بناسي، مرجع سابق، ص   -3
 .412 صسابق، ىانم أحمد محمود سالم، مرجع  - 4
 .412المرجع نفسو، ص  - 5
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من ؽ ا ـ ا ربت عنواف الباب الثالث:  69أب غاية اؼبادة  48وقد نظم اؼبشرع اعبزائري حق الدفع ُب نص اؼبادة 
الشكلية والدفع بعدـ  اؼبوضوعية والدفوعٔب ثبلثة اقساـ رئيسية الدفوع ُب وسائل الدفاع، من خبلؿ تقسيم ىذا اغبق ا

 القبوؿ. 
من ؽ ا ـ ا الدفوع اؼبوضوعية بأهنا:" ىي وسيلة هتدؼ أب دحض ادعاءات اػبصم.  48حيث عرفت اؼبادة 

 .1ويبكن تقديبها ُب أي مرحلة كانت عليها الدعوى"
بأهنا:" ىي كل وسيلة هتدؼ أب التصريح بعدـ صحة االجراءات  من ؽ ا ـ ا الدفوع الشكلية 49وعرفت اؼبادة 

 . ولقد صنف اؼبشرع الدفوع الشكلية أب أربعة اقساـ وىي:2او انقضائها أو وقفها "
 .3الدفع بعدـ االختصاص االقليمي؛ والدفع بوحدة اؼبوضوع واالرتباط، والدفع بإرجاء الفصل، والدفع بالبطبلف

من ؽ اـ ا  67قساـ حق الدفع واؼبتمثل حبق الدفع بعدـ القبوؿ، فقد نصت عليو اؼبادة أما القسم الثالث من أ
معرفة اياه بأنو:" ىو الدفع الذي يرمي أب التصريح بعدـ قبوؿ طلب اػبصم النعداـ اغبق ُب التقاضي، كانعداـ الصفة 

 .4وذلك دوف النظر ُب موضوع النزاع" وانعداـ اؼبصلحة والتقادـ وانقضاء األجل اؼبسقط وحجية الشيء اؼبقضي فيو،
والناظر لنظرية الدفوع ُب القضاء االداري هبدىا زبرج عن األصوؿ العامة اؼبستقرة أماـ القضاء العادي ُب كثَت من 

، لذلك يبكن القوؿ اف ىناؾ سبيز واستقبللية لنظرية الدفوع ُب االجتهاد القضائي االداري عنها ُب االجتهاد 5نواحيها
 ئي العادي.القضا

 ثالثا: حق المدعي عليو في التزاـ الصمت.
 نبُت بداية تعريف اغبق ُب التزاـ الصمت، ٍب ُب أساسو القانوين.

 في تعريفو: .1

اف اغبق ُب الدفاع ىبوؿ اؼبدعي عليو القدرة على التزاـ الصمت، دوف اف يؤاخذ على موقفو ىذا، ماداـ اف اؼبدعي 
 .6قضائية تسوغ نقل عبء االثبات على عاتق اؼبدعي عليو قانونية أو، وٓب تقم قرينة ٓب يقم بإثبات الوقائع اؼبزعومة

                                                           
 من ق ا م ا ج. 48المادة  -1
 من ق ا م ا ج. 49المادة  -2
 ق ا م ا ج.من  66الى  51المادة  -3
 من ق ام ا ج. 67المادة  -4
 .412ص ىانم أحمد محمود سالم، مرجع سابق،  -5
 .278سابق، ص  مرجعايياب صالح الدين عبد العزيز موسى،  -6
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فالتزاـ الصمت لغة يعٍت االمساؾ عن الكبلـ وعدـ النطق، وىو موقف عن من ال يريد التعبَت عن فكره ويبتنع 
 عن ابداء رأيو.

 االداري.اعبزائي وال اؼبدين وال والناظر للمشرع هبده ٓب يعرؼ االلتزاـ بالصمت سواء ُب ؾباؿ القضاء 
 في أساسو القانوني: .2

لقد سعت ـبتلف اؼبواثيق الدولية والتشريعات الدولية والتشريعات الوطنية، أب اسباغ ضباية قانونية لئلنساف، دبا 
 يضمن سبتعو جبميع اغبقوؽ دبا فيو اغبق ُب الصمت.

على اغبق ُب الصمت، اال أنو يستشف من نص اؼبادة مباشر  يتضمن بشكلفاإلعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف ٓب 
منو حيث نصت:" كل شخص يعترب بريئا أب أف تثبت ادانتو قانونا دبحاكمة علنية تؤمن لو فيها كل الضمانات  11

 الضرورية للدفاع عنو ".
ت بصفة وىو ذات اؼبوقف خبصوص االتفاقية األوربية غبقوؽ االنساف، حيث ٓب تتطرؽ غبق االلتزاـ بالصم

 مباشرة، امبا كاف األمر متعلقا حبق الدفاع.
غَت أف احملكمة األوروبية غبقوؽ االنساف تعمل دورا أساسيا رقابيا ُب على الدوؿ اؼبتعاقدة هبذا الشأف، حيث 

 واليت قالت فيو: 1996ديسمرب  18أصدرت أحكاما ضد دوؿ أوربية كفرنسا وأقبلًتا ، ومن ذلك حكم 
يعد حقا أساسيا رغم عدـ النص عليو صراحة ُب اؼبادة السادسة من االتفاقية األوربية غبقوؽ  "اف اغبق ُب الصمت

االنساف. وذلك تأسيسا على أف اغبق ُب الصمت يعد حقا أساسيا غبق اؼبتهم ُب ؿباكمة عادلة، وحقو ُب عدـ الشهادة 
 .1لت عليها من اؼبتهم نفسو "ضد نفسو، وبالتإب ال هبوز عبهة االهتاـ اغبصوؿ على أدلة االهتاـ حص

 منها على: 8كما أف االتفاقية األمريكية غبقوؽ االنساف، نصت ُب اؼبادة 
 " ..لكل متهم جبريبة خطَتة اغبق ُب أف يعترب بريئا طاؼبا ٓب يثبت ادانتو وفقا للقانوف.
 حق اؼبتهم ُب أف ال هبرب على أف يكوف شاىدا ضد نفسو أو أف يعًتؼ بالذنب.

 االعًتاؼ اؼبتهم بالذنب سليما ومعموال بو شرط أف يكوف قد ًب دوف ما أي اكراه من أي نوع ".يعترب 

أما على اؼبستوى الدستوري، فقد حرصت الكتلة الدستورية اعبزائرية على تبٍت قواعد أساسية غبقوؽ االنساف، غَت 
 أهنا ٓب تشر أب ضمانة حق الصمت بصفة مباشرة.

                                                           
1

 - P.Repik :L’influence du droit International et regional des droit de l’homme sur la procedure 

pénale .“nouvelles etudes pénales, 1998,P158 
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:" كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة اؼبعدؿ واؼبتمم 1996زائري لسنة تور اعبمن الدس 56فنصت اؼبادة 
 ؿباكمة عادلة تؤمن لو الضمانات البلزمة للدفاع عن نفسو ". إطارقضائية نظامية ادانتو، ُب 

ه ىذا واف كاف النص الدستوري يشَت أب أف اؼبادة اعبزائية باألساس ُب حقوؽ الدفاع، فاف ذلك ال يبنع تفسَت 
 وقياسو ُب اؼبادة واؼبنازعة االدارية.

 حق الدفاع في القضاء االداري: يثبت الدور التشريعي للقاضي االداري.المطلب الثالث: 

اف تطبيق القضاء االداري ؼببدأ حق الدفاع ُب النظرية التقليدية للقانوف االداري خاصة ُب فرنسا بدأ ُب مادة 
خبلؼ الوضع ُب بريطانيا  على-فرنسا  العامة ُبناؾ عبلقة وطيدة بُت اؼببدأ والوظيفة الوظيفة العمومية. على اعتبار أف ى

 . )الفرع الثاين(.1 -بل مسانبوف ُب تسيَت اؼبرفق العمومي  -ُب بريطانيا  –على سبيل اؼبثاؿ، ألنو ال يوجد موظفوف 
 ادة الوظيفة العمومية. )الفرع الثالث(.ٍب توسع ؾباؿ تطبيق مبدأ حق الدفاع ُب اجتهاد القضاء االداري ُب غَت م

يرى الباحث؛ ارتباط وثيق بُت مبدأ حق الدفاع ُب تكريس مبدأ قانوين مهم ُب التقاضي أال وىو "مبدأ احملاكمة و 
 العادلة" نبُت أثر ذلك ُب بناء اؼبشروعية القانونية االدارية )الفرع األوؿ(.

أثر ذبسيد مبدأ حق الدفاع ُب االجتهاد القضائي االداري؟ ومن  ُب ىذا السياؽ ىو البحث ُب فالسؤاؿ الرئيسي
شبة بناء اؼبشروعية القانونية االدارية ُب اؼبادة االدارية؟ ودبعٌت مباشر مدى أثر تطبيق القاضي االداري ؼببادي حق الدفاع ُب 

 تشريع قواعد القانوف االداري االجرائية؟ .
 محاكمة العادلة.الدفاع يعزز مبادئ ال األوؿ: حقالفرع 

اف احًتاـ حقوؽ الدفاع يبثل أحد اعبوانب األساسية للحق ُب ؿباكمة عادلة، فمىت ًب احًتامها وذبسيدىا قضائيا، 
 انعكس ذلك اهبابا على فكرة احملاكمة العادلة، واليت تعد ىدفا منشودا للنظم القضائية اؼبختلفة.

 أوال: تعريف المحاكمة العادلة.
حي ؼبفهـو احملاكمة العادلة، ىناؾ من يطلق لفظ " احملاكمة القانونية " عليها كالدستور اؼبصري، التحديد االصطبل

من الدستوري  67وىناؾ من يطلق لفظ " احملاكمة اؼبنصفة " كما جاء ُب رأي احملكمة الدستورية العليا اؼبصرية وُب اؼبادة 
 اؼبصري السابق.

 ، غَت أف اللفظ السائد ىو احملاكمة العادلة.1امة العدؿ "كما قد يعرب عنها بلفظ " االنصاؼ ُب اق

                                                           
كمال الدغاري، " قضاء تجاوز السمطة في مادة تأديب أعوان الوظيفة العمومية "، المجمة التونسية لإلدارة العمومية في خدمتك،  -1

 .37. نقال عن عزوز بن تمسك، مرجع سابق، ص 11، ص 1991، 4 –3عدد مزدوج 
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 التونسي وذلك في نص: 2014دستور كما جاء على سبيل اؼبثاؿ ُب 
:" اؼبتهم بريء أب أف تثبت ادانتو ُب ؿباكمة عادلة تضمن لو صبيع ضمانات الدفاع ُب أطوار  منو 27الفصل 

 التتبع واحملاكمة ".
اؼبتقاضوف متساووف أماـ القضاء اغبق ُب ؿباكمة عادلة ُب أجل معقوؿ. و  منو:" لكل شخص 108الفصل و

منو كذلك ؼبا تكلم على عدـ جواز انشاء احملاكم االستثنائية، أو سن اجراءات استثنائية اؼبخالفة  111وُب الفصل "
 للمحاكمات العادلة.

ـو على توافر ؾبموعة من االجراءات اليت أحد اغبقوؽ األساسية لئلنساف تققد عرفها أضبد فتحي سرور بأهنا: "ول
 .2"نساف وكرامتو الشخصية اؼبتكاملةضباية اغبريات الشخصية وغَتىا من حقوؽ اال إطارتتم هبا اػبصومة اعبنائية ُب 

وىو تعريف ضيق كما وىو واضح لقصوره فقط على اػبصومة اعبنائية، واحملاكمة العادلة زبص أي خصومة أماـ 
 ارية وادارية وغَتىا.القضاء مدنية ذب

ضباية اغبرية  إطاروعرفها أشرؼ ؿبمود ؿبمد حافظ بأهنا:" ؾبموعة قواعد واجراءات تدار هبا اػبصومة اعبنائية ُب 
أو ىي ؾبموعة من الضمانات واؼبمارسات والسلوكيات اليت تعمل على تفعيل وتطبيق اغبق  االنساف.الشخصية وحقوؽ 

 .3اره حق أساسي من حقوؽ االنساف "ُب ؿباكمة عادلة ومنصفة باعتب
 وذات النقد يوجو أب ىذا التعريف، لقصوره فقط على احملاكمة اعبنائية.

وتعرفها بدرية عبد العوضي بأهنا:" ؾبموعة اؼببادئ اليت نصت عليها اؼبواثيق الدولية والدساتَت والتشريعات الوطنية 
ية القضائية باعتبارىا جوىر احملاكمة العادلة. اضافة أب ذلك استقبللية اؼبتعلقة حبقوؽ االنساف واليت ؽبا صلة باالستقبلل

القضاء واليت يشًتط فيو حياده ونزاىتو، ومىت توافرت ىذه الشروط ربققت لدينا احملاكمة العادلة وكلما فقد القضاء 
 .4استقبللو فقط القاضي نزاىتو وحياده

 بدأ أب مبادئ ناظمة الستقبللية القضاء ككل.وىذا التعريف قد يكوف واسعا جدا يفوؽ مضموف اؼب

                                                                                                                                                                                                 
،  ص 05جنائية صادر عن المجنة الدولية لمحقوقيين، دليل الممارسين رقم دليل مراقبة المحاكمات في حاالت االجراءات ال - 1

 .60.نقال عن: عزوز بن تمسك، مرجع سابق، ص03
 أشار اليو: عمار بوضياف، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي االسالمي والمواثيق الدولية، موقع األكاديمية الدنمارك. - 2
انات الدولية لممحاكمة العادلة والمنصفة وموقف القانون المصري منيا، رسالة ماجستير، أشرف محمود محمد حافظ، الضم - 3

 .60، ص 2009القاىرة، مصر، 
بدرية عبد اهلل العوضي، المحاكمة العادلة في دساتير وقوانين السمطة القضائية الخميجية، أشار اليو، أشرف محمود محمد  - 4

 .61حافظ، مرجع سابق، ص 
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 :1كما يبكن ربديد مضموف احملاكمة العادلة ُب داللتُت
األؤب تنصرؼ أب تلك االجراءات اليت يتعُت احًتامها أثناء تطبيق التشريعات وخباصة اعبزائية واؼبدنية. وأب 

 االجرائية.ؾبموعة من اؼبؤسسات االدارية والقضائية اليت تراعي الشرعية 
لذلك عرفت احملكمة األوروبية غبقوؽ االنساف احملاكمة العادلة بأهنا:" كل اجراء يهدؼ أب صيانة اغبقوؽ 

 . ووضعتو كجزء من النظاـ العاـ األورويب غبقوؽ االنساف.2واسًتجاعها كلما كانت شخصية "
عليا ُب العدؿ، واؼبتمثلة ُب ؾبموعة من  أما الداللة الثانية، تنصرؼ من جهة أخرى أب خضوع الدولة ؼبثل وقيم

الضوابط اؼبهمة اليت يستهدي هبا اؼبشرع ويستلهمها حُت سن التشريعات والقوانُت االجرائية اعبنائية واؼبدنية. وتكوف ُب 
 نظر اؼبشرع جديرة باغبماية. وىي مفًتضة ُب االجراءات االدارية، ُب اطار ذبسيد مبادئ القانوف العامة.

مدلوؿ األخَت، للمحاكمة العادلة، يبكن القوؿ أهنا تتمثل ُب ؾبموعة اجراءات تطبق مبادئ عامة قانونية تبعا لل
 من قبل األجهزة القضائية اؼبختلفة، سواء مدنية أو جنائية أو ادارية أو دولية مىت كنا ُب القضاء الدوٕب.

 ثانيا: ضرورة التكريس التشريعي للمحاكمة العادلة.
لتشريعي باؼبفهـو الواسع، ؼببادئ احملاكمة العادلة، يبكن النظر اليو من خبلؿ قواعد القانوف الدوٕب اف التأسيس ا

 وقواعد القانوف الداخلي.
لكن قبل ذلك بداية، الشريعة االسبلمية كانت سباقة أب تبنيها ؽبذه القاعدة، ومن ذلك قولو تعأب:" وما كنا 

سبثل حبق مبدأ الشرعية اعبنائية أف: ال جريبة وال عقوبة اال  –اآلية  –اتنا " واليت معذبُت حىت نبعث رسوال يتلو عليهم آي
"، فاآلية تفيد لة فتصبحوف على ما فعلتم نادمُت بنص، وقولو تعأب:" اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أف تصيبوا قوما جبها

. ُب اطار القناعة الوجدانية للقاضي اعبنائي خاصة ضرورة التحري والبحث واالتياف باغبجة للتصريح باإلدانة أو الرباءة
 وما تلك اال ضمانات غبق احملاكمة العادلة.

وأحكاـ السنة بينت كذلك قواعد اجرائية هتم ربقيق احملاكمات العادلة، يبكن للباحث العودة اليها ُب مصادر 
 األحكاـ السلطانية والقضائية ُب الشريعة االسبلمية.

 في قواعد القانوف الدولي:المحاكمة العادلة  .1

                                                           
(، مجمة العموم  الحقوق القضائية االجرائية أمام القاضي االداري ومستمزمات المحاكمة العادلة ) المنصفةطاني، آمنة سم - 1

 .102 -101، ص 2013، يناير، 06القانونية السياسية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة حمة لخضر الوادي، ع
2

 - Vincent Berger, la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, 7eme, édition, 

Dalloz, Paris, France, année 2000, p 253. 
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، قد عرب وأشار أب مبادئ 1948على مستوى قواعد القانوف الدوٕب، االعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف لسنة 
 منو. 12، 11، 11، 9، 8، 7، 5احملاكمة العادلة ُب اؼبواد 

للمعاملة أو العقوبة فاؼبادة اػبامسة منو على سبيل اؼبثاؿ نصت على أنو:" ال هبوز اخضاع أحد للتعذيب وال 
 القاسية أو البلإنسانية أو االحاطة من الكرامة ".

ونصت اؼبادة السابعة منو على أف:" الناس صبيعا سواء أماـ القانوف، وىم يتساووف ُب حق التمتع حبماية القانوف 
ريض على مثل ىذا التمييز دومبا سبييز، كما يتساووف ُب حق التمتع باغبماية من أي سبيز ينتهك ىذا االعبلف ومن أي رب

." 
 منو بوضوح أب حق احملاكمة العادلة عندما نصت:المادة العاشرة كما بينت 

" لكل انساف على قدـ المساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أف تنظر قضيتو محكمة مستقلة ومحايدة 
 اليو ". نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقو والتزاماتو وفي أي تهمة جزائية توجو

، 1989و  1966والربوتوكبلف االختياراف لسنة  1966والعهد الدوٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية لسنة 
ودبوجب اؼبادة الثانية منو، تتعهد الدوؿ األطراؼ باحًتاـ وضماف اغبقوؽ اؼبعًتؼ هبا ُب العهد لكل األفراد اؼبقيمُت 

لقضائية دوف سبييز من أي نوع مثل العرؽ واللوف واعبنس واللغة والدين داخل أراضيها والذين يقعوف ربت سلطاهتا ا
 والرأي السياسي واألصل االجتماعي .

من العهد الدوٕب للحقوؽ اؼبدنية والسياسية على ما يلي:" من حق كل فرد أف تكوف  11 -14نصت اؼبادة 
 القانوف ". قضيتو ؿبل نظر منصف وعلٍت من قبل ؿبكمة ـبتصة وحيادية ومنشأة حبكم

فاؼببلحظ أف العهد الدوٕب للحقوؽ اؼبدنية والسياسية نص ُب ضماف احملاكمة العادلة، وعلى ضماف اغبق ُب ؿباكمة 
 أماـ ؿبكمة ـبتصة مستقلة ونزيهة. مشكلة وفقا للقانوف وكذا االنصاؼ ُب نظر الدعوى.

منو على سبيل اؼبثاؿ، تتحمل  26ُب اؼبادة ، 1981كما جاء اؼبيثاؽ االفريقي غبقوؽ االنساف والشعوب لسنة     
الدوؿ األطراؼ واجب ضماف استقبلؿ احملاكم وتتعهد بالسماح بإنشاء وربسُت اؼبؤسسات الوطنية اؼببلءمة اؼبنوط هبا 

 تعزيز وضباية اغبقوؽ واغبريات اليت يضمنها اؼبيثاؽ اؼبذكور.
قت للمحاكمة العادلة ُب نص اؼبادة الثامنة منو، واغبق ، تطر 1969واالتفاقية األمريكية غبقوؽ االنساف لسنة    

 منها على سبيل اؼبثاؿ. 25ُب اغبماية القضائية ُب نص اؼبادة 
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، 1953سبتمرب  13وبروتوكوالهتا، واليت بدأ نفاذىا ُب  1951كما أف االتفاقية األوروبية غبقوؽ االنساف لعاـ     
دوؿ األعضاء ومن أنبها اغبق ُب احملاكمة العادلة وذلك ُب نص اؼبادة بينت صبلة من اغبقوؽ الواجب احًتامها من ال

 السادسة منها.
 العادلة؟أىمية دسترة المحاكمة  .2

على مستوى الكتلة الدستورية أوال، القاعدة الدستورية تعد اؼبصدر األوؿ للمحاكمة العادلة، باعتبارىا القاعدة 
على صبيع القواعد األخرى األدىن مرتبة ودرجة أف زبضع ؼبا تضعو قواعد األظبى ُب الكتلة القانونية للدولة داخليا، و 

 الدستور ُب ذلك.
 56المعدؿ والمتمم على مبدأ المحاكمة العادلة في نص المادة  1996الدستور الحالي لسنة ولقد نص 

 :منوقبل التعديل األخير 
محاكمة عادلة تؤمن لو الضمانات  طارإحتى تثبت جهة قضائية نظامية ادانتو، في " كل شخص يعتبر بريئا 

 الالزمة للدفاع عن نفسو ".
 وىو ُب ىذا السياؽ قد يكوف األمر متعلقا باحملاكمة اعبزائية أساسا، دوف القضاء اؼبدين والقضاء االداري.

، اؼبساواة بُت ، بأشكاؽبا اؼبختلفة، ُب اغبقوؽ والواجبات1كما نصت الدساتَت اعبزائرية اؼبتعاقبة على مبدأ اؼبساواة 
 ، واؼبساواة أماـ القانوف والقضاء، واؼبساواة ُب تقلد اؼبهاـ والوظائف.اؼبواطنُت

 اؼبعدؿ واؼبتمم واليت تنص على: 1996لدستور  25اؼبادة على عدـ التعسف ُب استعماؿ السلطة، ومن ذلك نص و 
 التعسف ُب استعماؿ السلطة ".استغبلؿ النفوذ و " يعاقب القانوف على 

، أهنا تتعلق باحملاكمة العادلة، حبيث السلطة القضائية سلطة وتكوف متعسفة ُب يرى الباحثهي من زاوية معينة ف
 استعماؿ السلطة مىت ٓب تطبق مبادئ احملاكمة العدالة.

"، تؤسس  تضمن الدولة اغبقوؽ األساسية واغبرياتمنو كذلك واليت تنص على أف: "  35كما أف اؼبادة 
.للمحاكمة الع  ادلة باعتبارىا أحد أىم حقوؽ االنساف اليـو

 .2الدستور اصدار األحكاـ بصورة علنية وباسم الشعب اعبزائري وتسبيبها إلزاـوكذلك 
 ".ى حق التعويض جراء اػبطأ القضائيكما نص الدستور عل

                                                           
من  166و  50و  29، م 1989من دستور  131و 48، و28، م 1976لدستور  165و 41، 1963من دستور  12المادة  1

 .1996دستور 
، 1989من دستور  135و   132، المادة 1976ور من ست 170و  167، المادة 1963من دستور  60أنظر: المادة  - 2

 .1996من دستور  144و 141المادة 
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عادلة، وذلك فاؼببلحظ أف ـبتلف الدساتَت اعبزائرية اؼبتعاقبة، نصت على اؼببادئ األساسية للمحاكمة ال
العتبارنبا ميزا مرحلة ما بعد اؼبرحلة االشًتاكية واليت ميزت  1996و  1989باػبصوص ُب الدستورين األخَتين لسنة 

من جهة، ومن جهة ثانية القًتاب الدستورين األولُت ؼبرحلة ما بعد  1976و  1963الدستورين األولُت لسنة 
ين. حيث فعل انتشار اغبقوؽ واغبريات يستمر ويتعدد دبرور اؼبراحل التارىبية االستقبلؿ مباشرة مقارنة بالدستورين األخَت 

 الدستورية والسياسية ألي دولة.

على أف مبدأ احملاكمة العادلة اؼبنصفة يعترب مندمج  1971ولقد استقر اجمللس الدستوري الفرنسي اعتبارا من سنة 
 .1ُب الدستور الفرنسي

 لقاعدة الدستورية: المحاكمة العادلة في ما تحت ا  .3

يبكن النظر أب احملاكمة العادلة ُب مضامُت النصوص القانونية ما ربت الدستورية. أي القوانُت العضوية والعادية 
 على اػبصوص.

؛ أكد على شخصية القاضي ُب نصوص مواده األؤب، اذ نص على 11-04رقم  فالقانوف األساسي للقضاء
 .2حبياده واستقبللو، ُب اؼبادة السابعة منو والسلوكيات اؼباسةاء الشبهات التزاـ القاضي بواجب التحفظ واتق

منو على دور القاضي ُب تكريس مبادئ احملاكمة العادلة، ؼبا الزمو بأف يصدر أحكامو  المادة الثامنةكما أكد ُب 
 .3للمجتمع طبقا ؼببادئ الشرعية واؼبساواة، وأنو ال ىبضع اال للقانوف، وأنو حامي اؼبصلحة العليا

حيث نص اؼبادة السالف الذكر، ينص على ثبلث مقومات أساسية للمحاكمة العادلة وىي: اصدار األحكاـ 
 القضائية طبقا للشرعية واؼبساواة، وعدـ خضوع القاضي اال للقانوف، وأنو حامي اؼبصلحة العليا للمجتمع.

حلى هبا، واؼبتمثلة ُب العناية بعملو، والتحلي وجاءت اؼبادة التاسعة دبقومات أخبلقية هبب على القاضي أف يت
 .4باإلخبلص والعدؿ، وأف يسلك سلوؾ القاضي النزيو الوُب للعدالة

، وىي ضرورة الفصل ُب القضايا  المادة العاشرةوبينت  منو على قاعدة أساسية من قواعد احملاكمات العادلة اليـو
لفصل ُب القضايا من سلبيات احملاكمات العادلة وضياع حقوؽ ُب آجاؿ معقولة. حيث غٍت عن البياف أف البطء ُب ا

 .1اؼبتقاضُت

                                                           
 .102آمنة سمطاني، : الحقوق القضائية االجرائية أمام القاضي االداري، مرجع سابق، ص  - 1
، 2004 -09 -08، بتاريخ: 57، الصادر في ج ر، عدد 2004سبتمبر  06المؤرخ في:  11-04القانون العضوي:  - 2
 لمتضمن القانون األساسي لمقضاء.ا
 المتضمن القانون األساسي لمقضاء. 11 -04المادة الثامنة من القانون العضوي:  - 3
 المتضمن القانون األساسي لمقضاء، المادة التاسعة. 11 -04القانون العضوي:  - 4
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قضية فبارسة القضاء مهامو ُب اطار اقليمي ال يسمح لو بعدـ اغبياد ُب اصدار  21و 21و 19وبينت اؼبواد 
 .2أحكامو القضائية، تطبيقا دببادئ احملاكمات العادلة

يعد كذلك معزز ؼببادئ احملاكمة العادلة، باعتباره يتعلق   17-13رقم:  قانوف تنظيم مهنة المحاماةكما أف 
بأحد ركائز قطاع العدالة، وشريك أساسي فيها،  واؼبتعلق باحملامي، ؼبا لو من دور ُب ضباية وحفظ حقوؽ الدفاع 

 .3واؼبسانبة ُب ربقيق العدالة واحًتاـ مبدأ سيادة القانوف، كما نص عليو ُب اؼبادة الثانية منو
 التشريع الداخلي أؤب عناية خاصة لضمانات ومعايَت احملاكمة العادلة.لذلك 

 ىذه بعض التطبيقات التشريعية ؼببادئ احملاكمة العادلة ُب نصوص بعض التشريعات العادية.
 ثالثا: أولوية التدخل القضائي في تعزيز المحاكمة العادلة.

ادئ احملاكمة العادلة من قبل القضاء االداري يبكن ُب ىذا السياؽ طرح تساءؿ ُب مدى أولوية تكريس مب
أؤب  -التشريعي والقضائي  –خصوصا؟  لتبيُت الدور االجتهادي القضائي ُب بناء اؼبشروعية االدارية، وأي الطرفُت 

 بالتنظيم والتأطَت والتكريس؟
ن ذلك شرعية احملاكمة حيث وببل شك بداية، يبكن اعتبار الدور التشريعي أساسي ُب بناء الشرعية القضائية وم

 العادلة.
وُب اعبهة الثانية، يبقى لبلجتهاد القضائي دور أساسي ومستمر ُب بناء الشرعية القضائية، وشرعية احملاكمة 

 اؼبسؤوؿ األوؿ عن سبلمة العمل القضائي اؼبوضوع بُت يديو.  -العادلة، باعتباره القاضي االداري 
أهنا ترتبط فقط بالقضاء اعبنائي، وذلك غَت صحيح، حيث أف تصورىا  اف احملاكمة العادلة يراىا بعض الفقو

 وضرورهتا وذبلياهتا سبتد عبميع األقضية، مدنية وذبارية وادارية كذلك.
صبيع اؼبراحل القضائية وما  العادلة زبصاحملاكمة معايَت وضمانات مع توجهات الفقو القضاء، أف  ويرى الباحث

 مطلب قضائي مستمر.ثناء احملاكمة. وعلى ذلك أهنا قبلها وما بعدىا، ليس فقط أ
حبيث االستمرارية زبص بداية صبيع مراحل التقاضي أماـ اعبهات القضائية اؼبختلفة ومنها القضاء االداري، ما قبل 
احملاكمة وما بعدىا، كما زبص االستمرارية، استمرارية العمل القضائي االجتهادي من خبلؿ االجتهادات القضائية 

                                                                                                                                                                                                 
ى:" يجب عمى القاضي أن يفصل في تنص عم 10المتضمن القانون األساسي لمقضاء، المادة  11 -04القانون عضوي:  - 1

 القضايا المعروضة عميو في أحسن اآلجال ".
 المتضمن القانون األساسي لمقضاء. 11 -04من القانون العضوي:  21 -20 -19المواد  - 2
 المتضمن تنظيم مينة المحاماة. 07-13من القانون العضوي:  02المادة  - 3
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ؼبستمرة ُب تعزيز مبادئ احملاكمة العادلة.  وربسُت اجراءات التقاضي وتبسيطها تبعا لتحوالت التنازعات القضائية ا
 وتطورىا.

حيث سبثل احملاكمة العادلة سبلمة االجراءات القضائية عند مقاضاة شخص قانوين معُت أماـ جهة قضائية معينة 
نوف وجعلو منسجما مع اؼببادئ اؼبتفق عليها واليت تضمن وتصوف حقوؽ ومطابقتها للقانوف، باإلضافة أب تكيف القا

 االنساف.
ومبادئ احملاكمة العادلة ال يعٍت فقط ربقيقها مىت كنا أماـ القاضي ُب احملكمة، بل يبتد أب كل اجراء لو عبلقة 

ة وأداة اقناع باإلضافة أب ما باغبكم وأب كل تصرؼ ونشاط أقبز ربضَتا واعدادا للحكم وكل توطئة أعدت لتقدـ كوسيل
يتبع اغبكم من حجية ومن سبل للعدوؿ عنو وتنفيذه، وبذلك يكوف مضموف احملاكمة العادلة شامبل مرحلة ما قبل 

 احملاكمة و اثناءىا وما بعدىا.
دى اف لبلجتهاد القضائي الدوٕب والداخلي أثر واضح ُب تعزيز وتكريس مبادئ احملاكمة العادلة، وذلك يبُت م

ُب اقامة مبدأ اؼبساواة أماـ اؼبتقاضُت وربقيق الظروؼ اؼببلءمة  –الدوٕب و الوطٍت  –ضرورة أف يتدخل القاضي 
 للمحاكمة العادلة حىت ُب غيبة النص القانوين.

فعلى اؼبستوى الدوٕب؛ قضاء احملكمة األوروبية غبقوؽ االنساف تضمن سوابق واجتهادات كثَتة من بينها ما كاف لو 
 قة دببادئ احملاكمة العادلة.عبل

ومن ذلك تكريسها:" مبدأ اؼبساواة أماـ القضاء واحملاكم، من خبلؿ الوصوؿ أب احملاكم وأف اغبالة اليت وباوؿ 
فيها الفرد اببلغ اعبهات ذات االختصاص باؼبظآب اليت تعرض ؽبا واليت تعرض ؽبا واليت عرقلت بصورة منتظمة امبا 

 .1من العهد الدوٕب اػباص باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية " 14من اؼبادة  1الواردة ُب الفقرة يتعارض مع الضمانات 
كما طبقت احملكمة األوروبية غبقوؽ االنساف مبدأ اغبق ُب احملاكمة العادلة اؼبنصفة ُب منازعات الوظيفة العمومية، 

من االتفاقية األوربية  16ؼبدين دبوجب نص اؼبادة واؼبنازعات اؼبتعلقة بالضبط االداري، ولو ٓب تكن مشمولة بالطابع ا
 غبقوؽ االنساف.

الفقرة األؤب من االتفاقية، من  6و قضاء احملكمة الدولية غبقوؽ االنساف، اشتكت اؼبستدعية، ربت عنواف اؼبادة 
يها يؤاخذاف قضاء احملاكم أهنا ٓب ربصل على ؿباكمة عادلة أماـ احملاكم االدارية بالدولة الفرنسية. حيث اؼبستدعية وؿبام

 :1االدارية العتبارين اثنُت

                                                           
دليل بشأن حقوق االنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين، الفصل حقوق االنسان في مجال اقامة العدل:  - 1

 .198السادس، الحق في محاكمة عادلة، الجزء األول، من التحقيق الى المحاكمة، ص 
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" على االطبلع على تقرير مفوض اغبكومة قبل اعبلسة وٓب يستطع االجابة عليها فيما بعد، ألف مفوض اغبكومة يتكلم ُب اآلخر؛ فضبل 
دلة ويزيد ُب خطورة خرؽ احملاكمة عن ذلك وبضر مفوض اغبكومة اؼبداولة، حىت واف ٓب يصوت، فبا يقلل من ضمانات احملاكمة العا

 العادلة، وذلك نتيجة عدـ احًتاـ مبدأ اؼبساواة ُب السبلح وُب اغبق ُب جلسة وجاىية.
ف كما تعترب احملكمة األوربية أف استقبللية مفوض اغبكومة وكونو غَت خاضع ألي تراتبية، وىذا أمر غَت منازع فيو، ال يكفياف للتأكيد بأ

 اتو أب الفرقاء ومن ٍب استحالة قيامهم بالرد عليهما ليس من شأهنما النيل من متطلبات احملاكمة العادلة.عدـ تقدًن استنتاج
فمفهـو احملاكمة العادلة يقتضي من حيث اؼببدأ اغبق للفرقاء ُب الدعوى أف يطلعوا على كل ورقة أو مبلحظة معروضة على القاضي، حىت 

  ُب قراراه، ٍب مناقشتها.ولو كانت من قاض مستقل، بقصد التأثَت
واذا أثار مفوض اغبكومة شفاىة، أثناء اعبلسة، حيثية ٓب يثرىا الفرقاء، يؤجل رئيس تشكيلة احملاكمة القضية لكي يتمكن الفرقاء من 

 اؼبناقشة بشأهنا...".
د احملكمة األوربية وكذلك ُب ؾباؿ اؼبنازعات اؼبتعلقة باعبزاءات التأديبية، حيث طبق ؾبلس الدولة الفرنسي اجتها

من االتفاقية االوروبية غبقوؽ االنساف اليت تتناوؿ  16بُت فيو اجمللس، أف اؼبادة  2111-11-11ُب قرار لو بتاريخ: 
اغبق ُب احملاكمة العادلة تنطبق على اعبزاءات الصادرة على اجمللس األعلى للتعليم ضد مدير مؤسسة تعليمية خاصة، 

 عن ادارة ىذه اؼبؤسسة.والقاضية بايقافو مؤقتا 
اذ قضى بأف اعبزاء التأدييب  2111 -11-19وُب ذات السياؽ، أكد ؾبلس الدولة الفرنسي ُب قرار لو بتاريخ: 

القاضي بطرد أحد الطبلب هنائيا من اعبامعة ينطبق عليو اغبق ُب احملاكمة العادلة، ، ألنو من شأنو حرماف الشخص 
 ل يشًتط للحصوؿ عليهما ُب العادة احراز شهادة أو درجة جامعيةاؼبعٍت من اغبصوؿ على مهنة أو عم

أما على مستوى القضاء الداخلي؛ فاف ؾبس الدولة اعبزائري يطبق مبادئ احملاكمة العادلة ُب عديد القرارات ومن 
 بُت ذلك على سبيل اؼبثاؿ:

مواجهة حق التأديب خبصوص عدـ سبكن اؼبوظف العاـ من حق الدفاع، ُب  2114-14-21قرار بتاريخ: 
 والعزؿ الذي سبارسو االدارة العامة.

كما طبق ؾبلس الدولة ُب اؼبنازعات اؼبرتبطة حبق مإب ؿبض أو متفرغ عنو، معتربا ضرورة التفرقة بُت اؼبطالبة 
 بالتعويض اؼبإب بُت اؼبتابعة االدارية واؼبتابعة اعبزائية للموظف العاـ.

عادلة، ال يبكن مطالبة االدارة بالتعويض اؼبإب لعدـ مسؤوليتها عن اؼبتابعة اعبزائية. حيث تطبيقا ؼببادئ احملاكمة ال
 ومن جهة ؼبا تكوف اؼبتابعة اعبزائية ينتج عنها الرباءة، فانو من حق اؼبوظف العودة ؼبنصب عملو.

                                                                                                                                                                                                 
سة ، المؤس1مارسو لونغ بروسيل فيل، غي بريبان، بيار دلفولفيو، برونو جينقوا، القرارات الكبرى في القضاء االداري، ط  - 1

 .887، ص 2009الجامعية لمدراسات والنشر، بيروت لبنان، 
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ار أمامو سواء أكانت ويبكن القوؿ عموما، أف ؾبلس الدولة يطبق مبادئ احملاكمة العادلة ُب اؼبنازعات اليت تث
متعلقة بالوظيفة العامة كدرجة أؤب، أو الدعاوى القضائية بصفة عامة ُب الدرجة الثانية. وذلك من خبلؿ عديد اؼبعايَت 

 والضمانات، متعلقة أساسا دببدأ حق الدفاع، وىو ما سنبينو ُب اآلٌب.
 الفرع الثاني: حق الدفاع في منازعات الوظيفة العمومية.

د ؿبيو اف ؾباؿ التطبيق الكبلسيكي ؼببدأ حق الدفاع والذي يعٌت باالطبلع اؼبسبق على األفعاؿ اؼبسببة يقوؿ أضب
 .1للجزاء، ىو ؾباؿ الوظيفة العمومية، فكل موظف مهدد بعقوبة تأديبية من حقو االطبلع على ملفو ليقدـ دفاعو

 أوال: في تعريف منازعات الوظيفة العامة وأىميتها.
سبلف الوظيفة العامة بأهنا:" خدمة وأهنا تكليف للقائمُت هبا، وأف اؼبوظف العاـ ليس سيدا على عرؼ أنور ر 

اؼبواطن، بل ىو ُب خدمة اؼبواطن، ىدفو اشباع حاجاتو والتعامل معو على أساس االحًتاـ اؼبتبادؿ ومراعاة كرامتو واغبفاظ 
 .2عليو "

وع القانوف االداري، الرتكازه على اعبانب االخبلقي ُب العمل وىذا التعريف يقًتب لفلسفة القانوف أكثر من موض
 الوظيفي دوف اعبانب القانوين.

وعرفها عمار بوضياؼ من زاوية عضوية ىيكلية، بأهنا: " ؾبموعة موظفُت يشغلوف مهاما داخل االدارة العمومية"، 
دولة والتنظيم االداري منذ ظهوره، واف ٓب ُب جانبها العضوي فكرة قديبة الزمت ال –الوظيفة العامة  –ليضيف بأهنا 

 .3يكن تسمية اؼبوظف العاـ ظاىرة وواردة، قديبا
أما حبسب اؼبعيار اؼبوضوعي، فيمكن تعريف الوظيفة العامة بأهنا:" ؾبموعة اختصاصات قانونية تعهد أب اؼبوظف 

 .4ات "العاـ ؼبمارستها طبقا للتنظيم القانوين واالداري الذي وبكم تلك االختصاص
 وىو تعريف أقرب للجانب القانوين أكثر.

حيث ىذا النشاط االداري يستتبع حتما وجود منازعات بُت ـبتلف الفاعلُت فيو، يسمى ُب نظرية القانوف 
 االداري دبنازعات الوظيفة العامة.

                                                           
  .185أحمد محيو، المنازعات االدارية، مرجع سابق، ص  - 1
أشار اليو، مباركة بدري، محاضرات في الوظيفة العامة ، قسم الحقوق، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة الدكتور الطاىر  - 2

 .3 -2، ص 2015 -2014موالي، سعيدة، 
والقوانين األساسية الخاصة مدعمة  03 -06عمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري دراسة في ظل األمر  - 3

 .7، دار جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر، ص 01باجتيادات مجمس الدولة، ط 
 .5مباركة بدري، مرجع سابق، ص  - 4
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ذ العالقة :" مجموع المنازعات التي تحدث بين الموظف العاـ واالدارة المستخدمة بمناسبة تنفيواليت ىي
 .1الوظيفية "

فهناؾ ارتباط وثيق بُت ثبلثة ؿبددات ُب منازعات الوظيفة العامة، اؼبوظف العاـ واالدارة العامة والنشاط االداري، 
فاؼبوظف االداري والنشاط االداري ما نبا اال وجهاف لعملة واحدة، فبل يبكن أف يبارس نشاط اداري دوف موظف عاـ. 

لقانوين االداري :" الدولة ال تساوي اال ما يساويو اؼبوظف العاـ "، وعلى ذلك أي اصبلح ىبص لذلك قاؿ بعض الفقو ا
 .2االدارة العامة هبب أف يتجو أب األشخاص، " فاإلدارة ىي ادارة األشخاص ال ادارة األشياء "
أوؿ  133 -66مر رقم: حيث ًب تنظيم الوظيفة العامة ُب اعبزائر دبوجب تشريعات متعاقبة؛ سبثلت بداية ُب اال

 59 -85اؼبتضمن القانوف األساسي للعامل، ٍب اؼبرسـو رقم:  12 -78قانوف أساسي للوظيفة العامة، تبعو القانوف 
 -16اؼبتضمن القواعد القانونية النموذجية اليت تطبق على عماؿ اؼبؤسسات واالدارات العمومية، ٍب أخَتا األمر رقم: 

 ي العاـ للوظيفة العامة.اؼبتضمن القانوف األساس 13
تعترب منازعات الوظيفة العامة ُب ؾباؿ القضاء االداري من بُت اؼبنازعات األكثر أنبية مقارنة بغَتىا، وذلك  كما

جملموعة من األسباب، واليت من بينها؛ السبب العددي من خبلؿ استيعاب قطاع الوظيفة العامة لعدد كبَت من اؼبوظفُت 
وقع الرظبي للمديرية العامة للوظيفة العمومية، بلغ عدد موظفي وأعواف الوظيف العمومية أب غاية العموميُت، فحسب اؼب

 .3مواطن 2121172ما يقارب  2114-12-31تاريخ: 
كما اف تعدد أسبلؾ ونشاطات قطاع الوظيفة العمومية مدعاة أب مكانتو وحساسيتو واليت تفرض رقابة دائمة 

قبل التحاؽ اؼبوظف دبنصبو وشروط ترشحو، وصوال أب هناية صفة اؼبوظف العمومي سواء ومتواصلة داخلو، بدءا دبا 
بالطريق العادي كاالستقالة مثبل أو العزؿ والفصل بطريق التأديب الوظيفي، والذي يكوف للقضاء دور أكيد ُب ضباية 

ا من مظاىر ذبسيد وتعزيز دولة القانوف  اغبقوؽ واغبريات ُب كل ذلك. كما سبثل فعالية منازعات الوظيفة العمومية مظهر 
 .4كذلك

 ثانيا: تطبيقات االجتهاد القضائي االداري في منازعات الوظيفة العامة.

                                                           
 .297دارية، القسم الثاني، مرجع سابق،  ص عمار بوضياف، المرجع في المنازعات اال - 1
 . 02مباركة بدري، مرجع سابق، ض  - 2
3 - www.dgfp.gov.dz/ar/index.asp 

 صباحا. 09.40، عمى الساعة 2018-02-21اطمع عميو بتاريخ: 
 .299-298-297رية، القسم الثاني، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، المرجع في المنازعات االدا - 4

http://www.dgfp.gov.dz/ar/index.asp
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اف أوؿ أثر لتطبيق حق الدفاع ُب منازعات الوظيفة العمومية ىبص ضباية حقوؽ اؼبوظف العمومي ذباه االدارة 
اؼبوظف العمومي، العتبار ىذا األخَت الطرؼ الضعيف ُب مواجهة  العمومية. وقد بدأنا بو قبل حق الدفاع ُب مواجهة

 االدارة العمومية، واحملتاج بصورة أكرب للحماية القضائية واليت من بينها تكريس ضمانات حق الدفاع.
 حق الدفاع لصالح الموظف العاـ:  .1

؛ على سبيل اؼبثاؿ ُب أثناء غيابوالمسائل التأديبية للموظف  مبدأ حق الدفاع فيفقد أقر ؾبلس الدولة اعبزائري 
. حيث ألغى قرار قضائيا صادر عن الغرفة االدارية دبجلس قضاء 9898رقم:  20/04/2004بتاريخ القرار الصادر 

قسنطينة، وأبطل دبوجبو مقرر العزؿ ؼبوظف ؼبخالفتو أحد قواعد حق الدفاع واؼبستقر عليها ُب االجتهاد القضائي وىي 
أي اجراء تأديبي ضد الموظف أو العامل بصفة عامة أثناء غيابو عن العمل بمناسبة اجازة  "ال يجوز اتخاذأنو 

 .1سنوية أو عطلة مرضية"
وُب نفس السياؽ؛ أقر ؾبلس الدولة أولوية حق الدفاع أثناء غياب اؼبوظف دبناسبة العطل اؼبرضية، معتربا أف صدور 

 .20032-02-25الصادر بتاريخ:لك ُب القرار قرار عزؿ اؼبوظف أثناء ىذه العطلة غَت مشروع، وذ
فحسب ىذا االجتهاد القضائي جمللس الدولة، ال يبكن ازباذ أي قرار اداري يبس دبصلحة اؼبوظف العمومي أثناء 
غيابو عن العمل غيابا قانونيا ومشروعا، وُب ذلك ذبسيد قضائي أساسي غبماية اغبياة الوظيفية للموظف العاـ، حبيث ال 

 ه قرار مضر بو دوف دفاع نظرا لغيبتو القانونية. يتخذ ضد

 اف متابعة اؼبوظف العمومي أماـ القضاء االداري زبتلف بُت ما اذا كاف منتمي لئلدارة احمللية أو لئلدارة اؼبركزية.   
 19-18من القانوف رقم:  811حيث يتابع اؼبوظف ُب اغبالة األؤب أماـ احملكمة االدارية دبوجب اؼبادة 

اؼبتضمن احملاكم االدارية وبالتإب  12-98من القانوف العضوي رقم:  11تضمن االجراءات اؼبدنية واالدارية، واؼبادة اؼب
 يتيح لو اؼبشرع امكانية الطعن باالستئناؼ أماـ ؾبلس الدولة كدرجة ثانية ُب الطعن.

 اػبصومة ؾبلس الدولة دبوجب على خبلؼ اؼبوظف اؼبنتمي لئلدارة العمومية اؼبركزية، حيث ىبتص بالفصل ُب
يتعلق باختصاصات ؾبلس الدولة وتنظيمو وعملو. وبالتإب وبـر من حق  11-98من القانوف العضوي رقم:  19اؼبادة 

القضائية للموظف العمومي ذباه االدارة العمومية ُب تطبيق  من اغبمايةالدفاع لدى الدرجة الثانية للتقاضي. فبا يقلل 
 .3حقوؽ الدفاع

                                                           
 .143، ص 05، ع 2004مجمة مجمس الدولة،  - 1
 .166، ص 5مجمة مجمس الدولة، ع  - 2
 .307-306أنظر: عمار بوضياف، عمار بوضياف، المرجع في المنازعات االدارية، القسم الثاني، مرجع سابق، ص  - 3
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؛ بُت السيد ـ ع واؼبديرية 2003-07-08قرار مجلس الدولة بتاريخ: طبيق ذلك على سبيل اؼبثاؿ: ُب وت
العامة للحماية اؼبدنية ووزير الداخلية للجماعات احمللية؛ حيث حـر الطاعن السيد ـ ع من الدرجة الثانية للتقاضي نتيجة 

الب بتثبيتو ُب الرتبة اعبديدة كمبلـز أوؿ قبل احالتو قصور حق الدفاع أماـ ؾبلس الدولة فقط، ذلك ألف اؼبعٍت ط
، أي بأحقية الطاعن ُب تثبيت قباحو أب الرتبة 2111 -14-11للتقاعد، حيث قضى ؾبلس الدولة بذلك بتاريخ: 

عوى من اعبديدة قبل االحالة أب التقاعد. غَت أف االدارة اؼبركزية ٓب تستجب وٓب سبتثل لذلك، فما كاف للطاعن اال رفع د
ملتمسا الزاـ اؼبديرية العامة للحماية اؼبدنية باالمتثاؿ لقرار ؾبلس الدولة  2112-12-14جديد أماـ ؾبلس الدولة ُب: 

األوؿ ربت طائلة التهديد بالغرامة التهديدية عن كل يـو تأخَت، أو اغبكم عليها بالتعويض عن االضرار البلحقة بو نتيجة 
 .1لعدـ االمتثاؿ

أماـ  كما رفعتلس الدولة بعدـ االختصاص، على اعتبار الدعوى متعلقة بالقضاء الكامل،  حيث أجاب ؾب
 القاضي االستعجإب وىو غَت ـبتص كما أجاب.

خبلؿ  التأديب، منكما اف القضاء االداري اعبزائري أقر مبدأ حق الدفاع عند مثوؿ اؼبوظف العمومي أماـ عباف    
  ذلك:عديد االجتهادات القضائية، ومن بُت
بُت ؼ ـ ووزير العدؿ معتربا انو وبق لكل موظف الذي وباؿ  1991-14-21اجتهاد احملكمة العليا بتاريخ: 

 .2، قبل ازباذ ي قرار تأدييبالقضية التأديبيةأب اجمللس التأدييب أف يطلع على ملفو التأدييب فور شروعو ُب اجراءات 
عدـ احتراـ اآلجاؿ القانونية اجرائية شكلية أال وىي:"  باعتباره ـبالفا لقاعدةوقف تنفيذ قرار اداري 

، والذي أشار 31/14/2112وذلك ُب القرار الصادر عن ؾبلس الدولة بتاريخ:  لالستدعاء أماـ اللجاف التأديبية ".
ن اف يقل عن أب أف النظاـ الداخلي لغرفة اؼبوثقُت ينص على اف تاريخ االستدعاء للمثوؿ أماـ اللجنة التأديبية  ال يبك

 .3يوما كاملة، باعتبارىا قاعدة شكلية من النظاـ العاـ  وعدـ احًتامها يعد خرقا غبق الدفاع اؼبضموف دستوريا 12
 المؤقتين؟ لألعوافوفي ىذا السياؽ يمكن طرح التساؤؿ في مدى اتساع حق الدفاع 

األساسية اؼبعًتؼ هبا للفرد سواء  يعترب أف حقوؽ الدفاع من الضمانات االجتهاد القضائي االداري المغربي
أكاف موظفا أـ عونا مؤقتا، معتربا انو ال يبكن حرماف العوف اؼبؤقت من ىذه الضمانة حبجة أف وضعيتو االدارية زبتلف 

والذي جاء فيو:"  2111يناير  16عن وضعية اؼبوظف الرظبي. ومن قبيل ذلك حكم احملكمة االدارية دبكناس ُب 
العوف اؼبؤقت ال يعترب موظفا عموميا .. فانو ليس معٌت ذلك حرمانو من حق الدفاع باؼبرة، اذ من  وحيث أنو واف كاف

                                                           

 وما بعدىا. 303ويا، المنتقى في قضاء مجمس الدولة، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص شار اليو لحسين بن الشيخ أث ممأ - 1
 .151، الديوان الوطني لألشغال التربوية، ص 1992، الجزائر، 03، المجمة القضائية، ع 75502القرار رقم:  - 2
 .226، ص 02، ع 2002، 10349مجمة مجمس الدولة، الغرفة الخامسة، ممف  - 3
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اؼبعلـو فقها وقضاء أف حق الدفاع يعترب من اؼببادئ القانونية ويتعُت احًتامها والتقيد هبا عند ارادة توقيع أي جزاء تأدييب 
 .1زاـ ُب نص قانوين صريحعلى اثر ارتكاب ـبالفة معينة ولو ٓب يرد ىذا االل

 حق الدفاع لصالح االدارة العامة: .2
من خبلؿ تطبيق مبادئ دولة   -حق الدفاع لصاّب االدارة العمومية  –حيث يرى بعض الفقو، أف ذلك يتأتى 

ومو القانوف ومن بينها الشرعية القانونية، حيث ال تتخذ السلطة االدارية أي قرار أو اجراء اال موافقا للقانوف دبفه
 .2الواسع

الفقو أف حق الدفاع لصاّب االدارة العمومية ضروري لنشاط االدارة وقباعة قراراهتا وأعماؽبا وعدالتها  حيث أكد 
 .3كذلك، فضبل عن ازباذ القرار االداري دوف االكبراؼ بو عن ىدفو األصلي وىو اؼبصلحة العامة

ضرورة تعليل القرار الدفاع لصاّب االدارة العمومية  ولعل من بُت االجتهادات القضائية االدارية اجملسدة غبق
 التأديبي، ولو في ظل غياب نص قانوني يفرض ذلك.

العدالة، كما أنو  وؾبسدا لروححيث يعد ضمانة لئلدارة العمومية من جهة حىت يصدر عنها قرار موافق للشرعية 
 بالتأكيد ضمانة للموظف العمومي ُب االذباه اؼبقابل.

 عموما؛ أثر وبناء. المنازعة االداريةالدفاع في  ث: حقالثالالفرع 
اف حق الدفاع يعترب اؼبؤسس األوؿ لفعل االجتهاد القضائي االداري من خبلؿ اقرار أوؿ مبدأ قانوين عاـ خروجا 

الطرفُت على النص التشريعي، كما أنو يعد من جهة ثانية ضمانة فعالة للفرد واالدارة العامة على السواء، ضباية غبقوؽ 
 وضمانا للتوازف بُت اؼبصاّب العامة واؼبصاّب اػباصة.

 أوال: حق الدفاع مؤسس للمبادئ العامة للقانوف واالجتهاد القضائي.
حق الدفاع يعد من بُت أىم اؼببادئ العامة اعبوىرية اليت أقرىا اجتهاد ؾبلس ذكرنا في بداية ىذا المبحث، أف   

تهاد قضائي ؼببدأ احًتاـ حقوؽ الدفاع ىو ذاتو أوؿ حكم يعلن فيو اجمللس فكرة ، حيث كاف أوؿ اجالدولة الفرنسي
 .4 1944ىت بدوف وجود نص تشريعي ُب ذلك، وكاف ذلك ُب سنة حوجود مبادئ عامة للقانوف واجبة التطبيق 

 قانوف االداري.وىذا يعرب ببل شك أيضا، ويدلل كذلك على دور وأثر االجتهاد القضائي االداري ُب بناء نظرية ال 
                                                           

مد بوكطب، " المبادئ العامة لمقانون عمى ضوء االجتياد القضائي االداري المغربي: الوظيفة العمومية نموذجا"، أنظر: مح- 1
 .41، ص 2، ج 4-3المنازعات االدارية عمى ضوء أىم االجتيادات القضائية، منشورات مجمة العموم القانونية، ع 

 .28 -27عزوز بن تمسك، مرجع سابق، ص  - 2
 .28مسك، مرجع سابق، ص عزوز بن ت - 3

4
 - C.E. 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier- Gravier, Rec, P 133, RDP, 1944, p 156, Concl. 

Chenot, note jéze. 
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وال أدؿ على اعتبار حق الدفاع مبدأ قانونيا عاما، اعتباره من ضمن حقوؼ االنساف فضبل على اعتباره من    
 .1كما ذكر عمر زودةاغبقوؽ الدستورية اؼبكرسة ُب ـبتلف دساتَت العآب،  

ه اجمللس الدستوري مبدأ أساسيا فاذا اعترب القاضي االداري مبدأ حقوؽ الدفاع مبدأ عاما للقانوف، فقد اعترب    
تقره قوانُت اعبمهورية ولو على ىذا األساس قيمة دستورية. وُب األصل كاف ؾباؿ تطبيق اؼببدأ واحدا ُب القضائُت االداري 

 .2والدستوري
حيث ألغت االدارة العامة ترخيصا كانت قد منحتو أب سيدة فرنسية ُب اقامة واستغبلؿ أحد األكشاؾ على 

العاـ ألجل بيع الصحف واجملبلت، حيث كاف قرار االدارة العامة بإلغاء قرار الًتخيص بناء على ارتكاب صاحبة  الطريق
الكشك خطأ كاف كافيا إلصدار مثل ذلك القرار، غَت أف ؾبلس الدولة الفرنسي قرر سحب الًتخيص االداري بسبب 

ؼبرتكب من السيدة. حيث كاف على االدارة العامة كما "عدـ احًتاـ حقوؽ الدفاع"، دوف النظر ُب مدى جدية اػبطأ ا
 . 3جاء ُب اجتهاد اجمللس ضرورة االستماع لدفاع اؼبعنية، نظرا ػبطورة قرار السحب ومساسو دبركز قانوين مهم

وأثر االجتهاد القضائي ُب بناء نظرية القانوف االداري ىاـ وواضح ىنا، من خبلؿ أنو ُب ىذه القضية ٓب يكن 
ص تشريعي وقانوين ؿبدد يتطلب ضرورة مراعاة حقوؽ الدفاع بالنسبة للقرارات االدارية الصادرة ُب شأف األفراد ىناؾ ن

من غَت موظفي اغبكومة، ولو كانت تلك القرارات ربمل معٌت اعبزاء، غَت انو ماداـ اؼبوظف العاـ من حقوقو احًتاـ حق 
هد القضاء االداري بتطبيق ذلك اؼببدأ ُب ؾباؿ الوظيفة العامة وغَتىا  الدفاع من كل قرار اداري قد يبس مركزه سلبا، اجت

 .4كذلك حيث يكوف قرار االدارة جزائيا أو اداريا أو تأديبيا
 ثانيا: حق الدفاع ضمانة للفرد واالدارة العامة.

عات والقوانُت اف احًتاـ حق الدفاع ُب أصلو مستمد من القانوف الطبيعي وقواعد العدالة، قبل أف تأٌب التشري
لتسنو وتسن ضماناتو اؼبتعددة، فهو حق أصيل وأساسي يتمتع بو كل شخص قانوين، ىبص األفراد واالدارات العمومية 

 على السواء.

                                                           
 .399عمر زودة، مرجع سابق، ص  -1
 .698مارسو لونغ وآخرون، مرجع سابق، ص  -2

3
 - C.E. 5 mai 1944 

 .53-52، ص سابق ، المرجعوآخرون أشار اليو: مارسو لونغ
 .53محمد رفعت عبد الوىاب، القضاء االداري، الكتاب األول، مرجع سابق، ص  - 4
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فحق الدفاع كضمانة للفرد، قد هبد مربره ُب احًتاـ حرية االنساف، واليت ال أجل منها ىو سبكينو أف يدافع عن 
ق الدفاع من أغلى وأعلى درجات حقوؽ االنساف، كرستها الدساتَت الوطنية وضمتها ُب نفسو مىت كاف لذلك داع. فح

 تشريعاهتا االجرائية.
باإلضافة أب ذلك فقو القانوف االداري، كثَت ما يربط مبدأ حق الدفاع بدولة القانوف، على اعتبار ىذه األخَتة، 

وره ىو تعزيز حق الدفاع لكل من تعسف ُب حقو عند تسعى أب التطبيق السليم للقانوف كمفهـو عاـ، ولعل من ص
 تطبيق القانوف، وسبكينو من أف يدافع على نفسو وحقوقو وحرياتو.

ُب فرنسا ىذا اؼببدأ مرتبط " باغبرية الفردية "، فهو مستلهم من األفكار الفلسفية خاصة تلك اؼبتعلقة باحًتاـ 
ديبقراطية خاصة اؼبتعلقة باغبريات العامة وبضمانات الوظيفة شخصية االنساف اليت تنص عليها ـبتلف الدساتَت ال

 .1القضائية. أما ُب أؼبانيا فاف ضمانة حق الدفاع ذبد أساسها ُب " حرية اؼبواطن " اؼبضمونة دستوريا
وُب اعبهة اؼبقابلة، يعد حق الدفاع ضرورة لنشاط االدارة، حيث ال يعد ضرورة من ضرورات العدالة فحسب ُب    

ىو أيضا مبدأ للنجاعة باعتبار أنو وبقق معرفة جيدة للوقائع ويساعد على ربسُت وضع االدارة،  االدارية، بلادة اؼب
ويضمن قرارا أكثر عدال، فاإلدارة العامة دائما مدعوة قبل ازباذ أي قرار ذباه اؼبتعاملُت معها اؼبعرفة الدقيقة بالوقائع 

 اراهتا وفق للشرعية واؼبشروعية القانونية، ولضوابط اغبياد والنزاىة والشفافية االدارية.. وبالتإب تصدر قر 2واألحكاـ القانونية
بالتإب ؼبا يكوف حق الدفاع مبدأ قانونيا يتمسك بو اؼبتقاضي ذباه االدارة العامة، ويعززه ويطبقو القاضي    

من أحكامها وقراراهتا توخيا لنقض وابطاؿ أعماؽبا االداري، فاف االدارة العامة حتما ستلتـز اؼبشروعية القانونية ُب كثَت 
 مىت حادت عن ذلك.

بالتإب يعد حق الدفاع مبدأ استباقيا يلـز االدارة العامة تطبيق القانوف دبفهومو الواسع وعدـ التعسف ُب استعماؿ 
 ف.امتيازاهتا وحقوقها ُب مواجهة اؼبوظف واألفراد عموما. وضمانة فاعلة لتطبيق سيادة القانو 

 ثالثا: حق الدفاع قاعدة الستمرار تشريع القاضي االداري.
، أف تطبيق قاعدة حق الدفاع وضماهنا واالبقاء عليها كمبدأ قانونيا عاما، ضرورة ال يبكن االستغناء يرى الباحث

للمتقاضُت عليها. حبيث ال يبكن اغبديث عن عدالة نزيهة وشفافة ما ٓب يكن مبدأ حق الدفاع مكرسا ومطبقا ومضمونا 
 أو االداري كذلك.اعبزائيعموما، سواء ُب القضاء العادي اؼبدين أو 

                                                           
 .25عزوز بن تمسك، مرجع سابق، ص  - 1
 .28 -27ص  المرجع نفسو، - 2
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حيث ُب النظاـ القضائي لو يطمس حق الدفاع ألي سبب كاف فإننا لبرج عن مبادئ احملاكمة العادلة اؼبنصفة، 
 والنزيهة الشفافة.

بادئ القانوف االداري ومن بينها قواعد تبعا لذلك يرى الباحث أف، بقاء دور القاضي االداري اجتهادا ُب تشريع م
ضامنة غبق الدفاع ضرورة ملحة، ومستمرة. ال يبكن أف تقف عند حد معُت يقاؿ معو اكتماؿ مضموف وضمانات تطبيق 
حق الدفاع، حيث ىذا اغبق يتطور مضامنيا كما ذكرنا أنفا لتطور موضوعات القانوف االداري وتطور التنازعات االدارية 

 بالتبعية.
فنطاؽ تدخل مبدأ حقوؽ الدفاع ُب اجملاؿ االداري، قد اتسع بعمل االجتهاد القضائي اؼبستمر والذي تطور ىو 

 .1نفسو، ُب حاالت عديدة من بينها حاالت الضبط االداري، مواكبا تطور النصوص
القرار للمجلس كما أف اصرار القاضي االداري وثباتو ُب تطبيق مبادئ حقوؽ الدفاع ٓب يكن غريبا، خاصة مع ا

لو باعتباره مبدأ أساسيا تقره قوانُت اعبمهورية، وىذا سواء ُب اجملاؿ اعبنائي أو ُب اجملاؿ  –الفرنسي  –الدستوري 
 .2االداري

 –وحىت اعبزائري  – الدولة الفرنسيبالتإب؛ من خبلؿ ما سبق يبكن تقرير أف االجتهاد القضائي خاصة جمللس 
عل من احًتاـ حقوؽ الدفاع مبدأ من اؼببادئ العامة للقانوف يطبق حىت عند عدـ وجود حقق تقدما حاظبا، حينما ج

نص يقرره صراحة. وال أنبية ؼبا اذا كاف القرار اداريا أو قضائيا أو يتعلق دبوظف أـ ال: فبمجرد ما يبس مركزا فرديا وتكوف 
 .3على اعبهة اليت تتخذه احًتاـ حقوؽ الدفاع اعبزاء هببلو صفة 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .369مرجع سابق، ص  سو لونغ وآخرون،ر ما - 1
 .372المرجع نفسو، ص  - 2
 .180المرجع نفسو، ص  - 3
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  التقاضي.المبحث الثاني: االجتهاد القضائي في حق 

يعترب حق التقاضي أحد أىم اغبقوؽ واغبريات الضامنة للحقوؽ واغبريات األخرى، فبل يبكن تصور ضباية جدية 
للحقوؽ ُب ظل غياب ضباية قضائية هبا، لذلك يعد حق التقاضي من اغبقوؽ اللصيقة باإلنساف واليت ال يبكن بأي حاؿ 

 من األحواؿ التنازؿ عنها. 
وحق التقاضي يعرؼ بأنو حق كل فرد أب اللجوء أب قاضيو الطبيعي، عندما تتعرض أي من حقوقو أو حرياتو أو 
مصاغبو اؼبعًتؼ هبا عموما أب اؼبساس أو التهديد. ويعترب من اغبقوؽ األساسية العامة احملمية دستوريا دبوجب اؼبادة 

 ، وىو حق لصيق بالشخصية، مكفوؿ دستوريا وقانونيا عبميع األشخاص1اري اؼبفعوؿالس 1996من دستور  165
وال هبوز التنازؿ عنو، ىبوؿ لكل شخص تتوافر فيو األىلية اإلجرائية ويدعي  بالتقادـ،ال يسقط  واالعتباريُت،الطبيعيُت 

 .2حقا عينيا أو شخصيا
:" حق التقاضي مضموف لكل شخص  منو 118في الفصل  2011الدستور المغربي لسنة نص عليو    

 للدفاع عن حقوقو وعن مصاغبو اليت وبميها القانوف.
كل قرار ازبذ ُب اجملاؿ االداري، سواء أكاف تنظيميا أو فرديا، يبكن الطعن فيو أماـ اؽبيئات القضائية االدارية 

 .3اؼبختصة "
ري، ترفع الدعوى أماـ القضاء للمطالبة باسًتداد اغبق من قانوف اإلجراءات اؼبدنية واإلدارية اعبزائ 3ووفقا للمادة 

 .4أو التعويض عن اؼبساس هبما فيو،أو ضبايتو أو ضباية مركز قانوين نوزع 
أف حق االلتجاء إٔب القضاء ىو من اغبقوؽ اليت تثبت للكافة، وتبعا لذلك فإف من يستعمل حقو ُب التقاضي ال  

لذا فالتقاضي صار ُب ظل قانوف اإلجراءات اؼبدنية  5ؿ مقصودا منو اإلضرار ..."  يضر بالغَت إال إذا كاف ىذا االستعما
واإلدارية منصوص عليو صراحة دبوجب اؼبادة الثالثة. ومن الناحية العملية التطبيقية يبكن غبق التقاضي أف يربز ويتجسد 

، الثاين( )اؼبطلبأماـ ؾبلس الدولة بالنقض  األوؿ(، والطعن )اؼبطلبمن خبلؿ تكريس قاعدة تعدد درجات التقاضي 
 .الثالث( )اؼبطلباضافة أب مبدأ االستعانة دبحاـ 

 
                                                           

 .الجزائري المعدل والمتمم 1996ور ن دستم 165المادة  - 1
 20، ص بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق - 2
 .2011من الدستور المغربي لسنة  118الفصل  - 3
 من ق ا م ا ج. 3المادة  - 4
 . 21، مرجع سابق، ص بربارة عبد الرحمن - 5
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 تعدد درجات التقاضي واالجتهاد القضائي.المطلب األوؿ: مبدأ 

يعترب تعدد درجات التقاضي من اؼببادئ األساسية والعملية ُب ذبسيد مبدأ حق التقاضي، كفلتو ـبتلف الدساتَت 
يوفره من ضباية خاصة للمتقاضي، ووبقق معو مبدأ االطمئناف القضائي، ؼبا يعلم ذات اؼبتقاضي أف ىناؾ  والتشريعات، ؼبا

 قاضيا أعلى يبكن أف ينظر دعواه ؼبا ال يستجيب القاضي مطلبو.
فة كما لذات اؼببدأ أثر بُت ُب بناء نظرية القانوف االداري، خاصة وأنو يبثل حوارا غَت مباشر بُت اجتهادات ـبتل

 عبهات قضائية ادارية.
، ٍب أثر تعدد درجات التقاضي ُب بناء األوؿ( )الفرعنبُت بداية األساس القانوين ؼببدأ التقاضي على درجتُت 

 .الثاين( )الفرعالقاعدة القانونية االدارية 
 الفرع األوؿ: األساس القانوني لمبدأ التقاضي على درجتين.

 تقاضي على درجتُت، يبكن للباحث تعريفو بداية، ٍب وبدد أساسو.ُب ربديد األساس القانوين ؼببدأ ال
 أوال: تعريف مبدأ التقاضي على درجتين.

من بُت اؼببادئ اليت كرسها اؼبشرع االجرائي اعبزائري مبدأ التقاضي على درجتُت، حيث ىبوؿ لكل من ٓب يقتنع    
أماـ ؿبكمة أعلى درجة من احملكمة األؤب واصدار حكم  وٓب يقبل باغبكم الصادر عن قضاء الدرجة األؤب، رفع النزاع

 .1تراه مناسبا، وذلك اما بتأييد وتأكيد اغبكم السابق أو تصحيحو أو تعديلو
ودبعٌت آخر هبوز للخصم الذي ىبفق ُب دعواه أماـ احملكمة اليت نظرت ُب القضية ألوؿ مرة، أف يلجأ مرة ثانية أب 

 .2 قضاء احملكمة اليت أصدرت اغبكم اؼبطعوف فيوجهة أعلى درجة إلعادة النظر ُب
فمعظم التشريعات اؼبقارنة تأخذ دببدأ التقاضي على درجتُت مع استثناءات خاصة مراعاة لعدـ جدوى التقاضي 

 .3لدرجة أعلى لضآلة قيمة اؼبطلوب وتعويضو، أو ظروؼ انسانية
و مرة أخرى أماـ ؿبكمة أعلى درجة لنظره من حيث ولقد عرفو بعضهم بأنو " اعادة طرح النزاع بعد اغبكم في   

الوقائع والقانوف وربكم فيو "، أو " اتاحة الفرصة للخصم الذي حكم لغَت صاغبو بعرض النزاع أماـ ؿبكمة أعلى درجة 
للفصل فيو من جديد ". وعرفو البعض " رفع الدعوى أوال أب ؿبكمة تسمى ؿبكمة الدرجة األؤب ٍب يكوف للمحكـو 

                                                           
 .71ص ، مرجع سابق،م القضائي الجزائري، مجمس الدولةرشيد خموفي، النظا -1
 .28عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص  -2
 .29المرجع نفسو، ص  -3
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يو حق التظلم من حكمها باستئنافو أب ؿبكمة عليا تسمى ؿبكمة الدرجة الثانية، أو احملكمة االستئنافية، حيث يطرح عل
 .1النزاع أمامها من جديد للفصل فيو حبكم هنائي"

فقاعدة تعدد درجات التقاضي أو التقاضي على درجتُت ىي من اؼببادئ العامة االجرائية للقانوف، حيث أتيح    
، واليت جاء فيها اف رئيس الدولة حُت فبارستو  Vernonىذا اؼبعٌت ُب قضية فَتنوف  تأكيدلس الدولة الفرنسي جمل

لسلطتو البلئحية ليس من حقو اف ىبالف قاعدة تعدد درجات التقاضي ُب اؼبستعمرات الفرنسية اؼبطبقة ُب احملاكم 
 .2القاعدة االدارية بدوف نص، واف القانوف وحده يبكنو استبعاد تلك

يكفل التقاضي على درجتُت نظر النزاع الواحد بكل عناصره أماـ ؿبكمتُت على التوإب حبيث يعاد طرحو ُب اؼبرة 
 .3الثانية أماـ ؿبكمة أعلى درجة لتنظر فيو من جديد، توخيا لتعديل اغبكم أو الغائو، أو تأكيده حبسب االحواؿ

حقيق مزايا تتعلق بفلسفة القانوف وفكرة العدالة، حيث يتيح ؼبن ويبكن ربط مبدأ التقاضي على درجتُت، بت   
تضرر من قضاء أوؿ درجة، اعادة طرح النزاع ؾبددا هبدؼ فحصو وسبحيصو من لدف قاض أعلى درجة وأكثر خربة ودراية 

يستجيب ليقـو بإصبلح ما صدر من عيوب سواء تعلقت باإلجراءات أـ بتقدير الوقائع أـ بأعماؿ القانوف، ولذلك 
لفكرة التظلم من قضاء معيب صادر عن أوؿ درجة، كما لو دور ُب مواجهة مثالب القضاء الصادر عن بشر ليس 
معصوما او منزىا عن اػبطأ والنسياف، ويهيء السبيل الستدراؾ أوجو اػبلل والقصور فضبل عن الغش والتضليل الذي 

 . 4يقع فيو اػبصـو أو يقارفونو كيفما شاءوا
سَت القضاء يقضي بعدـ فتح باب الطعن ُب صبيع األحكاـ اؼبرة تلو األخرى فبا قد يؤدي أب زبليد واف حسن 

 .5اػبصومات، حيث يكتفى بدرجتُت قضائيتُت فقط، تعلونبا ؿبكمة قانوف عليا
الة لذلك تطبيق مبدأ التقاضي على درجتُت وبقق أىدافا أساسية تتعلق بالتطبيق السليم للقانوف، وربقيق عد   

 .األحكاـ والقرارات القضائية، وضماف حقوؽ الدفاع

                                                           
أشار الى ذلك: عمي يوسف محمد عموان، التقاضي االداري عمى درجتين ودوره في الحفاظ عمى الحقوق والحريات الفردية،  -1

 ، الجامعة األردنية.2016، 1، ع 43دراسات عموم الشريعة والقانون، مجمد 
2

 - C.E. 4 Fevrier 1944, Vernon, Rec. P 46; R.D.P. 1944, P 171,concl.Chenotnote Jéze. 
وما بعدىا. وعباس العبودي، شرح احكام قانون اصول  410، ص 1980سعد ابراىيم نجيب، القانون القضائي الخاص، ط  - 3

عمى درجتين بالنظام العام دراسة  . نقال عن: ابراىيم حرب محيسن، مدى تعمق التقاضي369، ص 1المحاكمات المدنية، ط 
 .2، الجامعة األردنية، ص 2012، 1، ع 19مقارنة، دراسات عموم الشريعة والقانون، المجمد 

 .2. نقال عن: ابراىيم حرب محيسن، مرجع سابق، ص 7، 5عمر والي، الطعن باالستئناف، ص  - 4
 .29عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص  - 5
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فنصوص التشريع ال تكوف دائما وُب كل اغباالت واضحة وجلية يسهل الوصوؿ أب معناىا اغبقيقي ومدلوؽبا 
الذي قصده اؼبشرع، أو قد يكوف لو أكثر من معٌت ومدلوؿ واحد، لذلك وجود درجة ثانية للتقاضي ضرورة أكيدة، 

 .1كوف درجة تضم ذوو خربة وكفاءة نظرا للفًتة اليت يقضوهنا ُب اػبدمة القضائية مقارنة بالدرجة األؤبخاصة ؼبا ت
فمبدأ التقاضي على درجتُت دبا يكفلو من امكانية عرض النزاع على ىيئة ثانية إلعادة النظر فيو، من شأنو أف 

سواء ُب الوقائع أو ُب رجة األؤب يستدرؾ ىذا اػبطأ يؤدي أب التطبيق السليم والصحيح للقانوف. فاف أخطأ قاضي الد
 .2القانوف

ومن جهة ثانية ليس من السهل على القاضي أف يصل أب حكم عادؿ بُت أطراؼ النزاع، فخطأ القاضي أمر قد 
يكوف ػبطأ ُب التقدير. لذلك عرض حكم قاضي الدرجة األؤب على قاض من الدرجة الثانية ضروري لتحقيق عدالة 

 .3حكاـ والقرارات القضائية، ولو كاف ىيئة قضاء الدرجة األؤب ىيئة صباعيةاال
كما أف من أىداؼ التقاضي على درجتُت، أيضا ذبسيد مبدأ حق الدفاع، حيث من حق كل خصم الدفاع 

اء كل أطوار ُب درجة ثانية تعلو الدرجة األؤب، على اعتبار أف اهنمباشرة اػبصاـ بنفسو أو بواسطة وكيل يوكلو بذلك، 
 .4اػبصومة وسد باب النزاع على مستوى درجة واحدة من التقاضي دوف غَتىا من شأنو اؼبساس حبقوؽ الدفاع

فليس ىناؾ ما يبنع من اعادة حبث اػبصاـ ُب درجة تقاضي تعلو الدرجة األؤب، مىت كاف أساس ذلك تعزيز    
من جهة أؤب، والبحث على عنواف للعدالة وللحقيقة ُب درجة  وتكريس أحد اؼببادئ األساسية لئلنساف، وىو حق الدفاع

 قضائية قد تستدرؾ خطأ قضاة الدرجة األؤب من جهة ثانية.
 ثانيا: موقف المشرع الجزائري من مبدأ التقاضي على درجتين.

بداية، حيث ُب تبيُت موقف اؼبشرع اعبزائري من مبدأ التقاضي على درجتُت، يبكن توضيح مدى دسًتة ىذا اؼببدأ 
يضمن القانوف :" ..منو ؼبا نص 165بالرجوع أب أحكاـ الدستور اعبزائري اغبإب، هبده نص على اؼببدأ ُب نص اؼبادة 

 .5"التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقو

 .1:" ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات االدارية "منو نص على 168وُب اؼبادة 

                                                           
بدأ التقاضي عمى درجتين في المادة االدارية حالة الجزائر، مجمة االجتياد القضائي، مخبر أثر االجتياد فريد عمواش، م - 1

 .262، ص 2القضائي عمى حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع
 .24عمار بوضياف، القضاء االداري في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 2
 .23، ص المرجع نفسو - 3
 .25ع نفسو، ص أنظر: المرج - 4
 الجزائري المعدل والمتمم. 1996 من دستور 165المادة  - 5
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جاء الدستور ليصحح مسارا ُب القضاء اعبزائي، وتبنيا إلصبلح نودي بو ُب  – 165 –ؼبادة األؤب حيث ُب ا
اؼببدأ أصبح حيث نص على مبدأ التقاضي على درجتُت ُب صبيع اؼبواد، العادية واإلدارية، وتبعا لذلك اؼبادة اعبزائية، 

وبة بتبٍت مبدأ التقاضي على درجتُت ُب اؼبادة االدارية، فهي ليست صر  – 161 –أما اؼبادة الثانية مدسًتا بصفة صروبة. 
 امبا صرحت بإمكانية الطعن ُب قرارات السلطات االدارية دوف ربديد لدرجاتو. 

التونسي على سبيل اؼبثل، قاـ بدسًتة صروبة ؼببدأ التقاضي على درجتُت اصباال ُب القضاء  2114ُب دستور    
الفقرة  108ُب القسم األوؿ من الباب اػبامس اؼبتعلق بالسلطة القضائية، ُب الفصل العدٕب واالداري واؼبإب، وذلك 

 .2:" ويضمن القانوف التقاضي على درجتين "نصت منو، حيثالثانية 
اؼبتعلق بقانوف االجراءات اؼبدنية  08/09قانوف رقم:اؼبادة السادسة من وبالرجوع أب القانوف االجرائي، قبد    

 .3"" المبدأ أف التقاضي يقـو على درجتين ما لم ينص القانوف على خالؼ ذلكائري نصت على أنو:واالدارية اعبز 
وعليو اؼبشرع االجرائي اعبزائري أخذ بقاعدة التقاضي على درجتُت كأصل عاـ، سواء ُب اؼبادة العادية أو اؼبادة  

"  فقرهتا األخَتة خبصوص الدعاوى العادية:من القانوف االجرائي أيضا ُب 33االدارية، وىو ما أكده ُب نص اؼبادة 
ويستثٌت من ذلك ما نص عليو القانوف كما جاء  . 4وتفصل في جميع الدعاوى األخرى بأحكاـ قابلة لالستئناؼ "

السالفة الذكر ُب فقرهتا األؤب، حيث:" حيث تفصل احملكمة ُب أوؿ وآخر درجة ُب الدعاوى اليت ال  33ُب نص اؼبادة 
 دينار جزائري ". 211.111متها تتجاوز قي

حيث تستأنف أحكاـ احملاكم أماـ اجملالس القضائية باعتبارىا الدرجة الثانية للتقاضي تنظر وتفصل كجهة 
استئنافية ألحكاـ احملاكم ولو وجد خطأ ُب وصفها. فيختص اجمللس القضائي بالنظر ُب استئناؼ األحكاـ الصادرة عن 

 .5ُب صبيع اؼبواد، حىت ولو كاف وصفها خاطئااحملاكم ُب الدرجة األؤب و 
من ؽ ا ـ ا  ذات اغبكم ؼبا نصت على:" تفصل جهة االستئناؼ من جديد من حيث  339وأقرت اؼبادة 

. حيث تعد جهات االستئناؼ بذلك حبق درجة ثانية من درجات التقاضي تتيح للخصـو من جديد 6الوقائع والقانوف "
 جهة القضاء الدنيا.فحص دعوانبا أماـ جهة تعلو 

                                                                                                                                                                                                 
 الجزائري المعدل والمتمم. 1996من دستور  168المادة  - 1
 التونسي. 2014من دستور  108المادة  2
 06المتضمن ق ا م ا ج، المادة  09 -08القانون رقم: - 3
 .33ادة المتضمن ق ا م ا ج، الم 09 -08القانون رقم:  - 4
 .34ق ا م ا ج، المادة   09 -08القانون رقم:  - 5
 .339ق ا م ا ج، المادة  من 09-08القانون رقم:  - 6
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:" .. منو حيث نصت أف احملاكم االدارية 811وذات اغبكم خبصوص الدعاوى االدارية وذلك ُب نص اؼبادة 
 .1تختص بالفصل في أوؿ درجة، بحكم قابل لالستئناؼ في جميع القضايا .."

:" أحكاـ المحاكم ارية على أفاؼبتعلق باحملاكم االد 12-98وُب اؼبادة الثانية الفقرة الثانية من القانوف رقم: 
 .2االدارية قابلة لالستئناؼ أماـ مجلس الدولة، ما لم ينص القانوف على خالؼ ذلك "

 :" المحكمةمنو واليت نصت على أف  11ُب اؼبادة  11 -15وذلك ما جسد ُب قانوف التنظيم القضائي رقم: 
 .3"درجة أولى للتقاضي

على درجتُت، ىو توفَت اغبياد واؼبوضوعية ُب اصدار األحكاـ والقرارات  فمقصد اؼبشرع من اقرار قاعدة التقاضي
 القضائية، ؼبا تراجع أحكاـ الدرجات األؤب ُب درجة ثانية تعلوىا.

لذلك يشَت عمار بوضياؼ أنو هبب أف ال يكوف ُب ىيئة اغبكم ُب الدرجة الثانية من قضى ُب الدرجة األؤب ُب 
عليقو على اجتهادين للمحكمة العليا، ىبص األوؿ الغرفة االجتماعية ُب قرار ؽبا بتاريخ: ذات النزاع، وذلك ُب معرض ت

. حيث أقرت الغرفة األؤب اجازة مشاركة 1985-14-13، والثاين للغرفة اؼبدنية ُب قرار بتاريخ: 11-14-1985
ية مشاركة قاضي الدرجة األؤب ُب ىيئة قاضي الدرجة األؤب ُب ىيئة اغبكم للدرجة الثانية، بينما اعتربت الغرفة اؼبدن

 .4التقاضي على درجتُت ؼببدأاالستئناؼ مساس صارخ وانتهاؾ 
حيث يعترب عمار بوضياؼ أف القرار الثاين للغرفة اؼبدنية أكثر دقة وأكثر حرصا وتطبيقا ؼببدأ التقاضي على 

 .5درجتُت
 والجزائر.الفرع الثاني: االصالح التنظيمي للقضاء االداري في فرنسا 

نبُت بداية أثر االصبلح التنظيمي للقضاء االداري الفرنسي، ُب بناء القاعدة القانونية االدارية أوال، ٍب تطبيق مبدأ 
 التقاضي على درجتُت ُب تنظيم القضاء االداري اعبزائري.

 ية.أوال: أثر االصالح التنظيمي للقضاء االداري الفرنسي في بناء القاعدة القانونية االدار 
سبثلت البداية التارىبية للقضاء االداري الفرنسي ُب نشأة ؾبلس الدولة الفرنسي على يد نابلييوف بونابرت    

، حيث ظل ؾبلس الدولة 1789الفرنسية لعاـ من دستور السنة الثامنة إلعبلف اعبمهورية بعد الثورة  52دبقتضى اؼبادة 

                                                           
 .800المتضمن ق ا م ا ج، المادة  09-08القانون رقم:   - 1
 .02المتعمق بالمحاكم االدارية، المادة  02-98القانون رقم:  - 2
 .10لتنظيم القضائي، المادة المتعمق با 11-05القانون العضوي:  - 3
 .31 -30 -29 -28عمار بوضياف، القضاء االداري في الجزائر، مرجع سابق، ص  - 4
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استشارية، واف كاف ىذا الدور االستشاري العاـ قد تضمن وظيفة ادارية  ؾبرد ىيئة 19ما يقارب الربع األخَت من القرف 
سبثلت ُب صياغة مشروعات القوانُت واللوائح اغبكومية، وتقدًن الفتوى للحكومة وللجهات االدارية، ومن ناحية أخرى 

ية ال يصدر أحكاما قطعية وظيفة من طبيعة قضائية سبثلت ُب اقًتاح اغبلوؿ ُب اؼبنازعات االدارية. حيث كاف ُب البدا
وملزمة وذلك ربت اطار ما ظبي دبرحلة القضاء اؼبقيد، ٍب تطور دوره أب ما ظبي دبرحلة القضاء اؼبفوض، وصوال أب 

 حيث منح ؾبلس الدولة وصف "القضاء اؼبفوض".  1872ماي  24مرحلة القضاء البات وذلك دبقتضى قانوف 
، حيث صحب ىذه السنة اصبلح 1953ُب اؼبنازعة االدارية حىت عاـ وظل ؾبلس الدولة قاضي القانوف العاـ 

سبثل ُب اعطاء احملاكم االدارية االقليمية وصف القاضي العاـ ُب اؼبنازعة  30/09/1953  قضائي من خبلؿ مرسـو 
ف العاـ كأوؿ وأخر االدارية بعد اف غَت من تسميتها القديبة ؾبالس االقاليم، وىكذا ٓب يعد ؾبلس الدولة ىو قاضي القانو 

 درجة ُب منازعات األفراد مع االدارة، بل انتقل ىذا االختصاص القضائي العاـ أب احملاكم االدارية كقضاة الدرجة االؤب.
كانت تتجو أب اعبلء دور ؾبلس الدولة بوصفو قيادة قضائية   1953حيث قالو أف روح االصبلح القضائي لعاـ 

العاـ، حىت يقـو هبذه الصفة بإقرار مبادئ القانوف االداري العاـ وضماف وحدة القضاء  عليا ُب نطاؽ القضاء االداري
 .1االداري

ف اي اصبلح يعوزه الكماؿ اؼبطلق حيث وبتاج دبرور الزمن وتطبيقاتو العملية أب ضرورة اصبلح جديدة، ونظرا أ
أب اختناؽ اجمللس، فبا دعا اغبكومة أب دعوة  أدىو حيث ازدادت اؼبنازعات االستئنافية أماـ ؾبلس الدولة بدرجة كبَتة، 

ؾبلس الدولة القًتاح اغبلوؿ اؼبمكنة حبكم خربتو، ومنذ هناية السبعينات وؾبلس الدولة يفكر بواسطة خربائو اؼبستشارين 
 . 2ُب ظل ؾبموعات عمل، ُب االصبلحات اؼبمكنة

ة ُب القضاء االداري على حد تعبَت والذي أحدث ثور  31/12/1987حيث جاء ىذا االصبلح ُب قانوف 
بعض الفقهاء، وذلك بنقلو اختصاص ؾبلس الدولة كقاضي عاـ ُب اؼبنازعات االدارية االبتدائية فيما عدا بعض اؼبسائل 
اجملددة بنص خاص، أب احملاكم االدارية اليت اصبحت ىي الدرجة االؤب ذو االختصاص العاـ، وُب اؼبقابل ربوؿ ؾبلس 

تتمثل  1987اسا أب قاضي استئناؼ عاـ بالنسبة ألحكاـ احملاكم االدارية. وجوىر االصبلح القضائي بعاـ الدولة اس
فكرتو ُب عدـ اعتبار ؾبلس الدولة وحده قاضي االستئناؼ العاـ، من خبلؿ انشاء ؿباكم ادارية استئنافية انتقل اليها 

                                                           
 .07محمد رفعت عبد الوىاب، المحاكم االدارية االستئنافية في فرنسا، دار الجامعة الجديدة االسكندرية مصر، ص  -1

2
- Marceau Long, Une réforme pour préparer lavenir, Revue Francaise de droit administratif, mars- 

avril, 1988, p 163. 
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س الدولة بشأهنا على وصف قاضي النقض ُب احكاـ تلك جانب ىاـ من تلك اؼبنازعات االستئنافية، يقتصر دور ؾبل
 .1احملاكم االستئنافية

استهدؼ ربقيق ىدفُت رئيسُت؛ األوؿ  31/12/1987اف قانوف اصبلح القضاء االداري الفرنسي الصادر ُب 
عاـ للقضاء ضرورة مطلقة، والثاين ىو استكماؿ وارقاء البناء ال أصبحزبفيف العبء القضائي عن ؾبلس الدولة، الذي 

 . 2االداري الفرنسي
 تخفيف العبء القضائي عن مجلس الدولة: .1

ىو انتشاؿ ؾبلس الدولة الفرنسي وانقاذه من طوفاف  31/12/1987اؽبدؼ اؼبباشر لئلصبلح القضائي ُب 
حتفاظ الطعوف واؼبنازعات القضائية اليت ٓب يعد قادرا على مواجهتها بأحكاـ مبلئمة وُب زمن قضائي معقوؿ، مع اال

باػبصائص واؼبميزات االساسية للمجلس فاغبفاظ على وظيفتيو االساسيتُت ونبا الوظيفة االستشارية باعتباره مستشار 
 .3اغبكومة االوؿ، والقضائية

، منذ هناية السبعينات وحىت منتصف الثمانينات Stirnوعضو ؾبلس الدولة  Pacteauحيث ابرز االستاذ 
 .4ط سيل القضايا والطعوف، أب حد جد خطَت يهدده باالختناؽ والشللبدأ ؾبلس الدولة يئن ربت ضغ

كاف عدد الطعوف معقوال يًتاوح بُت   1976أب عاـ  1956اؼبمتدة من عاـ  الفًتةفطبقا لبعض االحصائيات ُب 
قضية سنوية، لكن سرعاف ما قفز ىذا العدد للطعوف القضائية فجأة وبطريقة خطَتة، خاصة  4111أب  3111

قضية وطعن مقدمة أب ؾبلس الدولة، وىي  9659حيث ًب احصاء  1987عاـ االصبلح التشريعي لسنة  إحصاءب
تعرب عن كم ىائل للقضايا واف كانت غَت مرتبطة صبيعها بالطعن باالستئناؼ ضد ؿباكم الدرجة االؤب حيث تدخل 

ابتدائيا، نتج عن ذلك تضخم قضائي وتراكم  معها قضايا اليت ترفع للمجلس مباشرة باعتباره صاحب الوالية ُب ذلك
 .5ـبزوف قضائي كبَت جدا

وازاء اؼبخاطر الكبَتة للعبء القضائي فوؽ الطاقة، ارتفعت األصوات النقاذ ؾبلس الدولة من االختناؽ، حيث 
لعب القضائي سبت الدعوى من البعض أب تدعيم اجمللس بطاقم كبَت من اؼبوظفُت واالستشاريُت والقضاة بدعوى زبفيف ا

                                                           
1
 Marceau Long , op.cit, p 94. 

 . 13محمد رفعت عبد الوىاب، المحاكم االدارية االستئنافية، مرجع سابق، ص  - 2
 .14، 13المرجع نفسو، ص  -3

4
- B.Pacteau, article précité, p 168; Bernard Stirn, article précité, p 187. 

 .19، 18محمد رفعت عبد الوىاب، المحاكم االدارية االستئنافية، مرجع سابق، ص  - 5
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على ؾبلس الدولة، غَت اف ذات اجمللس والفقو القانوين العاـ عارضوا ىذا التوجو لضماف القيمة االدبية العليا للمجلس، 
 . وبالتإب جاء االصبلح التشريعي الذي نتكلم عنو.1ولعدـ فاعلية ىذا اؼبسلك ُب عبلج التضخم القضائي

 سي.استكماؿ رقي وبناء القضاء االداري الفرن .2

وضع بناء متكامبل واضحا للقضاء االداري،  1987التنظيم اعبديد الذي جاء بو قانوف االصبلح القضائي لسنة 
على غرار التنظيم القضائي العاـ للقضاء العادي، حيث جسد ُب ثبلث مستويات متصاعدة، ؿباكم ادارية ُب القاعدة، 

يد بواقع طبس ؿباكم موزعة جغرافيا على اقاليم فرنسا، حيث وؿباكم ادارية استئنافية اؼبنشئة دبوجب القانوف اعبد
اصبحت سبثل ؿباكم الدرجة الثانية ُب التقاضي االداري زبتص بالفصل ُب االحكاـ اؼبستأنفة من قبل احملاكم االدارية، 

 .2وُب اؼبستوى الثالث االعلى يأٌب ؾبلس الدولة باعتباره قائد القضاء االداري الفرنسي

اجو اف انشاء نظاـ قضائي اداري متكامل بطبقاتو الثبلثة، من شأنو اف يؤدي أب احكاـ ودقة اكرب حيث يرى در 
ُب بناء القواعد اؼبوضوعية للقانوف االداري، بسبب القضاء األصيل اؼبرتقب للمحاكم االستئنافية اعبديدة، والذي من 

دارية االبتدائية. والقانوف االداري سيصبح اكثر حيوية، شأنو اف يبحو ذلك الطابع اؼبتواضع والضحل ألحكاـ احملاكم اال
 .3ىذا ىو االمل الكبَت الذي يبعثو االصبلح اعبديد

وقار جمللس الدولة الفرنسي، من خبلؿ تعاظم دوره  أكثراف التنظيم اعبديد للقضاء االداري الفرنسي كرس مكانة 
قاضي نقض يعٍت قاضي قانوف أكثر من كونو قاضي  ،1987ُب قضاء النقض، مقارنة عن اؼبرحلة السابقة لقانوف 

ُب فبارسة القيادة القانونية العليا ُب ؾباؿ القضاء االداري كلو، منا يسمح لو  أكربالوقائع، وذلك يسمح لو بًتكيز جهد 
 . 4افو ورقابتواكثر بقيادة اعبهود كبو توحيد وتطوير القانوف االداري، ودبساعدة احملاكم االستئنافية اليت تعمل ربت اشر 

وببل شك ُب  يساىم-الدولة ؾبلس-استئناؼ ؿباكم-ادارية ؿباكم-الفرنسياف التنظيم الثبلثي للقضاء االداري 
تطوير االجتهاد القضائي االداري الذي ىو منوط اساسا بأعلى ىيئة قضائية اال وىي ؾبلس الدولة، وذلك يتيح ببل شك 

قواعد موضوعية واجرائية ادارية مىت دعت اغباجة أب ذلك ُب ظل ظروؼ قضائية  ُب تطوير اؼبادة االدارية من خبلؿ بناء
مواتية متاحة للجهاز القضائي االداري. حيث ربرير ؾبلس الدولة الفرنسي من االرث القضائي الكبَت الذي ورثو منذ 

اكيد ُب توجو ىذه اؽبيئة وتركو او احالتو أب قضاء االستئناؼ مع القضاء االدىن يساىم بشكل  1811انشائو عاـ 
 القضائية أب مهمة اعبليلة ُب االجتهاد القضائي واثراء القاعدة القانونية االدارية بشقيها اؼبوضوعي واالجرائي.

                                                           
1
- Bernard Pacteau, article précité, p 170                                                                         

 وما بعدىا. 20رفعت عبد الوىاب، المرجع السابق، ص  محمد - 2
3

 - Ronald Drago, Les cours administratives dàppel, article Rev.fr.dr.adm, mars-avril 1988, p 206 
 .27ة االستئنافية، مرجع سابق، ص محمد رفعت عبد الوىاب، المحاكم االداري - 4
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 ثانيا: مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء االداري الجزائري.
زائري، من خبلؿ تبيُت حملة عن التطور يبكن للباحث أف يتطرؽ ؼببدأ التقاضي على درجتُت ُب القضاء االداري اعب

 القضائي لو بداية، ٍب عن انتهاؾ مبدأ التقاضي على درجتُت خبصوصو.

 لمحة عن التطور القضائي االداري في الجزائر: .1

وجدت الدولة اعبزائرية نفسها اماـ ؾبموعة عوائق وـبلفات العهد  1962غداة اسًتجاع السيادة الوطنية سنة 
صبيع االصعدة، وكاف بُت خيارين اما االستمرار ُب تطبيق التشريع الفرنسي مدة معينة او اف تستغٍت االستعماري على 

اؼبوقف باستمرارية تطبيق التشريع  1962-12-31اؼبؤرخ ُب  157-62عن ىذا التشريع، حيث حسم القانوف رقم 
انشاء  1963-16-18اؼبؤرخ ُب  218-63 الفرنسي اال ما كاف متنافيا مع السيادة الوطنية، وًب دبوجب القانوف رقم

اجمللس االعلى باعتباره جهة قضاء عليا للقضاء العادي والقضاء االداري على السواء، حيث جاء ُب اؼبادة االؤب منو 
معلنة فصل اجمللس االعلى ُب قضايا القانوف اػباص والقانوف االجتماعي والقانوف اعبنائي والقانوف االداري، وجددت 

الثانية منو عدد غرفو بأربعة غرؼ وىي غرفة القانوف اػباص وغرفة القانوف االجتماعي والغرفة اعبنائية والغرفة  اؼبادة
االدارية، حيث ىذه االخَتة زبتص بالفصل ُب كل قضية زبرج عن اختصاص احملاكم االدارية، ىذه االخَتة ًب االبقاء 

ق وىي احملكمة االدارية باعبزائر العاصمة وقسنطينة ووىراف دبوجب عليها من االرث االستعماري الفرنسي ُب ثبلث مناط
 .157-62القانوف رقم 

جاء بعد اؼبرحلة االنتقالية كما ظباه عمار بوضياؼ الحتفاظ اؼبشرع بالتشريع  1965االصبلح القضائي لسنة 
تنظيم القضائي والذي اؼبتضمن ال 1965-11-16اؼبؤرخ ُب:  278-65الفرنسي، وكاف ذلك دبناسبة االمر رقم: 

الغى احملاكم االدارية الثبلث باعبزائر ووىراف وقسنطينة، واستحدثت غرؼ ادارية على مستوى اجملالس القضائية واليت  
كانت ُب البداية ثبلث غرؼ كما كاف الوضع ُب السابق ُب العاصمة ووىراف وقسنطينة، مع بقاء الغرفة االدارية على 

 مستوى اجمللس األعلى. 
ي اف على مستوى اؼبنازعة االدارية احتفظ بطابع الدرجتُت مطلقا، غرفة ادارية على مستوى اجمللس القضائي أ

 وغرفة ادارية على مستوى اجمللس األعلى.
-28اؼبؤرخ ُب:  11-86دبوجب القانوف رقم:  1986ٍب ًب توسيع ىياكل اؼبنازعة االدارية من خبلؿ اصبلح 

لَتفع عدد الغرؼ االدارية  1986-14-29اؼبؤرخ ُب:  117-86اؼبرسـو رقم: ، والذي صدر دبوجبو 16-1986
 من ثبلثة أب عشرين غرفة.
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وما تبل ذلك من اصبلحات قضائية كاف من بينها االصبلح الذي جاء ُب  1989وبعد اؼبصادقة على دستور 
توسعة ىياكل الغرؼ االدارية  حيث كرس ُب اؼبنازعات االدارية 1991 -اوت-18اؼبؤرخ ُب  23 -91القانوف رقم: 

غرفة على مستوى اجملالس القضائية، وىي غرؼ ؿبلية مع وضع غرؼ ادارية جهوية على مستوى العاصمة  31أب 
 وقسنطينة ووىراف اضافة أب ورقلة وبشار، مع وجود الغرفة االدارية على مستوى احملكمة العليا.

ت الببلد لنظاـ قضائي جديد من خبلؿ تبٍت نظاـ ازدواجية دخل 1996وأخَتا ُب ظل االصبلح الدستوري لسنة 
كما ًب استحداث ؿباكم   1996من دستور  152القضاء والقانوف من خبلؿ استحداث ؾبلس الدولة دبوجب اؼبادة 

، مع انشاء ؿبكمة لتنازع االختصاص دبوجب 1998-15-31اؼبؤرخ ُب  12-98ادارية دبوجب القانوف العضوي 
 .1998جواف  13اؼبؤرخ ُب  13-98وصدر قانوهنا العصوي رقم  1996من دستور  14-152اؼبادة 
 انتهاؾ مبدأ التقاضي على درجتين: .2

يعد تطبيق مبدأ التقاضي على درجتُت من اؼببادئ األساسية لقياـ العدالة، فاغبكم القضائي واف كاف عنوانا 
بشري يشوبو اػبطأ والتقصَت، حيث قد وبيد القاضي عن  للحقيقة ومانعا إلعادة طرح النزاع أماـ القضاء، اال انو عمل

جادة الصواب، ربيزا أو قلة تركيز ُب سبحيص الوقائع، أو لقلة اؼباـ بقواعد القانوف وكيفية تطبيقها، لذلك يتاح للخصم 
 .1فرصة الطعن على ذلك اغبكم أماـ جهة قضائية أعلى
من ؽ ا ـ ا ج اليت نصت على  811اؼببدأ، ومن ذلك ُب اؼبادة  وقد بينا ُب الفقرة السابقة األساس القانوين ؽبذا

:" المحاكم االدارية ىي جهات الوالية العامة في المنازعات االدارية. تختص بالفصل في أوؿ درجة بحكم أف
قابل لالستئناؼ في جميع القضايا، التي تكوف الدولة أو الوالية أو البلدية أو احدى المؤسسات العمومية ذات 

 .2لصبغة االدارية طرفا فيها "ا
اال اف انتهاؾ مبدأ التقاضي على درجتُت ُب التنظيم القضائي االداري اعبزائري أتى ُب صور، منها  منح اؼبشرع    

 –اختصاصات منفردة جمللس الدولة للطعن أمامو ابتدائيا وهنائيا، حيث وبجب على اؼبتقاضي طريق الطعن العادية أمامو 
، ويبقى فقط طريق الطعن غَت العادية وىي التماس اعادة النظر والطعن بالنقض. حيث أدوات  -ناؼ الطعن باالستئ

 .3الدفاع ُب طرؽ الطعن العادية أوسع وأمشل من طرؽ الطعن غَت العادية
ى فاؼببلحظ اف القانوف االجرائي أي قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية الساري اؼبفعوؿ، منح مبدأ التقاضي عل

درجتُت ُب اؼبادة اؼبدنية العادية اىتماما تنظيميا وىيكلة، من خبلؿ نصوصو بداية، ومن خبلؿ اؽبيكلة القضائية القائمة 
                                                           

 .107، ص1991األحكام االدارية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  بشير بمعيد، الطعن باالستئناف ضد - 1
 من ق ا م ا ج. 800المادة  - 2
 .146عمار بوضياف، المرجع في المنازعات االدارية القسم األول، مرجع سابق، ص  - 3
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على وجود ؿباكم دنيا تعلوىا ؾبالس قضائية كجهة استئناؼ، تعلونبا ؿبكمة عليا كمحكمة مقومة ألعماؿ اعبهات 
 ل ذلك.الدنيا ومهتمة بتوحيد االجتهاد القضائي ُب ك

بينما على مستوى التنظيم القضائي االداري، اعتبار ؾبلس الدولة جهة عليا فاصلة كدرجة أؤب وهنائية ُب بعض 
األستاذ عمار  كما يقوؿاؼبنازعات على سبيل اغبصر أمر يدعو أب تعقد االجراءات القضائية ُب اؼبادة االدارية. حيث  

أب احملكمة االدارية باعبزائر العاصمة ولو بتشكيلة خاصة تنظر فيها بصفة بوضياؼ كاف من األفضل لو أسند األمر ذاتو 
 .1ابتدائية ويكوف قرارىا قاببل للطعن باالستئناؼ أماـ ؾبلس الدولة، حىت نكرس مبدأ التقاضي على درجتُت
من طرؽ الطعن حيث الدور القضائي اغبإب جمللس الدولة باعتباره جهة للقضاء االبتدائي النهائي ينتهك طريقا 

اليت كفلها قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية أال وىو طريق االستئناؼ، ويبعث حالة من عدـ تكافؤ الفرص بُت 
 .2اؼبتقاضُت ُب ؾبإب القضاء العادي والقضاء االداري

 احملكمة حيث يدعو االستاذ عمار بوضياؼ أب امكانية ربويل االختصاص االبتدائي النهائي جمللس الدولة أب
االدارية باعبزائر العاصمة، وتفرغ ؾبلس الدولة ؼبا ىو أىم وما ىو اختصاصو األصيل ُب االجتهاد وابتداع النقص 

 .3من الدستور اغبإب 152التشريعي االداري عندما يعرض لو ذلك األمر، تطبيقا ؼبا جاء ُب نص اؼبادة 
 اعدة القانونية االدارية.الفرع الثالث: أثر التقاضي على درجتين في بناء الق

عن سبب ذلك، خاصة  قد يتساءؿاف الناظر ؼبسألة تعددية درجات التقاضي سواء ُب القضاء العادي أو االداري 
وأف وظيفة القاضي فصل النزاع بُت طرفُت، واغباؿ أف القاضي حكمو مفًتض فيو اغبياد والعدالة بُت اؼبتخاصمُت، فما 

 وؼبا ال يكتفى بدرجة واحدة أؤب وهنائية. الداعي لتعدد درجات التقاضي
 باالستئناؼ يعزز االجتهاد القضائي االداري. أوال: الطعن

يعد الطعن القضائي من بُت ضمانات احملاكمة العادلة، والطعن باالستئناؼ أحد أوجو الطعن القضائي العادية 
ؼبادة االدارية، اليت ارتبطت بتطور القانوف والقضاء والذي ظهر كفكرة أؤب ُب القضاء واؼبادة اؼبدنية، ليتوسع ويشمل ا

 االداري ُب فرنسا الذي يعد مهد االزدواجية القضائية.
 في تعريف الطعن باالستئناؼ: .1

                                                           
 .148ص ،الدارية القسم األول، مرجع سابقعمار بوضياف، المرجع في المنازعات ا - 1
 .147، ص نفسومرجع ال - 2
 .147، ص المرجع نفسو -3
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االستئناؼ بأنو ىو طريق من طرؽ الطعن  Charles Dabbasch et Jean Claude Ricciعرؼ كل من 
ضرور من اغبكم الصادر ضده من ؿبكمة أوؿ درجة الطعن فيو أماـ ُب األحكاـ االدارية، بواسطتو يستطيع اػبصم اؼب

 .1ؿبكمة أعلى العادة النظر ُب الدعوى مرة ثانية
بأنو طريق من طرؽ الطعن بواسطتو زبضع أحكاـ ؿباكم الدرجة األؤب لرقابة ؿبكمة  Renué Chapusوعرفو 

اء أو تعديل حكم ؿبكمة أوؿ درجة لصدروه وفقا درجة ثانية، ودبوجب ىذه الرقابة تستطيع ؿبكمة االستئناؼ الغ
 .2الجراءات غَت صحيحة أو معيبة

أو ىو:" حق الشخص ُب أف ينظر النزاع مرتُت، مرة أماـ ؿبكمة أوؿ درجة ابتدائية، وأخرى أماـ ؿبكمة أعلى 
 . 3االستئنافية " –ثاين درجة  –درجة 

 .4ٍب ال هبوز للخصـو االتفاؽ مسبقا على عدـ اللجوء اليوحيث يعد الطعن باالستئناؼ من النظاـ العاـ، ومن    
 وذبدر االشارة أب أف االستئناؼ يبكن تقسيمو أب استئناؼ أصلي وفرعي واالستئناؼ اؼبثار.

فاالستئناؼ األصلي ىو االستئناؼ الذي يرفع من اػبصم الذي خسر دعواه أماـ أوؿ درجة من درجات 
 التقاضي.

االستئناؼ الذي يرفعو اؼبستأنف عليو ُب االستئناؼ األصلي على اؼبستأنف عن حكم  واالستئناؼ الفرعي ىو
 سبق أف استأنفو األخَت.

أما االستئناؼ اؼبثار فهو االستئناؼ اؼبرفوع من اؼبستأنف ضده كاالستئناؼ العارض يرفع على أثر االستئناؼ 
قد يكوف اؼبستأنف ضده ُب االستئناؼ األصلي األصلي حيث يرفع ضد خصم ُب أوؿ درجة، غَت اؼبستأنف األصلي. 

 أو أحد أطراؼ دعوى أوؿ درجة الذي ٓب يتم اختصامو ُب االستئناؼ األصلي.
 ىدؼ االستئناؼ يعزز االجتهاد القضائي: .2

 من ؽ ا ـ ا ج على أىداؼ الطعن باالستئناؼ، وذلك باعتباره، أنو: 332نصت اؼبادة    
 الغاء اغبكم الصادر عن احملكمة "." يهدؼ االستئناؼ أب مراجعة أو 

حيث بُت النص القانوين أعبله أف وظيفة الطعن باالستئناؼ تتمثل ُب مراجعة اغبكم الصادر عن احملكمة أو 
 الغاءه.

                                                           
1

 -  Charles Dabbasch et Jean Claude Ricci, op.cit, p 469. 
2

 - René Chapus, op.cit, p 800. 
أحمد ىندي، مبدأ التقاضي عمى درجتين حدوده وتطبيقو في القانون المصري والفرنسي دراسة مقارنة، دار النيضة العربية،  -3

 .3، ص 1991 مصر،
4

 - C.E, 26- 11- 1863, vile de Conches, Lebon, p 787. 
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حيث كاف سائدا ُب ظل تاريخ القانوف الفرنسي قديبا، أف األحكاـ القضائية تعرب عن االرادة االؽبية اليت تأىب عن 
كانت األحكاـ ُب فرنسا ال تقبل الطعن. وُب بدايات القرف الثالث عشر اؼبيبلدي ازدادت قوة النظاـ   اػبطأ، وعليو

اؼبلكي وبدأ االذباه تركيز السلطة ُب يد اؼبلك. حيث كاف التنظيم القضائي فبركزا بداية مع ضرورة الرجوع أب اؼبلك هناية  
الذي يفصل ُب النزاع ليمر أب جهة أعلى منو ٍب أب الربؼبانات كجهة استئناؼ، مرورا جبهات عديدة من القاضي األوؿ 

القضائية ليصل أب اؼبلك أخَتا، وكاف ذلك قد يستغرؽ مدة طويلة تقارب الثبلثوف سنة، ليخفض أب عشر سنوات ٍب 
 .1أب ثبلث سنوات

 -Lédit de Mai 1788فالتقاضي على درجتُت، كاف مطلبا ثوريا انبثق ُب ُب ظل النظاـ اؼبلكي دبوجب 

Louis XVI 2ليشكل ميبلد رظبي للتقاضي على درجتُت ُب اؼبادة اؼبدنية بداية. 
ؿبوال  1953-19-3دبوجب قانوف  1953وتبعا للتطورات اؼبتعددة للتقاضي ُب النظاـ الفرنسي، جاء اصبلح 

نوف العاـ ُب اؼبنازعات االدارية كدرجة ؾبالس االقاليم احمللية كجهات تقاضي اداري أب ؿباكم ادارية معتربة كقاضي القا
. على خبلؼ ما ىو موجود ُب القضاء العادي، ؿباكم ابتدائية، 3أؤب، وبقي الدور االستئناُب جمللس الدولة الفرنسي

 النقض. استئناؼ، وؿبكمةؾبالس قضاء 
القضايا، وطوؿ أجل  ونتيجة لوحدة جهة االستئناؼ، " ؾبلس الدولة "، ظهرت ؾبموعة من النقائص كًتاكم عدد

، ومن أىم اصبلحات ىذا 1987-12-31الفصل فبا شكل إلصبلح القضاء الفرنسي مرة ثانية دبوجب قانوف 
 .4القانوف انشاء ؿباكم استئناؼ ادارية بُت احملاكم االدارية وؾبلس الدولة

سد مبدأ التقاضي على اف ُب وجود جهة استئناؼ تعلو احملاكم االدارية وتدنو عن ؾبلس الدولة الفرنسي، ذب
درجتُت من جهة، على اعتبار ؾبلس الدولة يعد ُب أساسو جهة تقوًن لبلجتهاد القضائي عموما مع صبلحياتو القضائية 

 واالستشارية كذلك.

                                                           
، 1جامعة الجزائرأنظر: جمال بوشناقة، بوراس عادل، " مركزية جية االستئناف في المادة االدارية واشكاالتيا "، مجمة حوليات  -1

 . 248، ص 2019، سبتمبر 3، ج33ع 
 249المرجع نفسو، ص  -2

3
 - Martine Lombard, Gilles Dumont, Droit administratif, Dalloz, 9eédition, 2011,p 413. 

، ط 2جورج فيدال، بيار لقولقيو، القانون االداري، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، ج  - 4
 .44، ص 2008، بيروت، 1

Pascale gonod et d’autres, Traité de droit administratif, Dalloz, Tom2, 2011P 449. 
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كما أف ذلك، يتيح مراجعة وتقوًن لؤلحكاـ القضائية للمحاكم االدارية على مستوى جهات االستئناؼ االدارية، 
( من االستئناؼ ترفع أماـ ىذه اعبهات القضائية. وذلك قبل أف يصل الطعن أب ؾبلس 111ب 91حبيث أصبحت )

 الدولة.
يعتقد أف استئناؼ االحكاـ القضائية، يعزز حسن سَت العدالة، ويبعث أب حبث قضاة الدرجة األؤب  فالباحث

وااللغاء من قضاء االستئناؼ. كما أف قضاة الدرجة أب العناية بأحكامهم والتأين ُب اصدارىا ماداـ أهنا تنتظر اؼبراجعة 
 األؤب قد ىبطئوف ُب التأسيس القانوين لذلك يبكن لقضاء االستئناؼ تصحيح ذلك ُب ما بعد.

ؾبلس  –كما يرى الباحث، أف تنظيم جهة قضاء استئناؼ بُت ؿباكم الدرجة االؤب وجهة القضاء العإب االداري 
القضائية االدارية العليا فبارسة صبلحيتها األساسية اليت بدأت هبا نشاطها القضائي ُب خلق يتيح ؽبذه اعبهة  –الدولة 

وابتداع مبادئ ونظريات القانوف االداري، حبيث يبق جمللس الدولة سلطة تقوًن األحكاـ والقرارات القضائية الدنيا قانونا، 
وؼبا ال يكوف جهة استئناؼ ألحكاـ الدرجات القضائية  مع سلطة االجتهاد القضائي االبتكاري، ؼبا يكوف متفرغا لذلك

 اليت تدنوه.
فالتقاضي على درجتُت يعزز دور ؾبلس الدولة االجتهادي بصورة فعالة، ويعزز بناء قواعد ونظريات ومبادئ 

 القانوف االداري.
عدـ فاعلية القضاء ولعل عدـ وجود جهات تقاضي استئنافية ُب التنظيم القضائي االداري اعبزائري لو اثر ُب 

 العإب فيو ُب االجتهاد واالبتكار وىو ما سنبينو ُب اآلٌب.
 ثانيا: مركزية الطعن باالستئناؼ في الجزائر عائق لالجتهاد القضائي االداري.

اف التنظيم القضائي ُب اعبزائر ما بعد االستقبلؿ مر دبراحل متعددة ًب من خبلؽبا اعادة النظر فيو بصور ـبتلفة، 
 قد تتطرقنا أب ذلك ُب ما سبق.ول

وبالتإب ما يهمنا ُب ىذا السياؽ، ىو الوضع القضائي اغبإب، حيث اعتمد اؼبؤسس القضائي ُب التنظيم القضائي 
، من خبلؿ اعتماد ىـر قضائي اداري متمثبل ُب ؾبلس الدولة وقاعدتو ؿباكم مركزية الطعن باالستئناؼاالداري على 

 ادارية. 
ىو موجود ُب التنظيم القضائي العادي، ؿباكم ابتدائية وؾبالس قضائية وؿبكمة عليا. أي أف على عكس ما 

 القضاء االداري قد يرى بأنو مبتور من جهة استئناؼ كما ىو ُب القضاء العادي. 
 حبيث يعد ؾبلس الدولة صاحب والية كجهة اختصاص ابتدائي هنائي، وقضاء استئناؼ، وقضاء نقض.
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ا يقوؿ عمار بوضياؼ منتقد لسقوط جهة استئناؼ فاصلة بُت احملاكم االدارية وؾبلس الدولة وىذا الوضع كم
 .1اعبزائري، وىو يرى ضرورة ملحة ؽبا ليستقيم وضع التنظيم القضائي االداري مع التنظيم القضائي العادي

اغبد من توسع االجتهاد  حيث استئناؼ اؼبادة االدارية ُب اعبزائر شهد اشكاالت تنظيمية ووظيفية، سانبت ُب
 كما يرى الباحث.القضائي االداري من جهة، ومن جهة ثانية ُب التأثَت على تطور نظرية القانوف االداري اعبزائري 

 االشكالية التنظيمية لالستئناؼ معيق لالجتهاد القضائي االداري: .1

حكاـ واألوامر الصادرة عن من ؽ ا ـ ا ج على أف:" ىبتص ؾبلس الدولة بالفصل ُب استئناؼ األ 902تنص 
 احملاكم االدارية.

 كما ىبتص أيضا كجهة استئناؼ، بالقضايا اؼبخولة لو دبوجب نصوص خاصة ". 
اؼبعدؿ واؼبتمم يتعلق باختصاصات ؾبلس الدولة وتنظيمو  11-98من القانوف العضوي:  11وتنص اؼبادة 

درة ابتدائيا من قبل احملاكم االدارية ُب صبيع اغباالت ما ٓب وعملو على:" يفصل ؾبلس الدولة ُب استئناؼ القرارات الصا
 ينص القانوف على خبلؼ ذلك.

 وىبتص أيضا كجهة استئناؼ ُب القضايا اؼبخولة لو دبوجب نصوص خاصة ".
فتطبيقا لنصي اؼبادتُت ىبتص ؾبلس الدولة ُب االختصاص االستئناُب للقضاء االداري، لعدـ وجود جهات 

 :2حملاكم االدارية.  وذلك يرتب عديد النتائج من بينهااستئناؼ فوؽ ا
بعد جهة االستئناؼ عن اؼبتقاضُت: فوحدة ومركزية جهة االستئناؼ تطرح اشكاال ُب مدى قدرة اؼبتقاضُت على  -

 ربمل التكاليف واألعباء الناذبة عن ؾبلس الدولة كجهة استئناؼ.

قضائية، فاؼبتقاضي الذي يقيم بالعاصمة ىبتلف عن اؼبتقاضي وىبل دببدأ مساواة اؼبتقاضُت أماـ ىذه اعبهات ال
 الذي يقيم ُب سبنراست مثبل ُب اللجوء أب االستئناؼ على سبيل اؼبثاؿ.

اطالة عمر النزاع القضائي: حبيث مركزية الطعن باالستئناؼ، تعد أحد أىم أسباب ظاىرة بطء الفصل ُب الطعوف  -
اؼبساس حبقوؽ ومصاّب  وبالتإبدبوضوع القضية نتيجة التأخر ُب الفصل.  االستئنافية ومنو اؼبساس بشكل مباشر

 اؼبتقاضُت.

ؾبلس الدولة من النظر ُب  بإعفاءوبالتإب ىناؾ ضرورة ملحة غبوكمة جهة االستئناؼ للتخلص من ىذه الظاىرة 
 آجاؿ معقولة.الطعوف االستئنافية من جهة، وضرورة تقيد جهات االستئناؼ اثناء فصلها ُب الطعوف ُب 

                                                           
أنظر: عمار بوضياف، مجمس الدولة الجزائري بين ميمة االجتياد وتعددية االختصاصات القضائية، مجمة الفكر البرلماني، ع  -1

 وما بعدىا. 48، ص 2006جوان  13
 .259 -258أنظر: جمال بوشناقة، بوراس عادل، مرجع سابق، ص  - 2
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تبعا لذلك؛ يبكن اعتبار عدـ وجود جهات استئناؼ وسطى بُت احملاكم االدارية وؾبلس الدولة، معوؽ من 
ؾبلس الدولة باختصاصات كثَتة، كاف يبكن أف توجو أب  إلثقاؿمعوقات االجتهاد القضائي االداري وثرائو وتنوعو 

 جهات قضائية أدىن منو.
 ناؼ معيق لالجتهاد القضائي االداري:االشكالية الوظيفية لالستئ .2

اف االشكاالت الوظيفية لبلستئناؼ، يبكن النظر اليها من خبلؿ وعاء الدعاوى القضائية االدارية اليت ينظر فيها 
 :1ؾبلس الدولة من جهة، وُب سلطات قاضي اػبصومة االستئنافية من جهة ثانية

اؼبتعلق  11-98من القانوف العضوي  9ر ُب نص اؼبادة توسيع اختصاص ؾبلس الدولة االستئناُب؛ ويكفي النظ -
 من ؽ ا ـ ج. 911باختصاصات ؾبلس الدولة اؼبعدؿ واؼبتمم، ونص اؼبادة 

سلطات قاضي االستئناؼ؛ أنو قاضي قانوف وموضوع، دبعٌت أنو يبكنو حبث عناصر النزاع من جديد من حيث  -
نفس صبلحيات  ؼاالستئناكوف لقضاة ؾبلس الدولة ُب فت لبلستئناؼ.الوقائع والقانوف دبوجب االثر الناقل 

 وسلطات قضاة الدرجة األؤب للمحاكم االدارية.

ونفس األمر، يعترب االختصاص الوظيفي جمللس الدولة كجهة استئناؼ معوؽ من معيقات االختصاص األصيل 
قانوف االداري، وبصورة مباشرة ُب اعاقة جمللس الدولة ُب تقوًن االجتهاد القضائي، وابتداع وابتكار اؼببادئ العامة لل

 .اختصاص ؾبلس الدولة كمؤسس لنظرية القانوف االداري اعبزائر
 المطلب الثاني: االجتهاد القضائي في الطعن بالنقض.

يهدؼ الطعن عامة أب مراجعة اغبكم اؼبطعوف فيو من حيث القانوف أو من حيث اؼبوضوع أو االثنُت معا. كما 
نونية للتعبَت عن عدـ الرضا لدى اػبصـو اؼبمارس ؽبذا اغبق الذي وبميو التشريع، بغية توفَت ضمانات  يعترب وسيلة قا

 .2كافية للخصـو ربميهم من األخطاء احملتملة
وحق الطعن بالنقض يعد أحد صور الطعن ضد األحكاـ القضائية االدارية، ىذه األخَتة قد يناؽبا طعن عادي 

عن غَت عادي سواء أكاف التماسا بإعادة النظر أو اعًتاض الغَت اػبارج عن اػبصومة أو طعن استئنافا أو معارضة، أو ط
 .3بالنقض، أو دعوى تصحيح األخطاء اؼبادية ودعوى التفسَت

                                                           
 وما بعدىا. 259بوراس عادل، مرجع سابق، ص  جمال بوشناقة، - 1
 .243أنظر: عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص  - 2
 3-953-949-903--358- 902والمواد  313المتضمن ق ا م ا ج، المادة  09-08أنظر: القانون رقم:  - 3
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اعبزائري اؼبعنوف ُب االجراءات  19-18حيث جاء ُب الكتاب الرابع من قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية رقم: 
هات القضائية االدارية، ُب الباب اػبامس منو اؼبعنوف بطرؽ الطعن فصلُت األوؿ طرؽ الطعن العادية والذي اؼبتبعة أماـ اعب

أما الفصل الثاين خص طرؽ الطعن غَت العادية والذي ضم أربعة أقساـ  اؼبعارضة.ضم قسمُت االوؿ االستئناؼ والثاين 
اػبارج عن اػبصومة والثالث ُب دعوى تصحيح األخطاء اؼبادية األوؿ منو متعلق بالطعن بالنقض والثاين اعًتاض الغَت 
 .1ودعوى التفسَت، والرابع ضم دعوى التماس اعادة النظر

يرى مجلس الدولة ا لفرنسي منذ فترة طويلة اف الطعن بالنقض والطعن بتجاوز السلطة من المبادئ العامة للقانوف 
قيمة  أساسيا ذوتراؼ بو في القانوف الداخلي باعتباره حقا . قبل االع2قابلة للتطبيق حتى بدوف حاجة الى نص

 دستورية.
. كما 3اعًتؼ ؾبلس الدولة الفرنسي حبق فبارسة الطعن الفعلي أماـ السلطة القضائية طبقا للمبادئ العامة للقانوف

 قرر أيضا: " اغبق الدستوري للمتقاضُت ُب فبارسة الطعن الفعلي أماـ السلطات القضائية ".
 قابلية أحكاـ الفرنسي علىمن قانوف اصبلح القضاء االداري 11حىت ولو ٓب تنص اؼبادة  Chapusيقوؿ  حيث

واجبا تطبيقا لنظرية اؼببادئ العامة  الطعن سيكوفاحملاكم االستئنافية للطعن بالنقض أماـ ؾبلس الدولة، فاف مثل ىذا 
اعترب الطعن بالنقض ضد كل حكم هنائي صادر ُب ؾباؿ  . وذلك تطبيقا الجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي الذي4للقانوف

 .5القضاء االداري ىو من قبيل اؼببادئ العامة للقانوف
واذا كانت ىناؾ عبلقة بُت الطعن بالنقض واؼببادئ العامة للقانوف، فانو يصح تبيُت ضرورة تدخل القاضي    

ُب الطعن بالنقض يقات االجتهاد القضائي االداري (، ٍب ُب تطبو )الفرع األوؿاالداري اجتهادا عند الطعن خبصوص
 )الفرع الثاين(.

 
 
 
 

                                                           

 من ق ا م ا ج. 969الى  949أنظر: المواد  - 1
 من ق ا م ا ج عمى أن :" طرق الطعن العادية ىي االستئناف والمعارضة. 313ت المادة أما الطعن في المواد المدنية فقد نص

 طرق الطعن غير العادية ىي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس اعادة النظر والطعن بالنقض..".
2

 - C.E, ass, 7/02/1947, Dàillieres GAJA. N 61 et CE, 17/02/1950, Dame Lamotte GAJA. N 65. 
3

 - CE, ass, 30-10-1998, sarran AJDA 1998, p 1039. 
4

 - J. Revero, Droit adm, op.cit, p 236. 
5

 - Voir: C.E. 7 Fevrier 1947, dàilliéres, Grands arrèts, 6
e
ed. p 300. 
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 الفرع األوؿ: ضرورة تدخل القاضي االداري اجتهادا عند الطعن بالنقض.
القانوين للطعن بالنقض ال يزاؿ يفرض عديد االشكاالت والصعوبات على مستوى التطبيق واؼبمارسة،  اإلطاراف 

 .1نية ؼبمارستو ؿببل وأطرافا وميعاداوذلك عند نظر الشروط القانو 
ذلك ما قد يربر ضرورة تدخل القاضي االداري لسد النقص والغموض الذي قد يكتنف النظاـ القانوين للطعن  

 بالنقض، من خبلؿ االجتهادات القضائية.
القصور للطعن  مظاىرأوال(، ٍب االدارية )القانوين للطعن بالنقض ُب اؼبادة  اإلطارحيث يبكن أف نبُت بداية 

 (.بالنقض فيها )ثانيا
 القانوني للطعن بالنقض في المادة االدارية. اإلطارأوال: 

 نبُت بداية مفاىيم الطعن بالنقض، ٍب الطعن بالنقض ُب التشريع اعبزائري
 التحديد المفاىيمي للطعن بالنقض: .1

ف بعد توكيدىا "، وقولو تعأب:" والذين النقض ُب اللغة يعٍت االبطاؿ واغبل ومن ذلك قولو:" وال تنقضوا االيبا
 ينقضوف عهد اهلل ".

فبعض الفقو الشرعي ذىب أب أف النقض من نقضو أي اظهار بطبلنو، ألنو باطل من أصلو، وليس اؼبراد بو 
البطبلف نفسو إليهامو أنو كاف صحيحا ٍب بطل حيث ؼبا تقدـ ؿبكمة النقض على ابطاؿ حكم بالدرجة االخَتة كليا أو 

 ..2جزئيا بناء على طعن فيو فإهنا تستعمل سلطتها ُب مدى مطابقة اغبكم القضائي للقانوف دوف الغوص ُب الوقائع
أما على اؼبستوى الفقهي، فانو كثَت ما يعزب عن ربديد مدلوؿ للطعن بالنقض، بل تراه يتطرؽ مباشرة أب    

 شروط اعمالو، وتطبيقاتو. 
" طريق استثنائي  –الطعن بالنقض  –ت أب ربديد مفهـو لو، ومن ذلك اعتباره ماعدا بعض احملاوالت اليت تطرق

للطعن ُب كل حكم ـبالف للقانوف، مستهدفا للمصلحة العامة اؼبتمثلة ُب ضماف توحيد أحكاـ القضاء بشأف تطبيقها 
،  وتفسَتىا للقانوف تأكيدا لوحدة القانوف ُب الدولة. فليس للطعن عند قبولو من بالسلب أو باإلهباب على مراكز اػبصـو

 .3وامبا يقتصر أثر نقض اغبكم على بياف أوجو ـبالفتو للقانوف حىت ال تتأسى بو احملاكم مستقببل "

                                                           
جوان،  16القانونية والسياسية، ع مميكة بطينة، "االشكالية العممية لمطعن بالنقض أمام مجمس الدولة الجزائري "، مجمة العموم  -1

 .221، ص 2017
، اآلفاق الدار البيضاء المغرب، ص 2018، 1أنظر: محمد الطودار، الطعن بالنقض لفائدة القانون في التشريع المغربي، ط  - 2

29- 30. 
 .864، ص 1990اىرة، أحمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح المرافعات المدنية والتجارية، دار النيضة العربية، الق - 3
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أو ىو:" طريق خاص للطعوف، يفتح أماـ اؼبدعى العاـ لدى ؿبكمة النقض، ضد القرارات االبتدائية أو النهائية 
 .1ية فرض رقابة من ؿبكمة النقض .."بعدما اكتسبت قوة الشيء اؼبقضي بو، بغ

أو ىو: "طريق طعن غَت عادي يلجأ اليو إلصبلح ما شاب اغبكم من ـبالفة القانوف أو بطبلف سواء ُب ذات 
 . 2اغبكم اؼبطعوف فيو أو ُب االجراءات اليت أسس عليها "

 الطعن بالنقض في التشريع الجزائري: .2
اؼبنظم جمللس الدولة صراحة على أف: " يفصل ؾبلس  11-98من القانوف العضوي رقم:  11المادةنصت 

بالنقض ُب قرارات ؾبلس  الدولة الطعوف بالنقض ُب قرارات اعبهات القضائية االدارية الصادرة هنائيا. وكذا الطعوف
 ".احملاسبة

: 3صت على أنومن تقنُت االجراءات اؼبدنية واالدارية ىذا اؼبعٌت، عندما ن 903المادةو أكدت الفقرة األؤب من 
".  " يختص مجلس الدولة بالطعوف بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية االدارية 

يختص مجلس الدولة كذلك، في الطعوف بالنقض  كما أردفت الفقرة الثانية واألخَتة من ىذه اؼبادة على أف: "
 ". المخولة لو بموجب نصوص خاصة

ن القانوف ذاتو أجبل للطعن بالنقض قدره شهراف اثناف. يسري من تاريخ التبليغ الرظبي م 956وحددت اؼبادة 
 .4للحكم القضائي

الدولة عندما يقرر نقض اغبكم اؼبطعوف فيو أف  واالدارية جمللسمن قانوف االجراءات اؼبدنية  958وظبحت اؼبادة 
 .5يتصدى ؼبوضوع النزاع ويفصل فيو، ُب قرار ؾبلس احملاسبة

 على القواعد العامة من القانوف اؼبذكور فيما ىبص حاالت الطعن بالنقض.منو  959المادة جهتها، أحالت  من
من ىذا القانوف أماـ  358المادة : " تطبق األحكاـ اؼبتعلقة بأوجو الطعن اؼبنصوص عليها ُب 6حيث نصت

جها تسمح للطاعن بالنقض إثارهتا كي يقبل و  18ؾبلس الدولة ". وبالرجوع إٔب ىذه اؼبادة األخَتة، قبدىا قد حصرت 
 طعنو.

                                                           
 .35أشار اليو: محمد الطودار، مرجع سابق، ص  - 1
 .426ص  ،1989أحمد ىندي، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الدار الجامعية االسكندرية،  - 2
 من ق ا م ا ج. 903المادة  - 3
 من ق ا م ا ج. 956المادة  - 4
 من ق ا م ا ج. 958المادة  - 5
 من ق ا م ا ج. 959المادة  - 6
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 على أنو: حيث نصتخولت ىذه اؼبادة امكانية الطعن بالنقض. 
 "ال هبوز الطعن بالنقض إال على وجو أو أكثر من األوجو اآلتية:

 ػ ـبالفة قاعدة جوىرية ُب االجراءات؛ 1
 ؛تاغفاؿ األشكاؿ اعبوىرية لئلجراءا ػ 2
 ػ عدـ االختصاص؛ 3
 ػ ذباوز السلطة؛ 4
 ػ ـبالفة القانوف الداخلي؛ 5
 ػ ـبالفة القانوف األجنيب اؼبتعلق بقانوف األسرة؛ 6
 ػ ـبالفة االتفاقيات الدولية؛ 7
 ػ انعداـ األساس القانوين؛ 8
 ػ انعداـ التسبيب؛ 9

 ػ قصور التسبيب؛ 11
 ػ تناقض التسبيب مو اؼبنطوؽ؛ 11
 لوثيقة معتمدة ُب اغبكم أو القرار؛ ػ ربريف اؼبضموف الواضح والدقيق 12
ػ تناقض أحكاـ أو قرارات صادرة ُب آخر درجة، عندما تكوف حجية الشيء اؼبقضي فيو قد أثَتت بدوف جدوى.  13

وُب ىذه اغبالة، يوجو الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ. وإذا تأكد ىذا التناقض، يفصل 
 وؿ؛بتأكيد اغبكم أو القرار األ

 ػ تناقض أحكاـ غَت قابلة للطعن العادي. 14
ُب ىذه اغبالة، يكوف الطعن بالنقض مقبوال، ولو كاف أحد األحكاـ موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض.  

أعبله. وهبب توجيهو ضد  354وُب ىذه اغبالة، يرفع الطعن بالنقض حيت بعد فوات األجل اؼبنصوص عليو ُب اؼبادة
 ذا تأكد التناقض، تفصل احملكمة العليا بإلغاء أحد اغبكمُت أو اغبكمُت معا؛اغبكمُت؟ وإ

 ػ وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوؽ اغبكم أو القرار؛ 15
 ػ اغبكم دبا ٓب يطلب أو بأكثر فبا طلب؛ 16
 ػ السهو عن الفصل ُب أحد الطلبات األصلية؛ 17
 ػ إذا ٓب يدافع عن ناقصي األىلية ". 18
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 11-98من القانوف العضوي:  11القانوين للطعن بالنقض أماـ ؾبلس الدولة، يرد أب نص اؼبادة فاألساس 
 .19-18من قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية  913اؼبعدؿ واؼبتمم اؼبتضمن تنظيم ؾبلس الدولة . واؼبادة 

ولية االطار القانوين ؼبمارسة حق والناظر ؽبذه األسس القانونية التشريعية، قد يتبادر اليو التساؤؿ عن مدى مش
 وبقق فعالية حق التقاضي؟ وكإجراءالطعن بالنقض كأحد أوجو الطعن غَت العادية ُب اؼبادة االدارية، 

 ثانيا: مظاىر القصور للطعن بالنقض في المادة االدارية.
أساسي أب االجتهاد يرى رشيد خلوُب أف اجراء الطعن بالنقض أماـ ؾبلس الدولة اعبزائري ؿبتاج بشكل    

القضائي وتدخل قضاة ذات اجمللس من خبلؿ صبلحية تكريس اؼببادئ االجرائية وتوضيح الغموض الذي قد يكتنف 
 .1موقف اؼبشرع االجرائي وسد الفراغ اؼبوجود، وذلك ؼبا يتميز بو ىذا الطعن اغبيوي للعمل القضائي االداري

طأ والسهو والغموض من قبل القضاة عند تطبيق النصوص القانونية، فاألحكاـ والقرارات القضائية قد يشوهبا اػب
وذلك ما يستدعي امكانية الطعن بالنقض خبصوصها، على اعتبار أف اؽبدؼ من التعقيب أو النقض ىو مراقبة شرعية 

وب األحكاـ ، بالتإب تربز اغبكمة ُب اقرار الطعن بالنقض ُب استدراؾ ما قد يش2األحكاـ كما يقوؿ عياض بن عاشور
والقرارات القضائية من أخطاء ُب فهم القاعدة القانونية الواجبة التطبيق وأخطاء ُب تطبيقها أو لتجاوز قواعد االختصاص 

 .3أو تناقض ُب التسبيب أو انعداـ التسبيب وغَتىا من اغباالت احملددة حصرا
 ي:فمن بُت أىم مظاىر القصور للطعن بالنقض ُب اؼبادة االدارية ما يل

 عدـ االىتماـ التشريعي بالطعن بالنقض في المادة االدارية مقارنة بالمادة المدنية: .1

حيث اؼبشرع خصص كما ىائبل ومعتربا من النصوص االجرائية اؼبتعلقة بالطعن بالنقض أماـ احملكمة العليا، وذلك 
، 956أربعة مواد فقط وىي اؼبادة ، خببلؼ الوضع ُب اؼبادة االدارية حيث اكتفى ب379أب اؼبادة  349من اؼبادة 

957 ،958 ،959. 
فاذا كاف ىناؾ قصور ُب األسس القانونية كميا للطعن بالنقض ُب اؼبادة االدارية، فاف ؾباؿ تدخل القاضي 

 االداري اجتهادا مهم وضروري، تبعا لذلك.
 غموض محل الطعن بالنقض: .2

                                                           
 .417، ص 2008 4رشيد خموفي، قانون المنازعات االدارية، تنظيم واختصاص القضاء االداري، ط  - 1
 .345عياض بن عاشور، مرجع سابق، ص  - 2
 .369سابق، ص  مرجععمار بوضياف، المرجع في المنازعات االدارية القسم األول،  - 3
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هة معينة، حيث خوؿ اؼبشرع للمتقاضي الطعن فيو يقصد دبحل النقض أماـ ؾبلس الدولة، العمل الصادر من ج
بالنقض، فمحل الطعن بالنقض أماـ ؾبلس الدولة ىو كل قرار صادر عن جهات قضائية ادارية، أو ما نص عليو قانوف 

 خاص.
فطبيعة ؿبل الطعن بالنقض أماـ ؾبلس الدولة، تتمثل ُب ضرورة أف يكوف القرار ذو طابع قضائي، وانتهائي، وذلك 

اؼبتضمن  19-18اؼبتعلق دبجلس الدولة . أما قانوف  11-98من القانوف العضوي  11يستشف من نص اؼبادة ما 
منو لفظ " آخر درجة عن اعبهات القضائية "، وىو لفظ  913قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية فقد تضمن ُب اؼبادة 

درجات التقاضي وىي الدرجة الثانية تبعا ؼببدأ  قد ينتابو الغموض صياغة فيما اذا كاف يقصد بو " أخر درجة من
التقاضي على درجتُت، أو يقصد هبا هنائية، أي آخر درجة من درجات الطعن، وىذا ما قد يؤثر على مستوى اؼبفهـو 

 .1القانوين للنص وبالتإب على مستوى التطبيق
صادرة هنائيا، وقرارات ؾبلس احملاسبة. فالفصل ُب تلك الطعوف اؼبوجهة ضد قرارات اعبهات القضائية االدارية ال

 .2يكتنف تفسَتىا الغموض
ومرد ىذا الغموض أب ترصبة اؼبصطلح عن اللغة الفرنسية، أب اللغة العربية، والنص الفرنسي ىو اؼبرجع األساسي للقانوف 

 .3االداري ُب اعبزائر
 فما ىو قصد اؼبشرع بقرارات اعبهات القضائية االدارية؟

هة القضائية االدارية، قد يقصد هبا احملاكم االدارية فقط لو اخذنا بالتفسَت الضيق، وقد يقصد هبا اضافة اليها اف عبارة اعب
 القرارات الصادرة عن جهات ليست تابعة للسلطة القضائية وال ؽبـر القضاء االداري لو أخذنا بالتفسَت الواسع.

يؤيد التفسَت الواسع حبيث يكوف ؿبل الطعن  – 11اؼبادة  –أف تفسَت النص القانوين  عمار بوضياؼحيث يرى    
 : احملاكم االدارية؛ واعبهات اػباصة، كمجلس احملاسبة.4بالنقض ىبص القرارات النهائية الصادرة عن

بل يذىب عمار بوضياؼ، أب اعتبار أف ىناؾ تفسَتا واحدا ؼبضموف الغموض أعبله، وىو التفسَت الواسع لو، وال ؾباؿ 
تفسَت ضيق خبصوصو. باعتبار الواقع القانوين والقضائي ُب اعبزائر يؤكد قابلية بعض القرارات الصادرة عن  إلعماؿ

                                                           
 .223 -222مميكة بطينة، مرجع سابق، ص  - 1
الشيخة ىوام، الطعن بالنقض أمام مجمس الدولة طبقا ألحكام قانون االجراءات المدنية واالدارية، دار اليدى عين مميمة  - 2

 .11الجزائر، ص 
 .37، ص 2001، جويمية، أوت، 02رشيد خموفي، النظام القضائي الجزائري، مجمس الدولة، مجمة الموثق، ع  - 3
 .374لمنازعات االدارية، القسم األول، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، المرجع في ا - 4
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جهات ؿبددة حصرا للطعن بالنقض أماـ ؾبلس الدولة. اضافة أب قبولو الطعن بالنقض ُب قرارات اجمللس األعلى للقضاء 
 .1اؼبنعقد كمجلس تأدييب

وذلك بسبب وحدة األساس  غاء ودعوى الطعن بالنقض المتعلقة بقرار معين:صعوبة التفرقة بين دعوى االل .3
اؼبتعلق دبجلس الدولة؛ وسباثل اؽبدؼ فيهما ووحدة  11-98القانوين للدعويُت واؼبتمثل ُب القانوف العضوي 

 .2شروط قبوؽبما عموما
 ضائي.ثالثا: وظيفة الطعن بالنقض؛ البعد الوظيفي للطعن بالنقض مدعم لالجتهاد الق

، فالنظر ُب الطعوف ورة تدخل القاضي االداري اجتهادااف النظر ُب وظيفة الطعن بالنقض يبكن أف يؤسس لضر 
اليت ترفع أب ؿبكمة النقض زبص األحكاـ النهائية بسبب ـبالفتها للقانوف أو خطئها ُب تطبيقو أو ُب تأويلو، وذلك 

 :3وبقق غرضُت أساسيُت
ن شذوذ في تطبيق القانوف، وتقرير القواعد القانونية الصحيحة فيما يختلف فيو تقويم ما يقع في األحكاـ م -

 من المسائل وتثبيت القضاء بها.

رفع ما تلحقو األحكاـ المخالفة للقانوف من األذى والضرر باألفراد بتمكينهم من الطعن فيها رجاء ابطالها  -
 والغاءىا.

سَت العدالة ُب تطبيق القانوف واقامة العدؿ بُت األفراد وربقيق أب السهر على حسن  الطعن بالنقضبالتإب يسعى 
، فاؼبصلحة األخَتة يتحقق اشباعها بصفة ثانوية وتابعة لتحقق اؼبصلحة  اؼبصلحة العامة أساسا ال مصلحة اػبصـو

 .4العامة
وير الوعي القانوين كما أنو يبكن النظر لوظيفة الطعن بالنقض ُب تدعيم االجتهاد القضائي االداري، وذلك ُب تط

لدى ـبتلف األطراؼ قضاة ومتقاضُت وأكادميُت وفقهاء وأفرادا ايضا. من خبلؿ نقض ما يشوب عدالة األحكاـ 
والقرارات القضائية الدنيا. باعتبار جهة النقض الساىرة على توحيد االجتهاد القضائي وضماف تفسَت القانوف 

 .5واستقراره

                                                           
 .347ص مرجع سابق، عمار بوضياف، المرجع في المنازعات االدارية، القسم األول،  - 1
، ص 1996محمد سميمان الطماوي، قضاء التعويض وطرق الطعن في األحكام، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، ط  - 2

479. 
 .19بو العينين، الموسوعة الشاممة في القضاء االداري، الكتاب السادس، مرجع سابق، ص محمد ماىر أ - 3
 .25ص المرجع نفسو،  - 4
 .11-10أنظر: محمد الطودار، مرجع سابق، ص  - 5
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س الدولة لؤلحكاـ والقرارات ىي رقابة معيارية، تتمثل ُب اؼبواجهة بُت القاعدة اف رقابة احملكمة العليا وؾبل
 .1القانونية اؼبدعى دبخالفتها واغبكم أو القرار اؼبنتقد. باعتبارنبا قضاء قانوف ال وقائع ُب األصل

ال يعٍت حتما غَت أنو، يبكن مبلحظة، أف قرار الرفض كأحد السبيلُت الذي يبكن أف يصدر من القضاء العإب، 
أف القاعدة القانونية قد طبقت تطبيقا صحيحا، وال يؤسس الجتهاد قار ؽبما. ألف ىذه اعبهة القضائية تقضي ُب حدود 
األوجو اؼبثارة أمامها وقد تكوف ىذه األوجو غَت ؾبدية. و يبكن جمللس الدولة واحملكمة العليا أف تثَت أوجو طعن دببادرة 

و التلقائية. وُب ذلك دور ريادي أصيل للقضاء العإب، باعتباره مقـو لبلجتهاد القضائي كأحد منها، أو ما يسمى باألوج
 .2وظائفو الرئيسية، أو يكاد الدور الرئيسي

 الفرع الثاني: تطبيقات االجتهاد القضائي االداري في الطعن بالنقض.
ض، بُت مرحلتُت اثنتُت، يفصل ما بينهما اصبلح يبكن النظر ُب تطبيقات االجتهاد القضائي االداري ُب الطعن بالنق   

 للقانوف االجرائي اعبزائري. 2118سنة 
 .2008أوال: تطبيقات مرحلة ما قبل 

من القانوف رقم:  24غداة انشاء اجمللس األعلى ُب اعبزائر اسند اؼبشرع للغرفة االدارية بو دبقتضى نص اؼبادة  
الطعن بالنقض ضد األحكاـ الصادرة بصفة انتهائية من جهات االختصاص بنظر  1963-16-18الصادر ُب  218

القضاء االداري واؼبتمثلة ُب احملاكم االدارية الثبلث ُب تلك اؼبرحلة. ٍب صدر تعديل ضمٍت لذلك النص دبقتضى نص 
رية باجمللس واللتاف ٓب توردا اختصاص الغرفة االدا 156-66من قانوف االجراءات اؼبدنية رقم:  274واؼبادة  7اؼبادة 

 .3األعلى الطعن بالنقض
اف اؼبشرع قد ألغى طريق الطعن بالنقض ُب األحكاـ االدارية، على اعتبار اف ذات  حسن السيد بسيونييرى    

الطعن يصلح ُب اؼبواد اؼبدنية دوف اؼبواد االدارية، وذلك بسبب أف اؼبواد االدارية نظرىا يكوف على مستوى الغرفة االدارية 
س القضائية كجهة ودرجة أؤب، والطعن بالنقض متعلق باألحكاـ النهائية. أي اف اجملالس القضائية ُب اؼبادة باجملال

 .4االدارية تصدر أحكاما ابتدائية أساسا
 :5تشريعية واحصائيةللتدليل على رأيو دبؤيدات،  حسن السيد بسيونيولقد استدؿ    

                                                           
 .256عبد السالم ديب، قانون االجراءات المدنية واالدارية الجديد، مرجع سابق، ص  - 1
 .256مرجع نفسو، ص ال  - 2
 286حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة االدارية، عالم الكتب، القاىرة، د س ن، ص  - 3
 .287-286 ، صنفسومرجع ال- 4
 .288-287المرجع نفسو، ص  - 5
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 156-66من قانوف االجراءات اؼبدنية رقم:  231واؼبادة  7ادة ؛ اؼبقابلة بُت نص اؼبالمستوى التشريعيفعلى 
 156-66من قانوف االجراءات اؼبدنية رقم:  478ال يبكن الطعن بالنقض ُب اؼبواد االدارية. كما أف نص اؼبادة 

ر شرعية قصرت مهمة الغرفة االدارية كمحكمة أوؿ درجة وأخر درجة بالنسبة للطعوف بالبطبلف ومنازعات التفسَت وتقدي
االجراءات اؼبتخذة أماـ اجمللس األعلى، وكمحكمة استئنافية بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة من الغرؼ االدارية للمجالس 

 القضائية.
أجرى حسن اليد بسيوين ببحث ُب أحكاـ الغرفة االدارية للمجلس األعلى ؛ كاف قد المستوى االحصائيوعلى 
اال على حكم واحد متعلق بالنقض أماـ الغرفة االدارية باجمللس  حيث ٓب يعثر 1978و سنة  1977خبلؿ سنيت 

ضد الشركة اعبزائرية ؼبختلف  241ُب القضية رقم:  1977-16-18اؼبؤرخ ُب:  66األعلى، وىو قرار رقم: 
 اؼبطبوعات.

 75-425رشيد خلوُب مستشهدا بقرار الغرفة االدارية للمحكمة العليا رقم: وىو ذات الرأي الذي أشار اليو 
والذي جاء فيو:" اف الطعن بالنقض أماـ الغرفة االدارية للمحكمة العليا يعد ُب نظر  1993-14-11بتاريخ: 

غَت مقبوؿ وغَت وارد  1998الطعن بالنقض قبل   -رشيد خلوُب  –االجتهاد القضائي اؼبستقر عليو استئنافا ". معتربا 
 11-98ض للقضاء االداري كاف دبوجب القانوف العضوي رقم: ضمن الطعوف االدارية ، وأوؿ مرة خوؿ اختصاص النق

 .1منو 11اؼبتعلق دبجلس الدولة ُب اؼبادة 
 .2008ثانيا: تطبيقات مرحلة ما بعد 

اؼبتعلق دبجلس  11 -98اف الطعن بالنقض ُب اؼبادة االدارية، ًب تكريسو كما رأينا دبوجب القانوف العضوي 
 قانوف اإلجراءات اؼبدنية واالدارية.اؼبتضمن  19 -18الدولة والقانوف 

وىو اجراء ؿبتاج بشكل أساسي أب االجتهاد القضائي وتدخل قضاة ذات اجمللس من خبلؿ صبلحية تكريس 
اؼببادئ االجرائية وتوضيح الغموض الذي قد يكتنف موقف اؼبشرع االجرائي وسد الفراغ اؼبوجود، وذلك ؼبا يتميز بو ىذا 

 .2قضائي االداريالطعن اغبيوي للعمل ال

وُب نفس السياؽ عرب عمار بوضياؼ عن تساؤؿ مهم خبصوص الطعن بالنقض أماـ ؾبلس الدولة ؼباذا ٓب يفصل 
 .3اؼبشرع ُب األحكاـ اؼبتعلقة بالنقض ُب اؼبادة االدارية، وؼباذا أحاؿ فقط أب اوجو الطعن دوف باقي االحكاـ؟

                                                           
 .216-215رشيد خموفي، قانون المنازعات االدارية، مرجع سابق، ص  - 1
 .417 المرجع نفسو، ص - 2
 .372لمنازعات االدارية، القسم األول، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، المرجع في ا - 3
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ة تعزيز دور االجتهاد القضائي الذي دعا اليو رشيد خلوُب، ُب بناء ىذا التساؤؿ يبكن القوؿ أنو يدعم ويعزز فكر 
خاصة ُب ظل عدـ االفصاح الشامل والدقيق  اعبزائر.تصور مكتمل للطعن بالنقض أماـ اعبهة العليا للقضاء االداري ُب 

 – 958 – 957 -956من قبل اؼبشرع ُب ىذا االجراء، والذي اكتفى بأربعة مواد فقط زبصو وىي على التوإب 
 من قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية. 959

ما  2114-11-15اؼبؤرخ ُب  8985جاء ُب القرار رقم ومن تطبيقات االجتهاد القضائي جمللس الدولة؛ ما
...  تذكر أنو يفصل ؾبلس الدولة ُب الطعوف بالنقض ُب قرارات اعبهات القضائية اإلدارية الصادرة  11يلي " أف اؼبادة 

حيث أف القرار اؼبراد الطعن فيو بالنقض قرار حضوري وابتدائي جاء من قبل جهة  احملاسبة.ائيا وكذا ُب قرارات ؾبلس هن
لكن حيث أف االجتهاد القضائي لدى ؾبلس الدولة مكن قضاة ىذا اجمللس باعتبار  ابتدائية.قضائية إدارية صادرة بصفة 

 .1فإنو يتعُت قبولو كاستئناؼ "  فيو، والنظر كاستئناؼ،إلتماس طعن بالنقض اؼبقدـ  
-16-17مؤرخ ُب:  116886كما أضاؼ ؾبلس الدولة ُب تشكيلة الغرؼ اجملتمعة بقرار قضائي رقم: 

 .2إلمكاف الطعن بالنقض خبصوص قراراهتا مثل ؾبلس احملاسبة الجهات القضائية المتخصصة 2115

-23ة ش ـ ضد مديرية الًتبية لوالية باتنة بتاريخ: كما رفض ؾبلس الدولة الطعن ُب قرار صادر عنو ُب قضي
، والذي استبعد ؾبلس الدولة كجهة قضائية ادارية رغم امكانية اصداره لقرارات هنائية، تبعا لنص اؼبادة 19-2112
 اؼبتعلق دبجلس الدولة واليت نصت على فصل ؾبلس الدولة ابتدائيا وهنائيا ُب الطعوف 11-98من القانوف العضوي  19

 القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن السلطات االدارية اؼبركزية واؽبيئات العمومية الوطنية. باإللغاء ضد
 .3الطعوف اػباصة بالتفسَت ومدى شرعية القرارات اليت تكوف نزاعاهتا من اختصاص ؾبلس الدولة

ية، سائرا على منهج اؼبنطق القضائي بدا  -جواز أو عدـ جواز الطعن بالنقض  –فاؼبشرع ىنا ٓب يشر أب ذلك 
ده االجتهاد القضائي و قرار خاصة ؼبا يكوف هنائيا. وأيلدى النظم القضائية، اذ ال يعقل أف تراجع جهة قضائية حكما أ

 أعبله. 
عدـ جواز الطعن بالنقض ُب قراراتو النهائية،  2112-17-19كما أقر ؾبلس الدولة ُب قرار لو بتاريخ:    

ؾبلس الدولة اعبهة العليا للقضاء االداري وبصفة رئيسية جهة االستئناؼ الوحيدة اؼبقومة ألعماؿ صبيع احملاكم  : "4معتربا

                                                           
 أ. ضد: سمدير مديرية األشغال العمومية لوالية المسيمة  بين 12/10/2004صادر بتاريخ : 008985منشور رقم: قرار غير   1
 .220، ص 2011، 2رشيد خموفي، المنازعات االدارية، الدعاوى وطرق الطعن االدارية، د م ج، ج  - 2
 .2002-09-23، بتاريخ: 7304. قرار مجمس الدولة رقم: 157-155، ص 2002، لسنة 02جمة مجمس الدولة، ع م - 3

 .09المتضمن قانون مجمس الدولة، المادة  01-98القانون العضوي: 
 .10مجمة مجمس الدولة، ع  - 4
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االدارية يفصل ُب االستئناؼ اؼبعروضة عليو مع اغبرص على ضماف توحيد االجتهاد القضائي والسهر على احًتاـ القانوف 
مطلق ال هبوز الطعن فيها اال عن طريق التماس اعادة النظر أو  ومن ٍب القرارات الصادرة عنو تكتسي طابع هنائي

 تصحيح اػبطأ اؼبادي.
 مقرا على عدـ قبوؿ الطعن بالنقض خبصوصو ".

 االجتهاد القضائي. ويثري حق التقاضي  بمحاـ يعزز االستعانةالثالث: المطلب 

ستعُت دبحاـ مىت كاف ذلك واجبا قانونا. اف اؼبتقاضي ُب اػبصومة القضائية قد يباشر حق التقاضي بنفسو، وقد ي
ي وتبعا لذلك يعد االستعانة دبحاـ معززا غبق التقاضي من جهة، وعنصرا فاعبل ُب اثراء االجتهاد القضائي ؼبا يبثلو احملام

 أحد أعواف القضاء وحراسة العدالة.من أثر ُب االجتهاد القضائي. و 
 د القضائي االداري؟يكوف للمحامي أثر ودور ُب بناء االجتها فكيف

نبُت بداية األساس القانوين لبلستعانة دبحاـ والتمثيل الوجويب لو )الفرع األوؿ(، ٍب ُب الدور االجتهادي للمحامي  
 )الفرع الثاين(.

 الفرع األوؿ: األساس القانوني لالستعانة بمحاـ والتمثيل الوجوبي لو.
موقف االجتهاد القضائي من التمثيل الوجويب من قبل احملامي  نبُت بداية االساس القانوين للمحاماة )أوال(، ٍب

 )ثانيا(.
 للمحاماة.أوال: األساس القانوني 

يبكن البحث ُب األساس القانوين للمحاماة من خبلؿ القواعد القانونية حبسب تراتبيتها، من القاعدة الدستورية 
 أب القاعدة التشريعية.

 :دسترة متأخرة لمهنة المحاماة .1
حيث تفطن اؼبشرع الدستوري . بشكل صريح على مهنة احملاماة ا نصتال هبدى ظر للدساتَت اعبزائرية اؼبتعاقبةالنا

، 176، فنجده دسًت جوانب ُب مهنة احملاماة، ُب نص اؼبواد 2121التعديل األخَت لسنة  لذلك وأؤب لو أنبية ُب
177. 

ات القانونية اليت تكفل لو اغبماية من كل أشكاؿ منو على:" يستفيد احملامي من الضمان 176فنصت اؼبادة 
 القانوف ". إطارالضغوط، وسبكنو من فبارسة مهنتو بكل حرية ُب 

وبق للمتقاضي اؼبطالبة حبقوقو أماـ اعبهات القضائية، ويبكنو أف يستعُت دبحاـ خبلؿ  نصت على:"  177واؼبادة 
 كل اإلجراءات القضائية ".
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أهنما ٓب يهتما باؼبوضوع كمهنة حرة مستقلة، وتأطَته دستوريا، امبا  يرى الباحثُت، غَت أف اؼببلحظ على اؼبادت
 عاِب عضويا اؼبنتسب للمهنة ال الكهنة ُب ذاهتا. ال كما جاء على سبيل اؼبثاؿ ُب التشريع الدستوري اؼبقارف.

منو عندما نص ُب  115على دسًتة مهنة احملاماة ُب الفصل  2114حيث عمل الدستور التونسي اعبديد لسنة 
صلبو على أف:" احملاماة مهنة حرة مستقلة تشارؾ ُب اقامة العدؿ والدفاع على اغبقوؽ واغبريات. يتمتع احملامي 

 بالضمانات القانونية اليت تكفل ضبايتو وسبكنو من تأدية مهامو ".
ة التونسية، ويضع معيارا اهبابيا هبذا التنصيص يدعم أحد الشركاء الفاعلُت ُب العدال –الدستور التونسي  –فهو 

قانونيا ؼبا يعمد أب دسًتة مهنة احملاماة، ويضمها الدستور نصا كتابيا باعتبارىا مهنة حرة مستقلة، شريكة ُب اقامة العدؿ 
ت والدفاع على اغبقوؽ واغبريات. مع اشارة النص بتمتع احملامي بالضمانات القانونية اليت ذبعلو يبارس مهامو حبرية رب

 غطاء ضباية دستورية علوية.
 وقد أشرنا سابقا لقيمة الدسًتة ُب مادة القانوف االداري.

والضمانات القانونية  بينما الدستور اعبزائري، قبده ٓب يشر أب مهنة احملاماة، امبا أشار بصورة غَت مباشرة للمحامي
 ضي ُب اإلجراءات القضائية.ؼبمارسة اؼبهنة ُب اطار القانوف، وإمكانية االستعانة بو من اؼبتقا

 األساس التشريعي للمحاماة: .2
 2113أكتوبر  29اؼبؤرخ ُب  17-13القانوف رقم:  اعبزائري، ىوأما األساس القانوين للمحاماة ُب النظاـ 

 اؼبتضمن قانوف احملاماة، والذي جاء عقب تشريعات سابقة لو.
ف مهنة احملاماة، وذلك ُب نص اؼبادة الثانية منها واليت ، ال قبده معرفا للمحامي، امبا جاء بتعريوبالرجوع اليو

نصت:" احملاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على ضباية وحفظ حقوؽ الدفاع وتساىم ُب ربقيق العدالة واحًتاـ مبدأ سيادة 
 .1القوانُت "

 وىو ذات اؼبوقف من خبلؿ تتبع مسار تشريعات قانوف احملاماة ُب اعبزائر.
والذي ٓب  1967سبتمرب  27اؼبؤرخ ُب:  212 -67ريع منظم ؼبهنة احملاماة دبوجب األمر: حيث صدر أوؿ تش

وبدد تعريف ال للمحامي وال ؼبهنة احملاماة، حيث أعترب ُب اؼبادة األؤب منو أف احملامي من مساعدي القضاء، يلزموف  ُب 
 .2اضُت، والسهر على ضباية مصاّب األطراؼؾباؿ فبارسة مهامهم كامل مساعدهتم سواء للدوائر القضائية أو اؼبتق

                                                           
، الصادر في ج ر ع 2013أكتوبر  29 المتضمن تنظيم مينة المحاماة، الصادر بتاريخ: 07 13من القانون:  02المادة  - 1

 .2013أكتوبر  30، المؤرخة في: 55
 1967أكتوبر  03في:  81الصادر في ج ر ع  1967سبتمبر  27المؤرخ في:  202 -67المادة األولى من األمر:  - 2

 المتضمن تنظيم مينة المحاماة.
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اؼبتضمن تنظيم مهنة احملاماة وىو ٓب يتعرض لتعريف للمحامي  1972نوفمرب  13ُب  61 -72ٍب صدر األمر: 
 .1بل جاء مؤكدا ؼبا سبقو من مهاـ وواجبات احملامي

وىو بدوره ٓب يعرؼ  14 -91أوؿ قانوف للمحاماة وىو قانوف:  1989ٍب صدر بعد التحوؿ الدستوري لسنة 
 احملامي كسابقو بل تعرض ؼبهنة احملاماة ُب اؼبادة األؤب منو ٍب تعرض للحقوؽ والواجبات اؼبتعلقة باحملامي.

فمهنة احملاماة مهنة حرة ومستقلةػ يؤديها احملاموف عرب كامل الًتاب الوطٍت لدى اعبهات القضائية واالدارية 
 .2والتأديبية

أساسيا من أعواف القضاء، بل يرى فيو بعضهم أنو قد يكوف أعمق من دور القاضي " حيث يعد احملامي عوف 
فاذا وازنت بُت عمل القاضي وعمل احملامي لوجدت أف عمل احملامي أدؽ وأخطر، ألف مهمة القاضي ىي الوزف 

 .3والًتجيح، أما مهمة احملامي فهو اػبلق واالبداع والتكوين "
تجاوزا نوعا ما، وتقليل من مهمة القاضي، واليت ىي قد تكوف أعمق من مهمة وىذا الرأي األخَت قد يكوف م

 احملامي. خاصة وىو اغبكم بُت أطراؼ متعددة، وبالتإب تكوف لقيمة الفكر الذي ينطق بو فوؽ قيمة فكر احملامي.
 ثانيا: موقف االجتهاد القضائي االداري من التمثيل الوجوبي من قبل المحامي.

يل دبحاـ أماـ جهات القضاء االداري اعبزائري من قبل أطراؼ الدعوى عمل بو منذ االستقبلؿ أب وجوبية التمث
 . 1969غاية سنة 

حيث كانت أوضاع التقاضي اؼبوروثة عن احملاكم االدارية ُب العهد االستعماري سارية اؼبفعوؿ بصفة انتقالية 
أب غاية  –وجوبية توكيل ؿباـ ُب الدعوى االدارية  –ء من ؽ ا ـ. حيث بقي العمل هبذا االجرا 474دبوجب اؼبادة 

، وىو تاريخ سريا مفعوؿ التنظيم القضائي الذي الغى مهنة وكبلء الدعاوى والغى احملاكم االدارية 1966جواف  15
أب غاية  ذاهتا. لكن ظل توكيل احملامي وجويب أماـ الغرؼ االدارية اؼبستحدثة على مستوى اجملالس القضائية بصفة مؤقتة

أصبح االطراؼ تاريخ تعديل قانوف االجراءات ومنها اؼبتبعة أماـ الغرؼ االدارية اؼبستحدثة. حيث  1969سنة 

                                                           
المتضمن تنظيم  1972ديسمبر  12، بتاريخ: 99الصادر في ج ر ع  1972نوفمبر  13المؤرخ في:  60 -72األمر:  - 1

 مينة المحاماة.
 المتضمن تنظيم مينة المحاماة. 07 -13من القانون:  5، 1المادة  - 2
، 33حنا، المحاماة أجل مينة في العالم، السنة  نقمو: راغبمقولة لرئيس محكمة النقض المصرية عبد العزيز فيمي عمر،  - 3

 .176ال عن: بوبشير محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص . نق574، ص 3ع  -1953 -1952
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اؼبتعلق  77 -69مكرر من األمر  169حسب اؼبادة  بأنفسهم أو توكيل محاـ ينوب عنهم يالتقاضمخيرين بين 
 . 1بقانوف االجراءات اؼبدنية اؼبعدؿ واؼبتمم 

السالفة الذكر:" ترفع الدعوى أب اجمللس القضائي بعريضة مكتوبة وموقع عليها من  169اؼبادة  حيث قالت
 اػبصم او من ؿباـ مقيد ُب نقابة احملامُت وتودع قلم كتابة اجمللس....".

منو:" تمثيل الخصـو بمحاـ وجوبي  826المادة لقانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية صرح ُب  19-18وقانوف 
 اـ المحكمة االدارية، تحت طائلة عدـ قبوؿ العريضة".أم

من  ا ج ـ ا فقد تكلمت عن اعفاء بعض اؽبيئات من التمثيل الوجويب دبحاـ أماـ القضاء وىي  827أما اؼبادة 
الدولة والوالية والبلدية واؼبؤسسة ذات الصبغة االدارية وىي ىيئات مستثناة على سبيل اغبصر، حيث كاف تربير ذلك 

 .2متبلؾ ىذه األشخاص كفاءات بشرية واطارات بإمكاهنا تسيَت ملف اؼبنازعة، مع زبفيف وترشيد  النفقات العموميةا
غَت اف ىذا االستثناء يصطدـ دبسألة حرماف ىيئات قد تتوافر فيها ذات اؼبواصفات اليت توفرت للهيئات السابقة 

ضمن ىذ االعفاء، ومن جهة ثانية األمر يصطدـ بقاعدة اليت حضيت هبذا االمتياز ورغم ذلك اؼبشرع ٓب يدرجها 
 من الدستور. 141اؼبساواة أماـ القضاء بُت صبيع اؼبتداعُت، حيث الكل سواسية أماـ القضاء وبسب اؼبادة 

 ومن بُت االجتهادات القضائية ُب وجوبية احملامي أماـ القضاء:
بأنو:" من اؼبستقر قانونا أف األصل ُب اجراءات  1991-13-11قرار الغرفة االدارية باحملكمة العليا ُب تاريخ: 

التداعي أماـ احملكمة العليا أف تكوف بالكتابة. والنيابة عن اػبصـو ال تكوف اال بواسطة ؿباـ مقبوؿ أمامها. ونيابة احملامي 
طاعن ) وإب الوالية ( وجوبية واال كاف الطعن غَت مقبوؿ. ومن ٍب: فاف عريضة الطعن ُب قضية اغباؿ اؼبمضاة باسم ال
 عن شكبل". طوبدوف توكيل ؿباـ معتمد لدى احملكمة العليا تعد غَت قانونية ومىت كاف ذلك استوجب عدـ قبوؿ ال

قائبل:" حيث يستخلص من عريضة االستئناؼ بأف والية الشلف  1999ماي  31وقضى ؾبلس الدولة ُب 
عريضة االستئناؼ ووقع عليها. .... كاف على الوإب أف يلجأ أب  اؼبمثلة من قبل واليها أف ىذا األخَت ىو الذي حرر

 .3نيابة ؿباـ معتمد لدى احملكمة العليا لكي يبثلو أماـ ؾبلس الدولة ..."
على ضرورة سبثيل اؼبؤسسة العمومية واالدارية  2112-13-18: رقم: بتاريخوقضى ؾبلس الدولة ُب قرار 
 .1عتبارىا مثل الدولةواالقتصادية دبحاـ ربت طائلة عدـ ا
                                                           

، ص 2006، 08عبد العزيز نويري، المنازعة االدارية في الجزائر تطورىا وخصائصيا دراسة تطبيقية، مجمة مجمس الدولة ع  - 1
98-99. 

 .99-98المرجع نفسو، ص  - 2
 .101، ص 1، ع 2002مجمة مجمس الدولة  - 3
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بأف اؼبستأنف ؼبا ذكر صفتو كمدير للربيد واؼبواصبلت لوالية  2114-13-16وقضى اجمللس ُب قرار بتاريخ: 
قسنطينة ُب عريضة االستئناؼ ووقع عليها بنفس الصفة دوف االشارة أب أنو يتقاضى باسم السيد وزير الربيد واؼبواصبلت 

فقرهتا االخَتة من ؽ ا ـ الف ذكر مدير اؼبواصبلت لوالية قسنطينة وحدىا  239ـ اؼبادة ويبثلو ُب قضية اغباؿ أب أحكا
مركز الدولة فبا يتعُت التصريح بعدـ قبوؿ عريضة االستئناؼ ؼبخالفتها  إلعطائهاعلى عريضة االستئناؼ غَت كافية 

ـ السابقة وتفسَتىا يعترب توكيل احملامي القضائي من خبلؿ االحكا بالتإب االجتهاد. 2من ؽ ا ـ " 239ألحكاـ اؼبادة 
أماـ ؾبلس الدولة وجوبيا بالنسبة عبميع اؼبتقاضُت أماـ ىذه اؽبيئة القضائية االدارية العليا، ما عدا الدولة كشخص معنوي 

 . 3فهي معفاة منو حيث يبثلها الوزير اؼبعٍت أو من يفوضو خصيصا ؽبذا الغرض
من اعواف القضاء يساعد القاضي ُب  –احملامي  –االدارية فوائد من بينها، اعتباره  التمثيل دبحاـ ُب اؼبادة لوجوبيو

الوصوؿ أب حكم أو قرار عادؿ يفصل ُب النزاع، وتنوير ىيئة اغبكم بنص تشريعي قد ال يكوف منشورا ُب اعبريدة الرظبية 
عن اغبكم بو. ىذا الدور االهبايب دفع بعض  أو اجتهادا قضائيا جمللس الدولة أو عرفا اداريا قد يغفل القاضي االداري

نواب اجمللس الشعيب الوطٍت أب تقدًن طلب تعميم وجوبية التمثيل دبحاـ حىت على مستوى احملاكم العادية ودعى 
 .4من ؽ ا ج ـ ا . غَت اف اللجنة القانونية رفضت التعديل 11أصحاب التعديل أب اعادة صياغة نص اؼبادة 

التمثيل دبحاـ أثر واضح ُب تكريس حقوؽ الدفاع وحق التقاضي للمتقاضي، اال اف لو أثرا سلبيا ورغم أف لوجوبية 
 ُب اعبهة اؼبقابلة قد يؤدي أب وأد حق التقاضي وتعقيد االجراءات أيضا.

لو حيث مهنة احملاماة ُب عمقها القانوين وكالة، والوكالة عمل ارادي أي ينبغي اف يًتؾ للمتقاضي حق اختيار وكي
أو يدافع عن نفسو دبفرده دوف اف هبرب على ىذه الوكالة. حيث يربر الزامو بوجوبية احملامي ُب القضاء العإب كمجلس 

 . 5الدولة باعتبار اؼبوضوع مرتبط بالقانوف وىيئة مقومة لؤلعماؿ واالجتهاد قد ال وبسن اؼبتقاضي سبثيل نفسو أمامو
االدارية ينجم عنو القاء اعباء على اؼبتقاضي وربميلو تبعات مالية، واف كاف  لكن ُب وجوبية التمثيل دبحاـ ُب اؼبادة

لتطبيق نظاـ اؼبساعدة القضائية اؼبكفوؿ قانونا ؼبن حالت وضعيتو اؼبالية دوف استعانة دبحاـ لرفع دعواه أثر ُب توخي 
 .6ذلك
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لحة يتعذر عليو فبارسة حق التقاضي يًتتب على مبدأ وجوبية التمثيل دبحاـ ُب اؼبادة االدارية أف صاحب اؼبص
 .1وىو حق دستوري وحق من حقوؽ االنساف اال اذا استعاف دبحاـ ُب دعواه

 ثالثا: ضرورة التمثيل القضائي من المحامي.
 يبكن أف نتطرؽ أب ضرورة التمثيل القضائي من احملامي ُب اؼبوقف الفرنسي، ٍب ُب اؼبوقف اعبزائري.

 ن التمثيل الوجوبي للمحامي:الفرنسي مالمشرع الموقف  .1

القاعدة العامة ُب رفع الدعاوى االدارية ال تكوف مقبولة اال اذا قدـ الطعن بواسطة أحد احملامُت، حيث اشًتطت  
، واؼبادة 17/19/1989من قانوف احملاكم االدارية واحملاكم االدارية االستئنافية الفرنسي الصادر ُب  118اؼبادة 
اء االداري أنو يشًتط لرفع الدعوى أماـ القضاء الكامل للمطالبة بدفع مبلغ من اؼباؿ على من قانوف القض 431-2

سبيل التعويض، أو االعفاء من دفعو، أو اثبات اؼببالغ اليت ًب دفعها، أو حل النزاع الناتج عن العقد االستعانة بأحد 
الدعوى اؼبمارسُت اختصاصهم ُب ؿبكمة دائرة  احملامُت اؼبقبولُت أماـ ؾبلس الدولة وؿبكمة النقض، أو أحد وكبلء

 .2االختصاص
واؼبشرع الفرنسي اعفى بعض الدعاوى من شرط وجوب االستعانة دبحاـ عند رفعها، حيث هبوز للمدعي توقيع 

 :3العريضة ورفعها بنفسو أو بواسطة وكيل خاص وىذه الدعاوى ىي
 دعاوى االلغاء. -
 الدعاوى االنتخابية. -
 بالمعاشات. الدعاوى المتعلقة -

ولقد أثَتت مسألة االلتزاـ دبحاـ ُب الدعاوى اؼبطروحة أماـ ؾبلس الدولة الفرنسي على احملكمة األوروبية غبقوؽ 
االنساف لتحديد ما اذا كاف ىذا االلتزاـ يعد خرقا لنصوص االتفاقية فيما تتضمنو من حق أطراؼ النزاع ُب قضية عادلة، 

ثل قيدا على حرية األطراؼ ُب الدفاع الشخصي. حيث قررت احملكمة اف للدوؿ األعضاء على اعتبار اف ىذا االلتزاـ يب
اغبق ُب اف تضع قواعد خاصة ُب التمثيل أماـ ؿباكمها العليا، باعتبار احتكار احملامُت اؼبرافعة أماـ ؾبلس الدولة ال يبثل 

 .4اعتداء على نصوص االتفاقية

 جوبي للمحامي:موقف المشرع الجزائري من التمثيل الو  .2

                                                           
 من االعالن العالمي لحقوق االنسان. 8المادة  - 1
 .194ىانم احمد محمود سالم، مرجع سابق، ص  -2
 .195المرجع نفسو، ص  -3
 .305 -304يز موسى، مرجع سابق، ص ايياب صالح الدين عبد العز  - 4
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يبكن االستشهاد بضرورة سبثيل احملامي أماـ اعبهات القضائية بالنصوص التالية، ُب قانوف االجراءات اؼبدنية 
 واالدارية اعبزائري.

منو حيت نصت على أف:" سبثيل اػبصـو دبحاـ وجويب أماـ جهات االستئناؼ والنقض،  11اؼبادة  ومن ذلك  
 ذلك ".ما ٓب ينص القانوف على خبلؼ 

حيث تشَت ىذه اؼبادة أب أف التمثيل دبحاـ أماـ القضاء العادي وجويب أماـ جهات االستئناؼ والنقض، أي أماـ 
 اجملالس القضائية واحملكمة العليا، ما ٓب ينص القانوف على خبلؼ ذلك.

ترفع الدعوى أماـ أدناه،  827منو:" مع مراعاة أحكاـ اؼبادة  815وخبصوص القضاء االداري، تنص اؼبادة    
 احملكمة االدارية بعريضة موقعة من ؿباـ".

 منو:" سبثيل اػبصـو دبحاـ وجويب أماـ احملكمة االدارية، ربت طائلة عدـ قبوؿ العريضة". 826وتنص اؼبادة 
 أعبله، من التمثيل الوجويب 811منو قالت:" تعفى الدولة واألشخاص اؼبعنوية اؼبذكورة ُب اؼبادة  827واؼبادة 

 دبحاـ ُب االدعاء أو الدفاع أو التدخل...".
أقرتا وجوب التمثيل دبحاـ ُب اؼبادة االدارية خببلؼ ما ىو ُب اؼبادة العادية حبسب  826و 815حسب اؼبادتُت 

 لدى الدرجة األؤب من التقاضي. 11اؼبادة 
 ضي.ذلك ما يطرح سؤاال ُب تربير ذلك وفائدتو وأثره على تعزيز وتكريس حق التقاو 

من التمثيل الوجويب دبحاـ، وىم على  811ومن جهة ؼباذا تعفى الدولة واألشخاص اؼبعنوية اؼبذكورة ُب اؼبادة 
 التوإب: الدولة والوالية والبلدية واؼبؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية.

عض الدعاوى اؼبرتبطة صريح بوجوبية أف ترفع الدعوى االدارية من قبل ؿباـ، ماعدا ب 815اف نص اؼبادة    
 بالدولة أو الوالية أو البلدية او اؼبؤسسة العمومية ذات الصبغة االدارية، بصفتها مدعية أو ُب حاؿ دفاع أو تدخل.

وبالتإب تبقى فرضية وجوبية التمثيل من قبل احملامي للشخص الطبيعي فردا عاديا أو شركة خاصة على سبيل 
 اؼبثاؿ.

ـ ا فقد تكلمت عن اعفاء بعض اؽبيئات من التمثيل الوجويب دبحاـ أماـ القضاء وىي من  ا ج  827أما اؼبادة 
الدولة والوالية والبلدية واؼبؤسسة ذات الصبغة االدارية وىي ىيئات مستثناة على سبيل اغبصر، حيث كاف تربير ذلك 

 .1فيف وترشيد  النفقات العموميةامتبلؾ ىذه األشخاص كفاءات بشرية واطارات بإمكاهنا تسيَت ملف اؼبنازعة، مع زب

                                                           
 .306-305ح الدين عبد العزيز موسى، مرجع سابق، ص ايياب صال - 1
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غَت اف ىذا االستثناء يصطدـ دبسألة حرماف ىيئات قد تتوافر فيها ذات اؼبواصفات اليت توفرت للهيئات السابقة 
اليت حضيت هبذا االمتياز ورغم ذلك اؼبشرع ٓب يدرجها ضمن ىذ االعفاء، ومن جهة ثانية األمر يصطدـ بقاعدة 

 من الدستور. 141سب اؼبادة ، حيث الكل سواسية أماـ القضاء حبصبيع اؼبتداعُت اؼبساواة أماـ القضاء بُت
 الفرع الثاني: الدور االجتهادي للمحامي.

يبكن النظر أب ما اذا كاف ىناؾ دور وأثر للمحامي ُب االجتهاد القضائي عموما، واالجتهاد القضائي االداري 
تو بداية. حيث ُب معرفة ما يبارسو من اتصف بصفة احملامي من على اػبصوص، من خبلؿ التطرؽ أب مهامو وواجبا

مهاـ وواجبات وبددىا اؼبشرع أثر ُب االجابة عن التساؤؿ اؼبطروح ُب ىذا السياؽ؛ واؼبتمثل ُب قدرة احملامي على 
ة سبتع ٍب يبكن للباحث أف يطرح تساؤال ؾباورا ىبص مدى امكاني .)أوال(االجتهاد من خبلؿ ما يبارسو من نشاط 

 .)ثانيا(احملامي بصفة الفقيو القانوين؟ واليت من خبلؽبا يبكن اغبكم بأثر ودور احملامي ُب اثراء االجتهاد القضائي االداري 
 أوال: مهاـ وواجبات المحامي.

ُت لقد بُت القانوف اؼبنظم ؼبهنة احملاماة مهاـ وواجبات احملامي بالتفصيل، وذلك ُب الباب الثاين منو، حيث ب   
 .21اؼبادة الثامنة أب اؼبادة  الثاين مناؼبهاـ ُب الفصل األوؿ من اؼبادة اػبامسة أب اؼبادة السابعة، والواجبات ُب الفصل 

ويتؤب الدفاع عنهم كما يقدـ ؽبم النصح واالرشادات حيث يقـو احملامي دبهمة سبثيل األطراؼ ومساعدهتم 
 .1القانونية

رع القياـ دبهاـ ازباذ كل تدبَت والتدخل ُب كل اجراء، والقياـ بكل طعن، ودفع وقبض  كما يبكنو مىت أجاز لو اؼبش
 .2كل مبلغ مع االبراء، والقياـ بكل اجراء يتعلق بالتنازؿ أو االعًتاؼ حبق، والسعي لتنفيذ األحكاـ القضائية

اعات االلتزامات اليت أما عن واجباتو، فمنها ضرورة فتح مكتب ُب دائرة اختصاص اجمللس القضائي، مع مر 
تضعها القوانُت واألنظمة وتقاليد اؼبهنة وأعرافها، وربسُت اؼبدارؾ العلمية باستمرار، واالحًتاـ الواجب للقضاة والواجبات 

 القضائية، وارتداء البذلة الرظبية وحسن معاملة الزمبلء، وسلوؾ مسلك اؼبساىم الوُب للعدالة.
مو، وبضماف الدفاع على اؼبتقاضي اذا عُت ُب اطار اؼبساعدة القضائية بقابل وضباية حقوؽ ومصاّب موكلو واحًتا

 أو بدونو.
مع منعو من السعي عبلب الزبائن أو القياـ أو االشهار لنفسو أو االيعاز بذلك، مع مراعاة السر اؼبهٍت، وأسرار 

اؼبسند اليو اال بعد اخبار موكلو سلفا  موكلو، وسرية التحقيق، وعدـ سبثيل مصاّب متعارضة، وعدـ التنحي على التوكيل

                                                           
 .05المتضمن تنظيم مينة المحاماة، المادة  07-13القانون  - 1
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بذلك وُب الوقت اؼبناسب، مع منع امتبلكو عن طريق التنازؿ اغبقوؽ اؼبتنازع فيها، مع التزامو بكل الوثائق اػباصة 
 بالقضايا اليت يرافع خبصوصها، مع امكانية القياـ دبعامبلت مالية زبص موكلو.

 ثانيا: ىل المحامي فقيها قانونيا؟
ل االجابة عن التساؤؿ: ىل احملامي فقيها قانونيا؟ يبكن للباحث أف وبدد تعريف الفقو القانوين ومركزه قب   

 القانوف بصورة عامة. القانوين ذباه
، أو فهم غرض اؼبتكلم من كبلمو، وعرفو اماـ اغبرمُت واعبرجاين األصوليُتالفقو ُب اللغة، ىو الرأي عند أكثر    

بالشيء والفهم لو، أو ىو الفهم بذاتو، رجل فقيو أي عآب، وكل عآب بشيء فهو فقيو، أو ىو بالعلم، أو ىو العلم 
 .1الفطنة

أما الفقو القانوين، فعرفو عبد الرزاؽ السنهوري وحشمت أبو ستيت بأنو:" استنباط األحكاـ القانونية من   
 و اؼبعيار اؼبوضوعي ُب ربدبده.. أ2مصادرىا بالطرؽ العلمية ". حيث ىو يبثل اؼبظهر العلمي للقانوف
 . وىو ىنا يبثل اؼبعيار العضوي.3أو" ؾبموع الفقهاء الذين زبصصوا ُب البحث ُب القانوف "

وعرؼ أيضا باعتباره:" ؾبموعة اآلراء القانونية الصادرة عن علماء القانوف، أي الفقهاء، دبناسبة شرح وتفسَته،   
القانوين، من خبلؿ صياغتو وتطبيقو، واستنباط اغبكم القانوين من مصادره  وربليل النصحيث يعمد الفقيو أب نقد 

 .4بالطرؽ العلمية "
 .5" تلك القواعد اليت يستنبطها الفقهاء بالدراسة والبحث "اغبلو:وعرفو ماجد راغب 

االت وعرفو توفيق بوعشبة بأنو:" ما يصدر من اؼبؤلفُت من أصحاب اؼبصنفات والبحوث والدراسات وشىت اؼبق
العلمية اؼبتعلقة فيما ىبص اؼبادة العلمية، بشىت اؼبواضيع واؼبسائل اؼبطروحة بالعبلقة مع ما يأٌب بو اؼبشرع أو ما ينطق بو 
القضاء. فيكوف ُب تلك الكتابات الصادرة عن أساتذة أو ؿبامُت أو قضاة عروض ومناقشات ورباليل وتعاليق وبسط 

 .6تشكل ما يسمى اصطبلحا بالفقو "أفكار أو لنظريات وؾبموع كل ذلك ي
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 .69، ص 2000غب الحمو، القانون االداري، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، ماجد را - 5
 .27توفيق بوعشبة، القانون االداري التونسي، د د ن، د س ن،  ص  - 6
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وعرفو كل من عبد الباقي البكري وزىَت البشَت بأنو يفيد معنيُت:" أوؽبما؛ ؾبموع أراء علماء القانوف القائمة على 
دراسة القانوف دراسة ربليلية انتقادية واعبامعة بُت استخبلص األحكاـ القانونية من مصادرىا بالطرؽ العلمية ومناقشة 

حكاـ للكشف عن نقائض القانوف وعيوبو، وثانيهما؛ علماء القانوف أنفسهم الذين زبصصوا ُب شرح القانوف ىذه األ
 .1وتفسَته ونقده "

من خبلؿ التعاريف السابقة للفقو القانوين، يبكن القوؿ أنو يبكن اف نضع معيارين لتحديد معٌت الفقو، ونبا    
الشرح  طائلة يعرب عن ؾبموع األشخاص الذين يبكن أف يضعوا القانوف ربت اؼبعيار العضوي واؼبعيار اؼبوضوعي، فاألوؿ

 والتحليل والنقد. أما اؼبعيار الثاين فيمثل ؾبموع اآلراء والقواعد اليت يستنبطها أىل الفهم للقانوف.
فقو القانوين. وُب نظرية القانوف ؼبا نتطرؽ ؼبسألة مصادره فاف الراجح ىو اؼبعيار اؼبوضوعي ُب ربديد معٌت ال   

را رظبيا ُب القوانُت القديبة، ٍب أصبح دحيث تبحث نظرية القانوف اؼبركز القانوين للفقو كمصدر للقانوف، فقد كاف مص
 مصدرا تفسَتيا ُب معظم القوانُت والتشريعات اغبديثة.

داية ٍب أراء وجهاء اجملتمع رجاؿ الدين ب بآراءحيث كاف للفقو دورا أساسيا ُب تكوين قواعد القانوف الروماين، بدءا 
 .2ليصبح طريقا علميا من خبلؿ تدوين اؼبؤلفات القانونية أب جانب الفتاوي العملية

عرب مراحل التاريخ  االفقو وأئمتهمدارس وساىم الفقو ُب تشكل قواعد الشريعة االسبلمية، من خبلؿ ظهور 
ئمة الفقو األربعة وتدوين كتب الفقو، وظهور الفقو االسبلمي، خاصة ما بعد وفاة النيب وانقطاع الوحي. بظهور أ

االسبلمي، وظهور مدرستُت أساسيتُت نبا مدرسة اغبديث ومدرسة الرأي، حيث كاف ؽبذه األخَتة دورا ال ينكر ُب 
 . 3تطوير قواعد الفقو االسبلمي اجتهادا ورأيا

 أصباع الفقهاءقيو، وال حىت برأي انعقد فالقاضي اليـو يستأنس بآراء رجاؿ الفقو فحسب، مهما بلغت مكانة الف
حولو. غَت أف عدـ الزامية آراء الفقو ال يعٍت أهنا مسلوبة األنبية، حيث يبقى ؽبا أثر ودور ُب ارشاد القاضي أو ُب 

 .4التحضَت ألعماؿ اؼبشرع
ع تأثرا بقوانُت يرى كل من عبد الرزاؽ السنهوري وحشمت أبو ستيت أف " الفقيو أوسع أفقا من القاضي، وأسر    

التطور .. وعيبو أنو كثَتا ما ينحرؼ عن اغبياة العملية، وىو ُب ظبوه أب العموميات يبتعد عما ُب اغبياة من مبلبسات 
 .1وظروؼ خاصة ُب كل قضية من أقضيتها "

                                                           
 .153عبد الباقي البكري، زىير البشير، المدخل لدراسة القانون، د د ن، ص  - 1
 .156عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص  - 2
 .156، ص المرجع نفسو - 3
 .158، ص المرجع نفسو - 4
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لئلجابة  من خبلؿ ما تقدـ نرجع أب السؤاؿ األساسي الذي طرح بداية: ىل احملامي يعترب فقيها قانونيا؟ وذلك
عن التساؤؿ الذي يليو اف كاف فقيها قانونيا فهو ؾبتهد وبالتإب لو أثر ُب بناء االجتهاد القضائي عموما، واالجتهاد 

 القضائي االداري خصوصا. واف كاف غَت ذلك فليس دبجتهد.
 ُت ذلك ُب نصوصو.ب 17-13بالرجوع أب شروط فبارسة مهنة احملاماة، فاف القانوف اؼبنظم ؼبهنة احملاماة رقم: 

حيث اشًتط لبللتحاؽ دبهنة احملاماة اغبصوؿ على شهادة الكفاءة اؼبهنية ؼبهنة احملاماة بعد شهادة الليسانس، 
ومتابعة تربص. مع اعفاء القضاة الذين ؽبم أقدمية عشر سنوات من اؼبمارسة على األقل، وحائزو شهادة الدكتوراة أو 

قوؽ اغبائزوف على شهادة اؼباجستَت ُب اغبقوؽ أو ما يعادؽبا اؼبمارسوف ؼبدة عشر قانوف، وأساتذة كليات اغب دكتوراة
 .2سنوات على األقل من شهادة الكفاءة اؼبهنية

حيث يتم اغبصوؿ على شهادة الكفاءة اؼبهنية بعد تكوين ُب مدارس جهوية لذلك، وبدد تنظيمها التنظيم كما 
منو. ويًتشح ؽبا كل من كاف جزائري اعبنسية مع مراعاة االتفاقيات  33 ُب اؼبادة 17-13نص قانوف تنظيم احملاماة 

القضائية، وحائزا لشهادة الليسانس ُب اغبقوؽ أو ما يعادؽبا، وأف يكوف متمتعا حبقوقو السياسية واؼبدنية، وأف يكوف 
 .3حسن السَتة والسلوؾ، وأف تسمح حالتو الصحية والعقلية دبمارسة اؼبهنة

على شهادة الكفاءة اؼبهنية تربصا ميدانيا مدتو سنتاف يتوج بتسلم شهادة هناية الًتبص  اؼبتحصلُتحيث ال يتابع 
من قبل عبنة اؼبنظمة، باستثناء القضاة الذين ؽبم أقدمية عشر سنوات على األقل أو حاملي شهادة الدكتوراة أو دكتوراة 

 17-13من قانوف  38يلتـز بالواجبات احملددة ُب اؼبادة دولة. مع امكانية مدة الًتبص لسنة واحدة للمًتبص الذي ال 
 .4اؼبنظم ؼبهنة احملاماة

 .5جدوؿ احملامُت ومسجبل ُبوصفة احملاـ ال تكوف اال ؼبن كاف مقيدا 
ىذه أىم الشروط القانونية الواجب توافرىا ؼبن يريد فبارسة مهنة احملاماة، حيث بعد التكوين النظري ُب اعبامعة 

مازالت ٓب تنصب بعد  واليت-للتكوينادة الليسانس على أقل تقدير، ٍب الدخوؿ لسنتُت ُب اؼبدارس اعبهوية والتخرج بشه
 ٍب القياـ بًتبص ميداين لسنتُت ُب مكتب ؿباماة ليجد اؼبًتشح نفسو مؤىبل ؼبمارسة اؼبهنة. –

                                                                                                                                                                                                 
 .116عبد الرزاق السنيوري، حشمت أبو ستيت، مرجع سابق، ص  -1
 .35الى المادة  31المنظم لمينة المحاماة، المادة  07 -13القانون رقم:  -2
 .34المنظم لمينة المحاماة، المادة  07 -13القانون رقم: ا  - 3
 .41 -36المنظم لمينة المحاماة، المادة  07 -13القانون رقم:   -4
 .32المنظم لمينة المحاماة، المادة  07 -13القانون رقم:   -5
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م للمادة القانونية تؤىلو وأف األمر كذلك يؤىل احملامي أف يكوف على درجة من الفقو والفه يعتقد الباحث
 للتحليل والنقد واالثراء لنصوص ومواد القانوف وحبث اهبابياتو وعثراتو، ونقد مضامينو.

دبعٌت أنو ولو كاف األمر يتطلب خربة ُب اؼبيداف العملي بعد التكوين النظري، اال أنو يصدؽ وصف من كاف 
رتبط دبدى جدية احملامي ُب فبارسة نشاطو القضائي، واندماجو ُب فبارسا ؼبهنة احملاماة بالفقيو القانوين، وىنا األمر م

 منظومة العدالة، وربقيق شرط اؼبساعد الفاعل لتحقيق العدالة.
أيضا الواقع العملي لنسبة البأس هبا من فبارسي مهنة  –ربلي احملامي بصفة الفقيو القانوين  –ويدعم ىذا الرأي 

ريس ُب كليات ومعاىد اغبقوؽ. حيث مزاولة النشاط األكاديبي من جهة والنشاط احملاماة، والذين يزاولوف نشاط التد
القضائي من جهة ثانية يعتقد الباحث، أف ذلك هبعل من احملامي األستاذ مؤىبل على تبصر نصوص القانوف فهما ودراية 

 أمكنو ذلك. مىت كاف واضحا، والوقوؼ على ما غمض منها وأشكل واقعا لينتقد ووبلل، وهبد اغبلوؿ ما
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 المبحث الثالث: االجتهاد القضائي في معقولية المحاكمة.

اف من بُت الظواىر السلبية اليت تتصف هبا االجراءات القضائية أماـ اعبهات القضائية عموما، ظاىرة بطء 
 دفاعهم. التقاضي وطوؿ وقت حل النزاع داخلها، فبا قد يلحق ضررا باؼبتقاضُت، وحبقوقهم وحقوؽ

 ليست مقصورة على اعبزائر وحدىا، بل تعرفها معظم الدوؿ ومن ذلك القضاء الفرنسي. وىذه الظاىرة
، وىو ذات 1لذلك ازبذ اؼبشرع الفرنسي صبلة من االجراءات والتدابَت الغاية منها تقصَت ىذه اؼبدة قدر االمكاف

اجراءات ؿبفزة على معقولية الفصل ُب اػبصومة االدارية. التوجو الذي سلكو اؼبشرع اعبزائري مؤخرا من خبلؿ تدابَت و 
 تكريس وتعزيز مبادئ احملاكمة العادلة. إطاروذلك ُب 

حيث تتعّدد أسباب بطء اجراءات التقاضي وتتنوّع، وال تقع على كاىل القضاة وحدىم. فهناؾ أسباب تعود إٔب 
ن وغَتىم، وأسباب تعود إٔب التشريعات اإلجرائية، وأخرى أعواف القضاة كاحملامُت واػبرباء ومساعدي القضاء كاحملضري

تعود إٔب إزدياد السكاف وكثرة مشاكلهم ونقص عدد القضاة وغَتىا من األسباب. كما زبتلف ىذه األسباب وتتنوّع 
 .2وزبتلف باختبلؼ اجملتمعات والبيئات وردبا تعود إٔب أماكن العمل وبيئتو

اوى، باإلضافة ما ذكر؛ فشل نظاـ ادارة الدعوى، وطبيعة بعض الدعاوى أسباب البطء ُب البت بالدع وبُت 
 .3وتعقيد اجراءاهتا، وأطراؼ اػبصومة القضائية

وبقصد معاعبة ىذه الظاىرة القضائية، واغبد منها أو التقليل منها على األقل، تتدخل التشريعات االجرائية خاصة 
 ُب توجيو اؼبشرع ُب كثَت من األحايُت. ُب ذلك، ولعل تدخل االجتهاد القضائي أثر أساسي

فاإلصبلحات القضائية اليت دأبت الدولة اعبزائرية على القياـ هبا من حُت آلخر، سبت اؼببادرة بتقنُت تشريعات ربد 
وذبسد مبدأ اساسيا يسمى دببدأ معقولية احملاكمة، واف كاف الواقع واالحصائيات اليت  منها،من ىذه الظاىرة وزبفف 

 عنها اؼبتخصصوف يثَتوف عديد العوائق ُب ىذا اجملاؿ. يتحدث
، ٍب معقولية (األوؿ اؼبطلب) الفرنسيواألسس القضائية ُب االجتهاد  نبُت تبعا لذلك، مفهـو معقولية احملاكمة

 .الثاين( )اؼبطلب احملاكمة ُب االجتهاد القضائي االداري اعبزائري
 

                                                           

 .65، ص 2010عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ األحكام االدارية ضد االدارة العامة، دار ىومة الجزائر  - 1
، )النقضمقدمة الى المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العميا  أنظر: بطء البت بالدعاوى " االختناق القضائي "، ورقة عمل - 2

، في الدول العربية، اعداد المركز العربي لمبحوث القانونية والقضائية سمطنة التعقيب(التمييز، المجالس العميا لمقضاء، محاكم 
 .2016-26/10-23عمان، 

 وما بعدىا. 4ابق، ص المرجع الس بطء البت بالدعاوى " االختناق القضائي "،أنظر:  - 3
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 ألسس القضائية في االجتهاد الفرنسي. المطلب األوؿ: مفهـو معقولية المحاكمة وا
 نبُت بداية مفهـو معقولية احملاكمة ُب الفرع األوؿ، ٍب األسس القضائية ؼبعقولية احملاكمة ُب الفرع الثاين.

 المحاكمة. مفهـو معقوليةالفرع األوؿ: 
 نبُت بداية تعريف معقولية احملاكمة، ٍب خصائصو.

 أوال: تعريف معقولية المحاكمة.
، 1215بعض الفقو أصل اغبق ُب احملاكمة ُب مدة معقولة، أب العهد األعظم اؼباغنا كارتا، ُب أقبلًتا سنة  يرجع

والذي جاء فيو:" لن ننكر على االنساف حقو ُب العدالة ولن نؤجل النظر أب القضايا ".ٍب نظم اعبلف اغبقوؽ لوالية 
 .17811ق ًب دسًتتو ُب والية ماساسوتش سنة ، نصا واضحا على ىذا اغب1776فرجينيا األمريكية سنة 

وعرفت معقولية احملاكمة بأهنا:" حق اؼبتهم التمتع أثناء نظر قضيتو، وعلى قدـ اؼبساواة التامة بالضمانات الدنيا 
 واليت من بينها أف وباكم دوف أي تأخَت ال مربر لو "

أب اؼبادة اعبنائية، ؼبا أطلق مصطلح اؼبتهم ُب  والواقع أف ىذا التعريف، ىو ضيق للمبدأ باعتباره يشَت مباشرة
 مضمونو، واألمر يرتبط جبميع اؼبواد جنائية أكانت أو مدنية أو ادارية أو غَتىا.

وبالتإب تطبيق مبدأ معقولية احملاكمة يشمل أي اجراءات التقاضي بغض النظر عن طبيعة النزاع اؼبعروض أماـ 
 اعبهات القضائية.

ياؽ، القوؿ أف مبدأ " معقولية احملاكمة " يبثل ُب جوىره مدة ال تلحق ضررا باؼبتقاضُت ويبكن ُب نفس الس
 أساسا، قد تسمى " اؼبدة اؼبعقولة " أو" اؼبدة اؼبثلى ".

حيث سبثل اؼبدة اؼبعقولة ؼبعقولية احملاكمة، اؼبدة اليت هبب أف تنسحب على كل دعوى قضائية، وسبتد من مرحلة 
 اكمة أب غاية تنفيذ القرار.التحقيق مرورا باحمل

واؼبدة اؼبثلى؛ تتعلق بإدارة الوقت القضائي، وهتدؼ بشكل أساسي أب أف تكوف " مدة ؾبموع االجراءات مناسبة 
 منذ تقدًن الدعوى ولغاية النتيجة النهائية اؼببلءمة لؤلىداؼ اليت سعى ؽبا اؼبتقاضوف عرب تقدًن الدعوى ".

أو اؼبثلى مسؤولية صبيع اؼبؤسسات واألشخاص اؼبكلفُت بنظم وزبطيط وتنفيذ  وربديد ىذه اؼبدة اؼبعقولة
 االجراءات القضائية.

حيث من الناحية العملية التطبيقية، وضعت بعض النظم االجرائية كتونس ولبناف على سبيل اؼبثاؿ، نظاـ لرصد 
 ة االجراءات على الصعيد العاـ.مدد االجراءات أماـ احملاكم، من أجل توفَت بيانات احصائية مفصلة عن مد

                                                           
 .04، ص 2003غنام محمد غنام، حق المتيم في المحاكمة السريعة، دار النيضة العربية، القاىرة،  - 1
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تعريف معقولية احملاكمة بأهنا:" النظر ُب الدعوى واغبكم فيها ُب آجاؿ مقبولة، دوف أف تلحق  للباحث يبكن
 ضررا بأحد أطراؼ اػبصومة ".

اف حق معقولية احملاكمة، يبكن النظر اليو من خبلؿ مصادر تشريع الفقو االسبلمي، حيث بينت تلك اؼبصادر 
ختلفة مدى الضرورة أب سرعة اجراءات التقاضي والبت ُب القضايا دوف تسويف وفباطلة ضمانا غبقوؽ اؼبتنازعُت اؼب

 وصونا ؼببادئ احملاكمة العادلة وتكريسا للعدالة الناجزة.
 : 1قاؿ ؿبمد الطاىر بن عاشور ُب ذلك، على سبيل اؼبثاؿحيث 

اؿ اغبقوؽ إٔب أصحاهبا وىو مقصد من السمو دبكانو ، فإف اإلبطاء بإيصاؿ اغبق إٔب بقي علينا إكماؿ القوؿ ُب مقصد التعجيل بإيص) 
صاحبو عند تعينو بأكثر فبا يستدعيو تتبع طريق ظهوره يثَت مفاسد كثَتة، منها: حرماف صاحب اغبق من االنتفاع حبقو ، وذلك إضرار بو 

آب للمحق ..ومنها استمرار اؼبنازعة بُت احملق واحملقوؽ وُب ذلك فساد ، ومنها إقرار غَت اؼبستحق على االنتفاع بشيء ليس لو وىو ظ
حصوؿ االضطراب ُب األمة ، فإف كاف ُب اغبق شبهة للخصمُت وٓب يتضح احملق، من احملقوؽ ففي اإلبطاء مفسدة بقاء الًتدد ُب تعيُت 

ربصل مفسدة تعريض األخوة اإلسبلمية للوىن وااللبراـ ،  صاحب اغبق وقد يبتد التػنازع بينهما ُب ترويج كل شبهتو، وُب كبل اغبالُت
حرمة ومنها تطرؽ التهمة إٔب اغباكم ُب تريثو بأنو يرد إمبلؿ احملق حىت يسأـ متابعة حقو، فيًتكو فينتفع احملقوؽ ببقائو على ظلمة فتػزوؿ 

 القضاء من نفوس الناس، وزواؿ حرمتو من النفوس مفسدة عظيمة"
 بل، توجد حاالت يبكن أف فيها تأخَت اغبكم، ومن أنبها:غَت أنو ُب اؼبقا

حالة رجاء الصلح بُت اػبصمُت؛ فالصلح مطلب شرعي وغرض ديٍت، أمر بو اؼبؤب تعأب ُب عديد اآليات ومنها  -
ُب األمور العامة وُب اؼبنازعات خاصة، ولذا ؼبا تنازع عنده رجبلف ُب  وأرشد إليو قولو:" والصلح خَت "، 

 .: )اذىبا فاقتسما( ٍب توخيا إٔب اغبق ٍب استهما ٍب ليحلل كل منكما صاحبو ؽبما قاؿ ؽبما  مواريث

حيث يكوف الصلح أوكد، مىت كاف النزاع خاصة بُت قرابة، او اذا ألتبست على القاضي األمور وأشكلت عليو 
 القضية.

و : ) واجعل ؼبن ادعى حقاً غائباً أمداً جاء ُب رسالة عمر رضي اهلل عن حالة امهاؿ مدعي البينة الغائبة؛ حيث
 .ينتهي إليو ، فإنو أثبت للحجة وأبلغ ُب العػذر، فإف أحضر بينة إٔب ذلك األجػل أخذ حبقو وإال وجهت عليو القضاء (

ويقوؿ ابن القيم ُب ذلك : )ىذا من سباـ العدؿ فإف اؼبدعي قد تكوف حجتو أو بينتو غائبة ، فلو عجل عليو 
حقو ، فإذا سأؿ أمداً ربضر فيو حجتو أجيب إليو وال يتقيد ذلك بثبلثة أياـ ، بل حبسب اغباجة فإف ظهر  باغبكم بطل

                                                           
 دار الكتاب المصري ودار الكتاب المبناني.ىر بن عاشور، مقاصد الشريعة، محمد الطا - 1
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عناده ومدافعتو للحكم ٓب يضرب لو أمداً ، بل يفصل اغبكومة ، فإف ضرب ىذا األمد إمبا كاف لتماـ العدؿ ، فإذا كاف 
 .1فيو إبطاؿ للعدؿ ٓب هبب إليو اػبصم (

 معقولية المحاكمة.ثانيا: خصائص 
بعد ربديد مفهـو معقولية احملاكمة، يبكن ُب ىذا الفرع طرح السؤاؿ الرئيس اؼبتعلق خبصائصو أو بتحديد الطبيعة 

 القانونية لو؟ والذي من خبللو نبُت أثر ودور القضاء خبصوصو اجتهادا.
بعضهم دعا أب اعتباره مبدأ قانونيا حيث دعا بعض الفقو أب اعتبار معقولية احملاكمة حقا من حقوؽ االنساف، و 
 عاما. ُب حُت يرى اذباه معترب أب ضم معقولة احملاكمة ضمن مبادئ األمن القضائي.

 معقولية المحاكمة حق من حقوؽ االنساف: .1
تعلي بعض الدساتَت من قيمة مبدأ معقولية احملاكمة، وذبعلو كأحد حقوؽ االنساف، وتضمو ُب مقدمات دساتَتىا 

بنوده ونصوصو، ومن ذلك الدستور األمريكي وبعض الدساتَت األوروبية، أب جانب حق الدفاع واغبق ُب أو ضمن 
 .2ؿباكمة عادلة. حيث اؼبتفق عليو أف " العدالة البطيئة نوع من الظلم "

فمن بُت اغبقوؽ األساسية لئلنساف أف يستوُب حقو القضائي سواء أكاف مدعيا أو مدعيا عليو ُب وقت زمٍت 
 مقبوؿ.

حيث التضمُت الدستوري ؽبذا اؼببدأ هبعل منو حقا انسانيا كغَته من اغبقوؽ الواجبة االحًتاـ والتقدير، واليت    
ربظى دبكانة سامية قانونية من خبلؿ دسًتتو، وذلك ما عملت بعض الدساتَت العربية عليو ومن ذلك على سبيل اؼبثاؿ 

:" لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، في أجل معقوؿ. ى أفمنو عل 118نص الدستور التونسي ُب الفصل 
 والمتقاضوف متساووف أماـ القضاء ".

" لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، منو الذي نص على أف: 121والدستور اؼبغريب كذلك، ُب الفصل  
 وفي حكم يصدر في أجل معقوؿ ".

 معقولية المحاكمة مبدأ قانونيا عاما. .2

                                                           
 أنظر: ابن القيم الجوزية، اعالم الموقعين عن رب العالمين.  - 1
من الدستور االسباني،  24فقرة ب، والمادة  11انظر عمى سبيل المثال: الميثاق الكندي المتعمق بالحقوق والحريات المادة  - 2

 من الدستور البرتغالي. 32من الدستور السويسري، والمادة  29والمادة 
 .05، ص مرجع سابقوغنام محمد غنام، 
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اكمة يعترب من اؼببادئ القانونية العامة، اليت يبكن للقاضي تطبيقو عند نظر أي دعوى، وبالتإب ال وبتاج اف معقولية احمل   
ُب ذلك أف يكوف ىذا اؼببدأ مقنن ومشرع ُب التشريع الداخلي، حيث العتبارات احملاكمة العادلة واحملاكمة الناجزة يكوف 

تأسيس تطبيق اؼببدأ، باعتباره اؼبسؤوؿ األوؿ عن وضع حد القاضي االداري خصوصا، والقاضي عموما متحررا من 
 للخصومة اليت أمامو.

فتحديد مدة ؿبددة للمحاكمة، تعد مدة معقولة، ليس باألمر السهل واؽبُت، وقد ال يكوف ؾبديا بتاتا، وذلك    
 الختبلؼ طبيعة ومضموف النزاعات اليت تعرض ُب أروقة اعبهات القضائية.

 لقانوف الدوٕب على اؼبرونة ُب ربديد اؼبدة اؼبعقولة غبل اؼبنازعات دوف ربديد دقيق وثابت ؽبا.لذلك نصت قواعد ا
فالتشريعات الوطنية يصعب عليها التحديد الدقيق الثابت للفصل ُب اؼبنازعات عامة، لذلك تًتؾ للسلطة التقديرية 

، حبيث تكوف سلطتو التقديرية ُب ما تستغرقو للقاضي دبا يراه مناسبا حبسب ظروؼ كل قضية، بُت بساطتها وتعقيدىا
االجراءات، وأسباب التأخَت، ووقوع الضرر ونوعو، باالضافة أب مدى سبسك اؼبتقاضي حبقو ُب احملاكمة السريعة أو ال؟ 

 1وُب ذلك ىبضع تقدير احملكمة لرقابة احملكمة العليا من حيث سبلمة االستدالؿ، وكفاية السبب.
 من مبادئ األمن القضائي.معقولية المحاكمة  .3

تشَت بعض االحصائيات اؼبتعلقة دبسألة اؼبدة الزمنية للفصل ُب اػبصومة االدارية على طوؽبا، فعلى مستوى    
احملاكم االدارية معدؿ الفصل وصل أب سنتُت، وعلى مستوى ؿباكم االستئناؼ وصل معدؿ الفصل أب أربعة عشر 

 .2فقد ذباوز اؼبدى الزمٍت للفصل ُب اػبصومة االدارية معدؿ السنتُتشهرا، أما على مستوى ؾبلس الدولة 
 لذلك كرس مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية الدولة عن انتهاؾ الحق في معقولية الحكم:

Droit à un délai raisonnable de jugement  

 M. Magiera.ٍب عززه حبكم 19783-12-29بتاريخ:  Darmont قد ًب ذلك دبوجب حكمو ُب قضيةو
 .20024-06-28بتاريخ: 

حيث يستند االجتهاد القضائي االداري ُب تكريس مبدأ معقولية احملاكمة أب ؾبموعة من اؼبربرات االجرائية واليت 
 قد ىبرج أحيانا عن النص التشريعي عندىا.

                                                           
 .22غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص  - 1
 83مار بوضياف، القضاء االداري في الجزائر، مرجع سابق، ص ع - 2

3
- M, Long, ibid, p 863.                              - 

4
-C.E.ass, Garde des sceax, ministre de la justice c/M.Magiera, AJDA, 2002, p 568. 

Voir oussi: jean-claudevbonchot. Paul Cassia.. Bernard Poujade, Les grands arréts du contentieux 

administratif, 4 édition 2014, Dalloz, p 100 et ext…. 
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صلة بُت معقولية لذلك يبكن عد معقولية احملاكمة كأحد مبادئ األمن القضائي. حيث ىناؾ ارتباط وثيق ال   
 احملاكمة واألمن القضائي.

 الفرع الثاني: األسس القضائية لقاعدة معقولية المحاكمة.
يبكن تبيُت األسس القضائية لقاعدة معقولية احملاكمة ُب اجتهاد ؾبلس الدولة األوؿ، أي ُب بواكَت اجتهاداتو    

 أوال، ٍب ُب تطبيقها ُب التشريع ثانيا.
 لس الدولة الفرنسي األوؿ.أوال: في اجتهاد مج

باكورة األحكاـ اليت صدرت ُب شأف التزاـ القضاء االداري بتحقيق العدالة الناجزة،  Magieraحكم يعد     
واليت قد تساءؿ بصددىا نتيجة طوؿ أمد القضايا أماـ احملاكم من خبلؿ تعويض مناسب من القاضي االداري. غَت اف 

ا اؼبسلك القضائي اعبديد نسبيا اال بعد ضغط مورس من قبل القضاء األوريب ُب ؾبلس الدولة الفرنسي ٓب يتجو ىذ
احملكمة األوربية غبقوؽ االنساف واليت قضت بغرامات باىضة جراء عدـ االلتزاـ دببدأ معقولية احملاكمة والعدالة الناجزة 

 .1للمتقاضُت
ة دبنحو تعويضا عن البطء ُب السَت ُب دعواه دعوى أماـ احملكمة االدارية بباريس للمطالب M.Pierreحيث أقاـ 

اليت سبق وأف أقامها أماـ احدى ؿباكم القضاء االداري الفرنسي، فقضت احملكمة االدارية برفض الدعوى، فقاـ اؼبدعي 
و بالطعن عليها أماـ احملكمة االدارية االستئنافية بباريس، واليت قضت بالغاء حكم ؿبكمة أوؿ درجة، وُب اؼبوضوع منح

تعويضا جابرا لؤلضرار اليت قدرت احملكمة غبقوقها باؼبدعي، فقاـ وزير العدؿ بالطعن على ذلك أماـ ؾبلس الدولة، 
دبوجب االتفاقية األوربية  العدالة الناجزة ىي أحد الحقوؽ المكفولة  للمتقاضينوالذي انتهى ُب قضاءه أب اعتبار 

االلتزاـ واغبرص على عدـ اطالة أمد النزاع، وُب حاؿ غَت ذلك يطالب  –على احملاكم كافة  –غبقوؽ االنساف، ويتعُت 
 . 2اؼبرفق القضائي بالتعويض نتيجة ذلك

ر الصارخ ما خكثر من سبع سنوات، دوف اف يكوف ؽبذا التأأحيث تباطء القضاء عن الفصل ُب دعوى اؼبعٍت 
قيا ُب صورة سوء أداء مرفق القضاء لعملو، وال يربره. حيث اعترب ؾبلس الدولة اف انتهاؾ ىذا اغبق يشكل خطأ مرف

 .3يشًتط لًتتيب مسؤولية الدولة ُب مثل ىذه االحواؿ صدور خطأ جسيم من جانب اؼبرفق

                                                           
 .20، ص 2017، سبتمبر 1المستحدث في قضاء مجمس الدولة الفرنسي، مجموعة مؤلفين، عدد  - 1

2
 - op cit, p 100 et s jean-claudevbonchot. Paul Cassia.. Bernard Poujade 

 .66ص  مرجع سابق، ضمانات تنفيذ األحكام االدارية ضد االدارة العامة،القادر، عدو عبد  -3
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والناظر لفحوى االجتهاد القضائي السالف الذكر، يتنب لو سلطة القاضي االداري ُب تقدير معقولية اؼبدة الفاصلة 
" ، والشمولية تعرب أساسا على سلطة  تتم بصورة شاملةس الدولة الفرنسي بأهنا " ُب اػبصومة، حيث وصفها قاضي ؾبل

 :1التقدير الواسعة لو، مع وضع بعض االعتبارات العملية ومن بينها
 ما اذا كاف ىناؾ طعن قد أقيم على اغبكم الصادر من ؿبكمة أوؿ درجة أو ال، "

 النظر أب درجة تعقيد الدعوى، 
ُب خضمها االجراءات، السيما متابعة أطراؼ اػبصومة الدعوى وتقدًن اؼبستندات واؼبذكرات ُب الظروؼ اليت سارت 

 حينها،
 النظر أب ظروؼ الدعوى اػباصة وطبيعتها وما اذا كانت تستدعي البت فيها بصورة مستعجلة". 

 معقولية المحاكمة في التشريع. تطبيقات قاعدةثانيا: 
أب أقصى حد فبكن من بُت آلياتو سلطة القاضي االداري ُب توجيو اجراءات  اف تقصَت مدة اػبصومة القضائية

الدعوى بأقصى سرعة فبكنة خبلؿ ربقيق القضايا والنطق باغبكم. وىو ُب ذلك الدور غَت مقيد بأي نص قانوين، حيث 
 .2يتمتع هبامش كبَت من السلطة التقديرية ُب ادارة التحقيق وتوجيهو

قاضي االداري ُب تسريع الفصل ُب اػبصومة االدارية من خبلؿ تدابَت متعددة؛ من حيث يظهر أثر تدخل ال
 بينها:

اعالـ الخصـو بالدعوى االدارية، اتخاذ تدابير التحقيق، احالة الدعوى للفصل فيها، واعفاء المقرر العاـ 
 من االستنتاجات.

 في اعالـ الخصـو بالدعوى االدارية:  .1
كمة من تلقاء نفسها اعبلف ذي اؼبصلحة بالدعوى اؼبرفوعة أمامها، وحىت ُب ظل أوجب اؼبشرع الفرنسي على احمل

غياب النص التشريعي تلتـز احملكمة باعبلف ذي اؼبصلحة استنادا لبلجتهاد القضائي و تطبيقا ؼببدأ اؼبواجهة واحًتاما لو، 
 .3واال كاف اغبكم باطبل

                                                           
1 -https://www.legifrance.gouv.fr 

 ليال 23.00عمى الساعة:  2019-05-12أطمع عميو بتاريخ: 
2
-Joseph Bamba, le juge administratif et le temps dans le contentieux de léxcés de pouvoir, RDP, n 

2, 1996, LGDJ, p 517. 

 .68، مرجع سابق،  ص ضمانات تنفيذ األحكام االدارية ضد االدارة العامةعن: عدو عبد القادر، 
3

 - Michel Courtin: Instruction, op.cit,p  11 

 .212، ص  01نقال عن ىانم اخمد محمود سالم، مرجع سابق، ىامش 
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دعي عليو بالدعوى اؼبرفوعة ضده، ودعوة ذوي الشأف لتقدًن فاعبلف اػبصم بالدعوى االدارية يعرب عن اخطار ال
 .1مذكراهتم ومستنداهتم ُب اؼبواعيد اؼبقررة

كما أنو وسيلة مهمة ربقق اتصاؿ طرُب اؼبنازعة االدارية، االدارة العمومية وخصمها من خبلؿ اؼبذكرات 
 واؼبستندات وادعاءات كل طرؼ ليحيطا علما هبا.

السعي العبلف اػبصـو بالدعوى، حيث ال يعد االعبلف شرطا من شروط قبوؿ عريضة  وللقاضي من تلقاء نفسو
 .2الدعوى، وال ركن من أركانو، فهو اجراء مستقل

 اتخاذ تدابير التحقيق.  .2
تعد تدابَت التحقيق، اجراءات قضائية مهمة ُب تعزيز مبدأ تقصَت آجاؿ الفصل ُب القضايا االدارية أماـ القاضي 

 فزة لتطبيق معقولية احملاكمة من خبلؿ سلطاتو اؼبتميزة ُب ذلك.االداري، وؿب
ولعل ارتباط التدابَت التحقيقية دببدأ معقولية احملاكمة ُب التنازع االداري يرتبط باػبصيصة األساسية اليت يكررىا 

 .3فقهاء القانوف االداري باعتبار اجراءات التحقيق االداري ذات طابع ربقيقي
؛ ٓب ينص عليو ُب أحكاـ قانوف رشيد خلوفيقيقي لئلجراءات القضائية االدارية يقوؿ حيث الطابع التح

 .4االجراءات اؼبدنية واالدارية، لكن يبكن استخبلصو من الصبلحيات اليت يتمتع هبا القاضي االداري اثناء اػبصومة
ؽ احملددة قانونا. حيث ىبتلف دور فالتحقيق بداية يقصد بو اقامة الدليل بشأف واقعة مدعى هبا أماـ القضاء بالطر 

القاضي االداري عن القاضي اؼبدين ُب ىذه اؼبسألة على اعتبار أف األخَت ُب الغالب يلتـز السلبية وال يستطيع حبكم 
طبيعة القضاء الفاصل فيو اف يأمر على سبيل اؼبثاؿ بتقدًن وسيلة اثبات معينة، على خبلؼ القاضي االداري الذي يتمتع 

 .5القضائية االدارية لئلجراءاتمتميزة حبكم الطابع التحقيقي بسلطات 

                                                           
 .212، ص اخمد محمود سالم، مرجع سابقأنظر: ىانم  - 1

2
 - Français Gazier, procédure administrative contentieuse, op.cit. 

3
 - Ch. Debbasch et Jean Claude Ricci: contentieux administratife, op.cit, p 452. 

Auby et Drago, Traité de contentieux administratif, Revu internationale de droit comparé, 14-3, p 

885. 
 .48رشيد خموفي، قانون المنازعات االدارية، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص  -4
 .315أنظر: عمار بوضياف، المرجع في المنازعات االدارية، القسم األول، مرجع سابق، ص  -5
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فاؼبستقر عليو ُب القضاء االداري الفرنسي اف القاضي ىو الذي يوجو التحقيق، حيث ال يتحمل أطراؼ اؼبنازعة 
طريق ما االدارية عبء االثبات فيها، امبا للقاضي مىت رأى أف ملف الدعوى يتضمن قرائن جدية، اكماؿ ىذا اؼبلف عن 

 1يأمر بو من تدابَت ربقيقية
 احالة الدعوى للفصل فيها:  .3

دبجرد أف تصبح الدعوى صاغبة ومهيأة للفصل فيها للحكم، يتعُت على القاضي اصدار قرار بقفل باب اؼبرافعة 
 .2سبهيدا إلصدار اغبكم فيها

احملاكم االدارية واحملاكم االدارية حيث يبكن التأكيد ُب ىذا السياؽ، أف الفقو الفرنسي اختلف قبل صدور قانوف 
ُب ربديد اؼبيعاد الذي تصبح فيو الدعوى مهيأة للحكم، ومن ٍب يتعُت على احملكمة غلق  1989االستئنافية اعبديد عاـ 

 التحقيق سبهيدا إلصدار اغبكم فيها. 
 –كما يرى الباحث   –ىم حيث كاف الجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي أثر بُت ُب توجيو اؼبشرع أب تبٍت خيارا يسا

 ُب ذبسيد مبدأ معقولية احملاكمة، وعدـ اطالة أمد اػبصومة والنزاع.
ببياف أف لغلق التحقيق ميعادين، األوؿ عندما يتم  M.F.Gazierومنهم  1956حيث قاـ بعض أعضائو سنة 

بإبداء طلباتو، ألف مفوض اغبكومة اؼبناداة على الدعوى الجراء اؼبرافعات الشفهية، والثاين عندما يقـو مفوض اغبكومة 
 .3ىو آخر من يتكلم، ومن ٍب ال هبوز ال للخصـو وال حملاميهم الرد على ما أبداه مفوض اغبكومة من طلبات

 1957أكتوبر  16الصادر ُب  Commune de challes-les-Euxوبصدور حكم ؾبلس الدولة ُب قضية 
فيو اػبصـو من تقدًن مبلحظاهتم الشفهية اؼبؤيدة لطلباهتم اؼبكتوبة،  أصبح ميعاد غلق التحقيق ىو اؼبيعاد الذي ينتهي

واليت بعدىا لن يستطيع القاضي أف يقبل فحص أي طلبات أو دفوع جديدة اال بعد أف تصدر قرارا باعادة فتح التحقيق 
باتو بعد ظباع من جديد الجراء ربقيق تكميلي، كما يتم غلق التحقيق بعدما ينتهي مفوض اغبكومة من ابداء طل

 .4اؼبتقاضُت قبل اؼبداولة

                                                           
1

 - Voir: M. Long et autres, les gandsarréts de la jurisprudence admimistrative, Dalloz, paris, 19 

édition, 2014, p 456. 

.474عن: عدو عبد القادر، الدور االجرائي لمقاضي اإلداري الفرنسي في الخصومة اإلدارية، مرجع سابق، ص   
2

- Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, op.cit,  p 352. 
3                                                             615أشار الى ذلك: ىانم أحمد محمود سالم، مرجع سابق، ص  - 

4
 - C.E. 16-10-1957, Commune de Challes-les-Eux, Rec, P537. 

C.E. 3-04-1957,Humbert,Rec, P 238. C.E. 19-06-1964, Monneret, Rec.T.1036. et C.E.07-10-1991. 

Tchouli, Rec.P423.  
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على أنو يتعُت على  154، أكدت اؼبادة 1989وبصدور قانوف احملاكم االدارية واحملاكم االدارية االستثنائية سنة 
احملكمة اصدار قرار بغلق التحقيق دبجرد أف تصبح الدعوى مهيأة للحكم فيها، فاذا ٓب تصدر احملكمة قرارىا بغلق 

 .1عد التحقيق مغلقا دبجرد انتهاء اػبصـو من ابداء مبلحظاهتم الشفهيةالتحقيق، 
 اعفاء المقرر العاـ من االستنتاجات:  .4

اؼبقرر العاـ عضو مهم ُب التشكيلة القضائية للقضاء االداري الفرنسي، يعمل على فحص الدعوى االدارية اؼبثارة، 
 نوين للنزاع اؼبطروح.ليشكل قناعة واستنتاجات تساىم ُب اغبل القضائي والقا

غَت أنو وألسباب تتعلق حبالة االستعجاؿ أو ربقيق مزيد من الكفاءة، فاف اؼبقرر العاـ ٓب يعد يتدخل إلبداء رأيو 
القانوين ُب كافة الدعاوى، وبالتإب قد يعفي نفسو من طرح االستنتاجات، وذلك يعمل أساسا على تقصَت اؼبدة الزمنية 

 .2للفصل ُب الدعاوى
من القسم البلئحي 732ُب اؼبادة  2111-12- 23بتاريخ  1951-2111ساس ذلك اؼبرسـو رقم: وأ

 أغسطس-13الصادر بتاريخ  731-2113لقانوف العدالة االدارية واؼبعدؿ دبوجب واؼبعدؿ دبوجب اؼبرسـو رقم 
2113 3. 

، حيث ال ليس االستنتاجاتاعفاءه من  وبالتإب بناء على اقًتاح اؼبقرر العاـ يبكن لرئيس الدائرة اؼبختصة اف يقرر
لرئيس الدائرة وال لرئيس احملكمة تقرير االعفاء من االستنتاجات للمقرر العاـ ما ٓب يقًتح ىو بنفسو تبعا للمسائل 

 :4التالية
الدعاوى اػباصة برخص القيادة، تلك اؼبتعلقة برفض اللجوء أب القوة العامة لتنفيذ حكم قضائي، ودعاوى 

ودعاوى دخوؿ واقامة وابعاد األجانب، والدعاوى اػباصة برسـو االسكاف والرسـو العقارية اؼبفروضة على  التجنس،
اؼبمتلكات اؼببناة، وتلك اؼبفروضة على االستخدامات الوظيفية ُب ؾباؿ االذاعة والتلفزيوف، وأحَتا الدعاوى اؼبتعلقة 

أو لصاّب من لديهم صبلحية  لئلسكافة أو النشاط االجتماعي أو باؼبطالبات واؼبنح واغبقوؽ اؼبمنوحة ُب نطاؽ اؼبساعد
 العمل وببل وظيفة.

 
 

                                                           
1- Code de justice administrative. 

 وما بعدىا. 5عبد المحسن شيحة، مرجع سابق، ص  أنظر: - 2
 .من القسم الالئحي لقانون العدالة االدارية والمعدل732في المادة  2011-12- 23بتاريخ  1950 -2011المرسوم رقم:  - 3
 وما بعدىا. 5عبد المحسن شيحة، مرجع سابق، ص  - 4
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 المطلب الثاني: معقولية المحاكمة في االجتهاد القضائي االداري الجزائري.

اف الفصل ُب الدعاوى ُب آجاؿ معقولة ىو التزاـ ينصب أساسا على عاتق القاضي، حيث كل تأجيل    
 . 1حة أماـ القضاء، أو سبديد ؼبداولة، هبب أف يكوف مربراخبصوص كل قضية مطرو 

ويرى البعض اف اؼبسألة متعلقة بالقاضي والذي مطلوب منو التأين والتبصر والدراسة والبحث اؼبستفيض ليصل أب 
 اغبكم اؼبعقوؿ، وذلك من خبلؿ أخذ الوقت الكاُب، وبالتإب فبل حاجة أب استعجاؿ القاضي ُب اغبكم، كما اف

أطراؼ اػبصومة ىم الذين يهمهم األمر وأدرى دبصاغبهم ومصلحة التعجيل والتأجيل، وتدخل القاضي هبب أف يكوف 
 .2ُب حدود. وبالتإب هبب ترؾ القاضي يعمل ربت سلطة الضمَت، وليس ربت سلطة الوقت

احملاكمة، على اعتبار اف يرى أف اؼبشرع ما تدخل اال لضرورة وحاجة ماسة لتكريس مبدأ معقولية  الباحثغَت اف 
أكثر ما قد يهدر اغبقوؽ أو يبس هبا ألطراؼ النزاع االداري خاصة خصم االدارة العمومية ىو طوؿ أمد اغبكم فيو، 

 والذي قد ينجم عنو أحيانا تغَت اؼبراكز القانونية وضعفها أحيانا. لذلك يؤكد على أنبية ىذا اؼببدأ وضرورة تفعيلو.
القانونية لتكريس مبدأ معقولية احملاكمة ُب اعبزائر )الفرع األوؿ(، ٍب ُب أثر االجتهاد القضائي  نبُت بداية األسانيد

 ُب تعزيز مبدأ معقولية احملاكمة )الفرع الثاين(.
 الفرع األوؿ: األسانيد القانونية لتكريس مبدأ معقولية المحاكمة في الجزائر.

معقولية احملاكمة ُب اعبزائر، ينطلق أساسا من القاعدة الدستورية ٍب اف البحث ُب األسانيد القانونية لتكريس مبدأ 
 القواعد ما ربت الدستورية.

 أوال: عدـ دسترة معقولية المحاكمة في الدستور الجزائري. 
اؼبعدؿ واؼبتمم، ال هبد فيو اشارة صروبة ؼببدأ معقولية احملاكمة.  1996الناظر للدستور اعبزائري اغبإب لسنة 

نفس اغبكم خبصوص الدساتَت السابقة. وىذا ُب حقيقة األمر قد يكوف غَت مقبوال، ألف اعبزائر منضمة أب وكذلك 
 العهد الدوٕب الذي يتضمن اغبق ُب ؿباكمة سريعة عادلة، وال قبد ُب دستورىا ما ال يًتجم ذلك.

 :3رة، دبعقولية احملاكمة، واليت قالتمن الدستور واليت ؽبا عبلقة غَت مباش 56اال أنو يبكن االستئناس بنص اؼبادة 

                                                           
 20، ص 2012دراسة قانونية تفسيرية، دار ىومة الجزائر، لحسين بن الشيخ آث ممويا، قانون االجراءات االدارية،  - 1
 .30-29،  مرجع سابق، ص 1شرح قانون االجراءات المدنية واالدارية، ج أنظر سايح سنقوقة،  - 2
 المعدل والمتمم. 1996من الدستور الجزائري  56المادة  - 3
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ؿباكمة عادلة تؤمن لو الضمانات البلزمة  إطاركل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية نظامية ادانتو، ُب "
 ".ن نفسوللدفاع ع

َت حيث احملاكمة العادلة وضمانات الدفاع عن النفس، ؽبما ارتباط غَت مباشر دبعقولية احملاكمة واغبكم ُب آجاؿ غ
 ضارة للمتقاضي. ولو كاف النص متعلق باؼبادة اعبزائية.

وتبعا لذلك، يقوؿ خلفي عبد الرضبن أف احملاكمة خبلؿ مدة معقولة يتميز بعدة خصائص ذبعلو حقا دستوريا 
 .1راقيا يسمو بالعدالة

لكل شخص عند : "أف االتفاقية األوروبية لحماية حقوؽ اإلنسافمن  (6المادة ) نّصتعلى اؼبستوى الدوٕب 
أماـ  مدة معقولةالفصل ُب حقوقو اؼبدنية والتزاماتو أو ُب إهتاـ جنائي موّجو إليو، اغبّق ُب مرافعة علنية عادلة خبلؿ 

 ؿبكمة مستقّلة وغَت منحازة ومشكلة طبقاً للقانوف".
على الثانية ادهتا ُب م 1969نوفمرب/تشرين الثاين  22بتاريخ  االتفاقية األميركية لحقوؽ اإلنسافكما نّصت 

أماـ ؿبكمة مستقّلة وغَت  زمنية معقولةأف: "لكل شخص اغبّق ُب ؿباكمة تتوّفر فيها الضمانات الكافية خبلؿ مدة 
منحازة ومشّكلة طبقًا للقانوف للبّت ُب أي إهتاـ جنائي موّجو إليو أو عند الفصل ُب حقوقو والتزاماتو اؼبدنية والعمالية 

 آخر". واؼبالية أو أي طابع
 1981جواف  27وجاء ُب اؼبيثاؽ االفريقي غبقوؽ االنساف والشعوب الذي أقرتو منظمة الوحدة األفريقية ُب 

:" حق التقاضي مكفوؿ للجميع ويشمل ىذا اغبق .. د/ؿباكمتو خبلؿ فًتة معقولة 2منو 7بنَتويب، كينيا ُب اؼبادة 
 وبواسطة ؿبكمة ؿبايدة ".

 ُب القوانُت األساسية للدوؿ. سًتهتاعقولية احملاكمة دوليا، مدى ضرورة دحيث تطرح مسألة النص على م
والذي  2115حيث معظم الدساتَت العربية ٓب تنص على ىذا اؼببدأ، ماعدا اشارة واردة ُب الدستور العراقي لسنة 

تتجاوز أربعا وعشرين  منو:" تعرض أوراؽ التحقيق االبتدائي على القاضي اؼبختص خبلؿ مدة ال 19جاء فيو ُب اؼبادة 
 ساعة من حُت القبض على اؼبتهم وال هبوز سبديدىا اال ؼبرة واحدة وللمدة ذاهتا ". 

                                                           
اسة مقارنة في التشريع والقضاء الجنائي "، مقال منشور أشار اليو: عبد الرحمن خمفي،" المحاكمة خالل آجال معقولة. در  - 1

 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=142833عمى شبكة االنترنت: 
 ليال. 20.00، الساعة 2020-06-07اطمع عميو بتاريخ: 

 ي،" المحاكمة خالل آجال معقولة، المرجع نفسو.عبد الرحمن خمف - 2

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=142833
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التقاضي حق مصوف :" 1اليت جاء فيها 2113من القانوف األساسي اؼبعدؿ الفلسطيٍت لسنة  31ونص اؼبادة 
ينظم القانوف اجراءات التقاضي دبا يضمن ومكفوؿ للناس كافة، ولكل فلسطيٍت حق االلتجاء أب قاضيو الطبيعي، و 

 سرعة الفصل ُب القضايا ".
 كما قاـ كل من الدستور التونسي والدستور اؼبغريب، بدسًتة مبدأ معقولية احملاكمة.     

:" لكل شخص اغبق ُب ؿباكمة عادلة، ُب أجل معقوؿ. 2منو على أف 118الدستور التونسي نص ُب الفصل ف
 ماـ القضاء ". واؼبتقاضوف متساووف أ

:" لكل شخص اغبق ُب ؿباكمة عادلة، وُب 3منو الذي نص على أف 121والدستور اؼبغريب كذلك، ُب الفصل  
 حكم يصدر ُب أجل معقوؿ ".

ومن خبلؿ ذلك، الدستور اعبزائري، مدعو لتكريس ىذا اؼببدأ كنظَتيو اؼبغاربيُت. حيث ليس ىناؾ ما من    
شىت أنواعها جزائية أكانت أو مدنية أو ادارية، ضرورة ملحة، وحق انسانيا أصبح اليـو شك، أف معقولية احملاكمات ب

يستلـز دسًتتو من الضرورات باعتباره مبدأ عاما قضائيا، يتيح تضمينو النصوص الدستورية ضباية معيارية من أعلى نص 
 كاليفو.قانوين ُب الببلد، ويضمن حقوؽ اؼبتقاضُت من اطالة أمد النزاع القضائي وت

 ثانيا: معقولية المحاكمة في ما تحت القاعدة الدستورية.
ؼبا كاف النص الدستوري اعبزائري، غَت ناص على مبدأ معقولية احملاكمة، فاف الوضع ُب القواعد القانونية ما   

 ربت الدستورية ـبتلف عن ذلك. فعديد النصوص التشريعية ُب النظاـ القانوين اعبزائري نصت عليو.
كرس ىذا اغبق   2114-19-16اؼبؤرخ ُب:  11-14؛ القانوف العضوي رقم: 4لقانوف األساسي للقضاءفا 

 منو حيث نصت على أنو: 11ُب اؼبادة لصاّب اػبصم 
 "هبب على القاضي أف يفصل ُب القضايا اؼبعروضة عليو ُب أحسن اآلجاؿ".

 فأحسن اآلجاؿ ترادؼ معقولية اآلجاؿ.

                                                           
 وتعديمو، الموقع االلكتروني: 2003القانون األساسي الفمسطيني لسنة  - 1

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/7/18 
 مساءا. 18.00، عمى الساعة: 2020 -06-08اطمع عميو بتاريخ: 

 .108الدستور التونسي، الفصل  -2
 .120ر المغربي، الفصل الدستو  -3
 .2004، لسنة 57، يتضمن القانون األساسي لمقضاء، ج ر ع 2004-09-06المؤرخ في:  11-04قانون عضوي رقم:  -4
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، هبده ازبذ عديد االجراءات يبكن ادراجها 09-08قانوف رقم رائي اعبزائري اغبإب الناظر أب القانوف االجو 
 ضمن التدابَت التشريعية اليت تعمل على معاعبة ظاىرة البط ُب التقاضي وتسريع االجراءات القضائية االدارية من جهة.

 :1على أنونصت حيث تعد أساس ىذا اغبق بداية، منو  الثالثةالمادة نص ومن جهة ثانية،  

 هبوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أماـ القضاء للحصوؿ على ذلك اغبق أو ضبايتو. "
 .ووسائل دفاعهميستفيد اػبصـو أثناء سَت اػبصومة من فرص متكافئة لعرض طلباهتم 

 يلتـز اػبصـو والقاضي دببدأ الوجاىية.
 ".عقولةتفصل اعبهات القضائية ُب الدعاوى اؼبعروضة أمامها ُب آجاؿ م

حيث الفقرة األخَتة من نص اؼبادة تشَت صراحة أب ضرورة أف تفصل اعبهات القضائية ُب الدعاوى ُب آجاؿ 
 معقولة.

-12-23اضافة أب مدونة أخبلقيات مهنة القاضي الصادرة دبوجب مداولة للمجلس األعلى للقضاء بتاريخ: 
 .2واعيد اؼبقررة لذلك."نصت على ضرورة:" التسبيب الشخصي لؤلحكاـ وُب اؼب 2116

اؼبشرع واليت و يبكن من جهة ثانية، تبياف الوسائل االجرائية اليت يبلكها القاضي االداري من خبلؿ نصوص 
 : 3تساىم بشكل رئيس ُب تعزيز مبادئ معقولية احملاكمة واغبكم ُب أقرب اآلجاؿ، ومن بينها

 االستغناء عن وجوبية التظلم االداري اؼبسبق. -1
 ة صمت االدارة.تقصَت مد -2
 ضبط مدة لتقدًن ؿبافظ الدولة لتقريره. -3
 وجوبية االستعانة دبحاـ. -4
 .4االعفاء من التحقيق -5

فاالستغناء عن وجوبية التظلم االداري، وعده جوازيا ُب كثَت من الدعاوى القضائية، يقصر من آجاؿ الدعاوى 
 القضائية، ويتيح فيها الفصل ُب آجاؿ معقولة.

                                                           
 .03المتعمق بقانون االجراءات المدنية واالدارية، المادة  09-08القانون رقم:  - 1
 .2007لسنة  17ت مينة القضاة، ج ر عدد أنظر: مداولة المجمس األعمى لمقضاء تتضمن مدونة أخالقيا - 2
دكتوراة عموم،  "، اطروحةأنظر في ذلك: نادية بونعاس، " خصوصية االجراءات القضائية االدارية في الجزائر تونس مصر - 3

 وما بعدىا. 208وما بعدىا  22، ص 2015-2014كمية الحقوق والعموم السياسة جامعة باتنة، 
يجوز لرئيس المحكمة اإلدارية أن يقرر بأال وجو لمتحقيق في القضية عندما يتبين لو من العريضة أن ق ا م ا ج:  847ة الماد - 4

 حميا مؤكد، ويرسل الممف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساتو.
 في ىذه الحالة يأمر الرئيس بإحالة الممف أمام تشكيمة الحكم بعد تقديم التماسات محافظ الدولة.
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مدة الصمت االداري، ؼبا يطلب منها ازباذ موقف معُت، يتيح ػبصمها، االستفادة من مدد والعمل على تقصَت 
 معقولة الفصل ُب الدعاوى القضائية.

باإلضافة أب تنظيم العمل القضائي داخل اعبهاز القضائي االداري، ومن ذلك عمل ؿبافظي الدولة وتقدًن 
 لبطء ُب االجراءات القضائية أماـ اؼبتقاضُت.تقاريرىم، ُب مدد معقولة، يتيح العمل على ذباوز ا

باإلضافة أب وجوبية االستعانة دبحاـ، واليت قد تقصر الوقت أماـ اؼبتقاضي وىيئة احملكمة ُب تبٍت حلوال قضائية 
 دوف فباطلة واضاعة للوقت القضائي.

اؿ معقولة، يتأٌب من خبلؿ فحسن استغبلؿ الوقت القضائي، والذي يرتبط دبعيار تطبيق معقولية احملاكمات وآج
 اجراءات قضائية وادارية حىت تسبق الدعوى القضائية، واليت من بينها ما ذكر أعبله.

 الفرع الثاني: أثر االجتهاد القضائي في تعزيز مبدأ معقولية المحاكمة.
عد القانوف االجرائي اف أثر االجتهاد القضائي ُب تعزيز مبدأ احملاكمة العادلة، يبكن أف قبده من خبلؿ تطبيق قوا

 بصفة سليمة ومشروعة وُب حينها، دوف سباطل.
 فحسن تطبيق التشريع االجرائي، واحًتاـ مضامينو يعزز بشكل ما معقولية احملاكمات، وضماناهتا.

 باإلضافة أب ما ذكرناه ُب الفقرة السابقة، يبكن تبيُت األثر االجتهادي القضائي ُب:
 حقيق قضاء: تعزيز لمعقولية المحاكمةأوال: تطبيق االعفاء من الت
من ؽ ا ـ ا ج يبكن لرئيس احملكمة االدارية تقرير أال وجو للتحقيق ُب القضية اذا ما  847تطبيقا لنص اؼبادة 

تبُت لو من العريضة اف حلها مؤكد. حيث يرسل اؼبلف أب ؿبافظ الدولة لتقدًن التماساتو. ٍب يأمر الرئيس بإحالة اؼبلف 
 .1لة اغبكمأب تشكي

 من ؽ ا ـ ا ج ىبوؿ جمللس الدولة ذات االجراءات واالعفاء من التحقيق. 915ودبوجب اؼبادة 
من قانوف القضاء االداري الفرنسي القسم  R 611-8واؼببلحظ اف النص التشريعي اعبزائري متوافق مع اؼبادة 

 .2التنظيم، مع خبلؼ بينهما كما وضحو عبد القادر عدو
ئري حصر آلية االعفاء من التحقيق ُب الدعاوى اؼبوضوعية دوف الدعاوى االستعجالية، خببلؼ فاؼبشرع اعبزا

 اؼبشرع الفرنسي والذي خص االجراء كافة الدعاوى.

                                                           
 ا م ا ج. ق 847المادة  - 1
"، مجمة الحقيقة  –حالة الدعاوى االدارية  –عبد القادر عدو، " مبدأ الفصل في الدعوى في أجل معقول في القانون الجزائري  - 2

 .167-166، ص 29جامعة ادرار، الجزائر، ع 
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كما اف اؼبشرع اعبزائري حصر اؽبيئة اؼبكلفة باإلعفاء من التحقيق ُب رئيس احملكمة االدارية أو رئيس ؾبلس الدولة 
شرع الفرنسي والذي خوؿ ىذا االجراء لرؤساء اؽبيئات القضائية وكذلك لرؤساء تشكيلة اغبكم فقط، خببلؼ موقف اؼب

 أيضا.
 . 1يكوف فيها حل القضية مؤكداع الفرنسي ٓب وبدد اغباالت اليت واؼبشرع اعبزائري اسوة دبا فعلو اؼبشر 

اري واجتهاده اؼبتواصل والذي يرى ذلك قد يكوف مقبوال مىت علمنا الدور االهبايب للقاضي االد الباحثحيث 
 نؤكد عليو دائما، والذي قد يتدخل ُب تبياف ىذه اغباالت.

تقرير رئيس احملكمة أو ؾبلس الدولة ىل ىو أمر والئي؟ أـ قرار قضائي يبكن  سنقوقة خبصوصولقد تساءؿ سايح 
؟ فقد يًتائ   .2خطأ االعفاء من التحقيق ألحدىمالطعن فيو من اػبصـو

القادر عدو اف األمر الصادر من رئيس احملكمة أو رئيس ؾبلس الدولة يعد عمبل متصبل بأعماؿ  حيث يقوؿ عبد
 .3االدارة، ومن ٍب فهو غَت قابل للطعن فيو، شأنو شأف األعماؿ الصادرة من القاضي دبقتضى سلطتو الوالئية

 حاكمة.ثانيا: تحديد أجاؿ اختتاـ التحقيق في الدعوى االدارية: تعزيز لمعقولية الم
اف القاضي ُب الدعوى االدارية خببلؼ وضعو ُب الدعوى العادية، يبكنو اف يتحكم ُب أجاؿ الفصل ُب    

 الدعوى من خبلؿ ربديد آجاؿ التحقيق واختتامو.
" للفصل ُب الدعاوى عموما والدعوى االدارية أحسن اآلجاؿو"" اآلجاؿ المعقولةفاستخداـ اؼبشرع للفظ "

بالطابع الفضفاض يصعب ادراكو وحصره، خاصة عندما ال تكوف ىناؾ آجاؿ زمنية دقيقة وبتكم خاصة، تعبَت يتسم 
اليها القاضي عند نظره ُب القضايا اؼبعروضة أمامو، اال اف ىناؾ مؤشرات يبكن اف تساعد على تقييم تصرؼ القاضي 

سات رغم أهنا مهيأة للفصل أو منح فرص بشأف مدى احًتامو ؽبذا اؼببدأ. من بُت ذلك تأجيل النظر ُب القضية لعدة جل
 .4اآلجالالرد ألطراؼ اػبصومة دوف ضابط ؿبدد، يشكبلف أمثلة حية عن عدـ احًتاـ القاضي للمعقوؿ من 

ؽ ا ـ ا ج هبوز لرئيس تشكيلة اغبكم عندما تقتضي ظروؼ القضية أف  844من اؼبادة  3حيث دبوجب الفقرة 
واذا كانت القضية ذي ىبتتم فيو التحقيق، ويعلم اػبصـو بو عن طريق أمانة الضبط.وبدد فور تسجيل العريضة التاريخ ال

                                                           
، مرجع سابق"،  –ى االدارية حالة الدعاو  –عبد القادر عدو، " مبدأ الفصل في الدعوى في أجل معقول في القانون الجزائري  - 1

 .167ص 
 .1074، مرجع سابق، ص 2سايح سنقوقة، شرح انون االجراءات المدنية واالدارية الجزء  - 2
سابق، ص  مرجع –حالة الدعاوى االدارية  –مبدأ الفصل في الدعوى في أجل معقول في القانون الجزائري عدو عبد القادر،  - 3

167. 
 .27شرج قانون االجراءات المدنية واالدارية، مرجع سابق، ص  عبد الرحمن بربارة، - 4
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من  1للفصل وبدد رئيس تشكيلة اغبكم تاريخ اختتاـ التحقيق دبوجب أمر غَت قابل ألي طعن حسب الفقرة مهيأة 
حالة الضرورة جدولة أي  . كما هبوز لتشكيلة اغبكم او لرئيس احملكمة االدارية لن يقرر ُب أي وقت وُب852اؼبادة 

 .  1ؽ ا ـ ا ج 875قضية للجلسة للفصل فيها باحدى تشكيبلهتا دبوجب اؼبادة 
، كما أهنا أعماؿ غَت قابلة للطعن 915ونفس االجراءات ىذه يبكن اف تتبع أماـ ؾبلس الدولة دبوجب اؼبادة 

 .2متعلقة بإدارة العدالة كما يرى عبد القادر عدو
 قة بوحدة الخصومة: تعزز معقولية المحاكمة.ثالثا: تدابير متعل

اف القانوف واالجتهاد القضائي كرس تدابَت واجراءات غايتها بالدرجة األؤب اغبفاظ على وحدة اػبصومة االدارية، ومن 
 جهة ثانية قد تؤدي أب تكريس مبدأ معقولية احملاكمة وىي التالية ذكرىا:

 ضم الخصومات: .1

عاوى ؽبا أثر واضح ُب ضماف الفصل فيها ُب آجاؿ معقولة؛ حيث ذبنب تعدد اف آلية ضم اػبصومات والد
 الدعاوى أماـ اعبهة القضائية الواحدة، وكذلك ذبنب امكانية تناقض األحكاـ الصادرة عن نفس اعبهة.

 217حيث اذا تبُت للقاضي وجود ارتباطات وثيقة بُت عدة خصومات معروضة أمامو، جاز لو دبقتضى اؼبادة 
، والفصل فيها حبكم واحد، وذلك كما من  ؽ ا ـ ج األمر بضمها سواء من تلقاء نفسو أو بناء على طلب من اػبصـو

نصت وأكدت اؼبادة ذاهتا غبسن سَت العدالة. ومن حسن سَت العدالة الفصل فيو ُب آجاؿ معقولة. وذلك ما ٓب تشر 
 .3دنية القدًناؼبضمن قانوف االجراءات اؼب 154-66من قانوف  94اليو اؼبادة 

وتقـو حالة االرتباط اذا قدمت طلبات ـبتلفة أماـ تشكيبلت ـبتلفة لنفس اعبهة القضائية او جهات قضائية 
 .4ـبتلفة من نفس الدرجة ويكوف بُت ىذه الطلبات عبلقة تستلـز غبسن سَت العدالة اف تنظر ويفصل فيو معا

 مراعاة التراتبية االجرائية في ابداء الدفوع. .2

من ؽ ا ـ ج على ضرورة اثارة الدفوع الشكلية ُب آف واحد قبل ابداء أي دفع ُب اؼبوضوع او دفع  51ُب اؼبادة  جاء
بعدـ القبوؿ، وىذا اغبظر للمبدأ ىو مبدأ عاـ وبكم صبيع اؼبرافعات مدنية كانت أو ادارية، ولعل من أىم غاياتو واىدافو 

                                                           

 من ق ا م ا ج. 875 -852 -844أنظر: المواد  - 1
،  مرجع سابق،  –حالة الدعاوى االدارية  –ائري مبدأ الفصل في الدعوى في أجل معقول في القانون الجز عبد القادر عدو،  - 2

 .168ص 
 . 170، ص معقولية المحاكمة، مرجع سابق. وعبد القادر عدو، 170-169سابق، ص  أنظر: عبد الرحمن بربارة، مرجع - 3
 .167عبد السالم ديب، مرجع سابق، ص  - 4
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الة أمد اػبصومة. حيث يبنع على اؼبتقاضي العبث بإبداء دفوعاتو ويدعوه تكريس وتعزيز مبدأ معقولية احملاكمة وعدـ اط
 .1النص االجرائي أب تنظيم وترتيب دفعو دبا وبقق ما يصبو اليو ُب آجاؿ معقولة

 حظر ابداء طلبات جديدة بعد انقضاء ميعاد الطعن باإللغاء. .3

جديدة بعد رفع الدعوى، حيث ىي ليست  زبتلف اػبصومة االدارية عن اػبصومة العادية خبصوص ابداء طلبات
جائزة ُب األؤب خببلؼ الثانية، فاؼبستقر عليو فقها وقضاء ُب قضاء اؼبشروعية ىو حظر ابداء طلبات جديدة بعد انقضاء 
ميعاد الطعن باإللغاء وتعديل الطلبات اؼبقدمة كذلك، غَت حالة ما اذا قرف االبطاؿ بطلب التعويض فانو باإلمكاف 

 .2مقدار التعويض حبسب تفاقم الضررتعديل 
فحظر ابداء طلبات جديدة ُب قضاء اؼبشروعية من شأنو اغبفاظ على وحدة النزاع منذ تقدًن عريضة الدعوى أب 

 .3حُت الفصل فيها، وىو ما يساىم بشكل كبَت ُب تقصَت أجل الفصل ُب اػبصومة االدارية

 ناؼ.حظر ابداء طلبات جديدة على مستوى محكمة االستئ .4

من ؽ ا ـ ا ج وذلك لغايتُت؛ عدـ االخبلؿ دببدأ التقاضي على  341جاء النص على ىذا اغبظر ُب اؼبادة 
 .4درجتُت من جهة، ومن جهة ثانية لعدـ اطالة مدة اػبصومة وربقيق مبدأ معقولية احملاكمة

 1985-11-09على بتاريخ: جاء ُب قرار للغرفة االدارية باجمللس اال، أما خبصوص اجتهاد القاضي االداري   
، من ؽ ا ـ ج 4مكرر الفقرة  169المادة بُت فريق ؽ ضد بلدية ـ و د و ت ع بتيزي وزو ، متعلق بتطبيق 

 :5وباػبصوص مسألة التظلم االداري ورد االدارة عليو خبلؿ مهلة معينة. ما مفاده
نزاع على الجهة القضائية االدارية. ولكن حيث " .... وأنو من المالئم بالتالي انقضاء أجل الثالثة شهورا لعرض ال

ىذا الطعن المرفوع قبل ىذا التاريخ يعتبر مقبوال، ذلك أف ىذا األجل وبالنظر لمدة التحقيق التي استغرقتو أف 
 الدعوى القضائية، قد انقضى فعال بدوف أف يصدر عن االدارة اي رد.

                                                           
 .171أنظر: عبد القادر عدو، معقولية المحاكمة، مرجع سابق، ص  - 1
 .171ص  عبد القادر عدو، مرجع سابق،  - 2
 .172المرجع نفسو، ص  - 3
 .172المرجع نفسو، ص  - 4
  .250، ص 4، ع 1989، المجمة القضائية، 1985-11-09بتاريخ:  44008القرار رقم:  -5

 .202-201-200، مرجع سابق، ص 1ساسي جمال، ج 
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أكيدىم على اف المجلس القضائي بالجزائر، قد حيث يستخلص من جميع ما سبق أف الطاعنين محقوف في ت
حيث جاء قرار المجلس القضائي  –أخطأ في فصلو في القضية على النحو السابق عرضو، بالقرار المطعوف فيو 

 ...". -للجزائر برفض عريضة الفريق ؽ على أساس أنها مودعة قبل األواف 
م االدارة العمومية مهلة الثبلث أشهر لرد االدارة عن ما يبكن اف نستشفو من ىذا القرار، رغم عدـ استنفاذ خص

تظلمو، قاـ برفع دعواه أماـ القضاء. وحيث أف قاضي الغرفة االدارية دبجلس قضاء اعبزائر قضى برفض الدعوى لعدـ 
تقاضي، الدعوى قبل أوهنا، قبد قضاء اجمللس األعلى من زاوية معقولية احملاكمة وتيسَت االجراءات وعلى اطالة أمد ال

صرح دبقبولية الطعن اؼبرفوع من خصم االدارة مؤكدا على أف األجل اؼبمنوح لئلدارة للرد على التظلم قد استنفذ عمليا 
 قياسا على مدة التحقيق اليت استغرقتو الدعوى القضائية، دوف اف يظهر رد من قبلها.

قتصار على لفظ النص االجرائي فقط. دبعٌت وىنا تطبيق حي وعملي لروح اؼبشرع ومبدأ معقولية احملاكمة دوف اال
 ربرر واضح للقاضي االداري ُب تسيَت إجراءات التقاضي من قبلو وتيسَتىا.

من قانوف العدالة الفرنسي،  قواعده ومبادئولكن ُب اعبهة اؼبقابلة، رغم أف اؼبشرع اعبزائري تأثر واستمد بعض    
عقوؿ، تعبَتا عن تطبيق مبدأ معقولية احملاكمة، اال أنو أغفل النص ومن بُت ذلك مبدأ الفصل ُب الدعوى خبلؿ أجل م

 على مسؤولية الدولة ُب حاؿ االخبلؿ هبذا اؼببدأ.
يرى عدو عبد القادر أف التزاـ القاضي بالفصل ُب الدعاوى القضائية يعد مبدأ أساسيا ُب نظامنا القضائي،    

ومة االدارية على خبلؼ اػبصومة العادية، فيمكن القوؿ أف االخبلؿ وبالنظر أب أف القاضي االداري ىو من يسَت اػبص
الدولة. ويتمثل ىذا اػبطأ ُب صورة تأخر اؼبرفق ُب أداء عملو. لذلك  اقحاـ مسؤوليةهبذا اؼببدأ يشكل خطأ من شأنو 

اؼبسؤولية االدارية ؼبرفق  ضرورة النص ُب قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية على مبدأ :1على –عدو عبد القادر  –يقًتح 
 القضاء عن كل تأخر مفرط ُب الفصل ُب الدعاوى اؼبعروضة عليو.

وضرورة زبويل عبنة خاصة على مستوى ؾبلس الدولة بصبلحيات الفصل ُب طلبات التعويض عن الضرر البلحق 
ة بناء على معطيات كل جراء االخبلؿ دببدأ الفصل ُب الدعوى خبلؿ أجل معقوؿ وفق اجراءات خاصة. وؽبذه اللجن

 قضية تقدير األجل غَت اؼبعقوؿ للفصل ُب اػبصومة االدارية، ومن ٍب اقحاـ اؼبسؤولية االدارية.
والنص صراحة على أف الضرر الذي يقـو على التأخر ُب اصدار االحكاـ القضائية كأساس للتعويض ىو الضرر 

 تعويض عن أضرار اغببس اؼبؤقت.غَت العادي أسوة دبا فعلو اؼبشرع اعبزائري ُب ؾباؿ ال

                                                           
عبد القادر عدو، مبدأ الفصل في الدعوى خالل أجل معقول في القانون الجزائري، حالة الدعاوى االدارية، مرجع سابق، ص  - 1

 وما بعدىا. 181
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 والتحقيق فيها. االجتهاد القضائي االداري اثناء مرحلة رفع الدعوى االداريةأثر الفصل الثاني: 

بعد تطرقنا ُب الفصل السابق، أب أثر االجتهاد القضائي االداري ُب كامل مراحل الدعوى القضائية، والقواعد 
صل أب دراسة بعض القواعد القضائية واؼبتعلقة دبرحلة رفع الدعوى االدارية الثبلثة األساسية، سنتطرؽ ُب ىذا الف

 والتحقيق فيها.
حيث سنتطرؽ ُب مرحلة رفع الدعوى أب مسألة انفتاح ميعاد الطعن القضائي وحالة العريضة االفتتاحية )اؼببحث 

 ين(. على النحو التإب.األوؿ(، ٍب أثر االجتهاد القضائي االداري ُب أوامر التحقيق )اؼببحث الثا
 ميعاد الطعن القضائي وحالة العريضة االفتتاحية. حانفتا  األوؿ:المبحث 

 المبحث الثاني: أثر االجتهاد القضائي في أوامر التحقيق.
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 انفتاح ميعاد الطعن القضائي وحالة العريضة االفتتاحية.  المبحث األوؿ:

عاد الطعن القضائي ُب مواجهة القواعد التشريعية )اؼبطلب األوؿ(، ٍب ُب أثر نبُت تدخل القضاء ُب انفتاح مي
 االجتهاد القضائي ُب حالة العريضة االفتتاحية )اؼبطلب الثاين(.

 المطلب األوؿ: أثر االجتهاد القضائي في انفتاح ميعاد الطعن القضائي.

ُب القرارات الصادرة عن االدارة العمومية واؼببلغة تبليغا اف اؼبشرع االجرائي غالبا ما وبدد ميعاد الطعن باإللغاء    
صحيحا، واليت قد يرى فيها الطاعن ـبالفتها للمشروعية القانونية، وذلك لكفالة واحًتاـ اؼبراكز القانونية واستقرارىا،  

 كقاعدة عامة وأصل عاـ. 
الذي يبكن أف يطعن فيو، فاف ميعاد الطعن  غَت أنو اذا نكلت االدارة العمومية عن نشر وتبليغ القرار االداري   

على ىذا القرار يبكن أف يبقى مفتوحا، ومن شبة هبوز الطعن فيو ُب أي وقت ودوف أي قيد أو شرط، وذلك ضباية غبقوؽ 
 األفراد ضد تعسف االدارة العمومية أحيانا.

غ القرار الفردي هبعل آجاؿ أقر أف مبدأ عدـ تبلي 2117-17-25ففي قرار جمللس الدولة اعبزائري بتاريخ 
 .1الطعن مفتوحة

الدولة الفرنسي بعبارات صروبة أف ميعاد الطعن باإللغاء ُب منازعات ذباوز  عديد االجتهادات جمللسحيث قررت 
خطار السلطة قد يبقى ساريا دوف االعتداد باؼبدد القانونية للقانوف االجرائي ماداـ اف االدارة العمومية ٓب تلتـز التبليغ واال

 الصحيح لقرارىا االداري اؼبطعوف فيو.
حيث يبكننا ُب ىذا السياؽ النظر أوال أب القاعدة العامة ُب احًتاـ اؼبيعاد التشريعي للطعن القضائي )الفرع    

ئحة األوؿ( ،  ٍب ُب تطبيقات انفتاح ميعاد انفتاح الطعن القضائي )الفرع الثاين( ، ٍب ُب حالة الدفع بعدـ مشروعية البل
 االدارية اللغاء قرار اداري فردي )الفرع الثالث(.

 الفرع األوؿ: ضرورة احتراـ الميعاد التشريعي للطعن القضائي. 
 يشًتط اؼبشرع االجرائي لقبوؿ الدعوى القضائية االدارية أف ترفع خبلؿ اؼبدة اليت حددىا. 

لقاضي اثارتو من تلقاء نفسو، كما يبكن اثارتو ُب أي ويعترب شرط اؼبيعاد من النظاـ العاـ ال هبوز ـبالفتو ويبكن ل 
 .2مرحلة كاف عليها النزاع

                                                           
 .113، ص 2009، 09مة مجمس الدولة، ع مج - 1
 .129عمار بوضياف، الوسيط في قضاء االلغاء، مرجع سابق، ص  - 2



 االدارية االجرائية القاعدة ُب اعبزائري القضائي االجتهاد أثر          : األوؿ لبابا

 

 
189 

وىو ما استقر عليو اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي على اعتبار مدة الطعن من النظاـ العاـ بعد تردد ُب ذلك، 
ذلك ؾبلس الدولة ُب  حيث يبكن أف يثَته القاضي االداري من تلقاء نفسو، وُب أي مرحلة من مراحل الدعوى، وأكد

. 1  216936قضية رقم  2111مارس  26وقراره بتاريخ  62182القضية رقم  1966-17-13قراره بتاريخ 
 وىو ذات ما استقر عليو أيضا قضاء ؾبلس الدولة اؼبصري ُب كثَت من أحكامو.

ه بكتابة ضبط :" دبا أف العارض سجل دعوا 2112-16-11وما قضى بو ؾبلس الدولة اعبزائري ُب تاريخ: 
كما ىو ظاىر من بُت االجراءات اؼبرظبة ُب القرار اؼبستأنف ضده فيكوف   1998-16-21اجمللس القضائي بتاريخ: 

 من قانوف االجراءات اؼبدنية. 169حينئذ استئنافو غَت مقبوؿ طبقا للمادة 
ن اثارهتا أماـ ىذه اعبهة القضائية، فيمك اآلجاؿ اؼبنوه عنها ُب اؼبادة اؼبذكورة سابقا من النظاـ العاـوؼبا كانت 

وكاف على قضاء الدرجة األؤب اثارة ىذا الدفع تلقائيا نظرا لطبيعتو دوف اػبوض ُب اؼبوضوع، ومن ٍب يتعُت تصويب 
 .2القرار اؼبستأنف ضده "

لطعن باإللغاء على ميعاد ا 911منو واؼبادة  829حيث نص قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية اعبزائري ُب اؼبادة 
ضد القرار االداري لدى احملاكم االدارية وؾبلس الدولة تباعا، ؿبدد اياىا بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار الفردي أو 

 نشر القرار التنظيمي.
:" وبدد ميعاد أجل الطعن أماـ احملكمة 3من قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية على أنو 829فنصت اؼبادة 

بأربعة أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي، أو من تاريخ نشر القرار االداري االدارية 
 اعبماعي أو التنظيمي ".

 .4من نفس القانوف على سرياف ىذه اؼبادة على دعاوى االلغاء اؼبرفوعة أماـ ؾبلس الدولة 917وتنص اؼبادة 
اه التقدـ بتظلم أب اعبهة االدارية مصدرة القرار االداري استنادا أب وهبوز للشخص خبلؿ ىذه اؼبدة وقبل رفع دعو 

 .5من ؽ ا ـ ا 831نص اؼبادة 
 حيث اذا أقيمت الدعوى بعد انقضاء اؼبيعاد القانوين احملدد، كانت غَت مقبولة شكبل. 

                                                           
 .137أشار الى ذلك: عمار بوضياف، الوسيط في قضاء االلغاء، مرجع سابق، ص  - 1
التسيير والتنظيم  بين ك عبد الجميل ضد وكالة 2002-06-10 بتاريخ 006776مجمس الدولة الغرفة الرابعة ممف رقم  - 2

 العقاري لوالية الجزائر ومن معيم قرار غير منشور.
 .103أشار اليو، تاجر محمد، ميعاد رفع دعوى االلغاء، كمية الحقوق والعموم السياسية، تيزي وزو، ص 

 .829المتعمق بقانون االجراءات المدنية واالدارية، المادة  09-08قانون رقم:  - 3
 .907المتعمق بقانون االجراءات المدنية واالدارية الجزائري، المادة  09-08قانون رقم:  - 4
 .830المتعمق بقانون االجراءات المدنية واالدارية الجزائري، المادة  09-08قانون رقم:  - 5
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يعاد حرص اؼبشرع على ويًتتب على انقضاء ىذا اؼبيعاد ربصن القرار االداري ضد دعوى االلغاء، ويًتجم ىذا اؼب
ربقيق االستقرار لؤلوضاع االدارية، وذلك عن طريق اغبيلولة دوف بقاءىا معرضة لئلبطاؿ فًتة طويلة من الزمن، كما أنو 

 .1وبقق االستقرار أيضا للمراكز القانونية اليت نشأت للمستفيدين من القرار
لمخاطب بو ميعاد الطعن باإللغاء ُب فحوى القرار كما هبدر باإلدارة العامة مصدرة القرار االداري أف تبُت ل

االداري وتذكره بو، لعلو يتقاعس عن ذلك ُب خضم قسر مدة الطعن، واال كاف التبليغ باطبل، ومن ٍب عدـ جواز 
 .2االحتجاج على الطاعن بفوات ميعاد الطعن

بعض اؼبواد، ومن ذلك ُب األمر كما أف اؼبشرع من جهة مقابلة ضمن ميعادا خاصا ىبتلف عن اؼبيعاد أعبله ُب 
معتربة قرارات اللجنة اؼبصرفية اؼبتعلقة بتعيُت قائم باالدارة  أو  117اؼبتعلق بالنقد والقرض ُب اؼبادة  11-13رقم: 

 .3اؼبصفي، أو العقوبات التأديبية قابلة للطعن فيها ُب أجل ستُت يوما من تاريخ التبليغ
منو، نصت على أنو يكوف قرار رفض  21ُب اؼبادة  14-12اسية قانوفوُب القانوف اؼبتعلق باألحزاب السي

 .4الًتخيص لتجمع بعقد مؤسبره التأسيسي قاببل للطعن فيو أماـ ؾبلس الدولة ُب ميعاد ثبلثوف يوما من تاريخ التبليغ
 :5من ؽ ا ـ ا وىي 832وذبدر االشارة أف ميعاد األربعة األشهر ينقطع ُب اغباالت طبقا للمادة 

 الطعن أماـ جهة قضائية غَت ـبتصة. -

 طلب مساعدة قضائية. -

 وفاة اؼبدعي أو تغيَت أىليتو. -

 القوة القاىرة.  -
من قانوف القضاء االداري ميعاد الطعن ُب  R.421-1أما خبصوص موقف اؼبشرع الفرنسي، فبموجب اؼبادة    

خ نشر القرار اف كاف تنظيميا. ما ٓب تقرر النصوص دعوى االلغاء ىو شهراف من تاريخ تبليغ القرار اف كاف فرديا أو تاري
 اػباصة خبلؼ ذلك. واف صمت االدارة عن الرد يعد رفضا من جانبها.

 غَت أنو يبكن أف تنص التشريعات على أجل يقل عن األجل العاـ وىو شهراف أو يزيد عنو.

                                                           
 .120-119عبد القادر عدو، المنازعات االدارية، مرجع سابق، ص  - 1
 .120، ص رجع نفسودر عدو، المعبد القا - 2
 .107المتعمق بالنقد والقرض، المادة  11-03قانون رقم:  - 3
 .21المادة  السياسية،المتعمق باألحزاب  07-12قانون رقم:  - 4
 من ق ا م ا ج. 832المادة  5
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اؼبعدؿ واؼبتمم  1972ؿ جواف اؼبؤرخ ُب أو  72لسنة  41من القانوف عدد  37واؼبشرع التونسي طبقا للفصل 
 . 1دعوى ذباوز السلطة ُب ظرؼ الشهرين اؼبوالُت لنشر القرارات اؼبطعوف فيها أو االعبلـ هبا االدارية ترفعاؼبتعلق باحملكمة 

:" ميعاد رفع الدعوى أماـ احملكمة فيما يتعلق 2اؼبصري على أف 1972لسنة  47من القانوف  24ونصت اؼبادة 
ستوف يوما من تاريخ نشر القرار ُب اعبريدة الرظبية أو النشرية اليت تصدرىا اؼبصاّب العامة أو اعبلف  بطلبات االلغاء

 صاحب الشأف بو ...".
 حيث اتفق كل من التشريع التونسي واؼبصري والفرنسي على مدة الشهرين ؼبيعاد الطعن باإللغاء.

 الفرع الثاني: تطبيقات انفتاح ميعاد الطعن القضائي.
ينفتح ميعاد الطعن القضائي ُب بعض القرارات االدارية، ولبرج عن اؼبواعيد اؼبقررة ُب القانوف االجرائي، ُب  قد

 حاالت معينة، واليت بعضها كانت من تأسيس االجتهاد القضائي االداري.
انفتاح ميعاد الطعن  فمن بُت ىذه اغباالت، انفتاح ميعاد الطعن القضائي ُب القرار االداري اؼبستمر واؼبنعدـ أوال،

 القضائي من جديد ثانيا، وُب انفتاحو ُب اؼبراجعات اؼبقدمة نفعا للقانوف.
 أوال: في القرار المستمر والقرار المنعدـ.

سنتطرؽ ُب ىذا السياؽ أب انفتاح ميعاد الطعن القضائي اؼبتعلق بالقرار االداري اؼبستمر أوال، ٍب ُب القرار اؼبنعدـ 
 ثانيا. 
 لتقيد بميعاد الطعن باإللغاء في القرار االداري المستمر:عدـ ا  .1

القرار االداري اؼبستمر يعرؼ على انو ذلك الذي يرتب أثرا يتجدد كل يـو وكل غبظة، حيث تصبح صفة 
 االستقرار ُب شأنو بصورة أبدية من اػبطورة دبكاف، وعليو يبقى أثره متواصبل ومستمرا.

متجددة فبل يستنفذ مضمونو دبجرد تنفيذه بل يبقى منتجا ألثاره ُب اؼبستقبل،  فهو ذلك التذي وبدث آثارا بصفة
 .3أب أف ينتهي بطريقة أو بأخرى، من طرؽ انتهاء القرارات االدارية

ومن بُت األمثلة عليو، قرار اؼبنع بالسفر، فهو يظل قائما حبق اؼبعٍت باألمر، مادامت االدارة العامة مستمرة ُب منع 
 السفر.الشخص من 

                                                           
 .1972المؤرخ في جوان  72لسنة  40القانون عدد  -1
 . 1972لسنة  47قانون  - 2
كمية الحقوق، جامعة أبي بكر بمقايد تممسان،  دكتوراه،د القرار االداري، رسالة أحمد بركات، واقعة السكوت وتأثيرىا عمى وجو - 3

 .154، ص 2014 -2013
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حيث استقر االجتهاد القضائي االداري بأف ميعاد الطعن القضائي خبصوصو يبقى مفتوحا، وال يتقيد دبهلة 
 .1معينة

فمحكمة القضاء االداري اؼبصرية ذىبت أف القرار االداري باالمتناع عن اصدار ترخيص ما ىو اال قرار مستمر،  
 2يعاد طلب الغاءه مفتوحايتجدد عند تقدًن كل طلب بالًتخيص، ومن ٍب يظل م

 ومن بين أقساـ القرارات المستمرة القرار االداري السلبي؛ والذي يعرؼ بأنو:
التزاـ االدارة العمومية الصمت ازاء موقف معُت وال تظهر ارادهتا خارجيا بوسيلة واضحة، أو باشارة يفهم منها "

ا عن ازباذ قرار كاف من الواجب عليها ازباذه وفقا للقوانُت . أو ىو رفض السلطة االدارية أو امتناعه3قصدىا أو رغبتها "
 .4واللوائح

أو ىو:" رفض االدارة أو امتناعها عن ازباذ تصرؼ كاف من الواجب عليها ازباذه وفقا للقوانُت وللوائح، أو 
 .5سكوهتا عن الرد على التظلم اؼبقدـ اليها وذلك كلو خبلؿ مدة معينة وبددىا القانوف "

 ىذا التعريف، قد ينتقد ػبلطو بُت القرار االداري السليب والقرار الضمٍت، وفيهما اختبلؼ بُت، بينهما.غَت أف 
أو ىو:" التزاـ اعبهة االدارية الصمت ازاء موقف معُت، وٓب تعرب عن ارادهتا بوسيلة خارجية أو بإشارة ما يفهم 

 .6بازباذ ىذا القرار "منها اذباه قصدىا ومضموهنا، ُب الوقت الذي ألزمها اؼبشرع 
الفقرة األخَتة  11وجدير بالذكر ُب ىذا السياؽ، قبد اؼبشرع اؼبصري عرؼ القرار االداري السليب، ُب اؼبادة    

:" ..ُب حكم القرارات االدارية رفض السلطات االدارية أو 7معتربا 1972لسنة  47من قانوف ؾبلس الدولة رقم 
 الواجب عليها ازباذه وفقا للقوانُت وللوائح ". امتناعها عن ازباذىا قرار كاف من

حيث يعد القانوف اؼبصري كما يرى الفقو من أبرز النظم القانونية اليت تعًتؼ بوجود فكرة القرار االداري السليب، 
 باإلضافة القانوف األردين والقانوف العراقي على سبيل اؼبثاؿ.

                                                           
، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 01عبد األمير حسون مسمماني، االتجاىات الحديثة في القضاء االداري، دراسة مقارنة، ط  - 1

 .159، ص 2016لبنان، 
 .150 أحمد بركات، مرجع سابق، ص- 2
 .18أنظر: عمار بوضياف، القرار االداري دراسة تشريعية قضائية فقيية، مرجع سابق، ص  - 3
 .يرة من قانون مجمس الدولة المصريالفقرة االخ 10انظر: المادة  -4

 .136محمد ماىر أبو العينين، الموسوعة الشاممة في القضاء االداري الكتاب األول، مرجع سابق، ص 
 .238، ص 2010طبائي، الرقابة القضائية عمى القرار االداري السمبي، مجمة الحقوق، العدد األول، الكويت، عادل الطب  - 5
 .151. أشار اليو: أحمد بركات، مرجع سابق، ص 63رأفت فودة، عناصر وجود القرار االداري، ص  - 6
 .10، المادة 1972لسنة  47قانون مجمس الدولة المصري رقم  - 7
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 :1رطُتفحىت نكوف أماـ قرار اداريا سلبيا، هبب توافر ش
وجود التزاـ قانوين على االدارة بإصدار قرار اداري معُت؛ أي أف يتضمن نص القانوف سواء أكاف دستوريا أو  -

 تشريعا برؼبانيا أو تنظيم الزاـ االدارة بإصدار قرار اداري معُت ُب واقعة معينة على سبيل الوجوب.
القرار اؼبطلوب منها، فيصبح امتناعها افصاح من  امتناع االدارة العمومية اؼبواجهة بالطلب السابق، عن اصدار -

 قبل االدارة ُب موضوع القرار، غَت أنو افصاح سليب.
االجتهاد اؼبتعلق بانفتاح ميعاد الطعن اؼبتعلق بالقرارات السلبية،  ولقد أكدت المحكمة االدارية العليا في مصر

ؿ الدعوى لرفعها بعد اؼبيعاد فانو مردود بأف الثابت حيث قضت ُب أحد أحكامها:" .. ومن حيث أنو بالنسبة لعدـ قبو 
من األوراؽ أف مراد اؼبدعي ىو اؼبطالبة بإلغاء القرار السليب باالمتناع عن حبث التنازؿ اؼبقدـ منو وتقرير تعويض لو، 

فالقرار السليب ىو قرار . 2والشك أف ىذا القرار اداري سليب ال تتقيد اؼبطالبة بإلغائو دبيعاد معُت طاؼبا االمتناع مستمر "
مستمر هبوز التظلم منو والطعن عليو ُب أي وقت، فاألثر اؼبًتتب عليو فبتد أب حُت انتهاء حالة السلبية على خبلؼ 

 . 3القرار االهبايب الذي يتعُت الطعن عليو خبلؿ ميعاد الستُت يوما اؼبقررة قانونا من تاريخ العلم بو
 والذي جاء فيو: 1992-11-24ُب مصر على ذلك أيضا ُب  وأكدت احملكمة االدارية العليا

" القرار السليب بامتناع جهة االدارة عن اتياف فعل كاف هبب عليها أف تفعلو وىو سبكُت الطاعن من استبلـ عملو 
 .4بعد عودتو من االعارة، يعترب حالة مستمرة ومتجددة ويبتد الطعن عليو ما بقيت االدارة على موقفها "

قضاء دائرة توحيد اؼببادئ باحملكمة االدارية العليا قيدت من جديد من االستثناء السابق، قائلة بسقوط حق  غَت أف
الطعن لفوات طبسة عشر عاما من التاريخ الذي كاف يتعُت فيو على جهة االدارة اصدار ىذا القرار وىي مدة سقوط 

د شاب تلك القرارات من أوجو البطبلف، وحىت ال تضار اؼبصلحة اغبق بالتقادـ الطويل طبقا للقواعد العامة. أيا ما كاف ق
 . 5العامة نتيجة عدـ استقرار ىذه األوضاع وتلك اؼبراكز

 
 
 

                                                           
 .19مار بوضياف، القرار االداري، مرجع سابق، ص أنظر: ع - 1
 .142، بند، 1949، السنة السادسة، ص ة احكام المحكمة االدارية العميامجموع -2
 .147-146ماىر ابو العينين، الموسوعة الشاممة لمقضاء االداري، الكتاب االول، مرجع سابق، ص  - 3
 .150اشار اليو: أحمد بركات، مرجع سابق، ص  - 4
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 التقيد بميعاد الطعن باإللغاء في القرار االداري المنعدـ: عدـ .2
الفرنسي اف أوؿ من حاوؿ صياغة فكرة واضحة عن القرار االداري اؼبنعدـ ىو مفوض اغبكومة و الفقيو 

Laferiere  ُب مطولو عن القضاء االداري، وذلك دبناسبة قضيةLaumonierCarriol
1 . 

ويبكن القوؿ ُب ىذا السياؽ، أنو كثَتا ما تدؽ التفرقة بُت القرار االداري اؼبنعدـ والقرار االداري الباطل، وذلك ما 
يبينو الفقو القانوين خبصوص ىذا الشأف. وسوؼ  هبعل القضاء ُب أحايُت كثَتة ال يفرؽ بينهما، رغم االختبلؼ الذي

 نعود أب ىذه الفكرة ُب الفصل األخَت الحقا.
فالقرار االداري اؼبنعدـ ىو " كل قرار يكوف فيو العيب درجة جسيمة صارخة، وواضحة، حيث يفقده صفتو    
 االدارية.

اعبسيم، أو حالة اغتصاب وقد يظهر ُب صورة اغتصاب جسيم للسلطة، فبا يشكل عيب عدـ االختصاص 
 السلطة االدارية اختصاص أحد السلطتُت، التشريعية أو القضائية.

لقرار اجملرد من أي وقد يعرؼ القرار اؼبنعدـ بأنو: قرار صادر عن شخص اغتصب سلطة القرار باؼبسائل االدارية، وا
 موضوع حقيقي، والصادر خارج الوظيفة االدارية.

عداـ القرار االداري يكوف مىت اختل أحد أركانو وأسسو. فكماؿ وصفي يعترب أف زواؿ كما يرى بعض الفقو، أف ان
أحد أركاف القرار االداري يؤدي أب االنعداـ، أما طعيمة اعبرؼ، فيعترب أف الركن الوحيد الذي يؤدي أب انعداـ القرار ىو 

 ركن االختصاص، باعتباره ركن االنعقاد الوحيد للقرار االداري.
ب السلطة نكوف أماـ قرار منعدـ يبكن الغاءه أو الرجوع فيو ُب أي وقت دوجي " ُب حالة غص لذلك، يرى وتبعا

." 
 ألنو عدـ ". إلهنائووقاؿ ستاسينوبولوس :" أف القرار اؼبنعدـ ال يبكن أف ينتج أثرا قانونيا وليس ىناؾ حاجة 

على انعداـ القرار االداري ليس ذاتيا ُب أصلو من  اف الرأي األخَت، قد يكوف ؾبانبا للصواب، باعتبار أف اغبكم
بانعدامو، فالقاضي ومن خبلؿ  إلقرارىااالدارة العامة القياـ بسحب قراراىا ذلك  –قبل االدارة العامة، واف كانت ؽبا 

 الطلب القضائي لو دور ُب اعداـ والغاء القرار االداري اؼبنعدـ.
نعدـ ال ىبضع أب ميعاد الطعن القضائي اؼبعروؼ ُب التشريعات وتدخل القضاء خبصوص اعداـ القرار اؼب   

 اؼبختلفة، بل ىو ميعاد مفتوح، خروجا على القواعد العامة. 

                                                           
 .250سميمان محمد الطماوي، النظرية العامة لمقرارات االدارية، مرجع سابق، ص   - 1
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-17-27وقد صرح ؾبلس الدولة اعبزائري بالقرار االداري اؼبنعدـ ُب بعض قراراتو ومن ذلك، قراره بتاريخ    
 . 1ىو قرارا منعدما معتربا القرار الصادر من جهة غَت ـبتصة 1998

 غَت أنو ال يبكن القوؿ أف ىناؾ نظرية اصيلة واذباىا مستقرا خبصوص فكرة القرار االداري اؼبنعدـ.
 ثانيا: انفتاح ميعاد الطعن من جديد.

قد تصدر االدارة العمومية قرار اداريا، ال يتبُت اؼبخاطب بو حقيقة مركزه القانوين فيو ومصلحتو اال بعد فوات    
اف ميعاد  اجتهاد القضاء االداري المصرييعاد القانوين إلمكانية الطعن بإلغائو، وىي ُب الغالب شهرين، حيث قرر اؼب

الطعن باإللغاء ينفتح من جديد وؼبدة فباثلة للمهلة القانونية للطعن باإللغاء، حيث يتكشف اؼبركز القانوين للمخاطب 
 .بالقرار ومصلحتو فيو، ربقيقا لفكرة العدالة

ومن اجتهادات ؾبلس الدولة اؼبصري ُب ذلك؛ اصدار االدارة العمومية قرارا بنقل موظف نقبل مكانيا من جهة 
أخرى ألخرى، وُب وقت الحق وبعد فوات اؼبيعاد القانوين إلمكانية الطعن باإللغاء ُب ذلك القرار، علم  اؼبوظف اف 

هتو متخطية بذلك اؼبوظف اؼبنقوؿ. وبالتإب اتضح اف االدارة  االدارة العمومية قامت بًتقية بعض اؼبوظفُت ُب نفس ج
كانت تقصد من نقلو تفويت حقو ُب الًتقية مع زمبلئو، فقررت احملكمة االدارية العليا اف ميعاد الطعن باإللغاء ُب قرار 

 . 2النقل ينفتح من جديد للموظف اؼبنقوؿ منذ علمو بصدور القرار اليت تضمن زبطيو ُب الًتقية
حيث يبُت ىذا االجتهاد القضائي االداري، سلطة القاضي ُب رقابة عمل االدارة العامة من خبلؿ ربقيق فكرة 
العدالة بُت صبيع اؼبخاطبُت بالقرارات وضرورة انتفاعهم بنفس األثار القانونية االهبابية للقرار االداري مىت سباثلت مراكزىم 

 القانونية. 
، الستكماؿ رسالة فمحكمة القضاء اؼبصرية ألغت  قرار وزير الداخلية دبنع سفر أستاذ جامعي بكلية العلـو

بدولة روسيا، معتربة أف قانوف تنظيم اعبامعات وقانوف تنظيم شؤوف البعثات، قد خبل كل منهما من اشًتاط  هالدكتورا
سفر عضو ىيئة التدريس اؼبرشح لبعثة  موافقة االدارة لبلستطبلع واؼبعلومات بوزارة التعليم العإب أو ادارة األمن هبا على

خارجية من ادارة البعثات، ومن شبة فاف استطبلع رأي ىذه االدارة أيا كانت النتيجة اليت ينتهي اليها كشرط مسبق يكوف 
 .3ـبالفا للقانوف

أؤب فاذا كاف االجتهاد القضائي يقر بإلغاء قرار ىبص تفويت فرصة ؼبخاطب بقرار بصفة مباشرة، فمن باب    
 الغاء قرار وانفتاح اؼبيعاد للطعن القضائي لتمتع شخص بأثر قانوين اهبايب وحرماف شخص وتفويت الفرصة عليو.

                                                           
 .81، ص 01، ع 2002مجمة مجمس الدولة،   - 1
 .1972-05-07: ، وحكم بتاريخ1963-02-10حكم المحكمة االدارية العميا، بتاريخ:  - 2
 أشار اليو، محمد ماىر أبو العينين، الموسوعة الشاممة لمقضاء االداري، مرجع سابق. - 3
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 ثالثا: المراجعات المقدمة " نفعا للقانوف".
من بُت ما انفرد بو اؼبشرع اللبناين ُب فكرة اػبروج عن اؼبيعاد القانوين للطعن باإللغاء ضد القرار االداري،    

ؼبراجعات اليت يتقدـ هبا اعبهات القضائية نفعا للقانوف ضد كل قرار اداري أو قضائي عندما يكوف ىذا القرار قد أصبح ا
، حيث يبكن تقدًن مراجعة للقرارات 122ُب اؼبادة  1975مربما، وذلك دبوجب مرسـو نظاـ ؾبلس شورى الدولة لعاـ 

 .1يعاد القانوين للطعن باإللغاءاالدارية و القرارات القضائية حىت بعد فوات اؼب
حيث ىذه اؼبراجعة ىي استثناء من القاعدة العامة ُب آجاؿ الطعن باإللغاء ُب كل قرار اداري قد يكوف غَت 

 مشروع.
ُب فبارسة ىذا اغبق؛ ىو ليس ـبوال لؤلفراد امبا ـبوؿ فقط ؽبيئة القضايا بوزارة  صاحب االختصاصومن حيث 

 ة عموما ُب التقاضي واليت يبكنها تقدًن ذلك الطعن من تلقاء نفسها.العدؿ واليت سبثل الدول
ىذه اؼبراجعة " النفع للقانوف "، أي ؼبصلحة سيادة القانوف واحًتاـ اؼبشروعية للقانوف ُب  غايةوهبب أف تكوف 

 الدولة.
 تعود االدارة أب اصدار ىذا االجراء أديب فقط يتمثل ُب اعداـ القرار ؼبا بو من ـبالفة للمشروعية، حىت ال أثرو

 قرار مثلو، وبالتإب ال أثر ُب الغاء ذات القرار على اؼبخاطب بو واػبصـو الذي تعلق هبم.
 : الدفع بعدـ مشروعية الالئحة االدارية إللغاء قرار اداري فردي.ثالثالفرع ال

شروعة ؿبدد بأجل قانوين ، حيث اذا تطبيقا للقاعدة العامة اف الطعن باإللغاء ضد اللوائح االدارية الغَت اؼب   
 انقضت اؼبدة أصبحت البلئحة ؿبصنة ضد اإللغاء اؼبباشر على الرغم من عدـ مشروعيتها.

غَت أف االجتهاد القضائي االداري منح امكانية اػبروج عن اؼبهلة القانونية اؼبتعلقة بالطعن ُب عدـ مشروعية 
ر اداري فردي غَت مشروع مىت كاف مستندا أب ىذه البلئحة اليت ربصنت من البلئحة االدارية وذلك دبناسبة الطعن ُب قرا

 الطعن اؼبباشر.
فالتطبيق الصاـر لقاعدة ربصن القرارات االدارية بفوات ميعاد الطعن القضائي، ُب حالة القرارات التنظيمية، قد 

 يرتب مساوئ كبَتة. 
 زائر ثانيا.نبُت اؼبوقف االجتهادي ُب فرنسا ومصر أوال، ٍب ُب اعب

 
 

                                                           
 وما بعدىا. 122أنظر: محمد رفعت عبد الوىاب، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  - 1
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 أوال: موقف االجتهاد القضائي في فرنسا ومصر.
، على امكاف تعطيل آثار البلئحة و الدفع بعدـ مشروعيتها ُب القضائي االداري الفرنسي لقد استقر االجتهاد    

ار االداري غَت أي وقت ولو بعد انقضاء اؼبيعاد القانوين اؼبقرر غالبا بشهرين للطعن باإللغاء، وذلك هبدؼ الغاء القر 
اؼبشروع واستبعاد تطبيق البلئحة على اؼبعٍت بالقرار. حيث ىذا الدفع أثره يتمثل فقط ُب استبعاد تطبيق البلئحة على 

 .1اغبالة الفردية للطاعن من أجل الغاء القرار الفردي الصادر استنادا ؽبذه البلئحة الغَت اؼبشروعة
سباثل القاعدة القانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وحيث اذا أصدرت  فالبلئحة االدارية من الناحية اؼبوضوعية

االدارة العمومية قرارا اداريا فرديا استنادا ؽبذه البلئحة اليت يبكن اف تكوف غَت مشروعة، وربصنت من الطعن القضائي 
بعدـ مشروعية البلئحة اؼبستند باإللغاء ُب ميعاد الطعن، فاف الغاء ىذا القرار الفردي ال يتأتى اال من خبلؿ الدفع 

 .2عليها. ففكرة العدالة ىي اؼبربرة إلمكانية الدفع بعدـ اؼبشروعية لبلئحة بالرغم من انقضاء مدة الطعن فيها
والدفع بعدـ مشروعية البلئحة االدارية واالثر اؼبًتتب عليو من استبعاد تطبيقها دوف الغاءىا، ليس قاصرا ُب 

ا قد وبد تطبيقا لو ُب القضاء العادي، وخَت مثاؿ ُب ذلك امكانية الطعن ُب عقوبة جزائية القضاء االداري فحسب امب
أساسها الئحية من لوائح الضبط االداري، باعتبار لوائح الضبط ُب مضامينها وأساسها اغبفاظ على النظاـ العاـ 

 .3دبشتمبلهتا اؼبختلفة كاألمن العاـ والصحة والسكينة العمومية
ميعاد الطعن ُب القرارات االدارية التنظيمية مفتوحا، ويظل من حق أصحاب اؼبصلحة الطعن فيها  حيث يستمر

 .4بصفة مستمرة، بغض النظر عن فوات ميعاد الطعن القضائي
 Dammeُب قضية  1917-13-29واجتهاد القضاء االداري الفرنسي استقر على ذلك منذ حكمو بتاريخ: 

Veuve Delpech   واعقبو حبكمPoulin  1918 -15-29ُب
ُب قضية  1911 -18 -19. وُب حكم 5

Compagnie des tramwayes de paris 
6. 

 

                                                           
 .111محمد رفعت عبد الوىاب، القضاء االداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  -1
 .111، ص مرجع سابقلوىاب، عت عبد امحمد رف  -2
 .112المرجع نفسو، ص  -3

4
 - CE. 9 aout 1910, Compagnie des tramways de Paris, in F. Chevallier, la fonction contentieuse de 

la théorie des opérations administratives complexes, AJDA. 2 juillet –aout, 1981, p 332. 
ييما: محمود حمدي عباس عطية، أثر تغير الظروف في القرار االداري والطعن فيو دراسة تحميمية مقارنة في النظامين أشار ال - 5

 .401، ص 2009منشورة كمية الحقوق جامعة القاىرة، لفرنسي والمصري، رسالة دكتوراة، القانونيين ا
6

 - CE. 9 aout 1910, Compagnie des tramways de Paris, in F. Chevallier, la fonction contentieuse de 

la théorie des opérations administratives complexes, AJDA. 2 juillet –aout, 1981, p 332. 
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Cie tramways de l’EstParisien قضيةُب  1911ماي  13وُب حكم لو بتاريخ: 
1
. 

 وقد سار قضاء ؾبلس الدولة وقضاء احملكمة االدارية العليا ُب مصر على خطى نظَته الفرنسي من حيث اجازة
 . 2ُب قرار اداري باإللغاءالدفع بعدـ مشروعية البلئحة، ُب أي وقت وبعد فوات اؼبيعاد االجرائي ُب ذلك، دبناسبة الطعن 

:" هبوز الطعن ُب القرارات التنظيمية العامة،  1959جانفي  13حيث قضت احملكمة االدارية العليا ُب مصر ُب 
لب الغاءىا ُب اؼبيعاد القانوين، واما بطريق غَت مباشر ُب أي وقت عند بأحد الطريقتُت، أما بالطريق اؼبباشر، أي بط

تطبيقها على اغباالت الفردية، أي بطلب عدـ االعتداد هبا ؼبخالفتها للقانوف، وذلك عند الطعن ُب القرارات الفردية 
 .3الصادرة تطبيقا ؽبذا االلغاء "

 :4وقضت كذلك اف
 ة هبوز بأحد الطريقُت:الطعن ُب القرارات التنظيمية العام"

الطريق اؼبباشر أي بطلب الغائها ُب اؼبيعاد اؼبقرر قانونا، ويكوف ذلك بقصد الغاء القرار كلية، ويشًتط ُب الطعن  -
 أف يتم ُب ميعاد الستُت يوما.

ت الطريق غَت اؼبباشر ُب أي وقت ولو كاف ميعاد الطعن فيها قد انقضى، وذلك عند الطعن باإللغاء ُب القرارا -
الفردية بتطبيق القرار على اغباالت الفردية ال بقصد الغائو بل بقصد عدـ اعماؿ أحكامو وعدـ تطبيقها بالنسبة 
لصاحب الشأف بطلب عدـ االعتداد هبا ؼبخالفتها للقانوف، وذلك بإبطاؿ القرار الفردي الصادر ُب حقو تطبيقا 

 ". ؽبا 

والتنظيمية، الصادرة تنفيذا لقرار اداري تنظيمي معيب، رغم انقضاء واغبكمة من اجازة الطعن ُب القرارات الفردية 
 دائما لعدـ اؼبشروعية. التنظيمي مصدرااؼبواعيد اؼبقررة للطعن، فتمكن من رباشي أف يضل القرار 

 وذلك بازباذىا أساسا لقرارات فردية ال حصر ؽبا تنعكس عليها عيوب القرار التنظيمي.

                                                           
1

 - CE. 13 mai 1910, Cie tramways de l’Est Parisien 

CE. 31 juillet 1948, Cie industrielle de pétrole de l’Afrique du Nord 

CE. 1 avril 1955, Michel et Casanova. 
 .404-403أنظر في األحكام المرتبطة بذلك: محمود حمدي عباس عطية، المرجع نفسو، ص  -2
 ، 507السنة الثالثة، مجموعة السنة الرابعة، ص  912، الدعوى رقم 1959جانفي  03المحكمة االدارية العميا المصرية، حكم  -3
أشار اليو: حمدي ياسين عكاشة، المرافعات  ،1986-12-16في جمسة  31لسنة  221الطعن رقم: المحكمة االدارية العميا،  -4

 .271، نقال عن: ىانم احمد محمود سالم، مرجع سابق، ص 931االدارية، ص 
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رار التنظيمي، تقتضي الغاء القرار التبعي لو، كما أف االدارة لعامة هبب أف سبتنع عن لذلك فاف عدـ مشروعية الق
تطبيق القرار التنظيمي غَت اؼبشروع تلقائيا، فمجلس الدولة الفرنسي أقر بأف الدفع بعدـ مشروعية الرات التنظيمية ىو 

 .1دفع أبدي
 ثانيا: موقف االجتهاد القضائي الجزائري.

ابدي، استنادا أب أحكاـ القرارات القضائية، مسألة الطعن ضد قرار فردي غَت مشروع مستند لقد جعل عمار عو 
أب قرار اداري تنظيمي ربصن من الطعن لعدـ مشروعيو كذلك لفوات ميعاد الطعن باإللغاء، من الوسائل القضائية 

 .2ؼبهاصبة قرار اداري غَت مشروع فات ميعاد الطعن القضائي خبصوصو
الطعن ُب كل قرار اداري فردي غَت مشروع كاف مستندا أب قرار اداري تنظيمي غَت مشروع ولو  حيث يبكن

 .ربصن ىذا األخَت من الطعن القضائي بفوات اؼبيعاد
 فما بٍت باطل فهو باطل.

ية ؛ أنو لعل من بُت اغبكم من تطبيق مبدأ الطعن بالًتاجع، لو صح التعبَت عن أعماؿ السلطة االدار يرى الباحث
الغَت اؼبشروعة ولو فاتت اؼبواعيد القضائية بشأهنا، ىو احًتاـ مبدأ اؼبشروعية القانونية وتطبيقو دوف مراعاة لسوابق الزمن 

 القضائي وتعديو.
 لئلدارة" فاحًتاـ صحيح العمل والنشاط االداري مطلوب، وتصحيح العمل غَت اؼبشروع مرغوب"، أي ال يبكن 

عيد الطعن القضائي، وتكسب العمل أو القرارات الغَت اؼبشروعة حجية النفاذ وقوة اغبقوؽ العامة أف ربتج بفوات موا
 اؼبكتسبة.

وُب ىذا قد يكوف للقاضي اجتهادا دور وأثر بارز من خبلؿ اقرار الطعن القضائي على كل عمل قضائي لئلدارة 
 يعاد.أساسو عمل سابق غَت مشروع ربصن قضاء لفوات اؼب مشروع، كافالعامة غَت 

فباإلضافة أب امكانية الطعن على كل قرار فردي مستند على قرار تنظيمي غَت مشروع، هبوز الدفع بعدـ الشرعية لقرار 
اداري بصفة عرضية أثناء النظر ُب قضية معينة، ويستبعد تطبيقو، ولو كانت مدنية أو ذبارية. تطبيقا لقاعدة أف الدعاوى 

 ، أما الدفوع فبل.القضائية يبكن أف تتقادـ أو تسقط
 

                                                           
1

 - « Le conseil d’Etat a reconnu depuis longtemps que l’exception d’illégalité est perpétuell contre 

les règlements » CE. 24 janvier 1902, Avezard, in M. Long et (al.), ibid., p. 92; R. 

Rouquette petit traité du procès administratif, ibid., p. 327, CE. 29 mars 1907, Dame veuve 

Delpech, Dalloz. 1908, 3. p.110. 

- CE. Sect. 14 novembre 1958, Ponard in M. Long et (al.), les grands arrêts de la jurisprudence 
 .184، ص 2003عمار عوابدي، نظرية القرارات االدارية بين عمم االدارة العامة والقانون االداري، دار ىومة، الجزائر،  -2
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 أثر االجتهاد القضائي االداري في تصحيح العريضة االفتتاحية.  الثاني:المطلب 

اف من االجراءات اؼبقررة غبسن سَت العدالة االدارية " تصحيح عريضة افتتاح الدعوى " مىت كاف فيها عيبا قاببل 
 ف يتدخل اؼبشرع ليكرسو دبوجب نصوص صروبة.للتصحيح، وىذا االجراء ىو من انشاء ؾبلس الدولة الفرنسي قبل أ

نبُت بداية موقف االجتهاد القضائي الفرنسي ُب اؼبسألة )الفرع األوؿ( ، ٍب نعرج أب موقف االجتهاد القضائي 
 اعبزائري )الفرع الثاين(. 

 الفرع األوؿ: تصحيح عريضة افتتاح الدعوى في االجتهاد القضائي الفرنسي.
افتتاح الدعوى )أوال(، ٍب تطبيق االجتهاد القضائي ُب تصحيح عريضة افتتاح الدعوى  نبُت شروط قبوؿ عريضة

 )ثانيا(.
 أوال: شروط قبوؿ عريضة افتتاح الدعوى.

لقد بُت اؼبشرع الفرنسي شروط قبوؿ عريضة الدعوى، واؼبتمثلة ُب وجوب أف تكوف عريضة الدعوى ؿبررة باللغة    
ات األساسية، وأف تكوف موقعة من أحد احملامُت اؼبقبولُت أماـ احملكمة اؼبختصة بنظر الفرنسية، واحتوائها على البيان

الدعوى، وأف تكوف موقعة من اؼبدعي ُب حالة عدـ وجوب االستعانة بأحد احملامُت عند رفعها، وأف تكوف مصحوبة 
.  بنسخة من القرار اؼبطعوف فيو، وأف تكوف مصحوبة بعدد النسخ مساوي لعدد اػبصـو

 شرط اللغة الفرنسية لعريضة الدعوى: .1

اف أحكاـ ؾبلس الدولة الفرنسي استقرت على وجوب ربرير عريضة الدعوى باللغة الفرنسية واال كانت غَت 
مقبولة، وذلك استنادا أب أحكاـ الدستور الفرنسي ُب اؼبادة الثانية منو واؼبعتربة" اللغة الفرنسية ىي لغة اعبمهورية " واؼبادة 

 .1واليت تنص على:" اللغة الفرنسية ىي لغة اؼبرافق العامة " 1994أغسطس  14من القانوف الصادر ُب  األؤب
لكنو ال هبوز للمحكمة أف ربكم بعدـ قبوؿ عريضة الدعوى لعدـ ربريرىا باللغة الفرنسية، أو لعدـ ارفاقها بصورة 

 عريضتو ُب اللغة. طبق األصل ؿبررة باللغة الفرنسية، اال بعد دعوة اؼبدعي لتصحيح
 
 
 

 احتواء العريضة على البيانات األساسية: .2

                                                           
1

 - Art 2/1 de Constitution 08 October 1958 Et Art.1 Aout 1994 " La Langue français est langue des 

services publics ". 
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اف العريضة االفتتاحية للدعوى تستلـز بيانات أساسية وضرورية، أنبها بياف الوقائع والدفوع وطلبات وأظباء 
االستئنافية الصادر من قانوف احملاكم االدارية واحملاكم االدارية  87اػبصـو وؿباؿ اقامتهم، وبياف األسباب. دبوجب اؼبادة 

 .1ُب فقرهتا االؤب من قانوف القضاء االداري 1-411، واؼبادة 1987ديسمرب  31ُب 
 توقيع المدعي أو وكيلو على العريضة: .3

من بُت الشروط البلزمة ُب شكل العريضة االفتتاحية للدعوى القضائية، توقيع اؼبدعي أو وكيلو على العريضة واف 
 ضرورة التوقيع.ٓب ينص اؼبشرع على وجوب 

وهبب أف يكوف التوقيع خبط اليد، ومن ٍب فاف التوقيع بآلة ال يكوف ببل قيمة. فعلى ىذا اذا كانت العريضة مرسلة 
بالفاكس وجب اضفاء الطابع الرظبي عليها اما بتقدًن نسخة الحقة من اؼبذكرة الفاكس موقعة من اؼبدعي، أو بتوقيع 

 . 2اكس ُب قلم كتاب احملكمةاؼبدعي على اؼبذكرة اؼبرسلة بالف
 توقيع المحامي على العريضة: .4

قدـ بواسطة أحد احملامُت، وُب كل األحواؿ ال هبوز للمدعي  إذاالقاعدة العامة أنو الطعن ال يكوف مقبوال اال 
يًتتب قانوف القضاء االداري، لذا  من 2-431واؼبادة  118اختيار وكيل عنو من خارج الوكبلء الذين حددهتم اؼبادة 

 .3على عدـ االستعانة دبحامي أو وكيل للدعوى عند تقدًن ىذه النوعية من الدعاوى عدـ قبوؿ العرائض اػباصة هبا
 وجدير بالذكر، أف اؼبشرع الفرنسي قد أعفى بعض الدعاوى من شرط وجوب االستعانة دبحامي عند رفعها.

 سداد قيمة رسم الدمغة:  .5

تتبع بالوفاء برسم الدمغة احملدد قانونا بالشروط اؼبنصوص عليها ُب نصوص اف تقدًن العرائض ال بد وأف يس   
 من قانوف القضاء االداري. 1-411من قانوف الضرائب العامة. واؼبادة  1191واؼبادة  1179اؼبادة 
 أف تكوف العريضة مصحوبة بصورة من القرار المطعوف فيو: .6

، وقانوف القضاء االداري على اؼبدعي ضرورة أف تكوف االستئنافيةأوجب قانوف احملاكم االدارية واحملاكم االدارية 
عريضة الدعوى مصحوبة بصورة من القرار اؼبطعوف فيو أو ما يثبت تاريخ ايداع الشكوى أو التظلم اذا كاف القرار اؼبطعوف 

اؼبقدمة من الغَت موجهة ضد فيو قرارا ضمنيا أو شفهيا، وذلك فيما عدا حاالت االستحالة اؼبؤكدة، أو اذا كانت العريضة 

                                                           
1

 - Art 411-1 du CJA  

-C.E. 24-03-1926, Prillieux Rec.p.335 et C.E. 7-10- 1955.                                      - 
2
 

3
 - -C.E. 31-01- 1964, Min Agriculture c/DllesBourgon.req.N. 60937, Lebon, p 74 

C.E. 30-01-2008. M Costalla, req, N 288686, C.A, p 654. 
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حيث العريضة اؼبقدمة دوف ارفاقها بالقرار اؼبطعوف فيو تكوف غَت مقبولة كأصل عاـ. غَت أنو يبكن تصحيح  .1قرار ضمٍت
 ذلك كما سنرى فيما بعد.

7. :  أف تكوف العريضة مصحوبة بعدد من الصور مساوي لعدد الخصـو

ؼبقدمة من األفراد أو من جهة االدارة مصحوبة بعدد من الصور يشًتط اؼبشرع لقبوؿ الطعن أف تكوف العرائض ا
طبق األصل مساوي لعدد اػبصـو ُب الدعوى، وذلك اذا كاف عددىم أكثر من اثنُت. وذات االجراء يبكن أف يصحح 

 .2بطلب من قلم كتاب احملكمة
 أف تكوف العريضة مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها: .8

دات مؤيدة لعرائضهم ومذكراهتم، فيجب أف تكوف اؼبستندات مصحوبة بعدد من اذا أرفق أطراؼ الدعوى مستن
 .3الصور طبق األصل مساوي لعدد اػبصـو اذا كانوا أكثر من اثنُت

 ثانيا: تطبيق االجتهاد القضائي في تصحيح عريضة افتتاح الدعوى.
سي ُب ؾباؿ ارساء القواعد اليت اجراء تصحيح العريضة ينبئ بوضوح عن الدور االجتهادي جمللس الدولة الفرن

ربكم اػبصومة االدارية؛ اذ يعد ؾبلس الدولة الفرنسي أوؿ من أرسى اجراء تصحيح العريضة، وىذا قبل أف يتدخل 
من قانوف احملاكم االدارية وؿباكم  R.153-1مقررا ىذا االجراء ومنظما ألحكامو دبقتضى اؼبادة 1992اؼبشرع عاـ 

 .4االستئناؼ االدارية
دبناسبة فصل ؾبلس الدولة الفرنسي ُب قضية  1959جواف  26باكورة ىذا االجتهاد القضائي تعود أب تاريخ و 

 .5CFTCالنقابة اعبزائرية للًتبية اؼبراقبة 
تذكَت احملاكم االدارية بواجبها ُب دعوة اؼبدعي أب تصحيح عريضتو  1966فرباير  11وأعاد ؾبلس الدولة بتاريخ 

:" ال يبكن للمحكمة االدارية اف ترفض عريضة، مثَتة من تلقاء نفسها عدـ تقدًن القرار اؼبطعوف فيو، على النحو التإب
، ٍب وسع اجمللس اجراء تصحيح 6اال ُب اغبالة اليت يبتنع فيها اؼبدعي عن االستجابة لدعوة احملكمة بتصحيح عريضتو"

حيث اعترب رفض قاضي االستئناؼ  30/12/2009يخ العريضة أب  ؿباكم االستئناؼ االدارية دبوجب قراره بتار 
                                                           

 من قانون المحاكم االدارية والمحاكم االدارية االستئنافية. 94المادة  - 1
 من قانون القضاء االداري. 1-412المادة 

2  - Art 89 du C.T.A et C.A.A.  
3  - Art 95 du C.T.A et C.A.A 

 .455االدارية، مرجع سابق، ص عبد القادر عدو، الدور االجرائي لمقاضي االداري الفرنسي في الخصومة  -4
 .456، ص المرجع نفسو 5-

 .456المرجع نفسو، ص  -6
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خطأ ُب تطبيق وة ىذا األخَت أب تصحيح عريضتو، عريضة اؼبستأنف ػبلوىا من ربديد مبلغ التعويض باألرقاـ، دوف دع
 .1القانوف؛ األمر الذي يتوجب معو نقض اغبكم، واحالة القضية أب احملكمة للفصل فيها من جديد

ة القضائية هبدىا ليست صبيعها على درجة واحدة من األنبية ومدى ـبالفتها للقانوف، والناظر لعيوب العريض
، حبيث يلتـز القاضي بدعوة اؼبدعي أب استكماؿ ما التصحيح تقبل، وعيوب أخرى للتصحيح قابلة غَتفمنها من تكوف 

 زبلف من شرط لقبوؽبا، واال تعُت رفض العريضة.
ُب عريضة الدعوى قبد؛ عيوب قابلة للتصحيح خبلؿ ميعاد الطعن القضائي من بُت العيوب القابلة للتصحيح 

 فقط مثل: عدـ تسبيب عريضة الدعوى؛ خلو عريضة الدعوى من طلبات.
وعيوب قابلة للتصحيح حىت بعد فوات ميعاد الطعن القضائي طاؼبا ٓب ىبتتم التحقيق وربجز القضية للفصل فيها، 

ير عريضة الدعوى بغَت اللغة الفرنسية. عدـ توقيع ؿباـ على العريضة ُب اغباالت اليت ومثاؽبا: نقص أىلية اؼبدعي. ربر 
 يستلـز فيها االستعانة دبحاـ.

فيمكن للمحكمة اف تقـو بدعوة اؼبدعي لتصحيح عريضتو، مىت كانت مكتوبة بغَت اللغة الفرنسية، وذلك    
 مًتصبة أب اللغة الفرنسيةبصياغتها باللغة الفرنسية أو ارفاقها بصورة طيق األصل 

بوجوب كتابة العرائض على اعتبار أف كتابة  Villers-cottérétsحيث أكد ؾبلس الدولة الفرنسي ُب قضية 
ُب قضة  1985-11-22االدارية ومن ٍب هبب مراعاهتا، كما قضى ُب  لئلجراءاتاالجراءات من القواعد العامة 

Quillevére س مقصورا فقط على األحكاـ القضائية، بل يشمل كذلك العرائض أماـ أف استخداـ اللغة الفرنسية لي
 .2ؿباكم القضاء االداري

وهبوز للمحكمة اف تقـو باستدعاء اؼبدعي قبل انقضاء ميعاد الطعن القضائي لتصحيح عريضتو بتحديد اؼبدعي 
ح لو قضت احملكمة بعدـ قبوؿ عليو بشكل ال بس فيو، فيما لو أخطأ ُب ذلك، فاف ٓب يصححها خبلؿ اؼبيعاد اؼبمنو 

 .3الدعوى
كما يبكن تصحيح عريضة الدعوى خبصوص عدـ ذكر الوقائع، حيث يطلب قلم كتاب احملكمة بدعوة اؼبدعي 
لتصحيح عريضتو واعطاءه مدة ؿبددة للقياـ هبذا التصحيح قبل انقضاء ميعاد الطعن القضائي، واال قضت احملكمة بعدـ 

                                                           
 .459عبد القادر عدو، الدور االجرائي لمقاضي االداري الفرنسي في الخصومة االدارية، مرجع سابق ، ص  -1

2
 - René Chapus,op.cit, p 393. 

C.E. 22-11-1985, M. Quillevére.req. N.60459, lebon, p 333. 
3

 - Christian Gabolde, op.cit, p13. 
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اـ القضاء اغبديثة اعتربت أف الوقائع اؼبقدمة بعد انقضاء ميعاد الطعن القضائي تعد دبثابة قبوؿ العريضة. ذلك أف أحك
 . 1وقائع جديدة تشكل طلب جديد يرفع بو دعوى جديدة وىذا غَت مقبوؿ

أما اذا كانت الوقائع اليت تتضمنها العريضة موجزة جدا، فهذا يعٍت أف العريضة مشوبة بعيب شكلي غَت قابل 
 .2ويقضي بعدـ قبوؽبا بدوف دعوة اؼبدعي تصحيح عريضتوللتصحيح 

كما أنو اذا كانت الطلبات مشوبة بعيب من العيوب اليت هبوز تصحيحها بعد انقضاء ميعاد الطعن القضائي، فبل 
هبوز للمحكمة االدارية أف تقضي بعدـ القبوؿ العريضة اال بعد دعوة اؼبدعي لتصحيحها، وأف يكوف طلب التصحيح قد 

من بياف أنو ُب حالة عدـ تصحيح العريضة ُب اؼبيعاد احملدد ُب الطلب، والذي فيما عدا حالة االستعجاؿ هبب أال تض
يقل عن طبسة عشر يوما، فاف ٓب يصححها تقضي احملكمة بعدـ قبوؿ العريضة، أما ؿبكمة االستئناؼ أو النقض فيجوز 

ملزمة بدعوة الطاعن لتصحيح عريضتو، ومن ٍب اذا ٓب يرفق ؽبا رفض الطلبات اؼبشوبة بعدـ القبوؿ بدوف أف تكوف 
 .3الطاعن اغبكم اؼبطعوف فيو بعريضة، فاف القاضي يقضي بعدـ القبوؿ بدوف أف يطلب تصحيح العريضة

كما أف العريضة غَت اؼبرفقة بصورة من القرار اؼبطعوف فيو تكوف غَت مقبولة، غَت أف احملكمة ال تقضي بعدـ قبوؽبا 
د أف يقـو قلم احملكمة بدعوة اؼبدعي بتصحيحها، ويتعُت على قلم الكتاب أف يبُت ُب االنذار اؼبرسل اليو أف اال بع

العريضة سيقضي بعدـ قبوؽبا اذا ٓب يتم تصحيحها ُب اؼبيعاد احملدد، فاف ٓب يرفق صورة من القرار اؼبطعوف فيو خبلؿ 
 .4اؼبيعاد احملدد ُب االنذار قضي بعدـ قبوؿ العريضة

، حيث  ونفس اغبكم، هبوز تصحيح عريضة الدعوى ُب حالة ما اذا كانت عدد الصور غَت مساوي لعدد اػبصـو
يأمر ريش ىيئة احملكمة قلم كتاب احملكمة بانذار اؼبدعي لتصحيح عريضتو خبلؿ طبسة عشر يوما يبدأ احتساهبم من 

يقضي برفض العريضة. ويبكن اػبروج عن تلك اؼبدة تاريخ االنذار، فاف ٓب يقدـ اؼبدعي عدد الصور اؼبطلوبة منو 
 .5وتصحيح العريضة خبصوص االقاليم البعيدة اليت تقع خارج فرنسا

 الفرع الثاني: تصحيح عريضة افتتاح الدعوى في االجتهاد القضائي الجزائري.
 :االجراءات اؼبدنية واالدارية اعبزائري على أنو قانوف 817اؼبادة نصت 

صحيح العريضة التي ال تثير أي وجو، بإيداع مذكرة إضافية خالؿ أجل رفع الدعوى المشار إليو يجوز للمدعي ت"
 ." أدناه  830و 829في المادتين 

                                                           
 .190ىانم أحمد محمود سالم، مرجع سابق، ص  - 1

2
 - C.E. 17-06-1981, M Dady, Lebon, T, 867 

3
 - Art 149-1, al 1 et 2du C.T.A et Art 612-1 du C.J.A. 

4
 - C.E. 11-02-1966, Denis, req N, 62284, Lebon, p 104 et C.E. 27-10 1989, Margaix, Lebon, T 843 

 .200أنظر: ىانم أحمد محمود سالم، مرجع سابق، ص  - 5
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اؼبقصود بالعريضة اليت يبكن اف تصحح ىي عريضة افتتاح الدعوى الرامية أب ابطاؿ القرار االداري، وىي زبص 
ؽ ا  من 831و 829خبلؿ األجل القانوين احملدد ُب اؼبادتُت  رة اضافيةمذكدعاوى اؼبشروعية، وذلك من خبلؿ ايداع 

 .1ـ ا ج
قبل ربديد شروط تصحيح العريضة االفتتاحية للدعوى وسلطة القاضي االداري خبصوصها، يبكننا ربديد بيانات 

 العريضة االفتتاحية قبل ذلك.
 أوال: بيانات عريضة افتتاح الدعوى.

:" ترفع الدعوى أماـ احملكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة 2على أنومن ؽ اـ ا  14تنص اؼبادة 
 الضبط من قبل اؼبدعي أو وكيلو أو ؿباميو، بعدد من النسخ يساوي عدد األطراؼ ".

 :3منو على بيانات العريضة ربت طائلة عدـ قبوؽبا شكبل على ما يلي 15ونصت اؼبادة 
 عريضة افتتاح الدعوى، ربت طائلة عدـ قبوال شكبل البيانات التالية:"هبب أف تتضمن عريضة افتتاح 

 اعبهة القضائية اليت ترفع أمامها الدعوى، -1

 اسم ولقب اؼبدعي وموطنو، -2

، فآخر موطن لو،  -3  اسم ولقب وموطن اؼبدعي عليو، فاف ٓب يكن لو موطن معلـو

 ة فبثلو القانوين أواالتفاقي،االشارة أب تسمية وطبيعة الشخص اؼبعنوي، ومقره االجتماعي وصف -4

 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل اليت تؤسس عليها الدعوى، -5

 االشارة عند االقتضاء أب اؼبستندات والوثائق اؼبؤيدة للدعوى،". -6
 وبالتإب يبلحظ أف اؼبشرع حدد بيانات عريضة افتتاح الدعوى ُب اؼبادتُت السالفتُت.

دد بدقة احملكمة اؼبرفوعة أمامها الدعوى اقليميا ونوعيا، وذلك حىت يتسٌت حيث يتوجب على اؼبدعي أف وب
للمدعي عليو معرفة احملكمة اليت ينازعها أمامها خصمو لتقدًن دفاعو، ألنو ُب بعض النزاعات ينعقد االختصاص ألكثر 

نفقة، وُب ؿبكمة دائرة اختصاص من جهة قضائية، مثل قضايا النفقة واليت قد ينعقد االختصاص حملكمة موطن الدائن بال
 .4مقر الزوجية

                                                           
 .110، مرجع سابق، ص ممويا، قانون االجراءات االداريةلحسين بن الشيخ أث  - 1
 ، من ق ا م ا ج.14المادة  -2
 من ق ا م ا ج. 15المادة  -3
 .79، ص 1979رية ، دار اليدى، عين مميمة، الجزائر، نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون االجراءات المدنية واالدا - 4
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كما هبب أف تتضمن عريضة افتتاح الدعوى بيانات أطراؼ الدعوى القضائية لتبيُت ىوية كل من اؼبدعي واؼبدعى 
 .1تعيينا نافيا للجهالة

قتضاء أب ٍب عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوقائع والوسائل اليت تؤسس عليها الدعوى، ٍب االشارة عند اال
 اؼبستندات والوثائق اؼبؤيدة للدعوى، وتوقيع اؼبدعي أو وكيلو أو ؿباميو.

 ثانيا: شروط تصحيح العريضة االفتتاحية للدعوى.
اف اؼبدعي وىو يقدـ عريضتو االفتتاحية، قد يشوب نقص أو عوار فيها، فبا يقتضي واغباؿ كذلك تصحيح    

 النقص أو العوار، مىت كاف لذلك سبيل.
 السالفة الذكر: 817فيشًتط اؼبشرع لقبوؿ اؼبذكرة االضافية التصحيحية، وتطبيقا للمادة  
 اف ال يكوف المدعي قد أثار وجها أو وسيلة ولو واحدة في عريضة افتتاح الدعوى: .1

ء اؼبقصود بالوجو أو الوسيلة ىنا األوجو والوسائل اؼبؤسسة عليها دعوى االبطاؿ ُب عريضة افتتاح الدعوى، سوا
أكاف الوجو وسيلة خارجية لبلبطاؿ مثل عيب عدـ االختصاص، أو وسيلة داخلية مثل عيب السبب، أو أي وجو آخر 
مثل انعداـ القرار االداري ؿبل اؼبخاصمة فاألمر يتعلق ىنا غالبا بوسائل اؼبشروعية، وقد يتعلق أيضا بالوسائل اؼبستمدة 

 .2فاسخة أو الواقفةمن ـبالفة بنود العقد، مثل ـبالفة الشروط ال
وبالتإب حيث يكوف اؼبدعي قد أثار ولو وجها او وسيلة واحدة ُب عريضة افتتاح الدعوى الرامية أب ابطاؿ القرار 

 .3االداري، ال هبوز لو تقدًن العريضة االضافية إلثارة وسيلة أخرى
 ايداع المذكرة االضافية التصحيحية في األجل القانوني: .2

السالفة الذكر، يشًتط لقبوؿ اؼبذكرة االضافية ايداعها ُب األجل القانوين لرفع  817دة حبسب فحوى نص اؼبا
 من ؽ ا ـ ا ج. 831و  829الدعوى تطبيقا لنصي اؼبادتُت 

حيث اذا رفعت دعوى االبطاؿ ضد قرار اداري لكن دوف اثارة أي وجو من أوجو االبطاؿ، ٍب انقضى ميعاد رفع 
ال وبق للمدعي تقدًن مذكرة اضافية يثَت فيها وجها من أوجو االبطاؿ، لكوف القرار االداري  الدعوى وٓب يفصل بعد فيها،

أصبح ؿبصنا من اثارة أي وجو ضده، ماعدا الدعاوى اليت يكوف فيها ميعاد االبطاؿ مفتوحا حيث هبوز فيها تقدًن 
 .4اؼبذكرة االضافية ولو بعد انقضاء أجل الطعن القضائي العادي

                                                           
 .49ة، مرجع سابق، ص ر عبد الرحمن بربا - 1
 .110لحسين بن الشيخ ـ آث ممويا، قانون االجراءات االدارية، مرجع سابق، ص  - 2
 .111، ص المرجع نفسو - 3
 .112-111مرجع نفسو، ص ال - 4
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 طة القاضي في األمر بتصحيح العريضة االفتتاحية.ثالثا: سل
استنادا للدور األساسي للقاضي االداري ُب الدعوى االدارية، والدور االهبايب اؼبخوؿ لو، سلطة أمر اػبصم    

بتصحيح عريضتو اليت يعًتيها عيب من العيوب اليت قد يرتب عدـ قبوؿ الدعوى، بشرط أف يكوف تصحيحها أمرا جوازيا 
 يتعلق بالنظاـ العاـ، كما نص القانوف على عدـ جواز اغبكم بعدـ القبوؿ التلقائي اال بعد دعوة اؼبعٍت أب تصحيح أي ال
 .1العيب

، 2حيث القاضي االداري يبكنو األمر بتصحيح العريضة أثناء سَت اػبصومة وحىت بعد فوات أجاؿ رفع الدعوى
فسو عندما ال يثَت أي وجو من أوجو الطعن باإللغاء، اذ يقدـ طلبو خببلؼ اؼبدعي الذي قد يطلب التصحيح من تلقاء ن

 .3قبلو قبل انقضاء أجل رفع الدعوى
اف األمر بتصحيح عريضة الدعوى تدعم الدور االجتهادي القضائي ُب تسيَت أحسن للخصومة االدارية،    

و تساعد اؼبتقاضُت من جهة ثانية ُب ربح وتفادي االطالة ُب النزاع باصدار أحكاـ بعدـ االختصاص أو بعدـ القبوؿ، 
 الوقت وتفادي مصاريف قضائية زائدة.

حيث يعمل التصحيح االجرائي للدعوى االفتتاحية على عقلنة التقاضي وتفادي اطالة أمد النزاع، من خبلؿ 
نت بسيطة السماح للمدعي تصحيح مسار افتتاح دعواه وعدـ التحجج بالعيوب الشكلية واالجرائية، وخاصة لو كا

 وليست جسيمة.
حيث معيار امكاف تصحيح عريضة افتتاح الدعوى يبكن النظر اليو من خبلؿ معيار مدى جسامة العيب اؼبراد 
تصحيحو، ما اذا كاف بسيطا ليس مؤثرا يسهل تصحيحو مىت طلب من اؼبعٍت ذلك. أو كاف جسيما يتعذر تصحيحو، 

 ميعاد الطعن القضائي أو بعد انقضاء ميعاد الطعن القضائي. أو يكوف ال طائل من تصحيحو. سواء قبل انقضاء
 
 

 

 

                                                           
 ق ا م ا ج. 848المادة  - 1
 ق ا م ا ج. 829المادة  - 2
 ق ا م اج. 817المادة  - 3
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 المبحث الثاني: أثر االجتهاد القضائي في أوامر التحقيق.

، حيث ال يتحمل اؼبدعي وحده القضائي اؼبستقر عليو ُب القضاء االداري أف القاضي ىو الذي يوجو التحقيق
ف ملف الدعوى يتضمن قرائن جدية، اكماؿ ىذا اؼبلف عن طريق عبء اثبات ما يدعيو، حيث يتؤب القاضي مىت رأى أ

 .1ما يأمر بو من تدابَت ربقيقية
ذلك اف اػبصومة االدارية ىي بُت طرفُت ليسا على نفس اؼبركز القانوين، بُت ادارة عمومية تتسلح حبجج ووثائق 

الذي قد يبثل شخصا طبيعيا ُب الغالب، مع ومستندات ال وبوزىا الطرؼ الثاين ُب الدعوى االدارية، أال وىو اؼبدعي و 
 امتبلكها أيضا المتيازات السلطة العمومية، وبالتإب فاػبصومة االدارية تدور بُت مصلحيتُت؛ شخصية وعمومية.

 وتبعا لذلك تتميز الدعوى االدارية ُب اجراءات التحقيق فيها أهنا ذات طابع ربقيقي.
ريف التحقيق ووسائلو بناء على أحكاـ قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية ولقد تطرؽ الفقو االجرائي االداري لتع

واجتهاد القاضي االداري، حيث من بُت وسائل التحقيق اؼبهمة واليت برز فيو أثر واضح الجتهاد القاضي االداري  "أوامر 
 التحقيق".

يت تكلم عنها الفقو ُب دراسات ـبتلفة. وىي ُب األصل استثناء من قاعدة حظر توجيو األوامر لئلدارة العامة، وال
ضد نفسو ألف عبء االثبات  تقدًن الدليلعلى اعتبار أف القاعدة العامة ُب االثبات تعترب أنو ال هبوز اجبار أحد على 

 .2اال استثناء يقع على اؼبدعي
، ٍب ُب األوؿ( طلب)اؼبحيث يطرح الباحث ُب ىذا السياؽ، أثر االجتهاد القضائي الفرنسي ُب أوامر التحقيق 

 .الثاين( )اؼبطلباالجتهاد القضائي اعبزائري خبصوصها 
 
 
 

                                                           
 .474عبد القادر عدو " الدور االجرائي لمقاضي االداري الفرنسي في الخصومة االدارية "، مرجع سابق، ص  -1
-84-71 -55، ص 2002أنظر: لحسن بن الشيخ أث ممويا، مبادئ االثبات في المنازعات االدارية، دار ىومة الجزائر،  - 2

89. 
، ص 2001اسات والنشر والتوزيع لبنان،ترجمة منصور القاضي المؤسسة الجامعية لمدر  1ط  2ل، القانون االداري، ج جورج فيدا

142-149. 
أنظر: يسري محمد العصار، مبدأ حظر أوامر من القاضي االداري لإلدارة وحظر حمولو محميا وتطوراتيا الحديثة دراسة مقارنة، 

 .2011دار النيضة العربية القاىرة، 
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 المطلب األوؿ: أوامر التحقيق في االجتهاد القضائي الفرنسي.

يبكن رد أوامر التحقيق أب، سبكُت اؼبدعي من القرار اؼبطعوف فيو، وتقدًن الوثائق اؼبنتجة ُب الدعوى، وأمر االدارة 
 .1قرارىا االداري باإلفصاح عن أسباب

 نبُت ذلك ُب الفروع التالية ُب اجتهاد القاضي االداري الفرنسي.
 الفرع األوؿ: تمكين المدعي من القرار المطعوف فيو.

يتوجب أف ترفق بعريضة الدعوى للطعن  من قانوف القضاء االداري الفرنسي R.412.1للمادة تطبيقا  
اء ما اذا كاف القرار ضمنيا، اذ يستحيل ُب ىذه اغبالة تقديبو باعتبار أف ليس لو ، نسخة من القرار االداري باستثنباإللغاء

 وجود مادي.
اف سبكُت اؼبدعي من القرار اؼبطعوف فيو، كأحد أوامر التحقيق اليت يأتيها القاضي االداري، يرتبط بالقرار االداري 

لقضائي أساسا، ٍب أثر االجتهاد القضائي خبصوص بديهيا. لذلك نبُت بداية ربديده ُب االجتهاد الفرنسي الفقهي وا
ٍب ُب حق وقف تنفيذ القرار االداري السليب، باعتباره سبكُت افًتاضي للمدعي من القرار اؼبطعوف فيو مدى اشًتاطو ثانيا،

 ثالثا.
 أوال: تحديد القرار االداري في االجتهاد الفرنسي.

ي الذي يبكن ربديد القرار االداري يتمثل ُب فقو القانوف وفقو بداية يبكن القوؿ، اف اؼبقصود باالجتهاد الفرنس
 اجتهاد القضاء االداري أساسا.

حيث تتباين أراء الفقو القانوين ُب ربديد تعريف القرار االداري. ففي األدبيات القانونية أكثر من مفهـو للقرار 
من بديهيات القانوف االداري اليت ال وبتاج  - مفهـو القرار االداري –االداري، وُب نفس السياؽ، كاف لدى بعضهم  

 .2أب توضيح، امبا االجتهاد القضائي فحسب ىو اؼبعوؿ عليو ُب ذلك
بأنو كل اعبلف لئلرادة يصدر بقصد احداث أثر قانوين ُب مواجهة األفراد يصدر  M. Houriouحيث عرفو 

.  وكاف قد عرفو قبل ذلك باعتباره معربا عن 3باشرعن سلطة ادارية ُب صورة تنفيذية أي ُب صورة تستبع التنفيذ اؼب
 .4امتيازات السلطة العامة شكليا، وماديا بأنو مؤثرا على اغبقوؽ

 
                                                           

 .477مرجع سابق، ص ، ي الخصومة االداريةالدور االجرائي لمقاضي االداري الفرنسي ف عدو عبد القادر، -1
 .89 -88، ص 2009، 1عصام نعمة اسماعيل، الطبيعة القانونية لمقرار االداري، منشورات الحمبي الحقوقية، ط  - 2

3
-M.Hauriou, Précis de droit administratife et de de droit public général, ed, 1938, p 373. 

4
 - M.Hauriou, Précis de droit administratife et de de droit public général, ed, 1900, p 239. 
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 .1اؼبشرع وألحكاـ القانوف ال رادةفقد عرؼ القرار االداري، باعتباره أداة تطبيقية  Carré De Malbergأما 
بقصد تعديل األوضاع القانونية كما ىي قائمة وقت بأنو التصرؼ االرادي الذي يصدر  L, Duguitوعرفو 

صدوره، أو كما ستكوف ُب غبظة مستقبلية معينة. أو ىو التعبَت عن االرادة الذي يصدر بقصد احداث تغيَت ُب النظاـ 
 .2القانوين للجماعة

ية أو ىبلق أو يعدؿ موظف عاـ ويتنج عنو قاعدة قانون إلرادةالقرار النافذ بأنو االعبلف اؼبنفرد  Rollandوعرؼ 
 .3أو يلغى مركزا قانونيا لفرد ؿبدد

فعرؼ القرار االداري باعتباره؛ تصرؼ قانوين، صادر عن سلطة ادارية، موضوعو اداريا، ُب ؾباؿ  Walineأما    
 .4تنفيذ القانوف

 ؿ. ىذه بعض التعريفات اليت جاءت ُب الفقو القانوين الفرنسي، وىي على سبيل اؼبثاؿ بطبيعة اغبا
رد ؾبلس الدولة اؼبراجعة Ville de Paris االجتهاد القضائي الفرنسي، جاء في حكم أـ على مستوى    

ألف القرار اؼبطعوف فيو ال يؤلف قرارا يلحق مظلمة، ذلك أف ىذا القرار ال وبمل اؼبيزات اػباصة للقرار النافذ، وال يلحق 
 . 5لفتح باب اؼبراجعة القضائية أي مظلمة بذاتو، وتبعا لذلك فانو لن يؤدي مباشرة

جاء فيو، أف قرار مدير التسجيل، لو خاصية القرار النافذ وىبلق حقوقا، وال يبكن  Dame Cachetوُب حكم 
. وُب ذات اليـو صدر عن 6أف يعدلو اال ألسباب قانونية وضمن اؼبهلة اؼبقررة –تطبيقا للمبادئ العامة للقانوف  –للوزير 

 . 7سي حكمُت استخدـ فيهما عبارة القرار النافذ بذاتوؾبلس الدولة الفرن
ُب قرار اعبمعية العامة جمللس الدولة، والذي ورد فيو أف احملاكم االدارية  -مصطلح القرار النافذ –كما استخدمو 

 .8ال تستطيع من حيث اؼببدأ أف تأمر بوقف تنفيذ قرار اال اذا كاف ىذا القرار نافذا
لس الدولة الفرنسي يبكن اعتبار أف القرار االداري النافذ ىو األساس للقانوف االداري حيث حبسب اجتهادات جمل

 الفرنسي. وأف قبوؿ الطعن ضد قرار اداري ال تكوف اال ضد قرار اداري نافذ.

                                                           
1

 - Carré De Melberg, Contribution à la théorie générale de Létat, Recueil Sirey 1920- T.1 p 473- 
2

 - L, Duguit, Traité de droit constitutionnel, Ancienne librairie Fontemoing a C Editeurs-3
e
 éd 1927, 

T1, p 326. 
3

 - L, Rolland, Précis de droit administratif, Paris,11 e ed,  1957, p 16. 
4

 - M, Waline, Droit administrative, Sirey éd 1959, p 400. 
5

 - C,E, 04-08-1922. Ville de Paris, Rec. P 729. 
6
- C,E, 03-11-1922, Dame Cachet, Rec p 790. 

7
 - C,E, 3-11-1922, Societé le Foyer lorrain, C,E, 03-11-1922, Larcher. 

8
 - C,E, 23-6-1970, Ministre détat chargé des affaires socials c/ Amoros et autres, AJDA 1970, p 

174, note X, Delcros 
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وذلك ُب مقابل القرار االداري الذي يلحق مظلمة، والذي قاؿ بعض الفقو استنادا لبلجتهاد القضائي أنو ليس 
للقرار االداري القابل للطعن القضائي استنادا لفكرة القرار االداري النافذ، بينما نفى اذباه ثاف ذلك معتربا اياه ىو  معرفا

 .1أساس الطعن القضائي. ورآى توجو أخر أف القرار الذي يلحق مظلمة قد يكوف نافذا بطابعو
رؼ القانوين الذي تتخذه السلطة االدارية وتغَت حيث يبكن أف لبتار تعريفا للقرار االداري عموما، بأنو ذلك التص

 .2دبوجبو األوضاع القانونية للمخاطبُت بو
 ثانيا: تطبيق االجتهاد القضائي الفرنسي في تمكين المدعي من القرار االداري.

 القرار، دعوة االدارة العامة بتقدًن 1941أوت  31بتاريخ  Roussetلقد أرسى ؾبلس الدولة الفرنسي ُب قضية 
أماـ القاضي لة الفرنسي يتوجب اف يثبت اؼبدعي . ووفقا الجتهاد ؾبلس الدو 3االداري اؼبطعوف فيو خبلؿ مرحلة التحقيق

أف االدارة وضعت ر االداري اؼبطعوف فيو، أو يثبت االداري أنو كاف يستحيل عليو االستعبلـ لدى اعبهة االدارية عن القرا
داري ؿبل الطعن، وتبعا لذلك يبكن للقاضي أمر االدارة بنسخة من القرار خبلؿ عراقيل حالت دوف سبكنو من القرار اال

 .4مرحلة التحقيق
حيث تواترت أحكاـ القضاء االداري الفرنسي، ُب ضرورة سبكُت اؼبدعي من القرار االداري، فمجلس الدولة قضى 

ؼبرافعة يصحح العريضة، لكن تقديبو بعد غلق بأف تقدًن القرار اؼبطعوف فيو بعد انقضاء اؼبيعاد احملدد وقبل قفل باب ا
 .5التحقيق ال يكوف لو نفس األثر، وىذا االجراء اؼبعيب ال يبكن تصحيحو عند الطعن باالستئناؼ

 ثالثا: حق وقف تنفيذ القرار االداري السلبي: تمكين افتراضي للمدعي من القرار المطعوف فيو. 
رفض االدارة أو امتناعها عن ازباذ تصرؼ، كاف من الواجب عليها  يبكن تعريف القرار االداري السليب بأنو:"

ازباذه، وفقا للقوانُت واللوائح، أو سكوهتا على الرد عن التظلم اؼبقدـ اليها، وذلك كلو خبلؿ مدة معينة وبددىا القانوف 
"6. 

                                                           
 .85 -84نعمة اسماعيل، الطبيعة القانونية، مرجع سابق، ص أنظر: عصام  -1

2
- H MCrucis-Notion dàcteadministratife JCA 1996-Fasc. 106-10 décisoire,norateur, créateur de 

droit, exécutoire, faisant grief, obligatoire, opposable. 
3

- CE, 03-05-1940, Rousset et outres, Rec, P 148, cité par Christian Gabolde, Procédure des 

tribunaux administratifs et des cours administrtivesDàppel, 6 éditions, Dalloz, Paris, 1997, p 143. 

 .477، ص 3نقال عن: عبد القادر عدو، الدور االجرائي لمقاضي االداري الفرنسي، مرجع سابق، ىامش رقم: 
 .477الدور االجرائي لمقاضي االداري الفرنسي في الخصومة االدارية، مرجع سابق، ص عبد القادر عدو،  -4

5
 - C.E.08-03-1978, Gangloff, req N 78604- C.E. 26-10-1984, Delhay, req.N.42894: LebonT.703- 

C.E. 06-2-1985, M.Lefévre, req.N55156- C.E, 3-04-1992, M.fedaoui, req.N.130311 
، الشعبة 1994، يونيو 1الطبطبائي، نشأة القانون االداري السمبي وخصائصو، دراسة، مجمة العموم االدارية، ع عادل  -6

 .14، ص 1994المصرية لممعيد الدولي لمعموم االدارية، 
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ري االهبايب والقرار السليب، حيث االجتهاد القضائي جمللس الدولة الفرنسي حدد اطارا عاما يفرؽ بُت القرار االدا
 .1970جانفي  23في  Amorosقرار مفاده عدـ جواز وقف التنفيذ لؤلخَت، ُب 

ففحوى ىذا القرار أف االدارة العامة رفضت اجراء ترتيب وتصنيف مرشحُت لشغل وظيفة طبيب، كما رفضت 
 اببلغهم بتقديراهتم لَتتبوف من خبلؽبا.

رار االداري لئلدارة العامة السليب. وطلبوا بوقف تنفيذه أماـ ؿبكمة مرسيليا، واليت حيث طعن الطلبة اؼبعنيُت ُب الق
 حكمت بوقفو.

فقاـ وزير الدولة والشؤوف االجتماعية، باستئناؼ اغبكم أماـ ؾبلس الدولة، والذي قبل طلب الوزير، وبالتإب 
لتنفيذ ىبص حالة القرار االداري االهبايب أف وقف ا –ؾبلس الدولة  –رفض طلب وقف تنفيذ القرار السليب، مؤكدا 

 فقط.
" ال يمكن للقاضي وقف تنفيذ القرار االداري اال اذا تعلق األمر بقرار تنفيذي، أي أف ؾبلس الدولة قرر:

 لعدـ استطاعتو توجيو أوامر لإلدارة ".
قراره الشهير  قضى ُبلكن قبل ىذا القرار وُب التطور اؼبستمر لبلجتهاد القضائي الفرنسي جمللس الدولة، 

Rousset :مقرا وقف تنفيذ قرار صادر عن نقابة األطباء دبدينة بوردو، والقاضي برفض  ،1949ماي  13، بتاريخ
قيد جراح ُب سجبلهتا، ألهنا تعاقد مع عيادة طبية تعاونية باؼبدينة، بأجر أقل فبا تقدره النقابة. مربرا قضاءه أف مثل ىذا 

 ا ُب العيادة.القرار قد وبدث اضطراب
حيث أف ىذا االجتهاد القضائي يعرب عن منح سلطة للقاضي االداري بتوجيو أمر االدارة العامة بعدـ تنفيذ 

قائبل:" اذا استطاع القاضي أف يأمر االدارة، بعدـ تنفيذ رفضها، فاف ذلك معناه، أف  Odentرفضها، حيث علق الفقيو 
 .1ُت أنو يبنع على القاضي أف يوجو أوامر لئلدارة "القاضي يوجو لئلدارة بالقياـ بعمل، ُب ح

الذي  Amrosٍب ىجر ىذا االجتهاد داعيا أب عدـ جواز وقف تنفيذ القرار االداري السليب، وتأكد ذلك ُب قرار 
 .2ذكرناه سابقا

                                                           
1

 - « Dans l`arrêt Rousset, le refus d`inscription à l’ordre du tableau des médecins avait pour effet 

d`empêcher M.Rousset de continuer à exercer son art dans sa clinique. La décision modifiait à la 

fois une situation de fait et l’ordonnancement juridique antérieur; il s’agissait, en quelque sorte, 

d`une décision négative exécutoire ».Pour plus de détail, voir : Encyclopédie juridique, 

Contentieux administratif, T.1., p.9. 
2

 - C.E., 23 Janvier 1970. Amoros, R.D.P., 1970.p.1035. note. Waline; 12 

oct.1988,A.J.D.A.,1988.p.590. Cité par: Georges VALCHOS, Principes généraux du droit 

administratif, Ellipses., Paris, 1993, p.407. 
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ا قبل قرار لكن ىذا التوجو لبلجتهاد القضائي االداري، ٓب يبق على حالو بل شهد ربوال وىو ُب األصل رجوعا ؼب
Amros والذي ما 2111جواف  31، وذلك باالستناد أب دور اؼبشرع الذي أقر امكانية وقف تنفيذ القرار ُب قانوف ،

 ، والذي منح للقاضي حق توجيو االوامر لئلدارة .1995فيفري  8ىو اال امتداد للتعديل القانوين ؿ 
سليب، ُب مضموهنا اعداـ أثر عمل االدارة العامة ذباه دبعٌت أف سلطة القاضي ُب وقف تنفيذ القرار االداري ال

 كأف ىناؾ سبكُت افًتاضي للمدعي من القرار اؼبطعوف فيو.  يرى الباحثصاحب اؼبصلحة، وىنا 
 في الدعوى. المنتجةالفرع الثاني: تقديم الوثائق والمستندات 

الوقائع والتصرفات االدارية، أماـ جهات تعترب األوراؽ واؼبستندات االدارية الطريق األساسي والرئيس إلثبات 
، فيبلغ الدليل الكتايب ُب اثبات الدعاوى االدارية قمة قيمتو 1القضاء االداري لطابع الكتابية لئلجراءات القضائية االدارية

 .2القانونية خاصة ُب اثبات عيب االكبراؼ بالسلطة كأحد عيوب القرار االداري
دات االدارية ىي ُب الغالب حبوزة االدارة العامة وبالتإب سبثل امتيازا ؽبا، فاف وضعها وؼبا كانت ىذه األوراؽ واؼبستن

 ربت بصر القاضي االداري من شأنو حل النزاع االداري ُب اطار من التكافؤ بُت أطراؼ اػبصومة االدارية.
ضي االداري، وىي من العبلمات فاألمر بتقدًن الوثائق واؼبستندات اؼبنتجة ُب الدعوى االدارية وسيلة ـبولة للقا

اؼبميزة للدور االهبايب لو، وىي حبق الظاىرة اؼبميزة إلجراءات التقاضي االدارية، باعتبارىا اجراءات ربقيقية، وؿبققة لفعالية 
 .3الرقابة القضائية للمشروعية

ؿ ُب كل األوراؽ اؼبنتجة ُب ىذه الوثائق واؼبستندات اليت يبكن للقاضي االداري اف يطلبها، تتمثل على سبيل اؼبثا
وؿباضر االجتماعات  اغبسابات،الدعوى واليت سبكنو من الفصل ُب الدعوى أي كاف نوعها، من ذلك تقارير وكشوؼ 

 .4واؼبلف الشخصي للموظف، وتقرير كفايتو، وملف التحقيقات والتظلم االداري واألوراؽ اػباصة بالًتقية والتأديب
ما قد تكوف أوراقا عرفية، وقد تكوف وثائق مثبتة لتصرؼ قانوين أو لواقعة مادية، وقد أي قد تكوف أوراقا رظبية ك

. اضافة أب القرار االداري 1تتعلق بنشاط االدارة العامة أو وقائع تتعلق باؼبوظفُت أو بالغَت اؼبتعامل مع االدارة العمومية
 ..بقةؿبل الطعن باإللغاء كذلك ىذا الذي تكلمنا عنو ُب النقطة السا

                                                           
 .20، ص 1978مصطفى كمال وصفي، أصول اجراءات القضاء االداري، مطبعة األمانة بالقاىرة، الطبعة الثانية،  - 1
محمد جالل محمد العيسوي، دور القاضي االداري في المنازعة االدارية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، كمية الحقوق، جامعة  - 2

 .175، ص 2014المنوفية، 
 . 302، ص 2012أحمد كمال الدين موسى، نظرية االثبات في القانون االداري دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاىرة  - 3

 .244وأنظر: حسن السيد بسيوني، مرجع سابق، ص 
 .324-323أنظر: بعمي محمد الصغير، الوسيط في المنازعات االدارية، مرجع سابق، ص 

 .244، مرجع سابق، ص 1ي، ىامش رقم أنظر: حسن السيد بسيون - 4
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لكن السؤاؿ الذي يبكن طرحو ُب ىذا السياؽ، ىل هبب تقدًن كل الوثائق واؼبستندات اليت حبوزة االدارة العامة أـ 
 ال؟

اف لئلدارة العامة امكانية التسًت على بعض الوثائق واؼبستندات ربت مسمى " الطابع السري " خبصوصها وىي 
 دة العامة.بذلك سبارس اختصاصا استثنائيا، ـبالفا للقاع

نبُت بداية القاعدة العامة ُب ضرورة تقدًن الوثائق واؼبستندات اؼبنتجة ُب الدعوى االدارية )أوال(، ٍب ُب االستثناء 
 من القاعدة العامة )ثانيا(.

 أوال: القاعدة العامة؛ التزاـ االدارة العامة تقديم الوثائق والمستندات.
صدار أوامر أب اعبهة االدارية لتقدًن ما لديها من مستندات وأدلة تكوف أقر اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي سلطة ا

بشأف ؾبلس  1963يوليو   31منتجة ُب الدعوى، وذلك حىت قبل أف يبنحو ىذا اغبق اؼبرسـو الصادر بتاريخ: 
 .2الدولة

 Cotiespel du Mesnilُب قضية  1936ماي  11حيث طبق ؾبلس الدولة ىذا اؼببدأ ُب اجتهاده بتاريخ 
حيث أحاؿ وزير موظف أب التقاعد، حيث تؤب القسم الفرعي ربضَت ىذه الدعوى ووجو أمرا أب الوزير اؼبختص بإيداع 
اؼبستندات اليت استند اليها ُب اصدار قراراه بإحالة اؼبدعي أب التقاعد. وؼبا رفض الوزير تقدًن اؼبستندات اؼبطلوبة أمر 

على الفصل ُب اؼبوضوع فحواه أمر الوزير اؼبعٍت بتقدًن اؼبستندات اؼبشار اليها خبلؿ  ؾبلس الدولة دبوجب قرارا سابقا
 .3أياـ 8مهلة 

، حيث نظمت 1954-05-28بتاريخ:  Barelقرار كما عزز اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي ىذا اؼببدأ ُب 
شؤوف ؾبلس الوزراء أظباء بعض ، حيث استبعد سكرتَت الدولة لENAمسابقة لبللتحاؽ باؼبدرسة الوطنية لئلدارة 

األشخاص من قائمة الًتشيحات بسبب معتقداهتم السياسية، حيث كانوا من اؼبنتمُت للحزب الشيوعي الفرنسي. حيث 

                                                                                                                                                                                                 
االداري، المركز القومي لالصدارات القانونية،  القضاءأنظر: عبد العزيز عبد المنعم خميفة، المرافعات االدارية واالثبات أمام  -1

 .325، ص 2008، 1القاىرة، ط 
- منتجة في الدعوى والتي يطالب بيا القاضي االداري يمكن اعتبار القرار االداري محل الطعن باإللغاء أحد الوثائق والمستندات ال

وبعض الفقو  –مثل حسن السيد بسيوني، محمد الصغير بعمي  –بالتأكيد، حيث تكمم عنو بعض الفقو مع باقي الوثائق التي ذكرت 
-08قانون االجرائي وىذا ما أخذنا بو في متن األطروحة، ويسند ويدعم الراي الثاني موقف ال –عدو عبد القادر  –فصل بينيما 

 تكمم عن باقي الوثائق والمستندات. 820، ثم في المادة 819الجزائري، حيث تكمم عن القرار االداري في المادة  09
 .303أحمد كمال الدين موسى، مرجع سابق، ص  أشار اليو: -2
 .303، ص 03أنظر: أحمد كمال الدين موسى، مرجع سابق، ىامش رقم - 3
 .  162 سابق ص، مرجع يسري محمد العصار 
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أثناء التحقيق وجو ؾبلس الدولة أمرا أب اغبكومة بتزويده باؼبلفات اؼبتعلقة باألشخاص الذين ًب استبعادىم من قائمة 
ؽ باؼبدرسة الوطنية لئلدارة، مع ربديد سبب االستبعاد، حيث ٓب ترد اغبكومة، فاعترب اجتهاد ؾبلس الًتشيحات لبللتحا

الدولة ذلك دبثابة قرينة تؤكد حجة اؼبدعُت ُب أف استبعادىم ًب بسبب معتقداهتم. وبناء على ذلك قضى ؾبلس الدولة 
ـبالفة مبدأ اؼبساواة بُت اؼبواطنُت ُب توٕب الوظائف العامة بإلغاء القرار اؼبطعوف فيو، حيث أسس اجتهاد اجمللس قراره على 

 .1وحظر التمييز بسبب الراي السياسي أو العقيدة أو االصل
متجاوزا مسالة ضرورة تقدًن االدارة العامة الوثائق واؼبستندات اليت قد تدين عملها وقرارىا  Barelحيث يعد قرار  

القاضي االداري امتناعها عن تقدًن ما هبب من مستندات ووثائق أنو تصرؼ  ُب مواجهة االفراد، وذلك من خبلؿ تفسَت
 يفسر عدـ مشروعية قراراىا ذباه األفراد، وـبالف للمشروعية القانونية.

متعلق  2015-03-27قرار بتاريخ: ومن بُت االجتهادات القضائية اغبديثة جمللس الدولة ُب ىذا الشأف، 
، حيث جاء 2117ات الرقابة على حساب اغبملة الرئاسية للسيد نيكوال ساركوزي ُب عاـ ببعض الوثائق اؼبتعلقة بإجراء

 :2ُب ىذا االجتهاد
 " .. اف السيدة ماتيلد والناشر ميديا طلبا من اللجنة الوطنية لحسابات الحمالت والتمويالت السياسية

السيد  2007االنتخابية الرئاسية التي أجراىا في عاـ  تزويدىما بعدد من الوثائق المتعلقة بإجراءات التحقيق في حساب الحملة
نيكوال ساركوزي؛ وبما أنو في غياب رد من اللجنة الوطنية لحسابات الحملة االنتخابية والتمويل السياسي، طالب كل من السيدة 

صالح تزويد ىذه الوثائق بموجب ماتيلد والناشر ميديا بارت احالة المسألة أماـ لجنة النفاذ الى الوثائق االدارية التي حكمت ل
، بشرط اخفاء أسماء وشهرة األشخاص اآلخرين غير المرشح والمقررين، والسيما أسماء وشهرة 2012-06 -07اشعار بتاريخ 

االفراد المسؤولين عن المهاـ االدارية الموضوعين تحت تصرؼ األحزاب السياسية والجهات المانحة باإلضافة الى اخفاء أسماء 
 ء التجارية للمؤسسات، ....األسما

.. عندما ينظر القاضي االداري في نزاع متعلق بالحصوؿ على وثائق، يتعين عليو أف يطلب، تبعا للحالة، من االدارات المختصة 
اف، أف تبرز كافة الوثائق الضرورية لتسوية المنازعات المحالة اليو، باستثناء تلك التي تخضع لسرية يكفلها القانوف، من أجل ضم

بصورة خاصة قابلية تقديم األحكاـ المتذرع بها من قبل االطراؼ أو قابلية تزويد ىذه الوثائق، وبما أنو اذا كاف الطابع الوجاىي 
 لالجراء يفرض تزويد كل من األطراؼ بكافة الوثائق التي يتم ابرازىا خالؿ الدعوى....".

وثائق واؼبستندات ) ما ٓب تكن تتصف بطابع السرية ( من اف رفض االدارة العمومية تقدًن وارساؿ ما يلـز من ال
 . 1شأنو اعتبار " الطرؼ اآلخر الذي كاف من اؼبمكن ؽبذه الوثائق أف تقوي موقفو، كما لو كاف كسب دعواه "

                                                           
 الكبرى لمقضاء االداري، مرجع سابق. وآخرون، األحكامأنظر: مارسيل لونغ  - 1

2 - CE. 27-03-2015 Voir: www.arabic.conseil-etat.fr/ 
CE. 27-03-2015.  
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فنكوؿ االدارة عن تقدًن ما ربت يدىا من مستندات اذا طلب منها ذلك ىو تأكيد ؼبا يدعيو اػبصم كما قاؿ 
 .2رع واالجتهاد القضائيبذلك اؼبش

والذي جاء فيو:  1958أكتوبر  17ُب قرار  Mottardوذلك ما أخذ بو االجتهاد القضائي الفرنسي ُب قضية 
 Mottardاذا طلب قضاة الدرجة األؤب من االدارة تقدًن مستندات معينة كاف يتعُت أف توجد ُب ملف اداري للسيد 

متنعت االدارة عن تقدًن ما ىو مطلوب منها واالمتثاؿ ؽبذا الطلب ُب اؼبيعاد الذي اال أنو ٓب يتضمن عليها اؼبلف، واذا ا
 Mottardحدد ؽبا، ُب ىذا اػبصوص، فاف احملكمة االدارية تكوف على حق فيما انتهت اليو من اعتبار ادعاءات السيد 

 . 3صحيحة، فامتناع االدارة تسليم الوثائق لبلثبات تعد قرينة بصحة ادعاءات اؼبدعي
تبعا بذلك القاعد العامة أف على االدارة العامة تقدًن ما يطلب منها، من ووثائق ومستندات واليت قد تكوف    

 وثائق  عادية. 
كما قد تكوف وثائق سرية واليت تكوف معو االدارة العامة ملتزمة بعدـ االفصاح عنها ونكوف ُب ىذا السياؽ أماـ 

 هبرب االدارة العامة على عدـ تقدًن ما لديها من وثائق ومستندات.استثناء من القاعدة العامة، الذي 
 وىذا ما سنبينو ُب النقطة اؼبوالية.

 ثانيا: االستثناء من القاعدة العامة؛ جواز عدـ تقديم االدارة العامة للوثائق والمستندات.
ىا ليست على نفس الدرجة، ونفس النظر أب الوثائق االدارية واؼبستندات اليت تكوف حبوزة االدارة العامة هبد 

 القيمة، بل تتفاوت أنبية حبسب مضموهنا وطبيعة العمل والنشاط اؼبمارس خبصوصها.
اف اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي، عند نظره ُب الوثائق واؼبستندات واليت يبكن اف يأمر اؼبعٍت هبا على تقديبها، قد 

لك ما ىبص الدفاع الوطٍت أو مريضا أو سرا صناعيا أو ذباريا، لذلك هبد بعضها متعلقة بسر وبميو القانوف ومن بُت ذ
أصالة االجتهاد القضائي في نظرية القانوف االداري مبادئ أساسية ُب ىذا الشأف تعرب عن  -ؾبلس الدولة –قرر 

 ، كباوؿ تبيينها فيما يأٌب:ودوره المتواصل في بناء ذات النظرية
 ر العسكري " سرا دفاعيا وطنيا ":الوثائق والمستندات المتضمنة الس .1

                                                                                                                                                                                                 
 .582ص أنظر: محمد ماىر أبو العينين، الموسوعة الشاممة في القضاء االداري، الكتاب الرابع، مرجع سابق  - 1

. نقال عن محمد الصغير بعمي، الوسيط في المنازعات 231 االدارية، صشادية ابراىيم المحروقي، االجراءات في الدعوى 
 .325 نفسو، صاالدارية، المرجع 

 .177ص  ،1محمد جالل محمد العيسوي، مرجع سابق، ىامش رقم    - 2
 312يل المثال في حكم محكمة القضاء االداري، في قضية رقم: أنظر: في ذلك موقف االجتياد القضائي المصري وعمى سب -3

 .177، ص 2.  مصدر محمد جالل محمد العيسوي، مرجع نفسو، ىامش رقم 331ق، ص  25لسنة  1971-03-24جمسة 
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يعد الدفاع الوطٍت من بُت األسس اليت تقـو عليها الدوؿ ُب ضباية اراضيها وؾباالهتا البحرية واؽبوائية، اضافة أب 
ضباية أمن االشخاص واؼبمتلكات. وحيث أف مصاّب الدفاع الوطٍت، تتبوأ مكانة ىامة دستورية وضبائية، كاف من 

 عماؽبا بنوع من السرية ُب ؾباالت معينة.الضروري احاطة أ
وتبعا لذلك وبظر القانوف افشاء األسرار الدفاعية لضرورات الدفاع الوطٍت، فبل هبوز للقاضي أمر االدارة تقدًن 

 .1وثائق تتمتع بالسرية الدفاعية، ويعد تقديبها خرقا لسرية اؼبعلومات اؼبتعلقة بالدفاع الوطٍت
الوطٍت، أو ما يسمى " بالسر العسكري "، خطرا على أمن وسبلمة حياة أفراد اعبيش  حيث يعترب نشر سر الدفاع

 الوطٍت. من جهة. وأمن الدولة من جهة ثانية.
بتاريخ:  Coulonولقد افصح اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي عن ىذا اؼببدأ ُب كثَت من قراراتو، من أوؽبا قرار قضية 

انو من حق القاضي االداري طلب كل الوثائق واؼبستندات اليت تسمح ؛ معتربا من حيث اؼببدأ 11-13-1955
. واليت من بينها الوثائق 2بالتحقق من صدؽ مزاعم اؼبدعي من قبل االدارة العمومية، باستثناء ما وبظر القانوف تقديبو

 واؼبستندات اؼبتضمنة سرا دفاعيا وطنيا.
 الوثائق والمستندات المتضمنة سرا صناعيا وتجاريا: .2

اف الوثائق واؼبستندات اؼبتضمنة سرا صناعيا وذباريا واليت تتعلق أساسا دبعلومات سرية غَت مفصح عنها ُب اعبانب 
الصناعي والتجاري، تعددت االصطبلحات الفقهية والتشريعية خبصوص تسميتها، فمعظم الدوؿ األوربية تستخدـ 

سًتاليا مصطلح اؼبعلومات السرية، وُب الواليات اؼبتحدة األمريكية مصطلح اؼبعرفة الفنية أو التقنية، وتستخدـ بريطانيا وا
فقد استخدـ مصطلح اسرار التجارة، وُب التشريع اعبزائري ظهر مصطلح السر اؼبهٍت والذي قد يكوف بعيدا عن مقصود 

 .3السر الصناعي والتجاري
( تناولت اؼبعلومات السرية غَت اؼبفصح عنها  فاتفاقية اعبوانب اؼبتصلة بالتجارة من حقوؽ اؼبلكية الفكرية ) تريبس

 .4من القسم السابع منها مكتفية بتنظيم أحكامها دوف تعريفها 39ُب اؼبادة 

                                                           
 .479عدو عبد القادر، الدور االجرائي لمقاضي االداري الفرنسي في الخصومة االدارية، مرجع سابق، ص  - 1

2
 - CE, 11-03-1955, Secrétaire détat à la guerre/ Coulon, n 34036.. 

 .479مرجع سابق،  ص  ، الدور االجرائي لمقاضي االداري الفرنسي في الخصومة االداريةنقال عن عبد القادر عدو، 
) تربس( عمى تشريعات  المتصمة بالتجارة من حقوق الممكية الفكريةأنظر: محمد حسام محمود لطفي، " آثار اتفاقية الجوانب  - 3

. نقال عن: داود منصور،" حماية المعمومات السرية 67، ص 2002البمدان العربية، الطبعة الثالثة، القاىرة، دار النيضة العربية، 
 .58) غير المفصح عنيا ( بين اتفاقية تريبس والغياب التشريعي الجزائري، ص 

 اتفاقية تريبس، من شبكة االنترنت. - 4
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واؼبشرع الفرنسي ٓب يعرؼ السر الصناعي والتجاري، لذلك األفراد والشركات لديهم اغبرية ُب االتفاقيات اليت 
اال واسعا ُب ربديد نطاؽ ىذه األسرار، على عكس القضاء والذي تكفل تضمن ؽبم ضباية األسرار التجارية ويبلكوف ؾب

بوضع تعريفا خبصوص ذلك من قبل احملكمة العليا الفرنسية باعتبار:" أي وسيلة تصنيع أو صيغة أو آلة أو معلومات 
لى ىؤالء الذين ال ذات قيمة اقتصادية أو عملية وتستخدـ ُب العمليات التجارية واليت تعطي لصاحبها ميزة تنافسية ع

 .1يعرفوهنا " سبثل سرا ذباريا
ومن شبة  المبادئ العامة للقانوف،و حسب قضاء ؿبكمة العدؿ األوروبية يعد ضباية السر الصناعي والتجاري من 

فهي ملزمة للقاضي الداخلي، ذلك انو من مربرات ىذه اغبماية ىو اػبشية من أف تستخدـ الشركات واؼبؤسسات طريق 
 .2لقضائي بقصد الوصوؿ أب أسرار أعماؿ الشركات اؼبنافسةالطعن ا

حيث للقاضي االداري األمر بأف يقدـ لو من اػبصـو صبيع الوثائق واؼبستندات دبا فيها اؼبتضمنة سرا صناعيا 
الطلب من القاضي حجب ىذه  –ادارة عمومية  –وذباريا بقصد التحقيق والنظر ُب حكم النزاع، وللطرؼ اؼبعٍت 

 . وذلك ترجيحا ؼببدأ ضباية السر الصناعي والتجاري على مبدأ اؼبواجهة.3رار عن اػبصم اآلخراألس
حيث االشكالية القانونية اليت أثارىا اؼبشرع الفرنسي ُب ىذه اؼبسألة ىي اؼبوازنة بُت مبدأ اؼبواجهة وضرورة أف 

قابل، وبُت مبدأ ضباية السر الصناعي يكوف كل طرؼ ُب اػبصومة االدارية على علم وبينة دبستندات اػبصم اؼب
الصناعي والتجاري مقابل مبدأ اؼبواجهة،  السرضباية  –والتجاري. حيث انتصرت ؿبكمة العدؿ األوربية للمبدأ الثاين 

ُب  2119يوليو  31وىو نفس اؼبنحى الذي يتجو اليو اجتهاد قضاء ؾبلس الدولة الفرنسي، حيث قضى اجمللس بتاريخ 
 .4لى وثائق ٓب تنشر، وٓب تبلغ أب اػبصم الثاين باعتبارىا متضمنة سرا ؿبميا قانوناخصومة بناء ع

 يبكن االشارة أب ربديد معٌت السر الصناعي والسر التجاري ُب بعض اآلراء الفقهية.

                                                           

ص يبس والغياب التشريعي الجزائري، بين اتفاقية تر  عنيا(المفصح  )غيرعن: داود منصور،" حماية المعمومات السرية  نقال - 1
59. 

2
 - CJCE 14-02-2008, Varec c/ Belgique, aff. C-540/06, AJDA, n 16, 28/04/2008. 881, chron.E. 

Broussy, F. Donnat et C. Lampert. Voir aussi: http://couria.europa.eu. Consultè le 12-07-2019. 
3  - CJCE, 14-02-2008, précité 

 .481ص الدور االجرائي لمقاضي االداري الفرنسي في الخصومة االدارية، مرجع سابق، عن عبد القادر عدو، 
4

 - CE, 31-07-2009, n 320196, AJDA, n 42, 18-12-2009.p 2358. 

 Tout .481أنظر: عبد القادر عدو، الدور االجرائي لمقاضي االداري الفرنسي في الخصومة االدارية، المرجع نفسو، ص 

moyen de fabrication qui offre un interet pratique commercial au et qui usage dans une industrie est 

tenu coche aussi concurrents 

. -Albert chevanne et J.H burst : Droit de la propriété industrielle 5eme édition 1998 Dalloz p411.- 

http://couria.europa.eu/
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السر الصناعي بأنو كل طريقة صناعية تطبق ُب صناعة ما وتبقى سرية بالنسبة  Poulroubierحيث عرؼ الفقيو 
بأنو كل وسيلة أو كل طريقة يًتتب عليها ربقيق فائدة  Mathely. ويعرفو 1لمنافسُت وتقدـ فائدة عملية أو ذباريةل

 .2ؼبشروع معُت وبتفظ هبا سرا الستعمالو الشخصي
 فالسر الصناعي يتعلق أساسا بركنُت أساسيُت، السر، والصناعة، دبعٌت كل طريق سري متعلق بصناعة ما.

ري؛ فهو عبارة عن:" تركيبة بعض اؼبواد الكيماوية والصيغ واألساليب اؼبيكانيكية أو السجبلت أما السر التجا
التجارية للعمبلء من قوائم وأرقاـ اؼببيعات التسويقية والفنية واالدارية "، وىو تعريف منسوب أب القانوف األقبليزي والذي 

ي. لذا القضاء االقبليزي يبيل أب تفسَت السر التجاري باعتباره قد يبدو أنو ال يفرؽ بُت السر التكنولوجي والسر التجار 
 .3األسلوب الذي ينجز بو شخص ما عمل ذباري من خبلؿ ما يتمتع بو من كفاءة وخربة

وُب فرنسا فالسر التجاري ىو ذلك الذي ال يتمتع برباءة االخًتاع، كما أهنا ذات طبيعة ذبارية حبتة، مثل 
 .4التنظيم التجاري لشبكة اؼبوزعُتاؼبعلومات اليت تتعلق ب

 الوثائق والمستندات المتضمنة سرا طبيا:  .3
اف من أىم االلتزامات اؼبلقاة على عاتق الطبيب االلتزاـ باحملافظة على سر مهنتو واؼبتمثل أساسا ُب عدـ افشاء ما 

يعد عدـ افشاء السر الطيب من يتعلق دبريضو سواء أخربه بذلك أو اكتشفو لوحده من خبلؿ اؼبعاينة والتشخيص. حيث 
أعراؼ مهنة الطب، ويعد التزاما اقرتو الشرائع اؼبختلفة الدينية واألخبلقية والوضعية، وىذا االلتزاـ بعدـ البوح بسر اؼبريض 

 .اؼبلقى على عاتق الطبيب يعترب من أقدـ االلتزامات على طائفة األطباء
                                                           

1
 - Albert chevanne et J.H burs, op.cit 

2
 - , op cit.  , Albert chevanne et J.H burs 

حوث والدراسات القانونية واالقتصادية، جامعة جالل وفاء محمدين، المعرفة الفنية واألساس القانوني لحمايتيا، مجمة الحقوق لمب - 3
 .51، ص 1996االسكندرية، كمية الحقوق، العدد الثالث، 

4
 - Gilles Y – Bertin et Sally Wye ATT / Multinationales et propriété industrielle ; le contrôle de la 

technologie Mondiale 1 er édition avril 1986 p : 34 

 .302ميرة عبد الدايم، السرية في نقل عقود التكنولوجيا، المجمة النقدية، ص نقال: س
 -  رسالة الى طالبو  –وىو أحد مشاىير الطب في التاريخ االسالمي  –كتب أبو بكر محمد بن زكرياء الرازي

يبيم كتوما سماىا أخالق الطبيب قائال:" واعمم يا بني أنو ينبغي لمطبيب أن يكون رفيقا بالناس حافظا لغ
لناس بو، مثل أبيو وأمو وولده وانما  السرارىم، فانو ربما يكون لبعض الناس من المرض ما يكتمو من أخص ا
يكتمونو خواصيم ويفشونو الى الطبيب ضرورة ". أنظر: أسامة بن عمر مخمد عسيالن، الحماية الجنائية لسر 

اتيا في بعض الدول العربية، مذكرة ماجستير، كمية المينة في الشريعة االسالمية والقوانين الوضعية وتطبيق
لة الجنائية، جامعة نائف لمعموم األمنية،  . نقال عن: فؤاد سيدي 58، ص 2004الدراسات العميا قسم العدا

محمد صديق بمماحي، السر الطبي بين المنع واالباحة، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة 
 .12، ص 2017-2016د، ابو بكر بمقاي
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أخبلقيات مهنة الطب واؼبشار اليها ُب اؼبادة اغبادي عشر من قانوف "قاعدة السرية الطبية واليت تفرضها أدبيات و 
أخبلقيات اؼبهنة الطبية، هتدؼ أساسا أب ضباية اغبياة اػباصة واألسرار اليت ال يكوف من اؼبرغوب فيو اذاعتها للغَت، 

ع على حالتو الصحية ولو وبالتإب فهي موضوعة من أجل مصلحة اؼبريض وىو ما يؤدي أب أف اؼبريض لو اغبق ُب االطبل
. وبالرجوع أب االجتهاد القضائي االداري الفرنسي، فاف اؼببدأ 1اغبق ُب تقرير ما يفعلو باؼبعلومات الطبية اليت زبضو"

اجملسد ُب موضوع السر الطيب مفاده أنو يبنع على القاضي أف يأمر االدارة بأف تقدـ لو مباشرة اؼبستندات اؼبتضمنة 
غَت أف لو أف يأمرىا بتقديبها للمعٍت، باعتبار أف ىذه السرية مقررة ؼبصلحتو، وؽبذا االخَت وحده حق  معاينات طبية؛

 .2تقديبها أب القاضي تدعيما الدعاتو
ولقد كرس اؼبشرع ىذا االلتزاـ دبوجب نصوص خاصة ُب القانوف الطيب، وُب مدونة أخبلقيات الطب، وُب 

 اليت سبنع افشاء واذاعة السر الطيب اال ُب حاالت معينة.نصوص قانوف العقوبات، وىي النصوص 
من  13 -226حيث قد يصل افشاء السر الطيب أب طابع اعبريبة ُب قانوف العقوبات، وىو ما نصت عليو اؼبادة 

 قانوف العقوبات الفرنسي.

 شرطُت اثنُت:ولكي يصدؽ وصف السر على الواقعة أو اؼبعلومة اليت عرفها اؼبؤسبن ال بد من توافر    
األوؿ؛ أف يكوف الطبيب اؼبؤسبن على السر وقف على اؼبعلومة أو الواقعة بسبب مهنتو. الثاين؛ أف يكوف للمريض مصلحة 

 .3ُب اخفاء السرية. والطبيب ملـز باغبفاظ على السرية ولو ٓب يطلب منو اؼبريض ذلك، دوف اعتداد بارادتو
 سبب القرار االداري. الفرع الثالث: أمر االدارة باإلفصاح عن

من اؼببادئ اؼبقررة ُب القانوف العاـ، ضرورة خضوع أعماؿ االدارة العمومية للمشروعية القانونية ومن بُت ذلك   
 –احملل  –الشكل واالجراءات  –ضرورة بناء القرارات االدارية الصادرة عنها على اركاف طبسة وىي: ) االختصاص 

 الغاية (. –السبب 
سبب من بُت أركاف القرار االداري والذي يبكن أف تساءؿ االدارة العمومية خبصوصو أماـ القضاء. حيث يعد ال

 وذلك ُب حاؿ ـباصمة ذلك القرار والطعن فيو.
فاإلدارة العامة مطالبة بأف يكوف قرارىا بناء على سبب مشروع من جهة؛ والذي يبثل تلك اغبالة القانونية أو  

 ره ىذا القرار.       الواقعية اليت تسوغ اصدا

                                                           
أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، موقف قاضي االلغاء من سمطة االدارة في تسبيب القرارات االدارية، دراسة مقارنة،  - 1

 .PDF. 199، ص 2005
2

 - CE, 24-10-1969, n 77089, www.legifrance.gouv.fr. consulté le 12-06-2018 
3

 - 1 AndrienPeytel, Le secret médical, édition Masson, Paris, 1935, p13 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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فذكر سبب القرار االداري ُب صلبو، يعد ضمانة أساسية بالنسبة لئلدارة العمومية حىت ال تتهم دبخالفة اؼبشروعية، 
وىو باألساس ضمانة للمخاطب بالقرار االداري، مىت أغبق بو ضررا، يتيح لو االلتجاء أب القاضي االداري مطالبا الغاؤه. 

 كن أمر االدارة عن االفصاح عن سبب قرارىا، ليعمل رقابتو عن فحوى قرارىا.حيث ىذا األخَت يب
 نبُت ذلك ُب االجتهاد القضائي الفرنسي. 

 أوال: تعريف تسبيب القرار االداري.
تسبيب القرار االداري يقصد بو أف تذكر ُب صلبو دوافع وأسباب اصداره، هبدؼ احاطة اؼبخاطبُت بو بالدوافع 

 .1امت االدارة بإصدار قرارىا ُب شأهنااليت ألجلها ق
أو الكشف عن األسباب للقرار االداري ُب صلب القرار ذاتو وبشكل واضح، ال غموض فيو وال هبوز ُب ىذا 

 .2اػبصوص االشارة أب وثيقة أو قرار آخر
J.M.aubyوعرفو:

3  
"La motivation des décisions administratives peut étre envisagée sous deux 

aspects: en tant que composante dun processus intellectuelle , elle est constituée par 

lénsembledés éléments de droit et de fait qui ont conduit làdministration à agir, de 

point de vue formelle, il sàgit de l'obligationou se trouve celle-ci, au moins dans 

certains cas d'indiquer les motifs sur les quelle repose ses décisions ".    

كاف التسبيب ُب ما معناه االفصاح عن سبب القرار الداري، فاف ىناؾ عبلقة وطيدة بُت كل من السبب   وإذا
والتسبيب، حسي السبب ركن من اركاف القرار االداري مستقل بذاتو، بينما التسبيب اجراء شكلي يدخل ضمن ركن 

 الشكليات واالجراءات ال ركن السبب.     
القرارات االدارية بشكل معُت تصدر فيو، فهي تعبَت عن ارادة االدارة ُب نطاؽ سلطتها  وكقاعدة عامة، ال تتقيد

 .4بغية احداث مركز قانوين أو تعديلو سواء بالسلب أو االهباب

                                                           
عبد العزيز عبد المنعم خميفة، أوجو الطعن إللغاء القرار االداري في الفقو ومجمس الدولة، مطابع دار الحسن، مصر،  - 1

 .120، ص 2003
 .120ص عبد المنعم عبد العزيز خميفة، مرجع سابق،  - 2

3
- Wiener Ciline, La motivation des décision administrative en droit comparé, revue international de 

droit comparé, n 4, L,G,D,J, Paris, 1969, p 779. 
 .63، ص 2006محمد عبد الحمد أبو زيد، تخاصم أىل السمطة بشأن القرار االداري، دراسة مقارنة، مصر،  - 4
، كمية الحقوق 2015-04-09ال عن: صفيان بوفراش، " مبدأ التعميل والوجوبي لمقرارت االدارية في الجزائر "، رسالة دكتوراة، نق

 .18والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص 



 االدارية االجرائية القاعدة ُب اعبزائري القضائي االجتهاد أثر          : األوؿ لبابا

 

 
222 

وبالتالي يمكن طرح التساؤؿ التالي؛ ىل االدارة العامة ملزمة بتسبيب قرارىا االداري؟ وىل للقاضي االداري أمر 
 ة بتسبيب القرار االداري؟االدارة العام

 ثانيا: تسبيب القرار االداري في االجتهاد القضائي الفرنسي.
بدأ  وذلك عندمآب يبسط ؾبلس الدولة الفرنسي رقابتو على سبب القرار االداري، اال ُب تاريخ حديث نسبيا، 

يث كانت اغبجة اؼبربرة لعدـ توٕب رقابة النظر ُب رقابة صحة الوقائع اليت تستند اليها االدارة العمومية ُب قراراهتا. ح
السبب ىو قياسا ؼبسلك ؿبكمة النقض من خبلؿ نظر اعبانب القانوين للنزاع دوف فحص الوقائع على تعبَت بعض 
الفقو، غَت اف آخروف ارجعوا مربر ذلك اؼبسلك أب الظروؼ التارىبية اليت عاصرت نشأة ؾبلس الدولة الفرنسي حيث من 

 .1نع عن مراقبة االدارة ُب ىذا اػبصوص، ُب الفًتة األؤب من حياتو، حىت ال يثَت حفيظتها عليواغبكمة اف يبت
ومع تطور اجتهاد ؾبلس الدولة واقراره فحص الوقائع اؼبؤسسة عليها القرارات اؼبطعوف فيها أمامو. حيث ُب 

بعد اف سبثل مذىبا قضائيا بداية. ٍب استقر النصف الثاين من القرف التاسع عشر تعرض ألحكاـ باعتبارىا حاالت فردية ت
مذىب قضاء ؾبلس الدولة على رقابة سبب القرار االداري من خبلؿ عديد االجتهادات القضائية، من بُت تلك 

 األحكاـ واالجتهادات:
-14ُب  Camino. وحكم 19183-17-17ُب  Gérard، وحكم 19142-14-14 ُب Gomel حكم  

11-19164 . 
اليت يبارسها ؾبلس الدولة على سبب القرار االداري، تقتضي أف يكوف ملما بو حىت يستطيع رقابتو عليو.  اف الرقابة   

 والقاعدة العامة اف االدارة ال تلتـز بتسبيب قرارىا اال اذا أوجب عليها القانوف ذلك.
 قرارىا األسباب اليت استندت اليها، يثور التساؤؿ اؼبهم؛ حالة عدـ الزاـ اؼبشرع االدارة العامة بتضمُت اإلطاروُب ىذا  

 فما مدى سلطة القاضي االداري في الزاـ االدارة باإلفصاح عن سبب قرارىا؟ وٓب تفصح االدارة عن ىذا السبب،
 مؤسس لسلطة القاضي االداري امر االدارة بتسبيب قرارىا اإلداري: Barelحكم  .1

لطة القاضي االداري ُب امكانية أمر أساسا لس 1954-05-28في  Barelُب ىذا الصدد يعد حكم 
 االدارة العمومية على االفصاح عن سبب قرارىا ولو ٓب يلزمها اؼبشرع بذلك.

                                                           
1

-  Voir: Auby et Drago, Traite de coontentieux administratif, 1962, T 2 p 528 et s. 

De Soto, Contribution à la nullité des actes administratifs, th. Paris. 1941. P 171. 
2

 - CE, Gomel, 04-04-1914, Rec. P 488 Note Houriou s. 1917.3.25 
3
-CE, Gérard. 07-07-1918. Rec. P. 665. 

4
-CE, 14-01-1916. Rec p 15.  
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مع آخروف،  Barel، حيث رفضت طلب السيد لئلدارةحيث تقدـ مًتشحوف ؼبسابقة االلتحاؽ باؼبدرسة الوطنية 
ابعادىم من اؼبسابقة ألسباب سياسية، وذلك بقياـ ُب القرار، وذىب أب أف االدارة عمدت أب  Barelفطعن السيد 

عن سبب قرارىا باستبعاد  باإلفصاحصبلت بينهم وبُت اغبزب الشيوعي الفرنسي. حيث طالب ؾبلس الدولة االدارة 
 وزمبلئو من مسابقة االلتحاؽ دبدرسة االدارة، ولكن االدارة امتنعت عن االفصاح عن سبب قرارىا. Barelالسيد 

ُب تقرير لو أنو مع التسليم دبا تتمتع بو االدارة من سلطة تقديرية واسعة  Letourneurضح اؼبفوض لقد أو    
للحكم على صبلحية طاليب االلتحاؽ دبدرسة االدارة، ومدى استيفائهم للضمانات اؼبطلوبة لتوٕب الوظائف اليت زبوؽبم 

زبضع لقدر أدىن من الرقابة يتمثل ُب استناد القرار، أب ىذه الدراسة حق شغلها بعد ذلك. اال أف ىذه السلطة التقديرية 
اف فبارسة الرقابة من قبل اجمللس . لذلك أضاؼ 1سبب موجود ماديا وقانونيا، وأنو غَت مشوب باالكبراؼ بالسلطة

ا حق مطالبة االدارة باإلفصاح عن سبب قرارىا، و" اال فاف الرقابة اليت يبارسه –للمجلس  –تقتضي اف يكوف لو 
ستكوف رقابة نظرية،  ؾبردة من كل قيمة عملية، ... وهبب أف سبارس بطريقة فعالة " ٍب تابع ُب تفسَته لقاعدة عدـ التزاـ 
االدارة بتسبيب قرارىا عند عدـ وجود نص ملـز بذلك قائبل بأنو ال يبكن لئلدارة أف تلتـز الصمت وتتهرب بذلك من 

ه القاعدة ىو سبلمة القرار عن عيب الشكل الناتج عن عدـ التسبيب، ولكنها ال رقابة اجمللس، " امبا ما يًتتب على ىذ
تعٍت مطلقا اعفاء االدارة من االلتزاـ باإلفصاح عن سبب قرارىا للقاضي، فهذا االلتزاـ الذي يتولد عن وجود الرقابة 

 .2تلك القاعدة الشكلية السابقة "القضائية ىو الشرط الذي غٌت عنو ؼبمارسة ىذه الرقابة، وىو يبتعد ُب داللتو عن 
على ؾبلس الدولة اغباالت اليت يبكن من خبلؽبا مطالبة االدارة باإلفصاح عن   Letourneurٍب عرض السيد 

 سبب قرارىا على فرضُت:
وبالتإب حُت ال يكوف للطاعن ضد االدارة أدلة اثبات خطئها وسبب قرارىا غامض بالنسبة اليو. 

 لبة االدارة باإلفصاح عن سبب قرارىا، أماـ عدـ كفاية ادعاءات الطاعن.للقاضي عدـ مطا يبكن
ُب حالة تقدًن الطاعن قرائن جدية يبكن اعتبارىا بداية اثبات، يبكن للقاضي االداري أمر االدارة باإلفصاح عن  -

: االعتبار األوؿين؛ سبب قرارىا، فاذا امتنعت االدارة عن ذلك قضى القاضي بإلغاء القرار اؼبطعوف فيو على اعتبار 
ىو مسلك االدارة بعدـ افصاحها عن سبب قرارىا يعٍت عدـ قدرة القاضي برقابة السبب ماديا، وشرعية القرار 

 االداري بالتإب مهزوزة.

                                                           
 .95ر االداري ودعوى االلغاء، دار النيضة العربية، القاىرة، د ت ن، ص محمد حسين عبد العال، فكرة السبب في القرا -1
 .96-95ص  المرجع نفسو، -2
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 Letourneur. حيث اقًتح : اعتبار مسلك االدارة دبثابة دليل على صحة ادعاءات الطاعناالعتبار الثانيو
 .على ىذا األساس األخَت اغبكم بإلغاء القرار

 ولقدوزمبلئو،  Barelحيث قضى ؾبلس الدولة بإلغاء القرار اؼبطعوف فيو استنادا للقرائن اعبدية اليت قدمها السيد 
قاـ بتطبيق ذلك على ؾبموعة من اغباالت ويطالب االدارة العامة باالفصاح عن سبب قرارىا ، حيث اذا امتنعت اعترب 

 .1القرار بإلغاءدليبل عن صحة ادعاء الطاعن ووبكم ذلك اؼبسلك من جانبها 
 تحوؿ وتأكيد مبدأ األمر القضائي تسبيب القرار االداري. .2

يبدو انو خفف وغَت من االسس اليت يبكن اف  1961-12-21غَت اف اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي بتاريخ: 
 االجتهاد باختصار.يعتمده ُب امكانية الغاء القرار االداري، نوضح بداية مضامُت ىذا 

لبللتحاؽ دبدرسة االدارة الوطنية فرفضت االدارة الطلب، فطعن اؼبعٍت ُب قرارىا أماما  Blanc حيث تقدـ السيد 
، وامتنعت عن Barelؾبلس الدولة، حيث االدارة ُب ىذه اؼبرة حرصت على االستفادة من الدرس الذي تلقتو ُب حكم 

كانت ىناؾ  Barelحيث ُب حكم  –تدؿ على سبب قرارىا والتزمت الصمت تقدًن أي دالئل او مبلبسات يبكن اف
حيث "الطاعن ٓب يتقدـ  –أقواؿ مدير اؼبدرسة، وتصروبات منسوبة أب بعض رجاالت االدارة واليت نشرهتا بعض اعبرائد 

 . 2بأية كتابات أو أقواؿ أو تصرفات من جانب االدارة تدعم طعنو وتقدـ قرينة على ذباوز السلطة"
لكن رغم عدـ تقدًن أدلة جدية من قبل الطاعن ضد قرار االدارة العمومية، والتزاـ الصمت من قبل االدارة، فاف 

االدارة باإلفصاح عن سبب  وذلك بأمر Barelاجتهاد ؾبلس الدولة غَت قضاءه دبسلك ىبتلف عن مسلك قضاء 
ء عليو قضى اجمللس بإلغاء القرار اؼبطعوف فيو رغم عدـ توافر ، والذي قوبل بعدـ الرد من قبلها والتزاـ الصمت، وبناقرارىا

 .3ادلة اثبات جدية من قبل الطاعن. وذلك تأسيسا على أف مسلك االدارة يعد دليبل على صحة ادعاء الطاعن
عن بالتإب أصبح مسلك اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي مؤكدا نزعتو التحررية ُب مطالبة االدارة العمومية باإلفصاح 

وقائع ومالبسات سبب قرارىا ُب اغباالت اليت قدر فيها لزـو ذلك االجراء، دوف أف يتشدد ُب مطالبة الطاعن بتقدًن " 
 .4" تدعيما لدعواه محددة

ومن أحدث اجتهادات ؾبلس الدولة الفرنسي خبصوص أمر القاضي االداري االدارة العمومية باإلفصاح عن 
يعود لقاضي تجاوز السلطة ... اف يلـز االدارة حيث قاؿ:"  2113-11-29اسباب قرارىا قرار بتاريخ: 

                                                           
1
-C E. 03-01-1959 Grange, Rec. P 85. CE.26-10-1960 

 .99-98انظر: محمد حسين عبد العال، مرجع سابق، ص  - 2
 .99-98المرجع نفسو، ص  - 3

4
 - CE. 10-01-1968/ CE. 26-01-1968. 
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المختصة بأف تطلعو على األسباب القانونية والواقعية التي دفعتها الى اصدار القرار المطعوف فيو، حتى ولو كانت 
 . 1" معفاة بموجب نص من االلتزاـ بالتسبيب

 امة تسبيب قرارىا.ثالثا: الموقف التشريعي من أمر القاضي االدارة الع
الناظر لتحوؿ االجتهاد القضائي االداري الفرنسي ُب تأكيد مبدأ االفصاح عن سبب القرار االداري، هبد    

 11مواكبة لو من قبل اؼبشرع ذبسيدا لو وضباية غبقوؽ وحريات األفراد األساسية، ومن جهة أخرى من خبلؿ قانوف 
دارية وربسُت العبلقة بُت االدارة واعبمهور، حيث قبل صدوره كاف القضاء اؼبتعلق بتعليل القرارات اال 1979جويلية 

االداري مستقر على  اف االدارة غَت ملزمة بتعليل قراراهتا، ما ٓب يوجد نص صريح يلزمها بذلك سواء أكاف نصا تشريعيا 
دارية، واضعا حدا لقاعدة ال تعليل او الئحيا. وبعد صدور ذات القانوف كرس اؼبشرع مبدأ التعليل الوجويب للقرارات اال

 .2اال بنص كما وضع حدا لتعسف االدارة ُب ىذا اجملاؿ
 La"لئلدارة، على اؼبستوى األورويب وعمبل بالقانوف األورويب اؼبتعلق بالسلوؾ اغبسن تعليل القرارات االدارية

bonne conduiteqd;inistrqtive  قية األوروبية اؼبتعلقة من االتفا 13 -41، ودبوجب اؼبادة 1999لسنة
، حيث تبنت عديد الدوؿ ىذا اؼببدأ تشريعا 3باغبقوؽ األساسية نصت صراحة على وجوب تعليل االدارة لقراراهتا

 واجتهادا ومن بينها بلجيكا وايطاليا وىولندا وأؼبانيا وفرنسا.
مة العمومية ومن بُت ذلك العبلقة دبعٌت أف قواعد األحكاـ القانونية الدولية واكبت االىتماـ بضرورة ربسُت اػبد

 بُت اؼبواطن واالدارة العامة والسلوؾ االداري.
حيث أكد التشريع الفرنسي بنصو على وجوب تسبيب القرار االداري بواسطة الكتابة، مستبعدا بذلك القرار    

 آف واحد. الشفوي، اذا أف تسبيب القرار والقرار الشفوي، فكرتاف متناقضتاف ال يبكن أف هبتمعا ُب
، اؼبتعلق بتعليل القرارات 1979جويلية  11اؼبؤرخ ُب:  79 -587حيث نصت اؼبادة الثالثة من القانوف 

 :4االدارية وربسُت عبلقة االدارة باعبمهور على
"La motivation exigée par la présente loi doit étre écrite et comporter lénoné des 

considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 

                                                           
1

- CE 29-10-2013, n 346569, AJDA, n 38, 11-11-2013, p 2183.. voir aussi: http//:   

www.legifrance.gov.fr (consulté le 12-10-2017. 
 . 63أنظر:  صفيان بوفراش، مرجع سابق، ص - 2

3
 - Autin Jean Louis, La motivation des actesadministratifs unilatéraux , entre tradition nationale et 

évolution des droits europpéens, R.FDP, n 1, Paris, 2011, 85. 
4
Loi. 587- 79, 01/7/1979,  

http://www.legifrance.gov.fr/
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تسبيب القرارات على استبعاد  1979 -18 -31كما نص اؼبنشور الوزاري الصادر عن رئيس الوزراء ُب: 
 االدارية الشفوية.

فقرة االؤب اليت ال 39وىو ذات االذباه اليت ذىب اليو القانوف األؼباين اؼبتعلق باإلجراءات االدارية ُب مادتو   
نصت على ضرورة أف يتضمن القرار االداري االسباب الواقعية والقانونية اؼبهمة اليت دفعت االدارة أب اصداره. ولقد 

 .1ذىب التشريع البلجيكي ُب ذات االذباه
 المطلب الثاني: أوامر التحقيق في االجتهاد القضائي الجزائري. 

التحقيق ُب االجتهاد القضائي الفرنسي، يبكن دراسة أوامر التحقيق ُب بنفس اؼبنهج اؼبتبع ُب دراسة أومر 
االجتهاد القضائي اعبزائري، ُب كل من سبكُت اؼبدعي ُب القرار اؼبطعوف فيو )الفرع األوؿ(، ٍب ُب تقدًن الوثائق 

 االداري )الفرع الثالث(.واؼبستندات اؼبنتجة ُب الدعوى )الفرع الثاين(، ٍب ُب أمر االدارة االفصاح عن سبب قرارىا 
 الفرع األوؿ: تمكين المدعي من القرار المطعوف فيو.

 بإرادهتاعرؼ رشيد خلوُب القرار االداري ؿبل الدعوى االدارية بأنو كل:" عمل قانوين يصدر عن سلطة ادارية  
 .2اؼبنفردة، لو طابع تنفيذي ويلحق أذى بذاتو "

رار االداري ُب الدعوى القضائية االدارية؟ وىل ىبص فقط دعوى عن مدى اشًتاط الق التساؤؿحيث يبكن    
الطعن باإللغاء للقرارات االدارية فقط؟ ٍب موقف اؼبشرع من سبكُت اؼبدعي من القرار االداري أثناء التحقيق. ٍب ُب تطبيق 

 االجتهاد القضائي ؽبذا االجراء كأحد أوامر التحقيق.
 ري في غير دعوى االلغاء.أوال: تمكين المدعي من القرار االدا

اف القرار االداري كأساس وشرط لفحص مدى اؼبشروعية القانونية خبصوصو أماـ القضاء، ال تعٌت بو دعوى الطعن 
باإللغاء فحسب، حيث اضافة اليو قد يكوف لو مكاف عند دعوى التفسَت ووقف تنفيذ القرار االداري ودعوى التعويض 

 أيضا.
بأهنا: "الدعوى اليت يطلب فيها من  أحمد محيوومنهم  باإللغاء؛دعوى الطعن حيث عرؼ الفقو اعبزائري 

بعلي أب القوؿ بأهنا:" الدعوى القضائية اؼبرفوعة أماـ احدى  وذىب محمد الصغير. 3القاضي الغاء قرار غَت مشروع "

                                                           
 .34أشار الى ذلك: صفيان بوفراش، مرجع سابق، ص  -1
 .65ص ، 1998تجاوز السمطة، د م ج،  رشيد خموفي، قانون المنازعات االدارية، شروط قبول دعوى -2
 .77أحمد محيو، مرجع سابق، ص  - 3



 االدارية االجرائية القاعدة ُب اعبزائري القضائي االجتهاد أثر          : األوؿ لبابا

 

 
227 

الغاء قرار لس الدولة ( اليت تستهدؼ أو ؾب –يقصد احملاكم االدارية اليـو  –اؽبيئات القضائية االدارية ) الغرؼ االدارية 
 .1اداري بسبب عدـ مشروعيتو ؼبا يشوب أركانو من عيوب "

بأهنا:" دعوى قضائية ترفع أماـ اعبهة اؼبختصة بغرض الغاء قرار اداري غَت مشروع طبقا  عمار بوضياؼوعرفها 
 .2خاصة وؿبددة قانونا " إلجراءات

إللغاء، فحص القاضي مدى مشروعية قرار اداري واغبكم بإلغائو أو وتبعا لذلك من شروط رفع دعوى الطعن با
 االبقاء عليو اف كاف مشروعا.

أمر الـز مبدئيا، اضافة أب سبكينو القاضي  –القرار االداري  –دبعٌت أف سبكُت اؼبدعي خصم االدارة العامة منو 
 للفصل دبقتضاه.

لب صاحب الشأف خبصوصها من القاضي اؼبختص اعطاء ، فهي سبثل دعوى قضائية ادارية يطدعوى التفسيرأما 
 تفسَت لقرار اداري معُت، مىت كاف ؿبتاجا لذلك، خاصة عند غموض عباراتو، دوف الغاءه.

حيث ُب دعوى التفسَت، يتعارض تفسَت االدارة العامة ؼبضموف وفحوى القرار االداري، مع تفسَت اؼبخاطب 
لجأ أب القاضي كجهة ؿبايدة ليعطي التفسَت اغبقيقي الذي يراه مناسبا لعبارات بالقرار االداري وصاحب اؼبصلحة، لذا ي

 القرار االداري.
حيث يبكن أف ترفع دعوى التفسَت بطريق مباشر وبطريق غَت مباشر، حيث الطريق اؼبباشر يكوف من صاحب 

ُب كثَت األحياف. أما الطريق غَت الشأف والذي يرفع دعواه مباشر أب اعبهة القضائية اؼبختصة، وىو الوضع الغالب 
اؼبباشر؛ فيكوف بطريق االحالة القضائية وذلك دبناسبة الفصل ُب الدعوى اؼبدنية، حيث عندما يثار الدفع على القرار، 
وتتباين التفسَتات خبصوصو، وجب وقف النظر ُب الدعوى اؼبدنية أب غاية الفصل ُب الفصل ُب الدعوى االدارية أي 

 .دعوى التفسَت
فإهنا سبثل دعوى متفرعة من دعوى االلغاء، اؽبدؼ منها وقف  دعوى وقف تنفيذ القرار االداري،أما خبصوص 

 تنفيذ القرار االداري أب غاية الفصل ُب جوىر موضوع النزاع، وىي تقابل فكرة النفاذ اؼبباشر لقرارات االدارة العامة.
لتنفيذ مىت استكمل شرائط نفاذه من الناحية القانونية، ماداـ حيث أف األصل أف القرار االداري ىو قرار واجب ا

من قانوف االجراءات اؼبدنية  833ٓب يسحب من قبل االدارة أو يقضي بإلغائو بواسطة القضاء. تطبيقا لنص اؼبادة 
 واالدارية.

                                                           
 .66محمد الصغير بعمي، الوسيط في المنازعات االدارية، مرجع سابق، ص  - 1
 .10عمار بوضياف، المرجع في المنازعات االدارية، القسم الثاني، مرجع سابق، ص  - 2

 .62رجع سابق، ص وأنظر مؤلفو أيضا: الوسيط في قضاء االلغاء، م
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القضاء لو،  واليت تعد دعوى قضائية، يطلب صاحب الشأف من اعبهة القضائية اؼبختصة دعوى التعويضوأخَتا 
 .1دببلغ من اؼباؿ تلـز ادارة ما أو ىيئة بدفعو نتيجة ضرر أصابو

حيث اؼبسؤولية االدارية قد تتعلق بقرار اداري يلحق ضررا بالغَت، كقرارات نزع اؼبلكية من أجل اؼبنفعة العمومية، 
لنشاط موضوع عقد االمتياز قبل اؼبدة أو بعقد اداري، كعقود االمتياز والذي قد تلجأ االدارة العامة فيو أب اسًتداد ا

وفسخها للعقد من جانب واحد. وقد تتعلق دعوى التعويض بالصفقات العمومية، أو بعمل مادي قامت بو االدارة 
 .2العامة وسبب ضررا للغَت كهدـ بنايات مثبل

ضائية كأحد أوامر من خبلؿ ما تقدـ، يبكن القوؿ أف شرط القرار االداري وسبكُت اؼبدعي منو ُب الدعوى الق
التحقيق، ال ىبص فقط دعوى الطعن باإللغاء بل قد يتعدد أب دعاوى ـبتلفة. لكنو قد يكوف ُب دعوى الطعن باإللغاء 

 أوكد مىت كاف مضرا باؼبركز القانوين ػبصم االدارة العامة على اػبصوص.
 ثانيا: موقف المشرع من تمكين المدعي من القرار االداري.

رع االجرائي على اػبصوص، من سبكُت اؼبدعي من القرار االداري لو، قبده ُب مبدأ عاما يلـز اف موقف اؼبش
 بضرورة سبكينو منو، واستثناء ُب عدـ اشًتاطو. 

 المبدأ: ضرورة تمكين المدعي من القرار االداري. .1
و تفسير أو تقدير :" يجب أف يرفق مع العريضة الرامية الى الغاء أمن ؽ ا ـ ا ج على أنو 819المادة تنص 

 مدى مشروعية القرار االداري، تحت طائلة عدـ القبوؿ، القرار االداري المطعوف فيو، مالم يوجد مانع مبرر.
واذا ثبت أف ىذا المانع يعود الى امتناع االدارة من تمكين المدعي من القرار المطعوف فيو، أمرىا القاضي 

 ئج القانونية المترتبة على ىذا االمتناع ".المقرر بتقديمو في أوؿ جلسة، ويستخلص النتا
فاؼبشرع ُب ىذا النص االجرائي ألـز اؼبدعي خصم االدارة العامة بإرفاؽ عريضتو بالقرار االداري الذي يريد منازعتو 

 ُب مواجهة االدارة العامة، وذلك ُب دعوى الطعن باإللغاء أو تفسَت القرار االداري أو دعوى تقدير مدى اؼبشروعية.
 حيث النص االجرائي ال ىبص فقط دعوى الطعن باإللغاء خبصوص القرار االداري بل غَتىا كذلك.

ألف الدعوى موجهة ضد قرار اداري وىدفها اما النطق بإبطالو أو تفسَته أو فحص مشروعيتو، لذلك احملكمة 
 .3رفقا بعريضة افتتاح الدعوىاالدارية ال تستطيع الفصل ُب النزاع ما ٓب يكن القرار االداري ؿبل اؼبخاصمة م

                                                           
 .107عمار بوضياف، المرجع في المنازعات االدارية، القسم الثاني، مرجع سابق ص  -1
 .107المرجع نفسو، ص   -2
 .115لحسين بن الشيخ آث ممويا، قانون االجراءات االدارية، مرجع سابق، ص  - 3
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وبُت النص االجرائي ُب الفقرة الثانية امكانية امتناع االدارة العامة عن سبكُت اؼبدعي من القرار اؼبطعوف فيو، ماكبا 
للقاضي اؼبقرر سلطة أمرىا بتقديبو ُب أوؿ جلسة، مع امكانية استخبلص النتائج القانونية اؼبًتتبة على حالة امتناعها عن 

 .ذلك
حيث اذا ٓب يرفق اؼبدعي بدعواه القرار االداري ؿبل اؼبخاصمة، يكوف جزاء ذلك عدـ قبوؿ الدعوى، ويعد ىذا 

دعت اؼبدعي لتصحيح  –احملكمة  –االجراء من النظاـ العاـ، يثار من قبل القاضي من تلقاء نفسو بشرط أف تكوف 
السالفة الذكر، ما ٓب يوجد مانع مربر لعدـ  819 نص اؼبادة االجراءات بتقدًن القرار االداري اؼبطعوف فيو. كما جاء ُب

 .1تقديبو
حيث اؼبربر اؼبانع لتقدًن القرار االداري ؿبل اؼبخاصمة، قد يكوف راجعا أب امتناع االدارة عن تسليم نسخة من 

حاؿ سرقتو واثبات ذلك القرار اؼبطعوف فيو للمدعي من جهة، وقد يكوف ناذبا عن القوة القاىرة أو اغبادث الفجائي، ك
 .2أماـ اعبهات اؼبختصة

حيث قد يطلب اؼبدعي من االدارة العاـ دبوجب طلب كتايب مبلغ اليها بواسطة رسالة مضمنة مع اشعار 
باالستبلـ أو بواسطة احملضر القضائي يلتمس فيو منها أف تسلمو نسخة من القرار االداري، لكن ربجم ىذه األخَتة عن 

 ذلك.
ؼبدعي ذلك، بواسطة استصدار أمر على ذيل عريضة من رئيس احملكمة االدارية، والذي يبقى دوف وقد يطلب ا

 تنفيذ بعد تبليغو لئلدارة بأية وسيلة كانت.
حيث اذا ثبت للقاضي اؼبقرر أف اؼبدعي طلب من االدارة العامة تسليمو نسخة من القرار االداري الصادر عنها،  

ٓب ذببو أب طلبو، أف يأمر االدارة بتقدًن ذلك القرار ُب أوؿ جلسة. وُب حاؿ امتناعها عن بإحدى الوسائل أعبله، لكنها 
 ذلك عد ذلك اقرار بعيب ُب قراراىا واعًتاؼ ضمٍت بو.

دبعٌت أف للقاضي سلطة واضحة ُب التحقيق عند نظر اؼبنازعة االدارية وسبكُت اؼبدعي، من القرار االداري اؼبنازع 
 فيو.

 عدـ اشتراط تمكين المدعي من القرار االداري:االستثناء:  .2

                                                           
 من ق ا م ا ج.  819المادة  - 1

 .115اءات االدارية، مرجع سابق، ص لحسين بن الشيخ آث ممويا، قانون االجر 
 .119، 117لحسين بن الشيخ آث ممويا، المرجع نفسو، ص  - 2
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نص اؼبشرع اعبزائري على امكانية عدـ اشًتاط القرار االداري للمدعي ُب الدعوى القضائية، وذلك قد يكوف 
من ؽ ا ـ ا ج ، أو بسبب حالتُت أخريتُت: حالة االعتداء اؼبادي وُب حالة  819نتيجة اؼبانع اؼبربر كما نصت اؼبادة 

 الستعجالية.الدعوى ا
الـز اؼبشرع اؼبدعي ارفاؽ مع العريضة الرامية أب الغاء أو تفسَت  819: فموجب نص اؼبادة وجود المانع المبرر 2-1

 أو تقدير مدى مشروعية القرار االداري القرار االداري اؼبطعوف فيو، ما ٓب يوجد مربر مانع.
القرار االداري وىو جهة االدارة العامة، ال يستلـز اغباؿ  أي أف وجود اؼبانع اؼبربر والذي يكوف من قبل من يبتلك

 ذلك وجوب ارفاؽ العريضة بالقرار االداري دبفهـو اؼبخالفة.
 وقد بينا أنفا بعض حاالت اؼبوانع اؼبربرة اليت تكوف ومنها، القوة القاىرة، أو اغبادث الفجائي، أو حادثة السرقة.

عتداء اؼبادي ىي من ابتداع القضاء االداري الفرنسي ُب آواخر القرف اف نظرية اال في حالة االعتداء المادي: -2-2
 التاسع عشر، واؼبشرع اعبزائري كغَته من التشريعات ٓب يعرفها تاركا األمر للفقو والقضاء.

حالة االعتداء اؼبادي عندما ترتكب االدارة أثناء قيامها بنشاط مادي تنفيذي  André de Loubadéreفعرؼ 
 مة سبس حبق اؼبلكية أو حرية عمومية. ـبالفة جسي

بأنو:" يكمن االعتداء اؼبادي ُب تصرؼ اداري مشوب دبخالفة جسيمة سبس حبق  CharleDebabashوعرفها 
 ملكية أو حرية أساسية ".

بأنو:" تصرؼ متميز  Carlierُب قضية  1949-11-18وعرفو ؾبلس الدولة الفرنسي ُب قرار لو بتاريخ: 
 ن االدارة، والذي دبوجبو سبس ىذه األخَتة حبق أساسي أو باؼبلكية اػباصة ".باػبطورة صادر ع

أما الغرفة االدارية باجمللس األعلى للقضاء باعبزائر فًتى بأنو ليس لو عبلقة اطبلقا مع السلطة اليت سبلكها االدارة 
 ة جسيمة وسبس حبق أساسي للفرد.العامة، وُب حالة أخرى اقرت أف االعتداء اؼبادي ىو عملية مادية مشوبة دبخالف

 :1حيث تقـو فكرة االعتداء اؼبادي على ثبلث عناصر أساسية   
 عمل مادي ناتج عن تصرؼ تنفيذي تقـو بو االدارة. -1

 تصرؼ مشوب دبخالفة جسيمة. -2

 االعتداء على اؼبلكية أو حرية أساسية. -3

                                                           
أنظر: أحسن غربي، نظرية االعتداء المادي في القانون االداري، التواصل في االقتصاد واالدارة والقانون، جامعة عنابة، ع  - 1

 .225-216، ص 2014، سبتمبر 39
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تقدًن القرار االداري اؼبتعلق بتلك اغبالة   حيث ُب حالة االعتداء اؼبادي ال يشًتط للمدعي ضد االدارة العامة
 كاستثناء.
الغرفة االدارية للمحكمة العليا ُب قضية " اغباج بن علي " ضد  ذلك، قررتومن قبيل االجتهادات القضائية ُب  

يث بتصرفها من ؽ اـ حب 275وإب والية والية اعبزائر، أنو ُب حالة االعتداء اؼبادي ال داعي لتطبيق ما تنص عليو اؼبادة 
اؼبادي فاف االدارة قد حددت موقفها صراحة ُب اؼبسألة اؼبتنازع فيها أي بعبارة أخرى ال يشًتط من اؼبدعي ُب ىذه اغبالة 
أف يرفع تظلما اداريا مسبقا للحصوؿ على قرار اداري سابق، وبالتإب يستطيع أف يذىب مباشرة أب القاضي اؼبختص 

"..1 . 

 ة:  في الدعوى االستعجالي  -2-3

اعبزائري قضاء االستعجاؿ االداري ُب اؼبواد  19-18 واالدارية رقمنظم اؼبشرع االجرائي لقانوف االجراءات اؼبدنية    
 ربت عنواف " ُب االستعجاؿ ". 948أب  917

حيث يبكن تصنيف حاالت االستعجاؿ االداري أب تصنيفات ـبتلفة وفقا ؼبعايَت ـبتلفة، منها اؼبعيار اؼبإب، 
 : 2ؼبعيار االجرائي، اؼبعيار الذاٌب، وتتمثل ُب ما يليا

وىي حاالت الدعوى االستعجالية االدارية اػباضعة لشرط االستعجاؿ، وىي تتمثل ُب دعوى ايقاؼ، ودعوى حرية، 
 ودعوى ربفظية.

 سبيق مإب.ودعاوى استعجالية غَت خاضعة لشرط االستعجاؿ، وتتمثل ُب دعوى اثبات حالة، ودعوى ربقيق، ودعوى ت
 ودعاوى دعاوى استعجالية ادارية خاصة، واؼبتعلقة بالعقود والصفقات العمومية، والدعاوى االستعجالية االدارية اعببائية.

 :3كما صنفت رًن سكفإب الدعاوى االستعجالية االدارية أب
 دعاوى استعجالية حبكم طبيعتها وتتمثل ُب: 
الدعاوى االستعجالية غبماية اغبريات األساسية، ودعوى استعجاؿ التدابَت الدعاوى االستعجالية لوقف التنفيذ، و  

 الضرورية.
 ودعاوى استعجالية حبكم القانوف وتتمثل ُب:

 الدعاوى االستعجالية العادية وتتمثل ُب دعوى االستعجاؿ اثبات وتدابَت التحقيق، ودعوى استعجاؿ التسبيق اؼبإب.  

                                                           
 .225-216ص مرجع سابق،  عتداء المادي في القانون االداري،أحسن غربي، نظرية اال - 1
 .130-129، 128، مرجع سابق، ص 3ج في، قانون المنازعات االدارية،رشيد خمو  -2
ريم سكفالي، قضاء االستعجال االداري في ضوء قانون االجراءات المدنية واالدارية، أطروحة دكتوراة، كمية الحقوق، سعيد  -3

 وما بعدىا. 223، ص 2016 -2015، 1 حمدين، الجزائر،
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 ابراـ العقود والصفقات.والدعاوى االستعجالية ُب مادة 
 والدعاوى االستعجالية اعببائية.

فقانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية ٓب وبدد قائمة ؿبددة وؾبردة للوثائق اؼبكونة ؼبلف دعوى االستعجاؿ على 
. لكن يبقى القرار االداري كأىم وثيقة ادارية وأساسية يتطلب أمرىا التوضيح، حبيث يبكن ُب حاالت مع ينة ال العمـو

يطالب بتقديبو، كما عرب عنها رشيد خلوُب أيضا ُب الدعوى االستعجالية حرية والدعوى االستعجالية التحفظية، تطبيقا 
 من ؽ ا ـ ا ج. 926و 921لنص اؼبادة 
:" في حالة االستعجاؿ القصوى يجوز لقاضي االستعجاؿ، من ؽ ا ـ ا ج على أنو 921حيث تنص اؼبادة    

تدابير الضرورية، دوف عرقلة تنفيذ أي قرار، بموجب أمر على عريضة ولو في غياب القرار بأف يأمر بكل ال
 االداري المسبق.

وفي حالة التعدي واالستالء أو الغلق االداري، يمكن أيضا لقاضي االستعجاؿ أف يأمر بوقف تنفيذ القرار 
 االداري المطعوف فيو ".

، والذي 21111 -597من قانوف العدالة الفرنسي رقم  L.521.3حيث يقابل ىذا النص التشريعي نص اؼبادة 
يتعلق بدعوى االستعجاؿ التحفظي، والذي موضوعو الوقاية من استفحاؿ وضعية ضارة أو سبديد وضعية غَت مشروعة، 
أو ضماف ضباية حقوؽ ومصاّب طرؼ ما أو اغبفاظ على اؼبصلحة العامة، وبصفة عامة يتعلق األمر بتدابَت ـبصصة 

 .2حفاظ على اؼبستقبللل
أو دبا يسميها البعض بدعوى استعجاؿ التدابَت الضرورية سباشيا مع النص التشريعي، على اعتبار أف مصطلح 

:" أف االستعجاؿ التحفظي عرب الزمن ؿبتفظ René Chapusالتحفظي ًب تداولو باستمرار منذ زمن طويل، كما يقوؿ 
 .3باظبو الذي منحو اياه العرؼ "

من ؽ ا ـ ج يتبُت بأنو البد من توفر ثبلث شروط أساسية لدعوى استعجاؿ التدابَت  921اؼبادة ودبوجب 
 الضرورية وىي؛ شرط االستعجاؿ، وشرط الضرورة، وشرط عدـ عرقلة تنفيذ قرار االداري.

                                                           
1

 - Article L521/3 : « en cas d’urgence, et sur simple requéte qui sera recevable méme 

en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner 

==toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune decision 

administrative ». 
2

 - René Chapus, droit du contentieux administratif , 5éme edition , 

LGDJ, Delta , 1995 , p 1445, 1446. 
3
-René chapus ,op.cit,  p 1445. 
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بَت حيث ُب ىذا السياؽ ودبوجب النص أعبله، وُب مواجهة القرار اداري واؼبتعلق بدعوى استعجاؿ التدا   
الضرورية، يبكن لصاحب الشأف رفع دعواه دبوجب أمر على عريضة ولو ُب غياب القرار االداري اؼبسبق، وىو استثناء من 

 أصل.
:" يجوز لقاضي من ؽ ا ـ ا ج، واليت نصت على أنو 941وُب الدعوى االستعجالية ربقيق دبوجب نص اؼبادة 

 ".ل تدبير ضروري للخبرة أو للتحقيقري مسبق، أف يأمر بكاالستعجاؿ بناء على عريضة، ولو في غياب قرار ادا
 وبالتإب يبكن أف يغيب القرار االداري أماـ قاضي االستعجاؿ ُب دعوى استعجاؿ التحقيق كذلك.

 
 ثالثا: تطبيق االجتهاد القضائي الجزائري تمكين المدعي من القرار االداري.

ؿ أحكامو وقراراتو سواء ُب قضاء الغرفة االدارية للمجلس اف اجتهاد القضاء االداري اعبزائري، أكد من خبل
األعلى أو للمحكمة العليا أو قضاء ؾبلس الدولة، أف القاضي يبكنو أمر االدارة العامة من سبكُت اؼبدعي من القرار 

 جهة.االداري ؿبل اؼبنازعة االدارية، كأحد أوجو أوامر التحقيق، معربا عن سلطاتو التحقيقية اؼبتميزة من 
كما أقر كذلك، امكانية عدـ االلتزاـ بوجود القرار االداري وتقديبو من قبل اؼبدعي ُب كل الدعاوى اؼبرفوعة أماـ 

 القضاء االداري.
بوجوب التبليغ الشخصي للقرار الفردي  1999أفريل  19فمجلس الدولة اعبزائري قضى ُب اجتهاده بتاريخ 

 .1وأف العلم بالقرار غَت كاؼ
 ؾبلس الدولة يشَت بصراحة بضرورة أف يبكن اؼبدعي بالقرار االداري الفردي شخصيا، لكي ينازع فيو حيث قاضي

 السلطة االدارية، وعلى االدارة العامة واجب التبليغ الشخصي، وال يكفي فقط ؾبرد العلم بو.
العامة مصدرة القرار على  كما أقر اجتهاد الغرفة االدارية للمحكمة العليا سابقا، سلطة القاضي ُب أمر االدارة

 تقدًن نسخة منو للقضاء.
حيث صرحت:" أف عدـ تقدًن القرار مع العريضة ال يعد سببا   1994-17-24وذلك ُب قرار ؽبا بتاريخ: 

كافيا للتصريح بعدـ القبوؿ. والقضاة ـبولوف بإجبار االدارة مصدرة القرار على تقدًن نسخة منو وباستخبلص النتائج 
 .2بلصها عند االقتضاء "الواجب استخ

                                                           
 .103مجمة مجمس الدولة، العدد األول، ص  -1
 .73ول، ص ، العدد األمجمة مجمس الدولة -2
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بأنو ال يستوجب ُب كل الدعاوى  2116-16-28وُب االذباه اؼبقابل؛ قضى اجتهاد ؾبلس الدولة بتاريخ: 
اؼبرفوعة أماـ القضاء االداري وجود قرار اداري وبالتإب ال يلـز اؼبدعي بتقدًن القرار االداري مىت امتنعت االدارة اؼبدعى 

 .1عليو من سبكينو بو
ف ىناؾ حاالت يعترب تقدًن القرار االداري وسبكينو للمخاطب من قبل االدارة العامة ليس ضروريا وليس أي أ

 مهما. كما بينا سابقا.
 :2ما يلي 1986-16-16حيث جاء ُب قرار الغرفة االدارية للمجلس األعلى بتاريخ: 

القرار االداري المطعوف فيو يعفى من " فمن المقرر قانونا أف الطاعن الذي يبرر استحالة حصولو على نسخة من 
تقديمو، وكذا في حالة عدـ تبليغو، ومن المقرر أيضا أف على القاضي المحقق وفي اطار السلطات المخولة لو 
السعي لجعل االدارة تقدـ الوثيقة محل النزاع، ومن ثم فاف القضاء بخالؼ ىذين المبدأين بعيب القرار بعدـ 

 الصحة القانونية.
ثابتا في قضية الحاؿ أف الطاعن استحاؿ عليو الحصوؿ على نسخة من قرار التقدير التلقائي الصادر بعد  لما كاف

التدقيق الضريبي، أف قاضي الموضوع لم يستعمل سلطتو بالسعي لدى االدارة لتقديم الوثيقة محل النزاع طبقا 
لطاعن على الحالة المقدمة بها اعتمادا من ؽ ا ـ ا، فاف قضاة المجلس الذين قرروا رفض عريضة ا 171للمادة 

 على عدـ تقديم القرار المتنازع فيو، فاف قرارىم ىذا كاف مشوبا بعيب عدـ الصحة القانونية.
 ومتى كاف كذلك استوجب الغاء القرار المطعوف فيو".

 في الدعوى. المنتجةالفرع الثاني: تقديم الوثائق والمستندات 
ك تقدًن الوثائق واؼبستندات اؼبنتجة ُب الدعوى االدارية، نبُت بداية موقف اؼبشرع اف من بُت أوامر التحقيق كذل

منها، ٍب ُب تطبيق االجتهاد القضائي ألمر القاضي االداري االدارة العامة ىذه الوثائق واؼبستندات ثانيا، ٍب ُب 
ارة العامة وتدخل القاضي االداري خبصوص االستثناءات الواردة على عدـ امكانية تقدًن الوثائق واؼبستندات من قبل االد

 ذلك ثالثا.
 أوال: موقف المشرع من تقديم الوثائق والمستندات المنتجة في الدعوى.

                                                           
 .221مجمة مجمس الدولة، العدد الثامن، ص  -1
 .198، ص 03، ع 1990المجمة القضائية،  - 2

 .273، مرجع سابق، ص 1سايس جمال، االجتياد الجزائري في القضاء االداري، ج
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اف لفظة الوثيقة قبده ايضا ربت مسمى "احملرر" والذي يعٍت لغة:" تنقية الشيء من كل شائبة وجعلو نقيا خالصا، 
 .1اصبلح السقط فيها "واستعَت للكتابة ليدؿ على اقامة حروفها و 

أما اصطبلحا فقد عرؼ احملرر بأنو:" كل كتابة مقروءة تعرب عن معٌت معُت، سواء كانت مركبة من حروؼ أو أرقاـ 
أو عبلمات أو رموز " أو ىو " كل مسطور مثبت على وسيلة معينة، وبوي عبلمات أو رموز تعرب عن ارادة أو أفكار أو 

 .2يبكن ادراكها من اآلخرين دبجرد االطبلع عليها " معاف صادرة عن شخص معُت، حبيث
أو ىو كل مكتوب يفصح عن شخص من صدر عنو، ويتضمن ذكرا أو تعبَتا عن ارادة، من شأنو انشاء مركز 

 .3قانوين معُت أو تعديلو أو اهنائو أو اثباتو سواء أعد احملرر أساسا لذلك أو ترتب ىذا األثر بقوة القانوف "
التطبيق اؼبتماثل ُب أىدافها ومهامها  العامة ذاتارية ىي أوعية للمعلومات اليت تنتجها االدارات فالوثيقة االد

 وأنظمتها، واجراءاهتا، قد تتعلق باؼبوظف العمومي، أو غَته فبن زباطبهم االدارة العامة.
ضهم " عندما يرفق الخصـو مستندات تدعيما لعرائمن ؽ ا ـ ا ج على أنو: 821نصت اؼبادة     

ومذكراتهم، يعدوف في نفس الوقت جردا مفصال عنها، ما لم يوجد مانع يحوؿ دوف ذلك، بسبب عددىا 
 خصائصها. وحجمها أو

 وفي جميع الحاالت يؤشر أمين الضبط على الجرد".
الخصـو بأمانة ضبط المحكمة  تودع المذكرات والوثائق المقدمة من":من ؽ اـ ا ج 838اؼبادة كما جاءت 

 ة.اإلداري

الرد  طريق محضر قضائي، ويتم تبليغ المذكرات ومذكرات يتم التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى عن
 ."أمانة الضبط تحت إشراؼ القاضي المقرر مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصـو عن طريق

اػبصومة االدارية عندما كاف يتكلم عن التحقيق ُب ، 09-08ولقد بين المشرع االجرائي الجزائري قانوف    
ودور اؼبقرر ُب ذلك، امكانية األمر و الطلب الذي هبوز أف يتقدـ بو القاضي اؼبقرر خبصوص كل مستند أو أي وثيقة 

 :على أنو 844 تفيد فض النزاع حيث نصت اؼبادة 
                                                           

 أنظر لسان العرب البن منظور. - 1
 .144، ص 1986نيضة العربية، عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار ال - 2

 .361آمال عثمان، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، د ن، ص 
نقال عن: حنان براىمي، جريمة تزوير الوثيقة الرسمية االدارية ذات الطبيعة المعموماتية، شيادة دكتوراة، كمية الحقوق والعموم 

 .87، ص 2015-2014السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .174، ص 1985عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصمحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية،  - 3

 .87، ص 3نقال عن: حنان براىيمي، مرجع نفسو، ىامش رقم 
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ح افتتا  بمجرد قيد عريضة التي يؤوؿ إليها الفصل في الدعوى يعين رئيس المحكمة اإلدارية التشكيلة"
 الدعوى بأمانة الضبط.

يحّدد، بناء على ظروؼ القضية، األجل الممنوح  الذي القاضي المقرريعين رئيس تشكيلة الحكم، 
الدفاع والردود، ويجوز لو أف يطلب من  من أجل تقديم المذكرات اإلضافية والمالحظات وأوجو للخصـو

 ..".مستند أو أية وثيقة تفيد في فض النزاع. الخصـو كل
 شرع ىنا منح للقاضي سلطة أمر االدارة بتقدًن كل مستند أو أي وثيقة تفيد ُب فض النزاع واػبصومة.فاؼب

فتكليف القاضي ايداع اؼبستندات يعرب عن الدور االهبايب لو، وىي حبق الظاىرة اؼبميزة إلجراءات التقاضي 
 االدارية، ربقيقا لفعالية الرقابة القضائية االدارية.

خصم االدارة العامة عموما، يقف ُب العادة عاجزا عن تقدًن ما يثبت ادعاءه ُب مواجهة االدارة  فاؼبدعي وىو   
العامة، األمر الذي يلقى على عاتقو ـباطر عدـ كفاية االثبات، حيث اؽبدؼ األساسي من عبوء القاضي االداري أب 

من حيث االثبات والكشف عن اغبقيقة، االدارة ىو التخفيف من الضغط الواقع على اؼبدعي  اؼبستندات منطلب 
فيجوز لو يطلب من االدارة كل مستند أو أية وثيقة تفيده ُب الفصل ُب القضية، لذا هبوز للعضو اؼبقرر أف يطلب من 
االدارة كل مستند أو أي وثيقة تفيده ُب الفصل ُب القضية. وكذلك الكشوؼ واغبسابات، وؿباضر االجتماعات واؼبلف 

 .1ف، وملف التحقيقات وغَتىا من األوراؽ والعناصر اؼبنتجة من الدعوى االداريةالشخصي للموظ
فئلدارة العامة تستعمل عددا من الوثائق ألغراض شىت، اما لتبليغ معلومات أو معاينة أحداث أو اثبات وقائع...، 

 ثاؿ. وتتمثل ىذه الوثائق باػبصوص ُب التقرير واحملضر وعرض اغباؿ واؼبذكرة، على سبيل اؼب
فللقاضي اؼبقرر تبعا لنص قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية سلطة أمر اػبصـو ُب تقدًن كل وثيقة أو مستند    

يراىا الزمة غبل النزاع اؼبثار، ومنتجا ُب اصدار حكم أو قرار قضائي ُب ذلك. سواء أكاف االدارة العامة أو خصمها  
 كذلك.

 أمر االدارة العامة تقديم الوثائق والمستندات المنتجة في الدعوى. ثانيا: تطبيق االجتهاد القضائي في
لقد كرس اجتهاد القضاء االداري امكانية أمر القاضي االدارة العامة تقدًن كل مستند يساعد ُب حل النزاع    
 قرارات الغرفة االدارية باجمللس األعلى ٍب ُب أحكاـ ؾبلس الدولة كذلك. أمامو، ُباؼبطروح 

كن للقاضي االداري من تلقاء نفسو أمر االدارة وتكليفها بتقدًن اؼبستندات والوثائق، أو بطلب من حيث يب
 اػبصم ُب الدعوى االدارية.

                                                           
 .188عبد القادر عدو، المنازعات االدارية، مرجع سابق، ص  -1
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 :1واالدارة العامة، ُب ىذا السياؽ، يبكن اف تسلك أحد اؼبسلكُت التاليُت
يل من خبلؿ الوثائق اؼبقدمة من اما أف ترضخ لطلب القاضي وىنا يستطيع ىذا األخَت أف يتأكد من عناصر الدل .1

طرؼ االدارة ففي حالة صحة مزاعم اؼبدعي فانو سيلغي عمل االدارة، أما ُب اغبالة العكسية فانو لن يأخذ بعُت 
 االعتبار مزاعم اؼبدعي.

 أو ال ترضخ لطلب القاضي وُب ىذه اغبالة فاف القاضي سيلغي العمل الذي ازبذتو االدارة دوف تربيره. .2
وحيث أف البلدية أخطرت بثالث رسائل متتابعة  الغرفة االدارية للمجلس األعلى على أنو:" حيث أكدت
لتقديم بعض الوثائق للمجلس  1976-06-15، 1976-03-19، 1976-01-26مؤرخة على التوالي 

ي الغرفة االدارية، للكشف عن الحقيقة خدمة للوضوح في شأف وقائع القرار المطعوف فيو والمشتك –األعلى 
منها، فلم ترد على الرسائل الثالثة بشيء والتزمت الصمت، ومن ثم فالمجلس األعلى ملـز باألخذ في اعتباره 

-16كما جاء ُب قرار للغرفة االدارية للمحكمة العليا يتاريخ:.2" بتحليل الوثائق المقدمة من المدعي عليو وحده
 .3 يعد سندا قانونيا يسمح بملكيتها "" أف مجرد تسامح االدارة في شغل قطعة األرض ال: 11-1991

، أف ملكية القطعة األرضية يستوجب أف يكوف من خبلؿ وجود سند قانوين يرى الباحث بمفهـو المخالفة
مكتوب يعرب عنو ُب وثيقة ادارية، اي صادرة عن اعبهة االدارية سلفا، ال ؾبرد تسامح بُت االدارة وشاغل القطعة 

 األرضية. 
 :بوثيقة رظبية وىوفاؼبدعي مطالب 

".. ٓب يثبت بأنو يشغل القطعة األرضية اؼبتنازع عليها دبوجب أي مقرر، وأف الشغل الذي وبتج بو ال يشكل اال 
 .4ؾبرد تسامح من طرؼ االدارة وال يعد سندا .."

بل االدارة وتبعا لذلك اذا صرح اؼبتقاضي خصم االدارة العامة أف ملكيتو للقطعة األرضية ىو نتيجة تسامح من ق
ذباىو، فانو يقر بعدـ وجود وثائق و مستندات زبص ملكيتو، وبالتإب ال حاجة لتمكينو تلك الوثائق وأمر القاضي 

 االداري االدارة العامة دبا يوافق ذلك، العًتاؼ اؼبدعي بعدـ وجودىا.

                                                           
 20ص  ،2009، سنة 9جمة مجمس الدولة، ع مالمواد االدارية "، لالثبات في  مراد بدران، " الطابع التحقيقي -1
 .1977-12-10الصادر بتاريخ  10453رقم:  95القرار رقم  -2

 .243في المنازعة االدارية، مرجع سابق، ص  القضاءأشار اليو: حسن السيد بسيوني، دور 
 .88، ص 46، ع 1992نشرة القضاة،  - 3

 .490ع سابق، ص ، مرج1سايس جمال، مرجع سابق، ج 
 .491، مرجع سابق، ص 1سايس جمال، ج  - 4
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ي معُت، ضمانة تأديبية وُب ؾباؿ منازعات الوظيفة العامة، يعد االطبلع على ملف اؼبوظف اؼبتهم بذنب ادار 
 .1جوىرية من خبلؿ تبليغو دبلفو قبل أي اجراء تأدييب دبناسبة اقًتافو خطأ تأديبيا

ويذىب بعض الفقو أب القوؿ، أف حق اؼبوظف ُب االطبلع على أوراؽ ملفو مكفوؿ دبقتضى اؼببادئ العامة 
 .2الوظائف اؼبدنيةللقانوف، حىت ولو ٓب يشملو اؼبشرع بالنص عليو ُب التشريع اػباص ب

بالتإب كل اجراء تأدييب يسلط على اؼبوظف العاـ دوف أف يبكن من الوثائق واؼبستندات اؼبتعلقة دبلف تأديبو يعترب 
اخبلال ُب حقو، هبوز للقاضي االداري اثناء نظر منازعتو األمر بتمكينو تلك الوثائق واؼبستندات، على فرض أف مبدأ 

 ارية ٓب يتوافر وبالتإب قد ال وبتاج القاضي اجرائيا أب ذلك.اؼبواجهة ُب اؼبرحلة االد
 االستثناء من القاعدة العامة؛ جواز عدـ تقديم االدارة العامة للوثائق والمستندات. ثالثا:

على نفس منهجية موضوع االجتهاد القضائي الفرنسي، يبكننا التطرؽ أب الوثائق واؼبستندات اليت تتضمن أسرار 
ناعية وذبارية وطبية، وأثر مضامينها ُب العبلقة بُت االدارة العامة واؼبواطن وحقو ُب معرفة مضموهنا وامكانية دفاعية وص

 الطعن فيها قضاء.
 الوثائق والمستندات المتضمنة سرا دفاعيا: .1

 :3منو على أنو 66نص اؼبشرع العقايب قانوف العقوبات اعبزائري ُب اؼبادة  
عشر سنوات أب عشرين سنة كل حارس وكل أمُت حبكم وظيفتو أو حبكم بصفتو "يعاقب بالسجن اؼبؤقت من 

 تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطنيأو تصميمات هبب أف  مستنداتعلى معلومات أو أي أشياء أو 
التجسس دبا  قصد اػبيانة أوأو يبكن أف تؤدي معرفتها أب الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطٍت يكوف قد قاـ بغَت 

 .... ".يأٌب:

وما يليها من قانوف العقوبات على ذبرًن فعل كشف السر العسكري ومن بينو   66حيث قبد ُب نص اؼبادة 
 كشف مستندات ووثائق عسكرية. سواء من قبل العسكريُت أو غَت العسكريُت.

منو ُب القسم 19اؼبادة  أب سر الدفاع الوطٍت ُب المتعلق ببراءات االختراعات 07-03األمر ولقد أشار 
 :1اػبامس منو اؼبعنوف باالخًتاعات السرية

                                                           
، 2003عبد العزيز عبد المنعم خميفة، ضمانات التأديب في التحقيق االداري والمحاكمة التأديبية، دار الكتاب الحديث، القاىرة،  -1

 .50ص 
وحة دكتوراة، كمية الحقوق والعموم السياسية، محمد األحسن، النظام القانوني لمتأديب في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، أطر  -2

 .176جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان، ص 
 الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. 1966يونيو  08المؤرخ في:  156 -66من األمر:  66المادة  -3
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يمكن أف تعتبر سرية االختراعات التي تهم األمن الوطني واالختراعات ذات األثر الخاص على الصالح العاـ "
 دوف المساس بالحقوؽ المادية والمعنوية للمخترع.

  تحدد كيفيات تطبيق ىذه المادة عن طريق التنظيم ".
حيث نص اؼبادة ينص على ضرورة سرية االخًتاعات اليت هتم األمن الوطٍت وذات األثر اػباص على الصاّب العاـ. 

 ومن بُت ذلك السر العسكري بالتأكيد.
يحدد كيفيات ايداع براءات االختراع  2005غشت  02في  275-05المرسـو التنفيذي رقم: ولقد صدر 

 واصدارىا
 :2منو نصت على 27و ب:" االخًتاعات السرية " وُب اؼبادة حيث عنوف الباب الرابع من

التي  البراءة.. تؤىل السلطة المعنية أو ممثلها المعتمد قانونا لالطالع على طلبات  07-03من األمر رقم  19" تطبيقا للمادة 
يوما التي  15خمسة عشر يوما تشمل اختراعا من شأنها أف تهم األمن الوطني أو التي لها أثر خاص على الصالح العاـ، خالؿ 

 تلي ايداع طلب البراءة.
 تعلن السلطة المعنية عن الطابع السري لالختراع خالؿ شهرين من تاريخ علمها بو.

طلب البراءة وال تمنح أي نسخة رسمية منها، وفي حالة عدـ الرد  بإفشاءخالؿ الشهرين المحددين في الفقرة السابقة، ال يسمح 
 ل المذكور، يعتبر الطلب غير سري.وبعد انقضاء األج

 واذا أعلن عن الطابع السري للطلب، تصدر البراءة حسب طريقة خاصة وال ينشر بتاتا ".
فاؼببلحظ من خبلؿ النص التنظيمي أعبله، أنو ٓب يعرؼ كذلك السر العسكري األمٍت، امبا اكتفى فقط بتحديد 

 ليت زبص األمن الوطٍت أو اليت ؽبا أثر خاص على الصاّب العاـ.اؼبدد القانونية واؼبواعيد لطلب براءة االخًتاع ا
طابع السرية من عدمو لرباءة اخًتاع متعلقة باألمن الوطٍت والصاّب العاـ، ؽبا مهلة  بإضفاءحيث السلطة اؼبعنية 

وال ينشر  –ري عسك –الشهرين من تاريخ علمها هبا، وؽبا اضفاء طابع السرية خبلؿ ذلك وبالتإب نصبح أماـ سر أمٍت 
 بتاتا كما نصت الفقرة األخَتة.

 وُب حاؿ عدـ الرد وانقضاء مهلة الشهرين يصبح الطلب غَت سري.
اضفاء السرية  إطارمع االشارة أف مهلة الشهرين لدراسة السلطة اؼبعنية اؼبشار اليها ُب النص التنظيمي تدخل ُب 

 وز كشف السر خبصوصها أثناءىا كذلك.لرباءة االخًتاع اؼبطلوب اضفاء السرية عليها، ال هب
                                                                                                                                                                                                 

 23، المؤرخة في: 44يدة الرسمية ع يتعمق ببراءة االختراع. الصادر في الجر  2003يوليو  19المؤرخ في:  07-03األمر:  -1
 .2003يوليو 

، الصادر في ج ر، ع 2005غشت 2الموافق ل  1426جمادى األولى  26المؤرخ في: 274-05المرسوم التنفيذي رقم:  -2
 .، يحدد كيفيات ايداع براءة االختراع واصدارىا2005غست  07، المؤرخة في: 54
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فسر الدفاع الوطٍت، كما ىو مبُت اعبله، ىبضع للحماية اعبزائية من قبل قواعد قانوف العقوبات، وذلك العتبارات 
متعددة، من بينها عد الكشف عن األسرار الدفاعية أفعاؿ توصف باعبرائم، وذلك بتضمينها ُب الكتاب الثالث اؼبعنوف 

عبنح وعقوباهتا ُب الباب األوؿ اؼبتعلق باعبنايات واعبنح ضد الشيء العمومي، ُب فصل اعبنايات واعبنح ضد باعبنايات وا
 أمن الدولة، ُب القسم األوؿ اؼبتعلق جبرائم اػبيانة والتجسس.

 الوثائق والمستندات المتضمنة سرا صناعيا وتجاريا: .2

دوؿ ال هبد لو تعريفا موحدا وواحدا، لكنها تتشابك بالتأكيد خبصوص السر التجاري، الناظر ؼبختلف التشريعات وال   
 :1ُب ذلك، ومنو يبكن تعريف السر التجاري بأنو

 " أي معلومة أو وصفة أو وسيلة مادية أو فكرة أو مجموعة من المعلومات تتسم بما يلي:
أنو يسهل أو أنو ليس من أنها سرية، لكونها غير معروفة في صورتها النهائية أو في مكوناتها الدقيقة، أو  -

 السهل الحصوؿ عليها في وسط المتعاملين بها

 أنها ذات قيمة تجارية. -

 أف صاحب الحق أخضعها لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها ". -

القيمة  -حيث يبكن اف قبد ثبلثة شروط أساسية حىت نعترب أف معلومة ما ىي سرا ذباريا، سرية اؼبعلومات
 التدابَت اؼبعقولة للمحافظة على سرية اؼبعلومات. –ت التجارية للمعلوما

منو على انو: "ال وبوز األمر بتقدًن الدفاتر وقوائم  15ُب اغبالة العادية نص اؼبشرع التجاري اعبزائري ُب اؼبادة    
الذي هبب اف  ، وذلك العتبار مبدأ السرية2اعبرد أب القضاء اال ُب قضايا االرث وقسمة الشركة وُب حالة االفبلس "

 يعمل بو ُب األعماؿ التجارية والنشاط التجاري.
:" هبوز للقاضي أف يأمر ولو من تلقاء نفسو بتقدًن الدفاتر التجارية 3منو نص على أنو 16غَت أنو  ُب اؼبادة    

 أثناء قياـ نزاع وذلك بغرض استخبلص ما يتعلق منها بالنزاع ".
ئق أساسية ُب نشاطو التجاري سبثل الدفاتر التجارية أنبها. وؼبا يثور نزاع حيث اف التاجر يلتـز باالحتفاظ بوثا

وخصومة بينو وبُت الغَت، يبكن للقاضي أف يأمر ولو من تلقاء نفسو تقدًن ىذه الدفاتر التجارية الستخبلص ما يتعلق 
 بالنزاع وحلو.

                                                           
و الوطنية عن الممكية الفكرية ألعضاء ىيئة التدريس يبال الممكية الفكرية، ندوة الو مجقيس محافظة، األسرار التجارية في  - 1

 .3-2، ص 2004فريل أ 8الى  6نية، كمية الحقوق عمان، وطالب الحقوق في الجامعة االرد
 المتضمن القانون التجاري الجزائري. 59-75من األمر:  15المادة  -2
 المعدل والمتمم يتضمن القانون التجاري الجزائري. 1975سبتمبر  26مؤرخ في: ال 59-75من األمر رقم:  16المادة  -3
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هبا غبل النزاع مع الغَت، بداع السرية ُب ىذه  دبعٌت أنو ُب حاؿ امتناع التاجر عن تقدًن الوثائق التجارية اؼبطالب
السالفة الذكر األمر بتقدًن تلك الوثائق والدفاتر التجارية ليستلخص  16الوثائق، فانو هبوز للقاضي تبعا لنص اؼبادة 

 القاضي منها ما يتعلق بالنزاع. وذلك دوف عرض تلك الوثائق للطرؼ الثاين.
منو ؼبا ذكرت أنو هبوز للقضاة أف يوجهوا انابة قضائية لدى  17ص اؼبادة وذلك ما أكده اؼبشرع التجاري ُب ن

احملكمة اليت توجد هبا الدفاتر أو يعينوف قاضيا لبلطبلع عليها وربرير ؿبضر دبحتواىا وارسالو أب احملكمة اؼبختصة 
دفاتر موجودة ُب أماكن بعيدة بالدعوى وذلك ُب حالة العرض بتقديبها أو طلب تقديبها أو األمر بو، اذا كانت ىذه ال

 .1عن احملكمة اؼبختصة
حيث التشريعات التجارية اؼبختلفة وضعت نصوصا خاصة ؼبنع سرقة أو كشف األسرار التجارية، وبالتإب ضبايتو 

 خاصة بدعوى مدنية أو جزائية.

 الوثائق والمستندات المتضمنة سرا طبيا: .3

فقا لقواعد الشرؼ وأخبلقيات اؼبهنة وعادات وأعراؼ مهنة الطب اف االلتزاـ بالسر الطيب بدأ كواجب أخبلقي و 
 وسباشيا مع اؼبصلحة العامة، ومع مرور الزمن تبلش االلتزاـ بذلك فبا حذا باؼبشرع من التدخل لتأكيد ىذا اؼببدأ.

ار مبدأ فاؼبشرع اعبزائري أسس ضرورة االلتزاـ بالسر الطيب ُب أحكاـ الدستور والقانوف. وذلك من خبلؿ  اقر 
اػبصوصية وضرورة ضباية اغبياة اػباصة لؤلفراد وعدـ انتهاؾ حرمة االنساف وكل ما يبس بسبلمة االنساف بدنيا ومعنويا 

 وحرمة شرفو.
ٍب  17-91اؼبتعلق حبماية الصحة وترقيتها اؼبعدؿ واؼبتمم دبوجب قانوف رقم:  15-85وبُت القانوف رقم: 

 حكاما تتعلق بالسر اؼبهٍت وكتماف السر الطيب وذلك ُب:صراحة أ 13-18: القانوف رقمدبوجب 
التي نصت على:" يضمن احتراـ شرؼ المريض وحماية شخصيتو بكتماف السر المهني  206/1المادة 

 .2الذي يلـز بو كافة األطباء وجراحو األسناف والصيادلة ""

                                                           
 المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري الجزائري. 59-75من األمر:  17المادة  -1
 08يتعمق بحماية الصحة وترقيتيا، الصادر في الجريدة الرسمية، ع  1985-02-16المؤرخ في:  05-85القانون رقم:  - 2
يوليو  20المؤرخ في:  13-08ثم بالقانون رقم:  19-90، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم: 1985-02-17لمؤرخة في: ا

 .2008غشت  03، المؤرخة في 44الصادر في الجريدة الرسمية ، ع  ،208
سنان والصيادلة االلتزام يجب عمى األطباء وجراجي اال األول بالصياغة التالية: 05-85: في القانون رقم 206جاءت المادة 

 بالسر الميني، اال اذا حررتيم من ذلك صراحة األحكام القانونية.
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تماف السر المهني عاما ومطلقا في حالة على:" ما عدا الترخيص القانوني، يكوف االلتزاـ بك 206/2وفي المادة 
 انعداـ رخصة المريض، الذي يكوف بدوره حرا في كشف كل ما يتعلق بصحتو.

 كما ينطبق السر المهني على حماية الملفات الطبية ما عدا في حالة اصدار أمر قضائي بالتفتيش".
معاملة األطفاؿ القصر واألشخاص  نص على أنو:" يجب على األطباء أف يبلغوا عن سوء 206/3ثم في المادة 

 المحرومين من الحرية التي الحظوىا خالؿ ممارسة مهنتهم ".
نصت على:" ال يلـز الطبيب وال جراح األسناف أو الصيدلي سواءا أكاف مطلوبا من القضاء أو  206/4والمادة 

 متو.خبيرا لديو، بكتماف السر المهني أماـ القاضي فيما يخص موضوع محدد يرتبط بمه
وال يمكنو االدالء في تقريره أو عند تقديم شهادتو في الجلسة اال بالمعاينات المتعلقة فقط باألسئلة المطروحة،  

 ".ارتكاب مخالفة افشاء السر المهنيكما يجب عليو كتماف كل ما توصل الى معرفتو خالؿ مهمتو، تحت طائلة 
بشهادتو أماـ  لإلدالءاألسناف أو الصيدلي المدعو "ال يمكن الطبيب أو جراح  نصت على: 206/5ثم المادة 

 العدالة ف يفشي األحداث المعنية بالسر المهني، اال اذا أعفاه مريضو من ذلك".
 من ذات القانوف أب امكانية تطبيق عقوبات جزائية لكل من ٓب يراعي السر اؼبهٍت. 235وبُت ُب اؼبادة 

األوؿ جاء بنص وحيد خبصوص السر اؼبهٍت الطيب، ٍب ُب  15-85وف فاؼببلحظ اف اؼبشرع اعبزائري بداية ُب قان
واحساسا منو بأنبية مبدأ ضباية السر الطيب جاء بتفصيبلت زبصو تبُت عديد األحكاـ وااللتزامات  19 -91تعديل 

 اليت زبص الطبيب أساسا واليت هبب عليو مراعاهتا عند فبارسة نشاطو الطيب.
 2118يوليو  2اؼبؤرخ ُب  11 -18اؼبتعلق بالصحة دبوجب القانوف رقم:  15 -85ولقد ألغي القانوف السابق 

 اؼبتعلق بقانوف الصحة، والذي تضمن أحكاما تتعلق بالسر الطيب ومن بُت ذلك:
:" لكل شخص الحق في احتراـ حياتو الخاصة وسر المعلومات الطبية المتعلقة بو، منو اليت نصت 24اؼبادة 

 منصوص عليها صراحة في القانوف .باستثناء الحاالت ال
 ويشمل السر الطبي جميع المعلومات التي علم بها مهنيو الصحة.

 يمكن أف يرفع السر الطبي من طرؼ الجهة القضائية المختصة.
 كما يمكن رفعو بالنسبة للقصر أو عديمي األىلية بطلب من الزوج أو األب أو األـ أو الممثل الشرعي ".

 و أيضا:من 25ونصت المادة 
"في حالة تشخيص أو احتماؿ مرض خطير، يمكن أفراد أسرة المريض الحصوؿ على المعلومات الضرورية التي 

 تمكنهم من مساعدة ىذا المريض، مالم يعترض على ذلك.
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ال يمنع السر الطبي من اعالـ أسرة الشخص المتوفي طالما يسمح لها ذلك بمعرفة اسباب الوفاة من أجل الدفاع 
 ".بر الشخص قبل وفاتو على خالؼ ذلكرة المتوفي أو المطالبة بحقوقو، مالم يععن ذاك

 ".لومات اليت يعلم هبا مهنيو الصحةالسالفة بينت مشتمبلت السر الطيب ُب " صبيع اؼبع 24فاؼبادة 
 الصحة. عرفت السر الطيب دبضمونو وأشخاصو، اؼبتمثل جبميع اؼبعلومات اليت يعلمها مهنيو 24دبعٌت أف اؼبادة 

والذي يهمنا ُب موضوع البحث، ىو مسألة مدى امكانية تقدًن الوثائق واؼبستندات اؼبتضمنة سرا طبيا للجهات 
 القضائية، خاصة القضاء االداري، باعتبارىا أحد الوسائل اؼبهمة اؼبنتجة ُب التحقيق القضائي.

 يبكن القوؿ اف اؼبسألة يضبطها مبدأ قانوين عاـ واستثناء: 
دأ القانوين العاـ؛ ىو ضرورة كتماف السر الطيب من قبل الطبيب أو الصيدٕب، أو ما تضمنو اؼبشرع ُب نص فاؼبب

 التزاـ عاـ ومطلق. اصباال، وىواؼبتعلق بقانوف الصحة كل مهٍت الصحة  11-18من القانوف:  24اؼبادة 
األصل، واؼبتمثل ُب حالة الًتخيص غَت أنو يبكن اػبروج من مبدأ السرية ُب حاالت معينة، وىي استثناء من  

 12-216وجود ترخيص قانوين، أو أمر قضائي بالتفتيش. كما نصت عليو اؼبادة  ذاتو، أوالشخصي من قبل اؼبريض 
 السالفة الذكر.

 معتربا أنو يبكن رفع السر الطيب من طرؼ: 11-18وىو ما جاء ُب القانوف اعبديد 
 قضاء االداري.اعبهة القضائية اؼبختصة؛ ومن بينها ال -

 طلب الزوج أو األب أو األـ أو اؼبمثل الشرعي بالنسبة للقاصر أو عديبي األىلية. -

اؼبتعلقة بالصحة، ؼبا  11-18من قانوف 25اضافة أب ترخيص اؼبعٍت باألمر، ويفهم ذلك من سياؽ نص اؼبادة  -
فيد، لكن بشرط كما جاء ُب سياؽ النص تطرقت للسر الطيب اؼبتعلق باؼبتوُب، والذي يبكن رفعو واعبلـ أسرتو دبا ي

 القانوين، ما ٓب يعرب اؼبتوُب قبل وفاتو على خبلؼ رفع السر الطيب.
 االدارة باإلفصاح عن أسباب القرار االداري. الثالث: أمرالفرع 

 يبكن ُب ىذا السياؽ تبيُت موقف اؼبشرع اعبزائري من أمر االدارة االفصاح عن أسباب القرار االداري، وُب
 تطبيقات االجتهاد القضائي ُب ذلك، مع تبيُت أثر وضرورة ذلك قضائيا.

 أوال: موقف المشرع من أمر االدارة االفصاح عن أسباب القرار االداري.
اف موقف اؼبشرع اعبزائري خبصوص مسألة تعليل القرارات االدارية، وأمر القاضي االداري لئلدارة العامة    

ال تعليل للقرار االداري اال بنص خاص  ن اف نتلمسو من خبلؿ قاعدة عامة مفادىا: "االفصاح عن سبب قرارىا يبك
"، وذلك لعدـ وجود نص قانوين عاـ يلـز االدارة بتعليل قرارهتا بصفة عامة، حيث اعًتؼ القضاء االداري بوجوبية 
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تارىبيا جاء بعد اقراره ُب فرنسا بعد  تسبيب القرار االداري الضارة باؼبواطن، كاف سابقا عن تدخل اؼبشرع، واف كاف ذلك
 .1عقدين من الزمن

خرج اؼبشرع ُب حاالت خاصة أب تبٍت قاعدة ضرورة والزاـ التعليل من قبل االدارة عن قرارىا االداري،  حيث
وذلك دبوجب نصوص خاصة، كاستثناء، ومن ذلك ُب القرارات الصادرة برفض االعتماد، والقرار اؼبتعلق بالتأديب، 

 اؿ التعمَت.وؾب
حيث ألـز اؼبشرع لرفض اعتماد بعض اؼبهن أف يكوف ذلك دبوجب قرارا اداريا معلبل، كمهنة خبَت ؿباسب أو 

اؼبتعلق دبهن  11-11ؿبافظ حسابات أو ؿباسب معتمد أب اجمللس الوطٍت للمحاسبة.... وذلك دبوجب القانوف رقم: 
مد، حيث لوزير اؼبالية منح االعتماد أو رفضو لكن بقرار معلل، حسب اػببَت احملاسب وؿبافظ اغبسابات واحملاسب اؼبعت

 .2منو 19اؼبادة 
اؼبتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح االعتماد ؼبمارسة مهنة  13-11وذلك ما أكده اؼبرسـو التنفيذي رقم: 

 .3منو 15اػببَت احملاسب وؿبافظ اغبسابات واحملاسب اؼبعتمد ُب اؼبادة اػبامسة 
من اؼبرسـو  8و  5كم ازبذه اؼبشرع خبصوص منح االعتماد للمرقي العقاري، وذلك دبوجب اؼبادة ونفس اغب
وبدد كيفيات منح االعتماد ؼبمارسة مهنة اؼبرقي العقاري وكذا   2112-12-21اؼبؤرخ ُب:  84-12التنفيذي رقم: 

. اؼبعدؿ واؼبتمم 2112-12-26: الصادرة بتاريخ 11كيفيات مسك اعبدوؿ الوطٍت للمرقُت العقاريُت، ج ر عدد 
الذي وبدد كيفية منح االعتماد ؼبمارسة مهنة اؼبرقي  2113-12-26مؤرخ ُب:  98-13باؼبرسـو التنفيذي رقم: 

 .2113-13-16الصادرة بتاريخ:  13العقاري وكذا كيفيات مسك اعبدوؿ الوطٍت للمرقُت العقاريُت، ج ر عدد 
من للطرؼ الضعيف ُب العبلقات التأديبية ضرورة أف يكوف القرار ؛ فاؼبشرع ضبخصوص قرار التأديبأما 

 التأدييب اؼبتخذ من قبل االدارة ضده مربرا ومعلبل.

                                                           
جوان  11وافية داىل، " تسبيب القرارات االدارية دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا "، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية عدد  - 1

 .431، ص 2017
لمؤرخ في: ...... المتعمق بمين الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ا 01-10من القانون رقم:  09المادة  -2

:" ترسل عن طريق رسالة موصى عمييا أو تودع مقابل وصل استالم طمبات االعتماد بصفة خبير محاسب أو محافظ حسابات أو 
 محافظ معتمد الى المجمس الوطني لممحاسبة...

أشير وفي حالة عدم  04لطالب االعتماد قرار االعتماد أو رفض معمل لمطمب في أجل أربعة يبمغ المجمس الوطني لممحاسبة 
 التبميغ بعد انقضاء ىذا األجل أو رفض الطمب يمكن تقديم طعن قضائي طبقا لمتشريع المعمول بو...".

ماد لممارسة مينة الخبير يحدد شروط وكيفيات منح االعت 2011-01-27مؤرخ في  03-11من م ت رقم:  05أنظر: المادة  -3
 .2011-02-02، الصادرة بتاريخ: 07المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر عدد 
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اؼبتضمن القانوف األساسي للوظيفة العمومية، ُب  13-16حيث نص قانوف الوظيفة العمومية ُب األمر رقم: 
ت التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة تتخذ السلطة التي لها صالحيا:" 1منو على أنو 165اؼبادة 

 األولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.
مبرر بعد أخذ  والرابعة بقرارتتخذ السلطة التي لها صالحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة 

 اء المختصة ".الرأي الملـز من اللجنة االدارية المتساوية األعض
 :2، حيث نصتمنو اؼبنعقد كمجلس تأدييب تعليل قراراهتا 171وألـز اللجنة اؼبساوية األعضاء ُب اؼبادة 

 " ..يجب اف تكوف قرارات المجلس التأديبي مبررة ".
 .3ونفس اغبكم أثاره اؼبشرع خبصوص تأديب اؼبوثق واحملضر القضائي واحملامي حاؿ االخبلؿ بااللتزامات اؼبهنية

، كرس اؼبشرع مبدأ التعليل لكل قرار اداري برفض منح رخص البناء واؽبدـ والتجزئة من كل مجاؿ التعميروُب 
مؤرخ  29-91سلطة ـبتصة واليت قد تكوف رئيس البلدية أو الوإب أو الوزير اؼبكلف بالتعمَت وذلك دبوجب قانوف رقم: 

معدؿ ومتمم  1991-12-12الصادرة بتاريخ:  52 يتعلق بالتهيئة والتعمَت، ج ر عدد 1991-12-11ُب: 
 .2114-18-15الصادرة بتاريخ:  51، ج ر عدد 2114-17-14مؤرخ ُب:  15-14دبوجب القانوف رقم: 

 131-88المرسـو رقم: ورغم اف اؼبشرع اعبزائري بادر أب وضع ضوابط للعبلقة بُت االدارة واؼبواطن دبوجب 
سُت العبلقة بُت االدارة واؼبواطن، اال انو ٓب وبدد فيو مسألة وجوبية االفصاح يتعلق بتح 1988-07-04المؤرخ في: 

القانوف رقم: من  11وذلك دبوجب اؼبادة  2116عن سبب القرارات االدارية وضرورة تسبيبها، وذلك أب غاية سنة 
 :لى أنوواليت نصت ع 20064-02-20المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتو المؤرخ بتاريخ:  06-01

" إلضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤوف العمومية، يتعين على المؤسسات واالدارات والهيئات العمومية أف 
 تلتـز أساسا...  بتسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن وبتبيين طرؽ الطعن فيها ".

                                                           
 المتضمن القانون األساسي لموظيفة العمومية. 03-06من األمر:  165المادة  - 1
 المتضمن القانون األساسي لموظيفة العمومية. 03-06من األمر:  170المادة  - 2
-08، الصادرة بتاريخ: 14يتضمن تنظيم مينة الموثق. ج ر عدد  2006-02-20المؤرخ في:  02-06نظر: القانون رقم: أ -3

03-2006. 
، الصادرة بتاريخ: 14يتضمن تنظيم مينة المحضر القضائي، ج ر عدد  2006-02-20المؤرخ في:  03-06والقانون رقم: 

08-03-2006. 
-10-30، الصادرة بتاريخ: 55يتضمن تنظيم مينة المحاماة، ج ر عدد  2013-10-29المؤرخ في:  07-13والقانون: 

2013. 
 .2006-03-08الصادرة بتاريخ:  14أنظر الجريدة الرسمية عدد  -4
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ب قرارىا االداري مىت كاف ـبالفا لصاّب اؼبواطن حيث النص القانوين أعبله، يلـز االدارة بضرورة االفصاح عن سب
 أساسا.

صادقت اعبزائر على اؼبيثاؽ االفريقي لقيم ومبادئ اػبدمة العامة واالدارة، حيث نصت اؼبادة  2112وُب سنة    
:" .. تقـو االدارة العامة بتبليغ المستخدمين بكل القرارات المتخذة بخصوصهم وبياف منو على أف 16-11

 ا وكذلك آليات الطعن المتاحة لهم ".أسبابه
حيث اىتماـ التشريع الدوٕب، واكب مسألة ربسُت اػبدمة العمومية وشفافية العمل االداري، ومن ذلك ما بينو  

 اؼبيثاؽ االفريقي لقيم ومبادئ اػبدمة العامة واالدارة، بضرورة تسبيب القرارات اؼبتخذة ضد اؼبستخدمُت.
اعبزائري خبصوص تكريس مبدأ التعليل الوجويب لسبب القرار االداري يبكن اف نقارنو اف اؼبوقف التشريعي     

 دبوقف اؼبشرع اؼبصري واؼبشرع اؼبغريب على سبيل اؼبثاؿ.
، غَت 1حيث األوؿ تبٌت القاعدة العامة وىي عدـ التعليل الوجويب للقرارات االدارية اال دبوجب نص قانوين خاص

خرج عن ىذه القاعدة العامة رغم عدـ وجود نص قانوين يلـز االدارة العامة بتعليل قراراهتا  اف القاضي االداري اؼبصري
وذلك بالزاـ االدارة عن االفصاح عن سبب قرارىا ومثاؿ ذلك ُب ؾباؿ التأديب، حيث باكورة ىذا االذباه قضاء احملكمة 

 :عندما قالت 1959-13-31االدارية العليا ُب 
انات الجوىرية يجب أف يتوافر كحد أدنى في كل محاكمة تأديبية وىذا القدر تمليو العدالة ".. ثمة قدرا من الضم

... ومن ىذه الضمانات  واف لم يرد عليو نصالمجردة، وضمير االنصاؼ واألصوؿ العامة في المحاكمات 
ألصل في القرار تمكين المتهم من الدفاع عن نفسو، وتسبيب القرار الصادر بالجزاء التأديبي .. واف كاف ا

القرار التأديبي على النقيض من ذلك قرار االداري ىو عدـ تسبيبو اال اذا نص القانوف على وجوب التسبيب، فاف 
 .2، اذا يفصل في موضوع مما يختص بو القضاء أصال يجب أف يكوف مسببا "ذو صفة قضائية

  2113اف بوفراش حيث أب غاية سنة كما وصفو صفي  موقف تقدميأما خبصوص موقف اؼبشرع اؼبغريب فهو    
كاف متبنيا اؼبوقف التقليدي أال وىو عدـ الزاـ االدارة العامة تسبيب وتعليل قراراهتا اال دبوجب نص قانوين خاص، ٍب 

اؼبتعلق بالزاـ االدارات العمومية واعبماعات احمللية واؼبؤسسات  13-11وبصدور قانوف رقم:  2113عرج بعد سنة 

                                                           
 .149- 148أنظر: محمد سميمان الطماوي، النظرية العامة لمقرارات االدارية دراسة مقارنة، مرجع سابق،  ص   -1

، 1990سيط في القضاء االداري تنظيم رقابة القضاء االداري الدعاوى االدارية، دار الفكر العربي القاىرة محمد عاطف البنا، الو 
 .248ص 

، لمسنة القضائية الرابعة، انظر ماىر ابو 207، في الدعوى رقم 1959-03-31حكم المحكمة االدارية العميا، في تاريخ:  - 2
 العينين ، موسوعة القضاء االداري
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ليل قرارتاىا االدارية، حيث ألـز ذات القانوف االدارة العمومية تعليل قرارهتا االدارية مع ضرورة األخذ بعُت العمومية بتع
 .1االعتبار االستثناءات اليت يقتضيها األمن الداخلي واػبارجي للدولة وحالة الضرورة والظروؼ االستثنائية

ي فعاؿ وكبو فعالية ضباية اغبقوؽ واغبريات وتعزيز حيث يعد ىذا القانوف اؼبغريب خطوة ىامة كبو اصبلح ادار 
 .2لدولة القانوف

 ثانيا: تطبيق االجتهاد القضائي في أمر االدارة العامة تسبيب القرار االداري.
 الغرفة االدارية باجمللس األعلى سابقا على أنو: االداري، قضتعلى مستوى االجتهاد القضائي 

 هبوز لئلدارة رفض تسليم جواز سفر أو رفض سبديد أجلو للمواطنُت اعبزائريُت، اذا ما " مىت كاف من اؼبقرر قانونا انو ال
رأت اف تنقلهم أب اػبارج من شأنو اف يبس بالنظاـ العاـ وىذا دوف اف تكوف ملزمة بتوضيح أسباب رفضها، ودوف اف 

 11بت االدارة رفضها بتطبيق أحكاـ اؼبادة يكوف تقديرىا ىذا قاببل للمناقشة أماـ قاضي ذباوز السلطة، غَت أنو اذا سب
، فاف عليو اف يلتـز بالتطبيق القانوين الصحيح لنص ىذه اؼبادة 1977-11-23الصادر ُب  11-77من األمر رقم 

 .3واال تعرض قراراىا لئلبطاؿ "
عامة بتوضيح حيث نلمس من اجتهاد قاضي الغرفة االدارية، بداية أنو يؤكد على مسألة عدـ التزاـ االدارة ال

أسباب قرارىا االداري القاضي برفض تسليم جواز السفر، مع عدـ مناقشة سلطة تقديرىا أمامو. لكن اف قامت االدارة 
أعبله، فاف  11-77من األمر  11العامة دبحض ارادهتا بالتسبيب لقرارىا، بتطبيق أحكاـ نص قانوين أال وىو اؼبادة 

 لقانوين، واال كاف قرارىا قاببل لئلبطاؿ.عليها االلتزاـ بفحوى ومضموف النص ا
دبعٌت أف قاضي الغرفة االدارية يؤكد على النص اػباص اؼبقيد لضرورة تسبيب القرار االداري، خروجا عن القاعدة 

 القاضي أمر االدارة بالتسبيب تبعا لذلك. إلزاـالعامة بعدـ االلتزاـ بتسبيب القرار االداري، مع عدـ 
، أبطل قرارا والئيا غَت معلبل، والقاضي باقصاء 1999-02-01لدولة اعبزائري بتاريخ: وُب اجتهاد ؾبلس ا

عضو من مستثمرة فبلحية حبجة أف اؼبعٍت سلك سلوؾ معاد للثورة التحريرية دوف أف يدعم القرار بأدلة كافية على ما 
 .4نسبو للمعٍت باألمر

                                                           
المتعمق بالزام االدارات العمومية والجماعات المحمية والمؤسسات العمومية بتعميل  03-01قانون رقم:  03-01ون رقم: قان - 1

 قرارتاىا اإلدارية.
 وما بعدىا. 68أنظر: صفيان بوفراش، مرجع سابق، ص 

 .74-73صفين بوفراش، مرجع سابق، ص  - 2
بين ح س ق ضد والي والية البميدة م ق ع  1984-12-29بتاريخ:  38541: قرار الغرفة االدارية لممجمس االعمى ممف رقم -3

 .229-227، ص 1993
 .95، ص 2002، 1أنظر: مجمة مجمس الدولة، ع  -4
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يس بلدية الكاليتوس قضى بإلغاء قرار ؾبلس ُب قضية ـ ضد رئ 2000-01-31بتاريخ وُب قرار لو أيضا 
-11-19وتصديا من جديد بإلغاء وابطاؿ عقد البيع االداري اؼبؤرخ ُب  1995-11-19قضاء اعبزائر اؼبؤرخ ُب 

الصادر لصاّب عثماين عيسى، وىذا لعيب الشكل اؼبتمثل ُب عدـ التعليل لعدـ اشارتو ُب  225/89ربت رقم  1989
عقد البيع االداري ازبذ بعد اؼبداولة القانونية للمجلس الشعيب البلدي واؼبصادؽ عليها من طرؼ ديباجة اؼبداولة اف 

 .1السلطة الوصية
 كما أقر ؾبلس الدولة اعبزائري سلطة أمر االدارة العمومية باإلفصاح عن سبب قرارىا حُت قرر:

شرح لتربير قراره، ذلك ألنو واف كانت  "..حيث ال يبكن لوإب والية معسكر التأكيد على أنو غَت ملـز بتقدًن
االدارة غَت ملزمة بتسبيب كل قرار من قراراهتا، فاف عليها تقدًن كافة الشروحات اليت تسمح للعدالة دبمارسة سلطتها 

 .2للرقابة ُب أحسن الظروؼ .."
جهة عدـ الزاـ  وتفسَتا ؼبضموف القرار القضائي جمللس الدولة األخَت، يؤكد القاضي من يرى الباحث،حيث 

االدارة بتسبيب قرارىا كقاعدة عامة، اال أف ذلك ال يبنعها من ضرورة أف تقدـ كافة الشروحات ؼبمارسة رقابية قضائية 
 فعالة وُب أحسن الظروؼ، ومن قبيل ذلك ذكر األسباب للجهة القضائية مىت ارادت ذلك.

رىا االداري حىت ولو ٓب يكن ىناؾ نص تشريعي يلزمها أي امكانية أمر القاضي االداري للجهة االدارية تسبيب قرا
بذلك. تطبيقا غبسن سَت العدالة، والتزاما بضماف حقوؽ اؼبتنازعُت ُب النزاع االداري، خاصة الطرؼ الضعيف خصم 

 االدارة العامة.
 ثالثا: أثر االجتهاد القضائي في أمر تسبيب القرار االداري.

ضرورة تدخل القاضي االداري اجتهادا ُب أمر االدارة العامة االفصاح عن ُب ىذا السياؽ، مدى الباحث  يطرح
 سبب قرارىا االداري، وما أنبية ذلك؟

فتدخل القاضي االداري اجتهادا ألمر االدارة العامة االفصاح عن سبب قراراىا االداري، والذي ىو خروجا على 
 ومن بُت ذلك: رده لعديد األسباب تشريعيا، يبكنقاعدة عدـ الزامها بذلك 

 الحد من غلو السلطة التقديرية لإلدارة العامة: .1

                                                           
 .173-172قرار غير منشور، أشار اليو: لحسين بن الشيخ آث ممويا، دروس في المنازعات االدارية، مرجع سابق، ص  -1
 ب ن ضد والي والية معسكر، غير منشور. 010953رقم:  2003-12-16ولى، مجمس الدولة الغرفة األ - 2
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السلطة التقديرية لئلدارة العامة، ىي خاصية أساسية سبيز العمل االداري عن غَته، تعٍت سبتعها بقسط من حرية ف
اف موافقاف التصرؼ، حُت فبارستها ـبتلف اختصاصاهتا القانونية، أو حريتها ُب اػبيار بُت قرارين أو تصرفُت يكون

 للقانوف.
فالسلطة التقديرية تعٍت حرية التقدير الذي يًتكو القانوف لئلدارة العامة لتحديد ما يصح عملو أو تركو. ربت سياؽ 

 ومضموف اؼبصلحة العامة.
لقصور اؼبشرع عن ؾباراة لسلطة التقديرية البد منو، وذلك حيث يعترب فقو القانوف االداري على أف أمر وجود ا

 ط االداري ومقتضياتو، اؼبستمر واؼبتطور واؼبتحوؿ.النشا
ألجل ذلك، يعترب القاضي االداري ضامن أساسي ووحيد للحد من غلو السلطة التقديرية لئلدارة العامة، وامكانية 

ا أمرى –القاضي االداري  –اػبروج عن اؼبشروعية القانونية واؼبصلحة العامة اؼبفًتضة ُب صبيع أعماؽبا. لذلك يبكنو 
 باإلفصاح عن سبب قراراهتا االدارية التقديرية للحد من غلو ُب ذلك.

 الحد من تسرع االدارة العامة في اصدار قرارتها: .2

اف أمر القاضي االداري افصاح االدارة العامة عن سبب قرارىا اؼبتخذ ذباه ـباطب معُت بو، واؼبنازع فيو أمامو، 
ن وصحة القرار الذي تريد اصداره سلفا، وعدـ التسرع فيو. لتوقي مواجهة هبرب االدارة العامة على ضماف معقولية وحس

 سلطة القضاء رقابيا.
فالزاـ االدارة العامة تعليل قراراهتا االدارية اذ هبعل االدارة تفكر وتًتوى قبل اصدار قرارهتا، اذ أنو دبجرد شعور 

لة سواء كانت ادرية أو قضائية، يدفعو ذلك بأف هبنح للروية اؼبوظف بأنو ملـز بأف يعلل قراره وأنو هبذا سيخضع لرقابة فعا
 .1وعدـ التسرع ُب اصدار القرار

ويقوؿ حسن عبد الفتاح ُب ذلك:" اف التعليل بالنسبة للجهة االدارية مصدرة القرار االداري، يقـو بذات الوظيفة 
روية، وضماف السبلمة ُب غبظات الغضب، ورجل اليت يقـو هبا تعليل اغبكم بالنسبة للقاضي، فهو مدعاة أب التأين وال

، كلما استأنس ُب تصرفو واستعرض مربراتو فيما بينو وبُت نفسو قبل  االادرة ُب ذلك شأنو شأف الفرد على وجو العمـو
 .2االقداـ عليو، كلما كاف ذلك مدعاة للتأين وصحة ىذا التصرؼ وأب مطابقتو ؼبقتضى اغباؿ "

ر القاضي االداري االدارة العامة االفصاح عن سبب قرارىا االداري، كأحد أوامر وبذلك يصح القوؿ، أف أم
 التحقيق ضمانة أساسية عبودة وصحة العمل االداري.

                                                           
 .150أنظر: صفيان بوفراش، مرجع سابق، ص  -1
بشأن الزام االدارات العمومية والجماعات المحمية، منشورات  01-03محمد األعرج، تعميل القرارات االدارية عمى ضوء قانون  - 2

 .121، ص 43المجمة المغربية المحمية، ع 
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 عقلنة العمل االداري. .3

اف ُب تسبيب القرارات االدارية أثر بُت ُب ربسُت العبلقة بُت االدارة واؼبواطن، من خبلؿ زرع الثقة وثقافة 
تشاور بُت الطرفُت من جهة، ومن جهة ثانية عقلنة العمل االداري وضمانة لكفاءة النشاط االداري وقباح الشفافية وال

 .1االدارة العامة ُب آداء مهامها ووظائفها اؼبكلفة هبا
فالعمل على الكشف عن سبب القرار االداري ُب صلب القرار اؼبكتوب، مدعاة أب االقًتاب أكثر من مشروعية 

 نيا وعقلنتو أساسا.القرار قانو 
اف االفصاح عن سبب القرارات االدارية كأحد أوامر التحقيق اليت يأتيها القاضي االداري يعترب من بُت اآلليات    

اليت تضمن اغبماية الفعالة غبقوؽ األشخاص وحرياهتم من ذباوزات االدارة، وذلك من خبلؿ تعزيز مبدأ اؼبشروعية، وىذا 
العامة من جهة، وبالتإب قباعة وجودة القرار االداري اف صح الوصف.  لئلدارةالية الرقابة الذاتية باؼبسانبة ُب تفعيل وفع

 والرقابة القضائية من جهة ثانية.
حيث انو ُب غياب االفصاح عن سبب القرار االداري، هبد القاضي نفسو عاجزا عن اثبات اكبراؼ االدارة العامة 

 د اعبهة االدارية مصدرة القرار االداري.بسلطتها، وعدـ معرفة نوايا ومقاص
حيث اؼبشرع اعبزائري عمد أب تغييب مبدأ االفصاح عن سبب القرار االداري كمبدأ عاـ ُب صبيع القرارات 
االدارية، باستثناء بعض اجملاالت كالقرارات الصادرة عن السلطات االدارية اؼبستقلة وبعض القرارات اليت سبارسها اؽبيئات 

 .2دبمارسة الوصاية االدارية على اؽبيئات احمللية، لذلك عد موقفو ؿبتشما وؿبدودا اؼبكلفة
لذلك يعد تدخل القاضي االداري اجتهادا ُب أوامر التحقيق، آمرا اعبهة االدارية مصدرة القرار االداري، االفصاح 

 طة القاضي االداري الذي هبب يتمتع هبا.عن سبب قراراىا االداري اؼبتخذ أمرا ُب غاية األنبية، ومعربا عن اهبابية لسل
 
 

 

 

 

                                                           
 .153، ص سابقانظر، صفيان بوفراش، مرجع  - 1
 .319، ص سابقصفيان بوفراش، مرجع  - 2
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 االجتهاد القضائي الجزائري في القاعدة القانونية الموضوعية االدارية. الثاني: أثرالباب 

لقانوف االداري يهتم أساسا باإلدارة العامة، ويدرسها من عدة جوانب تتمثل ُب أربعة يرى ؿبمد الصغَت بعلي أف ا
 .1ؾباالت أساسية وىي: اجملاؿ التنظيمي، واجملاؿ الوظيفي، وؾباؿ الوسائل، واجملاؿ القضائي

نظيم اعبهاز حيث يبثل اجملاؿ التنظيمي؛ تنظيم االدارة العامة، أي بياف القواعد واألحكاـ اؼبتعلقة بًتكيب وت
 االداري بالدولة وتبياف العبلقات القائمة بُت ـبتلف التنظيمات االدارية.

ويبثل اعبانب الوظيفي؛ دراسة نشاط اعبهاز االداري سواء ُب تقدًن اػبدمة العامة من جهة، أو تنظيم الضبط 
 االداري.

بشرية سبثل اؼبوظفوف العموميوف، أو أما ؾباؿ الوسائل؛ فهي متعلقة بالنشاط االداري، واليت قد تكوف وسائل 
 وسائل مادية من أمواؿ، أو وسائل قانونية من قرارات ادارية أو عقود ادارية.

أما اجملاؿ القضائي؛ فهو يهتم بالدراسة اؽبيئات القضائية اؼبختصة بالفصل ُب اؼبنازعات االدارية، واالجراءات 
 اؼبتبعة هبذا الصدد.

موع القواعد القانونية اؼبوضوعية اليت يبكن أف تبٍت نظرية القانوف االداري ُب الشق ىذه اجملاالت سبثل أساسا ؾب
 اؼبوضوعي، واليت قد يكوف للقاضي االداري أثر بُت بناء تلك القواعد جبوار اؼبشرع، أو مىت صمت وسكت اؼبشرع.

د القضائي االداري ُب بناء وتبعا لذلك سنتطرؽ ُب ىذا الباب أب االجابة عن التساؤؿ اؼبتعلق بأثر االجتها
 القواعد القانونية اؼبوضوعية ُب القانوف االداري؟

 اؿ صمت اؼبشرع أو سكوتو وغموض نصو ُب القاعدة اؼبوضوعية االدارية؟وما دور القاضي االداري اجتهادا ح
ُب الوسائل  ٍب (،ٍب النشاط االداري )الفصل الثاين (،وذلك ُب كل من جانب التنظيم االداري )الفصل األوؿ

 (.القانونية )الفصل الثالث
 لذلك سوؼ نتطرؽ ُب ىذا الباب أب الفصوؿ الثبلثة التالية:

 .االجتهاد القضائي االداري في التنظيم االداري األوؿ: أثر فصلال
 االجتهاد القضائي االداري في النشاط االداري. الثاني: أثر فصلال
 .القانونية اإلدارةأعماؿ الثالث: أثر االجتهاد القضائي في لفصل ا

 

                                                           
 .4ص أنظر: محمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات االدارية، دار العموم، عنابة، الجزائر،  -1
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 االجتهاد القضائي االداري في التنظيم االداري. األوؿ: أثرالفصل 

. بُت نظامُت أساسيُت مركزي 1التنظيم االداري يتأثر ُب كل ؾبتمع بالظروؼ السياسية واالجتماعية احمليطة بو
 ر.وآخر المركزي. وقد يتسم بالطابع الكبلسيكي، أو الطابع اؼبتحوؿ واؼبتطو 

والناظر للتنظيم االداري الكبلسيكي للدولة، والذي يتمثل ُب االدارة التقليدية، هبده ٓب يعد يتبلءـ مع الوظائف 
اغبديثة للدولة، السيما تلك اؼبتعلقة باؼبيداف االجتماعي أو االقتصادي أو اؼبصرُب، ويرجع من بُت أسباب ذلك كوف 

معاعبتها للنزاعات اؼبطروحة ُب اجملالُت االجتماعي واالقتصادي، كوهنا طرفا ُب االدارة العامة التقليدية غَت ؿبايدة عند 
 .2النزاع اؼبطروح

ذلك استدعى ضرورة ربديث التنظيمات االدارية بشكل دائم ومستمر ؼبواكبة التغَتات والتحوالت االدارية 
 واالقتصادية أساسا فضبل عن التحوالت السياسية.

ديد الشخص االداري عمود اؼبنظمة االدارية ُب الدولة، اف على مستوى ربديده ُب ذلك ما ادى أب تطور ُب رب
 وتطوره.ربولو  وعلى مستوىذاتو ُب التشريع والقضاء، 

حيث ربديد الشخص االداري يكلف بو أساسا اؼبشرع باؼبفهـو الواسع، وىنا يبكن طرح تساءؿ ُب دور وأثر 
ُب  اجتهادا؟اذا كاف للقاضي االداري دور ُب ربديد األشخاص االدارية االجتهاد القضائي االداري ُب ذلك، وما 

 )اؼببحث األوؿ(.
ٍب اذا كاف الشخص االداري يتحوؿ ويتطور تبعا لعوامل متعددة أنبها التحوؿ ُب وظائف الدولة اؼبستمر، 

 فالباحث يطرح أثر االجتهاد القضائي ُب ربوؿ التنظيم االداري ُب )اؼببحث الثاين(.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .11 ، ص2020، 4عمار بوضياف، التنظيم االداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، جسور، ط  -1
سييمة بوخميس، "دور سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه في تحقيق األمن المائي"، ممتقى دولي حول األمن المائي:  -2

 .1، ص 2014/ ديسمبر 14/15تشريعات الحماية وسياسة االدارة، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة قالمة، 
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 المبحث األوؿ: تحديد الشخص االداري بين التشريع واالجتهاد القضائي. 

الشخص االداري ىو الشخص اؼبعنوي العاـ، يكتسب اغبقوؽ ويتحمل االلتزامات، وينسب اليو صبيع التصرفات 
لشخص االداري واألعماؿ اليت يباشرىا اؼبوظفوف العموميوف، مىت كانت ىذه األعماؿ قد صدرت عنهم بصفتهم فبثلُت ل

 .1أو دبناسبة قيامهم بوظائفهم
أو ىو ذلك الشخص الذي يبارس السلطة االدارية بواسطة األشخاص الطبيعيُت، ال بصفتهم اػباصة امبا نيابة عن 

 .الشخص االداري
فالشخص االداري ىو وحدة ادارية عامة، اقليمية أو مصلحية تتمتع بالشخصية اؼبعنوية االدارية، ـبتصة 

 .2صا أصيبل دبمارسة صبلحيات السلطة العامة، وزبضع باألساس للقانوف والقضاء االدارياختصا
 والسؤاؿ الذي يمكن أف نطرحو في ىذا السياؽ:

من الذي يحدد الشخص االداري من غيره، وبالتالي امكانية تطبيق القاعدة القانونية االدارية من خاللو،  
 ويختص القاضي االداري بحل منازعاتو؟ 

فنظرية التنظيم االداري ُب القانوف االداري تقـو على أساس الشخصية اؼبعنوية، وتنظيم اداري مركزي وتنظيم  
 اداري المركزي.

وحيث الشخصية اؼبعنوية ما ىي أب صفة يضفيها اؼبشرع على وحدات ادارية حىت تكتسب صفة الشخص 
واجبات، فاف اؼبشرع بداية لو اختصاص أصيل ُب ربديد اؼبعنوي العاـ وبالتإب أحقية اكتساب حقوؽ وااللتزاـ بال

 األشخاص االدارية واضفاء صفة الشخصية اؼبعنوية العمومية عليها.
لبلجتهاد القضائي االداري دور وأثر ُب ربديد الشخص اؼبعنوي العاـ ومن خبلؿ ذلك يتساءؿ الباحث؛ ىل 

 وبالتحديد الشخص االداري جبوار اؼبشرع؟
 )المطلب الثاني(.، ٍب التحديد القضائي االداري لو االوؿ()المطلب حديد القانوين للشخص االداري نبُت بداية الت

 
 
 
 

                                                           
 .133ص  ،2004نشأة المعارف االسكندرية، م سامي جمال الدين، أصول القانون االداري، -1
 .131محمد الصالح خراز، مرجع سابق، ص  -2
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 المطلب األوؿ: التحديد القانوني للشخص االداري.

 1يتساءؿ البعض؛ كيف يبكن جدال تصور أف قرار اؼبشرع يبكن أف يؤدي أب انشاء شخص قانوين ويبنحو اغبياة؟
 بالمفهـو الواسع حصري في تحديد الشخص االداري؟ وىل اختصاص المشرع

يكوف اال من خبلؿ صدور عمل ثابت وؿبدد من جهة ـبتصة تضفي عليها  العاـ الإنشاء الشخص القانوين 
صفة فاعل قانوين. فالدولة ىي اليت دبقدورىا منح صفة الشخصية اؼبعنوية للشخص االداري باعتبارىا صاحبة السيادة من 

 .2السلطة العامة من جهة ثانيةجهة وصاحبة 
 .الدستوري والتشريعيوذبسد الدولة ذلك من خبلؿ النص القانوين دبفهومو الواسع؛ 

، الثاين( )الفرع، ٍب ُب األساس التشريعي لو األوؿ( )الفرعبالتإب سوؼ نبُت األساس الدستوري للشخص االداري 
 .الثالث( )الفرعالقانوين للشخص االداري اختصاص حصري  ٍب االجابة عن التساؤؿ اؼبرتبط دبدى اعتبار التحديد

 الفرع األوؿ: األساس الدستوري للشخص االداري. 
، تطبيقا ؼببدأ تدرج القوانُت، فانو بالتبعية يكوف مصدرا 3اذا كاف الدستور يعد مصدرا للقانوف االداري كمسلمة

 ألشخاص القانوف االداري.
طورات الدستورية ُب اعبزائر. من خبلؿ دسًتة الشخص االداري، وأثر حيث سنحاوؿ تتبع ذلك من خبلؿ الت

 ذلك ُب استقبلليتو.
 الشخص االداري. أوال: دسترة

لدستور األوؿ اعبزائري . فاالقانوف العاـ االقليمية خاصة اىتماما بأشخاصاف الدساتَت اعبزائرية اؼبتعاقبة أولت    
أف سلطة القانوف ىي اليت تتؤب  ا علىمنوىمنو؛  9ية وذلك ُب اؼبادة مصطلح اجملموعات االدار  استخدـ 1963لسنة 

 .4ربديد مداىا واختصاصها وتعترب البلدية اجملموعة االقليمية االدارية االقتصادية واالجتماعية القاعدية

                                                           
حمد اسماعيل، مساىمة في النظرية القانونية لمجماعات المحمية االدارية، دراسة مقارنة لمقوانين الوضعية المكتب أمحمد   -1

 .484، ص 2012الجامعي الحديث، 
 .513-512ص  مرجع نفسو،المحمد أحمد اسماعيل،  - 2

3
 - Bernard Stirn, les sources constitutionelles du droit administratif, L,G,D,J, 2012. 

 ".القانون تحديد مداىا واختصاصاتياالجزائري:" الجميورية تتكون من مجموعات ادارية يتولى  1963من دستور  9المادة  -4

-05-32المؤرخ في:  38- 69، وقانون الوالية06، ج ر ع 1967-01-18المؤرخ في:  24-67أنظر: قانون البمدية رقم: 
 المتضمن قانون الوالية. 1969
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اص فبموجب اؼبادة السالفة الذكر فاف اؼبؤسس الدستوري أكد على سلطة اؼبشرع ُب توليو ربديد مدى واختص
اجملموعات االدارية اؼبختلفة. لكن ما يعاب على ىذا النص الدستوري أنو ٓب وبدد بدقة اؼبقصود باجملموعات االدارية، 

 ليربز اؼبكانة اؽبامة للبلدية كمجموعة اقليمية ادارية اقتصادية اجتماعية قاعدية.
الفصل الثالث اؼبعنوف بالدولة، وذلك  ، كرس مبدأ البلمركزية االقليمية ُب ظل وحدة الدولة ُب1976وُب دستور 
 .36، 35، 34ُب نصوص اؼبواد 

السابق  1963منو قائبل أف اجملموعات االقليمية ىي الوالية والبلدية، وىنا خالف دستور  36فجاء ُب اؼبادة 
 .1لفظا

ن ذلك ُب ، ومالقانوفمنو حدد اختصاص اجمللس الشعيب الوطٍت ُب أف يشرع ُب ؾباؿ  151ٍب ُب نص اؼبادة 
 .2التنظيم االقليمي والتقسيم االداري للببلد

ضمن الفصل  16، 15، 14، جاء مؤكدا ؼببدأ البلمركزية االقليمية من خبلؿ نصوص اؼبواد 1989وُب دستور 
  15 ث نصت اؼبادةالثاين اؼبعنوف بالدولة، ُب اطار الباب األوؿ اؼبعنوف باألحكاـ العامة اليت ربكم اجملتمع اعبزائري، حي

 اف: "اعبماعات االقليمية للدولة ىي البلدية والواليةعلى 
 .3البلدية ىي اعبماعة القاعدية"

على أف: "اعبماعات االقليمية للدولة ىي  نصتمنو  16المادة ، نص ُب المعدؿ 1996دستور  وخبصوص
 البلدية والوالية.

 البلدية ىي اعبماعة القاعدية".
رباف كبلنبا ذو طابع آمر، من خبلؿ مضموهنما وألفاظهما، بالتإب ىي من النظاـ فنص اؼبادة جاء ُب فقرتُت، تعت

 العاـ واليت ال هبوز ـبالفتها أو االتفاؽ على ـبالفتها.
منو، نص على اف يشرع الربؼباف ُب التقسيم االقليمي للببلد، والذي يتعلق عمليا  11 -141وُب اؼبادة 

 من نفس اؼبادة تتطرؽ لصبلحية التشريع ُب انشاء فئات اؼبؤسسات. 28بالواليات والبلديات. وُب الفقرة 
منو، نص على سلطة الربؼباف ُب تشريع دبوجب قانوف عضوي خبصوص تنظيم السلطات  1 -141وُب اؼبادة 
 العمومية وعملها.

                                                           
 .1976من دستور  36-35-34المادة  -1
 .1976من دستور  151المادة  -2
 الجزائري. 1989من دستور  16-15-14أنظر المواد:  -3
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وص، فانو لم بالنسبة لإلدارة فاف الدستور يجهلها فال يمنحها أية سلطة في الجزائر، وبالخصيرى يلس شاوش: "
 .1مؤكدا على عدـ تعريف الدستور لئلدارة بتاتايذكرىا في الدستور ".

فتو لنصوص الدساتَت اؼبتعاقبة، على اعتبار أثر النصوص لغَت أف ىذا الرأي ال يبكن التسليم بو على اطبلقو، ؼبخا
 الدستورية اؼبتعاقبة اعبزائري ُب ربديد األشخاص االدارية بُت وواضح.

كن تصور أف الدستور ال يتضمن ربديد أىم أساس لبناء الدولة وىو التنظيمات االدارية، وأشخاص كما ال يب
 القانوف العاـ.

 غَت أف السؤاؿ يبقى مطروحا ىل تضمنت النصوص الدستورية اؼبتعاقبة كل األشخاص العامة االدارية؟
بأهنا تضمنت أشخاص القانوف العاـ  من خبلؿ اؼبسح الشامل للنصوص الدستورية اؼبتعاقبة، ال يبكن التسليم

 بالكلية. على الرغم ما للدسًتة من فائدة ُب اقرار استقبللية وضباية لو. 
 ثانيا: دسترة الشخص االداري؛ تكريس حماية واستقاللية غير مكتملة.

االقليمية احمللية  الناظر للدساتَت اعبزائرية اؼبتعاقبة ُب معاعبتها لؤلشخاص االدارية العمومية عموما، واعبماعات
خصوصا، هبدىا غَت مكتملة، أو على األقل ربتاج أب فتح لنطاؽ اؼبعاعبة أكثر، ُب ظل التحوالت اؼبتعلقة بتفعيل 
دمقرطة التنظيمات واعبماعات احمللية اليت تتبناىا االصبلحات الدستورية اؼبتعاقبة. وذلك مقارنة بدسًتة األشخاص 

 كتونس واؼبغرب على سبيل اؼبثاؿ. االدارية ُب النظم اؼبقارنة  
 دسترة الشخص االداري في الدساتير المقارنة: .1

 لعل الدساتَت اؼبقارنة القريبة اليت يبكن االستئناس هبا ُب ىذا اؼبقاـ، الدستور اؼبغريب والدستور التونسي.
ارية االقليمية على الساري اؼبفعوؿ حاليا عناية مهمة لؤلشخاص االد 2111حيث أؤب الدستور اؼبغريب لسنة 

اػبصوص، من خبلؿ زبصيص باب كامل هبا وىو الباب التاسع اؼبعنوف ب " اعبهات واعبماعات الًتابية األخرى "، 
 .2منو 146أب الفصل 135من الفصل  )مادة(، وذلكفصبل  12مكوف من 

 واألقاليم واعبماعات.منو على أف:" اعبماعات الًتابية للمملكة ىي اعبهات والعماالت  135حيث نص الفصل 
 اعبماعة الًتابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانوف العاـ تسَت شؤوهنا بكيفية ديبوقراطية ".

                                                           
1

 - Yelleschaouche Bachir, La relation gouvernement –administration en droit constitutionnel, Revue 

IDARA, N 1, 2000. P 82. 
يوليو  30ه، في  1432شعبان  28مكرر الصادرة بتاريخ:  5964الصادر في: ج ر عدد  2011الدستور المغربي لسنة  -2

 .3600، ص 2011
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ٍب فصل ُب  –االقليمية  –فاؼببلحظ أف اؼبشرع الدستوري اؼبغريب حدد بداية صور وأنواع اعبماعات الًتابية 
ؤكدا على سبتعها باختصاصات ذاتية وأخرى مشًتكة مع السلطة اكتساب الشخصية االعتبارية ؽبا التسيَت الديبقراطي، م

منو. ٍب أكد الدستور على اؼبوارد اؼبالية اؼبتعلقة هبا واليت قد تكوف ذاتية وقد تكوف مرصودة  141اؼبركزية حسب الفصل 
ة التشاركية من الدستور اؼبغريب، يكرس فعليا الديبقراطي 139. وُب نص الفصل 141من قبل الدولة دبوجب الفصل 

 .1احمللية، باشراؾ اؼبواطن ُب اعداد برامج التنمية احمللية
فاف اىتمامو باعبماعات احمللية كاف أكثر، وذلك من خبلؿ اطبلؽ  2114أما خبصوص الدستور التونسي لسنة 

 . 142ل أب الفص 131(؛ من الفصل فصبل )مادة 12السابع منو، والذي ضم  ُب الباب " السلطة المحلية "مفهـو 
منو نص على أنو:" تقـو السلطة احمللية على أساس البلمركزية، تتجسد البلمركزية ُب صباعات  131فالفصل 

 .2ؿبلية، تتكوف بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب اعبمهورية وفق تقسيم يضبطو القانوف "
ماعات احمللية بالشخصية القانونية واالستقبللية منو نص الدستور التونسي على سبتع ىذه اعب 132وُب الفصل 

 .3االدارية واؼبالية، وتدبَت اؼبصاّب احمللية وفقا ؼببدأ التدبَت اغبر
اف اؼبقارنة بُت اؼبعاعبة الدستورية للجماعات االقليمية كأحد أشخاص القانوف االداري ُب الدستور اعبزائري مع    

بلؼ اؼبركز الدستوري ُب األنظمة الثبلثة، وعدـ وضوح العبلقة بُت الدولة وىذه الدستور التونسي واؼبغريب، توضح اخت
اعبماعات وغموضها ُب النظاـ الدستوري اعبزائري، ولعل ما يربر ذلك احتفاظ اؼبشرع اعبزائري بنظاـ عدـ الًتكيز 

 .4االداري
اف قبدىا ؾبسدة ُب قانوين البلدية والوالية مع أنو يبكن القوؿ، اف تلك العبلقة بُت الدولة واعبماعات احمللية يبكن 

 واللذاف سنتحدث عنهما الحقا.
 عدـ اكتماؿ الحماية واالستقاللية للشخص االداري الجزائري دستوريا: .2

ؼببدأ الفصل بُت السلطات ارتباط وثيق بنظرية القانوف االداري ببل شك، وىو مطبق فيو ُب مستويات متعددة    
 .5ضباية السلطة التنفيذية من جهة وتكريس مبدأ استقبلليتها من جهة ثانيةمنها، ومن بُت أىدافو 

                                                           
 .2011انظر الدستور المغربي لسنة  -1
 التونسي. 2014جانفي  26انظر دستور  -2
 التونسي. 2014من دستور  132لمادة ا -3
فائزة يوسفي، عن تفعيل آداء المنتخب المحمي عمى ضوء االصالحات السياسية الجزائرية، المجمة االكاديمية لمبحث القانوني،  -4

 .222، ص 2013، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة بجاية، 1ع 
5

 - André Démichel, Droit administratif, Essai de réflexion théorique, L.G.D.J, Paris, 1978, p 50-53. 
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حيث اذا كاف الشخص االداري مدسًت، فاف ذلك يضفي عليو معيارا أساسيا دستوريا، يتمثل ُب ضرورة اغبفاظ 
 على استمرارية الدولة والذي من مضامينو استمرارية االدارة العامة.

:" أف تسهر بلؿ دعوة اؼبؤسسات الدستورية أبذلك، من خ كرس  1992ُب جانفي واجمللس الدستوري اعبزائري  
 .1وتوفَت الشروط الضرورية للسَت العادي للمؤسسات والنظاـ الدستوري " استمرارية الدولةعلى 

:".. السهر لمتمم في قسم رئيس الجمهورية علىالمعدؿ وا 1996من دستور  90ولقد أكدت المادة 
 لدولة ..والعمل على توفير الشروط الالـز للسير العادي للمؤسسات والنظاـ الدستوري..".على استمرارية ا

ويعترب اجمللس الدستوري ضمانة قضائية أساسية غبماية واستقبللية أشخاص القانوف االداري، فعلى سبيل اؼبثاؿ؛ 
النتيجة أف اؼبشرع حُت أنشأ صباعتُت :" واعتبارا بريةجاء ُب قرار لو خبصوص ؿبافظة اعبزائر الكربى والدائرة اغبض

اقليميتُت تدعياف، " ؿبافظة اعبزائر الكربى " و " الدائرة اغبضرية "وحدد قواعد خاصة لتنظيمهما وسَتنبا وعملهما 
)  79) البند التاسع (،  78الفقرة) الثانية (،  18(، )الفقرة األؤب 15حكاـ الدستور السيما اؼبواد يكوف قد خالف أ

 ) الفقرة الثانية ( منو".  111ة األؤب (، الفقر 
فاجمللس الدستوري يقرر من خبلؿ ىذا الرأي ضباية الشخص االداري بداية، بإخراج ؿبافظة اعبزائر الكربى والدائرة 
اغبضرية من أصناؼ االشخاص االدارية. حيث تلك النصوص الدستورية تتكلم أساسا أب اعبماعات االقليمية. بالتإب 

أشخاص القانوف االداري يسهم بشكل أساسي ورئيسي توحيد اؼبدلوالت القانونية أفقيا وعموديا واضفاء  دسًتة
 اؼبشروعية الدستورية خبصوصها، وضبايتها واستقبلليتها ثانيا.

فمن خبلؿ اؼبوازنة واؼبقارنة دبسلك اؼبشرع الدستوري اعبزائري ومسلكي الدستورين اؼبغريب والتونسي، نرى أف    
ناؾ اختبلؼ بُت ُب معاعبة دسًتة أشخاص القانوف االداري، خاصة وأف النظرية الدستورية االدارية اليـو توٕب عناية ى

 خاصة بدسًتة السلطات غَت التقليدية فما بالك بالسلطات التقليدية.
 الفرع الثاني: األساس التشريعي للشخص االداري.

تشريعيا يبكن رده أب قوانُت متعددة من بينها؛ القانوف العضوي  اف ربديد الشخص اإلداري ُب القانوف االداري
 و قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية، اضافة أب قانوف اعبماعات احمللية والقانوف اؼبدين. االدارية،جمللس الدولة واحملاكم 

 مجلس الدولة والمحاكم االدارية محدد للشخص االداري. أوال: قانوف
حدد اختصاصو كدرجة  المتعلق بمجلس الدولة؛1998-05-30المؤرخ في: 01-98:القانوف العضوي

 منو واليت نصت: 19أؤب وأخَتة ُب اؼبادة 

                                                           
 ، المجمس الدستوري الجزائري، أحكام الفقو الدستوري الجزائري، موقع مجمس الدولة الجزائري.1992جانفي  11بيان  - 1
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" يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى االلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات االدارية الصادرة 
 يئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.عن السلطات االدارية المركزية واله

 ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لو بموجب نصوص خاصة ".
 يبُت ىذا النص القانوين أشخاص يبكن ـباصمتهم أماـ أعلى ىيئة قضائية ادارية وىم على التوإب:

ات اؼبهنية الوطنية. اضافة أب أشخاص ؿبددين دبوجب السلطات االدارية اؼبركزية، اؽبيئات العمومية الوطنية، اؼبنظم
 نصوص خاصة.

فقد نص ُب  المتعلق بالمحاكم االدارية 1998-05-30المؤرخ في:  02-98القانوف العضوي رقم: أما 
 اؼبادة األؤب منو على اف احملاكم االدارية جهات قضائية للقانوف العاـ ُب اؼبادة االدارية دوف الكبلـ عن األشخاص

 االدارية.
فاؼبشرع أطلق االختصاص النوعي للمحاكم االدارية بالنظر ُب كل منازعة ادارية فيما عدا ما استثناه اؼبشرع جمللس 

 .1الدولة، أي أف اختصاص ؾبلس الدولة مقيد واختصاص احملاكم االدارية مطلق اليد
ن النظر خبصوص منازعاهتا أمامو ىم األشخاص االدارية اليت يبك العضوي،وبالتإب حسب قانوف ؾبلس الدولة 

 على التوإب:

 .2السلطات االدارية اؼبركزية، تتمثل أساسا اؽبيئات والسلطات التالية؛ رئاسة اعبمهورية، رئاسة اغبكومة، والوزارات -

موعة اؽبيئات العمومية الوطنية، ويقصد هبا األجهزة والتنظيمات اؼبكلفة دبمارسة نشاط معُت تلبية الحتياجات اجمل -
الوطنية ُب ـبتلف ؾباالت اغبياة العامة للدولة، أب جانب السلطات االدارية اؼبركزية، مثل اجملالس العليا القائمة ُب 
ـبتلف القطاعات، والسلطات غَت التنفيذية كالربؼباف واألجهزة القضائية العليا واجمللس الدستوري حينما تباشر تلك 

ارية تتعلق بسَتىا وادارهتا، ومثل اجمللس األعلى للوظيفة العامة، اجمللس اؽبيئات أعماؿ وأنشطة ذات صبغة اد
 .3ي، اجمللس األعلى لؤلمناالسبلمي األعلى، اجمللس الوطٍت االقتصادي واالجتماع

اؼبنظمات اؼبهنية الوطنية، فتمثل تنظيمات اؼبهن اغبرة، مثل اؼبتعلق دبهنة احملاماة والطب والصيدلة والتوثيق على  -
 ل اؼبثاؿ.سبي

 ثانيا: قانوف االجراءات المدنية واالدارية محدد للشخص االداري.
                                                           

 .172عمار بوضياف، المرجع في المنازعات االدارية، القسم األول، مرجع سابق، ص  -1
 .66، ص 2004، 5لنظام القانوني لممحاكم االدارية في القانون الجزائري، مجمة مجمس الدولة، ع عمار بوضياف، ا

 وما بعدىا 94، الوجيز في المنازعات االدارية، دار العموم عنابة الجزائر، ص بعمي محمد الصغير  -2
 وما بعدىا 99، ص المرجع نفسو  -3
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اؼبتضمن قانوف االجراءات  156-66يبكن النظر للشخص االداري ُب قانوف االجراءات، ُب كل من األمر رقم: 
 اؼبتضمن قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية. 19 -18اؼبدنية، ٍب ُب قانوف رقم: 

 :156-66االداري في األمر تحديد الشخص   .1

مرتبط بشكل مباشر باؼبادة اؼبشهورة، اؼبادة السابعة منو،  156-66اف ربديد الشخص االداري ُب األمر رقم: 
بتقلبات حيث وصف أضبد ؿبيو اؼبادة السابعة من قانوف االجراءات اؼبدنية األوؿ واليت خضعت لعديد التعديبلت 

، وىي سبثل القاعدة اؼببدئية والعامة ُب ربديد معيار اختصاص القاضي 1غامراتهاالمادة السابعة وتحوالتها وحتى م
، من جهة. ومن جهة ثانية فهي ؿبددة لؤلشخاص 2االداري أو توزيع االختصاص بُت القضاء االداري والقضاء العادي

ن ذكرهتم اؼبادة طرفا ُب نزاع االدارية واليت يبكن أف تكوف طرفا ُب اؼبنازعة االدارية. حيث يكوف أحد األشخاص الذي
 اختص القاضي االداري حبل النزاع.

 1966يونيو  18اؼبؤرخ ُب:  154-66حيث نصت اؼبادة السابعة من القانوف األوؿ لئلجراءات اؼبدنية األمر: 
ى العماالت باغبكم ابتدائيا ُب صبيع القضايا اليت تكوف الدولة أو احد –اجملالس القضائية  –على ما يلي:" كما زبتص 

أو احدى البلديات أو احدى اؼبؤسسات ذات الصبغة االدارية طرفا فيها، ويكوف حكمها قاببل للطعن أماـ اجمللس 
 األعلى.

 ويستثٌت من ذلك: 
 .ـبالفات الطرؽ اػباضعة للقانوف العاـ واؼبرفوعة أماـ احملكمة 

 ." وطلبات البطبلف وترفع مباشرة أماـ اجمللس األعلى 

والذي  1971-12-29اؼبؤرخ ُب:  81-71ديل لقانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية، دبوجب األمر ٍب جاء تع
فقد جاء خصيصا  1986يناير  28: اؼبؤرخ ُب 11-86ٓب وبدث أي تغيَت ُب اؼبادة السابعة. أما  ُب تعديل القانوف 

توسيع االستثناءات أب حاالت أخرى مع  لتعديل اؼبادة السابعة وفقط، وذلك ُب االستثناءات الواردة فيها حيث ًب
 .3اغبالتُت السابقتُت، مع االبقاء على الفقرة األؤب كما ىي

                                                           
 .94، ص أحمد محيو، المنازعات االدارية، مرجع سابق -1
 .330رشيد خموفي، قانون المنازعات االدارية، تنظيم واختصاص القضاء االداري، مرجع سابق، ص  -2
والمتضمن قانون  154-66يعدل ويتمم األمر رقم:  1986يناير  28المؤرخ في:  01-86المادة السابعة من قانون قم:  -3

 االجراءات المدنية.
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المؤرخ في:  23-90القانوف رقم: أما االصبلح اعبوىري لقانوف االجراءات اؼبدنية االوؿ، فقد جاء دبوجب 
ُب اختصاص ؾبالس قضاء جهوية والذي جاء كذلك بإصبلح أساسي للمادة السابعة منو، خاصة  1990أوت  18

 . 1لبعض اؼبنازعات
اؼبادة السابعة من قانوف االجراءات اؼبدنية حددت النزاع االداري، وبينت اعبهات العمومية من خبلؿ وجود 

 اؽبيكل أي وجود الدولة أو الوالية أو البلدية أو اؼبؤسسة العمومية ذات الصبغة االدارية.
لم عن اشكاليات اؼبعيار العضوي واؼبادي للمادة السالفة الذكر واليت تكلم فيها وكبن ُب ىذا السياؽ لن نتك   

 ، امبا كبدد أساس الشخص االداري من خبلؿ قانوف االجراءات اؼبدنية األوؿ.2الفقو اعبزائري بالشرح والنقد والتحليل
 ، ُب كل من:تحديدا تشريعياحيث قانوف االجراءات اؼبدنية ومن خبلؿ اؼبادة السابعة حدد االشخاص االدارية 

، اؼبقصود هبا السلطات االدارية اؼبركزية 3؛ وىي من أىم األشخاص اؼبعنوية العامة. ويقوؿ عمار بوضياؼالدولة -
 أي الوزارات.

أي سبثل اؼبفهـو الضيق للدولة ال اؼبفهـو الواسع اؼبعتمد ُب القانوف الدستوري القائم على تفاعل اؼبفاىيم الثبلث 
 . 4ة ُب السلطة والشعب واالقليماؼبتمثل

 كتنظيم اداري اقليمي يتمتع بالشخصية اؼبعنوية واالستقبلؿ اؼبإب.  الوالية؛ -

 وىي كذلك تنظيم اداري اقليمي لكن أقل حجما من الوالية. البلدية؛ -

 ؛ ووبدد طبيعتها النص القانوين احملدث ؽبا.المؤسسة العمومية ذات الصبغة االدارية -

 لإلجراءات المدنية واالدارية: 09-08ي في قانوف الشخص االدار   .2

المحاكم اإلدارية ىي جهات " :لئلجراءات اؼبدنية واالدارية على أف 09-08من القانوف رقم:  800اؼبادة تنص 
 الوالية العامة في المنازعات اإلدارية.

لدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى تختص بالفصل في أوؿ درجة، بحكم قابل لالستئناؼ في جميع القضايا، التي تكوف ا
 ".المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها

                                                           
والمتضمن  154-66يعدل ويتمم األمر:  1990أوت  18المؤرخ في:  23-90ن رقم: مكرر من القانو  7و7انظر: المادة  -1

 قانون االجراءات المدنية.
 وما بعدىا. 330أنظر عمى سبيل المثال: رشيد خموفي، قانون المنازعات االدارية، تنظيم واختصاص، مرجع سابق، ص  -2

 وما بعدىا. 228رجع سابق، ص عمار بوضياف، المرجع في لمنازعات االدارية، القسم االول م
 .230عمار بوضياف، مرجع نفسو، ص  -3
 .72عادل بوعمران، دروس في المنازعات االدارية دراسة تحميمية نقدية مقارنة، دار اليدى، ص  -4
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 :المحاكم اإلدارية كذلك بالفصل في: تختص منو على  801المادة وتنص 
 دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن :

 لح غير الممركزة للدولة على مستوى الوالية،الوالية والمصا -
 البلدية والمصالح اإلدارية األخرى للبلدية، -
 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة اإلدارية، -
 دعاوى القضاء الكامل، -

 ولة لها بموجب نصوص خاصة".لمخالقضايا ا  
الفصل في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، ب" : منو على 901المادة ونصت 

 المشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية المركزية.
 ". ولة لو بموجب نصوص خاصةلمخكما يختص بالفصل في القضايا ا

ءات اؼبدنية وبالتإب باعبمع بُت صبيع النصوص القانونية السابقة قبد اف الشخص االداري حبسب قانوف االجرا   
الدولة، الوالية، البلدية، المؤسسة العمومية ذات الصبغة االدارية، الوالية ىو كل من:   19 -18واالدارية 

 والمصالح الغير الممركزة للدولة على مستوى الوالية، البلدية والمصالح االدارية األخرى للبلدية.
 اؼبواد السابقة. باإلضافة أب أشخاص آخرين دبوجب قوانُت خاصة، كما ذكرت

 ثالثا: قانوف الجماعات المحلية محدد للشخص االداري.
الشخصية اؼبعنوية القانونية لكل من  17-12وقانوف الوالية رقم:  11-11منحا كل من قانوف البلدية رقم:  

 البلدية والوالية على التوإب ُب نصي اؼبادتُت األولتُت منهما.
تناوالف الشخصاف االدارياف االقليمياف ونبا البلدية والوالية. ونبا الشخصاف فقانوف اعبماعات احمللية أساسا ي

 االدارياف األساسيُت على اؼبستوى احمللي االقليمي.

 رابعا: القانوف المدني محدد للشخص االداري.
 :" 1اعبزائري على أفمن القانوف اؼبدين  49نصت اؼبادة 

 "األشخاص االعتبارية ىي:
 البلدية، الدولة، الوالية،

 المؤسسة العمومية ذات الطابع االداري، 
 الشركات المدنية والتجارية،

                                                           
 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في:  58-75من األمر رقم:  49المادة  -1
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 الجمعيات والمؤسسات، 
 الوقف،

 كل مجموعة من أشخاص أو أمواؿ يمنحها القانوف شخصية قانونية".
اؼبثاؿ،  من القانوف اؼبدين جاءت بذكر األشخاص االعتبارية العامة واػباصة على السواء، وعلى سبيل 49فاؼبادة 

 ىو الذي يبنح الشخصية القانونية لؤلشخاص االعتبارية. –القاعدة القانونية  –وأكدت على اف اؼبشرع 
حيث تضم اؼبادة األشخاص االعتبارية العامة ُب كل من: الدولة والوالية والبلدية واؼبؤسسات العمومية ذات 

 الطابع االداري.
 ضفاء الشخصية القانونية لكل ذبمع ألشخاص وأمواؿ.مع فتح اجملاؿ للمشرع دائما ُب امكانية ا

 الفرع الثالث: ىل التحديد القانوني للشخص االداري اختصاص حصري؟
اف البحث فيما اذا كاف اختصاص ربديد الشخص االداري يعود فقط لبلختصاص التشريعي دوف غَته، يعود أب 

 ي سنتكلم عنو ُب الفقرة اؼبوالية.عبلقة االجتهاد القضائي ُب انشاء األشخاص االدارية والذ
كما أف االجابة عن التساؤؿ اؼبطروح تطرح فرضيتاف اثنتاف؛ األؤب تعد التحديد القانوين للشخص االداري 

 اختصاص حصري. والثانية تعد االختصاص القانوين لتحديد الشخص االداري اختصاصا ليس على سبيل اغبصر.
 ي للتحديد القانوني للشخص االداري.أوال: الفرض األوؿ؛ االختصاص الحصر 

نعٍت باالختصاص اغبصري للتحديد القانوين للشخص االداري ىو اختصاص اؼبشرع دوف غَته ُب ربديد قائمة 
 األشخاص االدارية. وبقصد اثبات ذلك هبب التربير دبربرات معينة.

 تربير االختصاص اغبصري للتحديد القانوين للشخص االداري ُب: ناحيث يبكن
 سيادة الدولة، مبرر لالختصاص الحصري للتحديد القانوني للشخص االداري:  .1

اف مفهـو السيادة ُب أصولو وجذوره ينتمي أب النظرية الدستورية، والذي يعٍت أساسا امتبلؾ الدولة السلطة العليا 
ومواقفها، وأف تكوف مستقلة عن على أرضها ورعاياىا ومؤسساهتا وخياراهتا  -ُب و  -واؽبيمنة اؼبطلقة والتحكم الكامل 

أي سلطاف آخر سواء أكاف داخليا أو خارجيا، وأف تكوف ؽبا الكلمة العليا والوحيدة ُب صبيع ما تقـو بو من أعماؿ، 
 .1وأف ال تعلو عليها أية سلطة أو أي ىيكل أو كياف آخر

                                                           
دستوري والنظم السياسية سعيد بوالشعير، القانون ال.2009، 6محمد طي، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ط  أنظر: -1

 الدستوري.يط، الوجيز في القانون األمين بوشر . المقارنة
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، ومن بينها السلطة التشريعية ومن معاين السيادة كذلك، أف تكوف سلطة الدولة منبع كل السلطات ُب الدولة
اؼبختصة بتنفيذ السياسة العامة اؼبختصة ُب فبارسة الوظيفة التشريعية وسن القوانُت والتشريعات، والسلطة التنفيذية 

 والقوانُت والتشريعات، والسلطة القضائية اؼبختصة حبل التنازع واػببلفات.
زبضع لسيادة الدولة وظيفيا وتنظيميا. وىنا قد تتداخل فكرة  فالسلطة التنفيذية واحدة من بُت السلط الثبلث اليت

 ربديد الشخص االداري قانونا و فكرة سيادة الدولة.
حيث أف من معاين سيادة الدولة ىو بسط سلطاف الدولة على اعبميع من ُب الدولة، ومن أساليب بسط سلطاف 

 ات الثبلث. والسلطة التنفيذية واحدة من ذلك.الدولة بسط سلطاف القانوف على اعبميع ُب الدولة بدء بالسلط
فالسلطة التنفيذية تنظيميا يبكن النظر اليها على اعتبارىا مؤسسات دستورية وتنظيمات ادارية. ىذه األخَتة تتمثل 

قـو ُب األشخاص االدارية، حيث هبب اف ربتكم أب قانوف الدولة من الزاوية السلبية، ومن الزاوية االهبابية اؼبقابلة ت
 السلطة التنفيذية بفرض القانوف على اعبميع.

حيث أعضاء السلطة التنفيذية بدء برئيس الدولة أب اؼبسؤوؿ احمللي التنفيذي مسؤولوف على تنفيذ قانوف الدولة 
 على اعبميع تكريسا لسيادة الدولة وسلطاهنا على اعبميع.

ولة وضباية سلطاهنا قد يتأسس ُب االختصاص أف يؤكد أف تكريس سيادة الد يمكن للباحثمن خبلؿ ما سبق، 
اغبصري للمشرع ُب تنظيم وربديد األشخاص االدارية. أي أف ىناؾ تبلزما بُت سيادة الدولة واحتكار سيادة القانوف، 

 وبالتبعية االختصاص اغبصري للتحديد القانوين لؤلشخاص االدارية.
 وني للشخص االداري:سيادة القانوف، مبرر لالختصاص الحصري للتحديد القان .2

يقصد بسيادة القانوف خضوع صبيع األشخاص، دبا فيها السلطة العامة بكل ىيئاهتا وأجهزهتا للقواعد القانونية 
، أو ىو اػبضوع التاـ للقانوف سواء من جانب األفراد أو من جانب الدولة. وىو ما يعرب عنو 1السارية اؼبفعوؿ بالدولة

لقانوف وسيادة ىذا األخَت وعلو أحكامو وقواعده فوؽ كل ارادة سواء ارادة اغباكم أو خبضوع اغباكمُت واحملكومُت ل
 .2احملكـو

                                                           
 .6محمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات االدارية، مرجع سابق، ص  -1
 .22، ص 1993اري، دار النيضة العربية، القاىرة، محمود محمد حافظ، القضاء االد -2
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حيث يفرؽ ؿبمد الصغَت بعلي بُت مبدأ اؼبشروعية باؼبعٌت الواسع، وىو اؼبفهـو أعبله، واؼبشروعية االدارية، واليت 
للنظاـ القانوين السائد  –االدارة العامة  –فيذية يرى فيها بأهنا خضوع األعماؿ والتصرفات الصادرة عن السلطة التن

 .1بالدولة ُب ـبتلف قواعده
حيث يبثل مبدأ اؼبشروعية سواء أكاف باؼبعٌت الواسع لو أو الضيق، أحد اؼببادئ العامة للقانوف اليت تضمن الدولة 

 القانونية.
 من جهة ثانية.وصماـ أماف للحقوؽ واغبريات من جهة، وللتنظيمات السياسية واالدارية 

فبخصوص التنظيمات االدارية باعتبارىا أشخاص ادارية سبثل السلطة التنفيذية ُب شق منها، ال بد وأف تكوف ُب 
 تشكيلها وانشاءىا خاضعة لسلطة القانوف ُب الدولة، اي لسيادة القانوف، حىت تكوف ؾبسدة لفكرة اؼبشروعية القانونية.

ختصاصو األصيل ُب انشاء التنظيمات االدارية، أي ربديد األشخاص فمن بُت مظاىر سيادة القانوف ىو ا
االدارية. ذلك أنو حىت تكوف األعماؿ الصادرة عنها مشروعة، وتكوف ُب ذاهتا مشروعة هبب أف تكوف ؿبتكمة أب نص 

 قانوين سابق مشرع ؽبا قبل كل ذلك.
 ة، دبختلف مدلوالهتا ومضامينها.فعمل األشخاص االدارية ُب جوىره ىو حبث ُب اؼبشروعية القانوني

 ثانيا: الفرض الثاني؛ االختصاص غير الحصري للتحديد القانوني للشخص االدري.
اف الفرض الثاين لئلجابة عن التساؤؿ اؼبطروح، ىو اعتبار التحديد القانوين للشخص االداري ليس اختصاصا 

 ة القانوف وسلطة اؼبشرع.دبعٌت أف يكوف ربديد بعض األشخاص االدارية خارج دائر حصريا.
يبكن بداية التأكيد على قاعدة أساسية ُب قصور اؼبشرع عن االحاطة بكل الوقائع وبكل تدبَت للضبط السلوكي 

 بوجو عاـ. فبل يبكن للمتناىي أف وبصر البلمتناىي.
السلطات ُب ىذا السياؽ، أف األشخاص االدارية واف كانت ترتبط بصلة وثيقة بواحدة من  ويعتقد الباحث

الثبلث ُب الدولة وىي السلطة التنفيذية، دبا يستلـز ذلك من اىتماـ تشريعي بتحديد من ىم األشخاص االداريُت. انو ال 
 مانع من تدخل سلطات غَت سلطة التشريع ُب تبٍت " صفة الشخص االداري "، خارج دائرة اؼبشرع.

 سلطة القضاء محدد لصفة الشخص االداري:  .1

ُب امكاف ربديد صفة الشخص االداري، يبكن النظر اليها من خبلؿ اؼبقاربة بُت اؼبعيارين  اف سلطة القضاء
 التقليدين ُب اؼبنازعات االدارية، اؼبعيار العضوي واؼبعيار اؼبوضوعي.

                                                           
 .07-06، ص مرجع سابقمحمود محمد حافظ،  - 1
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احملددة سلفا من قبل اؼبشرع واالعتداد بصفة حيث اف كاف اؼبعيار العضوي ينبٍت أساسا أب النظر ُب اعبهة 
نشاط، وغٍت عن البياف قصور ىذا اؼبعيار فقها وقضاء وتبٍت اؼبعيار اؼبوضوعي الوظيفي للمنازعة االدارية أثر صاحب ال

 ذلك.
حيث ينظر القاضي االداري ُب الطابع الوظيفي للجهة اف كانت تضطلع بامتيازات الشخص االداري كعنصر 

 السلطة العامة وسلطة األمر والنهي.
على سلطة القضاء ُب ربديد صفة الشخص االداري، ولو كاف بعيدا عن سلطة اؼبشرع  تبعا لذلك؛ يبكن التأكيد

 ُب ذلك.
 تحوالت صناعة القانوف خارج السلطة األصيلة: .2

اف النظر ُب فكرة صناعة القانوف هبد أهنا اليـو تشهد ربوالت جوىرية، من خبلؿ انسحاب سلطة سن القانوف 
 لسلطة التشريعية.أب غَت السلطة األصيلة لو أال وىي ا

حيث تشهد النظرية القانونية ُب ظل بعث مبدأ التشاركية وتطبيق القاعدة القانونية العامودية انشاء، تدخل عديد 
 األشخاص من غَت السلطة التشريعية ُب انشاء القانوف.

يها الدساتَت بدءا بالسلطة التنفيذية أوال، حيث تتدخل ُب كثَت اغباالت خاصة ُب تطبيقات دستورية تنص عل
 اؼبختلفة، ُب غيبة الربؼبانات، أو حىت بوجودىا ربت غطاء سلطة التفويض اليت سبنح ؽبا من قبل السلطة التشريعية.

باإلضافة أب تدخل السلطات اؼبستقلة ومنها االدارية واالقتصادية، واليت قد سبارس وظائف متعددة من قبيلها، 
 شرع االصيل ربت اطار التشاركية القانونية.اؼبشاركة ُب صناعة القانوف جبوار اؼب

، ٓب يصبح اختصاصا حصريا للمشرع والسلطات الربؼبانية، فانو يصح أف ىبرج التحديد الغَت  فاذا كاف القانوف اليـو
 القانوين التشريعي لؤلشخاص االدارية.

يد القانوين للشخص من خبلؿ ما تقدـ؛ أنو ال يبكن التسليم بفرض االختصاص اغبصري للتحد يرى الباحث
 االداري.

 القضائي للشخص االداري.  الثاني: األساسالمطلب 

قد يظهر اؼبشرع ارادتو ُب ربديد الشخص اؼبعنوي، باعتباره من أشخاص القانوف العاـ أو من أشخاص القانوف 
 مة.اػباص، ومن جهة أخرى قد يغفل عن ذلك. عندئذ قبد القضاء قد يتدخل للتصدي للقياـ هبذه اؼبه
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 اؼبؤسسات العامةومن خبلؿ تطور نظرية اؼبرافق العامة، من مرافق تقليدية أب مرافق اقتصادية، وبروز ما يسمى 
واؼبؤسسات اػباصة ذات النفع العاـ، تعددت احملاوالت الفقهية الباحثة عن معيار التمييز بُت كل ذلك. ولعل لبلجتهاد 

 القضائي االداري الفرنسي أثر بارز ُب ذلك.
عن األشخاص اؼبعنوية اػباصة، على اعتبار  –االقليمية  –حيث ال صعوبة ُب سبييز االشخاص اؼبعنوية العامة 

األؤب ال تعدو اال أف تكوف أقساما ادارية من أقساـ الدولة ربوز جزءا من سيادهتا وسلطتها العامة، وتتمتع بالشخصية 
يَت جزءا من مهاـ الدولة ُب تسيَت اؼبرافق العامة بقصد ربقيق اؼبنافع القانونية ُب اطار ما ىو مقرر ؽبا. فهي تتؤب تس

واػبدمات العامة للجمهور، خببلؼ الشخص اؼبعنوي اػباص الذي يعد من اعبماعات اػباصة، أسسها اػبواص ُب اطار 
 .1القانوف اػباص وُب حدود ما ىو مسموح بو من نشاطات

دا لتحديد الشخص االداري، مرتبطا بوظيفة ىذا األخَت األساسية أال حيث القضاء االداري قد يعتمد معيارا ؿبد
 (.)الفرع األوؿوىي ربقيق اؼبصاّب العامة، لذلك تكوف " اؼبصلحة الضرورية " أساسا ومعيارا ذو أولوية ُب ذلك 

االداري  اؼبتحوؿ، أي التحوؿ ُب مفهـو الشخصوف االداري وربوؽبم بُت الثابت و ٍب اف عدـ ثبات أشخاص القان
 )الفرع الثاني(.مدعاة أب تدخل اجتهاد القاضي االداري لتحديده 

 الفرع األوؿ: معيار المصلحة الضرورية في تحديد الشخص االداري. 
اف االجتهاد القضائي بعد تراكمات فقهية وقضائية، استطاع أف يؤسس لنظرية متكاملة للشخصية اؼبعنوية،    

 رية للمصلحة االجتماعية اؼبستقلة عن مصلحة كل فرد من أفراد اجملموعة.استنادا لفكرة اغبماية الضرو 
 أوال: أساس وجود الشخص االداري " المصلحة الضرورية ".

واليت ترجع جذورىا أب القانوف الروماين والذي عرؼ اف فكرة الشخصية اؼبعنوية تعد من ضرورات اغبياة القانونية، 
 إطارالعبلقات اػباصة بداية، ٍب ُب  اإلطارميبلدية، وذلك ُب  1141ذ سنة تطبيقات ؼبفهـو الشخص اؼبعنوي من

 العبلقات العامة.
من خبلؿ االعًتاؼ بالذمة اؼبالية اعبماعية، ومثاؽبا األمواؿ اؼبوجودة خلف أسوار األديرة تبقى ملكا للكنيسة، ٍب 

والبلديات، غَت اف تطور النظرية فعليا كاف الحقا  ًب االعًتاؼ بالشخصية القانونية للجماعات السياسية كالدولة واؼبدف
كما قبد الفقو االسبلمي عرؼ فكرة الشخصية اؼبعنوية من خبلؿ عديد من قبل شراح قانونو ُب العصور الوسطى.

 . 2التطبيقات، ومن قبيل ذلك قاعدة ال تركة اال بعد سداد الديوف

                                                           
 .258 -257ص زه عن قرار االدارة، مرجع سابق، زريق برىان، القرار االداري وتميي  -1
 وما بعدىا. 198أنظر: نبيل ابراىيم سعد، المدخل الى القانون، نظرية الحق، منشورات الحمبي الحقوقية، ص  -2
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 والقانوف والقضاء، وال جداؿ ُب ذلك. حيث مفهـو الشخص اؼبعنوي اليـو أصبح راسخا ُب الفقو
و لبلجتهاد القضائي الفرنسي اثر ُب كشف األساس الذي يقـو عليو وجود الشخص اؼبعنوي، وذلك بعد 

 تراكمات الجتهادات فقهية وقضائية متعددة.
غبياة معلنا عهد جديد ُب ا 1954يناير  28حيث صدر قرار ؿبكمة النقض الفرنسية بغرفها اجملتمعة بتاريخ: 

، وامبا ىي ؿبققة مبدئيا لكل الشخصية المعنوية ليست من صنع المشرعالقانونية للشخصية اؼبعنوية، مؤكدا على أف:" 
ؾبموعة تتمتع بتنظيم يعرب عن ارادهتا اعبماعية ويدافع عن مصاّب اؼبشروعة، اليت تستحق تبعا لذلك أف تكوف مقررة 

 .1وؿبمية قانونا "
دتو احملكمة ُب عبنة ؾبموعة الشركات وعبنة الصحة والسبلمة، باالعًتاؼ ؽبا بالشخصية وىو االذباه ذاتو أك 

 .2اؼبعنوية وحبق التقاضي
غَت أف اؼبهم ُب ىذا اؼبقاـ، ىو البحث ُب سبب التدخل القضائي جبوار استبعاد التدخل التشريعي ُب اهباد    

عامل الكمي؛ وذلك من خبلؿ تنامي عدد األشخاص الشخص اؼبعنوي؟ حيث ذلك يعزوه ألسباب عديدة ومنها، ال
اؼبعنوية اليت تظهر باستمرار تبعا لتطور اغبياة االجتماعية واالقتصادية، وعامل كيفي؛ يتمثل ُب اختبلؼ األشخاص 
اؼبعنوية وتفرد كل نوع خبصائص ىيكلية وتنظيمية ووظيفية، على كبو يصبح معو من الصعب حصر الئحة األشخاص 

 .3وتنظيمها بنصوص شاملة ودائمةاؼبعنوية 
فالدور االجتهادي القضائي اؼبتميز ُب ما يتعلق دبفهـو الشخص اؼبعنوي، ال يتعلق خبلق ىذا اؼبفهـو الذي كاف    

نتاجا للعمل التشريعي والفقهي والقضائي معا، ولكن سبيزه يتجسد ُب تطوير نظرية اؼبصلحة كأساس للوجود القانوين 
ن خبلؿ اؼبصلحة اعبماعية بداية، ٍب تبٍت التفرقة بُت اؼبصلحة اغبقيقية واؼبصلحة الصورية أو مللشخص اؼبعنوي، 

االحتيالية، لتبقى فكرة اؼبصلحة ابداعا قضائيا خالصا، من شأنو أف يسعف ُب ذباوز صبيع اؼبشاكل اليت قد تنجم عن 
 .4قصور التشريع ُب مادة الشخصية اؼبعنوية

                                                           
1

 - H. Capitant; Les grands arréts de la jurisprudence civiles, LGDJ, Paris, 2000, p 81 

 .388، ص 4وانظر: عبد الرحمن الممتوني، مرجع سابق، ىامش رقم 
 ..389 -388، ص 5عبد الرحمن الممتوني، ىامش رقم  -2
 .392، ص المرجع نفسو -3
 .396 -395، ص ع سابق، مرجعبد الرحمن الممتوني -4
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ع بالشخصية القانونية دبجرد وجوده أو قيامو كحالة واقعية، وامبا البد أف يبثل قيمة فالشخص االداري ال يتمت
اجتماعية معينة تتجسد من خبلؿ مصاّب تربر تفرده حبياة قانونية مستقلة يقرىا التشريع أو اجتهاد القضاء، مع شرط 

 .1توافق اؼبصاّب واؼبشروعية وعدـ ـبالفة النظاـ العاـ والقانوف
كمة النقض ذاهتا فسرت اغبكم ذاتو ُب حاؿ غياب النص القانوين، فحيث يوجد النص التشريعي فلو أف اال أف ؿب

وبدث ما يشاء من أشخاص ادارية ومعنوية ولو أف يضيف ما يشاء من شروط االنشاء، على اعتبار القضاء ال يعدؿ 
 .2التشريع ولكنو يكملو وىبصصو دبا يتوافق واؼبصلحة احملمية

الشخص االداري يبثل االدارة العامة، واالدارة العامة يبثل اجملموع ال األفراد، أي يبثل صبهور أفراد الدولة فاذا كاف 
 من خدمات عامة ومصاّب عامة. إليهممن خبلؿ ما يبكن أف يقدـ 

فاف اؼبصلحة اليت تتبع الشخص االداري ىي مصلحة عامة ال مصلحة خاصة. سبثل مصلحة ؿبمية تأتيها سلطة 
 مة ال سلطة خاصة. وبالتإب فهي أقرب للعمومية من اؼبصاّب اػباصة.عا

فاؼبصاّب اليت تشكل أساس تشكيل الشخص اؼبعنوي ومن ٍب الشخص االداري، سبثل " األساس االجتماعي " 
 .3واؼبعتاد للشخصية اؼبعنوية عبماعة معينة

اّب عامة وضرورية، ىو وجود وعلى ذلك فاف وجود الشخص االداري ُب واقعو كمجموع يضم تشارؾ مص
اجتماعي يسبق التصريح القانوين التشريعي، على اعتبار أف النص القانوين يأٌب إلضفاء الصفة والرظبية ُب وصف ىذا 

 الشخص أو ذاؾ بأنو يتمتع بالشخصية اؼبعنوية وبالتإب االستقبللية.
ألشخاص االدارية عامة، واؼبصاّب اػباصة اليت سبيز ؛ أنو يبكن التمييز بُت اؼبصاّب العامة اليت سبيز اوالباحث يرى

 األفراد من خبلؿ معيار الضرورة. فهل كل مصلحة عامة ىي ضرورية وليس كل مصلحة خاصة ضرورية؟
فاؼبصلحة الضرورية ىي تلك " اؼبصلحة اليت هبب أف يكوف ؽبا جنس أقرب أب قاعدة كلية أو أصل عاـ "، واليت 

ُب فهم الفقو االسبلمي، الذي ا أو التخلي عليها وهبب اتياهنا.  ويبكن االستئناس على ذلك ال يبكن االستغناء عليه
 .4يقسم اؼبصلحة وفقا ؼبدى اغباجة اليها أب ثبلث أقساـ رئيسية؛ مصاّب ضرورية ومصاّب حاجية، ومصاّب ربسينية

                                                           
 .436، ص 1998محمد حسين منصور، نظرية الحق، منشأة المعارف، االسكندرية،  -1
 .390، ص المرجع نفسو -2
 .536 -535محمد أحمد اسماعيل، مرجع سابق، ص  -3
-98، ص 2006، 1، دار ابن حزم، ط فوزي خميل، المصمحة العامة من منظور اسالمي، المعيد العالمي لمفكر االسالمي -4

99. 
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والنفس والنسل واؼباؿ. حيث تكوف فاؼبصاّب الضرورية ىي تلك اؼبتعلقة حبفظ ركائز طبسة وىي: الدين والعقل 
 .1األمة دبجموعها وآحادىا ُب ضرورة أب حفظها وال يستقيم النظاـ باختبلؽبا ووبتل نظاـ األمة ككل

 .2ففي حفظ ىذه اؼبصاّب اػبمسة حفظ لكياف األمة
 وتبعا لذلك فهذه اؼبصاّب الضرورية زبص اجملموع ككل وال يبكن االستغناء عليها.

اػباصة فهي تلك اليت زبص فردا بعينو وؾبموعة أشخاص بذواهتم فقط، ال اجملموع ككل. واذا كاف أما اؼبصاّب 
ذلك كذلك فانو غٍت عن البياف أنو يبكن للفرد اف يستغٍت عن مصلحتو اػباصة، وال يطالب هبا. فهو اؼبستفيد األوؿ 

 ضرورية.واألخَت من تلك اؼبصلحة اػباصة وزبصو بذاتو فهي زبرج عن اؼبصلحة ال
وذلك أف اؼبصلحة اػباصة ىي مصلحة زبص ارادة خاصة، وعلى ذلك فاف التعبَت عن تلك اؼبصلحة اػباصة 

 واؼبطالبة هبا ىبضع لئلرادة اػباصة ال االرادة العامة اليت زبص اؼبصلحة العامة.
يبكن شرحو ُب تعرض لنقد غَت أنو وبالتإب؛ تعد اؼبصلحة الضرورية ضابط أساسي لتشكل الشخص االداري.

 الفقرة اؼبوالية.
 ثانيا: نقد معيار المصلحة الضرورية لتحديد الشخص االداري.  

التمعن ُب اؼبوقف السابق، اؼبعترب اؼبصلحة كأساس للقضاء ُب ربديد الشخص اؼبعنوي العاـ، يصطدـ مع 
 رة مرنة فضفاضة يصعب التحكم فيها.االشكالية اليت تطرح دائما ُب ربديد مضموف معٌت اؼبصلحة ُب ذاتو، باعتبارىا فك

كما أف اؼبشرع أحيانا قد ىبلق أشخاصا معنوية مبوذجية، دوف وجود مصاّب ضرورية قائمة بشكل مسبق، مع 
 .3لتحقق الشخص اؼبعنوي " Michoud "و  " Walline "عدـ كفاية الشروط اليت قدمها الفقيهاف 

يبكن ربديد اؼبصلحة الضرورية؟ وىل اؼبصلحة الضرورية ترتبط فالسؤاؿ الذي يبكن أف يطرح ُب ىذا السياؽ؛ ىل 
 فقط باؼبصلحة العامة؟ وىل كل شخص اداري يستهدؼ ُب حركتو ونشاطو اؼبصاّب الضرورية؟

فمعيار ربديد اؼبصلحة ال يبكن ربديده ربديدا اهبابيا، وال وضع معيار لو، على اعتبار اؼبصلحة من اؼبسائل 
وضعا من حاؿ غباؿ ومن ظرؼ أب ظرؼ، لذلك تعريفها يقًتب من الفقو أساسا ال التشريع،  اؼبوضوعية اليت تتباين

 ولعل التحديد القضائي أوجب القًتاب الوقائع من سلطة القاضي االجتهادية.

                                                           
 .99، ص ، مرجع سابقفوزي خميل -1
 .99، ص المرجع نفسو -2
 .390، ص 2عبد الرحمن الممتوني، مرجع سابق، ىامش  -3
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فمفهـو اؼبصلحة العامة ُب التصورات االنسانية الفكرية اؼبختلفة تتناقض وتتضارب، ُب ما يعد مصلحة وما يعد 
ُب ذاتو، وبُت االختبلؼ ُب مضموف اؼبصلحة بُت زماف وزماف وبُت مكاف ومكاف ارتباطا بصراع سياسي معُت.  مفسدة

 وحىت االختبلؼ بُت أصحاب مذىب أو عقيدة واحدة.
كما أف القوؿ أف االدارة العامة أو الشخص االداري عموما يستهدؼ ُب نشاطو دائما ربقيق كل ما ىو     

ر. فقد تكوف اؼبصلحة اؼبتوخاة منو مصلحة الشخص االداري أساسا مىت فرقنا بُت اؼبلكية العامة مصلحة ضرورية ؿبل نظ
 واؼبلكية اػباصة ألمواؿ الشخص االداري.

 لذلك تدخل القاضي اجتهادا ُب تبياف ما يعد مصلحة وما ال يعد كذلك ضروري وأكيد.
 القضائي.الفرع الثاني: تحوؿ الشخص االداري كأساس لتدخل االجتهاد 

ربوؿ الشخص االداري وعدـ ثباتو ُب نظرية االدارة العامة اليـو يدعو أب ضرورة تدخل االجتهاد القضائي ُب 
 ربديده.

 حيث يبكن تبيُت مسألة ربوؿ الشخص االداري بداية من خبلؿ تعريف االدارة العامة.
اعية مستمرة تعمل على استغبلؿ اؼبوارد ففي الفقو العريب؛ يعرفها عبد الوىاب علي ؿبمد بأهنا:" عملية اجتم

 .1اؼبتاحة استغبلال أمثل عن طريق التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة للوصوؿ أب ىدؼ ؿبدد"
وعرفها درويش وتكبل بأهنا:" تنفيذ األعماؿ بواسطة اآلخرين عن طريق زبطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة 

 .2ؾبهوداهتم"
ا:" ذلك الضرب من النشاط الذي يهتم ببحث ؾبموع العمليات اليت هتدؼ أب وعرفها أضبد عبد القادر بأهن

 .3ربقيق وتنفيذ السياسة العامة اليت تؤمن هبا اغبكومة أو تأٌب اغبكم مقتنعة الرغبة ُب تنفيذىا"
مة إلسباـ أما فؤاد العطار فيقوؿ بأف االدارة العامة ىي تنظيم وتوجيو وتنسيق ورقابة ؾبموعة األفراد داخل اؼبنظ

 .4عمل معُت بقصد ربقيق ىدؼ معُت"
 :5وُب الفقو الغريب؛ يبكن أف نبُت تعريف االدارة من خبلؿ ثبلث مباذج وىي التالية ذكرىا

                                                           
. نقال عن: أحمد 13 م، ص 1982ه.  1402في االدارة، معيد االدارة العامة، الرياض،  محمد، مقدمةعبد الوىاب، عمي  -1

 .37، ص 2000، د د ن، 1في االدارة االسالمية، ط  بن داود المزجاجي األشعري، مقدمة
 .38. نقال عن: أحمد بن داود المزجاجي، المرجع نفسو، ص 49درويش وتكال، االدارة العامة، ص  -2
. نقال عن: أماني عبد العزيز، االدارة 35، ص 1955، 01أحمد عبد القادر الجمال، دراسة في االدارة العامة، نيويورك، ط  -3

 . 09، ص 2008، كمية اآلداب جامعة الخرطوم، السودان، دكتوراهسالم في عيد الخميفة الراشد عمر بن عبد العزيز، رسالة في اال
 .07، ص 1974فؤاد العطار، مبادئ االدارة العامة، دار النيضة العربية القاىرة،  -4
 وما بعدىا. 11أشار الى ذلك: أماني عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -5
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 بقولو:     Headyيعرفها ىايدي 
"Administration is concerned with means for achievements of prescribed ends" 

 لة لتحقيق غايات ؿبددة.دبعٌت اف االدارة ىي وسي
 :Pfiffinerويقوؿ 

Public Administration may be defined as the coordination of individual and group 

efforts to carry out public policy. 

 دبعٌت أف االدارة ىي تنسيق جهود الفرد واعبماعة لتمثيل السياسة العامة.
 :Rowatويقوؿ روات 

Administration has to do with getting things done; with accomplishment of defined 

opjective". 

 أي أف االدارة تعمل على تنفيذ األشياء لتنفيذ أىداؼ ؿبددة.
اؼبتضمن التصديق على اؼبيثاؽ االفريقي لقيم  415-12على اؼبستوى التشريعي قبد ُب اؼبرسـو الرئاسي رقم: 

 :1ة واالدارة ُب نص اؼبادة األؤب منو نص على تعرؼ لئلدارة العامةومبادئ اػبدمة العام
أي مؤسسة أو منظمة على مستوى قاري، اقليمي، وطٍت وؿبلي تطبق سياسات  " ادارة عامة ""..تعٍت عبارة

 عامة أو تقـو دبهاـ خدمة عامة، 
 تم القياـ هبا ربت سلطة االدارة، "..".أي خدمة أو نشاط متعلق باؼبصلحة العامة ي " الخدمة العامة "تعٍت عبارة 

 فمن خبلؿ النص أعبله قبد أف مفهـو االدارة العامة يتعلق بتنظيم يطبق نشاطُت أساسيُت؛ سياسة عامة وخدمة عامة. 
حيث السياسة العامة تقًتب من العمل الدستوري، واػبدمة العامة مقًتبة من العمل االداري، ىذه األخَتة اليت 

 من خبلؿ معيار اؼبصلحة العامة.عرفها النص 
 السؤاؿ التإب: ىل الشخص االداري ثابت ُب تنظيمو؟ وُب نشاطو؟ يطرح الباحثُب ىذا السياؽ    

يرى الباحث أف االجابة على ىذا التساؤؿ ربتمل اجابة واحدة، وىي النفي. أي عدـ ثبات الشخص االداري 
 ا مرونة وتطور قواعده.هقانوف االداري اؼبتعددة، واليت من أنبتنظيميا ونشاطا، وذلك يرجع أب خصائص نظرية ال

 وذلك يؤثر على التنظيمات االدارية، من خبلؿ التغَتات السياسية واالقتصادية واالجتماعية للمجتمعات عموما.
ا فاإلدارة العامة من أنبها خصائصها التحسس لتطلعات اجملتمع وربوالتو وتغَتاتو، ذلك يستدعي تطورىا تبع

 لذلك ولتحوالت وظائف الدولة كذلك.

                                                           
االفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة واالدارة، الصادر في  عمى الميثاقالمتضمن التصديق  415-12رسوم الرئاسي رقم: الم -1

 .68، ع 2012ديسمبر  16الجريدة الرسمية المؤرخة في: 
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حيث أصبح اليـو يتداوؿ مفهوما جديدا يتعلق باإلدارة اعبيدة كأحد اغبقوؽ االدارية وربوال مهما قد يستدعي 
اجتهاد قضائيا أصيبل أوال، مع بروز شخص جديد بعض الفقو يصنفو كأحد أشخاص القانوف العاـ واؼبتعلق ب" 

 انيا.ذبمعات اؼبنفعة العامة " ث
 أوال: االدارة الجيدة كتحوؿ للشخص اإلداري.

ديث اليـو عن اغبقوؽ يعد اجملاؿ االداري أحد اجملاالت اليت تعززت فيها اغبقوؽ األساسية، حيث بدأ اغب   
 " و " االدارة اعبيدة"، اليت تشكل كل من مبادئ الشفافية واؼبساءلة ومشاركة اعبمهور ُب ازباذ القرار كلها"االدارية

مؤشرات على مدى تكريسها، وذلك هبدؼ رفع جودة اػبدمة العامة من جهة، واحًتاـ اغبقوؽ واغبريات الفردية ُب 
 .1مواجهة امتيازات السلطة العامة اؼبتزايدة من جهة ثانية

يب، حيث نظاـ أو مفهـو " االدارة اعبيدة " كتحوؿ لئلدارة التقليدية ظهر مواكبة ؼبنظومة قانوف االرباد األورو 
وذلك ُب تطبيقات احملاكم األوروبية معتربا اياه مبدأ من اؼببادئ األساسية اليت ربكم عمل ونشاط مؤسسات االرباد ُب 

وأصبح نافذا دبوجب  2111عبلقتها مع األفراد. ليعلن فيما بعد اؼبيثاؽ األوريب للحقوؽ األساسية الصادر ُب ديسمرب 
 .2119ودخلت حيز النفاذ ُب األوؿ من ديسمرب عاـ  2117معاىدة لشبونة اؼبوقعة ُب ديسمرب عاـ 

فاإلدارة اعبيدة كتحوؿ سبثل لو أردنا مفهومُت " االدارة " و " اعبيدة "، وليس ىناؾ من شك أف ىناؾ مقاربة  
 قانونية ؼبفهـو االدارة لكن أف تكوف ىناؾ مقاربة قانونية ؼبفهـو "اعبيدة " فذلك ليس معروفا تقليديا.

  ىذا السياؽ، يبكن البحث ُب ربديد ما اؼبقصود باإلدارة اعبيدة وأثرىا ُب ربوؿ الشخص االداري؟لذلك ُب
 فهل ىناؾ تعريف قانوين لئلدارة اعبيدة؟ ٍب ما إذا كاف لبلجتهاد القضائي دور وأثر ُب ربديد االدارة اعبيدة؟

 غياب التعريف القانوني لإلدارة الجيدة: .1
في ىذا اإلطار أنو يمكن لالجتهاد القضائي  يرى الباحثإلدارة الجيدة. وبالتالي ليس ىناؾ تعريف قانوني ل 

االداري أف يكوف لو دور وأثر في ابراز مفهـو ىذا الحق وعناصره وطبيعتو، وبالتالي يصبح حقا قانونيا لو ضماناتو 
 التي تجعلو صالحا أف يكوف أساسا للمطالبة القانونية القضائية.

لفقهية، تطرقت أب مفهـو االدارة اعبيدة باعتباره وبمل دالالت غَت ؿبددة وعناصر مركبة وقيمة بعض االذباىات ا
 . 2قانونية غَت أكيدة

                                                           
، 2018، سبتمبر 03، ع 17كمال جعالب،" الحق في االدارة الجيدة في الميثاق األوربي لمحقوق األساسية "، مجمة الحقيقة،  -1

 .186-165ص 
2

 - Denys Simon, Le principe de " bonne administration " ou la " bonne gouvernance "concrète, in 

Le droit de l’Union européenne en principes. Liber Amicorum en l’honneur de Jean Raux, Rennes, 

Editions Apogée, 2006, pp. 155-176, p156. 
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وذلك ألف مضموف اؼبفهـو يضم عناصر قانونية وأخرى غَت قانونية، لتنتج وصف " االدارة اعبيدة "، فهو مضموف 
. لذلك يصعب اهباد صياغة قانونية وعدـ التمييزشفافية واغبيادية، ومفهـو متعلق دبجموعة من اؼبعايَت، كالعدالة وال

 وؿبددة وواضحة.
لذلك اف البحث يبدو مربرا حوؿ ما إذا كاف يبكن ربديد " مفهـو قانوين لئلدارة اعبيدة " هبسد دخولو للكتلة 

 القانونية باعتباره أحد اؼببادئ العامة للقانوف.
ساسيا يضم ؾبموعة من اغبقوؽ وااللتزامات الفرعية اؼبتقابلة، ويرتبط دبجموعة من فاإلدارة اعبيدة تعد مبدأ عاما أ

 اؼببادئ واغبقوؽ االجرائية االدارية لؤلفراد ُب مواجهة االدارة. فيحقق ضماهنا وصف االدارة ب:" اعبيدة ".
تع هبا الشخص ذباه االدارة لذلك يبكن تعريف اغبق ُب االدارة اعبيدة بأنو:" ؾبموعة من اغبقوؽ الفرعية اليت يتم

 .1واليت تضمن لو اغبصوؿ على خدمة جيدة ُب إطار مبادئ الشفافية واالنصاؼ، وضمن آجاؿ معقولة "
 االدارة الجيدة من االجتهاد القضائي األوربي الى التنصيص القانوني: .2

يتم ربطها كمبدأ مرتبط دببادئ  يرى بعض الفقو أف االدارة اعبيدة غائبة كقاعدة مستقلة ُب القضاء، وغالبا ما    
 أخرى أو حقوؽ وواجبات لتوضيحو.

حيث تبلور مفهـو االدارة اعبيدة كمبدأ ُب مؤسسات االرباد األوريب وذلك ُب الضمانات االجرائية للمحاكمة 
كل فرد ُب أف العادلة، فنصت اؼبادة السادسة من االتفاقية األوربية غبماية حقوؽ االنساف واغبريات األساسية، على حق  

 .2يتم االستماع اليو بشكل عادؿ وعلٍت وُب وقت معقوؿ من قبل ؿبكمة مستقلة ونزيهة مؤسسة دبوجب القانوف
اؼبتعلقة حبماية الفرد ُب ما يتعلق بأعماؿ اؽبيئات االدارية  1977-19-28ُب -31-77وكما كرست البلئحة لرقم 

 :3رة اعبيدة ومن أنبهاالصادرة عن اجمللس األوريب، حقوقا تتعلق باإلدا
 اغبق ُب االستماع، الوصوؿ أب اؼبعلومة، اؼبساعدة والتمثيل، بياف األسباب، بياف طرؽ الشكوى.

وبذلك بدأت مبلمح االدارة اعبيدة تدخل ُب اؼبؤسسات االدارية لبلرباد األورويب، حيث تعد ىذه البلئحة األخَتة أؤب 
وين للحق ُب االدارة اعبيدة من خبلؿ صياغة عدد اؼببادئ اعبوىرية اليت اػبطوات اليت سانبت ُب تشكل مفهـو قان
 .1تشكل اليـو العناصر األساسية لئلدارة اعبيدة

                                                           
 .186-165كمال جعالب، مرجع سابق، ص  -1
، ودخمت حيز النفاذ في 1950نوفمبر  04تم التوقيع عمى االتفاقية األوربية لحماية حقوق االنسان والحريات األساسية في  -2

1953. 
الصادرة عن المجمس يتعمق بأعمال الييئات االدارية  ام فيالمتعمقة بحماية الفرد  1977-09-28 في-31-77الالئحة لرقم  -3

 األوربي.
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ٍب توالت االجتهادات القانونية ُب ذلك من خبلؿ االشارة أب العناصر واؼبقومات األساسية اليت ربكم االدارة اعبيدة  
 اعبيدة. دوف اػبوض بصفة مباشر ُب حق االدارة

أما على اؼبستوى القضائي فقد سانبت أحكاـ احملكمة األوروبية للعدؿ ُب ذبسيد مبادئ اغبق ُب االدارة اعبيدة، والعديد 
من اؼببادئ اليت أصبحت فيما بعد عناصر أساسية ُب اغبق ُب االدارة اعبيدة مثل مبادئ الشفافية والنزاىة ُب معاعبة 

 .2اؼبلفات االدارية
نشاء منصب " الوسيط األوريب " يعد من مقومات تعزيز ىذا اؼببدأ، والذي أنشأ ىذا اؼبنصب دبوجب معاىدة ولعل ا   

 .1993، ودخلت حيز النفاذ ُب األوؿ من نوفمرب 1992-12-17ماسسًتىبت اليت وقعت ُب: 
الديبقراطية ُب اجراء وازباذ  حيث يبكن القوؿ أف ىذه اؼبؤسسة " الوسيط األوريب "، تساىم ُب اذباىُت؛ تعزيز اؼبراقبة

القرار داخل مؤسسات االرباد، وُب ضماف وضباية حقوؽ االفراد واؼبواطنُت من سوء االدارة والتسيَت مع ىيئات 
 .3ومؤسسات االرباد األورويب
 ، بُت االدارة السيئة"JacopSanderman"ميز الوسيط األورويب جاكوب سوندرماف 1997ففي التقرير السنوي لسنة 

. ليقًتح وضع مدونة 4واالدارة اعبيدة معرفا األؤب بأهنا: تعٍت فشل اعبهاز العاـ ُب التصرؼ وفقا للقاعدة أو اؼببدأ اؼبلـز لو
سبتمرب  16للسلوؾ االداري اعبيد تطبق على مؤسسات وىيئات ووكاالت االرباد األورويب، ليقرىا الربؼباف األورويب ُب 

 االداري اعبيد.كمدونة أوروبية للسلوؾ   2111
ٍب ارتقى مبدأ االدارة اعبيدة أب حق مضموف وملـز دبوجب اؼبيثاؽ األورويب للحقوؽ األساسية اؼبصادؽ عليو ُب 

 .5منو بعنواف " اغبق ُب االدارة اعبيدة " 41، من خبلؿ التنصيص عليو ُب اؼبادة 2111ديسمرب  17
على االدارة اعبيدة كحق ضمن اغبقوؽ األساسية،  من اؼبيثاؽ والذي نص 41حيث عد البعض أف نص اؼبادة 

 .6يعترب متميزا وثوريا ُب ؾباؿ القانوف االداري لبلرباد وتطورا ملحوظا ُب نظرية اغبقوؽ األساسية

 ثانيا: تجمعات المنفعة العامة بين القانوف الخاص والقانوف العاـ.

                                                                                                                                                                                                 
 .186-165سابق، ص كمال جعالب، مرجع  -1

2
 - Jean Paul Jacqué, Le droit à une bonne administration dans la charte des droits fondamentaux   

de l'Union européenne, Revue Française d'Administration Publique, 2011/1 (n° 137-138), p. 79-

83.p82. 
 .186-165سابق، ص كمال جعالب، مرجع  -3

4
 - European Ombudsmen, annual report for 1997, Strasbourg, 1997, p23. 

 األساسية.أنظر الميثاق األوروبي لمحقوق  -5
6  - Jill Wakefield, the right to good administration, Kluwer Law International, 2007, p5. 
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ثر من األشخاص اؼبعنويُت التابعوف للقانوف العاـ التجمعات ذات اؼبنفعة العامة هتدؼ أب ذبميع شخص أو أك   
أو القانوف اػباص للعمل معا دبوجب اتفاقية زبضع ؼبوافقة السلطة االدارية، ؼبدة ؿبددة ُب أنشطة ال تدر رحبا وال 

 .1تتقاظبو

، حيث تعود أب واليت دخلت اؼبنظومة التشريعية الفرنسية تدرهبيا GIPيرمز أب ذبمعات اؼبنفعة العامة غاليل برمز 
اؼبتوجو والساعي أب برؾبة البحث التكنولوجي وتطويره، وفيما بعد استعادهتا  1982يوليو  15من قانوف  21اؼبادة 
من قانوف البحث، واليت دبوجبها يبكن انشاء ىذه التجمعات اؼبزودة بالشخصية اؼبعنوية وباالستقبلؿ اؼبإب 1L34-1اؼبادة 

شاء ىذه التجمعات بادئ األمر، على ؾباؿ البحث والتطوير ٍب وسعت فيما بعد لتشمل ". حيث اقتصرت امكانية ان
 .2عديد القطاعات، ومن بُت ذلك: قطاع التعليم العإب، والعمل الصحي واالجتماعي، والوكاالت االقليمية لبلستشفاء

ىذا السياؽ ضرورة وأثر ، فاف لتدخل القاضي ُب GIPوؼبا كاف اؼبشرع ٓب ينص على نظاـ يشمل ؾبمل ذبمعات 
 بُت ُب ربديد الطبيعة القانونية ؽبا.

حيث القاضي قد يبحث ُب نية اؼبشرع عندما ينشأ جهازا معينا، سواء أكانت ىذه النية صروبة أـ ليست صروبة 
 :3استخبلصا من مؤشرات معينة، واليت من بينها

 مبادرة االنشاء ىل ىي عمومية، أـ خاصة. -

 السلطة العامة، وعدـ منحو. منح الجهاز امتيازات -

 طبيعة المهمة الموكولة اليو. -

 قواعد التنظيم والتسيير في الجهاز، ودرجة الرقابة عليو، وموارده المالية. -
حيث بتطبيق ىذه القواعد اعًتفت ؿبكمة التنازع الفرنسية، لتجمعات اؼبنفعة العامة عموما، بصفة األشخاص 

 .19824يوليو  15من قانوف  21اـ اؼبادة العموميُت استنادا لنص اؼبشرع وأحك
اليت تربر اغبل اؼبعتمد، باعتبار  1982يوليو  15األحكاـ اؼبوجودة ُب قانوف  2111فرباير  14حيث قرر قرار 

ذبمعات اؼبنفعة العامة هتدؼ أب ذبميع شخص أو عدة أشخاص معنويُت تابعُت للقانوف العاـ أو للقانوف اػباص من 
 ؼبدة ؿبددة، بنشاطات ال تعطي أرباحا وال تقاظبها. ومنو تتميز ىذه التجمعات عن الشركات. أجل القياـ معا،

                                                           
 .858، مرجع سابق، ص وآخرونلونغ، مارسو  -1
 .859المرجع نفسو، ص  -2
 .861ص  المرجع نفسو، -3
 .862ص المرجع نفسو،  -4
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ومن جهة أخرى ىذا التجمع ىبضع التفاقية يوافق عليو من قبل السلطات االدارية، وحق االشراؼ من قبل 
 السلطة العامة كذلك مربر العتبارىا أشخاصا عامة.

كما عرب عنو وزير   :" شخص جديد في القانوف العاـ "على أنو GIPمع اؿ من خبلؿ ما تقدـ، يبكن اعتبار ذب
 .1البحث والتكنولوجيا الفرنسي

تبعا لذلك يستلـز تدخل االجتهاد القضائي االداري على اػبصوص لتأطَت ىذا الشخص العاـ اعبديد وتبيُت 
ي نظرية التنظيمات االدارية ُب القانوف أسس تنظيمو ونشاطو ومنازعاتو جبوار اؼبشرع. وذلك يساىم بكل تأكيد ويثر 

 االداري.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .864 ق،، مرجع سابوآخرونمارسو لونغ،  -1
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 المبحث الثاني: أثر االجتهاد القضائي االداري في تحوؿ التنظيم االداري.

اف التنظيم االداري واؼبتشكل من االدارة العامة اؼبركزية واالدارة العامة البلمركزية سبثل وببل شك العمود األساسي 
 رية التقليدية واليت ال هبب بالتأكيد اغفالو.للمنظمة االدا

غَت أنو التنظيم االداري مسايرة ؼببادئ ربسُت اػبدمة العمومية يتحوؿ ويتطور من خبلؿ عديد التنظيمات، من 
بُت ذلك تنظيم اؼبؤسسة العامة واليت تعد كشخص اداري شريك للتنظيمات االدارية التقليدية والذي شهد ربوالت 

رة الندماج اػبدمة العامة مع اػبدمة اػباصة، والذي يبكن أف نلمس من خبللو آثار االجتهاد القضائي ـبتلفة مساي
 االداري على اػبصوص ُب تبٍت حلوال زبصو.

ومن جهة ثانية؛ تعترب السلطات االدارية اؼبستقلة ربوال أساسيا ُب التنظيمات االدارية اؼبستحدثة شهد اشكاالت 
بيعتو القانونية ومنازعاتو القضائية، خوؿ لبلجتهاد القضائي االداري دورا أساسيا ُب تبٍت حلوؿ ُب تكيفو القانوين وط

 زبصو.
 نبُت ذلك ُب اؼبطالب التالية: 

 المطلب األوؿ: المؤسسة العامة كشخص اداري في االجتهاد القضائي.
 المطلب الثاني: السلطات االدارية المستقلة في االجتهاد القضائي.
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 المطلب األوؿ: المؤسسة العامة كشخص اداري في االجتهاد القضائي.

اف اؼبؤسسة العامة تعد أسلوب من أساليب تسيَت اؼبرفق العمومي لتلبية اؼبصاّب العمومية، ظهر نتيجة عدـ القدرة 
لمرفق العمومي والتسيَت على االستغبلؿ اؼبباشر للخدمات العمومية، وبالتإب يعد طريق وسط بُت االستغبلؿ اؼبباشر ل

 اػباص أو اؼبفوض للخدمات العمومية.
حيث يشهد أسلوب اؼبؤسسة العامة نشاطا متزايدا تنظيما ونشاطا استدعى أحيانا عدـ مسايرة التشريعات لذلك، 

 ثاين. فعرؼ ذلك قصورا الفرع األوؿ، استدعى ضرورة تدخل االجتهاد القضائي االداري لسده وتنظيمو وتأطَته الفرع ال
 الفرع األوؿ: قصور المشرع في تأطير المؤسسة العامة كشخص اداري. 

يقوؿ أضبد ؿبيو؛ أف اؼبشرع ىو سيد السلطة اؼبخولة ُب توصيف الطبيعة القانونية للهيئة احملدثة أو اؼبسَتة،    
يقا ؼبعيار نية أو ارادة فالقانوف نفسو ىو الذي يعلمنا عما إذا كنا أماـ مؤسسة عامة أو مؤسسة ذات نفع عاـ، تطب

 .1اؼبشرع
لكن أحيانا قد يسكت اؼبشرع أو يسهو أو يغفل تنظيما معينا، فبا يستوجب تدخل القاضي اجتهادا تبينا 

 للغامض من اؼبسألة ُب ذلك.
، كما 2فاؼبؤسسة العامة تعد منظمة تدير اؼبرفق العاـ بالنيابة عن اغبكومة وبإذف منها أو من السلطة التشريعية

عرفها عمار عوابدي بأهنا:" منظمة ادارية عامة تتمتع بالشخصية القانونية وباالستقبلؿ اؼبإب واالداري وترتبط بالسلطات 
االدارية اؼبركزية اؼبختصة بعبلقة التبعية واػبضوع للرقابة االدارية الوصائية، وىي تدار وتسَت باألسلوب االداري البلمركزي 

. وأوجز ؿبمد الصغَت بعلي ُب تعريفها قائبل:" بأهنا مرفق عاـ مشخص 3مها القانوين "لتحقيق أىداؼ ؿبددة ُب نظا
 .4قانونا "

وعرفها رياض بن عيسى بأهنا: " تنظيم اداري يقـو بإدارة أمواؿ الدولة بصورة غَت مباشرة وفقا لؤلىداؼ اليت 
 .5وبددىا التنظيم القانوين وذلك ربت رقابة الدولة "

                                                           
 .444ص  مرجع سابق، أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات االدارية، -1
، 1965م في القانون العراقي، دار الجميورية لمشر والطبع بغداد، حامد مصطفى، النظام القانوني لممؤسسات العامة والتأمي -2

 .07ص 
 .307، ص 2005، الجزائر، د م ج، 1، الجزء 3عمار عوابدي، القانون االداري، ط  -3
 .241محمد الصغير بعمي، القانون االداري، عنابة، دار العموم لمنشر والتوزيع، الجزائر، ص  -4
 .05، ص 1987، د م ج 1نوني لممؤسسة العامة االشتراكية في الجزائر، ط رياض عيسى، النظام القا -5
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السابقة للمؤسسة العامة، قبد أهنا تعد تنظيم من التنظيمات االدارية ينشأىا اؼبشرع أصالة، مثلها وفقا للتعريفات 
مثل التنظيمات االدارية احمللية كالبلديات والواليات، مع اختبلؼ ُب النظاـ القانوين بينهما على تفصيل ليس ؾباؿ حبثو 

 ىنا.
 ية لتلبية مصاّب وحاجات عمومية.كما أهنا أحد أساليب ادارة وتسيَت اؼبرافق العموم

 نبُت بداية أثر الدستور ُب انشاء اؼبؤسسات العامة ٍب التشريع.
 أوال: دسترة صريحة متأخرة للمؤسسة العامة. 

البحث ُب التأسيس التشريعي للمؤسسة العامة يقودنا بداية أب القاعدة الدستورية، وذلك دبتابعة التطورات الدستورية 
 اؼبتعاقبة.

 اؼبعطل ٓب يتضمن أي اشارة ؼبفهـو اؼبؤسسة العامة. 1963لسنة دستور األوؿ فال
منو ُب الفصل  15اعبزائري الثاين، فقد تضمن مفهوما للمؤسسة العمومية، وذلك ُب نص اؼبادة  1976دستور أما 

 .1الثاين اؼبتعلق باالشًتاكية، ؼبا تطرؽ لتكفل الدولة باؼبؤسسات االشًتاكية
 .2منو؛ تتطرؽ الدستور لطرؽ تسيَت اؼبؤسسات من خبلؿ األساليب االشًتاكية 23وُب اؼبادة 
منو، نص الدستور على أنو بقصد تسيَت فبتلكات اجملموعة الوطنية، تنشئ الدولة مؤسسات يتبلءـ تطور  32وُب اؼبادة 

وري عرض مصطلح نشاطها مع مصاّب الشعب وأىداؼ اؼبخطط الوطٍت. وُب الفقرة الثانية من ذات النص الدست
 .3مؤسسات دوف اضافة لنوع أو صنف

:" يمكن للمجلس الشعبي الوطني اف يراقب المؤسسات االشتراكية بجميع نص الدستور على انو 189وُب اؼبادة 
 .4انواعها .."
 .5تطرؽ أب دور ؾبلس احملاسبة بالرقابة البلحقة للمؤسسات االشًتاكية جبميع انواعها 191وُب اؼبادة 

 تطرؽ أب اؼبؤسسة االشًتاكية باعتبارىا عنواف للمؤسسة العامة. 1976أف دستور  دبعٌت

                                                           
تنص:" عمى المؤسسات االشتراكية التي تكمفيا الدولة باستثمار أو استغالل أو تنمية جزء من  1976من دستور  15المادة  -1

 الممتمكات الموضوعة تحت تصرفيا ".ممتمكاتيا أن تذكر في موازنتيا وفقا ألحكام القانون، قيمة األصول المعادلة لقيمة 
  1976من دستور  23المادة  -2
 .1976من دستور  32المادة  -3
 .1976من دستور  189المادة  -4
 .1976من دستور  190المادة  -5
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منو وذلك  161ال اؼبؤسسات العامة، ُب اؼبادة  لمفهـو المرافق العموميةفإننا قبده أشار  ،1989دستور أما    
 :1العمومية، واليت نصت على خبصوص ؾبلس احملاسبة كجهة رقابة بعدية ألمواؿ الدولة واعبماعات االقليمية واؼبرافق

 يؤسس مجلس المحاسبة، يكلف بالرقابة البعدية ألمواؿ الدولة، والجماعات االقليمية، والمرافق العمومية... "." 
:" يشرع البرلماف في الميادين اآلتية التي منو على أنو 139اؼبعدؿ واؼبتمم نصت اؼبادة  1996وأخَتا ُب دستور     

 .2انشاء فئات المؤسسات ..."-29ذلك في المجاالت اآلتية: يخصصها الدستور، وك
، غَت أف التدقيق ُب 3فاؼبؤسس الدستوري يعًتؼ للسلطة التشريعية بسلطة انشاء اؼبؤسسات العامة كما يقوؿ ناصر لباد

مة بعينها، النص الدستوري قبده يؤسس لسلطة السلطة التشريعية ُب انشاء فئات اؼبؤسسات العمومية ال اؼبؤسسات العا
حيث اؼبهمة األخَتة ىي موكلة أساسا للتنظيم وللسلطة التنفيذية تبعا لسلطتها التقديرية على ضوء الفئات اؼبؤسسة 

 .4برؼبانيا
وبالتإب تبعا ؼبا تقدـ نرى دسًتة متأخرة ؼبسألة انشاء أصناؼ وأنواع اؼبؤسسات العامة، واف كانت واقعيا اؼبؤسسات    

رىا كأحد التنظيمات االدارية ُب اعبزائر منذ االستقبلؿ، حيث ًب التأكيد على ىذه اؼبسألة ُب الدستور العمومية سبارس دو 
تكلم على  1976ؽبا بتاتا، ٍب الدستور الثاين لسنة  1963اؼبعدؿ واؼبتمم، وٓب يشر دستور  1996األخَت لسنة 

فقد تتطرؽ ؼبفهـو اؼبرفق  1989اؼبرحلة، أما دستور اؼبؤسسات االشًتاكية على اعتبار اهنا أصناؼ عديدة تبعا لطبيعة 
 اؼبعدؿ واؼبتمم. 1996العمومي ال اؼبؤسسة العامة. ونفس اغبكم ُب دستور 

أي دسًتة اؼبفهـو جاء متأخرا، بينما اؼبضموف كاف منذ االستقبلؿ. على اعتبار الباحث يبكن اف يفرؽ اؼبفهـو واؼبضموف 
 الثاين تطبيق واقعي.اصطبلحا، باعتبار األوؿ ـبطوط و 

 ثانيا: تذبذب المشرع البرلماني في تنظيم المؤسسة العامة.
 ؛ قبده تطرؽ أب تنظيم اؼبؤسسة العامة بصور متذبذبة. التشريع البرلمانيبالرجوع أب 

 1966اؼبتضمن قانوف اؼبالية لسنة  321-65؛ يعترب األمر رقم: المعطل 1963الدستور األوؿ لسنة ففي ظل 
 منو أف ذلك من صبلحيات النصوص التشريعية. 15ؼبسألة انشاء اؼبؤسسات العمومية، معتربا ُب اؼبادة اػبامسة مؤسس 

                                                           
 .1989من دستور  160المادة  -1
 الجزائري المعدل والمتمم. 1996من دستور  139المادة  -2

 .1996من دستور  29-122المادة نفس النص القانوي السابق في 
 .155ناصر لباد، األساسي في القانون االداري، مرجع سابق، ص  -3
 انظر: محمد الصالح خراز، مرجع سابق. -4
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ُب الباب الثالث منو واؼبتعلق دبصاّب ومقاوالت البلدية، ُب القسم األوؿ منو  24-67قانوف البلدية رقم: ونص 
ّب عمومية ذات الصبغة االدارية، وأخرى ذات صبغة على اؼبصاّب العمومية البلدية، حيث اؼبشرع صنفها أب مصا

 .1اقتصادية )صناعية، ذبارية، ثقافية، صحية، اجتماعية(
والذي يعد اؼبصدر التارىبي للتنظيم الوالئي ُب اعبزائر ما بعد االستقبلؿ،  ،38-69قانوف الوالية رقم: ونص 

العمومية اؼبكلفة هبذه ف وبدث اؼبصاّب أو اؼبؤسسات منو على أنو:" هبوز للمجلس الشعيب للوالية، أ 131ُب اؼبادة 
 . النشاطات"

 .2منو على اؼبصاّب واؼبؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري للوالية 132ٍب نص ُب اؼبادة 
، وُب ظل عدـ النص على انشاء اؼبؤسسات العمومية لصاّب السلطة 1976وفي ظل الدستور الثاني لسنة    

ختصاص يؤوؿ أب السلطة التنظيمية لرئيس اعبمهورية دبوجب مراسيم رئاسية، حيث صدر قانوف رقم: التشريعية، فاف اال
اؼبتضمن القانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، مؤطرا للمؤسسة العمومية الثانية من حيث  88-11

صادية، اضافة أب اؽبيئات العمومية ذات التسيَت األنبية بعد اؼبؤسسة العمومية االدارية، أال وىي اؼبؤسسة العمومية االقت
 .3اػباص

 جاء:" تنشا اؼبؤسسة العمومية االقتصادية دبوجب: 11-88القانوف:  –منو  14ففي اؼبادة 

قرار من اغبكومة عندما يتعلق األمر على اػبصوص بتطوير أنشطة أولوية أو فروع جديدة ذات أنبية اسًتاذبية  -
 ية للتنمية اؼبنصوص عليها ُب اؼبخطط الوطٍت.مرتبطة باألىداؼ الداخل

قرار كل جهاز، السيما األجهزة التابعة لصناديق اؼبسانبة، مؤىل قانونا لتأسيس مؤسسة عمومية اقتصادية، أو  -
 للمشاركة ُب اكتتاب جزء من رأس مالو عن طريق اكتساب أسهم وسندات مسانبة.

ية أخرى تتخذىا األجهزة اؼبؤىلة ؽبذا الغرض، طبقا لقوانينها قرارات مشًتكة صادرة عن مؤسسات عمومية اقتصاد -
 األساسية اػباصة هبا وضمن األشكاؿ اؼبشًتطة قانونا ".

                                                           
يتضمن القانون البمدي، الصادر في الجريدة  1967-01-18المؤرخ في:  24-67من األمر رقم:  202، 200المادة  -1

 .106، السنة الرابعة، ص 6ع  ،1967-01-18الرسمية المؤرخة في: 
ماي  23يتضمن قانون الوالية، الصادر في الجريدة الرسمية المؤرخة في:  1969ماي  23المؤرخ في:  38-69األمر:  -2

 .529، السنة السادسة، ص 44، ع 1969
، المؤرخة في: 2ع  ، الصادر في ج ر1988جانفي  12المؤرخ في:  01-88من القانون رقم:  49-44-43انظر: المادة  -3

 المتضمن القانون التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية. 1988يناير  13
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اؼبتعلقة باؼبؤسسات العمومية ذات الطابع  11-88من القانوف:  13- 43أما خبصوص اؼبؤسسة العمومية فاؼبادة 
اؼبكيفة مع طبيعتها وغرضها التخصصي، ونوعها عن طريق قوانينها  االداري تنص على أنو:" ربدد قواعد تنظيمها وسَتىا

 األساسية احملددة عن طريق التنظيم ".
من نفس القانوف اؼبتعلقة باؼبؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري فاهنا تنص على ما يلي:"  46أما اؼبادة 

عد تنظيمها وسَتىا دبوجب عقد االنشاء والقوانُت األساسية وبدد الطابع الصناعي والتجاري للهيئة العمومية وكذا قوا
 اؼبتخذة وفق الشكل التنظيمي.

 .1من اختصاص السلطة التنفيذية 11-88فإنشاء اؼبؤسسة العمومية وفقا لقانوف 
منو اليت تتضمن اجملاؿ التشريعي ال تتضمن موضوع انشاء اؼبؤسسات  115، تبعا للمادة 1989وُب ظل دستور    
 مومية، بالتإب ينعقد االختصاص للسلطة التنظيمية.الع

اؼبعدؿ واؼبتمم، فاف االختصاص ُب انشاء اؼبؤسسات العمومية معقود للسلطة التشريعية  1996وُب ظل دستور     
 منو، حيث صدرت عديد التشريعات خبصوص ذلك، ومن بينها: 28- 122دبوجب اؼبادة 

ف األساسي العاـ للوظيفة العمومية ُب اؼبادة الثانية منو، صنف اؼبؤسسات العامة اؼبتضمن القانو  13-16األمر رقم:     
أب؛ مؤسسات عمومية ذات طابع اداري، ومؤسسات عمومية ذات طابع علمي وثقاُب ومهٍت، ومؤسسات عمومية 

 .2سيذات طابع علمي وتكنولوجي. فاربا اجملاؿ لوجود مؤسسات أخرى يبكن أف زبضع ؽبذا القانوف األسا
، جاء ُب اؼبادة المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ 247-15المرسـو الرئاسي رقم: أما 

السادسة منو مصنفا اؼبؤسسات العامة أب، مؤسسات عمومية ذات طابع اداري ومؤسسات عمومية خاضعة للتشريع 
 .3؛ اؼبؤسسات العمومية االقتصاديةالذي وبكم النشاط التجاري. ٍب ذكر ُب اؼبادة التاسعة منو

اؼبتعلق بتنظيم  2001أوت  20المؤرخ في:  04-01األمر رقم: وخبصوص اؼبؤسسة العمومية االقتصادية، قبد    
اؼبؤسسات العمومية االقتصادية وتسيَتىا وخوصصتها، ُب اؼبادة الثانية منو، نص على أهنا:" اؼبؤسسات العمومية 

ارية ربوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانوف العاـ أغلبية رأس اؼباؿ االقتصادية ىي شركات ذب
 االجتماعي مباشرة أو غَت مباشرة، وىي زبضع للقانوف العاـ ".

 حيث نظم األمر اؼبؤسسة العمومية االقتصادية مبينا نظامها القانوين وتنظيمها ونشاطها ومنازعاهتا.
                                                           

 .145ناصر لباد، القانون االداري، مرجع سابق، ص  -1
 يتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية. 2006يوليو  15المؤرخ في  03-06من األمر رقم:  2المادة  -2
يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  2015سبتمبر  16المؤرخ في:  247-15: المرسوم الرئاسي -3

 .9، والمادة 6المادة 
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جرائي مهم جدا ُب معرفة اؼبؤسسات العمومية وأصنافها، فضبل عن نظامها القانوين ولعل الرجوع أب القانوف اال
 والتنازعي.

اغبإب، تطرؽ لصنف وحيد للمؤسسات العمومية ُب نص اؼبادة  09-08فقانوف االجراءات المدنية واالدارية رقم 
ط دوف سواىا. وبذلك ىذا النص فق 1منو متكلما عن اؼبؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية 811واؼبادة  811

االجرائي ضيق من ؾباؿ اؼبنازعات االدارية من الناحية العضوية، وأغفل التصنيفات األخرى للمؤسسات العمومية اليت 
 .2جاءت هبا التشريعات األخرى

ذلك  من خبلؿ ما تقدـ يرى الباحث، أف ىناؾ تذبذبا ُب ربديد إطار قانوين موحد للمؤسسة العامة وال أدؿ عن
 اختبلؼ ُب التشريعات خبصوصها وعدـ وجود قانوف إطار ؽبا.

 الفرع الثاني: أثر اجتهاد القاضي االداري في المؤسسة العامة.
حيث ال يصرح اؼبشرع أو يكوف ىناؾ غموض ُب ربديد الوصف الدقيق للمؤسسة العامة ونظامها القانوين    

 مبينا ذلك على ضوء معايَت ـبتلفة.ونشاطها ومنازعاهتا، يأٌب دور القاضي اجتهادا 
 نبُت ذلك ُب االجتهاد القضائي اؼبقارف ُب كل من فرنسا أوال ومصر ثانيا، ٍب ُب االجتهاد القضائي اعبزائري ثالثا.

 أوال: مقاربة اجتهاد القضاء الفرنسي في المؤسسة العمومية.
 .3اؼبؤسسة العامة مارا دبراحل ثبلثة متتابعةيقوؿ دي لو بادير؛ اف القضاء االداري الفرنسي قد تطور ُب شأف 

 ففي اؼبرحلة األؤب كاف اجتهاد ؾبلس الدولة يأخذ بفكرة منح امتيازات السلطة العامة للمؤسسة.
.  وال ىبفى اليـو عدـ صوابية ىذا االذباه اليـو

فيد ربديد طبيعة اؼبؤسسة، وذلك ُب وُب اؼبرحلة الثانية، اعتمد اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي ؾبموعة من القرائن واليت ت
 ضوء القواعد القانونية اؼبقررة ُب قانوف انشاءىا، ومن أبرز ىذه القرائن العبلقة القائمة بُت اؼبؤسسة والدولة.

وُب اؼبرحلة الثالثة، وبسبب قصور اؼبعايَت السابقة، اذبو االجتهاد القضائي االداري أب رفض البحث عن معيار موحد 
عماؿ سلطاتو التقديرية ُب كل حالة على حدى ترجيحا لبلعتبارات العملية ُب ضوء النصوص التشريعية اليت واكتفى بإ

 ربكم اؼبؤسسة، أي البحث ُب ارادة اؼبشرع الصروبة أو الضمنية.

                                                           
 المتعمق بقانون االجراءات المدنية واالدارية. 09-08القانون  من 801و 800أنظر: المادة  -1
"، دفاتر السياسة نون االجراءات المدنية واالداريةوء قاالمعيار العضوي واشكاالتو القانونية في ضأنظر: عمار بوضياف، " -2

 .23، ص 2011جوان  5والقانون، ع 
 .261-260زريق برىان، القرار االداري وتمييزه عن قرار االدارة، مرجع سابق، ص   -3
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وبالتإب ال مندوحة من أف يوكل أمر التكييف القانوين للمؤسسات ىل ىي عامة اـ ال أب تقدير القضاء ُب كل 
 .1الة على حداح

حيث االجتهاد القضائي بداءة يرجع أب النصوص التشريعية اف وجدت للتعرؼ على طبيعة الشخص القانوين ما  
إذا كاف اداريا اـ ال، كما يستأنس بأصل نشأة اؼبؤسسة ىل ىي من خلق االدارة أـ من خلق األفراد، ومدى اختصاصاهتا 

ى رقابة االدارة العامة على ىذه اؼبؤسسة اداريا وماليا، ٍب يقضي االجتهاد من خبلؿ العامة اؼبتمتعة هبا، ومستنَتا أيضا دبد
 . 2ذلك بتحديد طبيعة الشخص القانوين اؼبعٍت

 كما أهنا أحد أساليب ادارة وتسيَت اؼبرافق العمومية لتلبية مصاّب وحاجات عمومية.
 غَت أنو:

 صنيفها.إذا سكت النص القانوين عن وصف اؼبؤسسة العمومية وت -

 أو أذا قدـ النص القانوين وصفا ـبالفا غبقيقة نشاط اؼبؤسسة العمومية. -

أو اذا كانت ىناؾ فبارسة لعدد من اؼبؤسسات العمومية لنشاط مزدوج اداري ُب جانب منو وصناعي أو ذباري ُب  -
 جانب أخر.

ز خاصة ما بُت اؼبؤسسة العمومية يكوف لبلجتهاد القضائي دور أساسي ُب ربديد تأطَت اؼبؤسسة العمومية، والتميي
 .3االدارية واؼبؤسسة العمومية االقتصادية، واؼبؤسسة اػباصة ذات النفع العاـ، ُب اغباالت الثبلثة أعبله

اف سبييز اؼبؤسسة العمومية عن غَتىا، األصل فيو واؼبناسب من حيث اؼببدأ االستناد أب نصوص القانوف أو نية     
ل أو يسهو اؼبشرع عن ذلك فبل غضاضة ُب تدخل القاضي اجتهادا ُب ذلك معتمدا معايَت اؼبشرع، لكنو حيث يغف

 شىت.
للجمعية  1899-12-09قرار:  كانت قد تطرقت أب فكرة اؼبؤسسة العمومية ُبفمحكمة التنازع الفرنسية 

 .4سي ُب تعريف اؼبؤسسة العامةمعتمدة على معيار امتيازات السلطة العمومية كعنصر فبيز وأسا االتحادية لقناة جينياؾ؛
حيث أقرت ؿبكمة التنازع صفة اؼبؤسسة العمومية للجمعية االربادية لقناة جينياؾ التصافها ب:" الصفات اعبوىرية 
للمؤسسات العمومية "، من قبيل اجبار اؼببلؾ اؼبًتاخُت على االنضماـ، وبفرض ضرائب ونزع ملكية، حيث أكد اجمللس 

                                                           
اري، مرجع سابق، أصول القانون االد عثمان،، انظر: حسين 80/12/1962االدارية العميا في مصر بتاريخ:  حكم لممحكمة - 1

 .99-98ص 
 .99حسين عثمان، المرجع نفسو، ص  - 2
 .99 منشورة، صمصطفى بن لطيف، المؤسسات االدارية والقانون االداري، مطبوعة  - 3
 .73-72، أحكام المبادئ في القضاء االداري الفرنسي، مرجع سابق، ص وآخرونمارسو لون  - 4
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ن تاريخ ىذا القرار اف ىذه اعبمعية ليست من صبعيات القانوف اػباص، ولكنها مؤسسة عامة ذات الدستوري بعد قرف م
 .1طابع اداري

هنج منهجا ـبالفا ؼبا قضى بأنو:" من ؾبموع النصوص اليت ربدد تنظيم  1962-14-14غَت أف ؾبلس الدولة ُب قرار 
عض امتيازات السلطة وأخضعها لرقابة ادارية قوية، أراد وعمل اربادات الصيادين، أف اؼبشرع واف منح ىذه اؼبنظمات ب

 . 2منحها صفة اؼبؤسسات اػباصة "
واف كاف معيار امتيازات السلطة العامة ٓب يعد حاظبا ُب ربديد ذاتية اؼبؤسسات العمومية، فانو ٓب يفقد دوره ُب نظرية 

 القانوف االداري وىذا ال وبتاج أب برىاف.
سة العمومية واؽبيئة اػباصة واف ٓب وبسم معيار امتيازات السلطة العامة التمييز بينهما، فاف الفقو فالتفرقة بُت اؼبؤس   

 القانوين واستنادا لبلجتهاد القضائي جاء دبعايَت أخرى تساند ذلك وىي التالية:

 معيار مهمة الصاّب العاـ اؼبعهود هبا أب اؽبيئة؛ -

 العمومية على اؽبيئة، معيار الرقابة اليت سبارس من قبل االدارة -
  1956-11-16أرسى ثبلثة معايَت أساسية للتمييز منذ القرار الصادر ُب:   االجتهاد القضاء الفرنسيوتبعا لذلك 

، وىذه اؼبعايَت ىي؛ معيار طبيعة النشاط، Union syndicale des industries aéronautiqesواؼبتعلق ب: 
 طريقة التمويل. ومعيار طريقة التسيَت والتصرؼ، ومعيار

 التمييز بين المؤسسة العامة والمؤسسة ذات النفع العاـ:
كما تكفل االجتهاد القضائي حملكمة النقض الفرنسية التمييز بُت اؼبؤسسة العامة واؼبؤسسة ذات النفع العاـ، ُب 

بلؿ من خ Caisse dépargne de CAEN ، اؼبتعلق بصندوؽ ادخار كايُت1855مارس  15حكمها بتاريخ: 
التفريق بينهما، باعتبار األؤب جزء ال يتجزأ من االدارة، وىي تبعا لذلك من األشخاص العامة أما الثانية فهي فقط ؾبرد 

فرباير  21. وتبعا لذلك تبٌت اؼبشرع ُب القانوف الصادر ُب 3ذبمعات خاصة تتمتع ببعض امتيازات السلطة العامة
 .4العامة دوف أف يعطي معيارا لذلك، اؼبتعلق بقروض األشخاص اؼبعنوية 1862

                                                           
 73كام المبادئ في القضاء االداري الفرنسي، مرجع سابق، ص ، أحوآخرونمارسو لون ذلك: أنظر في  - 1
 76 صسابق، مرجع  رون،خمارسو لونغ وآ - 2
 .15ص  المرجع نفسو،  -3

4
 - Georges VEDEL: Droit administratif, Presses Universitaires de France, 6éme édition, 3é         

trimestre, 1976, p:730. 



 االدارية اؼبوضوعية القانونية القاعدة ُب اعبزائري القضائي االجتهاد أثر        : الثاين الباب

 

 
288 

ومن خبلؿ ذلك يربز ُب ىذا السياؽ دور االجتهاد القضائي ُب البحث عن معيار مفرؽ بُت اؼبؤسسة العامة 
واؼبؤسسة ذات النفع العاـ، خاصة ؼبا ال تكوف نية وارادة اؼبشرع ظاىرة، حيث باإلضافة أب نية وقصد اؼبشرع قد يلجأ 

 اؼبشروع وأب امتيازات اؼبؤسسة العامة.  القاضي أب أصل نشأة
حيث من خبلؿ معيار أصل نشأة اؼبشروع، اف كاف اؼبشروع من استحداث السلطات فهي مؤسسة عامة، واذا  

كانت اؼببادرة اػباصة ىي اليت أنشأت اؼبؤسسة فهي مؤسسة ذات نفع عاـ. غَت أف معيار امتيازات السلطات العامة ىو 
 .1بيق من قبل القاضي اجتهادااؼبعيار الغالب التط

 ثانيا: مقاربة اجتهاد القضاء المصري في المؤسسة العمومية.
اف اجتهاد القضاء االداري اؼبصري، تطرؽ أب مقاربة اؼبؤسسة العمومية ُب اجتهادات احملاكم االدارية اؼبتنوعة،  

 لؤلشخاص االدارية والذي ىو ُب زاوية منو يشَت لعلو من سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر، نذكر التحديد االهبايب والتحديد السليب
 أب التكييف القانوين للمؤسسة العامة.

لؤلشخاص االدارية، من خبلؿ اعًتاؼ ؿبكمة القضاء االداري اؼبصرية "لنقابات اؼبهن"  فالتحديد االيجابي
يو قضاء اعتبار نقابات ، حيث اعترب ىذا االجتهاد انو من اؼبستقر عل29/11/19572بصفة الشخص العاـ ُب حكم 

 اؼبهن من أشخاص القانوف العاـ، وذلك لؤلسباب التالية:

 انشاؤىا يتم بموجب قانوف. -

 ىدفها تحقيق المصلحة والنفع العاـ. -

 لها سلطة التأديب على أعضاءىا. -

 اشتراؾ األعضاء أمر حتمي. -

 لها حق تحصيل رسـو االشتراؾ في مواعيد دورية منتظمة... -

لؤلشخاص االدارية من خبلؿ نفي صفة الشخص االداري على بعض األشخاص من قبل  والتحديد السلبي
، حيث عدتو 13/12/1957ؿبكمة القضاء االداري اؼبصرية ُب قضية مستشفى اؼبواساة ُب قرار صادر بتاريخ: 

ؼبستشفى، شخص خاص ال عاـ رغم سبيزه ببعض صفات األشخاص العامة، مثل سبثيل اغبكومة ُب سبثيل ؾبلس ادارة ا
 .3وتدخل اغبكومة بإصدار قرارات ومراسيم بشأف النظاـ األساسي للمستشفى، مع وجود رقابة ادارية عليو

                                                           
 .445ص ضرات في المؤسسات العامة، مرجع سابق، أحمد محيو، محا -1
 .101. نقال عن: حسين عثمان، مرجع سابق، ص 251، 250، ص 1سنة، ج  15مجموعة االحكام في  -2
 .101حسين عثمان، مرجع سابق، ص  -3
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 :1حيث ؿبكمة القضاء االداري رفضت منح الشخصية العامة ؼبستشفى اؼبواساة لسببُت رئيسيُت
 بو لتدخلها ُب ادارة اؼبؤسسات اػباصة.األوؿ؛ انشاء اؼبستشفى كاف دببادرة فردية، حيث تدخل الدولة ُب ادارتو مشا

 الثاين؛ عدـ سبتع اؼبستشفى بامتيازات السلطة العامة.
وبالتالي يمكن القوؿ، بأنو يمكن تحديد طبيعة الشخص االداري من خالؿ منهج التحديد االيجابي 

 والتحديد السلبي من قبل القاضي االداري.
 َت اليت يبكن أف يعتمدىا القاضي االداري.وىو منهج مقبوؿ وسهل التطبيق من خبلؿ اؼبعاي

 ثالثا: مقاربة االجتهاد القضائي الجزائري في المؤسسة العامة.
من  49أقر اؼبشرع اعبزائري العمل بأسلوب اؼبؤسسات العامة ماكبا اياىا الشخصية االعتبارية وذلك دبوجب اؼبادة 

العتبارية ىي الدولة، البلدية، اؼبؤسسات العامة ضمن الشروط القانوف اؼبدين اعبزائري والذي جاء فيها:" اف األشخاص ا
 اليت يقررىا القانوف.. ".

وبالرجوع أب أحكاـ قانوف اعبماعات احمللية للبلدية والوالية، يبكن للبلدية انشاء مؤسسات عمومية بلدية تتمتع 
والئي انشاء مؤسسات عمومية والئية تتمتع ، كما يبكن للمجلس الشعيب ال2بالشخصية اؼبعنوية والذمة اؼبالية اؼبستقلة

 .3بالشخصية اؼبعنوية واالستقبلؿ اؼبإب قصد تسيَت اؼبصاّب العمومية
وفكرة اؼبؤسسة العامة ذبد أصلها ُب اغباجة أب تشجيع قياـ ادارة فعالة عرب مبدأ االستقبللية االدارية واؼبالية وعرب 

 .4امكانية اشراؾ اؼبعنيُت هبذه االدارة
 .5التإب تأمُت التسيَت اؼبستقل ؼبرفق للدولة أو للوالية أو للبلدية أو لشخص عاـ آخر من النموذج التجمعيوب

اف تدخل القاضي االداري اعبزائري ُب تأطَت اؼبؤسسة العمومية يكوف مىت انسحب اؼبشرع ُب ذلك، خاصة عند 
عامة، أو حالة فبارسة اؼبؤسسة العامة لنشاط مزدوج سكوتو، أو تقدًن النص القانوين لوصف ـبالف لطبيعة اؼبؤسسة ال

 اداري وصناعي ُب آف واحد، فيدؽ التمييز ُب ذلك.
لذلك يرى الباحث، أف لبلجتهاد القضائي االداري على اػبصوص أثر بُت ودور أساسي ُب كشف كل ما قد 

 يعًتي من اؼبؤسسة العامة من غموض.

                                                           
 .101حسين عثمان، مرجع سابق، ص  -1
 البمدية.المتعمق بقانون  11-10من القانون رقم:  153المادة  -2
 المتعمق بقانون الوالية. 07-12من القانون رقم:  146المادة  -3
 .227، ص 2006جورج سعد، القانون االداري العام والمنازعات االدارية، منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان،  -4
 .443أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات االدارية، مرجع سابق، ص  -5
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 االجتهاد القضائي:أزمة مفهـو المؤسسة العامة ضرورة لتدخل  .1

ُب النظاـ اعبزائري تشكل مفهـو اؼبؤسسة العمومية مواكبا تطور النظاـ السياسي االقتصادي بعيد االستقبلؿ، 
ظهرت ذبربة التسيَت الذاٌب بداية، ٍب تبٍت أسلوب  1976و 1963حيث ُب ظل النظاـ االشًتاكي اؼبتوافق مع دستوري 

يع اؼبرافق العمومية، أب جانب ذلك ٓب تكن ىناؾ قطيعة مع األساليب الليربالية ُب اؼبؤسسة االشًتاكية كأسلوب إلدارة صب
ادارة النشاط االقتصادي، من خبلؿ االبقاء على أسلوب الشركات الوطنية واؼبؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 

 . 1والتجاري
و  1989قرف اؼباضي مرورا بدستوري ٍب ُب ظل االصبلحات االقتصادية واليت بدأت منذ الثمانينات من ال

اؼبعدؿ واؼبتمم اغبإب، تشكل مفهـو اؼبؤسسة العمومية وفقا للتقسيم التقليدي أب مؤسسة ادارية ومؤسسة  1996
 صناعية وذبارية، اضافة أب تقسيمات اخرى.

زايد تدخل الدولة ُب دبعٌت أف اؼبؤسسة العمومية عرفت مفهوما تقليديا كاف سائدا أب زمن غَت قصَت، لكن ت   
ؾباالت النشاط االقتصادي، وظهور مبادئ االقتصاد اؼبوجو واتساع رقعة القطاع العاـ نتيجة ظهور اؼبشروعات العامة 

 وليدة التأميم أو االنشاء اؼببتدأ من قبل الدولة، أدى أب أزمة ُب مفهـو اؼبفهـو اؼبؤسسة العامة
 ما مفهـو المؤسسة العامة؟ فالسؤاؿ في ىذا السياؽ الذي يمكن طرحو:

حيث يبكن التفرقة بُت اؼبفهـو التقليدي واؼبفهـو اؼبستحدث للمؤسسة العامة، حيث يعرب األوؿ عن اؼبؤسسة 
 العامة االدارية.

بتجانس وسباسك شديدين، باعتبار أمواؽبا أمواؿ  –االدارية  –حيث يتميز النظاـ القانوين للمؤسسة التقليدية 
 ا ادارية، وموظفوىا عموميُت، وعقودىا ادارية، وأشغاؽبا أشغاؿ عامة.عامة، وقراراهت

ونتيجة لتطور وظائف الدولة، ونشاطاهتا، أصبح اؼبفهـو التقليدي للمؤسسة العامة ُب موضع االهتاـ، والتقهقر، 
 ى.  . سبثل ُب اؼبؤسسة العامة االقتصادية لتظهر بعده أصناؼ أخر 2نتج عنو مفهوما مستحدثا جديدا ؽبا

وؼبا كاف ىناؾ تطور وربوؿ دائم ألصناؼ اؼبؤسسة العامة ُب مفهومها ومضموهنا، يستدعي ذلك بقاء حركية 
 االجتهاد القضائي خاصة االداري ُب تبٍت اغبلوؿ لكل مفهـو مستحدث.

                                                           
 مد محيو، محاضرات في المؤسسات االدارية،أنظر في ذلك عمى سبيل المثال: أح - 1

 ، 1991دولة في الحقوق، جامعة الجزائر،  دكتوراهمحمد الصغير بعمي، النظام القانوني لممؤسسة العمومية االقتصادية، رسالة 
 .2005محمد أمين بوسماح، المرفق العام في الجزائر، د م ج، الجزائر، 

 .1986المؤسسة الوطنية لمكتاب،  الجزائر،بة الجزائرية وفي التجارب العالمية، محمد السويدي، التسيير الذاتي في التجر 
 .447أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات االدارية، مرجع سابق، ص  -2
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 نشاط المؤسسة العامة ضرورة لتدخل االجتهاد القضائي: .2
سسة العامة قد يكوف نتيجة تبيُت النظاـ القضائي الواجب اف تدخل القضاء االداري كضرورة ُب ربديد اؼبؤ 

 من خبلؿ ربديد معيار طبيعة النشاط. التطبيق عليها، والذي يدور بينو وبُت جهات القضاء العدٕب اؼبدين أو التجاري
عيار حيث اؼبتعارؼ عليو ُب النظرية القضائية، أف النظاـ القضائي اؼبطبق على اؼبؤسسة العامة ىبتلف تبعا ؼب

 أساسي يفرؽ بُت اؼبؤسسة العامة االدارية واؼبؤسسة العامة االقتصادية، وىو معيار طبيعة النشاط.
ألنو من حيث اؼببدأ تطبق على اؼبؤسسة العامة ذات الطابع االقتصادي أحكاـ القانوف اػباص، اؼبدين والتجاري، 

قية أماـ القاضي االداري. بينما اؼبؤسسة العامة االدارية زبضع واستثناء زبضع لقواعد القانوف العاـ ولقواعد اؼبسؤولية اؼبرف
.  لقواعد القانوف العاـ واختصاص القاضي االداري على العمـو

اؼبتضمن القانوف التوجيهي للمؤسسات  11-88من القانوف رقم:  56، 55، 17وذلك تطبيقا لنص اؼبواد 
 .1العمومية االقتصادية

يتعلق تنظيم اؼبؤسسات العمومية االقتصادية وتسيَتىا وخوصصتها، ُب  14-11وىو ذات اغبكم ُب األمر: 
 .2منو 5، 2اؼبواد 

فاذا ٓب وبدد اؼبشرع الطبيعة القانونية للمؤسسة العامة، كاف لبلجتهاد القضائي دور أساسي ُب ذلك من خبلؿ 
  معايَت متعددة أنبها طبيعة النشاط.

االقتصادية إف خضعت آلليات القانوف العاـ صبلة، فإهنا ستلقى  العامة ليت ال يبكن إنكارىا أف اؼبرافقغبقيقة افا
منافسة شديدة من جانب اؼبؤسسات اػباصة. ولردبا يؤدي إٔب زواؽبا مع مرور الوقت. لذلك اذبو الرأي اغبديث ُب 

وتطبيقا لقواعد وقانوف ق الصناعية من قيود القانوف العاـ. القانوف اإلداري وقضاء ؾبلس الدولة الفرنسي إٔب ربرير اؼبراف
 اؼبنافسة.

حيث يصح القوؿ إف نشاط اؼبؤسسة العامة االدارية ىو بطيء مقارنة باؼبؤسسة االقتصادية، الرتباط األؤب 
 بوسائل القانوف العاـ، خبلؼ الثانية اؼبرتبط بوسائل القانوف اػباص.

                                                           
، يتضمن القانون التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية، الصادر في 1988يناير  12المؤرخ في:  01-88القانون:  -1

 .1988يناير  13، المؤرخة في: 2ية ع الجريدة الرسم
، يتعمق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرىا وخوصصتيا. الصادر 2001غشت 20المؤرخ في:  04-01األمر:  -2

 .2001غشت  22، المؤرخة في 47في الجريدة الرسمية، ع 
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وبدد معايَت أساسية متدخبل ُب ربديد اؼبؤسسة العامة وطبيعتها، من بينها معيار وتبعا لذلك االجتهاد القضائي 
القانوف الواجب التطبيق والنظاـ القانوين اؼبطبق، ومعيار الغاية واألىداؼ، وشكل اؼبشروع أو مظهره اػبارجي، وأخَتا 

 معيار طبيعة النشاط، ىذا األخَت ىو اؼبعيار الراجح فقها وقضاء.
 اني: االجتهاد القضائي في السلطات االدارية المستقلة. المطلب الث

سبثل السلطات االدارية اؼبستقلة اليـو ربوال جديدا ُب مهاـ ووظائف الدولة، وربوال ُب التنظيمات االدارية    
، باؼبوازاة مع بشكل أساسي، واعادة النظر ُب أساس قياـ االدارة ومبادئ التنظيم االداري للدولة، منذ أواخر القرف اؼباضي

أزمة الثقة ذباه الدولة، خاصة ذباه األساليب التقليدية للتدخل ُب اجملاؿ االقتصادي واالجتماعي. وذلك دبربر عدـ قدرة 
الدولة لبلستجابة ػبصوصية بعض القطاعات من جانب، والنزعة السلطوية اليت ىددت بعض اغبقوؽ واغبريات األساسية 

 من جانب آخر.
عض ظهور ىذه التنظيمات اؼبستحدثة، أب الدوؿ االقبلوسكسونية بداية باقبلًتا  ربت تسمية حيث يرجع الب 

Quangos  والو ـ أ ربت اسم الوكاالت اؼبستقلة ُب هناية القرف التاسع ُب القرف الثامن عشر والتاسع عشر ، ٍب ُب
اع النقل والسكك اغبديدية،  ٍب جاءت عشر لضماف ضبط بعض القطاعات اغبساسة اؼبتسمة بالًتكيب والتقنية مثل قط

وذلك بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلوماتية  1978ُب الدوؿ البلتينية كفرنسا بصورة متأخرة حيث يرجعها البعض أب سنة 
 .1واغبريات، لتدخل ُب نظم أخرى ومن بينها اعبزائر فيما بعد

الصادر  17-91األعلى لئلعبلـ دبوجب القانوف  ففي اعبزائر أوؿ سلطة ادارية مستقلة أنشأت تتمثل ُب اجمللس
، ٍب تبلىا انشاء سلطات ادارية مستقلة أخرى، لعل آخرىا السلطة الوطنية غبماية اؼبعطيات 1991-14-13بتاريخ: 

اؼبتعلق حبماية األشخاص الطبيعيُت ُب ؾباؿ معاعبة  17-18ذات الطابع الشخصي واليت انشئت دبوجب القانوف رقم: 
 .2ذات الطابع الشخصي اؼبعطيات

حيث تطرح ىذه التنظيمات اعبديدة عدة أسئلة، سواء على اؼبستوى التنظيمي وما اذا كانت تنظيمات ادارية 
جديدة جبوار التنظيمات التقليدية، وبالتإب ىي جزء من السلطة التنفيذية، أـ أهنا سلطة جديدة تقف جبوار السلطات 

                                                           
عموم، كمية الحقوق والعموم دكتوراة ابطة "، اطروحة أنظر: اليام خرشي،" السمطات االدارية المستقمة في ظل الدولة الض -1

 .2015-2014السياسية، جامعة بجاية، 
 الصادر في الجريدة الرسمية       1990-04-03المؤرخ في:    07-90من قانون:  59المادة  أنظر: -2

مجال معالجة المعطيات ذات  األشخاص الطبيعيين في تعمق بحماية 2018يونيو  10المؤرخ في  07-18من قانون  22 والمادة
 وما بعدىا. 11. ص 34ع  ،2018يونيو  10الطابع الشخصي. الصادر في الجريدة الرسمية المؤرخة في: 
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شريعية والقضائية. ٍب مسألة النظاـ القضائي الفاصل خبصوص منازعاهتا ودور القاضي الثبلث التقليدية، التنفيذية والت
 االداري ُب ذلك.

وتبعا لذلك نبُت بداية مكانة السلطات االدارية اؼبستقلة ُب التنظيم االداري )الفرع األوؿ(، ٍب مدى ضرورة تدخل 
ع الثاين(، ٍب نشَت أب بعض التطبيقات القضائية خبصوصها القاضي االداري ُب منازعات السلطات االدارية اؼبستقلة )الفر 

 )الفرع الثالث(.
 الفرع األوؿ: مكانة السلطات االدارية المستقلة في التنظيم االداري.

عامة وعميقة وجذرية تشهدىا اإلدارة العامة، فهي  حركة تحوؿضمن  اؽبيئات اإلدارية اؼبستقلةيدرج بعض الفقو 
ظهور شكل جديد لتدخل الدولة بواسطة الضبط، ومن جهة أخرى مواكبة ربوؿ ُب اؼببادئ  تكرس ربوؿ مزدوج واكب

 .1اليت ربكم التنظيم اإلداري
حيث يضع بعض الفقو السلطات االدارية اؼبستقلة ضمن دائرة السلطة االدارية واف ٓب تكن كبلسيكية فهي ذات 

ي. وُب اذباه مقابل خاصة ُب الفقو األقبلوسكسوين يضع خصوصية وأصالة متميزة، ويبثل ذلك جانب من الفقو الفرنس
ىذه السلطات كسلطة رابعة جبوار السلطات الثبلث. وقد يكوف بُت االذباىُت اذباه يكيف السلطات االدارية اؼبستقلة 

 ضمن دائرة خاصة ومتميزة.
حدثة، وذلك من خبلؿ عديد واؼبشرع اعبزائري أثر عدـ الوضوح والًتدد ُب تكييف ىذه السلطات االدارية اؼبست

النصوص القانونية اؼبختلفة، وال أدؿ على ذلك ىو استعمالو عديد اؼبصطلحات اؼبتعلقة بتلك السلطات؛ ومن بينها: 
 .2اؼبؤسسة، السلطة االدارية، اعبهاز اؼبستقل، سلطة ضبط مستقلة، سلطة ادارية تتمتع باالستقبلؿ اؼبإب واالداري

 الفقهي والتشريعي ُب اآلٌب:نبُت ذلك على اؼبستوى  
 أوال: السلطات االدارية المستقلة ادارة عمومية.

اؼبشرّع اعبزائري أقر الطابع االداري صراحة، ؽبيئات معينة، باعتبارىا   ىيئات إدارية غَت قضائية، غَت خاضعة 
يا وماليا، وكذا ضماف لسلطة اغبكومة أو أي تأثَت، خوؿ ؽبا القانوف مهمة ضبط بعض القطاعات اغبساسة اقتصاد

 .3" احًتاـ بعض حقوؽ مستعملي اإلدارة

                                                           
1

- J. CHEVALLIER, « Régulation et polycentrisme dans l’administration française », Revue 

Administrative, 1998, n°301, p.43.  
2

 -  Voir: Rachid Zouaima, Les autorités administratves indépendantes et la régulation , p 18-19 . 
حالة لجنة تنظيم ومراقبة عمميات البورصة وسمطة  ةالمستقمة دراسنطاق اختصاص السمطات اإلدارية بن زيطة عبد اليادي،  -2

 ى بجاية السمطات االدارية المستقمة. مداخمة في الممتق والالسمكية، والمواصالت السمكيةالضبط لمبريد 
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حيث القاعدة العامة اف سلطة انشاء السلطات االدارية اؼبستقلة للقانوف الصادر عن الربؼباف أساسا ال أب التنظيم 
ا وضمانة ، وذلك بناء على طبيعة اؼبهاـ وصبلحياهتا اؼبوكولة ؽب1والذي قد يتدخل ُب ذلك ُب حاالت استثنائية

 .2الستقبلليتها
اؼبتضمن قانوف  17-91الفقرة األؤب من القانوف رقم:  59من بينها اجمللس األعلى لئلعبلـ دبوجب اؼبادة 

 وسلطتا ضبط قطاع االعبلـ.،5وسلطة ضبط اؼبياه  ،4، و كذا ؾبلس اؼبنافسة3 15-12االعبلـ اؼبلغى دبوجب قانوف 

و اغباؿ بشأف اللجنة الوطنّية للتأمينات، أو اللجنة الوطنّية ؼبكافحة وُب حاالت أخرى تغاضى عن ذلك كما ى
 الفساد،

فاذا ٓب ينص اؼبشرع على ربديد الطبيعة القانونية ؽبذه السلطات، فانو يلجأ أب الفقو والقضاء لتكملة النقص 
ية اؼبستقلة باعتبارىا سلطات التشريعي ُب ذلك، والناظر أب آراء واجتهاد الفقو والقضاء ُب تكييف السلطات االدار 

ادارية هبده اعتمد معيارين اثنُت لتربير ذلك؛ اصدار القرارات االدارية من جانب واػبضوع للرقابة القضائية االدارية من 
 .6جانب ثاف بالتبعية

 ومن جهة ثانية الطابع اإلداري ؽبذه اؽبيئات، يبكن رده ألسباب أخرى، ومن بينها:  
اؼبستقّلة وسيلة ًّب اللجوء إليها لتلبية حاجيات جديدة ال تصلح لتلبيتها اؼبرافق اإلدارية  السلطات اإلداريّة .أ 

التقليديّة، ؼبا للمجاالت اليت تتدّخل فيها ىذه اؽبيئات من تعقيد وخصوصّية. فهي تقـو بوظيفة التنظيم اؼبلقاة 
ة كوف ىذه السلطات تندرج ضمن من أصبًل على عاتق الدولة، وذلك عن طريق إصدار قرارات نعتربىا إداريّ 

 .7وبوزوف السلطة البلئحية

                                                           
 .44-43، ص 2000عبد اهلل حنفي، السمطات االدارية المستقمة، دار النيضة العربية، القاىرة  -1
 وما بعدىا. 124اليام خرشي، مرجع سابق، ص  -2
 والمتعمق باإلعالم.. 1990، لسنة 14الصادر في الجريدة الرسمية، ع  1990-04-03المؤرخ في:  07-90القانون رقم:   -3
" تنشأ لدى رئيس الحكومة عمى:يتعمق بمجمس المنافسة  2003يوليو  19المؤرخ في:  03-03من األمر  23تنص المادة  -4

، 43تدعى في صمب النص مجمس المنافسة، تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل المالي...". الصادر في ج ر ع  سمطة ادارية
 ، 2003و يولوي 20المؤرخة في 

-04، المؤرخة في: 60يتعمق بالمياه الصادر في ج ر، ع  2005اوت  04المؤرخ في:  12-05من قانون  65تنص المادة  -5
 عمى:" يمكن أن تمارس ميام ضبط الخدمات العمومية لممياه سمطة ادارية مستقمة... ". 2005، 11

ط التوازن بين مصالح المتعاممين االقتصاديين وحقوق المستيمكين قويدر منقور،" السمطات االدارية المستقمة المعنية بضب - 6
 .47، ص 2015-2014محمد بن أحمد،  2دراسة مقارنة "، رسالة دكتوراه عموم، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة وىران 

"، مداخمة في الممتقى بجاية  قمةدراسة نقدية في سمطات الضبط المستقمة: في شرعية سمطات الضبط المستأيت وازو زاينة، "  - 7
 السمطات االدارية المستقمة.
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وحىّت القضاء العادي، كما أّف اؼبوظّفُت  1إّف القرارات اليت تصدرىا ىذه اؽبيئات قابلة للطعن أماـ القضاء اإلداري .ب 
د ومعايَت خاصة العاملُت هبا ىبضعوف للقواعد العاّمة اؼبطّبقة ُب ؾباؿ الوظيفة العاّمة مع إمكانّية تطبيق قواع

 عليهم.

تأثر الدولة اعبزائرية باؼبؤسسات اؼبصرفية الدولية دبا يلزمها من اصبلحات اقتصادية تنحو كبو اقتصاد حر ومعوؿ  .ج 
مياسم بنزع اغبواجز االقتصادية وربرير عوامل االنتاج من سلطة اؼبؤسسات العمومية، فما كاف من حل اال تفويض 

تسيَت اؼبؤسسات العمومية االقتصادية أب ىيئات ادارية مستقلة ال زبضع للوصاية السلطات العمومية اعبزائرية 
االدارية وتتصرؼ طبقا لقواعد القانوف اػباص، ظبيت بالسلطات االدارية اؼبستقلة تتكفل أساسا بوظيفة الضبط 

 .2االقتصادي كمرحلة انتقالية
وىذا -دارية اؼبستقلة صبيعها تأخذ الطابع االداري واؼببلحظ ُب ىذا السياؽ أف رمضاف غناي يعترب السلطات اال

معتمدا على اؼبشرع الذي كرس ُب أغلب نصوصو ذلك، فهو يتكلم على صنف معُت -ال يبكن التسليم بو بصفة مطلقة 
 ف السلطات االدارية اؼبستقلة وىي السلطات االقتصادية أساسا، وىناؾ أصناؼ أخرى. 

فقد أقّر ؾبلس الدولة الفرنسي الطابع اإلداري للهيئات اإلداريّة اؼبستقّلة،  أما على مستوى االجتهاد القضائي
بالنظر إٔب طرؽ الطّعن ُب قرارات ىذه اؽبيئات، وكذا بالنظر إٔب طبيعة السلطات اؼبخّولة ؽبا واؼبعًتؼ هبا للسلطات 

 اإلداريّة التقليديّة.
السلطات االدارية اؼبستقلة ومن ذلك اعبنة اؼبصرفّية، وذلك وُب اعبزائر، أقّر ؾبلس الدولة بالطابع اإلداري لبعض 

 .3ُب قضّية يونُت بنك ضّد ؿبافظ بنك اعبزائر 2111-15-8ُب قرار صادر عنو بتاريخ: 
وحىّت خبصوص القضاء الدستوري، فقد أقّر اجمللس الدستوري ُب فرنسا بالطابع اإلداري للسلطات اإلدارية 

ؾبلس اؼبنافسة »جاء فيو:  23/11/1987ر متعّلق دبجلس اؼبنافسة الفرنسي، صادر ُب اؼبستقّلة، وذلك ُب حكم صاد
 .4«ىو ىيئة إداريّة، وىو مدعّو للقياـ بدور ىاـ ُب تطبيق القواعد اؼبتعّلقة بقانوف اؼبنافسة...

                                                           
إّن القرارات الفردية المتخذة من طرف مجمس النقد والقرض مثاًل، والمجنة المصرفّية ولجنة تنظيم عممّيات البورصة ومراقبتيا  - 1

 خاضعة لرقابة مجمس الدولة. وسمطة ضبط البريد والمواصالت، ولجنة ضبط الكيرباء والغاز، والوكالتين المنجميتين
-106، ص 2007، 2"، مجمة المحكمة العميا، ع نوع جديد: سمطات الضبط االقتصاديسمطات ادارية من " رمضان غناي، - 2

107. 
3

 - DIB Said, La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie, 

Revue Banque et Droit, n° 80, Nov-Dec 2001. 
 .67 – 66عبد اهلل حنفي، مرجع سابق، ص  - 4
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رىا دوف كما أف السلطات اإلدارية اؼبستقلة ال سبلك سلطة تنظيمية دبعٌت الكلمة، فهي تتخذ قرارات وتصد
 .1إصدار أحكاـ ُب حاؿ ـبالفتها، إهنا ال تشكل ىيئات قضائية، فقراراهتا ليست مصبوغة حبجية الشيء اؼبقضي فيو

وُب ىذا السياؽ، يرى األستاذين فيداؿ وديفولفي أنو عندما يكوف اغبكم غَت قابل للطعن أو النقض فإنو يصبغ 
، لكن ال قبد ىذا األمر بالنسبة 2القانوين فبل يبكن ـبالفتو أو نقده حبجية الشيء اؼبقضي فيو، وبذلك يندرج ُب اإلطار

للقرارات اليت تتخذىا السلطات اإلدارية اؼبستقلة واليت ال تعترب هنائية بل زبضع لقضاء اإللغاء أماـ القضاء اإلداري كما 
 . 3يبكن أف تكوف موضوع طعن أماـ القضاء العادي

ُب النظاـ اإلداري ال يبكن التسليم بو بصورة مطلقة، كما ال يقبل بسهولة  تقلةاؽبيئات اإلدارية اؼبساف إدخاؿ 
ؽبذه اؽبيئات من القانوف الفرنسي، إذ ىناؾ اختبلؼ كبَت  ةاغبلوؿ اؼبكرسة ُب النظاـ الفرنسي رغم نقل النصوص اؼبنظم

اعبزائري ىي سبركز السلطة بُت أيدي اؽبيئة بُت النظامُت اإلداريُت الفرنسي واعبزائري، فالسمة األساسية للنظاـ اإلداري 
 .4التنفيذية، اليت ال تقبل التنازؿ عن االختصاصات إال برقابة شديدة على اؽبيئات اؼبتنازؿ ؽبا

التحليل يبُت أف السلطة التنفيذية تستورد فئات قانونية من الدوؿ الليربالية وتفرغها من جوىرىا، فإذا كاف القانوف 
       . 5ذه اؽبيئات إال أف السياسة تعمل لتدمَت معناىا، فتصبح عدـ جدوى القواعد القانونية فبارسة شائعةيكرس استقبللية ى

 ثانيا: السلطات االدارية المستقلة سلطة رابعة.
يرى اذباه من الفقو اف السلطات االدارية اؼبستقلة ىي سلطة رابعة، وذلك ألنو ال يبكن اغباقها بالسلطات    
جانب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية، وُب اؼبقابل اؼببدأ اؼبشهور دستوريا أال وىو مبدأ  الثبلث من

الفصل بُت السلطات ٓب يتكلم ُب فكرة ثبلثية السلطات، امبا ُب فصل السلط، وعلى ذلك ال يوجد مانع من وجود 
 سلطة رابعة جبوار السلطات الثبلثة.

باف السلطات االدارية اؼبستقلة سلطة رابعة، يرجعو البعض أب التفسَت اؼبرف ؼببدأ الفصل بُت وبالتإب القوؿ 
 .6السلطات، وتوزيع السلطات ُب الفقو األمريكي، فبا ظبح بوجود سلطة رابعة خارج الثبلثية الكبلسيكية

                                                           
جامعة  ممتقى"، مداخمة في دراسة نقدية في سمطات الضبط المستقمة: في شرعية سمطات الضبط المستقمة" أيت وازو زاينة،  -1

 السمطات االدارية المستقمة. بجاية
2

 - Georges VEDEL, Pièrre DEVOLVE, Droit administratif, presses universitaires de France, Paris, 

1990, p312-326. 
 كما ىو الشأن بالنسبة لقرارات مجمس المنافسة. أنظر: آيت وازو زاينة، المرجع نفسو. - 3

4
 - R. ZOUAIMIA, «L’introuvable pouvoir local », Insaniat (Revue Algérienne d’Anthropologie et 

des Sciences Sociales), n°16, 2002, p. 31. 
5
 - R. ZOUAIMIA, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique algérien », 

Revue Idara, n°, 2001, p. 125. 

 .107-106أنظر: اليام خرشي، مرجع سابق، ص  - 6
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مونتسكيو بداية على اعتبار أنو حيث مربر التفسَت اؼبرف ؼببدأ الفصل بُت السلطات يرتكز أساسا على نقد نظرية 
ٓب يكن يتوقع الضرورات اؼبؤسساتية والوظيفية اؼبستقبلية، حىت وبجر عدد السلطات بثبلث فقط. كما أف التفسَت اؼبرف 
الوظيفي ىو اؼبعوؿ عليو ُب الفقو الدستوري أساسا، ذلك الذي دعا أب وجود سلطات رابعة من قبيل الوكاالت اؼبستقلة 

 .1األمريكي ُب النموذج
كما أف الفقو يرى أنو ال يوجد أي مبدأ دستوري يقف أماـ االعًتاؼ بدستورية "السلطة الرابعة"، كما أشار أب 

:" انو من اؼبشروع اؼبرافعة ؼبساندة مبوذج مؤسساٌب ىجُت واستثنائي وكما يسميو J.Loutinذلك الفقيو 
J.Chevallier ن خبلؿ نقل مركز فبارسة السلطة التنظيمية وتوزيع وتكسَت حركة تعدد مراكز القرار واؼبسؤولية م

 . 2السلطة
وجل النصوص التشريعية ُب اعبزائر، كما يقوؿ زوايبية رشيد متفقة على منح الطابع السلطوي للسلطات االدارية 

 .3اؼبستقلة، ويتجلى ذلك ُب سلطة األمر والنهي من جانب وسلطة اصدار قرارات باإلرادة اؼبنفردة
التإب اعتبار السلطات االدارية اؼبستقلة ىي سلطة " رابعة "، هبد مربره من اؼبنظومة التشريعية اؼبؤسسة واؼبنظمة وب

 ؽبذه اؽبيئات والسلطات حيث منحت دبوجبها سلطات تنظيمية وسلطات قمعية وزجرية ُب توقيع اعبزاءات.
طلح " السلطة " عليها. ومن قبيل ذلك نص وقبل ذلك ىو إطبلؽ اؼبشرع ُب كثَت من األحياف تسمية ؽبا مص

منو  22اؼبتعلق حبماية األشخاص الطبيعيُت ُب ؾباؿ معاعبة اؼبعطيات ذات الطابع الشخصي ُب اؼبادة  17-18قانوف 
 على:

" مستقلة غبماية اؼبعطيات ذات الطابع الشخصي، يشار اليها أدناه  سلطة ادارية" تنشأ لدى رئيس اعبمهورية، 
 وبدد مقرىا اعبزائر العاصمة...". وطنية "السلطة ال

ومن بُت السلطات القمعية، للسلطات االدارية اؼبستقلة ؼبعاعبة اؼبعطيات ذات الطابع الشخصي، ما جاء ُب نص 
من ىذا  46اصدار عقوبات ادارية وفقا ألحكاـ اؼبادة  –من القانوف اؼبتعلقة دبهامها ومن بينها:"  11 – 25اؼبادة 

 القانوف.".

                                                           

 .107ص ، اليام خرشي، مرجع سابق :أنظر - 1
2

 - Chevallier,J: Les enjeux de la déréglementation, RDP, n 01, janvvier- fevrier, 1987, p319   

، " مكانة الييئات االدارية المستقمة في النظام االداري الجزائري "، مجمة المنارة لمدراسات مجدوب، المجدوبنقال عن قوراري 
 ليال. 22.51. الساعة 2018 -06-03ت. ، شبكة االنترن2013 ديسمبر، 5 المغرب، عالقانونية واالدارية، 

3
 - ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulationéconomique en Algérie, Edition 

Belkeise, Alger,2012, p 23. 
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واؼببلحظ ُب مدى شرعية اعبزاء االداري، يرى اف الواقع اعبزائري منذ غداة االستقبلؿ وتبٍت اػبيار االشًتاكي كاف 
جزاءات، خاصة ُب اجملاؿ االقتصادي، ُب ؾباؿ الضرائب واعبمارؾ كمثاؿ عن ذلك، ٍب تبٌت  ىناؾ تطبيق فعلي ؽبكذا

دارية اؼبستقلة بعد تبٍت خيار اقتصاد السوؽ، ولعل برىاف ذلك انتعاش اؼبشرع منح سلطة اعبزاءات االدارية للسلطات اال
 نظرية العقوبات االدارية فقهيا وتشريعيا ُب النظم اؼبقارنة والنظاـ القانوين اعبزائري.

أما السلطات التنظيمية اؼبمنوحة للسلطات االدارية اؼبستقلة فهي بداية مزاضبة لسلطة رئيس اعبمهورية والوزير 
ؿ ُب فبارسة ىذه السلطة على اعتبار اف اعضاء السلطة التنفيذية يبثلوف أصحاب االختصاص األصيل ؼبمارسة ىذه األو 

الصبلحية، بالتإب السلطات اؼبستقلة سبارسها باعتبارىا جزءا من االدارة العامة والسلطة التنفيذية لكن بصورة ضيقة 
 .1تنحصر ُب ؾباالت تقنية وفنية ؿبددة قانونا

 ثا: السلطات االدارية المستقلة ذات طبيعة خاصة.ثال
ؼبا كاف ىناؾ خبلؼ فقهي ُب ربديد الطبيعة القانونية للسلطات االدارية اؼبستقلة، بُت من يراىا ادارية ومن يراىا    

 ال ادارية وال سلطة مستقلة. –سلطة رابعة، يتجو رأي ثالث معتربا اياه ذات طبيعة خاصة 
وجود ثبلث سلطات تقليدية )تنفيذية، تشريعية وقضائية(، فإف ىذه السلطات اإلدارية إف كاف من اؼبستقر 

اؼبستقلة ال يبكن اعتبارىا سلطة رابعة وىذا ما ذىب اليو بعض الفقو الفرنسي، بل ىي ىيئات استحدثت بغية اغبفاظ 
تعلق بالنقد والقرض اعبزائري الذي على تطبيق القانوف ُب ؾباؿ االختصاص اؼبخصص ؽبا. وعلى سبيل اؼبثاؿ القانوف اؼب

منو على أف اللجنة اؼبصرفية مكلفة بػ: "مراقبة مدى احًتاـ البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية لؤلحكاـ  115أقر ُب نص اؼبادة 
 2التشريعية والتنظيمية اؼبطبقة عليها"

 بع متميز وخاص.فالسلطات االدارية اؼبستقلة ليست جهة ادارية وليست سلطة رابعة، بل تنظيم ذو طا
 الفرع الثاني: ضرورة تدخل القاضي االداري في منازعات السلطات االدارية المستقلة.

 ىل ىناؾ حاجة وضرورة لتدخل القاضي االداري غبل نزاعات السلطات االدارية اؼبستقلة؟
 أوال: ىل ىناؾ منازعة للسلطات االدارية المستقلة؟ 

االداري ُب منازعة السلطات االدارية اؼبستقلة، نبحث بداية ُب وجود قصد ربديد امكانية التدخل للقاضي    
فلما كبدد موضوع منازعات السلطات االدارية اؼبستقلة يبكننا أف كبدد  منازعات السلطات االدارية اؼبستقلة وموضوعها.

 مدى ضرورة تدخل القاضي االداري اجتهادا خبصوصها.
                                                           

 .42-41 سابق، صأنظر: قويدر منقور، مرجع   - 1
والمالية، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع  االقتصاديةاد السمطات اإلدارية المستقمة الفاصمة في المو  ،حدري سمير -2

 .30، ص 2006بومرداس  –قانون األعمال، جامعة أمحمد بوقرة 
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 ة المستقلة:تشعب مجاالت وموضوعات السلطات االداري .1

أف كل سلطة من السلطات االدارية اؼبستقلة ىي استجابة  2111أكد ؾبلس الدولة الفرنسي ُب تقريره لسنة 
 .1غباجة معينة وحبل ؼبشكل معُت

وتبعا لذلك مربرات وجود ىذه السلطات متعددة ومتنوعة، تدور ُب أغلبها ؼبربرين أساسيُت؛ ونبا الضبط باعتباره  
 .2واؼبربر اعبوىري ؽبا، وسبكُت اغبقوؽ من جهة ثانية  الوظيفة اغبيوية

 ضبط " السلطات االدارية المستقلة مبرر لتدخل االجتهاد القضائي االداري:" -1 -1

الوظيفة اؼببلزمة للدولة ُب النظرية القانونية االدارية والدستورية تتمثل ُب الضبط أساسا، حيث ال يبكن للدولة اف 
لتقليدية مادامت ىناؾ حاجة لئلبقاء عن فكرة الدولة. والفقو عموما يرى ُب الضبط اؼبربر تتخلى عن ىذه الوظيفة ا

 األوؿ اعبوىري الذي أنشئت من أجلو السلطات االدارية اؼبستقلة.
وُب ربديد اؼبقصود بالضبط، يبكن القوؿ إف النظر ُب ذلك يبكن أف يستند لعلـو شىت، غَت أننا يبكن أف نوجز 

لقانوف أساسا، أي اؼبقاربة القانونية للمصطلح، حىت نبُت مدى ضرورة تدخل القاضي االداري اجتهادا ذلك ُب إطار ا
 عند نظر منازعة لسلطة ادارية مستقلة؟

يرى بعض الفقو الفرنسي اف الضبط ُب نظرية القانوف يعرب عن ربوؿ النظاـ القانوين ُب الدولة، وانتقاؿ من القانوف 
واقعي، ومقاربة جديدة إلنتاج قواعد القانوف، كما يبثل مبوذج حديث للتدخل االداري من خبلؿ اجملرد أب القانوف ال

 .3تنظيمات جديدة ومن بينها السلطات االدارية اؼبستقلة
ولعلو من اؼبفيد تبيُت ؾباالت الضبط حىت يتبُت اؼبفهـو بأكثر دقة؛ فبعضو يتطرؽ جملاؿ ضيق لو ىبص اجملاؿ 

فتح السوؽ على اؼبنافسة، وىذا الفهم للضبط يعرب عن اؼبنظور االقتصادي وىو مفهـو قاصر االقتصادي ُب إطار 
 .4بالتأكيد للتعبَت عن كنو اؼبفهـو بشمولية أكرب

                                                           
1

 - Conseil d’Etat, réflexions sur les autorités administratives indépendantes, rapport public, 

E.D.C.E, n°52, 2001, http://www. Ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics064000245/ 

index.shtml., p.261.. 
 .47اليام خرشي، مرجع سابق، ص  -
 وما بعدىا. 49اليام خرشي، مرجع نفسو، ص   - 2
، طمبة سنة ثانية ماستر قانون اعمال عمى ألقيتبط االداري "، محاضرات أنظر: نور الدين بري،" محاضرات في قانون الض - 3

 .7ص ، 2016-2015الرحمن ميرة، بجاية، قسم قانون االعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد 
 .56أنظر: اليام خرشي، مرجع سابق، ص  - 4

 وما بعدىا.  99غناي رمضان، سمطات ادارية من نوع جديد، سمطات الضبط االقتصادي، مرجع سابق، ص 
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صنف السلطات االدارية من حيث تدخلها أب ثبلثة أصناؼ:  1983فمجلس الدولة الفرنسي ُب تقرير لو سنة 
 .1طنُت، وسلطات نشاطها ؾباؿ اقتصاد السوؽ، وثالثة ؾباؽبا االتصاؿ واالعبلـسلطات نشاطها ىبص ؾباؿ ضباية اؼبوا

وبالتإب يبكن القوؿ وفقا لذلك، أف الضبط يتعلق باجملاالت الثبلثة وال يتعلق فقط دبجاؿ اقتصاد السوؽ. لذلك 
ضباية حقوؽ وحريات اؼبواطنُت، يعرب الضبط ُب ؾباالتو عن عناصر متعددة، أنبها اجملاؿ االقتصادي واجملاؿ االجتماعي و 

 اضافة أب ؾباؿ االعبلـ.
اؼبتضمن  03-03من األمر:  03المادة أما على اؼبستوى التشريعي، فاف اؼبشرع اعبزائري عرؼ الضبط ُب 

 :2قانوف اؼبنافسة على النحو اآلٌب
يم وضماف " الضبط: كل اجراء أيا كانت طبيعتو صادر عن أي ىيئة عمومية يهدؼ بالخصوص الى تدع

توازف قوى السوؽ، وحرية المنافسة، ورفع القيود التي بإمكانها الدخوؿ اليها وسيرىا المرف، وكذا السماح بالتوزيع 
 االقتصادي األمثل لموارد السوؽ بين مختلف اعوانها وذلك طبقا ألحكاـ ىذا األمر ".

ىيئات السلطات االدارية اؼبستقلة ُب إطار أنو إذا كاف الضبط من معانيو وضع قواعد قانونية من  والباحث يرى؛
تنوع مصادر القاعدة القانونية، فانو من باب األؤب التأكيد على ىذه السلطة للقاضي االداري بوصفو السلطة الفاصلة 

 ُب بعض منازعات السلطات االدارية اؼبستقلة كما سنبُت بعد قليل.
 رر لتدخل االجتهاد القضائي االداري:تمكين الحقوؽ من السلطات االدارية المستقلة مب -2 -1

                                                           

 .29منقور قويدر، مرجع سابق، ص   - 1
 ومن نماذج ىذه السمطات االدارية المستقمة في النظام الجزائري عمى سبيل المثال:

 .2002لجنة ضبط الكيرباء والغاز سنة  -
 .2000لجنة ضبط البريد والمواصالت السمكية والالسمكية سنة  -
 لتي تم حميا.، وا2005سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه سنة  -
  .2003مجمس المنافسة  -
 .2005سمطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سنة  -
 .2002سمطة ضبط النقل سنة  -
 .2006لجنة رقابة التأمينات سنة  -
 10-90مجمس النقد والقرض قانون:  -
 .10-93لجنة تنظيم ومراقبة عمميات البورصة المرسوم التشريعي:  -
 .05-12انون عضوي: سمطة ضبط الصحافة المكتوبة ق -
 المتعمق بالنشاط السمعي البصري. 04-14سمطة الضبط السمعي البصري قانون  -
، الصادرة في: المتضمن قانون المنافسة، المعدل 43الصادر في ج ر ع  2003جويمية  19المؤرخ في:  03-03األمر:  - 2

 .2010-08-17في: ، صادرة 46، ج ر ع 2010أوت  15المؤرخ في:  05-10: والمتمم بقانون
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اف التنظيم االجتماعي ىو دائم اغبركية والتطور، سواء ُب ؾباؿ الوسائل اؼبادية واليت من بينها الوسائل التكنولوجيا، 
ومثاؽبا االعبلـ اآلٕب وتكنولوجيات االتصاؿ اغبديثة من جانب، وُب ؾباؿ التمتع باغبقوؽ واغبفاظ عليها، حيث تطورت 

ظومة اغبقوؽ وبرزت فئات متعددة خبصوصها. وبالتبعية صاحبها هتديدات عديدة وقوية ؽبا نتيجة التطورات السالفة من
 الذكر.

حيث وقفت التنظيمات االدارية الكبلسيكية عاجزة عن ضباية اغبقوؽ القديبة واغبديثة، وذلك أدى أب تبٍت 
 د سبكُت اغبقوؽ من جهة ؼبستحقيها وضبايتها من جانب ثاف.تنظيم السلطات االدارية اؼبستقلة كأجهزة مستحدثة قص

فالسلطات التقليدية الثبلثة، وقفت عاجزة ُب سبكُت اغبقوؽ وضبايتها، على اعتبار أف السلطة التشريعية ىي 
 صاحبة االختصاص األصيل ُب سن القانوف والذي من اؼبؤكد يعترب ؿبدد لكثَت اغبقوؽ اؼبتعلقة باألشخاص اؼبخاطبُت

بالقاعدة القانونية اؼبنشئة من قبلها، باعتبارىا عامة وؾبردة، ربوؿ األمر أب ضرورة وضع قواعد قانونية تفاوضية ، مرنة 
 ومتأقلمة ومتكيفة مع الواقع واالحتياجات اؼبتجددة. وذلك ال يتحقق اال بسلطات ادارية مستقلة، كتنظيم جديد.

 منازع ضامن حقيقي للحقوؽ واغبريات، فاف تدخلها يكوف أما خبصوص السلطة القضائية، واليت تعد ببل
باألساس عند حالة التعدي على اغبق، كمعاعبة ردعية. وىنا قبد السلطات االدارية الضابطة كحامي وقائي للحقوؽ 

كن حيث تتدخل باألساس قبليا قبل التعدي على اغبق، منظمة وضابطة ومقيدة، وبالتإب فعاليتها ُب ىذا اإلطار ال يب
 انكارىا.

فحق الفرد ُب ضباية حياتو اػباصة ضد أخطار االعبلـ اآلٕب وُب حرية وتعددية وموضوعية وسائل االعبلـ 
السمعية والبصرية بعيدا عن احتكار مؤسسات الدولة، وحقو ُب االطبلع على الوثائق االدارية اليت هتمو وعدـ االحتجاج 

سبلمتو من اؼبنتجات اؼبعيبة واػبطرة والتعاقدات اجملحفة. كل ذلك أدى أب ُب مواجهتو دببدأ السرية، وحقو ُب ضباية 
ضرورة تدعيم السلطات االدارية التقليدية بسلطات مستحدثة تتمتع جبانب من االستقبللية واغبيادية حىت تساىم ُب 

اركة لعدد أوسع من ذوي اػبربة سبكينو من ىذه اغبقوؽ وضبايتها وجرب األضرار اليت قد تلحقو، وفتح الفرصة واجملاؿ للمش
 واالختصاص، وضماف الفعالية والسرعة واؼبرونة والتكيف مع قطاعات مركبة ومتطورة.

 القاعدة المرنة للسلطات االدارية المستقلة. .2

اف السلطات االدارية اؼبستقلة ُب ظل اغبركة العامة لشفافية العمل االداري واليت انشأت من أجلو، بقي ؿبتاج أب 
غبل أي خبلؼ ونزاع بينها وبُت اؼبخاطبُت بأعماؽبا، وذلك ُب ظل السرية اليت قد -القاضي  –ل طرؼ ثالث تدخ

 .1سبارسها بعض أعماؽبا وعدـ اشراؾ صبيع أصحاب اؼبصلحة ُب سن قراراهتا
                                                           

1
 - Voir; .Thomas Perroud, La fonction contentieusedes autorités du régulation en France et ou 

royoume- uni. Doctora paris 1, sorbone, 2011, p 658.  
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بصفة خاصة. فاؽبيئات االدارية اؼبستقلة تساىم بشكل كبَت ُب تطوير قواعد القانوف بصفة عامة والقانوف االداري 
من خبلؿ انتاج قواعد وأدوات قانونية جديدة تأخذ بعُت االعتبار خصوصية اجملاالت اليت تنشط فيها، وباػبصوص ُب 

 اجملاؿ االقتصادي.
حيث شهدت السنوات األخَتة تطورا مطردا ؽبذا الصنف من القواعد دبا يعرؼ بالقانوف اؼبرف ُب مقابل القانوف 

تعبَت، حيث طرح على بساط البحث مدى امكانية الطعن على ىذا الصنف اعبديد من التقليدي األوؿ اف صح ال
 القانوف اؼبرف أماـ القاضي االداري؟ وىل هبسد تطبيقو منازعة ادارية أـ ال تبعا لذلك؟

فالقاضي الفرنسي أب وقت غَت بعيد كاف يرفض قبوؿ الطعن ضد القانوف اؼبرف والذي يبثل عمبل صادر عن 
االدارية اؼبستقلة، استنادا أب عدـ استيفاءىا للشروط اؼبتعلقة بالقرارات القابلة للطعن باإللغاء، والفتقارىا السلطات 

 للصبغة التنفيذية والطابع اآلمر، واليت من شأهنا أف ربدث تغيَتا ُب الوضعية القانونية للطاعن.
على ضماف اغبقوؽ واغبريات وتطبيقا ؼببادئ  غَت أف العمل االجتهادي جمللس الدولة الفرنسي اؼبتواصل، وحرصا

 .اؼبشروعية القانونية، تبٌت سلطة رقابة القانوف اؼبرف دبا يتضمنو من قواعد 
 وعموما تبقى فكرة " القانوف اؼبرف " مستحدثة، وتستوجب اجتهادا أصيبل فقهيا وقضائيا متواصبل.

 ة السلطات االدارية المستقلة. ثانيا: التكريس القانوني لسلطة القاضي االداري في منازع
اف رقابة القاضي االداري اعبزائري ألعماؿ السلطات االدارية اؼبستقلة من خبلؿ اؼبوقف التشريعي تفتقر أب رؤيا 
متناسقة، وذلك من خبلؿ التمييز ُب جواز الطعن القضائي ُب قرارات بعض السلطات االدارية اؼبستقلة بُت التضييق 

 نفس قرارات السلطة اؼبعنية، ومنع الرقابة كليا على بعضها وربصنها مثل عبنة ضبط الكهرباء والغاز، واالتساع أحيانا ُب
واعماؿ الرقابة القضائية على السلطات األخرى مثل قرارات سلطة ضبط الربيد واؼبواصبلت السلكية والبلسلكية دوف أي 

 .1مربر لذلك 
ص النظاـ القانوين للرقابة القضائية على اؽبيئات االدارية اؼبستقلة ٓب غَت أف غياب الرؤية التشريعية الواضحة خبصو 

ربل دوف اقرار سلطة رقابة القاضي االداري اعبزائري لقرارهتا، على غرار نظَته القاضي االداري الفرنسي والتونسي أيضا، 
 .2ذبسيدا لدولة القانوف

للحقوؽ كما أشرنا سابقا، ضبط ىبص اجملاؿ  فاألصل ُب عمل السلطات االدارية اؼبستقلة ىو ضبط وسبكُت
 االقتصادي بدرجة أؤب، وضبط ىبص اجملاؿ االعبلمي.

                                                           
 .295-294-293أنظر: اليام خرشي، مرجع سابق، ص  -1
قرارات الييئات الدستورية المستقمة، أعمال الممتقى العممي لمييئات الدستورية الرقابة القضائية عمى بن مولي، " أنظر: مراد -2

 .وما بعدىا 90ص  منشور،، 2018مارس  2-1"، أي تكريس؟ المستقمة:
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وإذا كاف البعض يشَت أب سلطة القاضي ُب رقابة القرارات العقابية ؽبذه السلطات كضمانة لؤلشخاص الحًتاـ 
 .1وقيع العقوباتالسلطات االدارية اؼبستقلة للضمانات اؼبوضوعية واالجرائية السابقة عند ت

فاف سلطة القاضي قد تقًتب كذلك لدراسة مدى مشروعية االعماؿ السابقة عن اعبزاءات االدارية اليت تأتيها 
حيث وزع اؼبشرع اعبزائري، على غرار  السلطات االدارية اؼبستقلة، من قبيل السلطات التنظيمية والًتاخيص االدارية.

ف ضد أعماؿ السلطات االدارية اؼبستقلة بُت القاضي االداري والقاضي نظَته الفرنسي االختصاص ُب نظر الطعو 
 العادي.

 حيث مبدأ اػبضوع للرقابة القضائية من قبل ىذه السلطات مكرس دستوريا وتشريعيا.
 في الدستور: .1

:" يحمي القضاء المجتمع وحريات وحقوؽ المواطنين طبقا من الدستور اعبزائري تنص على 164فاؼبادة 
 .2"للدستور

وىو ما ينطبق  ،3" ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات االدارية "منو تنص على: 168واؼبادة 
 .4بالضرورة على السلطات االدارية اؼبستقلة

أي أف اؼبشرع اعبزائري أعتمد مبدأ ازدواجية الرقابة القضائية على أعماؿ السلطات االدارية اؼبستقلة، وذلك من 
ن القاضي االداري والقاضي العادي ُب نزاعاهتا. على اعتبار أف ؾبلس الدولة ىو القاضي الطبيعي خبلؿ اختصاص كل م

 األعلى لئلدارة العمومية كأصل عاـ ُب كل ما يبكن اف تتخذه السلطات االدارية اؼبستقلة ُب اجملاؿ الضبطي.
ة عن ؾبلس اؼبنافسة أب رقابة القاضي وكاستثناء أخضع القرارات اؼبتعلقة باؼبمارسات اؼبقيدة للمنافسة الصادر 

 .5العادي
ويرجع األساس القانوين لرقابة القاضي االداري ألعماؿ السلطات االدارية اؼبستقلة أب عدة نصوص قانونية، ومنها 

اؼبتضمن اختصاصات ؾبلس الدولة وتنظيمو وعملو اؼبعدؿ واؼبتمم، اضافة أب نصوص  11-98القانوف العضوي رقم: 
 ة متعلقة هبا.تأسيسي

                                                           
 .336اليام خرشي، مرجع سابق، ص  -1
 .164المعدل والمتمم الجزائري، المادة  1996دستور  -2
 .168المادة  المعدل والمتمم الجزائري، 1996دستور  -3
أنظر: سماح فارة، الرقابة القضائية عمى أعمال السمطات االدارية المستقمة في الجزائر، حوليات جامعة قالمة لمعموم االجتماعية  -4

 .275، ص 2017جوان  20واالنسانية، ع 
 المتضمن قانون المنافسة. 03-03من األمر:  63أنظر: المادة   -5
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 :01-98في القانوف العضوي:  .2
منو يؤسس إلمكانية الطعن ُب  11-9اؼبتعلق دبجلس الدولة ُب نص اؼبادة  01-98القانوف العضوي رقم: 

قرارات السلطات االدارية اؼبستقلة، وذلك بتكييفها ضمن اؽبيئات العمومية الوطنية، ألهنا ال يبكن اف تدرج ضمن 
 .1ركزية واؼبنظمات اؼبهنية الوطنيةالسلطات االدارية اؼب

حيث ال يبكن اعتبار السلطات االدارية اؼبستقلة من السلطات االدارية اؼبركزية، على اعتبار أف ىناؾ استقبلؿ بُت 
منظمات مهنية وطنية،  –السلطات االدارية اؼبستقلة  –السلطات األؤب مع السلطة التنفيذية، كما ال يبكن اعتبارىا 

 تتعلق بتنظيمات مهنية. لذلك عدىا أغلب الفقو اعبزائري من قبيل اؽبيئات العمومية الوطنية. لكوهنا ال
وىنا يقوؿ رشيد خلوُب اف اؽبيئات العمومية الوطنية يتميز مفهومها بنوع من العمومية والتجريد وعدـ التحديد، 

 .2ة ضمن مضموهناوذلك ما يسمح بإدراج بعض اؽبيئات ومن بينها السلطات االدارية اؼبستقل
 في النصوص التأسيسية للسلطات االدارية المستقلة: .3

واليت أقرت اختصاص القاضي االداري  مستوى النصوص التأسيسية للسلطات االدارية المستقلةأما على 
 الرقايب عليها، قبد:

منو  17، ُب اؼبادة احملدد للقواعد العامة اؼبتعلقة بالربيد واؼبواصبلت السلكية والبلسلكية 13-2111قانوف: 
 .3أقرت جواز الطعن ُب قرارات ؾبلس سلطة الضبط أماـ ؾبلس الدولة

منو القرارات 139اؼبتعلق بالكهرباء والغاز وتوزيع الغاز بالقنوات، أخضعت اؼبادة  11-12وُب قانوف رقم: 
 .4الصادرة عن عبنة ضبط الكهرباء والغاز أب الطعن أماـ ؾبلس الدولة

منو أخضع قرارات رفع التجميع الصادرة عن ؾبلس  19اؼبتضمن قانوف اؼبنافسة ُب اؼبادة  13-13األمر رقم:  
 .5اؼبنافسة لرقابة ؾبلس الدولة

                                                           
1
- Voir: Zouaima Rachid, Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en 

droit algerien, Idera n 1, alger, 2005, p.p 16-18. 

Op cit, .p.p 16-18. 
 .413، ص 2007رشيد خموفي، قانون المنازعات االدارية، تنظيم واختصاص القضاء االداري، د م ج، الجزائر،  - 2
، 2000غشت  06، الصادر في ج ر المؤرخة في: 2000غشت  05المؤرخ في:  03-2000من قانون:  17تنص المادة  - 3

" يجوز الطعن في قرارات مجمس سمطة الضبط أمام والالسمكية:القواعد العامة المتعمقة بالبريد وبالمواصالت السمكية  ، يحدد48ع 
 يس ليذا الطعن أثر موقف ".مجمس الدولة في أجل شير واحد ابتداء من تاريخ تبميغيا، ول

" يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة. القنوات:بالكيرباء والغاز بواسطة  يتعمق 01-02من القانون: 139المادة تنص  -4
 ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجمس الدولة ".

 قرار رفض التجميع أمام مجمس الدولة".بالمنافسة: " .. يمكن الطعن في  يتعمق 03-03من االمر  19تنص المادة   -5
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الذي اخضع القرارات التأديبية الصادرة عن الغرفة التأديبية  11-93وذات اغبكم كرس ُب اؼبرسـو التشريعي: 
 .مليات البورصة ومراقبتها لرقابة ؾبلس الدولةوالتحكيمية اؼبوجودة على مستوى عبنة تنظيم ع

منو أجاز امكانية الطعن أماـ ؾبلس الدولة ُب كل  87اؼبتعلق بالنقد والقرض ُب اؼبادة  11 -13والقانوف رقم: 
من قرار الًتخيص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية وبكمها القانوف اعبزائري، ةُب قرار الًتخيص بفتح مكاتب سبثيل للبنوؾ 

منو أجازت الطعن أماـ  117جنبية، وقرار الًتخيص بفتح فروع ُب اعبزائر للبنوؾ واؼبؤسسات األجنبية. وُب اؼبادة األ
 .1ؾبلس الدولة ُب قرار اللجنة اؼبصرفية اؼبتعلق بتعيُت قائم باإلدارة مؤقتا، أو اؼبصفي، والعقوبات التأديبية

منو امكانية الطعن ُب قرارات سلطة  115صري ُب اؼبادة اؼبتعلق بالنشاط السمعي الب 14-14والقانوف رقم 
 .2الضبط السمعي البصري اؼبتعلقة بالعقوبات االدارية أماـ اعبهات القضائية االدارية

منو امكانية الطعن ُب قرار رفض منح  14اؼبتعلق باإلعبلـ، أقر ُب اؼبادة  15-12والقانوف العضوي رقم: 
اؼبكتوبة أماـ اعبهة القضائية اؼبختصة. والذي يشَت رشيد زوايبية باهنا ـبولة جمللس االعتماد من سلطة ضبط الصحافة 

 .3الدولة نظرا لطبيعة عملها
غَت أف بعض من أراء الفقو اعبزائري، انتقد تدخل القوانُت العادية اؼبتعلقة بالسلطات االدارية واحملددة الختصاص 

 .4لدستور ُب ذلكؾبلس الدولة لرقابة قرارات زبصها، ؼبخالفة ا
ومن التطبيقات القضائية للرقابة على أعماؿ السلطات االدارية اؼبستقلة، قبد ؾبلس الدولة اعبزائري وقف على  

عيب عدـ االختصاص الشخصي ُب بعض قراراهتا، ومن ذلك ُب قراره اؼبتعلق بقضية يونُت بنك ضد ؿبافظ بنك اعبزائر 
مسك بأف المقرر المطعوف فيو يشكل عقوبة تأديبية ال يمكن اصدارىا اال حيث أف المدعية تت".. :والذي جاء فيو

                                                           
رخة في: ؤ ، الصادر في الجريدة الرسمية الم2003غشت  26المؤرخ في:  11-03األمر:  من 107و 87أنظر المادتين:  -1

 والمتمم. والقرض المعدل. المتعمق بالنقد 52، ع 2003غشت  27
 ،2014-03-23الصادر في ج ر المؤرخة في:  2014-2-24في:  المؤرخ 04-14من القانون:  02-105 انظر المادة -2

 النشاط السمعي البصري. 16ع 
يناير  15، الصادر في الجريدة الرسمية المؤرخة في: 2012يناير  12المؤرخ في:  05 12من قانون:  14أنظر: المادة  -3

 ق باالعالم.، يتعم2، ع 2012
4  - Voir: Zouaima Rachid, le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en 
droit Algérien, ibid, p 11. 
أنظر: نصر الدين بن طيفور،" مالحظات حول قواعد االختصاص النوعي لممحاكم االدارية ومجمس الدولة "، المجمة النقدية لمعموم 

 .111، ص 2011، 02وزو، ع السياسية والقانوني، كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة مولود معمري تيزي 
 .13وعمار بوضياف، المعيار العضوي واشكاالتو، دفاتر السياسية والقانون، مرجع سابق، ص 
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 1990-04-14المؤرخ في:  10-90من القانوف  156من طرؼ اللجنة المصرفية وذلك تطبيقا للمادة 
 المتعلق بالنقد والقرض وبالتالي مشوب بعيب تجاوز السلطة.
عداد األنظمة في مسائل الصرؼ واتخاذ قرارات حيث أف مجلس النقد والقرض يتمتع بصالحيات من بينها ا

 بتفويض السلطة في مسائل تطبيق تنظيم الصرؼ التي يصدرىا وينفذىا المحافظ.
حيث يستخلص من ذلك أنو ال يمكن للمحافظ اتخاذ قرارات في مسائل تنظيم الصرؼ لكنو ملـز بتنفيذ 

 المقررات المتخذة من مجلس النقد والقرض.
باتخاذه مقرر السحب المؤقت لصفة الوسيط الممنوحة للمدعية فانو تجاوز سلطتو وبالتالي حيث أف المحافظ و 

 .1فاف مقرره مشوب بعيب البطالف "
كما صدر عن ؾبلس الدولة قرار متعلق بعيب عدـ االختصاص الزماين، متعلق بقرار صادر عن اللجنة اؼبصرفية 

 وٕب جاء فيو:بتعيُت متصرؼ اداري مؤقت لدى البنك اعبزائري الد
" حيث أنو وخالفا الدعاءات العارض والمتدخلين فاف عهدة اعضاء اللجنة المصرفية لم تنقض مدتها بعد بما أنو تم تعيينهم 

 لمدة خمس سنوات. 1997-05-03بموجب مرسـو رئاسي مؤرخ في 
 واف القرار المطعوف فيو صدر قبل انقضاء عهدة اعضاء اللجنة بثالثة أشهر..

 .2نتيجة فاف العارضين غير محقين في طلب ابطاؿ قرار اللجنة المصرفية "حيث وبال
 وُب قرار ؾبلس الدولة اعبزائري اؼبتعلق باللجنة اؼبصرفية السابق ذكره، تطرؽ ؼبشروعية التسبيب حيث جاء فيو:   

ر من شأنها االخالؿ بالشروط " حيث وبشأف التسبيب فاف القرار المطعوف فيو تأسس على معلومات بلغت الى علم بنك الجزائ
 العادية للتسيير.

التي تحدد  1990-04-14المؤرخ في:  10-90من القانوف  155حيث أف ىذا التسبيب كافي بناء على أحكاـ المادة 
 الظروؼ المستوجبة لتعيين متصرؼ اداري مؤقت

وعلى ضوء وثائق وجهت لو من طرؼ  2ة فقر  155حيث أف القرار المطعوف فيو تم اتخاذه من طرؼ اللجنة في إطار المادة 
 .3محافظي حسابات وبعض المساىمين تبرز صعوبات التسيير وكذا خالفات بين المساىمين من شأنها االضرار بمصالح الغير"

                                                           
قضية يونين بنك ضد محافظ بنك الجزائر، قرار منشور  2000ماي  08، جمسة 002138قرار مجمس الدولة، ممف رقم  - 1

 .76، ص 2005، 6مجمة مجمس الدولة، ع 
البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك المركزي  ، قضية2003-04-01، جمسة 101210س الدولة، ممف رقم قرار مجم - 2

 وما بعدىا. 136، ص 2003، 3زمن معو، قرار منشور مجمة مجمس الدولة، ع 
المركزي البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك  ، قضية2003-04-01، جمسة 101210قرار مجمس الدولة، ممف رقم  - 3

 وما بعدىا. 136، ص 2003، 3زمن معو، قرار منشور مجمة مجمس الدولة، ع 
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وُب نفس القرار تطرؽ أب رقابة االجراءات اؼبتخذة من قبل اللجنة اؼبصرفية، من حيث تكييفها كوهنا اجراءات 
 تأديبية:ادارية وليست 

قررت اللجنة المصرفية القياـ في عين المكاف وتم  2002-01-03" .. حيث وعالوة على ذلك وبموجب مداولة مؤرخة في 
 .AIBايداع تقرير إثر ىذه المراقبة الذي أكد على الصعوبات المالية وصعوبات تسيير بنك الجزائر الدولي 

 وانما يرمي الى التوصل الى مجرد تدبير تحفظي.حيث من جهة أف ىذا االجراء التحقيقي ليس حضوريا 
من القانوف ال يشكل  2فقرة  155حيث ومن جهة أخرى فاف ىذا القرار المتخذ بمبادرة من اللجنة المصرفية عمال بالمادة 
 .1وما يليها من القانوف " 156تدبيرا ذا طابع تأديبي وانما تدبيرا ال يخضع لإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

اف رقابة ؾبلس الدولة لركٍت االختصاص والشكل واالجراءات ُب قرارات السلطات االدارية اؼبستقلة، يبكن ادراجها 
 . 2زبضع ُب فبارستها لتطبيق النصوص القانونية وال ؾباؿ للتقدير فيهاألهنا ؽباذين الركنُت  الرقابة العميقةُب إطار 

ضي االداري اجتهادا ُب رقابة اؼبشروعية اػبارجية للركنُت السابقُت، قد أف مسألة ربرر القا يرى الباحثوبالتإب 
يكوف أقل مقارنة برقابة اؼبشروعية الداخلية لقرارات السلطات االدارية اؼبستقلة. حيث يكوف اعماؿ النص القانوين أؤب 

 من التأويل القضائي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك المركزي  ، قضية2003-04-01، جمسة 101210قرار مجمس الدولة، ممف رقم  -1

 وما بعدىا. 136، ص 2003، 3زمن معو، قرار منشور مجمة مجمس الدولة، ع 
، " الرقابة القضائية عمى أعمال السمطات االدارية المستقمة في الجزائر "، حوليات جامعة قالمة لمعموم االجتماعية فارة سماح -2

 .287، ص2017، جوان 20واالنسانية، ع 
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 لنشاط االداري.أثر االجتهاد القضائي االداري في ا الثاني:الفصل 

يبثل النشاط االداري ُب نظرية القانوف االداري ؿبورين أساسيُت، نظرية اؼبرفق العاـ ونظرية الضبط االداري.    
حيث االدارة العامة ؼبا تتحرؾ سبارس نشاطا اداريا اهبابيا يبثل تقدًن اػبدمة العامة من خبلؿ اؼبرافق العامة، ونشاطا سلبيا 

 اغبقوؽ واغبريات للمواطن حفاظا على النظاـ لعاـ.يبثل تقييد وتنظيم 
نبُت ُب ىذا الفصل دور وأثر االجتهاد القضائي االداري ُب نشاط االدارة العامة ُب كل من نظرية اؼبرفق العاـ 

 )اؼببحث األوؿ(، ٍب ُب نظرية الضبط االداري )اؼببحث الثاين(. 
 نظرية المرفق العاـ.المبحث األوؿ: أثر االجتهاد القضائي االداري في 

 المبحث الثاني: أثر االجتهاد القضائي االداري في نظرية الضبط االداري.
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 في نظرية المرفق العاـ. االداري المبحث األوؿ: أثر االجتهاد القضائي

نتو ُب الفقو يقوؿ ؿبمد أمُت بوظباح أف اؼبرفق العمومي وبتل مكانة مرموقة ُب الفقو الفرنسي، على عكس مكا   
اعبزائري حيث أقل مفاىيم القانوف االداري اعبزائري عناية، ويكاد ٓب يذكر منذ سنوات ما بعد االستقبلؿ، وقد يكوف 
مرد ذلك تعقده وتغَتاتو اؼبستمرة، وحىت الدراسات اليت تناولتو كانت مقتضبة وليست وافية دبا فيو الكفاية، بالنظر ؼبكانة 

 .1القانوف االداري اؼبرفق العاـ ُب نظرية
اعبزائري، والتحوؿ ُب طرؽ ادارة وتسيَت اؼبرافق العامة  1989لكن وُب السنوات األخَتة خاصة ما بعد دستور 

 زاد االىتماـ بفكرة اؼبرفق العاـ ُب الدراسات الفقهية ربليبل وتطويرا.
ُب اعبزائر، وكاف الجتهادات ؾبلس فاؼبرفق العاـ يدخل ُب ضمن اؼبفاىيم اؼبؤسسة للقانوف االداري ُب فرنسا و 
االداري دور كبَت ُب اقرار  فللقضاءالدولة الفرنسي الفضل ُب تكوين نظرية عامة خبصوصو كمحور للنشاط االداري.

 كذلك.  مع ؿبكمة التنازع ووتطوير فكرة اؼبرفق العاـ، من خبلل
زاوية ُب القانوف االداري، لذلك يبكن أف ربط جيز بُت اؼبرفق العاـ والقانوف االداري حُت اعتربه حجر الحيث 

 .المطلب األوؿ(نطرح تساؤال بداية؛ مىت نكوف أماـ مرفق عمومي؟ )
ٍب يطرح على بساط البحث ُب نظرية اؼبرفق العاـ القانوف اؼبنظم لو، حيث تبنت النظرية القانونية مبادئ روالف 

ق العاـ، واؼبتمثلة ُب مبدأ االستمرارية واؼبساواة والتكيف الدائم. الثبلثة الشهَتة باعتبارىا مبادئ أساسية تنظم سَت اؼبرف
غَت أنو نتيجة ربوالت اؼبرفق العاـ اغبديثة ظهرت مبادئ جديدة ؽبا عبلقة مباشرة اىتمت حبوكمة وعصرنة اؼبرفق العاـ،  

ن دور وأثر االجتهاد القضائي كمبدأ الشفافية واؼبساءلة واعبودة على سبيل اؼبثاؿ، فبا يطرح تساؤال ُب ىذا السياؽ ع
 نبُت ذلك ُب اآلٌب: )المطلب الثاني(.االداري ُب مواجهة ىذه اؼببادئ اؼبستحدثة خاصة وُب اذباىها. 

 
 المطلب األوؿ: متى نكوف أماـ مرفق عاـ؟ 

جهزة اف اؼبرفق العاـ باؼبعٌت اؼبادي أو الوظيفي ىو كل نشاط يهدؼ أب ربقيق اؼبصلحة العامة من قبل أ   
 الدولة، أي أف اؼبرفق العاـ يتحدد ُب كل مصلحة عامة يأتيها كل جهاز أو مشروع تابع للدولة.

ذلك ما يدعو الباحث أب طرح التساؤؿ التإب: مىت نكوف أماـ مرفق عاـ؟ خاصة وأف اؼبصلحة العامة قد يأتيها 
 أشخاص القانوف العاـ أو أشخاص القانوف اػباص من جانب.

                                                           
 .28-27-26، ص 1995محمد أمين بوسماح، المرفق العام في الجزائر، د م ج،  -1
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 ؼبشرع ُب تبٍت صفة اؼبرفق العاـ عن غَته، ومدى ضرورة تدخل القاضي االداري اجتهادا ُب ذلك؟يربز دور ا 
حيث للمشرع دور أساسي ُب ربديد اؼبرفق العاـ )الفرع األوؿ(، واؼبصلحة العمومية قد تكوف ؿبدد للمرفق العاـ  

قاضي االداري اجتهادا ُب ربديد ما يدخل كمعيار غائي )الفرع الثاين(.  وُب حالة سكوت أو غموض اؼبشرع، يتدخل ال
 ُب اؼبرفق العاـ وما ىبرج عنو طبقا ؼبعايَت قضائية وبددىا )الفرع الثالث(. نبُت ذلك كاآلٌب:

 الفرع األوؿ: المشرع محدد للمرفق العاـ. المعيار االنتقائي.
من ثبلثة أصناؼ تشريعية  يبكن للمشرع أف يتدخل ُب ربديد اؼبرفق العاـ، وحاؿ اؼبشرع ال ىبرج عن واحد

 أساسية، الدستور أو التشريع الربؼباين أو التنظيم، ومنو يبكن أف كبدد اؼبرفق العاـ ُب كل ذلك ُب اآلٌب:
 أوال: عدـ دسترة المرفق العاـ. 

بصفة  اؼبعدؿ واؼبتمم وما قبلو، ال هبد ؼبصطلح اؼبرفق العاـ وجودا 1996الناظر للدستور اعبزائري اغبإب لسنة    
 التعريف والتحديد لو. 

" تضمن المرافق العمومية لكل مرتفق منو حيث نصت: 27ُب نص اؼبادة غَت أنو تطرؽ اشارة أب اؼبرفق العاـ 
 التساوي في الحصوؿ على الخدمات، وبدوف تمييز.

الوطني، تقـو المرافق العمومية على مبادئ االستمرارية، والتكيف المستمر، والتغطية المنصفة للتراب 
والذي تطرؽ فيو أب مبادئ اؼبرفق العاـ اؼبتمثلة ُب استمرارية تقدًن وعند االقتضاء ضماف حد أدنى من الخدمة ". 

 اػبدمة العامة والتكيف اؼبستمر، مع عدالة توزيعها على الًتاب الوطٍت، باإلضافة أب مبدأ اؼبساواة وعدـ التمييز.
ابة البعدية لؤلمواؿ، ُب الباب الثالث اؼبتعلق بالرقابة ومراقبة االنتخابات ُت سلطة ؾبلس احملاسبة ُب الرقب كما

على  192واؼبؤسسات االستشارية. ُب الفصل األوؿ منو اؼبتعلق بالرقابة خبصوص ؾبلس احملاسبة، حيث نصت اؼبادة 
المرافق اعات االقليمية و " يتمتع مجلس المحاسبة باالستقاللية ويكلف بالرقابة البعدية ألمواؿ الدولة والجمأنو:

 ..". العمومية 
حيث أشار النص الدستوري أب مصطلح اعبمع للمرفق العاـ، مسلما بوجود أنواع وتصنيفات متعددة للمرفق 

 العمومي مبدئيا. دوف ربديد لتعريف أو مفهـو ؽبا.
 دبعٌت أنو ليس ىناؾ دسًتة صروبة للمرفق العاـ وبصورة جلية.
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وؿ، أنو يبكن قراءة ضمنية للتحديد الدستوري للمرافق العامة، وذلك ؼبا ينص على اؼبرافق غَت أنو يبكن الق   
السيادية واؼبرافق غَت السيادية، من خبلؿ التصنيف الذي يعتد باؼبرافق العامة الدستورية السيادية، واؼبرافق العامة 

 . 1الدستورية اؼبتعلقة بضماف اغبقوؽ االجتماعية
من  70المادة عمومية السيادية زبص أساسا ُب مرفق الدفاع الوطٍت واألمن، وذلك دبوجب فدسًتة اؼبرافق ال

، حُت تكلمت عن االعًتاؼ حبق االضراب وأنو يبارس ُب إطار المعدؿ والمتمم 1996الدستور الحالي لسنة 
واألمن، أو ُب صبيع اػبدمات أو  القانوف، ٍب بينت انو يبكن للقانوف منع فبارسة ىذا اغبق وذلك ُب ميادين الدفاع الوطٍت

 .2األعماؿ العمومية ذات اؼبنفعة اغبيوية للمجتمع
حيث التنصيص الدستوري ُب ىذا اؼبقاـ ؼبرفق الدفاع واألمن باؼبفهـو السليب ال االهبايب. ٍب ربدث عن تصنيف 

جتمع، وما دوهنا ليست ذات ىرمي للمرافق العمومية باعتبار أحدىا تقع ُب الرأس مىت كانت ذات منفعة حيوية للم
 منفعة حيوية.

؛ وىو مرفق عمومي سيادي يرتبط باؼبهاـ السياسة الخارجيةاضافة أب مرفق الدفاع واألمن الوطٍت، قبد مرفق    
اؼبوكلة لرئيس اعبمهورية ُب تقرير السياسة اػبارجية وعقد االتفاقيات واؼبعاىدات الدولية، حيث ذلك قبد لو أساسا 

 ن خبلؿ عديد نصوص الدستور، واليت تتعلق بصبلحيات رئيس اعبمهورية للسياسة اػبارجية. دستوريا م
باعتباره مرفقا عموميا متعلقا خبدمة العدالة، وضباية اغبقوؽ واغبريات الفردية  لمرفق القضاءكما تطرؽ الدستور 

 ساسا. واعبماعية، وذلك دبوجب نصوص الدستور متكلما عنها باعتبارىا سلطة عمومية أ
حيث أحاؿ اؼبؤسس الدستوري أب القانوف العضوي والعادي ُب تشكيل ـبتلف التنظيمات القضائية سواء العادية 

 أو االدارية وغَتنبا.
اف الدستور تطرؽ وأشار للمرافق العمومية بصورة سلبية، ؼبا تطرؽ أب الوظائف اؼبختلفة اليت سبارس من قبل    

اؼبتعددة واؼبتعلقة سواء باعبانب السياسي كاؼبرافق اؼبتعلقة باإلدارة اؼبركزية واالدارة البلمركزية  اؽبيئات واؼبؤسسات واؼبرافق
واعبماعات احمللية على سبيل اؼبثاؿ. واعبانب االقتصادي واالجتماعي ؼبا تتطرؽ أب الوظائف االقتصادية واالجتماعية 

 واليت تضمنها مؤسسات ومرافق ذات الصلة.
نتيجة األساسية وىي عدـ دسًتة اؼبرافق العامة، ولعل ذلك مرده ىو جعل ذلك من اختصاص لكن تبقى ال 

 اؼبشرع الربؼباين.

                                                           
 ىا.وما بعد 264أحمد دخينيسة، مرجع سابق، ص  - 1
 المعدل والمتمم. 1996من الدستور الجزائري لسنة  70أنظر: المادة  - 2
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 ثانيا: اختصاص القانوف البرلماني في تحديد المرافق العامة. 
ف يقصد بالقانوف الربؼباين النصوص التشريعية اليت تصدرىا السلطة التشريعية واليت قد تتمثل ُب كل من القانو 

 العضوي والقانوف العادي.
 والسؤاؿ الذي يطرحو الباحث في ىذا السياؽ؛ ىل حدد القانوف البرلماني مفهوما للمرفق العاـ؟

يعد قانوف اعبماعات احمللية نصا تشريعيا صادرا من السلطة الربؼبانية، مؤسسا للجماعات االقليمية للدولة ُب كل 
 اؼبتعلق بالوالية. 17-12ؼبتعلق بالبلدية وقانوف: ا 11-11من البلدية والوالية، ُب قانوف: 

 فهل حدد قانوف الجماعات االقليمية الجزائري مفهوما للمرفق العاـ؟
 اؼبتعلق بالبلدية، استخدـ اؼبشرع اصطبلحات متعددة للتعبَت عن اؼبرفق العاـ، وىي: 11-11خبصوص قانوف: 

 و الصطبلح اؼبؤسسات البلدية.اؼبرفق العاـ واؼبصاّب العمومية اضافة أب استخدام
ُب الفصل الثاين اؼبتعلق باؼبندوبيات  المرفق العاـ والمرافق العموميةباصطبلح  حيث عرب قانوف البلدية

 واؼبلحقات البلدية من القسم الثالث اؼبتعلق باإلدارة البلدية واؼبصاّب العمومية وأمبلؾ الدولة.
 :1لق بالبلدية على أفاؼبتع 11-11من قانوف  134حيث نصت اؼبادة 

 " تتولى المندوبية البلدية ضماف مهاـ المرفق العاـ وتوفير الوسائل الضرورية للتكفل بها...".
:" يحدد بموجب مرسـو عدد المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2منو على أنو 136ونصت اؼبادة 

صفة خاصة، على الطابع الجغرافي والحضري إلقليمها أعاله وحدودىا بالنسبة لكل بلدية كبرى اعتمادا، ب 134
 ومقتضيات المرفق العاـ...".

 :3منو كذلك على أنو 137وجاء ُب اؼبادة 
يحدد المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة، المرافق العمومية التي يعهد بها الى المندوبية البلدية ويوفر "

 الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسيرىا ".
، 154، 153، 152، 151، 151، 149فقد عرب ذلك ُب نص اؼبواد:  المصالح العمومية البلديةأما اصطبلح 

155 ،156. 
 أشار اؼبشرع أب اؼبصاّب العمومية البلدية باعتبار غايتها ُب تلبية حاجات مواطٍت البلدية وادارة أمبلكها. 149ففي اؼبادة 

                                                           
 .134المتعمق بالبمدية، المادة  10-11قانون  - 1
 .136المتعمق بالبمدية، المادة  10-11قانون  - 2
 .137المتعمق بالبمدية، المادة  10-11قانون  - 3
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تبعا ؼبعيار امكانيات ووسائل  149انشاء اؼبصاّب العمومية اؼبشار اليها ُب اؼبادة يشَت اؼبشرع أب امكاف  151وُب اؼبادة 
 واحتياجات كل بلدية، دبعٌت أف للبلدية سلطة التقدير ُب عدد وحجم ىذه اؼبصاّب العمومية.

بلؿ اؼبباشر واؼبؤسسة ٍب بينت اؼبادة نفسها ُب الفقرة الثانية طرؽ ادارة وتسيَت اؼبصاّب العمومية البلدية ُب شكل االستغ
 العمومية البلدية واالمتياز والتفويض.

 طرؽ ادارة وتسيَت اؼبصاّب العمومية باألساليب األربعة. 156أب اؼبادة  151وبُت ُب اؼبواد 
أنبها  بداية ٓب يعرؼ مفهـو اؼبرفق العاـ وذلك لبلعتبارات القضائية والفقهية اليت سبيزه واليت أف قانوف البلدية يرى الباحث

 ربولو وتغَته مسايرة للمصاّب العامة واػبدمات العامة.
ميز ضمنيا ُب إطبلؽ اصطبلح اؼبرفق العاـ واؼبصاّب العمومية، حيث كاف اؼبرفق العاـ يقابل اؼبرافق -اؼبشرع  –لكنو 

ـ بصيغة اؼبفرد، واؼبرافق العمومية التابعة للبلدية مباشرة، أو ما قد يعترب تابعا للتنظيم االداري البلدي، ؼبا أغبق اؼبرفق العا
 واؼبلحقات البلدية. بصيغة اعبمع، أب اؼبندوبيات

أب اؼبصاّب واػبدمات ُب اذباه اؼبواطن استخدـ اصطبلح اؼبصاّب العمومية البلدية، وأكد ذلك ؼبا  وؼبا تطرؽ قانوف البلدية
د. حيث ُب ىذا السياؽ قد لبرج عن ىياكل اؼبرفق العاـ تطرؽ أب طرؽ ادارة وتسيَت ىذه اؼبصاّب بالطرؽ األربعة فيما بع

 التقليدي للبلدية ُب ادارة اؼبصاّب العمومية أب اؼبرافق العامة االقتصادية اليت تسَت على سبيل اؼبثاؿ باالمتياز والتفويض.
ومية، بتبٍت اؼبفهـو التقليدي ميز ُب االطبلؽ االصطبلحي للمرفق العاـ بُت اؼبرفق العاـ واؼبصاّب العم كأف قانوف البلدية

للتنظيمات االدارية الكبلسيكية واؼبفهـو اؼبستحدث اعتمادا على اؼبعيار الغائي الوظيفي للمرفق العاـ ؼبا استعمل 
 اصطبلح اؼبصاّب العمومية. 

 ذلك اهبابيا، وحسنا ما فعل اؼبشرع. الباحثويعتقد 
 اؼبرفق العاـ مستخدما اصطبلحا أساسيا وىو اؼبصاّب العمومية اؼبتعلق بالوالية، فانو تطرؽ أب 17-12أما قانوف 

 الوالئية.
ففي نص اؼبادة السابعة منو، من الباب األوؿ اؼبتعلق بتنظيم الوالية ُب الفصل األوؿ اؼبتعلق باألحكاـ العامة 

 نصت:
والتساوي في  الستمرارية"يمكن الوالية انشاء مصالح عمومية للتكفل باحتياجات المواطن وتضمن لو ا

 ".االنتفاع

 141وأكده ُب الفصل الرابع من الباب الرابع اؼبتضمن تنظيم الوالية، ؼبا ظباه اؼبصاّب العمومية الوالئية من اؼبادة 
 منو. 151أب اؼبادة 
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أب اؼبصاّب العمومية الوالئية مع اؼبؤسسات العمومية ذات الطابع االداري أو ذات  حيث تطرؽ قانوف الوالية
منو. ؼبا تطرؽ للمزايدات واؼبناقصات والصفقات. وُب اؼبادة  137واؼبادة  135طابع الصناعي التجاري ُب اؼبواد ال

 ؼبا تكلم على أسلوب تسيَت اؼبؤسسة العمومية الوالئية. 147
وف اؼبرفق العاـ فيو كقاناستخدـ االصطبلح الوظيفي مبدئيا. دوف التطرؽ أب اصطبلح  بالتإب قانوف الوالية

 البلدية.
 ما يلي على سبيل اؼبثاؿ:العاـ دبصطلح اػبدمة العمومية ُب كما عرب اؼبشرع الربؼباين عن اؼبرفق 

:" تتمثل المبادئ التي يرتكز عليها استعماؿ الموارد المائية 1اؼبتعلق باؼبياه 12-05جاء ُب اؼبادة الثالثة من القانوف:
 وتسييرىا وتنميتها المستدامة فيما يأتي:

لحق في الحصوؿ على الماء والتطهير لتلبية الحاجيات األساسية للسكاف في ظل احتراـ التوازف ا -
 للماء والتطهير، الخدمات العموميةاالجتماعي والقواعد التي يحددىا القانوف في مجاؿ 

 الحق في استعماؿ الموارد المائية لكل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانوف العاـ أو القانوف الخاص -
في حدود المنفعة العامة وباحتراـ الواجبات التي يحدد ىذا القانوف والنصوص التنظيمية المتخذة 

 لتطبيق،..".
منو على ذلك عندما قالت:" يشكل التزويد باؼباء  111ُب اؼبادة  12-15وأكد عن ذلك أيضا ُب القانوف رقم: 

 ". خدمات عموميةالشروب والصناعي والتطهَت 
اؼبتعلق  11-12، وُب قانوف رقم: 2اؼبتعلق بالربيد واؼبواصبلت السلكية والبلسلكية 13-2111وُب قانوف: 

 .3بالكهرباء ونقل الغاز عرب القنوات
من خبلؿ ما تقدـ، قبد التشريعات الربؼبانية تطرقت أب مفهـو اؼبرفق العاـ ُب مضامُت ثبلثة أساسية، اؼبفهـو 

 واؼبفهـو الوظيفي اؼبعرب عنو ب" اؼبصلحة العامة "، و " اػبدمة العامة ". العضوي اؼبعرب عنو ب" اؼبرفق العاـ "، 
 . 03-16ثالثا: المرفق العاـ في المرسـو الرئاسي:

اضافة أب القواعد الدستورية والقواعد الربؼبانية الصادرة عن السلطة التشريعية، يطرح تساءؿ ُب تقدير اؼبرفق العاـ 
 صدرىا السلطة التنفيذية من خبلؿ النصوص التنظيمية.ضمن القواعد التشريعية اليت ت

                                                           
سبتمبر  04في:  ، المؤرخ60مياه، الصادر في الجريدة الرسمية، ع يتعمق بال 2012غشت  04المؤرخ في:  12-05قانون:  -1

2005 . 
 .2000غشت  06، الصادرة بتاريخ: 48ج ر، ع  -2
 .2002-02-06، بتاريخ: 08ج ر، ع  -3
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-16المرسـو الرئاسي:  حيث عرب التنظيم عن اؼبرفق العمومي باؼبصطلح ذاتو دوف ربديد ؼبفهومو، وذلك ُب
" ينشأ لدى الوزير ، حُت ذكر ُب نص اؼبادة األؤب منو على:1المتضمن انشاء المرصد الوطني للمرفق العمومي 03

ىو " ىيئة استشارية "،  وداخلية المرصد الوطني للمرفق العمومي، يدعى في صلب النص " المرصد ".المكلف بال
 .2دبوجب نص اؼبادة الثانية من ذات اؼبرسـو

حيث من مهامو على سبيل اؼبثاؿ: ".. تقييم أعماؿ تنفيذ السياسة الوطنية واالشراؼ عليها ُب ميداف ترقية اؼبرفق 
 .3ىا."العاـ واالدارة وتطوير 

كذلك ـبتلف اؼببادئ اليت يبكن أف تساعد   13-16أب اؼبادة السابعة من اؼبرسـو الرئاسي  3حيث بينت اؼبادة 
 ُب حوكمة اؼبرفق العاـ وعصرنتو.

:".. اقًتاح القواعد والتدابَت الرامية أب ربسُت تنظيم اؼبرفق العاـ وسَته، 4ُب مضموهنا على 3حيث نصت اؼبادة 
 مع التطورات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية وكذا مع حاجات مستعملي اؼبرفق العاـ.قصد تكييفها 

 اقًتاح أعماؿ تنسيق وربط عرب الشبكات بُت الدوائر الوزارية واالدارية واؽبيئات العمومية ..".
 .5االدارية "اؼبسانبة على تبسيط االجراءات ..كما نص ُب اؼبادة الرابعة منو على:" يكلف اؼبرصد ُب، 

؛ من خبلؿ النص التنظيمي أعبله، أنو يؤسس لصناعة القانوف خارج السلطة األصيلة لو وىي يرى الباحث
السلطة التشريعية، من خبلؿ امكانية مشاركة " اؼبرصد الوطٍت للمرفق العمومي " ُب اقًتاح القواعد والتدابَت لتحسُت 

د يبكن اف تكوف قواعد تشريعية تنظيمية يبعث هبا اؼبرصد كجهة استشارية تنظيم اؼبرفق العاـ وسَته. حيث تفسَت القواع
 :6اليت نصت على 13-16من ذات اؼبرسـو الرئاسي  15أب السلطة اؼبختصة، وذلك استنادا أب نص اؼبادة 

 " يرفع تقرير سنوي حوؿ المرفق العاـ الى رئيس الجمهورية ".

                                                           
يناير  13، المؤرخة في: 02الصادر في الجريدة الرسمية ع  ،2016جانفي  07المؤرخ في:  03-16المرسوم الرئاسي:  -1

 تضمن انشاء المرصد الوطني لممرفق العمومي.، ي2016
المتضمن انشاء المرصد الوطني لممرفق العمومي، المادة الثانية:" المرصد ىيئة استشارية، ويحدد  03-16المرسوم الرئاسي:  -2

 مقره بمدينة الجزائر ".
 لثالثة.المتضمن انشاء المرصد الوطني لممرفق العمومي، المادة ا 03-16:المرسوم الرئاسي -3
 المتضمن انشاء المرصد الوطني لممرفق العمومي، المادة الثالثة. 03-16المرسوم الرئاسي:  -4
 المتضمن انشاء المرصد الوطني لممرفق العمومي، المادة الرابعة. 03-16المرسوم الرئاسي:  -5
 .15 المتضمن انشاء المرصد الوطني لممرفق العمومي، المادة 03-16المرسوم الرئاسي:  -6
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ستشارية كما وصفها اؼبرسـو الرئاسي أحد التشريعات اؽبامة ُب تفعيل وبالتإب يبكن اف تكوف ىذه اؽبيئة اال   
مردودية اؼبرافق العامة بصورة عامة تنظيميا ونشاطا من خبلؿ القواعد والتدابَت اليت يبكن أف تقًتح من خبللو، وبالتإب 

 يساىم بصورة ما ُب صناعة قواعد اؼبرفق العاـ، انطبلقا من النص التنظيمي.
 ثاني: المصلحة العمومية محدد للمرفق العمومي: المعيار الغائي. الفرع ال

اف أصل وجود اؼبرفق العاـ ىو ضماف اؼبصلحة العمومية بداية، ووجدت ىذه األخَتة من أجل اشباع اغباجات 
اؼبردودية  العامة اليت عجز األفراد عن تلبيتها، ىذا كأصل مبتدأ، ونظرا لتطور النظرية والفكرة ُب الواقع فاف ضماف 

كمطلب جديد للمرافق العامة انتهاء، جعل اؼبرفق العمومي كأساس ومعيار للقانوف االداري دائر بُت اؼبصلحة العامة من 
 .1جانب واؼبردودية اػباصة من جانب ثاف

فعلة وجود اؼبرفق العاـ وسبب انشائو اؼبصلحة العمومية. فاؽبدؼ والغرض األساسي لوجوده، والذي من أجلو 
 .2وأنشأ اؼبصلحة العامة، فحيث كانت مصلحة عامة كاف للمرفق العمومي مربر لوجوده وجد

وُب ظل غياب تعريف تشريعي وتعريف قضائي للمصلحة العامة، يبقى اؼبرفق العاـ غَت ؿبدد اؼبعآب وذلك أمر  
ًتة ما وُب بلد ما، فهو يتغَت بتغَت طبيعي نظرا لتحوالتو اؼبستمرة واؼبتعاقبة. فهو يعكس التصورات الفلسفية السائدة ُب ف

 . 3الزماف واؼبكاف، وىذا ينطبق على وضعو ُب فرنسا واعبزائر على حد سواء
 لذلك جوىر تعريف اؼبرفق العاـ يتطابق وغاية اؼبصلحة العامة؛ ُب اذباه عديد الفقهاء.

 .4حيث عرفو جورج فيداؿ بأنو نشاط يهدؼ أب تلبية حاجة من اؼبصلحة العامة 
ىذا التعريف ىو تعريف عاـ يربط مباشرة بُت فكرة اؼبرفق العمومي هبدفو وغايتو وىو اؼبصلحة العامة دوف االشارة أب 

 صاحبو اف كاف شخصا عاما أو خاصا. 
ومن بينها التعاريف  شخصا عاما.لذلك اذبو اذباه فقهي أب ربديد اؼبرفق العمومي باعتباره كل مصلحة عمومية وبققها 

 :األتية
 .5حيث قاؿ: اؼبرفق العاـ ىو نشاط يقـو بو أو يؤمنو شخص عاـ لتحقيق اؼبصلحة العامة" Chapusتعريف 

 .1عرؼ:" اؼبرفق العمومي نشاط ذو مصلحة عامة تؤمنو صباعة عامة " Grimouardُب قضية  longومفوض اغبكومة 
                                                           

نادية ظريفي، " المرفق العام بين بين المصمحة العامة وىدف المردودية حالة عقود االمتياز "، رسالة دكتوراة عموم، كمية  -1
 .06، ص 2012-2011الحقوق بن عكنون الجزائر، 

 .33، ص 2001عبد اهلل حداد، الوجيز في قانون المرافق العامة الكبرى، منشورات عكاظ، المغرب، سنة  -2
 .3محمد األمين بوسماح، مرجع سابق، ص  -3
 .538، ص 2001االدري، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع بيروت،  دولفميو، القانونجورج فيدال، بيار  -4

5
- RénéChapus, les service public et la puissance publique, RDP, 1968, p 237. 
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وتنظيمو واالشراؼ عليو للحكاـ، ألف تأمينو ىو اؼبرفق العاـ:" ىو كل نشاط يعود مهمة ربقيقو  ديجيكما عرؼ الفقيو 
الـز لتحقيق وتطوير التعاضد االجتماعي، وىو بفضل ىذه الطبيعة ال يبكن تأمينو بالكامل اال بتدخل من السلطة 

 .2اغباكمة"
شخص عاـ أو واذبو رأي ثاف أب ربديد تعريف اؼبرفق العمومي بارتباطو دبصلحة عمومية ولكن قد تكوف من صنع 

 حىت، حيث ىذا التوجو يبثل التطور اؼبستمر للفكرة نظريا وميدانيا. شخص خاص
نكوف أماـ مرفق عمومي عند وجود مهمة ؼبهمة ذات مصلحة عامة من قبل شخص عاـ واما عند  Braibantحيث قاؿ 

 وجود ؼبهمة ذات مصلحة عامة عهد ربقيقها لشخص خاص مع منحو ؽبذه الغاية المتيازات وخضوعو أيضا
 . 3المتيازات

، بسبب عدـ وجود تعريف تشريعي وال قضائي خالؿ مؤشراتوىناؾ اذباه ربط اؼبرفق العمومي باؼبصلحة العمومية من 
من جهة، وانتماء اؼبرفق العمومي لبنية ىي عرضة للتطور والتحوؿ اؼبستمر زمانيا ومكانيا من جهة ثانية، حيث قاؿ 

Truchet 4ستهدؼ ربقيق مصلحة عامة يستدؿ عليو من خبلؿ بعض اؼبؤشراتأف اؼبرفق العمومي ىو نشاط ي. 
فاؼبصلحة العمومية سبثل اؼبعيار اؼبادي أو العنصر اؼبادي لتعريف اؼبرفق العمومي، حيث كل نشاط يتعلق باؼبرفق 

 . 5العمومي ىو نشاط ىبص مصلحة عامة، وليس كل نشاط وبقق اؼبصلحة العمومية ىو نشاط مرفق عمومي
 عدـ امكاف ضبط مفهـو المصلحة العمومية. أوال: 

اف مفهـو اؼبصلحة العمومية مرف يصعب ربديده وذلك الرتباطو بالتنظيم السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
وال أدؿ على ذلك أف التشريعات اؼبقارنة ومن  لئلطار الذي يعرؼ فيو، وألنو متطور مع تطور حاجات أفراد اجملتمع.

زائري يغفل عن ربديده وتعريف اؼبصلحة العمومية، ألف مدلولو ال يبكن حصره وربديده مكانيا وزمانيا بينها التشريع اعب
 ومضامنيا.

 .6فاؼبصلحة العمومية ال تعرؼ ولكن تبلحظ فقط
                                                                                                                                                                                                 
1

- C.E, 20-04-1956, consorts Grimouard et autres , RecLeb, p 1072 
2
-L Duguit, Droit Contitutionnel 3éme, édition, 1928, Tome, 2 p55. 

.20 سابق، صعن نادية ظريفي، مرجع   
 .21ن، ص 1رقم  نفسو، اليامشأنظر في ذلك: نادية ظريفي، المرجع  -3

4
- Didier trichet, label de service public et statut de service public, AJDA, 1982, p : 426. 

 .21 سابق، صظريفي، مرجع  عن: نادية
 .33مرجع سابق، ص ،ظريفينادية  -5
 ، اطمع01، دورية الكترونية، ص 2010-03-24، 2954رشيد بنعياش، مفيوم المصمحة العامة، دورية الحوار المتمدن، ع  -6

 .صباحا 10.20عمى الساعة  2018-04-25عميو بتاريخ: 
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 ومن بُت ذلك على سبيل اؼبثاؿ: تعريف المصلحة العموميةحاوؿ  بعض الفقوغَت أف 
ة تلـز اعبماعة صبيعا، أو هتم غالبيتهم لكن يعجز عن القياـ هبا النشاط ثروت بدوي قائبل بأهنا:" حاجات أساسي 

الفردي مثل اغباجة لؤلمن واغبماية، وىي ال ربقق رحبا وبذلك ال تستهوي األفراد فهي بذلك اجملاؿ الطبيعي لنشاط 
ا كيفا بأهنا مصلحة تكوف الدولة واعبماعات احمللية، فهي حاجات يعترب ربقيقها اشباعا للمصلحة العامة ". كما عرفه

قيمتها اؼبعنوية أعلى مرتبة وأؤب بالرعاية من اؼبصلحة اػباصة، ومن حيث الكم أو العدد بأهنا اؼبصلحة اليت ربقق نفعا 
 .1ألكرب عدد من األفراد

 باإلضافة أب عدـ امكاف ضبط مفهـو ؿبدد للمصلحة العامة، فإهنا قد تتعدد أب أصناؼ وأنواع. 
 وع تصنيف المصلحة العمومية.ثانيا: تن

اف مفهـو اؼبصلحة متأثر بدرجة كبَتة بتطور دور الدولة ووظيفتها، من الدولة اغبارسة أب دولة الرعاية، ففي    
ظل النمط األوؿ كاف مفهـو اؼبصلحة العمومية ضيقا ومتطابقا مع النظاـ العاـ، ليتسع اؼبفهـو ُب النمط الثاين من نشاط 

 الدولة.
كن توصيف اؼبصلحة العمومية ُب ظل الدولة اغبارسة باؼبصلحة العمومية الضيقة، أما ُب ظل الدولة حيث يب

 اؼبتدخلة فنجد اؼبصلحة العمومية اؼبتسعة.
أب مصلحة عمومية قومية، ومصلحة عمومية  –تطور نشاط الدولة  –كما يبكن تصنيفها تبعا لذات اؼبعيار 

 .2ادارية، ومصلحة عمومية مستحدثة
فاؼبصلحة العمومية القومية؛ ىي تلك اؼبتعلقة بالوظائف األساسية للدولة كالنشاط الدبلوماسي واألمن الداخلي 

 واألمن اػبارجي، وبعض األنشطة واليت قد ال تكوف أساسية بالنسبة للدولة كخدمات الربيد والكهرباء.
صاّب القومية، اال أف السلطة العمومية تعتربىا  واؼبصلحة العمومية االدارية؛ ىي تلك اؼبصاّب اليت تتطابق مع اؼب
 كذلك بإرادهتا الصروبة، ومثاؽبا مصاّب مكافحة البطالة واالندماج اؼبدين.

أما اؼبصلحة العمومية اؼبستحدثة؛ فهي تلك اؼبرتبطة باؼبيداف االقتصادي واالجتماعي واليت ىي باألساس مرتبطة 
 بأشخاص القانوف اػباص.

                                                           
 .140-139، ص 1984حماد محمد شطا، تطور وظيفة الدولة، الكتاب األول، نظرية المرافق العامة، د م ج، الجزائر،  -1
تفويض المرفق العام  ،BOTأنظر: مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، االمتياز الشركات المختمطة  -2

 .28ص ، 2015، 2 دراسة مقارنة، منشورات الحمبي الحقوقية، ط
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ومية اؼبستحدثة، قد يكوف الجتهاد القاضي االداري دور ُب استنباطها وتكريسها واقرارىا؛ وىي ىذه اؼبصاح العم
قد تتجمع ُب ؿباور ثبلثة اساسية: اؼبصلحة العمومية االجتماعية، واؼبصلحة العمومية االقتصادية، واؼبصلحة العمومية 

 .1البيئية
؛ أب مصلحة عمومية ؿبلية ومصلحة عمومية جهوية ويبكن تصنيف اؼبصلحة العمومية حبسب اؼبعيار اعبغراُب

 .2ومصلحة عمومية وطنية
ُب ربديد مدلوؿ اؼبصلحة العامة يبكن ردىا أب ثبلث مقومات أساسية ؿبددة  منظور الشريعة االسالميةومن    

يت يبكن أف قبد ؽبا، مقومات معنوية واليت يبكن من أف قبد فيها مصلحة حفظ الدين والعقل. ومقومات اجتماعية وال
فيها مصلحة متعلقة حبفظ النفس والنسل والعرض والنسب. ومقومات اقتصادية متعلقة باؼبصلحة العامة غبفظ اؼباؿ. 

 .3اضافة أب مقومات نظامية متعلقة حبفظ االمامة
لشريعة حيث ىذه الرؤية االسبلمية تنطلق ُب ربديد مفهـو ومضموف اؼبصلحة العامة انطبلقا من نظرية مقاصد ا

 االسبلمية واؼبعروفة باؼبقاصد اػبمسة، حيث ىذه اؼبقاصد قد تستغرؽ وقد تتسع وقد تضيق دبا تتضمنو الرؤية الوضعية.
من خبلؿ ما سبق، يبكن مبلحظة أنو ال يبكن ربديد مفهـو دقيق وثابت للمصلحة العمومية وبالتإب ال يبكن أف 

 تكوف أساسا دقيقا لتحديد اؼبرفق العمومي.
 الثا: المردودية بمعية المصلحة العمومية كمحدد للمرفق العمومي المستحدث. ث

بقصد تفعيل اؼبرفق العمومي بصفة عامة واؼبؤسسة العمومية بصفة خاصة واستحداث طرؽ جديدة لفعالية    
لو ولتأطَته وتفعيلو.  اؼبرافق العمومية ظهر مفهـو اؼبردودية للمرفق العمومي جبوار تلبية اؼبصلحة العمومية كمحدد جديد

خاصة مع ظهور طرؽ التسيَت اؼبستحدثة للمرافق العمومية ومن بينها طرؽ التفويض واليت قد تكوف ُب صور متعددة ومن 
 بينها طريق االمتياز.

وحيث إذا أصبح الكبلـ عن مدى مردودية اؼبرفق العمومي دبعية تلبية اؼبصلحة العمومية، فاف ذلك مدعاة أب 
ار األخَتة ؿبدد وحيد للمرفق العمومي، أو على األقل ًب ذباوز اؼبصلحة العمومية اجملردة أب ضرورة اؼبردود اؼبإب عدـ اعتب

 للمرافق العمومية.

                                                           
 .1رشيد بنعياش، مرجع سابق، ص   -1

يحدد الشروط المتعمقة بامتياز انجاز المنشآت القاعدية  2004-12-20المؤرخ في:  417-04أنظر: المرسوم التنفيذي  2-
 نية.، حيث ميز بين المنفعة العمومية المحمة والجيوية والوطوأو تسييرىاالستقبال ومعاممة المسافرين عبر الطرق 

أنظر: فوزي خميل، المصمحة العامة من منظور اسالمي، دار ابن حزم، المعيد العالمي لمفكر االسالمي، فرجينيا الو م أ،  ط  -3
1 ،2006 . 
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واؼبردودية مصطلح اقتصادي حبت أساسا، ويعٍت الفرؽ بُت الوسائل اؼبستعملة والنتائج احملققة، وإذا كانت ُب 
سب عدديا ففي العلـو االجتماعية واػبدمات اؼبرفقية تعٍت مدى الوصوؿ أب نتائج مالية العلـو االقتصادية واؼبالية رب

 .1واجتماعية مقارنة بالوسائل اؼبرصودة لذلك
وؼبا كانت اؼبردودية فكرة اقتصادية باألساس فهي ارتبطت باؼبرافق العمومية االقتصادية دونا عن اؼبرافق العمومية 

 وبة تطبيقها ُب الصنف الثاين.االدارية، أو على األقل صع
حيث يرى الباحث، أف فكرة اؼبردودية ىي أساسا زبص النشاط االقتصادي اػباص، وىي سبثل اليـو حجر    

األساس ُب بناء العمل االقتصادي دبختلف أنواعو وأصنافو وتشكبلتو، دبا فيو ما يتضمن ُب قانوف االستهبلؾ واؼبستهلك 
 رؼ كذلك بالسلطات التجارية اؼبستقلة جبوار السلطات االدارية اؼبستقلة.وتشريعات اؼبنافسة، وما يع

حيث أصبح من مستلزمات تقدًن اػبدمة أف تكوف ذات مردودية، حبيث انسحب ىذا اؼبفهـو من نطاؽ القانوف 
 اػباص أب نطاؽ القانوف العاـ ومن ذلك ُب ؾباؿ اؼبرفق العاـ وما يقدمو من مصاّب عامة.

 ردودية ىي صفة زبص اؼبصاّب العامة اليت تأتيها اؼبرافق العامة.وبالتإب اؼب
 الفرع الثالث: مدى ضرورة تحديد المرفق العاـ من قبل القاضي االداري؟ المعيار القضائي. 

ؼبا كاف اؼبشرع قاصرا عن ربديد مضموف ومفهـو اؼبرفق العاـ، وكانت اؼبصلحة العامة فكرة مرنة فضفاضة ال يبكن  
 تأسيس عليها دبفردىا لتحديد مىت نكوف أماـ مرفق عاـ ومىت ال نكوف أمامو.كذلك ال

يبكن لبلجتهاد القضائي أف يكوف لو دور وأثر ُب نظرية اؼبرفق العاـ عموما، وُب ربديده على وجو اػبصوص، نبُت 
 عبزائري )ثالثا(.ذلك ُب االجتهاد القضائي الفرنسي الكبلسيكي التقليدي )أوال(، ٍب ُب االجتهاد القضائي ا

وؼبا كاف اؼبرفق العاـ يتحوؿ ويتطور كاف لبلجتهاد القضائي متابعة ومسايرة تلك التحوالت والتطورات نبينها ُب 
 الفقرة الثانية )ثانيا(.

 اوال: المرفق العاـ أساس للقانوف االداري في: االجتهاد القضائي الفرنسي الكالسيكي.
ُب نظرية القانوف االداري الفرنسي منذ منتصف القرف العشرين، مع فكرة السلطة  تعد فكرة اؼبرفق العاـ حجر زاوية

أثر بارز ُب اكتشاؼ ىذا األساس واؼبعيار اعبديد للقانوف االداري،  Tissierالعامة، حيث كاف لدوجي ومفوض الدولة 
 من خبلؿ اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي وؿبكمة التنازع كذلك.

ساس ومعيار القانوف االداري، صاحب تطور ُب وظيفة الدولة اؼبستمر واؼبتواصل دائما، وىذا التوجو اعبديد أل
حيث كانت ُب البداية دولة حارسة، وتبعا لذلك كاف معيار السلطة العامة ىو أساس القانوف االداري دبا يبثلو من قواعد 

                                                           
 .79نادية ظريفي، مرجع سابق، ص  -1
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 اشباع اغباجات العامة واؼبصاّب العمومية كاف األمر والنهي اليت تتبلءـ مع طبيعة ىذه الوظيفة، وحيث تدخلت الدولة ُب
 .1والبد اف يتأسس معيار اؼبرفق العمومي دبا يبثلو من أداء اػبدمات العمومية كمعيار للقانوف االداري دبعية اؼبعيار األوؿ
لصادر وكاف ظهور ىذا اؼبعيار كأساس للقاعدة القانونية االدارية، والختصاص القاضي االداري ُب حكم ببلنكو ا

، فاالجتهاد القضائي من خبلؿ ىذا القرار وما تبعو من أحكاـ 1873-12-18عن ؿبكمة التنازع الفرنسية ُب: 
وقرارات، أدى أب التحوؿ ُب مسألة وظيفة الدولة من دولة السلطة العمومية أب دولة اؼبرافق العمومية، أو على االقل 

 رفق العاـ.ضرورة االنسجاـ بُت الدولة السلطة والدولة اؼب
حيث قرار ببلنكو طرح سؤاال مهما: ففي ظل غياب النص التشريعي، من ىي احملكمة اؼبختصة للبت ُب 

 التعويض عن الضرر اغباصل للمواطنُت دبناسبة تسيَت اؼبرفق العاـ؟
ولة حيث ذباذب رأياف غبل ىذا السؤاؿ، األوؿ ىبص ؾبلس الدولة الفرنسي والذي كاف يأخذ بفكرة ونظرية الد

السلطة كمعيار اختصاص احملاكم االدارية، والرأي الثاين خص ؿبكمة النقض الفرنسية القائم على تطبيق وتفسَت قواعد 
القانوف اؼبدين، والذي ينص ُب فحواه أف اؼبستخدموف وأرباب اغبرؼ مسؤولوف عن األضرار اليت يرتكبها خدامهم 

 ت ؿبكمة بوردو ُب نازلة ببلنكو.ومتعلميهم، أي اختصاص احملكمة اؼبدنية كما ادع
ٍب جاء اجتهاد مفوضو ؾبلس الدولة وقالو بضرورة األخذ دبعيار ثالث أو فكرة ثالثة من خبلؿ نقد الرأيُت 

 السابقُت.
حيث انتقد الرأي األوؿ باعتباره ال يستند أب أساس صحيح فهو ال يهم اال الدعاوى اؼبرفوعة ضد الدولة السلطة 

 الذي ال يعرب عنو ُب حيثيات ونازلة ببلنكو. العمومية، الشيء
والرأي الثاين يعمل على اؼبساواة بُت الدولة واألفراد ُب االحتكاـ أب القانوف والقضاء العادي، وىو ماال يقبل كما 

 قاؿ مفوضو اغبكومة ُب فرنسا باعتبار معمل التبغ ليسا مرفقا خاصا.
 فق العاـ ولو ٓب يصرح بذلك صراحة.تبعا لذلك اختارت ؿبكمة التنازع فكرة اؼبر 

-16ولقد تدعم معيار اؼبرفق العاـ كأساس الستقبلؿ القانوف االداري، حبكم تَتييو عن ؾبلس الدولة الفرنسي ُب 
 .2اثر صدور ىذا اغبكم توسعت فكرة اؼبرفق العاـ لتشمل اؼبرافق العامة احمللية كذلك، 16-1913

واللوار، قد خصص جوائز لكل من يقتل  اجمللس العاـ إلقليم الصاوفحيث تتلخص وقائع ىذا اغبكم ُب أنو 
األفاعي، تسدد من ميزانية العمالة رصدت ؽبذا الغرض وبالنظر أب غبماس الصيادين ُب قتل االفاعي فقد نفذ الرصيد، 

                                                           
 .49-48ن االداري، مرجع سابق، ص أنظر: طعيمة الجرف، القانو  -1
 .50-49طعيمو الجرف، مرجع سابق، ص  -2
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وبصلو على اعبائزة اؼبالية،  فبا جعل العمالة عاجزة عن دفع اعبوائز مكتفية باالعتذار، فكاف السيد تَتييو من بُت الذين ٓب
فبا دفع بو أب رفع القضية أب ؾبلس الدولة مدعيا اف العمالة قد أخلت بالتزاماهتا التعاقدية، وذلك خبرؽ بنود العقد اؼبرـب 
بُت اجمللس البلدي وصيادي األفاعي، وبذلك قضى ؾبلس الدولة الفرنسي بوجود نزاع ما بُت األطراؼ ) السيد تيَتي 

واللوار ( وأنو كاف من الضروري ؽبذا األخَت اف يبث فيو بالرغم من كوف فكرة اؼبرفق العاـ  س البلدي لعمالة الصاوفواجملل
ٓب تستعمل مباشرة فإهنا تستخلص من اؼبوضوع واؼبصطلحات، اليت ازبذ هبا هبا مقرر اجمللس العاـ بتخصيص جوائز من 

ت على االعتماد اؼبسجل ؽبذه الغاية دبيزانية العمالة برسم السنة اؼبالية أجل القضاء على ىذه اغبيوانات الضارة والتصوي
1911. 

واللوار من اجل ازباذ التدابَت  لكل ىذه األسباب وجو ؾبلس الدولة الفرنسي السيد تَتي أب عامل اقليم الصاوف
 البلزمة لتصفية الدين اؼبستحق للمعٍت باألمر.

 اغبكومة آنذاؾ السيد روميو نستنتج مبادئ ىامة وأنبها: ومن خبلؿ حكم تَتي واستنتاجات مفوض
عدـ سبييز قضاء اعبماعات احمللية عن القضاء االداري، حيث قبل ىذا اغبكم كاف اختصاص اعبماعات احمللية 

 للقضاء العادي والقانوف العادي، ومنو انتقل اغباؿ أب اختصاص القضاء والقانوف االداري.

ن اؽبيئات العامة مع بعضها البعض او مع اؽبيئات اػباصة واؼبتعلقة بتدبَت اؼبرفق العاـ كل االعماؿ اليت تنشأ م
 تدخل ُب اختصاص القضاء االداري، حيث يبتد ىذا االختصاص أب اعبماعات احمللية.

 أي أف ُب مفهـو حكم تَتي اعبماعات احمللية ىي مرافق عامة زبضع للقاضي االداري وقانونو.
، مؤكدا على تكريس فكة اؼبرفق العمومي  29/12/1918ري الصادر عن ؿبكمة التنازع ُب ٍب جاء حكم فوت

كأساس للقاعدة القانونية االدارية، ومؤسسا كذلك ؼبدرسة اؼبرفق العمومي ُب نظرية القانوف االداري بزعامة الفقيو 
 .1دهبي

ب النار ُب اصطبل يبلكو السيد حيث تتلخص وقائع اغبكم ُب اف مريضا عقليا ىرب من ملجأ خاص هبم، وأضر 
 فوتري، فبا أغبق بو ضررا كبَتا نتيجة احًتاؽ ما بداخلو.

حيث أقاـ السيد فوتري دعواه على اساس مسؤولية مرفق اؼبستشفى، الذي ٓب يراقب نزالئو كما هبب، وىو ما 
 تشفيات.قضت بو ؿبكمة التنازع باختصاص القضاء االداري تأسيسا على فكرة اؼبرفق العاـ للمس

؟     األحكاـ السابقة تمثل تاريخ االجتهاد القضائي االداري الفرنسي، فما ىو الحاؿ اليـو
 .اـ: ضرورة لتدخل القاضي االداريتحوؿ مفهـو المرفق الع ثانيا:

                                                           
 ت الكبرى لمقضاء االداري الفرنسي.اأنظر األحكام والقرار  -1
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اف الفقو الكبلسيكي شكل مفهـو اؼبرفق العاـ انطبلقا من ثبلثة عناصر: التدخل اؼبباشر لشخص عمومي لتنظيم 
مرفق عمومي، العمل على ربقيق الصاّب العاـ، مع اػبضوع لنظاـ قانوين متميز اال وىو القانوف االداري واختصاص وسَت 

 القاضي االداري ُب حاؿ ما اذا اثَت نزاع.
الفرنسي، من خبلؿ تواتر أحكامو القضائية وقراراتو كرس مفهوما جديدا ومستحدثا  اجتهاد ؾبلس الدولةغَت اف 
 ـبالف للمفهـو الكبلسيكي اؼبذكور. للمرفق العاـ،

، كرس 1938ماي  13فالقرار اؼبتعلق بالصندوؽ التعاضدي للمساعدة واغبماية الصادر عن ؾبلس الدولة ُب 
 مفهوما جديدا للمرفق العمومي من خبلؿ امكانية اصدار بعض أشخاص القانوف اػباص قرارات ادارية.

غبربُت العاؼبيتُت كانت سببا ُب اثارة العديد من االشكاليات ، بُت فًتة افمؤسسات الضماف االجتماعي   
القانونية واالدارية، لعدـ اغبسم ُب مسألة طريقة تسيَتىا، ىل تعهد أب تنظيمات عامة اـ ىيئات خاصة، وىل يطبق 

من اختصاص  يطبق على اؼبأجورين واؼبقاوالت فهو التأمُت قطاععليها القانوف العاـ ااـ القانوف اػباص، حيث كاف 
هة اخرى فهو يتميز دبجموعة من القواعد وااللتزامات اليت يفرضها على اؼبستخدمُت اػباص، لكن من جالقانوف 

واؼبشًتكُت وىو حق قانوين وذلك من اجل ضماف حقوؽ اؼبواطنُت، وضبايتهم ضد األخطار االجتماعية احملتملة وىي 
 . 1قواعد تعود باألساس أب القانوف العاـ

 تإب طرح التساؤؿ عن الطبيعة القانونية ألعماؿ الصندوؽ التعاضدي للمساعدة واغبماية.وبال
حيث اعًتؼ ىذا اغبكم بإمكانية تكليف تنظيم خاص بتنفيذ مهاـ اؼبرفق العاـ خارج النظاـ التعاقدي، لكن مع 

 :2الوضع ُب عُت االعتبار لثبلثة عناصر
 ا التنظيم.ربقيق اؼبصلحة العامة اؼبعهود هبا أب ىذ -1

 استخداـ امتيازات السلطة العامة ألجل ربقيق اؼبنفعة العامة. -2

 الرقابة اليت سبارسها االدارة عليها. -3

حيث إذا كانت اؼبؤسسة اػباصة سبارس نشاطا وبقق اؼبصلحة العامة دوف أف تكوف مكلفة بو من طرؼ السلطة 
ؼ أب ربقيق اؼبصلحة العامة، فإهنا بالتإب ال تعد مرفقا عموميا االدارية، أو يتم تكليفها بتنفيذ مهاـ اؼبرفق العاـ ال يهد

 وال تعد أعماؽبا قرارات ادارية. كما أف امتبلؾ امتيازات السلطة العامة ىو معيار ؿبدد لوصف اؽبيئة مرفقا عموميا. 

                                                           
1
- M.Long , Les grands arréts de la jurisprudence administrative, 11 édetion, dalloz, 1996, p 135. 

2
- op.cit, p 318. 
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"المرفق ض كما جاء اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي حبكم كرس فيو مفهوما مستحدثا للمرفق العاـ ظباه البع
. 1، حيث السلطة العامة تفوض اػبواص للقياـ دبهاـ اؼبرفق العاـ" Service public vertuelالعمومي الفرضي 

 .Monpeurtوذلك ُب حكم 
أنشأ ُب فرنسا عباف منظمة ؼبراقبة  1941اوت  16انو ُب تاريخ:  Monpeurtحيص تتلخص حيثيات حكم 

ثل للموارد وربسُت مردودية اليد العاملة، حيث صدر قرار بتوقيف برامج التصنيع االنتاج الصناعي وضماف االستغبلؿ األم
"، اؼبالك للمصنع اؼبعٍت، حيث رفع دعوى للطعن بإلغاء القرار واؼبطالبة بالتعويض عن مونبيرتالحد اؼبعامل للسيد "

 الضرر الذي غبقو.
وتكييفها القانوين ىل ىي  –ألعماؿ ىذه اللجنة القضاء االداري ُب ىذا النزاع طرح اشكالية التكييف القانوين 

 مرفق عمومي أـ ال؟ وىل تتمتع ىذه اللجنة بامتيازات السلطة العامة؟ رغم أهنا ليست مؤسسة عمومية.
السالف الذكر ٓب يضفي على ىذه اللجنة الصبغة العمومية بالتإب ىي ليست مرفقا  1941اوت  16قانوف 

رة اؼبرفق قرارات ادارية تقبل الطعن القضائي اماـ القاضي االداري، بالتإب اعترب اجتهاد عموميا، لكن اعماؽبا بصدد ادا
 .2اجمللس اف ىذه اؽبيئة ىي من القانوف اػباص لتميزىا عن اؼبؤسسة العامة مكلفة بتسيَت مرفق عمومي

ـ جهات القضاء حيث ىذا االجتهاد اقر امكانية صدور قرار اداري من شخص قانوين خاص ويقبل الطعن أما
 االداري.

، 1964جانفي  13ُب  Magnnierحيث ًب تطبيق ىذا االجتهاد ُب العديد من األحكاـ بعد ذلك، مثاؿ قرار 
، حيث أقر ؾبلس الدولة الفرنسي باعتبار 22/11/1974وحكم اعبامعة الفرنسية لصناعة اؼببلبس الرياضية لسنة 

 3رياضية ادارية مىت كانت زبص القواعد األساسية للمنافسة الرياضية"قرارات اعبامعة الفرنسية لصناعة اؼببلبس ال
 المرفق العمومي كأساس للقانوف االداري في االجتهاد القضائي الجزائري. ثالثا: 

يقوؿ ؿبمد األمُت بوظباح أف معيار اؼبرفق العمومي ىو اؼبعيار الذي سار عليو القاضي اعبزائري ُب الفًتة ما بُت    
، وذلك اما بسبب التكوين الفرنسي ُب كليات اغبقوؽ الفرنسية وكذا السوابق القضائية الفرنسية اليت  1966و 1962

 كاف يرجع اليها القاضي ُب تلك اؼبرحلة، وأراء الفقو االداري الفرنسي كذلك.
فق تأكيد على أساس فكرة اؼبر  1966-12-16حيث جاء ُب قرار للغرفة االدارية للمجلس األعلى بتاريخ: 
:" حيث أف المسؤولية التي يمكن أف تقع على العمومي ُب اختصاص القاضي االداري اعبزائري حُت قالت الغرفة

                                                           
 . 82رشيد أجالب، مرجع سابق، ص  - 1
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عاتق االدارة من جراء األضرار الالحقة باألفراد ال يمكن أف يحكمها القانوف المدني وأف ىذه المسؤولية ليست 
 .1" لحاجيات المرفق العاـع وفقا بالعامة وال بالمطلقة، بل لها قواعدىا الخاصة التي تتنو 

فالقاضي االداري اعبزائري منذ بواكَت االستقبلؿ أخذ باؼبعيار العضوي ُب ربديد اؼبنازعة االدارية، وتبعا لو اعتبار 
 اؼبرفق العاـ أساس القانوف االداري اعبزائري واختصاص القاضي الفاصل ُب اؼبادة االدارية.

ؼبتعددة اليت تكلم فيها الفقو االداري على اؼبعيار العضوي للقانوف االداري، فانو حيث رغم االشكاالت القانونية ا
 ال يبكن االستغناء على ضرورة وفاعلية فكرة اؼبرفق العاـ كأساس للقانوف االداري ُب االجتهاد القضائي اعبزائري.

على مضمونو، تطوير قواعد  ؛ االجتهاد القضائي السابق للغرفة االدارية للمجلس األعلى، ينبٍتيرى الباحث
تتنوع بتنوع حاجات المرفق  " فكرة المسؤولية االدارية على قواعد خاصةونظرية القانوف االداري، من خبلؿ اعتماد 

 ".العاـ
فالقاضي االداري اعبزائري منذ بواكَت االستقبلؿ، كاف ُب اذباه تطوير فكرة اؼبرفق العاـ من خبلؿ معيار اغباجات 

 ليت يبكن أف قبدىا ُب اغباجات االدارية والصناعية والتجارية واؼبهنية وغَت ذلك.اؼبتنوعة، وا
حيث يعد اؼبعيار العضوي، أساسي ُب ربديد النزاع االداري، وذلك استنادا أب قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية 

لعاـ اف نزاعو يؤوؿ أب اعبهات القضائية سواء القدًن منو، أو اعبديد الساري التنفيذ. باعتبار أف كل مرفق عاـ األصل ا
االدارية، مع االستثناءات اليت قد تعًتيو ىو بالذات أي اؼبرفق العاـ الذي قد يكوف خاضعا عبهة غَت اعبهات القضائية 

 االدارية ُب حاالت وبدده اؼبشرع واالجتهاد القضائي. تطرقنا أب حاالت منها ُب ثنايا البحث.
 

 انوف األساسي للمرفق العاـ: أثر واضح لالجتهاد القضائي.المطلب الثاني: الق

على اعتبار اف اؼبرفق العاـ ُب ربديد ماىيتو العامة ىو عبارة عن جهاز أو ىيئة أو مشروع يستهدؼ مصلحة       
و القانوف عمومية، فهو ؿبتاج ببل شك أب قانوف ضابط وناظم لو، وفكرة وضع النظاـ القانوين للمرفق العاـ، يرجعها فق

، حيث صاغ مبادئ أساسية ثبلثة تعرؼ بقوانُت روالف زبص اؼبرفق العاـ؛ Rolllandاالداري أب الفقيو الفرنسي روالف 
 وىي اؼببادئ التالية: مبدأ اؼبساواة واستمراريتو ومبدأ التكيف الدائم لو.

 .2لتزامات لووىي تعرب عن مبادئ كبلسيكية ُب عرؼ فقو القانوف االداري، وسبثل كذلك ا 

                                                           
1

 - Cs, Chadm, 16-12-1966, Consorts de bardies-montfa c/letat, Revue algerienne, 1967, p 563-564. 
 .111أنظر: محمد أمين بوسماح، مرجع سابق، ص  -2
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غَت أف الفقو االداري اغبديث صاغ مبادئ أخرى مستحدثة ربكم وتضبط اؼبرفق العاـ، جبوار اؼببادئ الثبلثة 
 التقليدية، وسبثل ُب كل من الفعالية والشفافية واعبودة والسرعة، وىي على سبيل اؼبثاؿ.

ليدية الثبلثة )الفرع األوؿ(، ٍب أثر ودور االجتهاد نبُت بداية أثر االجتهاد القضائي االداري ُب ىذه القواعد التق   
 القضائي االداري ُب اؼببادئ اؼبستحدثة للمرفق العاـ )الفرع الثاين(. 

 الفرع األوؿ: أثر االجتهاد القضائي االداري في المبادئ التقليدية للمرفق العاـ.
فق العاـ ُب بعض نصوصو واف كاف ذلك ليس اف التشريعات ومن بينها القانوف اعبزائري يشَت أب مبادئ اؼبر    

 مطلوبا باعتبارىا مبادئ عامة أساسية.
على سبيل -مبادئ اؼبرفق العاـ  –لكن نظرا ألنبية اؼبرفق العمومي وتقدًن اػبدمة العمومية للمرتفقُت نص عليها  

، كما نص على اؼببادئ اغبديثة  247-15اؼبثاؿ ُب قانوف الصفقات العمومية وتفويضات اؼبرفق العمومي اعبزائري رقم: 
كمبدأي الشفافية وحرية الوصوؿ للطلبات ُب نص اؼبادة اػبامسة منو، قبل أف يتطرؽ أب اؼببادئ التقليدية الثبلثة، والذي 

. وذلك يؤكد ويدعم فكرة التطور الدائم والتحوؿ اؼبستمر للمرفق العمومي  219نص عليها ُب اؼبادة  من ذات اؼبرسـو
 ؼبتميزة ُب نظرية القانوف االداري اعبزائري.ومكانتو ا

اؼبتضمن قانوف الصفقات العمومية وتفويضات اؼبرفق العمومي نص ُب اؼبادة  247-15فاؼبرسـو الرئاسي رقم: 
:" .. يخضع المرفق العاـ عند تنفيذ اتفاقية تفويضو، على الخصوص، الى مبادئ منو على أنو 219-2

 ية التكيف".االستمرارية والمساواة وقابل
نبُت بداية مبدأ اؼبساواة أماـ اؼبرفق العاـ )أوال(، ٍب مبدأ استمرارية اؼبرفق العاـ )ثانيا(، ٍب مبدأ التكيف الدائم 

 للمرفق العاـ )ثالثا(، وأثر االجتهاد القضائي االداري ُب كل ذلك.
 

 أوال: مبدأ المساواة في المرفق لعاـ.
سياؽ، ىل تطبيق مبدأ المساواة أماـ المرافق العامة يحتاج الى نص قانوني دستوري أو السؤاؿ الذي يمكن طرحو في ىذا ال

 تشريعي وقانوني؟ أـ يكتفي فقط باجتهاد قضائي يخصو ويحميو ويكرسو؟
 1949اف ىذا اؼببدأ ىو ُب األصل مبدأ واقعي، حيث قضت ؿبكمة القضاء االداري اؼبصرية بتاريخ أوؿ يوليو  

ى السلطة االدارية بأف تسوي ُب اؼبعاملة بُت الناس اذا اربدت ظروفهم فيما أعطاه اؼبشرع من سلطات أنو من الواجب عل
 .1ُب تصريف الشؤوف، فبل تعطي حقا ألحد من الناس ٍب ربـر غَته منو مىت كانت ظروفهما متماثلة 

                                                           
 .237أشار اليو: أنور أحمد رسالن، مرجع سابق، ص  -1
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القانوين، ٍب دور وأثر االجتهاد  لكن ذلك ٓب يبنع من تأصيلو قانونيا وتشريعيا، نبُت بداية تعريف اؼببدأ وأساسو
 القضائي خبصوصو.

 في تعريف مبدأ المساواة وأساسو القانوني: .1
لفظ اؼبساواة وبتوي عدة صياغات لغوية أنبها فكرة االستقامة والتساوي والعدؿ، وُب علم الرياضيات اؼبساواة 

دـ اؼبساواة أو الفصل بُت األمور دوف سبييز عنصري تعٍت اؼبعادلة، وُب العلـو االجتماعية، تعرؼ اؼبساواة باؼبعاعبة على ق
 .1أو ربيز واالبتعاد عن االعتبارات الشخصية

 ويبكن تعريف اؼبساواة ُب تطبيقها على اؼبرفق العمومي بأهنا:
تقدًن عدـ التمييز بُت أفراد الطائفة الواحدة إذا سباثلت مراكزىم القانوين، أماـ اؼبرفق العاـ، والتزاـ اؼبرفق العاـ ب

 اػبدمات للمنتفعُت دوف سبييز ال مربر لو، وعدـ التمييز بُت األفراد بسبب األصل أو اللغة أو اعبنس أو الثروة أو العقيدة.

 واؼبساواة ُب االنتفاع خبدمات اؼبرفق العاـ نسبية ال مطلقة.
قواعد القانوف الدوٕب وقواعد القانوف أما األساس القانوين ؼببدأ اؼبساواة ُب اؼبرفق العاـ، يبكن النظر اليو من خبلؿ 

 الداخلي كذلك:
مبدأ اؼبساواة على اؼبستوى الدوٕب سياسي بامتياز، جاء عقب اغبركات الثورية  ففي قواعد القانوف الدولي؛ يعتبر

 1789سنة ُب أوربا، ومن أنبها الثورة الفرنسية، اليت فرضت ُب اؼبادة األؤب من وثيقة اعبلف حقوؽ االنساف واؼبواطن ل
ضرورة اؼبساواة بُت الناس دوف أي عنصرية: "يولد الناس ويعيشوف أحرارا متساوين ُب اغبقوؽ". ٍب جاء االعبلف العاؼبي 

مقرا ىذا اؼببدأ ُب اؼبادة األؤب منو:" يولد صبيع الناس أحرار متساوين ُب الكرامة  1948غبقوؽ االنساف سنة 
 .1966الدوٕب للحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة  واغبقوؽ.". ونفس اغبكم جاء ُب العهد

 وقد تواترت قواعد القانوف الدوٕب مبينة ىذا اؼببدأ ومكرسة لو ُب عديد التشريعات الدولية.
 يبكن النظر ُب ذلك من خبلؿ الدستور وُب باقي التشريعات الداخلية.أما في قواعد القانوف الداخلي الجزائري؛ 

 منو قائبل: 12ضمنيا على مبدأ اؼبساواة ُب نص اؼبادة  1963دستور اعبزائري األوؿ لسنة حيث نص ال
 " لكل اؼبواطنُت من اعبنسُت نفس اغبقوؽ ونفس الواجبات ".

منو قائبل:" .. كل اؼبواطنُت متساووف ُب  39فقد نص صراحة على اؼببدأ ُب نص اؼبادة  1976أما دستور 
 اغبقوؽ والواجبات.

 سبييز قائم على أحكاـ مسبقة تتعلق باعبنس أو العرؽ أو اغبرفة". يلغى كل

                                                           
 أنظر في ذلك معاجم المغة العربية. -1
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الذي جاء مكرسا ومركزا على اغبريات الفردية واغبقوؽ السياسية، ومتبنيا  1989وُب نفس اإلطار كرس دستور 
 1989ٓب وبد عن مبادئ دستور  1996منو، ودستور  28اػبيار الرأظبإب، تكلم عن مبدأ اؼبساواة ُب نص اؼبادة 

 منو. 35حيث كرس ىو اآلخر اؼبساواة بنص صريح ُب اؼبادة 
وعليو يبكن القوؿ إف مبدأ اؼبساواة ُب تقدًن خدمات اؼبرفق العاـ أصبح اليـو مبدأ دستوريا مكرس ُب صبيع النظم 

 القانونية اؼبقارنة، لذا وبتل مكانة ىامة سياسية وقانونية.
 الداخلية مبدأ اؼبساواة ومن ذلك ُب قانوف الوظيفة العمومية لسنة أضافة أب النص الدستوري، كرست القوانُت

 ، عىب سبيل اؼبثاؿ.74، 28، 27ُب اؼبواد  13-16، ُب األمر 2116
:" يخضع التوظيف الى مبدأ المساواة في االلتحاؽ بالوظائف العمومية األخَتة على 74المادة حيث تنص 

"1. 
-12ساواة من التنظيم، وذلك على سبيل اؼبثاؿ، ُب اؼبرسـو الرئاسي رقم: كما يبكن التأسيس القانوين ؼببدأ اؼب

يتضمن التصديق على اؼبيثاؽ االفريقي لقيم ومبادئ اػبدمة العامة واالدارة،  2112ديسمرب  11اؼبؤرخ ُب:  415
 .2 2111يناير  31واؼبعتمد بأديس بابا بتاريخ: 

 الدوؿ األعضاء على تنفيذ اؼبيثاؽ وفقا للمبادئ اآلتية:والذي جاء ُب اؼبادة الثالثة منو على:" تتفق 
 المساواة بين مستخدمي الخدمة العامة واالدارة العامة...". -

اؼبتضمن قانوف الصفقات العمومية وتفويضات اؼبرفق العمومي كذلك، كما  247-15وُب اؼبرسـو الرئاسي رقم: 
يخضع المرفق العاـ عند تنفيذ اتفاقية تفويضو، على  :" ..منو على أنو 2-219ذكرت قبل قليل، نص ُب اؼبادة 

 الخصوص، الى مبادئ االستمرارية والمساواة وقابلية التكيف".
 دور وأثر االجتهاد القضائي في مبدأ المساواة أماـ المرفق العاـ: .1

فق العاـ بصفة يرى الباحث أف لبلجتهاد القضائي دورا أساسيا ُب تطبيق مبدأ اؼبساواة بصورة عامة، وأماـ اؼبر 
خاصة. كما يقوؿ الفقو القانوين اصباال ودوف أي ناؼ لذلك. وذلك لبلعتبارات اليت ذكرنا بعضها ُب ما سبق من 

 البحث وبُت ثناياه.

                                                           
 .74المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية، المادة  03-06األمر:  -1
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فمبدأ اؼبساواة أماـ اؼبرافق العامة، أصبح اليـو مبدأ عاما للقانوف على خبلؼ مبدأ اؼبساواة أماـ القانوف الذي 
ي من اؼببادئ الدستورية، وتنبثق عنو عدة مبادئ فرعية، كاؼبساواة أماـ القانوف واؼبساواة ُب ربمل أصبح لدى رأي فقه

 .1األعباء العامة
غَت أنو يبكن أف يكوف مبدأ اؼبساواة أماـ اؼبرافق العامة ذو طبيعة مزدوجة، مبدأ قانونيا عاما إذا ما ًب تطبيقو من 

 .2. ومبدأ ذو قيمة دستورية إذا ما طبق من قبل اجمللس الدستوريقبل القاضي االداري مىت عرض عليو نزاع
؛ أف الرأيُت السابقُت يستغرقاف بعضهما البعض، حيث يبكن اعتبار مبدأ اؼبساواة أماـ اؼبرفق العاـ ويرى الباحث

 مبدأ عاما فوؽ دستوري، على اعتبار أنو يبكن اعتبار اؼببادئ العامة للقانوف قواعد فوؽ دستورية.
تطبيقات ذلك ُب اجتهاد احملاكم واعبهات القضائية االدارية كثَتة من جهة، زبص اؼبساواة ُب تقلد الوظائف و 

 العامة، وُب ربمل أعباء اؼبرفق العاـ، واالستفادة من خدماتو.
اغبقوؽ  كاؼبساواة بُت اؼبنتفعُت ُب اغبقوؽ، وُب تقلد الوظائف العامة مثبل، واؼبساواة بُت اؼبنتفعُت ُب فبارسة

 السياسية.
 واؼبساواة بُت اؼبنتفعُت ُب الواجبات العامة، خاصة أماـ الضرائب العامة، واؼبساواة ُب أداء اػبدمة العسكرية.

 ورفض التمييز بُت اؼبنتفعُت العتبارات عامة، سواء أكانت اعتبارات سياسية، أو اعتبار ىبص حرية الرأي والتعبَت.
 العتبارات خاصة، سواء أكانت اعتبارات دينية، أو اعتبار جنس اؼبنتفع.ورفض التمييز بُت اؼبنتفعُت 

استعراض االستثناءات اليت قد ترد على مبدأ اؼبساواة ُب خدمات اؼبرفق العاـ، حيث  للباحثومن جهة ثانية يرى 
اؼبنتفعُت بسبب اؼبزايا،  التمييز بُت اؼبنتفعُت بسبب القانوف، أو التمييز بُتاف االستثناء ُب الغالب مضمونو قد يكوف 

 واؽبدؼ. بسبب الغرض، أو سواء بسبب اؼبكاف، أو بسبب نوع اػبدمة
 وكلها ؾباالت يبكن للقاضي االداري اعماؿ سلطتو االجتهادية ُب تكريس وتعزيز مبدأ اؼبساواة ُب اؼبرفق العاـ خاصة. 

 ثانيا: مبدأ االستمرارية للمرفق العاـ. 
م لكي تشبع حاجات اعبمهور العامة اليت ال غٌت لو عنها، لذلك، كاف لزاما باسم تنشأ اؼبرافق العامة وتنظ

اؼبصلحة العامة، أف تؤدي ىذه اؼبرافق خدماهتا العامة على كبو يبكن اعبمهور من االستفادة منها. وال يبكن ربقيق ىذا 

                                                           
 .181، ص 2002، أكتوبر 1محمد نشطاوي، المرافق العامة الكبرى، ط  -1
 .181المرجع نفسو، ص  -2
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، ألف اغباجات اعبماعية اليت تنشأ 1داطرابضماف سَتىا بانتظاـ و  إال-اؼبرافق اؽبدؼ الذي قصد إليو من وراء إنشاء ىذه 
أشبعت، وأف اؼبرفق العاـ حقق رسالتو اليت أنشئ من أجلها، إذا ًب  اؼبرافق العامة إلشباعها بشكل كاؼ، ال تعترب أهنا قد

 .2ىذا اإلشباع بشكل وقيت، أو على فًتات متقطعة، بل هبب أف تكوف ىذا اإلشباع بصفة دائمة ومنتظمة
ُب  صريح يعتبر من المبادئ األساسية، على الرغم من أنو لم يرد بشأنو نصاؼبرافق العامة  يةر ومبدأ استمرا

سواء ُب فرنسا أو ُب اعبزائر. ألف ىذه النصوص سواء كانت واردة ُب الدستور، أو منخرطة ُب النظر القانوين عموما، 
ا تعترب مقررة دببدأ أساسي من مبادئ القانوف سلك التشريع العادي أو فيما دوهنما ُب أدوات التشريع البلئحي، إمب

 .3اإلداري، وليست منشئة لو
حيث قبد اؼبشرع اعبزائري كرس مبدأ االستمرارية للمرفق العمومي ُب تقدًن اػبدمة العمومية، وذلك ُب اؼبرافق 

على شبكات سبوين  الذي منح مؤسسة الكهرباء والغاز امتيازا 1965مارس  13العمومية االقتصادية دبناسبة قرار 
منو ضرورة استمرارية تقدًن اػبدمة العمومية من قبل ىذه اؼبؤسسة  12، والذي حتم ُب اؼبادة 4وتوزيع الطاقة الكهربائية

 العمومية الوطنية.
اما خبصوص اؼبرافق العمومية االدارية فاف االعًتاؼ القانوين لو هبذا اؼببدأ جاء متأخرا حيث صدر األمر بشأهنا  

اؼبتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها  1985غشت  16اؼبؤرخ ُب:  17-85من قانوف رقم:  11ب اؼبادة دبوج
 :5وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، واليت نصت

 " يتعُت على اؼبؤسسة صاحبة االحتكار أف تزود غَتىا دائما بالكهرباء والغاز.
تقدًن الصيانة وأشغاؿ االيصاؿ وكل األشغاؿ القريبة من اؼبنشآت  غَت أنو يبكنها أف توقف تقدًن اػبدمة من أجل

 اليت هبب توقيفها على سبيل األمن ".

                                                           
1

 - Buttgenbach: (A), Manuel de droit administratif, paris 1959 P. 79 

 .469ص 236، رقم ،6اء اإلداري، السنة : مجموعة مجمس الدولة ألحكام القض1954يناير سنة  18محكمة القضاء اإلداري 
 ،رقم 11داري، السنة ،حكمة القضاء اإل: مجموعة المبادئ القانونية التي قررتيا م1957يونيو سنة  2محكمة القضاء اإلداري 

 .528 ، ص73المبادئ العامة لمقانون اإلداري، مرجع سابق ىامش  ،الطماوي. سميمان محمد 493ص  216
2

 - GASTON Jéze: Revue du droit public et de la science politique (en France et a l'étranger en 

France 1919 tome 55 PP 121 et s. 
3

 - Jéze: Les Principes Généraux Du droit Administratif Tome I, 1930 PP. 246 et s 
 .114، مرجع سابق، ص امين بوسماحمحمد  -4
يتعمق بإنتاج الطاقة الكيربائية ونقميا وتوزيعيا وبالتوزيع العمومي لمغاز،  1985غشت  06المؤرخ في:  07-85القانون رقم:  - 5

 .11. المادة 33، ع 1985غشت  07لرسمية، المؤرخة في: الصادر في الجريدة ا
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الذي ينظم العبلقات بُت  131-88ٍب يبكن التأسيس القانوين ؼببدأ استمرارية اؼبرفق العمومي ُب اؼبرسـو رقم: 
على حسن  -الوزير األوؿ  -تمم حُت قاؿ:" يسهر اؼبعدؿ واؼب 1996، وكذلك ُب النص الدستوري 1االدارة واؼبواطن

 .2" واؼبرافق العمومية سَت االدارة العمومية
" تتمثل األىداؼ في مجاؿ الصحة في حماية صحة اؼبتعلق بالصحة: 11-18من القانوف  3ونص اؼبادة 

واألمن الصحي  المواطنين عبر المساواة في الحصوؿ على العالج وضماف استمرارية الخدمة العمومية للصحة
"..3. 

" تهدؼ المنظومة الوطنية للصحة الى التكفل باحتياجات المواطنين في مجاؿ :4منو أيضا 16وُب اؼبادة 
 الصحة بصفة شاملة ومنسجمة ومستمرة.

ويرتكز تنظيمها وسيرىا على مبادئ الشمولية والمساواة في الحصوؿ على العالج والتضامن والعدؿ 
 مومية والخدمات الصحية ".واستمرارية الخدمة الع

ُب اؼبادة الثالثة الفقرة  الميثاؽ االفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة واالدارة ُب المستوى الدوليعلى أما    
 :" تتفق الدوؿ األعضاء على تنفيذ الميثاؽ وفقا للمبادئ اآلتية:..الرابعة منو، حُت قالت

 .5استمرارية الخدمات العامة في كل الظروؼ.. " .1
اف مبدأ االستمرارية كما يصفو بوظباح ؿبمد أمُت لو صبغة سياسية أكرب مقارنة باؼببادئ األخرى، وذلك ما قبده 
عند اللجوء أب االضراب من قبل أعواف اؼبرافق العمومية، حيث يظهر اعبداؿ خبصوصو، لتأثره باؼبناخ السياسي 

 . 6واالجتماعي للدولة
اف تدخل القاضي االداري خبصوصو أمر ضروري  فالباحث يرىيز ىذا اؼببدأ، وؼبا كاف الطابع السياسي قد يب

ومهم وجدي، سواء أكاف منظما تشريعيا أو ال، ومن ذلك عند فبارسة حق االضراب وحق االستقالة لعوف االدارة 
 العمومية، كما يبكن اف يكوف لو دور ُب نظرية اؼباؿ العاـ والعقد االداري أيضا.

                                                           
 1988، 27الصادر في ج ر عدد  ،1988-07-04المؤرخ في:  131-88أنظر: المرسوم رقم:  - 1
 الجزائري المعدل والمتمم. 1996دستور  من 7 -112المادة:  - 2
، المتعمق 2018يوليو  29مؤرخة في: ، ال46، الصادر في ج ر، ع 2018يوليو  02المؤرخ في:  11-18القانون:  - 3

 بالصحة. 
 بالصحة.المتعمق  11-18القانون:  - 4
، يتضمن التصديق عمى الميثاق االفريقي لقيم ومبادئ 2012-12-11المؤرخ في:  415-12أنظر: المرسوم الرئاسي رقم:  - 5

 .2011يناير لسنة  31الخدمة العامة واالدارة، والمعتمد باديس ابابا بتاريخ: 
 .114محمد أمين بوسماح، المرفق العام في الجزائر، مرجع سابق، ص  -6
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مجلس  لقاضي االداري مبدأ االستمرارية ُب تقدًن اػبدمة العمومية ُب اجتهاده، ومن ذلك اجتهادولقد طبق ا   
عندما أيد قرار لئلدارة العامة ـبالفا للقانوف ُب التعاقد مع أشخاص من أجل اغبيلولة دوف توقف مرفق الدولة الفرنسي 

 .1استمرارية اؼبرفق العاـ عاـ قاـ العاملوف فيو باإلضراب، تطبيقا لنظرية الضرورة ومبدأ
، والذي أقر أف التقسيم االداري اعبديد 1989جانفي  14بتاريخ:  للمجلس األعلى الجزائريوجاء ُب قرار 

ينقل التزامات البلدية القديبة أب البلدية اعبديدة تطبيقا ؼببدأ استمرارية اؼبرفق العاـ، حيث ال يبكن اف تتجاىل البلدية 
 .2ت بو البلدية القديبة ضباية غبقوؽ الغَت وضماف لسَت اؼبرفق العاـ بانتظاـ واطراداؼبستحدثة ما التزم

:" حيث أف ىذا التقسيم االداري لم يؤد الى انقطاع في نشاط المرفق 3حيث جاء ُب فحوى القرار القضائي
لجديدة تطبيقا لمبدأ العاـ، ماداـ نشاط البلدية السابقة المتعلق بتراب البلدية الجديدة تتكفل بو البلدية ا

 استمرارية المرفق العاـ ..".
 ثالثا: مبدأ تكيف المرافق العمومية.

نظرا لئلصبلحات االدارية اؼبتواصلة اليت تنتهجها النظم االدارية اؼبختلفة، وبقصد ربسُت اػبدمة العمومية 
بادئ األساسية الناظمة للمرفق العمومي للمرتفقُت، أصبح ؼببدأ التكيف الدائم للمرفق العمومي مكانة متميزة من بُت اؼب

 حديثا.
حيث يعرب التكيف الدائم للمرافق العمومية عن االصبلح اؼبتواصل للمنظومة اؼبرفقية مسايرة للتحوالت االجتماعية 

 واالقتصادية والثقافية. دبا يتيح انسجاما ما بُت اؼبرافق العمومية واؼبرتفقُت.
عمومية ىو تلبية للواقع واستجابة لقانوف موضوعي للنظاـ االجتماعي ولبديهية فمبدأ التكيف الدائم للمرافق ال

طبيعية، باعتبار اؼبرفق العمومي نشاط ملموس يقصد تلبية اػبدمة العمومية بصفة دائمة، حيث ال شك أف ربقيقها تتغَت 
َت اؼبرفق العمومي هبب أف يتكيف بتغَت التقنيات والتقدـ العلمي واالقتصادي وتطور الطلبات االجتماعية، أي أف تسي

 .4باستمرار ومتطلبات الصاّب العاـ اؼبتغَتة
وؽبذا اؼببدأ أثر واضح ُب االجتهاد القضائي االداري، فهو يبثل مصدرا تقليديا لقواعد وضعها ؾبلس الدولة 

قود االمتياز اليت سبنحها، وحق الفرنسي ُب البدايات، كحق وامتياز االدارة ُب أف تغَت من جانب واحد البنود التنظيمية لع

                                                           
 .338، ص 2006أنظر: نواف كنعان، القانون االداري، الكتاب األول، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان  -1
 .313، مرجع سابق، ص 1سايس جمال، ج  -2
 .313المرجع نفسو، ص  -3

.120محمد أمين بوسماح، مرجع سابق، ص   4  -  
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اؼبرتفق ُب أف يطلب من القاضي ادخاؿ تغيَت باػبدمة أو أف يعارض أي تعديل، وحق فسخ العقد االداري من جانب 
 .1واحد

 الفرع الثاني: المبادئ الحديثة الناظمة للقانوف األساسي للمرفق العمومي. أثر بارز لالجتهاد القضائي.
ة الضابطة للمرفق العمومي سواء ُب اعبزائر أو ُب النظم االدارية اؼبقارنة، ظهرت جبوار مع التحوالت اغبديث   

اؼببادئ األساسية التقليدية السالفة الذكر، مبادئ حديثة وليدة اشراؾ القطاع اػباص ُب تسيَت اؼبرفق العاـ، حيث ال 
رؤية اجتهادية ُب تنظيم وتسيَت اؼبرفق العاـ، تبعا يوجد اصباع حوؽبا وىي غَت ؿبددة على سبيل اغبصر، امبا زبضع دائما ل

 .2لنصوص قانونية داخلية وحىت اتفاقات دولية
المادة واؼبشرع اعبزائري أؤب عناية هبذه اؼببادئ اؼبستحدثة، وذلك بالنص على بعضها على سبيل اؼبثاؿ، ُب    
تمثلة ُب مبدأي حرية الوصوؿ للطلبات ، واؼبقانوف الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي من الخامسة

 3العمومية، والشفافية، اضافة أب اؼببدأ التقليدي وىو اؼبساواة.
 5ذاتو، أكد على بعض ىذه اؼببادئ الواردة ُب نص اؼبادة  247-15من اؼبرسـو الرئاسي:  219كما أف اؼبادة 

 .4االستمرارية واؼبساواة وقابلية التكيف على اػبصوص منو، باإلضافة أب تأكيد اؼببادئ الثبلثة التقليدية وىي: مبادئ
اؼبتعلق بتفويض اؼبرفق العاـ، بُت ُب اؼبادة الثالثة منو اؼببادئ اليت هبب  199-18أما اؼبرسـو التنفيذي رقم:    

ودة والنجاعة أف يتم تفويض اؼبرفق العمومي ُب اطارىا، وىي مبادئ اؼبساواة واالستمرارية والتكيف، مع ضماف معايَت اعب
اؼبتضمن  247 -15ُب اػبدمة العمومية، وكل ذلك دوف االخبلؿ دبا ورد ُب نص اؼبادة اػبامسة من اؼبرسـو الرئاسي 

 .5قانوف الصفقات العمومية وتفويضات اؼبرفق العمومي
األساسية التقليدية ويعٍت ذلك أف اؼبرسـو التنفيذي اعبديد اؼبتعلق بتفويض اؼبرفق العمومي جاء مؤكدا على اؼببادئ 

 الثبلثة، مع اضافة معايَت اعبودة والنجاعة ُب تقدًن اػبدمة العمومية.

                                                           

.121-120أنظر االحكام القضائية التي أشار الييا محمد أمين بوسماح في المرجع نفسو، ص   1  -  
229العام، مرجع سابق، ص  المرفقظريفي أنظر: نادية   2  -  

05المتعمق بقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي، المادة  247-15الرئاسي: المرسوم  3  -  
209المتعمق بقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي، المادة  247-15سي: المرسوم الرئا  4  -.  

 .03يتعمق بتفويض المرفق العام، المادة  199-18المرسوم التنفيذي رقم:  -5
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المتضمن التصديق على الميثاؽ االفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة  415-12المرسـو الرئاسي  كما أف
 اؽ وفقا للمبادئ اآلتية:" تتفق الدوؿ األعضاء على تنفيذ الميث :1واالدارة بين في المادة الثالثة منو أنو

 المساواة بين كل مستخدمي الخدمة العامة واالدارة العامة. -1

منع جميع أشكاؿ التمييز مهما كانت أسسو، بما في ذلك على أساس االنتماء الجغرافي، والعرقي، والجنسي، والديني، واالثني،  -2
 نظمة قانونية.واالعاقة، واآلراء السياسية، واالنتماء النقابي أو االنتماء الى م

 الحياد واالنصاؼ، واحتراـ الشرعية في تقديم الخدمات العامة. -3

 استمرارية الخدمات العامة في كل الظروؼ. -4

 تكييف الخدمات العامة مع احتياجات المستخدمين. -5

 المهنية واألخالقيات في الخدمة العامة واالدارة العامة. -6

 ها.تعزيز حقوؽ مستخدمي واعواف الخدمة العامة وحمايت -7

 التأسيس لثقافة المساءلة، والنزاىة، والشفافية في الخدمة العامة واالدارة العامة. -8

 االستخداـ الفعلي، والفعاؿ، والمسؤوؿ للموارد ". -9

بينت اؼبادة السابقة اؼببادئ التقليدية لسَت وادارة اؼبرافق العامة الثبلثة ُب كل من مبدأ اؼبساواة واالستمرارية 
 أب مبادئ أخرى واليت تدخل عمليا ُب اؼببادئ غَت التقليدية باألساس. والتكيف، باإلضافة

حيث من خبلؿ قراءة نص اؼبادة يبكننا تبيُت ىذه اؼببادئ غَت التقليدية، واؼبستحدثة أو اعبديدة، على سبيل    
 اؼبثاؿ، وىي التالية:

 في تقديم الخدمات العامة.الحياد واالنصاؼ واحتراـ الشرعية ففي الفقرة الثالثة؛ جاء النص على 
حيث يعترب بعض الفقو، مبدأ اغبياد واالنصاؼ مبادئ مستحدثة، والبعض اآلخر يصنفها ضمن مضموف مبدأ 

 اؼبساواة.
أما احًتاـ الشرعية ُب تقدًن اػبدمات العامة، فاف ذلك ال يبكن اعتباره مبدأ مستحدثا أو تقليديا حىت، ألف 

 قدـ اػبدمات العامة مسألة مبدئية وأولية ال ربتاج أب تأسيس مستحدث.مسألة احًتاـ الشرعية ُب من ي
 المهنية واألخالقيات في الخدمة العامة واالدارة العامة.وُب الفقرة السادسة؛ جاء النص على 

 حيث تشَت الفقرة أب مبدأ اؼبهنية ومبدأ أخبلقيات اػبدمة العامة واالدارة العامة. ويبكن اعتبارىا من البادئ
 اؼبستحدثة

                                                           
لخدمة ، يتضمن التصديق عمى الميثاق االفريقي لقيم ومبادئ ا2012-12-11المؤرخ في:  415-12المرسوم الرئاسي رقم:  -1

 .2011يناير لسنة  31العامة واالدارة، والمعتمد باديس ابابا بتاريخ: 
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 التأسيس لثقافة المساءلة، والنزاىة، والشفافية في الخدمة العامة واالدارة العامة.وُب الفقرة الثامنة؛ جاء النص على 

 ومنو يبكن أف قبد اؼببادئ التالية: اؼبساءلة، والنزاىة، والشفافية.
 للموارد. االستخداـ الفعلي، والفعاؿ، والمسؤوؿوُب الفقرة التاسعة؛ جاء النص على 

 ومنو يبكن استنتاج اؼببادئ التالية: الفعلية والفعالية للخدمة العامة.
ومن خبلؿ ما تقدـ، يبكن اف كبدد اؼببادئ اغبديثة الناظمة للقانوف األساسي للمرفق العمومي ُب عديد اؼببادئ 

ساءلة، والنزاىة، والفعلية وىي ليست حصرية: كمبدأ الشفافية، وحرية الوصوؿ للطلبات، واعبودة، والنجاعة، واؼب
 .األخلقةوالفعالية، واؼبهنية، و 

 يبكن للباحث تبُت ىذه اؼببادئ الناظمة للمرفق العامة ودور االجتهاد القضائي االداري ذباىها ومربره:
 أوال: مبدأ الشفافية في المرفق العاـ.

عٍت أخبلقيات اغبياة السياسية، ويعد الشفافية مصطلح يستخدـ ُب عديد اجملاالت، ومنها السياسية واليت قد ت
مبدأ ناظما للمرفق العمومي، باعتباره وسيلة لرقابة اػبدمات اؼبؤداة بواسطة اؼبرفق العاـ بغية التأكد من أف اؼبصاّب 

 .1االقتصادية للمنتفعُت قد احًتمت من قبل الشخص اؼبكلف بتحقيق اؼبرفق العمومي، وعلى اػبصوص اؼبرافق احمللية
كل مبدأ الشفافية نقطة صراع بُت اؼبرتفقُت والشخص اؼبكلف بتسيَت اؼبرفق العاـ، حيث اؼبرتفق من حيث يش

حقو ومصلحتو اعبلمو بكيفية تأدية اؼبرفق العاـ لنشاطو ونوعية اػبدمة وتسعَتهتا وشروط االستفادة منها واالمتيازات 
 .2ما سبق سَت اؼبرفق العاـ ىو عدـ االفصاح عناالضافية وعملية الرقابة كيفية االعًتاض، بينما من مصلحة م

وتكريس الشفافية ُب تقدًن اػبدمة العمومية من قبل اؼبرفق العاـ تكوف من خبلؿ آليات وضمانات عديدة، من    
 :3بينها؛ تلك اليت تكلم عنها على سبيل اؼبثاؿ قانوف الوقاية من الفساد ومكافحتو اعبزائري، ومن بينها

ي، وتبسيط االجراءات االدارية، وحق اغبصوؿ على الوثائق االدارية، وتسبيب القرارات االدارية االعبلـ االدار 
وتبيُت طرؽ الطعن فيو للموطن. وللقاضي االداري أثر بارز وضروري ومتميز ُب كل ىذه االجراءات والتدابَت، للحفاظ 

 . 4على مبدأ الشفافية ُب تسيَت اؼبرافق العامة

                                                           
1

 - Michel Bazex, opligationcommununautaires de transparence et prestation de service public, 

édition jurisclasseure, octobre 1993, p 15. 

 .230نقال عن: نادية ظريفي، مرجع سابق، ص 
 .231ادية ظريفي، مرجع نفسو، ص ن - 2
، 14متعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو الصادر في ج ر، ع  2006فبراير  20المؤرخ في:  01-06أنظر: القانون رقم:  -3

 .11، المعدل والمتمم، المادة 2006-03-08صادر في: 
4

 - Michel Gribal, Transparence et délégation de service public, les petites affishes, septembre, 

1995, p 16. 
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بدأ شفافية اؼبرفق العاـ تصرؼ من قبل اؼبرفق العمومي يعرقلو أو وبد منو، وذلك باػبصوص ؼبا فقد يواجو تفعيل م
 يبنع حق الغَت من االعبلـ وحق اغبصوؿ على الوثائق االدارية، وعدـ تسبيب القرارات االدارية.

ف واؼبوظف فالعمل االداري على اػبصوص يفرض على نشاطها طابع السرية والتكتم، من خبلؿ احاطة العو 
 االداري جبو يسمح على ازباذ قرار بعيد عن اؼبؤثرات اػبارجية، فتعمد االدارة العمومية واؼبرفقية للسرية بقصد ذلك.

وإذا كاف اؼبشرع قد يقيد حق االعبلـ االداري ُب بعض األحياف، ومن ذلك على سبيل اؼبثاؿ ما جاء ُب اؼبادتُت 
نياف من عبلنية اعبلسات النشر واعبلـ اعبمهور اؼبداوالت اليت تتعلق بالنظاـ من قانوف البلدية واللتاف تستث 26-31

العاـ واغباالت التأديبية. وقانوف الوالية الذي أجاز التداوؿ سرا ُب اغباالت اؼبتعلقة بالكوارث الطبيعية والتكنولوجية، 
 ودراسة اغباالت التأديبية للمنتخبُت. 

بدأ شفافية اػبدمة العمومية، ضرورة اعبلـ االدارة العامة واؼبرافق العامة بصوره اال أف القاعدة العامة وتطبيقا ؼب
 اؼبختلفة عن ـبتلف ما يفيد ويطلبو اؼبرتفق.

 ثانيا: مبدأ المساءلة في المرفق العاـ.
داء اؼبرفق يبكن ربديد اؼبقصود باؼبساءلة ُب اؼبرفق العاـ، اغبق والقدرة والتمكُت على مساءلة ومراجعة وتقييم أ   

على معطيات وبيانات صحيحة، هبدؼ تقدًن خدمة عامة مرفقية  طبيقا ؼبعايَت ؿبددة مسبقا، بناءالعاـ للخدمة العامة، ت
 .1اهبابية

كما يبكن ربديد اؼبقصود باؼبساءلة أيضا؛ التزاـ مستغل اؼبرفق العاـ واؼبشرؼ عليو اػبضوع للمساءلة، وربمل 
 .2ؿ تفسَت وتربير كل نشاط يستهدؼ ربقيق اؼبصلحة العامة من ىذا اؼبرفق العاـاؼبسؤولية عن األداء، من خبل

" ، ُب ىذا السياؽ أف دور القاضي االداري قد يربز بصورة جلية، من خبلؿ امكانية رقابتو ويرى الباحثحيث 
شروط الواجبة االتباع ؼبسَتي اؼبرفق العاـ فيما هبب أف يقدمو للمرتفقُت من خدمات، وُب مدى ربقيق ال مساءلتو "

 خبصوصو. وذلك دبعية السلطات واألجهزة األخرى، سواء االدارية وحىت الشعبية.
 ثالثا: مبدأ الجودة والفعالية في المرفق العاـ. 

                                                                                                                                                                                                 

 .232عن نادية ظريفي، مرجع نفسو، ص 
 5أنظر: بن عمي خميل، سبل تمكين المجتمع المدني في تعزيز المساءلة والشفافية في االدارة المحمية، مجمة أبحاث، ع ع -1

 .91، ص 2018أفريل 
شفافية والنزاىة والمساءلة ومشاركة المواطنين من أجل تحسين الخدمات أنظر: بومدين حسين، أوجامع ابراىيم،" تعزيز قيم ال -2

 .193، ص 2013، ديسمبر 3العامة المحمية "، المجمة الجزائرية لممالية العامة، ع
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مفهـو اعبودة يعد أحد اؼببادئ اؼبستحدثة لسَت اؼبرافق العمومية، ويعود أب سنوات الثمانيات من القرف    
التخلي عن النمط الكمي أب مبط جودة اػبدمات اؼبقدمة من اؼبرافق العمومية، حيث اؼبواطن اليـو  اؼباضي، ويعرب عن

بات يطالب باػبدمة مع جودهتا أيضا، باعتبارىا حق ينتزعها بشروط خاصة ومن بينها جودهتا، وبالتإب نفي اعتبارىا 
 .1ىبة أو مزية أو منحة من قبل مرافق الدولة

من  16جاء مؤكدا ؼببدأ اعبودة ُب تسيَت اؼبرفق العاـ باإلضافة أب ما ذكرنا سابقا، ُب اؼبادة واؼبشرع اعبزائري 
احملدد  232-13من اؼبرسـو التنفيذي رقم:  3اؼبنظم للعبلقات بُت االدارة واؼبواطن، واؼبادة  131-88اؼبرسـو 

 يفات اؼبطبقة عليها وكيفية سبويلها اؼبعدؿ واؼبتمم.ؼبضموف اػبدمة العامة للربيد واؼبواصبلت السلكية والبلسلكية والتعر 
 رابعا: مبدأ أخلقة المرفق العاـ ونزاىتو. 

اف اؼببادئ الناظمة للمرفق العاـ، ال تقتصر فقط ُب تلك اؼبرتبطة بالطابع اؼبادي، بل قد تتعداه أب مبادئ ذات 
يتعدى مفهـو اؼبرفق العاـ أب روح الدولة، ىذه  طابع معنوي، وموجهة للسلوؾ البلمادي للمرفق العاـ وأعوانو. حيث

Bordeauxأب مستوى األخبلؽ كما قاؿ األخَتة روح الدولة رفعا 
2 . 

 لذلك يصح أف يتأسس مبدأ ناظما للمرفق العاـ يبثل " أخلقة اؼبرفق العاـ ونزاىتو ".
يعرب ُب مفهـو " تبٍت األخبلقية ُب حيث يرى ؿبمد أمُت بوظباح، أف ما ظباه روح الدولة وروح اؼبسؤولية، الذي 

ادارة وتسيَت الشأف العاـ واؼبرافق العامة كذلك، كاف عاليا غداة االستقبلؿ الوطٍت، ٍب تراجع ُب العشرية السبعينية، من 
ٍت تبٌت اػبطاب الرظبي ُب اؼبيثاؽ الوط –يقوؿ  –خبلؿ االكبراؼ الذي سلكو بعض أعواف االدارة واؼبرافق العامة.  لذلك 

 .3ضرورة التحلي بالروح األخبلقية واؼبدنية 1986ولسنة  1976لسنة 
 

اف مبدأ أخلقة المرفق العاـ ونزاىتو يطرح تساؤال في المواجهة التشريعية القضائية، خاصة لما يقدر من 
 جانب مبدأ حسن نية النشاط االداري من جهة، ومن جهة ثانية حفظ وحماية حقوؽ وحريات المواطن والمصالح

 العامة للمرتفقين بوجو عاـ؟
 :" ال يجوز للمؤسسات أف تقـو بما يأتي:اعبزائري اؼبعدؿ واؼبتمم على أنو 1996من دستور  11تنص اؼبادة 

 .. السلوؾ المخالف للخلق االسالمي وقيم ثورة نوفمبر ".

                                                           
 .234نادية ظريفي، مرجع سابق، ص  -1
 .97، 96محمد أمين بوسماح، مرجع سابق، ص  -2
 .97ص  نفسو،المرجع   -3
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سسات اؼبرفق حيث النص الدستوري عاـ، ينص على كافة مؤسسات الدولة، واليت قد يدخل ُب مضموهنا مؤ 
 العاـ، واليت هبب عليها التزاـ اتباع السلوؾ اؼبتطابق مع اػبلق االسبلمي وقيم ثورة نوفمرب.

 دبعٌت أنو يبكن، تبٍت دسًتة أخلقة ونزاىة السلوؾ اؼبتبع من قبل اؼبرافق العامة وأعوانو، من خبلؿ النص أعبله.
أف تكوف الوظائف والعهدات في مؤسسات  " ال يمكننصت على أنو: –الدستور  –منو  23ونص اؼبادة 

 الدولة مصدرا للثراء، وال وسيلة لخدمة المصالح الخاصة ".
من خبلؿ التفسَت الواسع  –حيث يتبٌت النص الدستوري حسن سلوؾ اؼبسؤوؿ عامة، ومنهم أعواف اؼبرافق العامة 

 خلقة ونزاىة اؼبرافق العامة ُب اعبوانب اؼبالية.، وبراءة ذمتهم اؼبالية، واليت ىي بالتأكيد مرتبطة بأ–للنص الدستوري 
يبثل ُب جانب منو أب  :" عدـ تحيز االدارة يضمنو القانوف ".منو كذلك والذي تطرؽ أب 25ونص اؼبادة 

ضماف حيادية االدارة العامة وعدـ ربيزىا لطرؼ ما على حساب آخر، وىو ُب تفسَت منو مرتبط بأخلقة ونزاىة االدارة 
 ذلك.العامة ك

 وبالتإب يبكن اعتبار النصوص الدستورية السابقة دسًتة ؼببدأ أخلقة اؼبرفق العاـ ونزاىتو ولو بصفة غَت مباشرة.
اؼبتضمن القانوف األساسي للوظيفة العامة، قبده نص ُب  13-16وبالنظر أب قانوف الوظيفة العمومية، األمر رقم 

من خبلؿ النص على ؾبموعة من الواجبات واألخبلقيات اليت هبب على حيثيات مواده على مبدأ أخلقة اؼبرفق العاـ، 
اؼبوظف العاـ احًتامها من جهة مقابل اؼبرافق العامة، كما هبب على اؼبرفق العاـ دبا يبثلو من موارد بشرية احًتاـ ىذه 

 اؼببادئ ذباه اؼبرتفقُت ُب اؼبقابل.
منو، وااللتزاـ بالتحفظ كما جاء ُب  14جاء ُب نص اؼبادة ومن قبيل ذلك على سبيل اؼبثاؿ؛ التزاـ الطاعة كما 

منو،  128منو، االلتزاـ بتقدًن اػبدمة كما نص عليو اؼبادة  48منو، وااللتزاـ بالسر اؼبهٍت دبوجب اؼبادة  26نص اؼبادة 
 منو. 41وااللتزاـ بالنزاىة واالستقامة كما نص عليو ُب اؼبادة 

ر أساسي ُب تبٍت مبدأ األخلقة للمرافق العامة والنزاىة ُب سلوكو، فاف للقاضي ، واف كاف اؼبشرع دو يرى الباحث
االداري على اػبصوص دور وأثر ؿبوري ُب تبٍت اؼبعايَت االهبابية والسلبية واليت قد تؤسس لنقطة التوازف ُب احًتاـ ىذا 

 اؼببدأ من قبل اؼبرافق العامة.
األساس، واحًتاـ اللياقة واألدب ُب السلوؾ اؼبتبع من قبل أعواف اؼبرافق خاصة وأف ىذا اؼببدأ يعرب عن قيم معنوية ب

 العامة ذباه اؼبرتفقُت. 
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 المبحث الثاني: أثر االجتهاد القضائي االداري في الضبط االداري.

تصاصات يعترب الضبط االداري الوجو الثاين لنشاط االدارة العمومية، دبعية النشاط اؼبرفقي العمومي. لو عبلقة باخ
وصبلحيات السلطات االدارية ُب اغبفاظ على النظاـ العاـ ُب الدولة ككل من خبلؿ تدابَت واجراءات سلبية واهبابية، 

 ربت رقابة السلطة القضائية اؼبختصة.
مجموعة من التدابير واالجراءات الوقائية تختص بها السلطات االدارية و باعتباره:" تعريفحيث يبكن 
خاللها حقوؽ وحريات األفراد بقصد الحفاظ على النظاـ العاـ في الوقت السائد عند ممارسة  المختصة تنظم من

 ".ىذا النشاط
فجوىر الضبط االداري ىو تقييد وتنظيم غبريات األفراد باألساس بغرض اغبفاظ على النظاـ العاـ، وبالتإب 

راد من جهة ثانية، لذلك يكوف للقاضي االداري حدوث نوع من التصادـ بُت سلطة االدارة العامة من جهة وحرية األف
 دور أساسي وأكيد ُب اغبفاظ على نقطة التوازف بُت تلك اؼبصاّب اؼبتقابلة.

 حيث أف الباحث ُب ىذا اؼبقاـ يبكنو طرح التساؤؿ التإب:
 سلطة وأثر االجتهاد القضائي االداري في ممارسة نشاط الضبط االداري من قبل االدارة العمومية؟

 أي ربديد األثر االجتهادي القضائي ُب نظرية الضبط االداري ُب مقابل األثر التشريعي.
وؼبا كانت اغبرية ىي ؿبور تدخل السلطات االدارية ُب نظرية الضبط االداري، هبدؼ وغرض اغبفاظ على النظاـ 

ضي االداري ذباه اغبرية العاـ، فاف الباحث سوؼ يتطرؽ اليهما باألساس، حيث نبُت سلطة كل من اؼبشرع والقا
باعتبارىا ىي ؿبور تدخل السلطات االدارية ُب فبارسة وظيفة الضبط االداري، ٍب النظاـ العاـ كهدؼ وغرض أساسي 

 للضبط االداري بُت اؼبشرع والقاضي االداري.
 المطلب األوؿ: سلطة المشرع واالجتهاد القضائي في إطالؽ الحرية.

 بين المشرع واالجتهاد القضائي.  المطلب الثاني: النظاـ العاـ
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 في إطالؽ الحرية.سلطة المشرع واالجتهاد القضائي المطلب األوؿ: 

اف الضبط االداري كأحد أوجو النشاط االداري األساسية، يبثل تدخبل من قبل االدارة العمومية ذباه حقوؽ    
اـ العاـ، ربت نظر القاضي االداري ورقابتو. فممارسة وحريات األفراد أساسا تقييدا وتنظيما، هبدؼ اغبفاظ على النظ

 اغبرية تقابل بسلطة ضبط ادارية ربت رقابة قضائية.
وغٍت عن البياف ُب ىذا اؼبقاـ، اف عديد الدراسات والبحوث تطرقت لعبلقة القاضي االداري حبقوؽ وحريات    

 ريات الفردية واعبماعية واألساسية.األفراد واعبماعات، ودور القضاء االداري ُب ضباية اغبقوؽ واغب
، وباوؿ النظر ُب العبلقة بُت القاضي االداري واغبقوؽ واغبريات، وذلك من خبلؿ ربديد مدلوؿ لذلك الباحث

اغبرية اؼبعتدى عليها كمفهـو ومضموف بداية والسلطة اؼبؤىلة ُب ذلك، واليت تتنازعها سلطة اؼبشرع كسلطة مؤسسة 
ة، وسلطة القاضي االداري ُب خلق القواعد القانونية مىت سكت اؼبشرع عن ذلك استثناء، وىنا للحقوؽ واغبريات أصال

 يبكن طرح سؤاؿ مبدئي:
ٍب إذا كاف  )الفرع األوؿ(.ىل حدد اؼبشرع مدلوؿ ومضموف اغبريات واغبقوؽ، أـ ىو عاجز عن ذلك؟  

اؼبشهور واؼبتداوؿ، فإننا نتساءؿ ىنا عن أولوية سلطة  لبلجتهاد القضائي دور ُب بناء نظرية القانوف االداري حسب القوؿ
 الفرع الثاني(.) القاضي االداري ُب تنظيم وتقييد وربديد مدلوؿ اغبقوؽ واغبريات

 الفرع األوؿ: عجز المشرع عن تحديد مدلوؿ الحرية 
ماية القانونية، كما قد هتملها عن الدولة قد تعًتؼ باغبريات واغبقوؽ وتدرجها ُب تشريعاهتا اؼبتدرجة وتسبغ عليها اغب   

 .1عمد أو غَت عمد وىو ما يتوقف أب حد كبَت على اؼبذىب الذي تعتنقو الدولة
فاألصل اف تقرير اغبقوؽ واغبريات من صميم عمل اؼبشرع، على اعتبار أنو يبثل ارادة الشعب واغبارس األمُت على  

 مة دبوجب نصوص مكتوبة سواء اكانت دستورية أو قانونية.حقوقو وحرياتو، حيث أغلب الدوؿ تقرر اغبريات العا
ولئن أقر القانوف اغبريات لضرورهتا ُب حياة األفراد واعبماعة، اال أف مضموهنا يبقى غَت ثابت وغَت ؿبدد، فهو ىبتلف من 

ات الدولة من دولة لدولة وفق نظاـ اغبكم فيها والنظاـ االقتصادي واالجتماعي. كما قد ىبتلف مضموف اغبرية ُب ذ
 حُت آلخر وفقا للظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

ب" عجز كباوؿ تبُت موقف اؼبشرع من ربديد مدلوؿ اغبرية )أوال(، ٍب االجابة على االفًتاض الذي وضعو الباحث    
 ومربر ذلك )ثانيا( ُب ما يلي: المشرع عن تحديد مدلوؿ الحرية "، 

                                                           
 .12-11، مرجع سابق، ص سممى بدوي محمد -1
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 حديد مدلوؿ الحرية. أوال: موقف المشرع من ت
يبكن النظر ُب موقف اؼبشرع ُب ربديد مدلوؿ اغبرية من خبلؿ قواعد التشريع الدوٕب، ٍب ُب قواعد الدستور، ٍب ُب 

 قواعد التشريع الربؼباين.
 الحرية في التشريع الدولي: .1

لكن ىذه اغبماية قد األصل العاـ أف ضباية حقوؽ االنساف وحرياتو يتكفل هبا القانوف الداخلي للدولة، و    
يشوهبا بعض القصور، ووبدث سوء استعماؿ للسلطات واىدار للحقوؽ واغبريات، لذلك يبكن للقانوف الدوٕب أف 

 يتدخل كوسيلة أخَتة يبكن لؤلفراد اللجوء اليو، خاصة عندما ربوؿ األنظمة الداخلية ُب ضباية حقوقهم.
بلحظ اىتماما متواصبل حبقوؽ االنساف وحرياتو خاصة عقب اغبرب والناظر اليـو ؼبنظومة قواعد القانوف الدوٕب، ي

 العاؼبية الثانية.

اغبرية بأهنا:" حق الفرد ُب أف يفعل 1789لسنة  حقوؽ االنساف والمواطن الفرنسيوقبل ذلك، جاء ُب اعبلف 
 ما ال يضر باآلخرين، والقيود اليت تفرض على ىذه اغبرية ال ذبوز اال بقانوف ".

ؽبذا االعبلف عظيم األثر ُب أوربا والعآب، حىت قيل عنو بأنو:" كاف أقوى من جيوش نابليوف "، وذلك فقد كاف 
 لقوة اؼببادئ اغبقوقية اليت طرحها وقيم اغبريات والدفاع عنها وؿباربة االستبداد.

، 1948 ديسمرب 11اؼبعتمد دبوجب قرار اعبمعية العامة ُب:  االعالف العالمي لحقوؽ االنسافوقد جاء 
منو جاءت بأف:" يولد صبيع  المادة األولى: ففي نص 1مكرسة غبريات وحقوؽ لؤلفراد، دوف أف يعرؼ مفهـو اغبرية

منو:" لكل فرد اغبق ُب اغبياة واغبرية وسبلمة شخصو  المادة الثالثةالناس أحرارا متساوين ُب الكرامة واغبقوؽ.."، وُب 
 .2و تعداد عديد اغبقوؽ واغبريات دوف تعريف ؽبا"، كما تكفلت باقي النصوص القانوين ل

منو ؿبددة ضوابط فبارسة اغبريات اؼبتعلقة بالتقيد بالقانوف وضباية حقوؽ وحريات الغَت، مع  29وجاءت اؼبادة 
ط، مراعاة متطلبات النظاـ العاـ، حيث قالت:" ىبضع الفرد ُب فبارسة حقوقو وحرياتو لتلك القيود اليت يقررىا القانوف فق

بلؽ ُب لضماف االعًتاؼ حبقوؽ الغَت وحرياتو واحًتامها، ولتحقيق اؼبقتضيات العادلة للنظاـ العاـ واؼبصلحة العامة واألخ
 ".ؾبتمع ديبقراطي

                                                           
 .1948ديسمبر  10أنظر: نص وثيقة االعالن العالمي لحقوق االنسان  -1
منو. حرية  13منو. حرية التنقل في نص المادة  8المادة  من في إلنصافوأنظر عمى سبيل المثال: حق المجوء لمعدالة الوطنية  -2

 منو...  18التفكير والضمير والدين في المادة 
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؛ جاء ُب ديباجتو أف شعوب األمم اؼبتحدة تؤكد ايباهنا باغبقوؽ 1945ميثاؽ األمم المتحدة لسنة وُب 
قدره، وسبتع الرجاؿ والنساء حبقوؽ متساوية. وجاء ُب اؼبادة األؤب منو مقاصد األمم األساسية للفرد وبكرامة الفرد و 

منو أشارت أب انو من  13اؼبتحدة ومن بينها تعزيز احًتاـ حقوؽ االنساف وحرياتو األساسية للناس صبيعا. وُب اؼبادة 
قاصد عديدة منها، مسألة حقوؽ وحريات مهاـ اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة القياـ بدراسات تشَت أب توصيات ؼب

 .1االنساف
العهداف الدولياف للحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية اضافة أب ما ذكر سابقا، يبكن االشارة أب 

، عنيا كثَتا دبسألة االلزاـ ُب احًتاـ اغبقوؽ واغبريات، دوف ربديد 1966ديسمرب  16، واللذاف صدرا ُب والثقافية
 .2طلح اغبرية كالعادةؼبفهـو ومص
 ، فإننا يبكن اف نستأنس بعديد االتفاقيات خبصوص ىذا الشأف ومن بينها:الصعيد االقليميأما على    

، واالتفاقية األمريكية غبقوؽ االنساف الصادر 1951-11-14االتفاقية األوربية غبقوؽ االنساف الصادرة ُب: 
، واؼبيثاؽ العريب غبقوؽ 1981ساف والشعوب والذي ًب اقراه عاـ ، واؼبيثاؽ االفريقي غبقوؽ االن1969-11-22ُب 

، واعبلف منظمة اؼبؤسبر االسبلمي والذي 2114االنساف والذي اعتمد من قبل قمة الدوؿ العربية ُب تونس ُب ماي 
 .1991-18-15أجيز ُب 

بتعداد أصناؼ معينة منها.   وىي صبيعها ٓب هتتم بتحديد مصطلح اغبرية بصفة مباشرة، امبا كاف االىتماـ أساسا
 كما أهنا نصوص قانونية تبقى ؿبدودة الفعالية اف ٓب تتوج حبماية ربوؿ دوف خرقها لعل أنبها اغبماية القضائية.

 دسترة الحرية: .2

النظرية الدستورية اغبديثة ال تعترب القاعدة القانونية الدستورية ؿبددة لقانوف اؼبؤسسات السياسية وفقط، امبا 
ذلك مؤطرة لنظاـ اغبريات واغبقوؽ كذلك. والذي عرب عنو ب"دسًتة اغبريات واغبقوؽ"، من خبلؿ أصبحت ك

 تكريسها والنص عليها ضمن الدساتَت، وذلك يعد حبد ذاتو ضمانة مهمة ؽبا.
، فسيادة القاعدة القانونية الدستورية موضوعيا متعلقة بضماف احًتاـ اغبريات واغبقوؽ لؤلفراد ُب مواجهة الغَت

 .3فالدستور أداة فعالة غبماية اغبريات واغبقوؽ ُب مواجهة اعبميع دبا ُب ذلك السلطة التشريعية

                                                           
 . 1945ميثاق األمم المتحدة لسنة أنظر:  -1
، عين شمس القاىرة، دكتوراهأنظر: سموى محمد بدوي، دور مجمس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، رسالة  -2

 وما بعدىا. 52ص 
 .22، ص 2000، دار الشروق، مصر، 2أنظر: أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوق والحريات، ط  -3
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اؼبعدؿ واؼبتمم، حيث اؼبؤسس الدستوري بداية ٓب  1996ويبكننا أف نتناوؿ ذلك ُب ظل الدستور اعبزائري لسنة 
ؼبفرد مع ضمها لنوع معُت من اغبريات  يتفق على مصطلح وحيد للحرية، حيث أطلق أحيانا مصطلح اغبرية بصيغة ا

كحرية اؼبعتقد، وحرية الرأي، وحرية فبارسة العبادة. كما أطلق لفظ اغبريات بصيغة اعبمع وىو ُب عنواف الفصل الرابع 
منو فصل: اغبقوؽ واغبريات، حيث أضاؼ ؽبا أحد اغبريات حينا مثل: حريات التعبَت وانشاء اعبمعيات واالجتماع؛ 

 صنف من اغبريات ؼبا قاؿ حريات أساسية وحريات فردية، وحريات صباعية وحريات عمومية.وأضاؼ ؽبا 
بالتإب اؼبؤسس الدستوري أطلق عدة تسميات عن اغبرية دوف أف يعرؼ مدلوؽبا ومضموهنا، وذلك قد يكوف 

ذلك للفقو واالجتهاد طبيعيا حيث يصعب ربديد مقصود اؼبصطلح كما ذكرنا آنفا لنسبيتها ولتنوعها وتطورىا، تاركا 
 القضائي أساسا.

للحقوؽ واغبريات، سواء أكانت فردية أو صباعية، وذلك ُب ديباجتو واليت تعد  ضامناوالدستور اعبزائري عد نفسو 
 .1جزءا أصيبل من الدستور ال يتجزأ عنو

 "،ا للدستور"يحمي القضاء المجتمع وحريات وحقوؽ المواطنين طبق: منو على أنو 164كما نص ُب اؼبادة 
غبماية حريات اجملتمع وىو السلطة القضائية سواء القضاء  أحد الضمانات األساسيةفهنا يؤكد اؼبؤسس الدستوري على 

.ولعل التعديل األخَت لو خبصوص الدفع بعدـ دستورية حكم تشريعي ينتهك 2العادي أو القضاء االداري على السواء
 ُب ذلك. حقا أو حرية يضمنها الدستور ضمانة أخرى

بناء مؤسسات  كما خوؿ الدستور للشعب اختيار مؤسسات، من غايتها ضباية اغبريات األساسية للمواطن، أي
 .3حماية الحريات االساسيةمن قبل الشعب من غاياهتا منتخبة 

منو  نوف اؼبشرع الدستوري الباب الثاين اغبقوؽ األساسية واغبريات العامة والواجبات، عنوف الفصل األوؿكما ع
 .77منو أب اؼبادة  34العامة. والذي ضم اؼبادة  واغبرياتاألساسية بعنواف: اغبقوؽ 

 حيث صنف اغبريات أحيانا بأهنا: حريات فردية وحريات صباعية، وحريات أساسية وحريات عمومية.
واغبريات العمومية؛ العامة، واغبريات الفردية  ، واغبرياتاألساسية واغبريات اؼبؤسس الدستوري غاير بُت اغبقوؽف

األساسية الدولة الحقوؽ  ن: "تضممنو على أنو 35 نص اؼبادة حيث منح اغبريات األساسية ضباية دستورية، ُب

                                                           

ساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ميع، وىو القانون األجاء في الديباجة ما يمي: " ان الدستور فوق الج -1
 ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ..".

 ي المعدل والمتمم.ر الجزائ 1996من دستور  164المادة  -2
 حماية الحريات األساسية لممواطن..". -يأتي:ما منو:" يختار الشعب لنفسو مؤسسات غايتيا  9في المادة  -3



 االدارية اؼبوضوعية القانونية القاعدة ُب اعبزائري القضائي االجتهاد أثر        : الثاين الباب

 

 
344 

أنو:" ال يمكن أي تعديل  منو، حيث نصت على 223كما استثناىا من أي تعديل دبوجب اؼبادة   .والحريات"
 ". ساف والمواطنالحريات األساسية وحقوؽ االن-..7 دستوري أف يمس:

 :1يبكن التفرقة بُت اغبريات األساسية واغبريات العامة من خبلؿ ما يلي
اغبريات األساسية قد تعرب عن اغبريات الدستورية أو اغبريات مكفولة بالدستور، بينما اغبريات العامة فقد تكوف 

ي حرية عامة ال دستورية، دبعٌت آخر أف اغبريات مكفولة بالدستور والقانوف معا، بينما اف انتفت الكفالة الدستورية ؽبا فه
 األساسية ىي اؼبرتبطة بالقاعدة الدستورية، بينما اغبريات العامة فهي أساسا مرتبطة بقواعد ربت دستورية.

كما أف اغبريات األساسية تتمتع حبماية ُب مواجهة السلطات العامة الثبلث التنفيذية، التشريعية والقضائية، وأف 
العامة امبا يتفق مع نظاـ اؼبشروعية االدارية، بينما األساسية تتفق واؼبشروعية الدستورية، وبالتإب مصدر ضباية  اغبريات

اغبريات العامة أساسو القانوف واؼببادئ العامة للقانوف، بينما اغبريات األساسية فمصدر ضبايتها الدستور والقواعد 
 الدولية.

اية اغبريات العامة اؼبخصصة لؤلفراد فقد أساسا، بينما تقع ضباية اغبريات ويتكفل القضاء االداري والعادي ضب
 األساسية على عاتق القضاء الدستوري والدوؿ ُب ذلك على اختبلؼ، بينو الفقو.

أؤب اؼبؤسس الدستوري سلطة تشريعها للقانوف العادي حسب  الحريات العمومية والحريات الفرديةاف نظاـ 
 .2تورمن الدس 139اؼبادة 

بالتإب يبكن القوؿ، أف دسًتة اغبرية يبثل وببل شك أىم ضمانة قانونية للمواطن بالدرجة األؤب من امكانية تعدي 
ولو ٓب يعرؼ اؼبشرع الدستوري مدلوؿ اغبرية -االدارة العمومية على أحد منها، وباؼبقابل هبد القاضي االداري أىم ضابط 

 مراقبة العمل االداري اؼباس حبرية معينة. يبكن أف يستند عليو عند  -باألساس 
 تنظيم الحرية في القانوف البرلماني: .3

يتشكل اإلطار التشريعي اعبزائري الذي ينظم اغبريات واغبقوؽ برؼبانيا، ُب كل من القانوف العضوي والقانوف 
يات الواردة ُب قانوف العادي، فبعض اغبريات زبضع للقانوف العضوي القًتاهبا من البعد الدستوري كمجموع اغبر 

، 3اؼبعدؿ واؼبتمم 1996من دستور 141االنتخابات وقانوف األحزاب السياسية وقانوف االعبلـ، وذلك وفق اؼبادة 

                                                           
 .69-68محمد ماىر أبو العينين، الحقوق والحريات العامة وحقوق االنسان، الكتاب األول، مرجع سابق، ص  -1
الجزائري المعدل والمتمم: يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصيا لو الدستور، وكذلك في  1996من دستور  139المادة  -2
 لمجاالت التالية:ا

 ". ،األشخاص وواجباتيم االساسية، السيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين حقوق-1
 المعدل والمتمم. 1996من دستور  140أنظر: المادة  - 3
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وذلك بالتأكيد يعزز الضمانات القانونية ؽبذه اغبريات أو اغبقوؽ باعتبار مكانة القانوف العضوي ضمن األطر القانونية 
 بلية الوجوبية على مدى دستوريتها.خاصة ُب ؾباؿ الرقابة الق

صبلحيات الربؼباف ُب التشريع دبوجب  المعدؿ والمتمم، 1996دستور من  الفقرة األولى 139المادة وبينت 
 القانوف العادي ُب ما ىبص اغبريات واغبقوؽ، السيما اغبريات العمومية، واغبريات الفردية. حيث نصت على

 تي يخصصها لو الدستور، وكذلك في المجاالت اآلتية::" يشرع البرلماف في الميادين ال
حقوؽ األشخاص وواجباتهم األساسية، السيما نظاـ الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية وواجبات 

 .1."المواطنين
ستورية واؼبشرع عندما يتدخل لتنظيم اغبريات واغبقوؽ وربديدىا، فانو بالدرجة األؤب هبب عليو احًتاـ القاعدة الد

اؼبؤسسة ؽبا اف وجدت، وباؼبقابل يضع على عاتق االدارة العمومية االلتزامات االهبابية وذلك من خبلؿ امكانية التدخل 
غبمايتها عن طريق سلطات الضبط االداري، لكن ُب حدود اؼبشروعية القانونية، فبل هبوز لئلدارة التعدي عليها بقرارات 

 ضبطية.
مسح لعديد التشريعات الربؼبانية واؼبتعلقة بتنظيم اغبريات العمومية وضباية اغبريات والباحث لو يقـو بدراسة 

الفردية، فانو لن هبد أي تعريف أو ربديد للمقصود دبصطلح اغبرية، وذلك يعرب عن موقف سليم وطبيعي باعتبار ىكذا 
صوص التعدي على حرية من اغبريات مفهـو ىو من صميم عمل الفقو والتحديد القضائي اساسا ؼبا يعرض عليو نزاع خب

 العمومية أو الفردية.
وُب ىذا السياؽ، يرى مراد بدراف، أنو ُب دولة القانوف على االدارة العامة االلتزاـ حبدود القانوف، والعمل ُب اطار 

اعبزائر وفرت ؽبؤالء اؼبشروعية. وُب حاؿ اعتداء السلطة التنفيذية على حقوؽ األفراد وحرياهتم، فاف النصوص القانونية ُب 
وسائل قضائية غبماية اغبقوؽ واغبريات، من خبلؿ التأكيد النصوص الدستورية والقانونية على مبدأ استقبللية القضاء. 
غَت أنو من الناحية العملية، السلطة القضائية تتأرجح بُت مدلوؿ السلطة ومدلوؿ الوظيفة، لذلك قد تتجاوز اؼبدلوالت 

 .2الت القانونية ُب معاعبة بعض القضايا اؼبتعلقة بتجاوز ضد حرية من اغبرياتالسياسية على اؼبدلو 
من خبلؿ ما تقدـ، أف ذلك قد ينعكس سلبا على " عدـ فعلية النص الربؼباين ُب ضباية اغبرية "،  ويرى الباحث

 ماعات.لغل يد القضاء ُب الرقابة الفاعلة النتهاؾ كل حرية أو حق من اغبقوؽ اؼبكرس لؤلفراد واعب
 ثانيا: مبرر عدـ التحديد التشريعي لمدلوؿ الحرية.

                                                           
 تمم.والمالمعدل  1996من دستور  01-139المادة  - 1
 .218، جامعة أدرار، ص 36مجمة الحقيقة، ع  التنفيذية،العامة ضد السمطة  ياتحماية الحر  مراد بدران، - 2
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يبكن للباحث أف يتساءؿ عن مربر عدـ امكاف ربديد اؼبشرع دبفهومو الواسع مدلوؿ اغبرية، وعدـ ربديده ُب 
 تعريف يرجع اليو مىت كانت اغباجة أب ذلك؟

انوف، وعليو قبد اطبلقات عديدة تقارب مفهـو اف مصطلح اغبرية بداية يتقاطع مفانبيا بُت األخبلؽ والسياسة والق
، وعلى ذلك قد تتشابك بعضها أو كلها ُب إطار اجتهاد ؿبدد ؼبدلوؿ ىذا  مصطلح اغبرية ُب كل علم من العلـو

 .1اؼبصطلح
 يبكن اف قبد عدة مربرات لعدـ تدخل اؼبشرع ُب ربديد مدلوؿ ثابت أو مدلوؿ مقارب للحرية وىي التالية:

 الفقهي لتحديد مدلوؿ للحرية: عدـ االتفاؽ .1
اف اذباىا من الفقو يرى تباينا ُب ربديد مدلوؿ اغبرية وتعريفها، نظرا لنسبيتها والختبلفها من زماف لزماف ومن 
مكاف ؼبكاف، والختبلفها تبعا للنظاـ السياسي القائم والنظاـ االقتصادي حىت بُت النظاـ الليربإب والنظاـ االشًتاكي 

، وقاؿ عنها مونتسكيو 2قاؿ البعض عنها بأهنا احدى الكلمات الرديئة اليت سبلك قيمة أكثر من معناىا سابقا، لذلك
. فتوصل البعض بأف ىناؾ أزمة ُب ربديد مفهـو 3بأنو ال توجد كلمة لقيت أكثر من معٌت ـبتلف، فبا لقيتو كلمة اغبرية

 .4اغبرية
 د مفهـو للحرية ومن بُت ذلك:غَت أنو يبكن االستئناس ببعض احملاوالت ُب ربدي

 :5قائبل Reveroعرفها 
"La Liberté est le pouvoiredoutodéterination , cést-à dire un pouvoire que lomme 

exerce sur lui-méme". 
فاغبريات ىي ؾبموعة من اغبقوؽ واؼبعًتؼ هبا واليت اعتربت اساسية ُب مستوى حضاري معُت ووجب بالتإب أف  
 .6بوصفها ىذا حبماية قانونية خاصة تكفلها الدولة ؽبا وتضمنها بعدـ التعرض ؽبا وبياف وسائل ضبايتها تتمتع

                                                           
لقد ورد لفظ الحرية في لسان العرب البن منظور باعتبار:" الحر بالضم: نقيض العبد.. والحرة نقيض األمة.. وحرره - 1

 غير مؤىل لتحدد المقصود بدقة. . ومن المتعارف عميو أن طبيعة ىذه التعاريف لممصطمح ىي تعاريف بالسمب وىو1أعتقو.."
وفيو أيضا جاء كممة الحر بمعاني ايجابية: الحر من الناس؛ أخيارىم وأفاضميم. وحرية العرب؛ أشرافيم.. وفرس حر؛ أي عتيق. 

 الحر؛ كل شيء فاخر من شعر وغيره.و 
2

 - Michel Verpeaux, La liberté, làctualité juridique, juille- aout 1998, p 144. 
 .1953، ترجمة زعير، القاىرة، أنظر: مونتسكيو، روح الشرائع -3
، ص 1975أنظر: عبد الحميد متولي، الحريات العامة نظرات في تطورىا وضماناتيا ومستقبميا، منشأة المعارف، االسكندرية،  -4

109. 
5

 - Jean Rivero, Les Libertés publiques, PUF, Paris, 1973, p 15. 
6

 - Horiou H, Droit constitutionnel et les institutins politiques éd, 1972, p 170 

 .58أنظر: محمد ماىر أبو العينين، الحقوق والحريات العامة وحقوق االنسان، الكتاب األول، مرجع سابق، ص 
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ُب تعريف آخر للحرية تعترب تأكيد كياف الفرد ذباه سلطة اعبماعة دبا يعٍت االعًتاؼ للفرد باإلرادة الذاتية واالذباه 
 .1قق لئلنساف سيطرة على مصَتهُب نفس الوقت أب تدعيم ىذه االرادة وتقويتها دبا وب

 .2وعرفت اغبرية أيضا؛" انطبلؽ ارادة الفرد كبو ربقيق غاياتو ُب إطار النظاـ العاـ "
 ولعل في تعدد تصنيف وتعداد الحريات لدليل على عدـ االتفاؽ في تحديد مدلوؿ الحرية.

 :3حيث صنف بعض الفقو اغبريات أب تقسيمات متعددة وفق معايَت ومن أنبها
اغبريات من حيث مدى التصاقها باإلنساف؛ مثل حرية اغبياة اػباصة، وأمن الفرد، وحرية الفكر، حريات من 
حيث طبيعة اؼبصلحة اليت ربققها؛ مثل حريات الشخص الطبيعي ُب كل من التنقل واألمن واؼبسكن، وحرية االنضماـ 

اسية، وحريات اقتصادية واجتماعية متعلقة حبق اؼبلكية أب صباعات كحق االجتماع واالنضماـ للجمعيات واألحزاب السي
وحرية التجارة والصناعة. حريات من حيث أثرىا على نشاط اغبكم؛ ومثاؽبا اغبريات األساسية واالقتصادية الفكرية 

 واؼبعارضة. حريات تقليدية وحريات مستحدثة.

 مصدر الحرية خارج عن ارادة الدولة: .2
غبرية ُب ؿبايثتها لفلسفة تشكل الدولة عامة والقانوف خاصة، هبد األؤب سابقة عن اف النظر ُب مدلوؿ ومضموف ا

الثانية. أي فبارسة الفرد غبريتو سابق عن نشأة الدولة والقانوف. على فرض أف الدولة والقانوف ما نبا اال وعاءاف جاءا 
لضبط االجتماعي، واليت من بينها قواعد باألساس غباجة الفرد أب ربقيق نوع من األماف اعبماعي ُب إطار قواعد ل

 القانوف.
فاغبرية ذبد مصدرىا خارج الدولة، حبيث ال يكوف للمشرع دور ُب تعريف اغبريات، وامبا ىو مقيد بإقرارىا 

 .4وتأكيدىا، وإذا أجيز تنظيمها فاف ذلك هبب أف ال يصل أب درجة تقييدىا أو تعطيل فبارستها
 طبيعة النظاـ الدستوري: .3

                                                           
. أشار 470، ص 1964الحديثة أنظر: طعيمة الجرف، نظرية الدولة واألسس العامة لمتنظيم السياسي، القاىرة، مكتبة القاىرة  - 1

 اليو:
 .8سممى بدوي محمد، مرجع سابق، ص 

، جامعة الزقازيق، دكتوراهايياب طارق عبد العظيم، عالقة الفرد بالسمطة في ظل الظروف االستثنائية، دراسة مقارنة، رسالة  - 2
 .19وضماناتيا، مرجع سابق، ص  . أشار اليو: حبشي لزرق، أثر سمطة التشريع عمى الحريات العامة14، ص 2003مصر، 

 وما بعدىا. 63أنظر: محمد ماىر أبو العينين، الحقوق والحريات العامة وحقوق االنسان، الكتاب األول، مرجع سابق، ص  - 3
. نقال عن: محمد رحموني،" تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون 36أنظر: عمرو أحمد حسبو، حرية االجتماع، ص  - 4

تممسان، ، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة ابو بكر بقايد دكتوراهالجمعيات واألحزاب السياسية نموذجين، أطروحة  الجزائري.
 .  34، ص 2014-2015
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 لطبيعة النظاـ الدستوري للدولة أثر واضح ُب تبٍت مدلوؿ معُت للحرية، سواء من حيث الطبيعة أو الكم.اف 
حيث من اؼبتعارؼ عليو ُب ظل النظم الدستورية الديبقراطية تنتعش اغبريات وتزدىر، على نقيض النظم الدستورية 

 انتعاش اغبريات والتضييق عليها قد زبتلف اؼبدلوالت الدكتاتورية، حيث قبد تضييقا عليها ومنعها بدرجات متفاوتة. وُب
 ؼبا قد يعد حرية وما ىبرج عنها.

 أثر القضاء الدستوري في الحريات: .4
اف للقضاء الدستوري أثر بارز ُب تربير عدـ التحديد التشريعي للحرية، حيث أدى دورا حاظبا ُب تطوير معٌت 

 دولة.ونطاؽ اغبريات واغبقوؽ اليت هبب أف تكفلها ال
حيث اذبو القضاء الدستوري ابتداء ُب ربديد مدلوؿ اغبريات أب منهج التفسَت الضيق لنصوص الدستور، ومن 

 .1قبيل ذلك رفض اجمللس الدستوري الفرنسي التسليم حبقوؽ االنساف واغبريات اليت ٓب ترد صراحة ُب نص الدستور
يد اغبريات واغبقوؽ، بعدـ االعتماد على النص الدستوري ٍب تبٌت القضاء الدستوري اذباه التفسَت الواسع ُب ربد

وفقط ُب اقرارىا، امبا هبب كذلك االستناد أب اعبلنات حقوؽ االنساف واالتفاقيات واؼبعاىدات الدولية اؼبتعلقة حبقوؽ 
 .2ذلكاالنساف، اضافة أب اؼببادئ العامة للدساتَت، فضبل عن اؼببادئ العامة للقانوف والقانوف الطبيعي ك

ومن خبلؿ ما سبق، ونظرا لعدـ امكاف ربديد مدلوؿ ومضموف اغبرية تشريعيا، مع عدـ انكار ضرورة التنظيم 
والتقييد كذلك ألنواعها اؼبختلفة ُب اإلطار الزماين اؼبمارسة فيو من قبل اؼبشرع. كانت اغباجة ماسة وضرورية لتدخل 

ضباية فعالة للحرية الفردية واغبريات العامة على السواء وربديد  اجتهادا ُب ضماف –خاصة القاضي االداري –القاضي 
 مضموهنا ومدلوؽبا، فبا قد يشكل أولوية ُب ذلك على سلطة اؼبشرع.

 الفرع الثاني: أولوية سلطة القاضي االداري في تحديد الحرية وحمايتها.
ي مسلما هبا بالنسبة أب اغبريات اذا كانت سلطة القاضي ُب ربديد الغرض الذي تستهدفو سلطة الضبط االدار 

 .3اؼبعًتؼ هبا تشريعيا، فاف ذلك أوكد بالنسبة للحريات غَت اؼبسماة وغَت احملددة ألـز وأوكد وأوجب
حيث ُب ىذا السياؽ، يبكن طرح ما إذا كانت اغبريات ككل ال زبرج عن دائرة اؼبشرع؟ أي أهنا تدور ُب فلك 

 َتىا حرية يلـز اغبفاظ عليو أو ضبايتها.قواعد اؼبشرع وال يبكن اعتبار ما غ
تتسم رقابة القاضي االداري بطبيعة متميزة ُب ؾباؿ ضباية اغبريات واغبقوؽ، عن رقابة القاضي العدٕب    

)العادي(. ذلك أنو ىبتص بالرقابة على مدى مشروعية األعماؿ القانونية والتصرفات اليت تأتيها السلطات العمومية، 
                                                           

 وما بعدىا. 58 سابق، صأنظر: أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية لمحقوق والحريات، مرجع  -1
 وما بعدىا. 58أنظر: المرجع نفسو، ص  -2
 .314، ص 2008صالح يوسف عبد العميم، أثر القضاء االداري عمى النشاط االداري، دار الفكر الجامعي، القاىرة،  -3
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لطة التنفيذية ؼبا ؽبا من دور ُب ضماف وحفظ النظاـ العاـ، وازباذ تدابَت للضبط االداري تقيد من خاصة أعماؿ الس
خبلؽبا حقوؽ وحريات األفراد واعبماعات، حيث إذا خرجت االدارة العمومية عن اؼبشروعية القانونية كاف للقاضي 

 االداري دور ُب ابطاؿ تصرفها والزامها باحًتاـ القانوف.
العمومية سبتلك سلطات واسعة وامتيازات كبَتة ُب مواجهة األفراد، وقد تعمل على انتهاؾ حقوقو وحرياتو،  واالدارة

هبدؼ اغبفاظ على النظاـ العاـ افًتاضا، وسواء أكاف باتباع الضوابط التشريعية لذلك أو ال. وُب اغبالة الثانية خاصة ُب 
حتم على االدارة العامة مراعاهتا، فاف طبيعة الرقابة اليت يفرضها القضاء ظل عدـ وجود القيود والضوابط التشريعية اليت يت

 االداري تستدعي أف يتدخل اجتهادا وانشاء وخلقا لسد ىذه الثغرة والفجوة التشريعية. 
عدـ وحىت نبُت أولوية وأثر االجتهاد القضائي االداري ُب تنظيم اغبرية وضبايتها، يبكننا القوؿ بداية، أف مربرات    

 –القاضي االداري  –التحديد التشريعي ؼبدلوؿ ومضامُت اغبرية اليت ذكرناه ُب الفقرة السابقة يصلح مربرا أساسيا ألوليتو 
 هبذا اػبصوص.

فعالية سلطة القاضي ، ٍب ُب ضابط حماية القاضي االداري للحرية))أوال(باإلضافة أب ذلك، يبكننا تبيُت 
 يا(.االداري في حماية الحرية )ثان

 أوال: ضابط حماية القاضي االداري للحرية. 
اف الضابط األساسي غبماية اغبقوؽ واغبريات عموما والذي هبب على القاضي االداري االستناد اليو، ىو ضابط االلتزاـ 

مدى  باؼبشروعية القانونية والذي نعٍت بو ضرورة أف يستند القاضي ُب حكمو وقراره ُب نزاع ىبص ضباية غبق أو حرية،
خضوع العمل الضبطي لئلدارة العمومية اؼبقيد أو اؼبنظم غبرية ما للقانوف دبفهومو الواسع، سواء أكاف الدستور أو القانوف 
أو التنظيم، اضافة أب معيار قواعد القانوف الدوٕب كاالتفاقيات الدولية غبقوؽ االنساف. ٍب ضابط االلتزاـ باؼببادئ العامة 

 للقانوف.
 لمشروعية القانونية:االلتزاـ با .1

يستند القاضي االداري غبماية اغبريات اؼبختلفة من امكانية تعسف سلطات الضبط االداري أب مبدأ مدى 
االلتزاـ باؼبشروعية القانونية أساسا، والذي قد يكوف ُب صورة االلتزاـ بقاعدة دستورية أو بقاعدة قانونية دولية أو بقانوف 

 برؼباين أو بتنظيم.
 

 بيق القاعدة الدستورية كضابط لحماية الحريات من قبل القاضي االداري:تط -1 -1
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غٍت عن البياف أف القاضي ؼبا يريد اصدار حكمو وقراره بشأف نزاع معُت مطروح أمامو يستند أب ربكيم القواعد 
 القانونية وموقف اؼبشرع عموما ُب ذلك، فالقاضي ال ىبضع اال للقانوف.

بداية على أولوية سلطة القاضي االداري ُب ضباية حقوؽ وحريات األفراد، جاء من خبلؿ وبالتإب يبكن أف نؤكد 
:"يحمي القضاء المجتمع وحريات وحقوؽ 1من الدستور الجزائري بقولها 164المادة دسًتة ىذه اغبماية ُب 

 المواطنين طبقا للدستور". 
النظر ُب أي تصرؼ اداري صادر عن االدارة فليس ىناؾ أي نص قانوين وبـر على القاضي االداري اعبزائري  

 .2بسبب ارتباطو باغبقوؽ واغبريات
وضابط خضوع القاضي االداري للقاعدة الدستورية عند مواجهة التعدي على حرية من اغبريات، ىو باألساس 

 ضابط مرتبط باغبماية الدستورية للحريات بشكل عاـ، ويبكن أف نستدؿ بو بقواعد عديدة من الدستور. 
 وىو ما أشرنا اليو قبل قليل ُب موضوع " دسًتة اغبريات ". 

اعبزائري اؼبعدؿ واؼبتمم واليت تطرقت للدفع بعدـ الدستورية  1996من دستور  195كما أف نص اؼبادة     
خبصوص حكم تشريعي ينتهك اغبقوؽ واغبريات اليت يضمنها الدستور ىو كذلك ضابط دستوري أساسي، وىذا ما 

 و ُب الفصل الثاين ُب الباب األوؿ.تطرقنا الي
 :3اؼبعدؿ واؼبتمم اعبزائري واليت نصت على 1996الفقرة الثالثة من دستور  198وبالرجوع أب نص اؼبادة    

 .نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات االدارية والقضائية " قرارات المحكمة الدستوريةتكوف  .. "
بله مؤسس إللزامية االجتهاد الدستوري للمجلس الدستوري عبميع السلطات العمومية حيث النص الدستوري أع

 ومنها السلطة القضائية، ومنها اعبهات القضائية االدارية.
 فالقاضي االداري ملـز بتطبيق آراء اجمللس الدستوري ومن خبلؿ ذلك القواعد الدستورية.

 لحماية الحريات من قبل القاضي االداري:تطبيق االتفاقيات الدولية لحقوؽ االنساف كضابط  -1-2

                                                           
 .164المعدل والمتمم، المادة  1996الدستور الجزائري  -1
 .168المعدل والمتمم، المادة  1996الدستور الجزائري  -2
لمجمس الدولة وأثر ذلك عمى حماية الحقوق والحريات "، مجمة مجمس الدولة، " الطبيعة القانونية أنظر: نصر الدين بن طيفور، 

 .31ص ، 2009، سنة 09العدد 
 .198المعدل والمتمم، المادة  1996الدستور الجزائري  -3
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منو ينص على اف اؼبعاىدات اليت يصادؽ  154اؼبعدؿ واؼبتمم ُب نص اؼبادة  1996الدستور اعبزائري لسنة 
عليها رئيس اعبمهورية، حسب الشروط اؼبنصوص عليها ُب الدستور تسمو على القانوف، وىو ذات النص عند صدور 

 .1منو 123ُب اؼبادة  1989، ونفس اؼببدأ اؼبكرس ُب دستور 132ة ُب اؼباد 1996الدستور سنة 
نص على اؼبعاىدات الدولية دوف أف وبدد مكانتها ضمن النظاـ 1963 بينما الدستور األوؿ للببلد لسنة  

حالة سوى ُب اؼبكانة بُت اؼبعاىدة الدولية والقانوف الداخلي، حبيث أنو ُب  1976القانوين الداخلي، ُب حُت دستور 
 وجود تعارض بينهما فاف النص البلحق يلغي النص السابق.

وبعد انضماـ اعبزائر التفاقية فينا لقانوف اؼبعاىدات، غَت اؼبؤسس الدستوري موقفو ماكبا للمعاىدات الدولية مركزا 
 .1996و 1989أظبى من القانوف الداخلي كما جاء ُب دستوري 
-18لى القانوف الداخلي، أدرج قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية رقم: وُب اطار تأكيد ظبو اؼبعاىدة الدولية ع

 منو حيث جاء فيها: 17-358نصا ؾبسدا لذلك. وىو نص اؼبادة  19
ـبالفة االتفاقيات الدولية ". حيث  -7" ال ينبٍت الطعن بالنقض اال على وجو واحد أو أكثر من األوجو التالية:..

منو واليت اشارت أب تطبيق ذات  959حكمة العليا، وكذا ؾبلس الدولة دبوجب اؼبادة ىذا النص االجرائي أتاح للم
على الطعن بالنقض أمامو،  تطبيقا ؼببدأ ظبو اؼبعاىدات الدولية على القانوف الداخلي  بوصفو  358األحكاـ من اؼبادة 

 .2وجها من أوجو الطعن،  وىو مآب يكن موجودا ُب القانوف السابق
أقر مبدأ ظبو االتفاقيات الدولية على القانوف الداخلي، وذلك ُب القرار اؼبؤرخ ُب:  جتهاد الدستوريكما أف اال

للمجلس الدستوري اعبزائري، حيث ورد ُب احدى جزئياتو:" ونظرا لكوف أي اتفاقية بعد  1989أغسطس  21
من الدستور سلطة السمو على  123اؼبصادقة عليها ونشرىا، تندرج ُب القانوف الوطٍت، وتكتسب دبقتضى اؼبادة 

القوانُت، وزبوؿ كل مواطن جزائري أف يتذرع هبا أماـ اعبهات القضائية، وىكذا الشأف بالنسبة ؼبيثاؽ األمم اؼبتحدة لسنة 
الذي انظمت اعبزائر اليو دبرسـو رئاسي رقم:  1989ابريل  25اؼبؤرخ ُب  889اؼبصادؽ عليو بقانوف  رقم  1966

، واؼبيثاؽ االفريقي غبقوؽ االنساف والشعوب. فاف ىذه األدوات سبنع منعا 1989ماي  16ُب:  اؼبؤرخ 67 -89
 .3صروبا كل سبييز مهما كاف نوعو"

 .فالقاضي يلتـز بتطبيق كل قاعدة قانونية دولية مىت سبت اؼبصادقة عليها وفق االجراءات الدستورية
 ية الحريات من قبل القاضي االداري:تطبيق القاعدة البرلمانية والتنظيمية كضابط لحما  -1-3

                                                           
 .154المعدل والمتمم، المادة  1996الدستور الجزائري  -1
 لمتعمق بقانون االجراءات المدنية واالدارية الجزائري.ا 09-08من القانون رقم:  959والمادة  358أنظر: المادة  -2
 يتعمق بقانون االنتخابات. 1989غشت  20ق ق مد، مؤرخ في:  1المجمس الدستوري، قرار رقم  -3
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اف تطبيق القاضي االداري للقواعد القانونية الصادرة من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يبثل احتكاما لكل 
 من القوانُت العضوية والقوانُت العادية والتنظيم اؼبتعلقة حبقوؽ وحريات األفراد.

ضي عموما ُب نشاطو وعملو القضائي، من خبلؿ البحث ُب مدى وىو النطاؽ األساسي الذي وبتكم اليو القا
مطابقة أعماؿ سلطات الضبط االداري واليت تقيد من خبلؽبا اغبريات مع متطلبات التشريعات الربؼبانية والتنظيمات 

 التنفيذية.
 قوؽ واغبريات.حيث ربتكم االدارة العامة ُب فبارسة الضبط االداري أب القانوف والتنظيم واليت تتعلق باغب

 المبادئ العامة للقانوف: .2
ُب ؾباؿ التقييد القانوين لسلطات الدولة، خاصة سلطات الضبط االداري، قبد االدارة العامة ملزمة بتطبيق اؼببادئ 

 العامة للقانوف ُب صبيع تصرفاهتا قانونية كانت أو مادية، على اعتبار أف ىذه اؼببادئ تعد أحد مصادر اؼبشروعية.
لذلك القاضي االداري وىو يبارس دوره ُب ضباية اغبريات دبختلف أنواعها وتصنيفاهتا وبتكم أيضا لضابط وتبعا 

 .1اؼببادئ العامة للقانوف مىت ٓب يكن ىناؾ تنظيم تشريعي كامل للحرية، أو كاف موجودا لكنو غَت مكتمل
اؼبًتشحُت لتوٕب الوظائف العمومية  فاجتهاد القضاء االداري الفرنسي مستقر على عدـ شرعية التمييز بُت   

 .2استنادا ؼبعتقداهتم الدينية تطبيقا واحًتاما ؼببدأ قانونيا مهم وىو مبدأ اؼبساواة ُب توٕب الوظائف العمومية
ومن بُت تطبيقات ذلك ُب االجتهاد القضائي الفرنسي كذلك، انشاء واالستناد أب مبادئ قانونية عامة خبصوص 

اعتبار أف ىذه اغبرية ٓب تنتج من نص تشريعي وحيد سواء ُب الدستور أو ُب القانوف الربؼباين، امبا  حرية التعليم، على
 .3تعترب جزء من القواعد العامة اليت هتيمن على القانوف العاـ والناذبة عن ؾبموعة من التشريعات اؼبتبلحقة

يل ذلك؛ الغاؤه لقرار اداري صادر من عمدة كما أقر القاضي االداري الفرنسي ضبايتو للحريات الدينية، ومن قب
De Valenciennes  الذي يعتمد دبقتضاه طريقة واحدة لذبح اغبيوانات ُب اؼبساْب، ويبنع الذبح على طريقة الديانة

 .4اليهودية
وزير كما أكدت احملكمة االدارية التونسية ىذه اؼبسألة خبصوص تطبيق اؼببادئ العامة للقانوف ُب شركة الطاردي ضد 

 معتربة: 1999-11-29التجارة ووزير اؼبالية ووزير الصحة بتاريخ: 
                                                           

موسى مصطفى شحادة، " المبادئ العامة لمقانون المتصمة بفكرة الحرية العامة في أحكام القضاء االداري "، مجمة الشريعة  -1
 .90، ص 2003، يونيو 18نون، ع والقا

 .93المرجع نفسو، ص  -2
3  - C.E. 10 Mars 1950. 
4

 - E, 27-03-1936, Association cultuelle Israélite de Valencienne, D.H, 1936, p 351 

 .92نقال عن: موسى مصطفى شحادة، مرجع سابق، ص 
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" وحيث أنو وفي غياب اي نص تشريعي أو ترتيبي يمنع صراحة تعليب الخمور في أوعية من الورؽ المقوى، وبما 
ستهلك، أف االدارة لم تثبت من خالؿ المراقبة الصحية خطورة ىذه الطريقة المعتمدة في التعبئة على صحة الم

فاف قرار تجميد نشاط الشركة المدعية المتعلق بهذا الصنف من المنتوج يغدو فاقدا لكل سند قانوني ومخالف 
 .1" لمبدأ حرية الصناعة والتجارة واتجو بالتالي الى الغاءه

 حيث القاضي االداري التونسي الغاء قرار االدارة العامة اؼبعتدي على حرية غَت منصوص عليها قانونا.
، وعى سبيل اؼبثاؿ، أكد القاضي االداري على ذلك ُب عديد القرارات، وكنا وبخصوص االجتهاد القضائي الجزائري

 قد ذكرنا ُب الباب األوؿ بعضها، ومن بينها:
ب ضد ـ ع أ ووزير الداخلية واعبماعات احمللية، مقررا  -ُب قضية ز 1986-10-11قرار المجلس األعلى في:    

أنو من حق السلطة االدارية رفض الدخوؿ لكل مسافر ترى ُب دخولو للًتاب اعبزائري مساسا باألمن  مبدأ يعترب فيو
يقبل النقاش أماـ  –ىذا التقرير  –العاـ، وأف ذلك اؼبنع من حق السفر يعتمد على تقرير من قبل السلطة االدارية وىو 

لقاضي ايد سلطة االدارة العمومية ُب اؼبنع من السفر قاضي ذباوز السلطة. وبالرجوع أب فحوى ىذا القرار، قبد أف ا
 .2وتقييد ىذه اغبرية، دوف االعتماد أب نص قانوين وتشريعي خبصوص ذلك تطبيقا للمبادئ العامة للقانوف

 ثانيا: فعالية سلطة القاضي االداري في حماية الحرية.
ة اغبريات عموما قد تظهر ُب مظاىر متعددة أنبها، يرى عدد من الفقهاء أف فعالية سلطة القاضي االداري ُب ضباي   

 . 3سلطة اصدار األوامر من القاضي االداري لسلطات الضبط االداري، وسلطة فرض الغرامة التهديدية عليها
 باإلضافة أب تلك السلطات اؼبمنوحة للقاضي، واليت تكلم عليها الفقو عموما.

 الداري اجتهادا ُب ضباية اغبريات ُب اآلٌب:أف يدعم فعالية سلطة القاضي ا للباحثويبكن 
 :رقابة حسن تطبيق القاعدة القانونية في مجاؿ حماية الحرية .1

                                                           
ي ضد وزير التجارة والمالية والصحة، قرار غير منشور، أشار ، شركة الطارد1999ديسمبر  29قرار المحكمة االدارية في  -1

اليو: ىاجر الغربي، "الرقابة القضائية عمى مقررات الضبط االداري" تقرير تربص لممحاماة، 
www.Tribunale.administratif.tn 

 ليال. 00.00ة ، الساع2019-06-15أطمع عميو في: 
 .79، ص 44، ع 1988أنظر: نشرة القضاة،  -2

 .88-87جمال سايس، االجتياد الجزائري في القضاء االداري، الجزء األول، مرجع سابق، ص 
 ،2010، دار ىومة، 02أنظر: عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ األحكام االدارية ضد االدارة العامة، ط -3

 .2010فيذ االدارة لمقرارات القضائية االدارية، دار ىومة الجزائر، اشكالية تن ،ن صاولةشفيقة ب

http://www.tribunale.administratif.tn/
http://www.tribunale.administratif.tn/
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يتمتع اؼبشرع باختصاص أصيل ُب ربديد النظاـ القانوين للحريات، حيث ال يبكن لسلطات الضبط االداري على ىذا  
تدابَت عامة من شأهنا اؼبساس بالنظاـ القانوين غبرية ما  األساس وُب إطار اغبفاظ على النظاـ العاـ ازباذ اجراءات أو

 مثلما حدده القانوف.
فاذا ما ازبذت سلطة من سلطات الضبط االداري قرارا ضبطيا ُب مواجهة فبارسة حرية منصوصا عليها تشريعيا، وأضافت 

ارسة تلك اغبرية متشبثة بغاية اغبفاظ شرطا جديدا ٓب يأت بو النص التشريعي اؼبنظم لتلك اغبرية، فبا يؤدي أب تقييد فب
على النظاـ العاـ كقرار ضبط اداري، هبوز للقاضي االداري ُب ىذا اؼبقاـ ردع سلطة الضبط عن ذلك، واعداـ عملها 
 ذلك، صونا للحرية وحق الفرد ُب سبتعو هبا كما نص عليها القانوف. وذلك ُب إطار رقابتو حسن تطبيق القاعدة القانونية.

 الجدوى من قرار الضبط االداري: رقابة .2
القاضي االداري ال يكتفي عند نظره ُب شرعية قرارات الضبط االداري بالتمعن ُب صحة تطبيق القاعدة القانونية، 
وامبا يتجاوزىا للبحث عن اعبدوى من ازباذ القرار فهو يبارس رقابة قانونية ورقابة واقعية على القرار الضبطي كما ىبضعو 

 .1ضوعية ورقابة ذاتيةلرقابة مو 
حيث يبكن للقاضي االداري عند فحص مشروعية قرار اداري متعلق حبرية ما ُب إطار الضبط االداري، التثبت من 

 صحة الوقائع ورقابة مدى اؼببلءمة لو.
فاذا كاف للسلطة التنفيذية سلطة التقدير ُب اصدار قرارات الضبط االداري للحفاظ على النظاـ العاـ، فانو 

 لقاضي رقابة اعبدوى من سلطة التقدير سواء سلبا أـ اهبابا، وىي من صميم عمل القضاء االداري باألساس.ل
 الدفع بعدـ دستورية قاعدة قانونية أماـ القاضي االداري: .3

مهما جدا ُب إطار تعزيز سلطات القاضي االداري ُب رقابة قرارات  2116يعترب التعديل الدستوري لسنة 
من  188الداري اؼبقيدة غبقوؽ وحريات األفراد خاصة ُب ؾباؿ اغبقوؽ واغبريات حبسب اؼبادة سلطات الضبط ا

الدستور. حيث يبكن لكل طرؼ دبناسبة ادعاء قضائي أف يدعي اف اغبكم التشريعي الذي يتوقف عليو مآؿ النزاع 
 يضمنها الدستور. حقا أو حريةينتهك 

وبدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدـ  2118سبتمرب  2ُب  16-18حيث صدر القانوف العضوي رقم: 
 .2الدستورية

                                                           
 ىاجر الغربي، الرقابة القضائية عمى مقررات الضبط االداري، مرجع سابق. -1
يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الصادر في  2018سبتمبر  02المؤرخ في:  16-18القانون العضوي:  - 2

 .2018سبتمبر  05ؤرخة في: ، الم54ج ر، ع 
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ولقد تطرقنا أب ىذه اؼبسألة ُب ثنايا البحث سابقا. وبينا مدى أنبية ىذه السلطات ُب ضباية اغبقوؽ واغبريات من 
 جهة، وتفعيل دور القضاء عمليا من جهة ثانية، خاصة وأهنا تؤسس لقضاء دستوري أصيل.

 
 ي: النظاـ العاـ بين المشرع والقاضي االداري.المطلب الثان

يعترب النظاـ العاـ اؽبدؼ والغرض الرئيس واألساسي الذي تعمل االدارة العمومية على اغبفاظ عليو مىت ازبذت    
 تدابَت واجراءات الضبط االداري.

لعاـ وما ىبرج عنو  والسؤاؿ األساسي الذي يبكن طرحو، من اؼبسؤوؿ عن ربديد ما يدخل ُب مضموف النظاـ ا
كهدؼ للضبط االداري؟ ومىت نكوف أماـ هتديد للنظاـ العاـ حىت تتدخل االدارة للحفاظ عليو من جهة؟ ويراقب 

 القاضي االداري لذلك ضباية غبقوؽ األفراد وحرياهتم.
 لقاضي. حيث ُب النظرية القانونية ال ىبرج اؼبسؤوؿ عن ذلك عن واحد من الثبلثة، اؼبشرع أو الفقيو أو ا

والبحث ُب فكرة النظاـ العاـ ٓب يلق أي اصباع فقهي، اال أنو يرتكز على فكرة اؼبصلحة العامة العليا اليت    
 .1يستوجب تسبيقها على اؼبصاّب اػباصة، أو كما قاؿ كاربينيو اؼبصلحة العامة االجتماعية

اؼبختلفة، اليت تنتمي أب القانوف اػباص وأب القانوف بداية يبكن التنويو أف فكرة النظاـ العاـ ترتبط بقواعد القانوف  
العاـ على السواء، حيث مهمتو ُب القانوف اػباص ترتكز أساسا أب اغبد من اغبرية التعاقدية، على اعتبار أنو نقيض 

 .2اغبرية التعاقدية وفقا ألحكاـ القانوف اؼبدين
ا من تطبيقها ُب قواعد القانوف اآلخر، فاألوؿ يضم قواعد لكن النظاـ العاـ ُب قواعد القانوف اػباص أضيق تطبيق 

آمرة وىي اليت تتعلق بالنظاـ العاـ، كاؼبعامبلت اؼبالية اؼبرتبطة باؼبصلحة العامة ُب أحكاـ القانوف اؼبدين، واألحكاـ اليت 
لو من حقوؽ وما عليو من تكفل ضباية الغَت حسن النية، وأحكاـ اغبالة اؼبدنية واألىلية، وعبلقة الشخص بأسرتو وما 

وأخرى مكملة أو مفسرة ف االجراءات اؼبدنية اعبوىرية، واجبات، وقواعد احًتاـ الشكليات واالجراءات ضمن قواعد قانو 
وىي زبرج عن قاعدة النظاـ العاـ. أما قواعد القانوف العاـ كالقانوف الدستوري والقانوف االداري واعبنائي كذلك كلها 

 .3عاـ ال هبوز ـبالفتهاتتعلق بالنظاـ ال
                                                           

، كمية الحقوق 2015عز الدين عيساوي، " البحث عن نظام لمنظام العام "، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، عدد خاص،  - 1
 .374ميرة، بجاية، ص  نماحالر والعموم السياسية جامعة عبد 

 .375عز الدين عيساوي، مرجع سابق، ص  - 2
 السياسية،في القانون العام، كمية الحقوق والعموم  دكتوراهم العام الوضعي والشرعي وحماية البيئة"، أطروحة دايم بمقاسم، "النظا - 3

 وما بعدىا. 12، ص 2003/2004جامعة أبو بكر بمقايد تممسان، 
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 وُب نظرية القانوف االداري، لبلجتهاد القضائي أثر بُت ُب ربديد مضموف ومدلوؿ النظاـ العاـ وما ىبرج عنو   
(، ليأٌب اؼبشرع ُب ما بعد ووباوؿ تقننة فكرة النظاـ العاـ على ضوء آراء وأحكاـ االجتهادات القضائية )الفرع الثاني

 الثالث(. ور فكرة النظاـ العاـ تبعا لتطور وظائف الدولة اؼبستمر )الفرع، و تتطالفرع األوؿ()
 الفرع األوؿ: التحديد التشريعي للنظاـ العاـ للضبط االداري.

نبُت ُب ىذا الفرع عبلقة فكرة ومضموف النظاـ العاـ كهدؼ للضبط االداري مع اؼبشرع، وربديده قانونا ُب كل 
 ٍب ُب القاعدة الربؼبانية )ثانيا(.من القاعدة الدستورية )أوال(، 

 أوال: دسترة النظاـ العاـ. 
التساؤؿ األوؿ الذي يبكن أف يطرحو الباحث ُب ىذا السياؽ؛ ىل تبنت الدساتَت اعبزائرية اؼبتعاقبة مدلوال  

 القضائي؟ ومفهوما للنظاـ العاـ كهدؼ وغاية لسلطات الضبط االداري؟ وما أنبية ذلك على اؼبستوى التشريعي والعمل
اف قاعدة الضرورة ُب تبٍت دساتَت الدوؿ بصورة عامة للنظاـ العاـ كغاية لسلطات الضبط االداري غبماية    

اغبقوؽ واغبريات واغبفاظ على عناصره التقليدية واؼبستحدثة، ىو أمر ال جداؿ فيو باعتبار مكانة القاعدة الدستورية ُب 
 النظاـ القانوين للدوؿ عامة.

وص النظاـ القانوين اعبزائري يبكن القوؿ أف دسًتة النظاـ العاـ عرب دبسار بطئ وـبتلف، لتتم دسًتتو فبخص    
واؼبتعلق باؼبرحلة  1989بشكل صريح أخَتا. وذلك بالنظر أب نظامُت أساسيُت، األوؿ يضم مرحلة ما قبل دستور 

 .1ا اػبيار الليربإبوالذي عنواهن 1989االشًتاكية، والثاين يضم مرحلة ما بعد دستور 
حيث ميز اؼبرحلة االشًتاكية األؤب مفهوما واسعا للنظاـ العاـ باعتباره نظاما عاما سياسيا، وعلى اعتبار 
االشًتاكية ؿبور النظاـ ككل وهبب الدفاع عنها من قمة الدولة أب أدناىا بكل السبل والطرؽ. أما اؼبرحلة الليربالية ما بعد 

 .2ظاـ العاـ تطور أب مضموف ضيق باعتباره نظاـ عاما قانونيا قائما على اغبريات أساسافاف الن 1989دستور 
لتعلق األمر باؼبنهج االشًتاكي، وتضيق -على رأي ىذا االذباه  –دبعٌت أف دائرة النظاـ العاـ كانت متسعة  

 ات، ووبد من تدخل الدولة خبصوصها.وتنحصر عند تتعلق باؼبنهج الليربإب، ألف اؼبنهج األخَت يعمل على إطبلؽ اغبري
األوؿ للببلد، ُب مقدمتو، أف اغبقوؽ السياسية معًتؼ هبا لكل مواطن ُب اعبمهورية.  1963دستور جاء ُب    

منو على أنو من األىداؼ األساسية للجمهورية  11ٍب نص على اؼببادئ واألىداؼ األساسية حيث نص ُب اؼبادة 
منو أب  12من اؼبادة  "الحقوؽ األساسية"ٍب قاـ بتبٍت مدلوؿ  ية واحتراـ كرامة االنساف "." الدفاع عن الحر اعبزائرية 

                                                           
 .147دخينيسة، دسترة القانون االداري، مرجع سابق، ص  أحمد - 1
 .149المرجع نفسو، ص  - 2
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منو. والذي نص من خبلؽبا الدستور على ؾبموعة من اغبقوؽ، كحق اؼبساواة ُب اغبقوؽ والواجبات، وحق  22اؼبادة 
ئي، واغبياة البلئقة الكريبة، والتعليم االجباري التصويت، وحرمة السكن وسرية اؼبراسبلت، وقرينة الرباءة ُب القضاء اعبنا

وحرية الصحافة ووسائل االعبلـ وتأسيس اعبمعيات، وحرية التعبَت، والرأي واالجتماع، واغبرية النقابية وحق االضراب. 
 وأضاؼ أيضا حق االلتجاء ُب سبيل اغبرية.

استقبلؿ األمة وسبلمة األراضي ومؤسسات ٍب قيد اؼبشرع الدستوري فبارسة تلك اغبقوؽ واغبريات ُب اؼبساس ب
 زب جبهة التحرير الوطٍت.حاعبمهورية ومطامح الشعب االشًتاكية ومبدأ وحدانية 

للنظاـ حيث يبكن النظر أب إطبلؽ اؼبشرع أب اصطبلح " مطامح الشعب االشًتاكية " على اعتبارىا ضابطا 
بالدرجة األؤب، مقررا عدـ  نظاما عاما سياسيازب، باعتباره ُب تلك اؼبرحلة، مع مبدأ وحدانية اغب العاـ االشتراكي

 امكانية فبارسة اغبريات السياسية التعددية اغبزبية واليت قد ينشق عنها قيود ؼبمارسات حرية أخرى.
:" ُب حالة اػبطر الوشيك الوقوع يبكن لرئيس اعبمهورية ازباذ تدابَت استثنائية 1منو على أنو 59وجاء ُب اؼبادة 

 غبماية استقبلؿ األمة ومؤسسات اعبمهورية، وهبتمع اجمللس الوطٍت وجوبا ".
حيث ىذا النص الدستوري يتيح لرئيس اعبمهورية ازباذ سلطة الضبط االداري للحفاظ على النظاـ العاـ ُب اغبالة 

 غَت العادية، حالة اػبطر الوشيك هبدؼ اغبفاظ على استقبلؿ األمة ومؤسسات اعبمهورية. 
منو الدولة مسؤولة عن ظروؼ حياة كل مواطن وتكفل استيفاء حقوقو  33، جاء ُب اؼبادة 1976ُب دستور  أما

 اؼبادية واؼبعنوية ومتطلبات الكرامة واألمن.
" الحريات االساسية والباب األوؿ منو متعلق باؼببادئ األساسية لتنظيم اجملتمع اعبزائري ُب الفصل الرابع منو: 

 المواطن ".وحقوؽ االنساف و 
 منو نص على أنو:" تضمن اغبريات األساسية وحقوؽ االنساف واؼبواطنُت.. ".  39وُب اؼبادة 
منو:" تضمن الدولة حصانة الفرد ". كما نص الدستور على حريات حرمة حياة اؼبواطن اػباصة  48وُب اؼبادة 

رأي واالبتكار الفكري والفٍت والعلمي وحرية التأليف وشرفو، وسرية اؼبراسبلت واؼبراسبلت وحرمة اؼبسكن وحرية اؼبعتقد وال
وحرية التعبَت واالجتماع مضمونة، حرية التنقل وحق االلبراط ُب النقابة وحق اغبماية والصحة والوقاية الصحية أثناء 

 .العمل،  .

                                                           
 .59لجزائري، المادة ا 1963دستور  -1
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عاما ذو طابع ، أثر ُب تبٍت نظاما 1989حيث يبكن القوؿ أف اػبيار االشًتاكي الذي ساد فًتة ما قبل دستور 
اشًتاكي، من خبلؿ أولوية األيدولوجية االشًتاكية على األيدولوجية اغبقوقية اف صح الوصف، مع عدـ انكار أف اغبفاظ 

 على اغبقوؽ واغبريات الفردية واعبماعية ٓب يكن مستثٌت طبعا ُب مضامُت الدستورين األولُت.
هاد الدستوري أثر ُب ربديد مضموف للنظاـ العاـ باعتباره ، قبد لبلجت1989أما الفًتة الدستورية ما بعد دستور 

، مع تبٍت عناصر للنظاـ العاـ ُب الدستور األخَت تكاد تكوف -ولو كاف ذلك ضمنيا -مدلوال ؿبايثا للحقوؽ واغبريات 
 :واضحة، حيث

كذلك بالمرة فيما   " يعتبر المجلس الدستوري أنو إذا كاف شرط السن ال يثير أية مالحظة خاصة، فاف األمر ليس
 طلب من المترشحين وازواجهم من أف يكونوا من جنسية جزائرية أصلية.

من الدستور، اعترؼ لجميع المواطنين الذي تتوفر فيهم الشروط  47ونظرا لما نصت عليو أحكاـ المادة 
نها أف تفرض شروط القانونية أف ينتخبوا وينتخبوا، كما أف األحكاـ القانونية المتخذة في ىذا المجاؿ بإمكا

 ليس بإمكانها أف تحذفو تماما بالنسبة لفئة من المواطنين الجزائريين بسبب أصلهم ... ممارسة الحق، لكن
، بغية ال يمكن أف تكوف ممارسة ىذا الحق موضوع تضييق اال لضرورة فقط في مجتمع ديمقراطيوبعبارة اخرى، 

 .1ضماف أثرىا الكامل "حماية الحريات والحقوؽ الواردة في الدستور، ثم 
حيث االجتهاد الدستوري أعبله غيب اصطبلح " النظاـ العاـ " وذلك مرده للدسًتة اعبنينية واؼبرتبط دبحيط 

قد يقيد ووبد من  –النظاـ العاـ  –، واػبوؼ من التكريس الظاىر لو 1989مقاـو للحركات االصبلحية ما بعد دستور 
 .2اغبقوؽ واغبريات

مفهـو النظاـ العاـ ووظيفتو ُب النظاـ القانوين يبثل "التضييقات الضرورية"،  –جتهاد الدستورياال–ومن خبللو 
 .3لكن وظيفة القانوف ضباية اغبقوؽ واغبريات، باإلضافة أب وظيفة التضييق

دبضموف ـبتلف عن ما كاف ُب الفًتة السابقة، ومن أىم ذلك دسًتة  1996و 1989بالتإب جاء دستوري 
 عناصر النظاـ العاـ.واضحة ل

                                                           
يتعمق بقانون االنتخاب، منشور في آراء  1989غشت  20ه، الموافق 1410محرم  18، ق ق/ م د، مؤرخ في: 1قرار رقم  -1

 .2012، الصادر عن المجمس الدستوري سنة 2012-1989وقرارات المجمس الدستوري الجزائري 
 .181أحمد دخينيسية، مرجع سابق، ص    -2
 .182، ص سوالمرجع نف -3
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اؼبعدؿ واؼبتمم عناصر النظاـ العاـ، مع أنو ُب ىذا السياؽ قد  1996حيث تبٌت الدستور األخَت خاصة لسنة 
نفرؽ بُت موضوع الضبط االداري العاـ باعتباره وقاية من اضطراب النظاـ العاـ، فحدود سلطات الضبط االداري سبكن 

 .1 اؼبساس بعناصر األمن والسكينة والصحة العامة، فالعربة بوظائف النظاـ العاـُب اؼبساس باغبريات العامة، وليس ُب
:" الدولة مسؤولة عن أمن األشخاص واؼبمتلكات 2منو 28حيث أشار الدستور أب عنصر األمن العاـ؛ ُب اؼبادة 

ت والوثائق واالحصائيات حق اغبصوؿ على اؼبعلوما –:" ..ال يبكن أف سبس فبارسة ىذا اغبق 3منو 55". وُب اؼبادة 
 .. دبقتضيات األمن الوطٍت ". -ونقلها 

وبضر أي عنف بدين أو :" .. 4منو، واليت نصت على أنو 39وأشار أب عنصر الكرامة االنسانية ُب اؼبادة 
 ".معنوي، أو أي مساس بالكرامة..

تسهر الدولة على سبكُت " :5منو، واليت نصت على أف 63وقد اشار أب عنصر الصحة العامة ُب نص اؼبادة 
 ..".راض اؼبعدية والوبائية ومكافحتهاالرعاية الصحية، السيما لؤلشخاص اؼبعوزين والوقاية من األم –.. اؼبواطن من: 

للمواطن اغبق ُب بيئة سليمة :" 6االشارة أب النظاـ العاـ البيئي، حيث نصت على أف 64وجاء ُب نص اؼبادة 
 ة".ُب اطار التنمية اؼبستدام

 .112أب اؼبادة  97وتطرؽ الدستور اغبإب أب اغبالة االستثنائية من اؼبواد 
بالتإب يبكن تأكيد مبدأ أوٕب من خبلؿ النقطة السالفة الذكر أف اؼبشرع الدستوري األخَت تطرؽ أب االشارة أب 

 والسلطات االدارية.عناصر النظاـ العاـ اؼبختلفة، واليت تعد وظائف أساسية للدولة ومؤسسات الدولة 
 ثانيا: النظاـ العاـ في التشريع البرلماني.

اؼببلحظ أف اؼبشرع الربؼباين ٓب يهتم بتحديد تعريف ومدلوؿ النظاـ العاـ ىو كذلك، امبا كاف اىتمامو بتعداد 
 عناصره اؼبختلفة التقليدية منها واؼبستحدثة.

ريعية االختصاص األصيل لتبياف اغبريات اغبقوؽ، وُب تبياف حيث تعترب القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التش
 وظائف الدولة ُب ضباية اغبقوؽ واغبريات.

                                                           
2- Moreau (J), Jus-classeur, Le droit administratif, 1997, fascicule 200, p.09. 

 .28، المادة المعدل والمتمم الجزائري 1996دستور  -2
 .55، المادة المعدل والمتمم الجزائري 1996دستور  -3
 .39، المادة المعدل والمتمم الجزائري 1996دستور  -4
 .63لجزائري المعدل والمتمم، المادة ا 1996دستور  -5
 .64الجزائري المعدل والمتمم، المادة  1996دستور  -6
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وبالتإب النظر ُب النظاـ العاـ من جهة ضرورة عدـ التعدي على تلك اغبريات واغبقوؽ، بصفة غَت مباشرة. وقد  
 يكوف مباشرا بالنص على عناصره اؼبختلفة من جهة ثانية. 

اؼبستوى احمللي؛ ىبتص كل من الوإب ورئيس البلدية ُب اغبفاظ على النظاـ العاـ، وأساس ذلك قانوف على    
 اعبماعات احمللية.

يبارس رئيس اجمللس الشعيب البلدي باعتباره فبثبل للدولة وللبلدية صبلة من  11-11ففي قانوف البلدية رقم: 
.حيث استنادا ؽبذه اؼبواد يكلف رئيس 95-94-91-91-89-88الصبلحيات ذات العبلقة بالنظاـ العاـ ُب اؼبواد 

 البلدية على اػبصوص دبا يأٌب:"
 .السهر على النظاـ والسكينة والنظافة العمومية -
 يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير األمن التي تقتضيها الظروؼ ويعلم الوالي بها فورا. -
 وأمن األشخاص والممتلكات. السهر على المحافظة على النظاـ العاـ -
التأكد من الحفاظ على النظاـ العاـ في كل األماكن العمومية التي يجري فيها تجمع األشخاص، ومعاقبة   -

 كل مساس بالسكينة العمومية وكل االعماؿ التي من شانها االخالؿ بها.
بالطرقات ذات الحركة  تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة في اقليم البلدية مع مراعاة األحكاـ الخاصة -

 الكثيفة.
 السهر على حماية التراث التاريخي والثقافي ورموز الثورة. -
السهر على احتراـ المقاييس والتعليمات في مجاؿ العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي  -

 المعماري.
 لعمومية.السهر على نظافة العمارات وضماف سهولة السير في الشوارع والساحات والطرؽ ا -
 السهر على احتراـ التنظيم في مجاؿ الشغل المؤقت لألماكن التابعة لألمالؾ العمومية. -
 اتخاذ االحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة األمراض المتنقلة أو المعدية والوقاية منها. -
 منع تشرد الحيوانات المؤذية والمضرة. -
 المعروضة للبيع.السهر على سالمة المواد الغذائية االستهالكية  -
 السهر على احتراـ تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة. -
 ضماف ضبط الجنائز والمقابر طبقا للعادات وحسب الشعائر الدينية..". -
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ؿبددة اختصاصو ُب ضباية حقوؽ  17-12من قانوف الوالية:  112وخبصوص الوإب فلقد جاءت اؼبادة 
 اؼبواطنُت وحرياهتم.

 نصت على: الوإب مسؤوؿ على احملافظة على النظاـ واألمن والسبلمة والسكينة العمومية ".. 114وُب اؼبادة  
يعمل الوإب على تنسيق نشاطات مصاّب األمن اؼبتواجدة على اقليم الوالية، ُب القضايا اؼبتعلقة  115وُب اؼبادة 

 باألمن العاـ والنظاـ العمومي على مستوى الوالية.
 تكلمتا على اختصاص الوإب ُب حفظ النظاـ ُب الظروؼ االستثنائية. 117و 116وُب اؼبواد 

اعبديد، نص ُب اؼبادة األؤب منو الفقرة الثانية بُت  11-18قانوف الصحة وُب ؾباؿ ضباية الصحة العامة، فاف    
ا ضمن احتراـ :" ..يرمي الى ضماف الوقاية وحماية صحة األشخاص والحفاظ عليها واستعادتها وترقيتهأف القانوف

 .1الكرامة والحرية والسالمة والحياة الخاصة "
، يشَت 21أب اؼبادة  12والفصل الثاين من الباب األوؿ منو، عنونو: بواجبات الدولة ُب ؾباؿ الصحة من اؼبادة 

 .2أب دور الدولة ومنو االدارة الصحية ُب اغبفاظ على الصحة العامة كعنصر من النظاـ العاـ
 :3نصت على أنوالمتعلق باالجتماعات والمظاىرات العمومية  28-89من القانوف:  09ادة كما أف الم

 " يمنع في أي اجتماع أو مظاىرة كل مساس برموز ثورة أوؿ نوفمبر أو النظاـ العاـ واآلداب العامة".
ؿ :" يمكن للوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أف يطلب من المنظمين خالمنو 06ونصت اؼبادة 

األربعة والعشروف ساعة من ايداع التصريح تغيير مكاف االجتماع مقترحا عليهم مكانا تتوفر فيو الضمانات الالزمة 
 لحسن سيره من حيث النظافة واألمن والسكينة العامة ".

ؼباين. كل تلك النصوص القانونية ؽبا دور أساسي ُب تبٍت مسألة اغبفاظ على النظاـ العاـ من قبل التشريع الرب     
 وىي على سبيل اؼبثاؿ فقط. 

أي أف ىذا القانوف صادر عن فبثلي ارادة الشعب أو ارادة األمة، حيث األصل العاـ أف التشريع الربؼباين يعرب عن 
 الشعب، وىم أحق بتبيُت ما يدخل ُب نطاؽ اغبريات وضابط النظاـ العاـ وكيفية ضبايتو.

 اري في تحديد مضموف النظاـ العاـ.الفرع الثاني: أولوية تدخل القاضي االد

                                                           
 2018يوليو  29، المؤرخة في: 46في جر، ع  ، الصادر2018يوليو 2المؤرخ في:  11-18المادة االولى من القانون رقم: - 1

 يتعمق بالصحة.
 يتعمق بالصحة. 11-18القانون رقم:  - 2
 المتعمق باالجتماعات والمظاىرات العمومية. 28-89رقم:  القانون - 3
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اؼبتفق عليو ُب نظرية و فقو القانوف االداري غموض ومرونة ونسبية فكرة النظاـ العاـ كهدؼ وغاية للضبط 
االداري، و إزاء ىذا الغموض فاف القاضي قد يكوف لو دور ُب كل ذلك، حيث األصل أف يتدخل اؼبشرع عن طريق 

ستورية والتشريعية والتنظيمية، غبماية ما يستجد من قيم عليا ُب اجملتمع غَت أف تدخل اؼبشرع القواعد القانونية اآلمرة الد
أف وبيط دفعة واحدة بكل التطورات  –اؼبشرع  –غالبا ما ال يكوف ُب الوقت اؼبطلوب، عبلوة على أنو من الصعب عليو 

 .1عية ُب وقت من األوقاتاليت طرأت على اجملتمع من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتما
حيث أنو إذا كاف االختصاص بالنظاـ واألمن يعود الى السلطة التقديرية لإلدارة، فاف ىذه السلطة ال " 

تمارس اال بمقتضى نص صريح أو بمقتضى المبدأ العاـ الذي يحمل الدولة ضماف السير الحسن للمرافق العامة، 
ن وتحت رقابة القاضي ويجب أف ال يؤدي الى خرؽ المبادئ حيث أف ىذه السلطة تمارس في إطار القواني

 .2"األساسية المتعلقة بالحرية الفردية 
فاذا كاف واجب اغبفاظ على النظاـ العاـ ملقى بداية على عاتق سلطات الضبط االداري بإجراءات تنظيمية 

يبكن أف تستخدمها ىذه السلطات أحيانا واضحة، وُب أحايُت أخرى غَت واضحة من خبلؿ عدـ ربديد الوسائل اليت 
أو عدـ تبيُت القيود اؼبتعلقة دبمارسة اغبريات، فهنا يأٌب دور القاضي االداري اجتهادا ليتصدى لتحديد ما سبق مستهدفا 
التوفيق بُت ثنائية كفالة اغبريات ومقتضيات النظاـ العاـ، ليضع ضوابط وقيود لذلك من خبلؿ مقتضيات ضباية اغبريات 

 خبلؿ بالنظاـ العاـ.وعدـ اال
والقاضي االداري ال يطبق مفهوما ؿبددا للنظاـ العاـ فرغ من زبطيطو اؼبشرع، وامبا يتحس ويتصور ىذا اؼبضموف 
ٍب ينسبو أب عبارة " النظاـ العاـ "، فهو ال يرسي قاعدة عامة وال يورد ُب حكمو تعريفا ؿبددا لفكرة النظاـ العاـ، بقدر 

ناسبة خصومة يطلب حلها وحسمها، لذلك واف كانت التعريفات الفقهية للنظاـ العاـ ذات أنبية ما يتصور مضموهنا دب
 .3يستأنس هبا القاضي ُب حكمو فانو ال يغٍت ذلك ضرورة تدخلو لتحديده دبناسبة نظر اؼبنازعة اؼبطروحة أمامو

ُب ربديد مضموف  رشيد خلوفيلو جرأة كبَتة ُب بعض اجتهاداتو كما وصفو  اعبزائري كافري اوالقاضي االد
ومكرسا غبماية حقوقية للمواطن بأًب معناىا  والوصف، النظاـ العاـ، متجاوزا اؼبشروعية القانونية االجرائية اف صح التعبَت

                                                           
 .171محمد ماىر أبو العينين، الحقوق والحريات العامة الكتاب األول، مرجع سابق، ص  - 1
 .1983-11-30قرار الغرفة االدارية بمجمس قضاء قسنطينة بتاريخ  - 2

3
 - Michel Dubisson:" La distinction entre la legalité et Lopportunité dans la Théorie du recours 

pour de pouvoir ", Paris, 1958, p 100-101 

، كمية الحقوق جامعة عين دكتوراهنقال عن: صالح يوسف عبد العميم، أثر القضاء االداري عمى النشاط االداري لمدولة، رسالة 
 .314 شمس، ص
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ومضموهنا، وذلك ؼبا ألساس ومعيار ربديد ما يدخل ُب النظاـ العاـ وما ال يدخل فيو من أثر ُب ضرورة توٕب القاضي 
 ما يلي:ك ُب نبُت ذل ة.تلك السلط

 أوال: اجتهاد القاضي االداري الجزائري في تحديد مدلوؿ النظاـ العاـ. 
لبلجتهاد القضائي االداري دور ال ينكر ُب ربديد مدلوؿ ومضموف النظاـ العاـ ُب عدد من القرارات القضائية 

والذي قاؿ فيو القاضي  1982-11-17ريخ: اعبزائرية، ومن بُت ذلك قرار للغرفة االدارية دبجلس قضاء اعبزائر بتا
 االداري:

مجموع القواعد الالزمة لحماية السلم االجتماعي والواجب توافرىا كي يستطيع كل ساكن  يعني"لفظ النظاـ العاـ 
 .1من ممارسة جميع حقوقو األساسية عبر التراب الوطني في اطار حقوقو المشروعة.."

لعاـ، جاء على لساف وصف بعض الفقو قبل ذلك، معتربا اياه " السَت حيث ىذا التوصيف القضائي للنظاـ ا
. أو ىو:" ؾبموعة القواعد القانونية اليت تنظم اؼبصاّب اليت تعلو على اؼبصلحة 2اغبسن للمؤسسات الضرورية للجماعة "

دي أو األخبلقي، ولو ٓب الفردية وهتم اعبميع، سواء أدخلت تلك اؼبصاّب ُب اجملاؿ السياسي أو االجتماعي أو االقتصا
 .3يرد هبذه القواعد نص تشريعي "

ولقد ذكر رشيد خلوُب معلقا على قرار قضائي متعلق دبوضوع اغبفاظ على النظاـ العاـ ُب قضية السيد عثماف    
صيلية لفكرة ؿبمد ضد وزير الداخلية والفبلحة، أنو قرار جريء ومفاجئة قانونية سارة كذلك، ؼبا ؽبا من أبعاد قانونية وتأ

النظاـ العاـ ُب نظرية الضبط االداري والقانوف االداري عموما، حيث يتجاوز القرار القضائي ؾبرد الغاء لقرار اداري أب 
 .4اجتهاد قضائي مبدئي مؤصل لنظرية النظاـ العاـ كغاية للضبط االداري ُب القانوف االداري

 و ُب اآلٌب:ونظرا ألنبية ىذا االجتهاد القضائي، نورد حيثيات

                                                           
لنظام العام، دراسة مقارنة بين الفقو االسالمي والفقو الوضعي، رسالة أشارت اليو: وردة مراح، الحسبة ودورىا في حفظ ا -1

 . 169، ص 2004ماجستير، كمية العموم االجتماعية والعموم االسالمية، جامعة باتنة، 
2

 - MALAURIE Philippe, L’ordre public et le contrat (Etude de droit civil comparé France, 

Angleterre, URSS), thèse de doctorat, Paris, Matot-Braine, 1953, p. 69. 
 .79، ص 1993توفيق حسن فرج، المدخل لمعموم القانونية، القسم األول، النظرية العامة لمقانون، الدار الجامعية، القاىرة،  -3

 .91سمير تناغو، النظرية العامة لمقانون، منشأة المعارف االسكندرية، د ت ن، ص 
خل الى القانون، القانون بوجو عام، النظرية العامة لمقاعدة القانونية، النظرية العامة لمحق، منشأة المعارف حسن كيرة، المد

 .49-48، ص 1993االسكندرية، 
4

 - Voir: Rachid Khaloufi, La notion dorde public et le contrôle du juge déxcés de povoire, la lettre 

juridique, année 1994. 
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أب غاية تاريخ:  1964-15-31كاف السيد ؿبمد عثماف مالكا لقطعة أرض فبلحية، وقد ًب حبسو بتاريخ: 
بسبب انتمائو نشاطو حبزب جبهة القوى االشًتاكية وأطلق سراحو دوف ؿباكمة، وُب أثناء حبسو  18-17-1965

لقطعة األرضية الفبلحية اؼبملوكة للسيد عثماف ؿبمد يضع ا 1964-15-31أصدر وإب والية اعبزائر قرارا ُب تاريخ: 
 ربت اغبماية.

، رفع السيد ؿبمد عثماف دعوى قضائية يطعن فيها بإلغاء قرار الوإب السابق، اؼبؤرخ 1991-16-13وبتاريخ: 
 .1964-15-31بتاريخ: 

 وإب.بقبوؿ الدعوى شكبل، وبإلغاء قرار الالغرفة االدارية باحملكمة العليا حيث أجابت 
:" مفهـو نسبي ويتطور تاريخيا في الزماف فالقاضي االداري ُب ىذا القرار عرؼ مفهـو النظاـ العاـ باعتباره

 ".  1963والمكاف، وأنو من الواضح أف المساس بالنظاـ العاـ يقدر بالمعايير السائدة في 
اـ العاـ ..استرجاع الملك يعد وقوؿ:" أنو في قضية الحاؿ، اف االنتماء لحزب سياسي ال يعد مساسا بالنظ

 حقا وفقا للنظاـ العاـ الجديد".
ىذا القرار القضائي وبدد مفاىيم قوية ويعلن عن ميبلد " نظاـ عاـ جديد "، على أساس دستوري جديد،    

ق ، كأنو يقوؿ أف ىناؾ قطيعة بُت النظاـ العاـ القدًن الذي كاف سائدا ُب تطبي1963متجاوزا دستور  1989دستور 
 .1 1989، مع النظاـ العاـ اعبديد الذي أتى بو دستور 1963دستور 

"... يستخلص من معطيات الملف أف القرار  :جاء فيو 2113-19-16وُب قرار جمللس الدولة اعبزائري ُب: 
المراد ابطالو يدخل في صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار أعماؿ الضبط االداري المخولة لو من 

 .2ل المحافظة على النظاـ العاـ واألمن العاـ والصحة العامة بموجب مداوالتو"أج
حيث اؼببلحظ أف ىذا القرار القضائي، يبُت ىدؼ أعماؿ الضبط االداري باعتبارىا تتعلق باغبفاظ على النظاـ 

 العاـ واألمن العاـ والصحة العامة.
لعاـ واألمن والصحة العامة، كأف ىناؾ تقابل بينها غَت أف استعماؿ القاضي حرؼ العطف الواو بُت النظاـ ا

واختبلؼ بُت النظاـ واألمن والصحة. واغباؿ أف النظاـ العاـ فقها وقضاء يتشكل من العناصر الثبلثة اؼبعروفة مع 
 العناصر اؼبستحدثة.

                                                           
 .164أحمد دخينيسية، مرجع سابق، ص  -1
 ، قضية رع ضد بمدية العممة ومن معيا.2003-09-16المؤرخ في:  11642قرار مجمس الدولة رقم:  -2
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بله، دليبل على تبٍت رغم ذلك يبقى االجتهاد القضائي السابق من قبل قضاء اعبهات القضائية االدارية اؼبذكور أع
 القاضي دوره األساسي ُب بناء نظرية للنظاـ العاـ ُب ؾباؿ الضبط االداري، وُب نظرية القانوف االداري عموما.

ُب ربديد مدلوؿ  -القاضي االداري  –ويتضح ىذا الدور واألثر أكثر من خبلؿ اؼبعيار الواجب ازباذه من قبلو 
 الفقرة اؼبوالية. النظاـ العاـ، والذي سنجيب عليو ُب

 ثانيا: المعيار المحدد للنظاـ العاـ: مبرر لتدخل القاضي االداري الجزائري. 
أف النظر ُب ربديد معيار النظاـ العاـ وأساسو يربر ضرورة توٕب القاضي االداري مهمة ربديد  يرى الباحث

قيقي على النظاـ العاـ، وعليو يبكن مضموف ومدلوؿ النظاـ العاـ بداية، وبالتإب ربديد مىت نكوف أماـ تعدي ح
 لسلطات الضبط االداري ازباذ تدابَت وقرارات ربد وتقيد وتنظم من خبلؽبا حقوؽ وحريات األفراد واعبماعات. 

فسلطات الضبط االداري ؼبا تقدر ازباذ تدبَت ضبطي متعلق حبق أو حرية معينة، فهي تستهدؼ غاية أساسية 
، وىنا يطرح التساؤؿ األساسي: ما ىو معيار وضابط ربديد النظاـ العاـ الذي تؤسس وىي اغبفاظ على النظاـ العاـ

 عليو االدارة العمومية الضبطية تقييدىا وتنظيمها للحقوؽ واغبريات؟
يبكن القوؿ إف الضابط واؼبعيار احملدد لذلك ىو باألساس األوؿ اػبضوع للمشروعية القانونية اؼبتعلقة بالنظاـ    
 ث يكوف ىناؾ نص قانوين وبدد مضامُت النظاـ العاـ فاف االدارة العامة تتدخل تبعا لذلك.العاـ. فحي

اؼبشرع دبفهومو الواسع عمد أب ربديد عناصر تقليدية للنظاـ العاـ متمثلة ُب األمن والصحة والسكينة العامة  
العاـ ولكن دوف احاطة باؼبعيار  بداية، ٍب دبوجب االجتهاد القضائي االداري دخلت عناصر أخرى ؼبدلوؿ النظاـ

 األساسي لو. 
بالتإب فاف القاضي االداري ىو الذي يتكفل عند نظر اؼبنازعات اؼبعروضة عليو بتحديد مضموف النظاـ العاـ. من 

 متوافق مع روح وضمَت اعبماعة اؼبنتمي اليها، وملبيا اؼبصلحة العامة. لمعيار غير جامدواقع اػبصومة تبعا 
ء؛ القاضي وسع من عناصر النظاـ العاـ دبا لو من سلطة االبتداع ُب نظرية القانوف االداري عامة، كما حيث ابتدا

يعد انتهاء الضامن اغبيادي غبقوؽ وحريات األفراد وترقيتها وتنميتها مىت خرجت االدارة العمومية عن اؼبشروعية القانونية 
 ما هبب أف تقـو بو. الضبط االداري أو سكتت وسكنت عن حاؿ ازباذ تدابَت

" ىي األساس ُب كل ذلك، وىي الضابط ُب "المصلحة العامةأف  عبد الرزاؽ السنهوريوُب ذلك يرى    
ربديد ما يدخل ُب مدلوؿ ومضموف النظاـ العاـ، فما يعد من اؼبصلحة العامة دخل ُب ماىية النظاـ العاـ وما ال يعد 

 .1لعاـمن اؼبصلحة العامة خرج عن ماىية النظاـ ا
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:" عدـ امكاف حصر مدلوؿ النظاـ العاـ في دائرة دوف أخرى، فهو شيء متغير يضيق ويتسع حسب ما يعده الناس وىو يؤكد على
في حضارة معينة " مصلحة عامة "، وال توجد قاعدة ثابتة تحدد " النظاـ العاـ " تحديدا مطلقا يتمشى مع الزماف والمكاف، ألف 

وكل ما يستطيعو ىو أف يضع معيارا مرنا يكوف معيار المصلحة العامة، وتطبيق ىذا المعيار في حضارة النظاـ العاـ شيء نسبي، 
معينة يؤدي الى نتائج غير التي نصل اليها في حضارة أخرى.. فالنظاـ العاـ يؤثر في القانوف وروابطو، ويجعلو يتمشى مع 

بيئة، وتتسع دائرتو أو تضيق تبعا لهذه التطورات، وطريقة فهم الناس التطورات االقتصادية واالجتماعية والخلقية في الجيل وال
وتبعا لتقدـ العلـو االجتماعية. كل ىذا يترؾ للقاضي يفسره التفسير المالئم لروح عصره. فالقاضي لنظم عصرىم، 

الحها يكاد يكوف مشرعا في ىذه الدائرة المرنة، بل ىو مشرع يتقيد بآداب عصره ونظم أمتو األساسية ومص
 .1العامة، فمعيار النظاـ العاـ ىو المصلحة العامة "

 وُب نفس السياؽ يؤكد حسن كَتة على ضابط اؼبصلحة العامة كمحدد للنظاـ العاـ ُب تعريفو لو، معتربا اياه:
 " ؾبموع اؼبصاّب األساسية والدعامات اليت يقـو عليها بناء اعبماعة وكياهنا حبيث ال يتصور بقاء ىذا الكياف

. وذات الرأي قاؿ بو ظبَت تناغو معتربا النظاـ العاـ ىبص مصاّب أساسية قد تكوف سياسية 2سليما دوف استقراره عليها "
 .3أو اجتماعية أو اقتصادية

وؼبا تكوف اؼبصلحة العامة معيارا ؿبددا للنظاـ العاـ، فاف القاضي االداري يكوف بداية أماـ ضرورة ربديد مضموف 
والكشف عنها ُب قرار الضبط االداري وىو ُب ذلك يبحث ُب مفهـو غَت ؿبدد ُب إطار ثابت كما رأينا  اؼبصلحة العامة

 ُب الباب األوؿ من الدراسة عندما تطرقنا للمصلحة العامة ...
ومن جهة ثانية؛ يكوف القاضي االداري أماـ ربدي اؼبوازنة بُت مصاّب متقابلة، اؼبصلحة العمومية اليت تتوخاىا 

ات الضبط االداري ُب ازباذىا لتدابَت الضبط االداري من جهة، ومن جهة ثانية ضرورة ضباية حقوؽ وحريات سلط
 األفراد واعبماعات.

                                                           

الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول، نظرية االلتزام بوجو عام، مصادر االلتزام، دار احياء  عبد الرزاق السنيوري، - 1
 .401-400-399صراث العربي بيروت لبنان، د س ن، الت

وفي نفس السياق يؤكد شكري السباعي عمى أن:" معيار النظام العام ىو معيار مادي أو موضوعي يتغير بتغير الزمان والمكان 
يتجمى عمى وجو الخصوص في المصمحة العامة سواء أكانت مصمحة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو خمقية ". نظرية و 

، مشار اليو في: 167، ص 1987بطالن العقود في القانون المدني المغربي والفقو االسالمي والقانون المقارن، منشورات عكاظ، 
، كمية الحقوق والعموم دكتوراهتعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقو االسالمي، رسالة عميان عدة، فكرة النظام العام وحرية ال

 .44، ص 2015السياسية، جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، 
 .47حسن كيرة، المدخل لمقانون، مرجع سابق، ص  - 2
 .91خ نشر، ص سمير تناغو، النظرية العامة لمقانون، منشأة المعارف، االسكندرية، دون تاري - 3
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ففكرة اؼبصلحة العامة كمعيار ضابط للنظاـ العاـ، ال تقتصر على اؼبسائل اؼبتعلقة دبصاّب الدولة العليا فحسب بل 
، وبدوف شك ضباية حقوؽ وحريات االفراد 1واالجتماعية لؤلفراد والفئات الضعيفة تتعداىا أب ضباية اغبياة االقتصادية

 الفردية واعبماعية. 
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 .أعماؿ االدارة العامة القانونيةفي  داريالثالث: أثر االجتهاد القضائي اال فصلال

متنوعة، يبكن حصرىا ُب األعماؿ تقـو االدارة العامة باختصاصات وصبلحيات من خبلؿ أعماؿ متعددة و 
 .اؼبادية لئلدارة واألعماؿ القانونية

وسبثل االعماؿ القانونية لئلدارة العامة جوىر ىذا األعماؿ باعتبارىا تصرفات قانونية ربدث أثارا قانونية مهمة ُب 
 النشاط االداري عموما. وىي سبثل كل من القرارات االدارية والعقود االدارية.

ة اىتماـ الفقو القانوين االداري بالقرار االداري والعقد االداري، وذلك بالنظر ألنبية نظرييت القرار ولعل دائر 
 االداري والعقود االدارية.

وباوؿ الباحث ُب ىذا الفصل؛ النظر ُب عبلقة االجتهاد القضائي االداري بالقرار االداري والعقود االدارية، من 
وما اذا كاف لبلجتهاد القضائي االداري دور باؽ ُب تطور نظرييت القرارات والعقود االدارية؟ خبلؿ الدور واألثر ُب البناء، 

 وذلك ُب حدود سياؽ ىبص ؾباؿ الدراسة فحسب.
 نتطرؽ ُب ىذا الفصل أب مبحثُت:

 نظرية القرار االداري. في القضائيأثر االجتهاد المبحث األوؿ: 
 .ي نظرية العقد االداريأثر االجتهاد القضائي فالمبحث الثاني: 
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 المبحث األوؿ: أثر االجتهاد القضائي في نظرية القرار االداري.

اف لنظرية القرار االدري أنبية بالغة ُب القانوف االداري وُب علـو أخرى شىت كعلم االدارة ال يبكن انكارىا، بل قد 
 تكوف العمود الفقري الذي تقـو عليو.

ظريا وعلميا وعمليا وتطبيقيا، باعتبارىا وسيلة قانونية ىامة وناجعة لتحقيق مهاـ الوظيفة حيث تتعدد األنبية ن
 .1االدارية من جهة، وُب بناء نظرية القانوف االداري وتعزيز الرقابة القضائية االدارية وحيويتها

اركة اجملاؿ للفقو والقضاء والناظر للتشريعات اؼبختلفة هبدىا نأت بنفسها عن وضع تعريفات زبص القرار االداري ت
 ُب تبياف ذلك.

 حيث اجتهد الفقو القانوين ُب وضع تعريف للقرار االداري ومن ذلك على سبيل اؼبثاؿ؛
لو:" اعبلف لئلدارة بقصد احداث أثر قانوين ازاء األفراد يصدر عن سلطة ادارية، ُب صورة  ىوريوتعريف العميد 

 .2اؼبباشر"تنفيذية أو ُب صورة تؤدي أب التنفيذ 
كل عمل اداري بقصد تعديل األوضاع القانونية، كما ىي قائمة وقت صدوره أو كما ستكوف ُب   ديجي:"وعرفو 

 .3غبظة مستقبلية معينة"
 .4أف القرار االداري ىو:" كل عمل اداري وبدث تغيَتا ُب األوضاع القانونية القائمة"بوناروقاؿ 

إلرادة اؼبنفردة لئلدارة، ويكوف من شأنو تعديل األوضاع القانونية، دبا بأنو:" عمل قانوين يصدر با فيداؿوعرفو 
 .5يفرضو من التزامات وما يبنحو من حقوؽ"

 وُب قضاء ؾبلس الدولة الفرنسي، القرار االداري ىو:" القرار اؼبنفرد دبقتضى امتيازات السلطة العامة "
ُب الشكل الذي وبدده القانوف  –ىو افصاح االدارة  فقد عرؼ القرار االداري بأنو:" مجلس الدولة المصريأما 

عن ارادهتا اؼبلزمة دبا ؽبا من سلطة عامة دبقتضى القوانُت واللوائح، وذلك بقصد احداث مركز قانوين معُت، مىت كاف  –
 .1فبكنا وجائزا قانونا، وكاف الباعث عليو ابتغاء مصلحة عامة"

                                                           
وما  9أنظر في ذلك: عمار عوابدي، نظرية القرارات االدارية بين عمم االدارة العامة والقانون االداري، مرجع سابق، ص  -1

 بعدىا.
 .14عمار بوضياف، القرار االداري، مرجع سابق، ص  -2
 .14مرجع سابق، ص رابحي أحسن، األعمال القانونية االدارية،  -3

4
 - G. Vedel. Droit droit administratif. LGDJ. Paris.1992. p 172.  

 .14 سابق، صمرجع ، اإلداريةاالعمال القانونية رابحي أحسن، 
5

 -  G. Vedel. Droit droit administratif. LGDJ. Paris.1992. p 172. 

 .15رابحي أحسن، مرجع سابق، ص 
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بأهنا ُب ؾبملها تعرضت لنقد فقهي وقضائي، حاؿ دوف وضع تعريف واؼبتتبع لتعريفات القرار االداري يبلحظ 
: أنو عمل قانوين؛ صادر 2جامع مانع لو، ولكن شبو اتفاؽ على ربديد أركاف ومقومات القرار االداري واؼبتمثلة ُب

 باإلرادة اؼبنفردة؛ من سلطة عامة.
اري، يبكن للباحث التطرؽ أب مسائل تتعلق وبقصد توضيح ما لبلجتهاد القضائي دور وأثر ُب نظرية القرار االد

 بسلطة اصدار القرار االداري بداية، ٍب أثر القضاء ُب نفاذه وتنفيذه وانقضائو.
وُب ىذا السياؽ يرى الباحث أف مسألة التطرؽ ألثر االجتهاد القضائي ُب نظرية القرار االداري ال تقتصر فقط 

ائل عدة، فحسبنا االشارة أب ما يفيد مضموف البحث وفقط. استدالال ال على ما سنبحثو ُب اآلٌب، بل تتعداه أب مس
 احاطة شاملة.

فالقرار االداري كأحد األعماؿ االدارية يصدر أساسا من سلطة ادارية، لذلك يبكن طرح تساءؿ عن مدى امكاف 
 ثاني(.)المطلب الوهنايتو  وُب نفاذه وتنفيذه)المطلب األوؿ(. اصداره من غَت سلطة ادارية؟ 

 المطلب األوؿ: ىل يمكن أف يصدر القرار االداري من غير سلطة ادارية؟

ينطلق من مبدأ أساسي، وىو  من قبل سلطة غير ادارية، اصدار قرار اداريالناظر ؼبوضوع مدى امكانية 
 االختصاص األصيل للسلطات واؽبيئات االدارية بإصدار القرار االداري، كقاعدة عامة أصلية. 

أحكاـ ؾبلس الدولة الفرنسي واجتهاداتو القضائية اؼبتنوعة والكثَتة، وارتباطا بنشاط اؼبرفق العاـ والذي غَت أف 
عرؼ تطورا وتقدما وال يزاؿ ُب ىيئات التسيَت ونظمو القانونية، بُت دائرة األشخاص العامة واألشخاص اػباصة. 

 ُب موضوع من لو حق اصدار القرار االداري.والنقابات اؼبهنية والشركات واعبمعيات. أحدث ربوالت مهمة 
من خبلؿ ذلك، يبكن القوؿ أف ىناؾ ربوؿ ُب عنصر وركن السلطة االدارية كصاحبة االختصاص األصيل ُب 

 ما مدى امكانية اصدار قرار اداري من غير سلطة ادارية؟اصدار القرار االداري، وبذلك يبكن طرح السؤاؿ التإب: 
ري من قبل سلطة غَت ادارية، وخضوع قرار صادر من أحد أشخاص القانوف اػباص اف اصدار قرار ادا   

الختصاص القاضي االداري، يعد وببل شك من اؼبسائل اؼبثَتة للجدؿ ُب نظرية القانوف االداري. فاختصاص القاضي 

                                                                                                                                                                                                 
 أحسن. نقال عن: 01/1954 06، السنة القضائية السادسة، بتاريخ: 934دولة المصري في القضية رقم: راجع قرار مجمس ال -1

 .13عمال القانونية االدارية، مرجع سابق، صرابحي، األ
 وما بعدىا. 16، ص 2012انظر في ذلك: محمد فؤاد عبد الباسط، القرار االداري، دار النيضة العربية، القاىرة،  -2

 وما بعدىا. 17ف، القرار االداري، مرجع سابق، ص عمار بوضيا
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يبكن ذباوز ذلك اؼببدأ  االداري يدور أساسا على مراجعة القرار االداري والذي يصدر عن سلطة ادارية باألساس. فكيف
 واعتبار قرار صادر من سلطة غَت ادارية انو قرار اداري أو قرار قابل للطعن أماـ القاضي االداري؟

من حيث اؼببدأ، كل عمل صادر عن شخص من أشخاص القانوف اػباص يبقى عمبل خاضعا للقانوف اػباص  
 واختصاص القاضي العادي.

در عديد القرارات يعترب دبوجبها أف وجود مؤسسات خاصة مكلفة بتسيَت غَت أف ؾبلس الدولة الفرنسي أص 
وتنفيذ مرافق عامة يبكن أف يصدر عنها قرارات توصف باإلدارية. وىذا ىو ُب حقيقة األمر خروج عن اؼبعيار العضوي 

التشريعية والقضائية قد كما أف السلطتُت   )الفرع االوؿ(،ُب ربديد صفة مصدر القرار االداري أب اؼبعيار الوظيفي لو 
 )الفرع الثاني(. ينتج عنها أعماال توصف بالقرار االداري 

 الفرع األوؿ: المعيار الوظيفي لتمييز القرار االداري.
اف سبييز القرار االداري بداية يرتكز على اؼبعيار العضوي باعتباره اؼبعيار البسيط والذي تتشبث بو ـبتلف 

ده. على اعتبار أف كل عمل صادر من سلطة ادارية ىو قرار اداري بالتبعية مىت توافرت أركانو التشريعات اؼبقارنة ُب ربدي
 وشروطو.

غَت أف ىذا اؼبعيار ومن خبلؿ التطبيقات القضائية للقاضي االداري، استدعت ضرورة اػبروج عليو، وعدـ 
 قط، أب اؼبعيار الوظيفي.االكتفاء فقط باعبهة اليت تصدر العمل االداري، باعتبارىا جهة ادارية وف

 نبُت ذلك ُب االجتهاد القضائي الفرنسي، ٍب ُب االجتهاد القضائي االداري اعبزائري.
  : المعيار الوظيفي للقرار االداري في االجتهاد القضائي الفرنسي.أوال

اري ُب مراحل ثبلثة الناظر ألحكاـ ؾبلس الدولة الفرنسي هبد أهنا تطرقت أب فكرة اؼبعيار الوظيفي للقرار االد
 :1سبيزت بإصدار أحكاـ وقرارات قضائية ىامة، يبكن اف نتكلم عنها ُب ثبلث نقاط على التوإب

 
 

                                                           
بيذا الشأن، حيث استقر عمى اعتبار القرار االداري في تحديده يستند الى  موقف االجتهاد القضائي التونسييمكن االشارة الى  -1

ة االدارية التي تضمن جديد من قانون المحكم 17المعيار المادي الوظيفي، مخالفا بذلك األساس التشريعي المتمثل في الفصل 
فقرتو األولى:" تختص الدوائر االبتدائية بالنظر في دعاوى تجاوز السمطة التي ترفع اللغاء المقررات الصادرة في المادة اإلدارية ". 

ر حيث المشرع التونسي ىنا، استخدم مصطمح " المادة االدارية " مستيدفا تقميص مفعول المعيار العضوي الشكمي لصالح المعيا
 المادي، من خالل النظر الى طبيعة النشاط والعمل االداري.

 -88-87اوز السمطة "، مذكرة تخرج المعيد األعمى لمقضاء، تونس، ص ج،" القرار االداري، موضوع دعوى تمنير الشاذليأنظر: 
140. 
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 المرحلة األولى:  .1
ما يبيز ىذه اؼبرحلة األؤب خبصوص اؼبعيار الوظيفي للقرار االداري، صدور اجتهاديُت أساسيُت، ونبا حكم 

وحكم الصندوؽ االبتدائي )معونة  1935-12-21لصادر بتاريخ: ا Etabliissementsveziaمؤسسة فيزيا 
 .1938-15-13الصادر بتاريخ:  Caisse primair ( Aide et Protection )وضباية( 

، وذلك دبعية مفهومي اؼبرفق العمومي مفهـو الهيئات الخاصة ذات النفع العاـحيث أسس ىذاف اغبكماف 
عرب وبشكل واضح عن بداية ظهور فكرة انفصاؿ اؼبرفق العمومي من حيث واؼبرفق اػباص التقليديُت، حيث األوؿ 

اعتباره تنظيما أو جهة ادارية، وبُت اؼبرفق العمومي من حيث اعتباره مهمة أو وظيفة يبكن أف يعهد هبا أب ىيئة خاصة، 
 "  .1" ُب التشريع الفرنسي الهيئات الخاصة ذات النفع العاـوبالتإب دخل مفهـو

أنشأت  1930أكتوبر  10، 1923ديسمرب  5، 1919يوليو  04ار مؤسسة فيزيا؛ صدور مراسيم وفحوى قر 
دبوجبها شركات للتأمُت واؼبساعدة والقروض التبادلية الزراعية، حيث أنشئت ىذه الشركات ُب غرب أفريقيا، باعتبارىا 

ػباص، وزبضع للقانوف اػباص وللمحاكم مستعمرات لفرنسا، وكانت ُب بدايتها ذبمعات ذات طبيعة ونظاـ من القانوف ا
العادية، غَت أف ىذه الطبيعة القانونية والقضائية تغَتت نظرا للحفاظ على مسألة التوزانات اؼبالية، وبالتإب أصبح 

 االنضماـ واالشًتاؾ ُب ىذه التجمعات اجباريا.
ات تقًتب لسلطة اؼبرافق منح دبوجبو ىذه الشركات التأمينية سلط 1933نوفمرب  09أب اف صدر مرسـو 

العمومية االدارية، كسلطة تنظيم بيع منتجات أعضائها دوف منحها حق االحتكار، مع منح اؼبستعمرات مكنة نزع ملكية 
 . 2العقارات لصاّب ىذه الشركات من أجل اؼبنفعة العامة ؼبزاولة ىذه الشركات انشطتها ٍب تنتقل ملكيتها اليها باثر رجعي

 –ت فيزيا على نص ىذا اؼبرسـو أماـ ؾبلس الدولة، فأجاهبا اجمللس دبشروعية ىذا اؼبرسـو حيث طعنت مؤسسا
، وذلك يعٍت اف ىذه الشركات اػباصة على الرغم من أهنا مؤسسات خاصة يبكن أف تصدر أعماال 1933نوفمرب  09

 ذات نفع عاـ أي تصدر قرارات ادارية باؼبفهـو الوظيفي. 
اعترؼ لس الدولة الفرنسي اؼبتعلق حبكم الصندوؽ االبتدائي، فهو كذلك مهم، ألنو أما االجتهاد القضائي جمل

، وبالتإب تطبيق أحكاـ القانوف العاـ واالحتكاـ للقضاء االداري حاؿ التنازع ُب للهيئة الخاصة بإدارة مرفق عمومي
 .                     3حاالت معينة

                                                           
مركز الدراسات العربية مصر، ص ، 2016، 1مقضاء االداري دراسة مقارنة، ط ياسر محمود محمد الصغير، الدور االنشائي ل -1

125. 
 .124-123مرجع نفسو، ص ال -2
 .128ص  ،ياسر محمود محمد الصغير، مرجع سابق - 3
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الدولة الفرنسي، ىبص ربديد القانوف الواجب التطبيق واالختصاص حيث فحوى ىذا االجتهاد القضائي جمللس 
القضائي ؽبيئات التأمينات االجتماعية واليت أنشئت بُت اغبربُت العاؼبيتُت األؤب والثانية، وبالتإب ثار السؤاؿ حوؿ الطبيعة 

 القانونية ؽبذه الصناديق اؼبكلفة بإدارة التأمينات االجتماعية.
ابريل  1كومة التورنَتي أف صناديق التأمُت االجتماعي اؼبنشأة واليت تدار طبقا لقانوف ولقد وضح مفوض اغب

بشأف صبعيات االعانة اؼبتبادلة، ىي ىيئات خاصة، ونظرا لصفة النفع العاـ اليت تصبغ نشاطها أخضعها اؼبشرع  1898
 .1لنظاـ القانوف العاـ

ي فكرة امكانية االدارة اػباصة ألشخاص القانوف العاـ، وما يبكن وبالتإب منذ ىذا التاريخ ظهر ُب القانوف الفرنس
 .2تسميتو باإلدارة العامة ألشخاص خاصة

 المرحلة الثانية:  .2
ُب ىذه اؼبرحلة صدر جمللس الدولة الفرنسي حكمُت أساسُت تعلقا باؼبعيار الوظيفي للقرار االداري؛ ونبا حكم 

 .1943أفريل  02، وحكم بوجاف ُب 1942ة جويلي 31الصادر بتاريخ:  Monpeurt مونبَت
فاغبكم األوؿ ؼبونبَت، لو أنبية من حيث أنو أحدث تطورا ُب نظرية اؼبرفق العمومي ُب مدلوؽبا العضوي، وذلك من 
خبلؿ امكانية ادارة اؼبرافق العمومية ليس فقط من قبل االشخاص العامة التقليدية، بل حىت من قبل األشخاص اػباصة  

أسس ؼبفهـو متحوؿ للمؤسسة العمومية ىبتلف عن التعريف التقليدي ؽبا، حيث منح ؾبلس الدولة صراحة  كذلك. كما
 .3أشخاصا صفة الشخصية اؼبعنوية وامتيازات السلطة العامة مع عدـ اتصافها لصفة اؼبؤسسة العمومية من قبلو

تكليفها بتنظيم االنتاج عبانا تنظيمية ذات طابع مهٍت ًب  1940أغسطس لسنة  16حيث أنشأ قانوف 
الصناعي، حيث كانت مهمة ىذه اللجاف اؼبسانبة ُب اغبد من آثار نقص اؼبواد السائدة ُب تلك الفًتة أو زبفيضها. 
وتطبيقا ؽبذا القانوف ازبذ مدير "عبنة تنظيم صناعات الزجاج" قرارا يهدؼ أب ابراـ اتفاقات ودية تسمح للمنشآت أف 

فيما بينها بصورة مرضية ؼبصاغبها اؼبشًتكة أو اؼبتبادلة. ٍب اتبعو مدير اللجنة بقرار تاؿ يتعلق توزع امكانات االنتاج 
لتفادي أي نقص ُب االنتاج من اؽبيئات اؼبعنية، حيث كاف القرار ىبص  1940أفريل  25باالتفاؽ االجباري ُب تاريخ 

خريُت تعويض الفارؽ ُب االنتاج للهيئات الثبلث. ثبلث منشآت؛ ٓب تستجب منشئة واحدة لو، ففرض على اؼبنشئتُت األ
 . 4فطعنت منشئة من منهما على ىذا القرار األخَت أماـ ؾبلس الدولة

                                                           
 .127ص  ،ياسر محمود محمد الصغير، مرجع سابق - 1
 .127 نفسو، صالمرجع  - 2
 .132 نفسو، صالمرجع  -3
 .130-129ياسر محمود محمد الصغير، مرجع سابق، ص  - 4
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فكاف على ؾبلس الدولة البحث ُب طبيعة العمل الصادر عن عبنة التنظيم ىذه، ىل يعترب قرارا اداريا أـ ال؟ 
فوض اغبكومة سجاال قاؿ اف اؼبهمة اؼبوكلة ؽبا، تعترب مرفقا باعتبار أف اؼبشرع ٓب هبعلها مؤسسات عمومية، لكن م

عموميا استنادا أب معيار اؼبصلحة العامة اليت تربط بنشاطها وامتيازات السلطة العامة، وبالتإب انتهى اجتهاد ؾبلس 
 .1الدولة أب اعتبار عملها قرارات ادارية يبكن الطعن خبصوصها أماـ احملاكم االدارية

بوجاف؛ فهو ىبص اختصاص ؾبلس الدولة ُب النظر ُب أعماؿ النقابات اؼبهنية وُب ىذا االجتهاد خص أما حكم 
بذلك، معتربا عملو يندرج ضمن اطار تنظيم اؼبهنة وقرارتو قرارات ادارية باؼبعٌت اغبقيقي  المجلس األعلى لنقابة االطباء

 .2ها صفة اؼبرفق واؼبؤسسة العموميةزبضع الختصاص القضاء االداري، رغم أف اؼبشرع ٓب يضفي علي
حيث اختصاص القضاء االداري بالنسبة للنقابات اؼبهنية ُب بعض أعماؽبا مستقل عن وصفها القانوين، باعتبارىا 
ليست مؤسسات عامة وليست أشخاصا خاصة. امبا ىي تنظيمات تقـو على تنفيذ مرافق عمومية، وبالتإب قد تصدر 

 .3يار الوظيفيقرارات ادارية وفقا للمع
 المرحلة الثالثة:  .3

ُب ىذه اؼبرحلة يبكن اعتبار اجتهاد ؾبلس الدولة قد كبى اذباىا مهما ُب تبٍت اؼبعيار الوظيفي لتمييز القرارات    
-01-13الصادر بتاريخ:  Magnier حكم ماجنيراالدارية والصادرة عن بعض اؽبيئات اػباصة، وذلك ُب كل من 

 .1961105-10-06بتاريخ:  باالتحاد الوطني لشراء المنتجات الزيتيةؼبتعلق ، وُب االجتهاد ا19614
حيث حكم ماجنَت ىبص أعماؿ نقابات خاصة تتؤب القضاء على الطفيليات واغبشرات الضارة باؼبزارع، فاؼبشرع 

ة بأهنا قرارات الفرنسي أعطى ؽبذه اؽبيئات بعض امتيازات السلطة العامة واصدار أعماؿ وصفها اجتهاد ؾبلس الدول
ادارية من اختصاص القضاء االداري حاؿ التنازع.  فقرار ماجنَت بالتإب، اعترب أنو ليس من الضروري أف يصدر القرار من 
احدى السلطات االدارية، امبا يكفي اف يصدر من شخص يساىم ُب تنفيذ مرفقا عمومي ويكوف متسما بطابع السلطة 

 .6القانوف اػباصالعمومية حىت ولو كاف من اشخاص 

                                                           
 .131سر محمود محمد الصغير، مرجع سابق، ص يا - 1
 .134 133المرجع نفسو، ص  - 2
 .134المرجع نفسو، ص  - 3

4  - C.E. 13-01-1961. Rec. 33,r.D.P. 1961, 155 Concl. Fornier. 
5  - C.E.06-10-1961,R.D.P. 1962, 721, note. WALINE. 
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ولقد انتهى حكم االرباد الوطٍت للمنتجات الزيتية لذات النتيجة، وذلك بإمكانية صدور قرار اداري من شخص 
 من أشخاص القانوف اػباص، مع أولوية ُب تبٍت معيار السلطة العمومية.

ة الشؤوف االقتصادية ؛ فتتلخص وقائعو بأف وكيل وزار بخصوص حكم االتحاد الوطني للمنتجات الزيتيةأما    
والتموين كاف قد حدد كمية اؼبواد األولية االصبالية اػباصة دبصاّب الزيوت، حيث عهد أب نقابة تسمى االرباد الوطٍت 
ؼبصانع الزيوت دبهمة توزيع ىذه الكمية على اؼبشروعات التابعة ؽبا والداخلة ُب تكوينها على أسس معينة تتؤب ربديدىا. 

اؼبسانبة ُب تطبيق التنظيم االقتصادي  النقابة وىي ىيئة من ىيئات القانوف الخاصاالدارة أب ىذه  وبذلك فقد عهدت
عن طريق منحها سلطة اصدار قرارات فبا يعترب امتيازا من امتياز القانوف العاـ. وعلى اثر ذلك صدر قرار النقابة بتحديد 

1الكمية البلزمة لشركة 
MARLE.. 
ة بقرار االرباد الوطٍت للمنتجات الزيتية وقدمت طعنا أماـ احملكمة االدارية االقليمية، حيث ٓب ترضى ىذه الشرك

حيث قضت األخَتة باختصاصها بنظر النزاع على اعتبار قرار النقابة قرار اداري وذلك بإلغاء قرار النقابة ؼبخالفة الشروط 
ئة من ىيئات القانوف اػباص، اال اهنا اصدرتو بناء على واألسس اليت حددىا قرار االدارة بالنسبة للتوزيع، واف كانت ىي

 .2ما تتمتع بو من امتيازات وسلطات القانوف العاـ
ولقد تابع االرباد الوطٍت للمنتجات الزيتية قضائو معارضة ٍب استئنافا أماـ ؾبلس الدولة طعنا ُب قرار احملكمة 

 ية لئلقليم ُب قضاءىا.االدارية السابقة. حيث أيد ؾبلس الدولة احملكمة االدار 
واؼببلحظ من خبلؿ ىذا االجتهاد القضائي جمللس الدولة أف القرار االداري قد يصدر من شخص عاـ أو خاص 

 . 3وأف معيار السلطة العامة ىو األبرز ُب كل ذلك
اضافة حكم اضافة أب حكمي ماجنَت واالرباد الوطٍت للمنتجات الزيتية عن ؾبلس الدولة الفرنسي، فانو يبكن    

بحكم الزوجين ويسمى  اجتهاد محكمة التنازع الفرنسيمبدئي آخر متعلق باؼبعيار الوظيفي للقرار االداري ىبص 
 .ضد شركة اير فرانس Barbier باربي

تتعلق بشروط عمل ومرتبات العاملُت باؼببلحة  1959-04-20حيث صدر عن شركة اير فرانس الئحة ُب 
يؤدي زواج اؼبضيفات أب انتهاء اػبدمة من جانب أصحاب الشأف، وباستثناء اسًتداد نفقات التجارية وفبا جاء فيها:" 

                                                           
1- C.E.06-10-1961,R.D.P. 1962, 721, note. WALINE                    
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االعداد وحدىا اليت زبفض مدة اقتضائها، ُب ىذه اغبالة يكوف لزواج اؼبضيفة ذات األثار اؼبنصوص عليها ُب حالة 
 .1االستقالة "

اصدار ىذه البلئحة، ٍب تزوجت، بعد العمل حيث التحقت اآلنسة باريب بالعمل كمضيفة ُب ىذه الشركة قبل 
بالبلئحة، فأهنيت خدمتها تطبيقا لذات البلئحة. حيث طلبت اؼبضيفة من ؿبكمة السُت الزاـ الشركة بدفع التعويضات 

 نظرا لئلهناء التعسفي للعمل.
اير فرانس  حيث رفضت ؿبكمة السُت طلبها، لكن ؿبكمة االستئناؼ أجابت السيدة باريب طلبها. فطعنت شركة

 على ذلك اغبكم أماـ ؿبكمة النقض، حيث أحالت ىذه األخَتة األمر أب ؿبكمة التنازع لنظر جهة االختصاص.
حيث انتهت ؿبكمة التنازع الفرنسية ُب قرار ؽبا،  اف البلئحة الصادرة عن الشركة الئحة ادارية، ومن ٍب ىبتص 

أف شركة اير فرانس شركة مسانبة للنقل وشخص معنويا من القضاء االداري ببحث مدى شرعيتها، على الرغم من 
أشخاص القانوف اػباص، حيث ما يصدر من ؾبلس ادارة الشركة والذي يبس بتنظيم اؼبرفق العمومي لو طابع الصفة 

 االدارية.
عهد  فالقيمة اغبقيقية غبكم باريب تتمثل ُب مسانبتو ُب اضفاء توسع جديد لفكرة القرار االداري، حيث عندما

للقضاء االداري دبهمة اغبكم لتجاوز السلطة، ُب كل قرار اداري صادر عن سلطة ادارية، ٓب يفكر ذات القضاء بأنو قد 
 .2يبتد اختصاصو لبحث قرارات ؾبلس ادارة شركة مسانبة للنقل

اري، توسع أب من خبلؿ ما تقدـ قبد اف توجو االجتهاد القضائي الفرنسي ُب مسألة ربديد معيار القرار االد   
حبث اؼبعيار الوظيفي للجهة اليت صدر عنها العمل اؼبراد تكييفو كقرار اداري باإلضافة أب اؼبعيار العضوي والذي ٓب 
يستغٌت عنو، وذلك ذبسيدا لفكرة مواكبة االجتهاد القضائي االداري لكل ما ىو مستحدث ُب النشاط االداري من جهة 

 اية غبقوؽ األفراد من أي تعسف من أي جهة كانت.ونشاط األشخاص اػباصة أيضا، وضب
 موقف االجتهاد القضائي الجزائري من المعيار الوظيفي للقرار االداري. :ثانيا

لقد تبٌت االجتهاد القضائي االداري اعبزائري اؼبعيار الوظيفي للقرار االداري، معتربا أعماؿ صادرة عن غَت    
بلة للطعن باإللغاء أماـ القضاء اؼبختص، وذلك جبوار االعتماد على اؼبعيار األصل وىو سلطة ادارية اهنا قرارات ادارية قا

 اؼبعيار العضوي.
 المعيار العضوي للقرار االداري؛ األصل العاـ: .1
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نقصد باؼبعيار العضوي للقرار االداري، ىو النظر أب اعبهة مصدرة القرارات االدارية شكبل، فحيث ما تكوف ادارة 
 قرارىا اداريا من حيث األصل العاـ، دوف نظر أب طبيعة مضموف وفحوى العمل الذي صدر عنها.عامة يكوف 

ولقد تطرؽ الفقو اعبزائري ربليبل وتفصيبل ُب اؼبعيار العضوي للقضاء االداري واشكاالتو خاصة مع التحوؿ األخَت 
 .154-66ف االجرائي اؼبدين األوؿ األمر:، وذلك باؼبقارنة مع القانو 19-18لقانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية 

لقانوف االجراءات اؼبدنية،  154-66حيث تطرؽ الفقو أب ربليل نص اؼبادة السابعة اؼبشهورة ُب األمر: 
اعبديد، وعلى  19-18واالستثناءات الواردة عليها، ٍب حبث وتفسَت نصوص قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية 

 .1. مع القوانُت العضوية جمللس الدولة واحملاكم االدارية كذلك812، 811، 811اػبصوص نص اؼبواد 
حيث ُب ىذا السياؽ، ودوف النظر ُب االشكاالت اؼبثارة قانونيا وعمليا ُب ىذا اؼبوضوع، يبكن القوؿ أف القرار 

 االداري ُب ربديده  حبسب اؼبعيار العضوي، ببساطة كل عمل قانوين صادر من جهة ادارية.
 لسؤاؿ ُب ىذا السياؽ: ىل فعليا كل عمل قانونيا صادر من جهة ادارية يعد قرارا اداريا؟لكن ا

من خبلؿ قانوف االجراءات اؼبدنية واالدارية قبده كرس اؼبعيار العضوي كأداة لتوزيع االختصاص بُت جهة    
ؼبنازعات القضائية االدارية والعادية  القضاء العادي واالداري من جهة، وبُت جهات القضاء االداري ذاهتا. أي ُب ؾباؿ ا

كذلك. فالعبلقة وثيقة بُت مفهـو اؼبنازعة االدارية وبُت اؼبعيار العضوي ُب القانوف االداري عموما، والقرار االداري على 
 .2اػبصوص

ديد من وموقف ؾبلس الدولة والغرفة االدارية سابقا باحملكمة العليا، كرسا كأصل عاـ اؼبعيار العضوي ورفضا الع
 .3الطعوف بالنظر للطابع التجاري الصناعي للمؤسسة العمومية

 المعيار الوظيفي في قضية الشركة الوطنية سمباؾ.  .2

-13-18بتاريخ:  Sembacأعمل القاضي االداري اعبزائري اؼبعيار اؼبادي دونا عن اؼبعيار العضوي، ُب قضة 
 .O.A.I.Cضد الديواف اعبزائري اؼبهٍت للحبوب  Sembac، وذلك ُب النزاع القائم بُت الشركة الوطنية 1981

منشورا يتعلق بكيفية استخراج السميد، فرفع الديواف اعبزائري اؼبهٍت  Sembacحيث أصدر اؼبدير العاـ لشركة 
 أثر ذلك دعوى مطالبا بإلغاء ذلك اؼبنشور أماـ الغرفة االدارية جمللس قضاء اعبزائر. O.AI.Cللحبوب 

                                                           
 المعيار العضوي واشكاالتو القانونية في ضوء قانون االجراءات المدنية واالدارية، مرجع سابق. أنظر: عمار بوضياف، - 1

، مرجع 09-08نصر الدين بن طيفور، معيار اختصاص القاضي االداري الجزائري عمى ضوء قانون االجراءات المدنية واالدارية 
 سابق.

 .227-226-225سم األول، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، المرجع في المنازعات االدارية، الق - 2
 .253ص  ،القسم األول، مرجع سابقأنظر: عمار بوضياف، المرجع في المنازعات االدارية،  - 3
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 1977-17-12، وبتاريخ: 1977-15-25رفة االدارية للطعن وألغت اؼبنشور بتاريخ: حيث استجابت الغ
ألغت ىذه األخَتة  1981-13-18استأنفت شركة سامباؾ ذلك اغبكم أماـ الغرفة االدارية للمحكمة العليا، وُب 

سسة ذلك على أساس مؤ  1977-15-25اؼبقرر القضائي الصادر عن الغرفة االدارية جمللس قضاء اعبزائر اؼبؤرخ ُب: 
 خرؽ اجمللس لقواعد االختصاص داخل اعبهات القضائية االدارية.

حيث يعلق عمار بوضياؼ خبصوص اجتهادا الغرفة االدارية للمحكمة العليا، أنو اعتمد اؼبعيار الوظيفي ال 
رية قرارا اداريا لو طابع العضوي، معتربا اؼبنشور الصادر عن اؼبدير العاـ لشركة سامباؾ واليت ىي شركة ذات صبغة ذبا

 . 1تنظيمي يقبل الطعن باإللغاء أماـ القاضي االداري
حيث القضاة ُب ىذا القرار أخذو باؼبعيار اؼبادي مرتُت، مرة عند تكييف طبيعة اؼبنشور، ومرة عند ربديد طبيعة 

 .2النزاع
أنو ُب قضية اغباؿ ربوؿ من ؾبرد  فاؼبنشور ىو من حيث األصل عمل اداري ال يرتقي لرتبة القرار االداري، غَت

 .3منشور تفسَتي أب منشور تنظيمي يتصف خبائص القرار االداري، رغم صدوره من جهة غَت ادارية
 التنظيم السياسي واصدار قرار اداري.  .3

أخذ اجتهاد ؾبلس الدولة اعبزائري باؼبعيار اؼبادي ُب ربديد القرار االداري، وذلك خبصوص عمل صادر عن حزب 
 ياسي، على اعتباره ىبرج عن دائرة اعبهات االدارية. س

-13فاغبزب السياسي تنظيم سياسي ال اداري كما وصفو قرار ؾبلس الدولة، وذلك ُب القرار الصادر بتاريخ: 
، ُب قضية السيد على بن فليس األمُت العاـ غبزب جبهة التحرير الوطٍت السابق ضد السيد صديقي ومن 13-2114
 .4معو

 اء ُب القرار السالف الذكر:حيث ج
" .. حيث يتجلى أيضا من زاوية اؼبعيار اؼبادي أف اغبزب ىو تنظيم أساسي ُب اغبياة السياسية للدولة ويبارس 
نشاطات تتعلق باؼبنفعة العامة ويستفيد من اعانات الدولة وىبضع بذلك للقانوف اإلداري ُب تأسيسو وعملو واختصاصو 

حواؿ اخراجو من حقل القانوف العاـ، حيث ما يدعم ىذ اؼبعيار اؼبادي يكمن ُب أف صبيع وال يبكن بأي حاؿ من األ
اؼبنظمات واعبمعيات اليت سبارس نشاطات ذات منفعة عامة زبضع للقانوف االداري ُب تنظيمها الداخلي وعملها 

                                                           
 .34عمار بوضياف، القرار االداري، مرجع سابق، ص  - 1
 .178عادل عمران، دروس في المنازعات االدارية، دراسة تحميمية نقدية، مرجع سابق، ص  -2
 .130عطاء اهلل بوحميدة، الوجيز في القضاء االداري، مرجع سابق، ص  - 3
 .179قرار غير منشور، أشار اليو: عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  - 4
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الختصاص القضاء االداري سواء  واختصاصها وذلك كمنظمات األطباء واحملاسبُت واعبمعيات الرياضية وزبضع نزاعاهتا 
 .1كانت داخلية أو غَتىا "

وىذا القرار ىو ُب حقيقتو مثل تراجعا عن توجو سابق جمللس الدولة ُب نزاع سابق بُت نفس األطراؼ عندما قضى 
ـ توافر بإلغاء األمر االستعجإب الصادر عن الغرفة االدارية جمللس قضاء اعبزائر العاصمة على أساس عدـ اختصاصها لعد

شروط العمل باؼبعيار العضوي ُب النزاع اؼبعروض، حيث جاء فيو:" حيث أنو من الثابت أف اعبهات القضائية االدارية 
من  19مكرر من قانوف االجراءات اؼبدنية ومقتضيات اؼبادة  17و 17غَت ـبتصة اال ُب حدود مقتضيات اؼبادتُت 

أو ؼبقتضيات بند يبنح االختصاص وينص عليو تدبَت صريح للقانوف اؼبتعلق دبجلس الدولة  11-98القانوف العضوي 
"2. 

؛ اف التزاـ القاضي االداري دبعيار واحد وأوحد ُب تطبيقات اؼبنازعة االدارية فيو شطط وتضييق يرى الباحث   
اؼبوضوعي ُب نظرية لواسع، وتعطيل للسمة االجتهادية واالبداعية للقاضي ُب ؿبكمتو، لذلك االستئناس باؼبعيار اؼبادي 

القرار االداري والقانوف االداري عموما أمر ال مفر منو بل مستحسن ُب ظل الطابع اؼبرف والتطوري ؼبادة القانوف االداري 
 عموما.

وتبعا لذلك، قبد القرار االداري، قد ىبرج من اؼبعيار العضوي البحت، من خبلؿ امكاف تدخل السلطتُت 
 و، وىو ما سنبينو ُب الفقرة اؼبوالية.التشريعية والقضائية خبصوص

 الفرع الثاني: اصدار القرار االداري من السلطتين التشريعية والقضائية.
سبارس السلطة التشريعية أساسا وظيفتُت أساسيتُت ُب ـبتلف الدساتَت العاؼبية، ونبا سن القانوف ورقابة السلطة 

ُب إطار مستقل دستوريا وقانونيا ُب حل النزاعات بتطبيق القانوف الصادر التنفيذية. وجبوارىا السلطة القضائية واليت تعمل 
 عن السلطة التشريعية.

لكن الباحث يطرح تساؤال ىبص مدى امكانية أف يصدر قرار اداري من قبل السلطة التشريعية والسلطة القضائية، 
 بعيدا عن اؼبعيار العضوي إلصداره؟ 

 من السلطة التشريعية؟أوال: ىل يمكن أف يصدر قرار اداري 
تبعا ؼببدأ الفصل بُت السلطات سبارس السلطة التشريعية وظيفة سن القانوف ورقابة السلطة التنفيذية، باألساس، 
غَت أنو يبكن ؽبا أف تصدر عمبل يتطابق مع عمل السلطة التنفيذية واؼبتمثل ُب اصدار القرارات االدارية، ويدعم ىذا 

                                                           
 .180-179عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  1
ة الجزائر في قضية صديقي ومن معو ضد والي والي 2003-10-18الصادر بتاريخ:  19240قرار مجمس الدولة رقم:  - 2

 .180واألمين العام لحزب جبية التحرير الوطني ووزير الداخمية، قرار غير منشور. أشار اليو، عادل عمران، مرجع سابق، ص 
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سلطة التنفيذية باعتبارىا من حيث األصل قرارا أب قانونا تشريعيا، لو اؼبركز القانوين للقوانُت اؼبسلك ربوؿ بعض أعماؿ ال
 الربؼبانية.
 سلطة التشريع تصدر قرارات ادارية: .1

وار السلطتُت التنفيذية والقضائية يضبطها الدستور اعبزائري ُب جبتعد السلطة التشريعية أحد السلطات الثبلثة 
 .1621منو أب اؼبادة  114اؼبعنوف بتنظيم السلطات، وذلك ُب اؼبادة  لثمن الباب الثا عنوف بالربؼبافالث اؼبالفصل الث

من غرفتُت، اجمللس الشعيب الوطٍت وؾبلس  يبارس الربؼباف اؼبتكوفمن الدستور  141و 139ودبوجب اؼبادتُت 
 .2ت عليو، مع رقابة عمل اغبكومةاألمة، صبلحية واختصاص دستوري أصيل يتمثل ُب اعداد القانوف والتصوي

 وبالتإب يبكننا أف نطرح تساؤال ُب ىذا السياؽ، ما إذا كاف للسلطة التشريعية امكانية اصدار قرارات ادارية؟
إذا كانت السلطة التنفيذية أصبحت تقـو ببعض األعماؿ التشريعية، ومن ذلك األوامر اليت تصدر عن رئيس 

كذلك، للسلطة التشريعية امكانية القياـ بأعماؿ السلطة التنفيذية، ومن قبيل ذلك ، فاف العكس صحيح  3اعبمهورية
 اصدار قرارات ادارية.

فلرئيس اجمللس الشعيب الوطٍت سلطة التعيُت ُب الوظائف العليا للمجلس، دبوجب قرارات ادارية ال قوانُت، استناد 
 .4أب القانوف األساسي اػباص ؼبوظفي اجمللس الشعيب الوطٍت

كما يبكن لرئيس اجمللس الشعيب الوطٍت سلطة انشاء اللجاف االدارية متساوية األعضاء بأسبلؾ موظفي الربؼباف، 
 .5من ذات القانوف السابق 19دبوجب اؼبادة 

 9كما أف النظاـ الداخلي للمجلس الشعيب الوطٍت منح سلطة اصدار قرارات لرئيس اجمللس، ومن ذلك اؼبادة 
 .6بط سَت اؼبصاّب االداريةمنو، اؼبتعلقة بض

                                                           
 المعدل والمتمم.  1996الدستور الجزائري لسنة  - 1
 الجزائري المعدل والمتمم. 1996من دستور  140 -139المادتين:  2
 الجزائري المعدل والمتمم. 1996من دستور  142المادة  - 3
، 2010-3-02من الالئحة المتضمنة القانون األساسي الخاص لموظفي المجمس الشعبي الوطني، المؤرخة في:  14المادة  - 4

 .2010لسنة  37الصادرة في ج ر رقم 
، 2010-3-02مؤرخة في: من الالئحة المتضمنة القانون األساسي الخاص لموظفي المجمس الشعبي الوطني، ال 19المادة  - 5

 .2010لسنة  37الصادرة في ج ر رقم 
-30. الصادر في ج ر الصادرة في: 2000-07-30من النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني المؤرخ في:  9المادة  - 6

07-2000. 
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وتبعا لذلك، يبكن لعضو السلطة التشريعية، رئيس اجمللس الشعيب الوطٍت سلطة اصدار أعماؿ قانونية ذات صبغة 
 القرارات االدارية، واليت قد تكوف قابلة للطعن باإللغاء أماـ السلطة القضائية اؼبختصة.

أف صبيع  1958-11-17ي، كاف يعترب قبل صدور قانوف ويبكن التذكَت ُب ىذا اؼبقاـ أف االجتهاد الفرنس
. أما ما بعد ىذا القانوف فانو اتيح للقاضي االداري 1األعماؿ الصادرة عن اؽبيئات الربؼبانية ىي خارج الرقابة القضائية

 .2النظر ُب بعض أنواع األعماؿ الربؼبانية
ضاء االداري، بقي وفيا من حيث اؼببدأ أب مبدأ فاالجتهاد القضائي خبصوص رقابة األعماؿ الربؼبانية لدى الق

الفصل بُت السلطات، وتبعا لو غبصانة قضائية لتلك األعماؿ، دبعٌت أف رقابة القاضي االداري ألعماؿ السلطة التشريعية  
 .3كقرار اداري ال نص قانوين ىو استثناء من أصل، وذلك ُب حدود ضيقة ودبوجب نص قانوين مقيد

لة، واستجابة ؼبطالب فقهية رأت ُب اغبصانة القضائية لؤلعماؿ الربؼبانية وكأهنا وجو من وجوه لكن من جهة مقاب
عدـ احقاؽ اغبق وانكار العدالة، وأنو من األؤب على اؽبيئات الربؼبانية أف ربًـت بذاهتا مبدأ اؼبشروعية قبل غَتىا من 

قبوؿ الطعن أماـ القضاء االداري خبصوص األعماؿ الربؼبانية . حصل التطور االجتهادي ُب فرنسا مفاده 4اؽبيئات االدارية
ت اليت تتخذىا اؽبيئات النيابية اليت ذبريها باسم الدولة، االيت كانت ؿبظورة من قبل، خبصوص النزاعات اؼبتعلقة بالقرار 

طلبات التعويض عن حيث ٓب تعد فقط بعض األعماؿ الربؼبانية اؼبتعلقة دبوظفي اجمللس ىي وحدىا قابلة للطعن، وال 
األضرار من أي نوع كانت، واليت يتسبب فيها سَت اؼبرافق النيابية، امبا توسع األمر عبميع القرارات الربؼبانية عندما تتجاوز 

 حد السلطة.
 تحوؿ القرار االداري الى قانوف؟ .2

                                                           
1

 - C.E. 26-05- 1950, Vouters, S. 1950, 3, p 92, C.E. 16 Mai 1951, Basset, Rec. P 650; C.E. 31 mai 

1957, Girard, D. 1957, p430. 
2

 - J.M. Auby: Le contentieux des actes parlementaires et la loi organique du 17-11-1958, AJDA 

1959, I, p 11. 
 . 524عصام نعمت اسماعيل، مرجع سابق، ص  - 3

ضي االداري المنازعات الفردية المتعمقة بموظفي مجمس عمى سبيل المثال: األعمال البرلمانية التي يمكن ان تخضع لرقابة القا
النواب والعقود التي تجرييا الدوائر االدارية في المجس التسريعي لتأمين سير المصالح العامة، والمنازعات ذات الطابع الفردي 

في الطعن في قرار  Dame Cazesلمموظفين االداريين العاممين في المجمس النيابي، كمنازعات التوظيف وتطبيق ذلك دعوى 
  ,C.E. 04-11-1987, Dame Cazes, AJDA, 1988)رئيس الجمعية الوطنية في رفض اشتراكيا في مسابقة التوظيف ) 

 .526ل، مرجع سابق، ص يعصام نعمت اسماع  - 4
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دة القانونية، يبكنو اصدار قرار وؼبا وصلنا ُب النقطة السابقة أب أنو يبكن للربؼباف باإلضافة أب وظيفة وضع القاع
اداري يقبل الطعن باإللغاء أماـ اعبهات القضائية اؼبختصة. ُب مواجهة ذلك ًب ربوؿ مهم ُب بناء القاعدة القانونية 

 لصاّب السلطة التنفيذية، واليت األصل فيها سلطة تنفيذ القوانُت دبوجب قرارات ادارية.
للقانوف دبفهومو الضيق، من خبلؿ تأكيد دستور اعبمهورية الفرنسية فالسلطة التنفيذية أصبحت مشرع أساسي 

اػبامس ذلك. حيث أعط للسلطة التشريعية اختصاصا مقيدا ؿبصورا ُب التشريع، وما سوى ذلك للسلطة التنفيذية 
 .1بازباذىا قواعد قانونية مستقلة استقبلال تاما عن التشريع، وؽبا ميداف مستقل، أال وىو التنظيم

لتإب ازاء عدـ امكاف االكتفاء بالقانوف الصادر عن السلطة التشريعية كمصدر وحيد للقواعد القانونية، وبا
استوجب تدخل االدارة وأجهزهتا الفنية اؼبتخصصة حق التشريع ُب اجملاالت اليت يعجز عن مواجهتها فبثلو األمة ُب 

 .2الربؼباف ألسباب ـبتلفة
من السلطة التنفيذية اؼبتحولة من قرار اداري أب قاعدة قانونية ما يلي؛ األنظمة ومن قبيل األعماؿ اليت تصدر    

 .3االدارية اؼبستقلة واألوامر التشريعية، واؼبراسيم التنفيذية
حيث الباحث ُب النقطة األخَتة، يريد أف يؤكد أنو اذا كاف ربوؿ القرار االداري أب قانوف متاح ومدسًت حىت 

عماؿ القانونية اليت يقـو هبا رئيس اعبمهورية كعضو السلطة التنفيذية، فانو احًتاما لقاعدة توازي باػبصوص ُب تلك األ
 األشكاؿ يبكن أف نربر ربوؿ األعماؿ القانونية اليت تأتيها السلطة التشريعية باعتبارىا قرارات ادارية.

الفاصل ما بُت القانوف والقرار االداري،  وُب ىذا السياؽ يأٌب دور وأثر االجتهاد القضائي االداري ُب وضع اغبد
 ُب أعماؿ السلطتُت التنفيذية والتشريعية.

 ثانيا: ىل يمكن أف يصدر قرار اداري من السلطة القضائية؟
األصل ُب السلطة القضائية ُب عملها ىو اصدار األحكاـ والقرارات القضائية ال القرارات االدارية، بناء على 

 ، الذي يبيز بُت السلطة االدارية والسلطة القضائية.اؼبعيار الشكلي العضوي
غَت أنو شبة أجهزة للسلطة القضائية يبكنها أف تصدر أعماال قانونية توصف بالقرارات االدارية ال األحكاـ 

لقرار القضائية. وىنا لبرج عن اؼبعيار الشكلي العضوي أب اؼبعيار اؼبادي اؼبوضوعي للتمييز بُت أعماؿ اغبكم القضائي وا
 االداري للسلطة القضائية.

                                                           
1  - G.Vedel, P.DelvolvéD: Droitadministratf,op.cit, P 326. 

 .16، ص 1968ة ومبدأ المشروعية، دار النيضة العربية، ثروت بدوي، تدرج القرارات االداري - 2
 أنظر: ثروت بدوي، المرجع نفسو. - 3

  .من عصام اسماعيل نعمة، مرجع سابق 532ىامش ص 
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فاؼبعيار اؼبادي حبسب االجتهاد القضائي يعترب طريق أساسي لتمييز القرار االداري عن القرار القضائي الذي 
 يصدر عن جهات القضاء، ومن قبيل ذلك القرارات اؼبتعلقة بتنظيم مرفق القضاء على سبيل اؼبثاؿ.

لتمييز بُت القرارات اليت هتم سَت اؼبرفق العاـ القضائي وبُت تنظيم اؼبرفق واالجتهاد القضائي اؼبقارف استقر على ا
 .1العاـ القضائي

الصادر بتاريخ:  Préfet La Gyaneويعد القرار اؼببدئي ُب ىذا الشأف، القرار الصادر عن ؿبكمة التنازع الفرنسية 
الوظيفة القضائية بل تنظيم مرفق القضاء واليت قالت فيو:" القرارات اؼبخدوش فيها ال هتم تسيَت  27-11-1952

 .2العدٕب ُب حد ذاتو وبالتإب يعقد النظر للهيئة القضائية االدارية للنظر فيها "
 القرارات المتعلقة بتنظيم مرفق القضاء: .1

ضع تعترب القرارات اليت تتعلق بتنظيم مرفق القضاء حسب االجتهاد القضائي االداري من القرارات االدارية واليت زب
، على اعتبار عملية التنظيم حبد ذاهتا ىي نشاط اداري 3لرقابة القضاء، ُب مقابل القرارات اؼبتعلقة بسَته أعماال قضائية

وتدخل ُب صلب مهاـ السلطة التنفيذية. كما أهنا ال تشكل نواة للسلطة القضائية نفسها، بل العتبارىا أعماال ترتبط 
 . 4ها دبوضوعو اؼبتمثل باغبكم ُب الدعاوىبوالية ىذا اؼبرفق أكثر من ارتباط

ومن قبيل تلك القرارات، قرارات التعيُت والًتقية والصرؼ والتقاعد واهناء اػبدمة للقضاة، واليت تقبل اؼبراجعة 
وأف صفتها االدارية ال تنفصل عنها بانتقاؽبا من  بالتنظيم القضائيبطريق االبطاؿ للتجاوز ألهنا من اؼبسائل اؼبتعلقة 

 .5اختصاص السلطة التنفيذية أب اختصاص ؾبلس القضاء األعلى وامبا تبلزمها أينما ذىبت
حيث يعُت القاضي دبوجب مرسـو رئاسي بناء على اقًتاح من وزير العدؿ وبعد مداولة اجمللس األعلى للقضاء 

حيث جبو القاضي ىو من واؼبرسـو الرئاسي الذي يعُت دبو  .116-14من القانوف األساسي للقضاء  4حبسب اؼبادة 
، قرار اداري يقبل الطعن باإللغاء من كانت لو مصلحة، ُب نظرية القرار االداري واؼبنازعات االدارية، وذلك مىت  المبدأ

 كاف ىناؾ عيب ُب أحد اركانو اػبمسة.

                                                           
 وما بعدىا. 299، ص2000، المدرسة القومية لإلدارة، سنة 2البشير التكاري، مدخل لمقانون االداري، ط  - 1
 .82قرار االداري، موضوع تجاوز السمطة "، المعيد األعمى لمقضاء، تونس، ص أنظر: منير الشاذلي، " ال - 2

3  - T.C. 15-12-1980, Touhiro, D. 1981.IR. p 109, obs. P. Delvolvé. 
 .563، مرجع سابق، ص 1نقال عن: عصام نعمة اسماعيل، الطبيعة القانونية لمقرار االداري، ىامش رقم 

 .554نفسو، ص عصام نعمة اسماعيل، مرجع  - 4
 .555المرجع نفسو، ص - 5
 .04يتضمن القانون األساسي لمقضاء، المادة  11-04القانون العضوي:  - 6
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 القاضي حيث يبكن طرح تساءؿ ُب ىذا السياؽ، ىل يبكن تطبيق ذلك قضائيا؟ أي امكانية الطعن ُب قرار تعيُت
 وما مسوغ ذلك؟

حيث يبكن أف نشَت ُب ىذا السياؽ، أب أف قرار تعيُت أعضاء اجمللس األعلى للقضاء يقبل مراجعة الطعن 
 باإللغاء لتجاوز حد السلطة ُب القضاء الفرنسي.

 قرار التأديب من المجلس األعلى للقضاء من القرار االداري الى القرار القضائي: .2

للقضاء ُب اعبزائر مؤسسة دستورية، وذلك من خبلؿ دسًتتو ُب نصوص الدستور ُب اؼبواد  يعد اجمللس األعلى 
. يرأسو رئيس اعبمهورية، الذي يقرر طبقا للقانوف تعيُت القضاة ونقلهم وسَت 176، 175، 174، 173، 167

ئاسة الرئيس االوؿ سلمهم الوظيفي، ويسهر على احًتاـ القانوف األساسي للقضاء ورقابة انضباط القضاة ربت ر 
 .1للمحكمة العليا

من الدستور اعبزائري، اؼبؤسس الدستوري عهد أب اجمللس األعلى للقضاء ادارة اؼبسار  174فبوجب اؼبادة 
" يقرر المجلس األعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددىا القانوف، :2اؼبهٍت للقضاة من تعيُت ونقل وترقية وتأديب

 ، وسير سلمهم الوظيفي.تعيين القضاة، ونقلهم
ويسهر على احتراـ القانوف األساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة، تحت رئاسة الرئيس األوؿ 

 للمحكمة العليا " 
، فانو خبصوصو شهد ربوال ُب االجتهاد القضائي اعبزائري، بُت موقفُت جمللس قرار التأديب للقاضيخبصوص 

صادرة عن سلطة  ات التأديبية الصادرة عن اجمللس األعلى للقضاء ؾبرد قرارات ادارية تأديبيةالدولة؛ األوؿ كاف يعترب القرار 
 . 3ادارية مركزية قابلة للطعن فيها باإللغاء

ما الثاين يعترب اجمللس األعلى للقضاء عندما يفصل ُب القضايا التأديبية دبثابة جهة قضائية ادارية متخصصة أ
 .4ن الطعن فيها اال عن طريق النقضتصدر أحكاما هنائية ال يبك

                                                           
 ، المعدل والمتمم.1996الدستور الجزائري  - 1
 الجزائري، المعدل والمتمم. 1996من دستور  174المادة  - 2
 .84-83، ص 2002، 1ة ع مجمة مجمس الدول ،1998-02-27قرار عن مجمس الدولة في:  - 3

 .167-165، ص 2002، 02، مجمة مجمس الدولة ع 2002-01-28قرار مجمس الدولة في: 
 .عن الغرف المجتمعة لمجمس الدولة الصادر 2005-06-07المؤرخ في:  016886القرار رقم:   -4
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دبعٌت أف االجتهاد األوؿ جمللس الدولة اعترب قرارات اجمللس األعلى للقضاء اؼبتعلقة بتأديب القاضي قرارا اداريا ذو 
طابع اداري يقبل الطعن باإللغاء قضاء، أما االجتهاد الثاين اعترب قرارات اجمللس األعلى للقضاء ذو طابع قضائي يقبل 

 عن بالنقض أماـ ؾبلس الدولة، كقرار قضائي ال قرار اداري.الط
حيث يرى غناي رمضاف أف القرار األخَت يعد تراجعا جوىريا ُب ؾباؿ رقابة القرارات التأديبية الصادرة عن 

ؤثرا ُب اجمللس األعلى للقضاء، ويبثل قرارا مبدئيا لو أثار عميقة على مواقف القضاء االداري من جهة، ومن جهة ثانية م
 .1طبيعة اغبماية القضائية غبقوؽ القضاة اؼبتابعُت تأديبيا

ويرى أف ؾبلس الدولة أبرز ُب حيثية واحدة اؼبربرات اليت جعلتو يصف اجمللس األعلى للقضاء باعبهة القضائية 
الجراءات اؼبطبقة؛ االدارية اؼبتخصصة، استنادا أب ثبلث معايَت وىي: )معيار تشكيلة اجمللس األعلى للقضاء؛ طبيعة ا

 .2والصبلحيات اػباصة للمجلس األعلى للقضاء(
، يرى أف ؾبلس الدولة ُب القرار األخَت اؼبتضمن ىذا التحوؿ االجتهادي، اعتمد اؼبعيار 3غَت أف ؿبمد بناصر 

ليكيف اجمللس العضوي الشكلي واالجراءات اؼبتبعة، باإلضافة أب اؼبعيار اؼبادي ) صبلحيات اجمللس األعلى للقضاء (،
 .4على أنو جهة قضائية متخصصة، وبالتإب القرارات اليت تصدر عنو قرارات قضائية

اجتهاد ؾبلس الشوى الدولة اللبناين استقر على اعتبار القرارات التأديبية من اجمللس األعلى للقضاء ذو طبيعة    
ئمة، حيث حاوؿ اؼبشرع اللبناين ُب الفقرة الثانية من ادارية قابلة للطعن لتجاوز السلطة، باعتبار ذلك ضمانة قانونية قا

من مراجعة االبطاؿ لتجاوز حد السلطة. اال أف -القرارات التأديبية  –اخراجها  2111-227للقانوف رقم:  64اؼبادة 
الطعن  فقرهتا الثانية الثوب الدستوري، وأبطلها معلنا بأف حق 64اجمللس الدستوري أحسن صنعا عندما خلع عن اؼبادة 

 .5القضائي ىو من اغبقوؽ الدستورية األساسية، ومبدأ عاـ ذو قيمة دستورية مستمدة من مواد وروح الدستور اللبناين

                                                           
ادرة عن المجمس االعمى لمقضاء " تعميق غناي رمضان،" تراجع اجتياد مجمس الدولة في مجال رقابة القرارات التأديبية الص -1

 .65-64، ص 10، مجمة مجمس الدولة، ع 16886عمى قرار الغرف المجتمعة رقم: 
مرجع  غناي رمضان،" تراجع اجتياد مجمس الدولة في مجال رقابة القرارات التأديبية الصادرة عن المجمس االعمى لمقضاء "، -2

 وما بعدىا. 65ص  سابق،
القضائية عمى مقررات الييئة التأديبية لممجمس األعمى لمقضاء "،  الرقابة، -محافظ الدولة لمجمس الدولة  –ر محمد بن ناص -3

 لمجمة الجزائرية لمقانون والعدالة، 
 .223، 222مرجع سابق،  ناصر،محمد بن  -4
 .567من: عصام نعمة اسماعيل، مرجع سابق، ص  3انظر: ىامش رقم  -5



 االدارية اؼبوضوعية القانونية القاعدة ُب اعبزائري القضائي االجتهاد أثر        : الثاين الباب

 

 
386 

وبغض النظر عن الرأيُت اؼبختلفُت ُب التعليق على قرار الغرؼ اجملتمعة خبصوص قرار اجمللس األعلى للقضاء    
ري أو قرار قضائي، فإننا نؤكد ُب ىذا السياؽ دور القاضي االداري االجتهادي اؼبتعلق بتأديب القضاة ما إذا كاف قرار ادا

 ُب التمييز بُت القرار االداري والقرار القضائي من قبل ىيئة غَت ؿبددة ىل ادارية أـ قضائية.
 المطلب الثاني: سلطة االجتهاد القضائي في سرياف ونهاية القرار االداري. 

 ألوؿ أب النقطة اؼبتعلقة بتحديد القرار االداري، وظروؼ اصداره من غَت سلطة إدارية.بعد ما تطرقنا ُب اؼبطلب ا
نبُت ُب ىذا اؼبطلب أثر االجتهاد القضائي خبصوص سرياف القرار االداري، أي حاؿ تنفيذه ونفاذه )الفرع األوؿ(، 

 ٍب ُب حاؿ هنايتو )الفرع الثاين(.
 . رياف القرار االداريالفرع االوؿ: أثر االجتهاد القضائي في س

اف القاعدة العامة عند ازباذ االدارة العامة قرارا اداريا مكتمبل ُب أركانو ؿبدثا ألثاره، يعد نافذا ُب حقها منذ غبظة 
 اصداره.

 ال من غبظة علم اؼبخاطب بو بوسائل العلم اؼبختلفة.
ب القرار االداري ينتفي معو جهالة مضمونو ومرد ذلك، ىو أف االدارة العامة اليت أزبذت أثرا قانونيا ما ُب صل

من تاريخ اصداره. وتبعا لذلك يكوف لتحديد تاريخ صدور القرار  –القرار االداري  –وؿبتواه، فيكوف أساس االلتزاـ بو 
االداري أنبية بالغة من حيث معرفة اختصاص اعبهة االدارية وقت صدوره، ومن حيث علم االدارة بو ووجوب تقييدىا 

زامها دبضمونو، ومن حيث أحقية الفرد بالتمسك بنفاذ القرار ُب مواجهة االدارة من يـو صدوره دوف اغباجة لنشره والت
 .1وتبليغو

أي أف القرار االداري يسري بأثر فوري ومباشر أوال، كما قد تكوف حاالت هبوز معها سرياف القرار االداري بأثر 
 رجعي ثانيا، نبُت ذلك ُب التإب: 

 سرياف القرار االداري بأثر مباشر. أوال: 
اف نفاذ القرار االداري ُب مواجهة اؼبخاطب بو من األفراد ال يكوف دبجرد صدوره، بل من تاريخ العلم بو من 

 .2قبلهم. خاصة وأف القرار ال يبس ُب أثاره االدارة العامة مصدرتو، امبا يبس مباشرة اؼبخاطب بو
طب بو قد يكوف ؿبددا قانونا، وكما قد يتدخل القضاء ُب ربديد وسيلة للعلم من والعلم بالقرار االداري من اؼبخا

 ابتداعو وىي العلم اليقيٍت.
                                                           

 .172ف، القرار االداري، مرجع سابق، ص أنظر: عمار بوضيا - 1
 .180المرجع نفسو، ص  -2
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 العلم بالقرار االداري قانونا: .1
:" ال يسري القرار االداري 1ُب قضية ش أ ضد وإب والية جباية اشًتط ؾبلس الدولة 2115ُب قرار صادر سنة 

 و وال يحتج بو عليو اال إذا سبق تبليغو بو قانونا.".الفردي تجاه المواطن المعني ب
:  35وحبسب اؼبادة  :" ال يحتج بأي قرار اؼبتعلق بتنظيم العبلقة بُت االدارة واؼبواطن فانو 131-88من اؼبرسـو

وف ذي طابع فردي على المواطن المعني بهذا القرار، اال إذا سبق تبليغو اليو قانونا، ىذا اف لم يكن ىناؾ نص قان
 أو تنظيمي مخالف ".

فتبليغ القرار االداري ُب مواجهة األفراد يكوف اما قانونيا أو ليس قانونيا، لذلك هبب ربديد ما اؼبقصود بالتبليغ 
 القانوين للقرار االداري؟ وما أثر التبليغ غَت القانوين؟

 :النشر -1-1

. حيث إذا حدد اؼبشرع وسيلة للنشر 2القراروالذي يبثل اتباع االدارة الشكليات اؼبقررة لكي يعلم اعبمهور ب    
 . 3بعينها فانو يلـز االدارة العامة االلتزاـ هبا وعدـ القياـ بالنشر بوسيلة أخرى ولو كانت الوسيلة الثانية أقبع

كما عرفو البعض اآلخر على أنو اعبلف الناس ومنهم صاحب الشأف دبوجبات القرار الذي تصدره االدارة حىت 
بينة منو "أو ىو وسيلة رظبية يفرضها اؼبشرع على االدارة مصدرة القرار إلعبلـ الناس بو وأظبوه بالعلم الرظبي يكونوا على 

ُب نص  المتعلق بتنظيم العالقة بين االدارة والمواطن 131-88المرسـو الرئاسي واؼبشرع اعبزائري ُب  .4بالقرار "
تنشر بانتظاـ التعليمات واؼبناشَت واؼبذكرات واآلراء اليت هتم عبلقاهتا  "يتعُت على االدارة أف منو نصت على أنو: 9اؼبادة 

 باؼبواطنُت، اال إذا وردت أحكاـ ـبالفة ُب التنظيم اعباري بو العمل.
وإذا ٓب يتقرر ىذا ُب النشر صراحة ُب اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، فانو ينجز ُب النشرة 

 .5"ألحكاـ التنظيم اعباري العمل بو لئلدارة اؼبعنية اليت يتم اعدادىا وفق الرظبية
والنشر من الناحية القانونية يكوف بطرؽ متعددة قد وبدده اؼبشرع حصرا، وبالتإب هبب على االدارة العامة    

ات اؼبركزية كرئيس اعبمهورية أو االلتزاـ بو. كأف يتم النشر ُب اعبريدة الرظبية مىت كاف القرار االداري ىبص أحد اؽبيئ

                                                           
 .182ص  اإلداري، مرجع سابق،عمار بوضياف، القرار  - 1
 . 438العامة لمقرارات االدارية، مرجع سابق، ص  الطماوي، النظريةمحمد سميمان  -2
  .438المرجع نفسو، ص  -3
 .181مرجع سابق، ص  أشار الييا: عمار بوضياف، القرار االداري، - 4
 27ينظم العالقة بين االدارة والمواطن، الجريدة الرسمية ع  1988يوليو  04المؤرخ في  131-88المرسوم الرئاسي رقم:  - 5

 .1988لسنة 
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الوزراء، حيث ال يكوف النشر ُب اعبرائد اليومية ؽبا بديبل عن اعبريدة الرظبية على سبيل اؼبثاؿ. ولوحات االعبلنات ُب 
 اعبماعات االقليمية للواليات والبلدية.

رظبية ؼبرفق يعترب نشرا سليما قضى ؾبلس الدولة الفرنسي على أف:" .. نشر ترقيات ؿبصلي الضرائب ُب اجملموعة ال
 .1ويعمل على سرياف ميعاد الدعوى ُب مواجهة ؿبصل الضرائب.. "

 :2على أنو 11-11من القانوف البلدي  97ولقد نصت اؼبادة    
"ال تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ اال بعد اعالـ المعنيين بها عن طريق النشر 

 يتضمن أحكاما عامة أو بعد اشعار فردي بأي وسيلة قانونية في الحاالت األخرى ".اذا كاف محتواىا 
 –قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي  –:" .. يتم الصاقها  3منو جاء ُب الفقرة الثالثة منها 98وُب اؼبادة 

العقود االدارية  ي مدونةفي المكاف المخصص إلعالـ الجمهور بعد اصدار وصل االستالـ من الوالي، وتدرج ف
 ".للبلدية

أب نشر القرارات اؼبتضمنة التنظيمات الدائمة اذا كانت  17-12من قانوف الوالية  125ولقد أشارت اؼبادة 
 .4تكتسي طابعا عاما

وهبب ُب نشر القرار االداري أف يكوف لكافة ؿبتوياتو ولكل مضمونو حىت يلم أصحاب اؼبصلحة بو اؼباما نافيا 
 .5يو فاف نشر ملخص لو مثبل ال يعطي فكرة واضحة للمخاطبُتللجهالة. وعل

فالنشر للقرارات االدارية ال يكوف كامبل، اال إذا كاف مستوفيا صبيع بيانات ومشتمبلت القرار االداري ومقوماتو 
 وكافة ما يبكن صاحب الشأف من ربديد طريقة الطعن فيو.
ين من جهة، فهو من جهة مقابلة يستند أب مبادئ العدالة، ونشر القرار االداري واف كاف يستند أب نص قانو 

 وذلك من خبلؿ أف االمثاؿ ألمر ال يكوف اال إذا كاف ىناؾ علم بو، والعلم يكوف بالنشر ُب ىذا السياؽ.

                                                           
م ج، أشار اليو: عبد العزيز السيد الجوىري، القانون والقرار االداري في الفترة ما بين االصدار والشير، دراسة مقارنة، د  - 1

 وما بعدىا. 109 ، ص1995الجزائر، 
 وأنظر: أحكام المبادئ في القضاء الفرنسي.

 .97المادة  البمدية،المتعمق بقانون  10-11قانون  - 2
 .98المتعمق بالبمدية، المادة  10-11قانون  - 3
 .125المتعمق بالوالية، المادة  07-12قانون  - 4
 182-181سابق، ص  عمار بوضياف، القرار االداري، مرجع - 5
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مكرر من قانوف  169:" .. حيث أف اؼبادة 2111-14-23جاء ُب اجتهاد ؾبلس الدولة اعبزائري بتاريخ: 
ية اشًتطت لسرياف األجل ثبوت التبليغ أو النشر، حيث أف النشر الذي تتحدث عنو اؼبادة، الوسيلة اليت االجراءات اؼبدن

 .1يصل هبا القرار أب صاحبو، ويثبت علمو بو .. "
 التبليغ: -1-2

 ، فهو يبثل ـباطبة شخصا بعينو أو ؾبموعة أشخاصا معينُت2التبليغ يقصد بو تبليغ األفراد بالقرار عن طريق االدارة
بذواهتم. على اعتبار أنو يبثل طريقة اشهار شخصية. فهو خطاب موجو مباشرة لصاحب الشأف، وتبعا لذلك عبوء 

 .3االدارة العامة الستخداـ الصحافة أو التلفاز ال وبل التبليغ الشخصي للقرار االداري
القرار االداري أب فرد بعينو أو أفراد ولقد عرفتو احملكمة العليا ُب مصر بأنو:" الطريقة اليت تنقل هبا جهة االدارة 

 .4بذواهتم من اعبمهور "
 وىو ىبص القرار االدري الفردي ال التنظيمي لذلك يتميز عن النشر باعتبار العلم بو علما حقيقيا ال افًتاضيا.

بأنو:" .. ال ريب ُب أف ما حواه  1989-11-25لذلك قضت احملكمة االدارية العليا ُب مصر بتاريخ: 
عبلف الذي علقتو كلية اؽبندسة بلوحة االعبلنات فيها من كشوؼ الطبلب بو، ىو ُب حقيقتو قرار فردي لتناولو اال

أشخاصا معنيُت بذواهتم ومعلومُت سلفا للكلية على كبو ما تضمنتو الكشوؼ اؼبصاحبة لو. ولذا ال يكفي النشر 
يعترب نشرا باعبريدة الرظبية، وال يعترب ُب نشره مصلحة العبلمهم بو حكما، فضبل عن أف ىذا االعبلف ُب حد ذاتو ال 

 .5وال يغٍت عن االعبلف كإجراء حتمي لئلعبلـ بو "
وخبصوص موقف القضاء االداري اؼبتعلق بالتبليغ ووجوبو، استقر قضاء الغرفة االدارية باجمللس األعلى سابقا، على 

 1989-14-18بليغها. ومن تطبيقات ذلك قرار بتاريخ مبدأ واحدا أف القرارات الفردية اػباصة باؼبوظف هبب ت
 .6ذىبت الغرفة االدارية أنو ينبغي اببلغ اؼبوظف بقرار النقل وكل قرار اداري يتضمن خرؽ ىذه الشكلية يعد باطبل

وأرسى ؾبلس الدولة اعبزائري بشأف التبليغ للقرارات االدارية قاعدة عامة وىي وجوب تبليغ القرار الشخصي وال 
 .21157-17-12بتاريخ:  1999-14-19بغي االكتفاء بالعلم بالقرار. ومن أمثلة ذلك قراره بتاريخ: ين

                                                           
 قضية ج م ضد الوزير المحافظ لمحافظة الجزائر، قرار غير منشور. 2001-04-32قرار لمجمس الدولة بتاريخ:   - 1
 .438محمد سميمان الطماوي، نظرية القرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص  -2
 .368-367ص  مرجع سابق، براىيم مباركي، المبادئ التي تحكم شير القرار االداري، - 3
 .185أشار اليو عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  - 4
 .367أشار اليو: براىيم مباركي، المرجع السابق، ص  - 5
 .165، ص 1991، 03المجمة القضائية، المحكمة العميا، ع  - 6
 .103، ص 2002، 01مجمة مجمس الدولة، ع  - 7
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جاء بأنو:" .. على الرغم من اؼبستأنف عليهم كانوا على علم بالقرار االداري  2117-17-25وُب قرار لو ُب 
تنص على ضرورة تبليغ  1988-17-14اؼبؤرخ ُب  31-88من اؼبرسـو  35اؼبطعوف فيو باإللغاء .. حيث أف اؼبادة 

 القرارات الفردية تبليغا شخصيا الحتساب ميعاد الطعن القضائي، ولذا يتعُت رفض الدفع الشكلي ..".
وخبصوص عبء اثبات التبليغ الشخصي للقرار االداري فهو يقع على االدارة العامة، فمن قرارات الغرفة    

 :1. جاء فيو أنو1987-16-16االدارية للمجلس األعلى بتاريخ: 
" .. من المقرر قانونا أف الطاعن الذي يبرر استحالة حصولو على نسخة من القرار االداري المطعوف فيو 
يعفى من تقديمو، وكذا في حالة عدـ تقديمو، ومن المقرر أيضا أف على القاضي المحقق وفي إطار السلطات 

النزاع، ومن ثم فاف القضاء بخالؼ ىذين المبدأين يعيب المخولة لو السعي لجعل االدارة تقدـ الوثيقة محل 
 القرار بعدـ الصحة القانونية. "

وتبليغ االدارة العامة القرار االداري ُب أصلو ال ىبضع لشكليات معينة عند اجرائو، على اعتبار أف اؽبدؼ    
اال واسعا الزباذ اي اسلوب تراه مناسبا األساسي والنهائي للتبليغ ىو توصيل مضموف القرار أب علم صاحبو، فلئلدارة ؾب

وقد يكوف ذلك عن طريق ؿبضر أو بواسطة موظف اداري، أو بتبليغ اؼبعٍت بأصل القرار أو ؛ 2لتبليغ القرارات للمعنيُت
 .3بصورة منو، عن طريق الربيد أو الفاكس 

ارز خبصوص " قاعدة وسائل تبليغ غَت أف لبلجتهاد القضائي االداري جمللس الدولة اعبزائري كاف لو دور وأثر ب
القرار االداري "معتمدا على أف تكوف ىناؾ طرؽ ؿبددة لتبليغ القرارات االدارية خاصة ُب اؼبسائل التأديبية، متجاوزا فكرة 

 أف لئلدارة سلطة تقدير طرؽ ووسائل التبليغ للقرارات االدارية.
وذلك خبصوص قرار تأدييب، نافيا وسيلة التبليغ  حيث اعتمد ؾبلس الدولة قاعدة وجوب التبليغ دبحضر رظبي

بالربيد اؼبوصى عليو، باعتبار األخَتة ليست تبليغا صحيحا، ـبالفا كما يقوؿ عمار بوضياؼ موقف ؾبلس الدولة اؼبصري 
 .4والذي اعًتؼ بواسطة الربيد اؼبسجل كوسيلة تبليغ

دؽ، اذ األمر يتعلق ببدء سرياف أجاؿ الطعن ويعترب عمار بوضياؼ أف مسلك ؾبلس الدولة اعبزائري أسلم وأ
القضائي خاصة وأف التبليغ بواسطة الربيد قد ينتفي معو التحديد الدقيق للتبليغ. وبذلك وفر اجمللس ضمانة للفرد بفرض 

 1وجوب التبليغ الرظبي للقرارات االدارية
                                                           

 .198، ص 03، ع 1990المجمة القضائية،  - 1
 وما بعدىا. 186ف، القرار االداري، مرجع سابق، ص عمار بوضيا -2
 وما بعدىا. 186المرجع نفسو، ص  - 3
 .192-191، ص المرجع نفسو - 4
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 دور القضاء االداري في العلم بالقرار االداري: نظرية العلم اليقيني. .2
حيث تعد نظرية العلم  .2يقصد بالعلم اليقيٍت أف يصل القرار أب علم األفراد بطريقة مؤكدة عن غَت طريق االدارة

 اليقيٍت من صنع ؾبلس الدولة الفرنسي، واليت مرت دبراحل متعاقبة.
ي يقـو مقاـ حيث أخذ ؾبلس الدولة منذ مطلع القرف اؼباضي بالنظرية، فقضى بأف العلم اليقيٍت بالقرار االدار 

النشر أو التبليغ، وُب حالة ثبوتو يسري ميعاد الطعن ُب القرار من تاريخ ىذا العلم، مستندا أب أي قرينة يستنتج منها 
 .3علم صاحب الشأف بسبق علمو بالقرار ؿبل الطعن

لم اليقيٍت ال ، والذي عد العCroit Exautierواستمر ؾبلس الدولة االخذ بالنظرية أب أف أصدر حكمو ُب قضية 
يكوف اال بالنشر التبليغ. حيث ٓب يعتد اجمللس بتنفيذ صاحب الشأف للقرار كقرينة على علمو بو علما يقينيا، كما قضى 
بأف ازباذ اؼبدعي اجراءات قضائية تتمثل ُب اقامة دعوى أماـ ؾبلس الدولة بسبب قرار العمدة القاضي بعزلو من الوظيفة، 

نائب احملافظ، ال يعد ذلك كلو قرينة على العلم بالقرار، وال يعد تبليغا صحيحا للطاعن وبسب  وارسالو خطابا بذلك أب
 .4منو ميعاد الطعن بااللغاء

القاضي بأف تسلم صاحب الشأف الذي ٓب يبلغ بالقرار الصادر  Cuyomardوأكد اجمللس ذات التوجو ُب قرار 
 هري بناء على ذلك، ال وبل ذلك كلو ؿبل التبليغ.بفصلو نسخة من ىذا القرار وانقطاع صرؼ راتبو الش

فالفقو االداري يبيل أب القوؿ أف اذباه ؾبلس الدولة الفرنسي يرى األخذ بفكرة العلم الشبو الرظبي بالقرار ؿبل 
ذي ال يتأتى اال العلم اليقيٍت، وىي مرحلة انتقالية بُت نظرية العلم اليقيٍت على اطبلقها وبُت العلم الرظبي اؼبنظم قانونا ال

 . 5بالنشر أو بالتبليغ. حيث قلص من تطبيقها أب حد كبَت وٓب يتخل عنها على االطبلؽ
 وقد طبق القضاء االداري الجزائري نظرية العلم اليقيني ومن ذلك في:   

                                                                                                                                                                                                 
 .192، ص عمار بوضياف، القرار االداري، مرجع سابق - 1
 .438محمد سميمان الطماوي، نظرية القرارات االداري، مرجع سابق، ص  - 2

3- (R.S.) أحكام سيري                                                                                                     

C.E 29/1/1909 SieurBroc R. P99. 
C.E. 2/12/1921 sieur vinturaux R.P. 1044. 
C.E. 15/6/1919 Lavoisi R.P. 5.45. 
4  - C.E. 22/4/1921 R.S. P.293 (10) 
C.E. 20/1/1932 Cordier R.S. P. 67. 
C.E. 11/5/1951 Chabassier R.S. P.261. 

خالد الزبيدي، نظرية العمم اليقيني في الفقو والقضاء االداري مع التركيز عمى محكمة العدل العميا، دراسات عموم الشريعة   - 5
 .152، ص 2007، 01، ع 34مجمد  والقانون،
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عوف فيو من الغرفة االدارية باحملكمة العليا:" أف اؼبدعي ُب الطعن علم بوجود القرار اؼبط 1991-17-18قرار 
 .1ىذا حسب اعًتافها ومن أجل تنفيذ القرار " 1985على األقل خبلؿ سنة 

:" .. حيث أف القرار اؼبستأنف اعترب اؼبستأنفُت قد علموا 2111-14-23وُب قرار جمللس الدولة بتاريخ: 
اعية للدار البيضاء تدعيما ؼبوقفهم بالقرار اؼبطعوف فيو علما يقينيا، وأف العلم الثاين من الرسائل اليت وجهتها اؼبندوبية الزر 

مكرر من قانوف االجراءات اؼبدنية ٓب تشًتط التبليغ الشخصي للمعٍت بالقرار، ولكنها  169ودفاعا عن ظروفهم فاؼبادة 
اشًتطت لسرياف األجل ثبوت التبليغ الشخصي للمعٍت بالقرار، ولكنها اشًتطت لسرياف األجل ثبوت النشر أو التبليغ، 

لذي تتحدث عنو اؼبادة ىو الوسيلة اليت يصل هبا القرار أب صاحبو ويثبت علمو بو التظلم من القرار ىو قرينتو والنشر ا
 .2على العلم الذي حصل عن طريق النشر كما ُب قضية اغباؿ .."

خر حاولت والغرفة االدارية للمحكمة العليا برغم أخدىا بنظرية العلم اليقيٍت ُب كثَت اغباالت فهي ُب جانب آ   
 ُب مقابل وسيلة التبليغ القانوين. التقليص من النظرية وؾباالت تطبيقها وتضع شروط صارمة لؤلخذ هبا

 ُب قضية ز ـ ضد وإب والية اعبزائر ومن معو: 1993-14-11ففي القرار الصادر بتاريخ: 
اليقيني يجب تطبيقها  والمتعلقة بالعلم أسسها االجتهاد القضائي" حيث أنو وحينئذ فاف النظرية التي 

بشكل محدود جدا، وبتقديم الدليل القاطع الذي ال يمكن رفضو والذي يثبت بأف المعني بالقرار قد علم بال 
 .منازع بالقرار المطعوف فيو

حيث أنو وُب دعوى اغباؿ، فاف ؾبرد وجود اغبكم الصار عن ؿبكمة بئر مراد رايس ال يبكن أف يشكل الدليل 
 بالقرار اؼبطعوف فيو ".على علم الطاعن 

ُب قضية منعو ضد وإب والية البليدة وبوزياف:" حيث أف االجتهاد القضائي  1999-11-17وقرار بتاريخ: 
وأف تطبيقها يتطلب علما غَت مبهم ثابت دبستندات  ؿبصورا جداللمحكمة العليا طبق دائما نظرية العلم اليقيٍت بشكل 

 رظبية .
ف عمليات اػبَت ال يبكنها أ، تشكل الدليل الواضح والرظبي للعلم باؼبقرر اؼبطعوف فيو حيث أنو ُب دعوى اغباؿ فا

" ..3 . 
ُب قضية ميهويب عبد النور ومن معو ضد وإب والية  2111-14-23أما ؾبلس الدولة فقد جاء قرار ُب    

 جاء فيو: حيث 154-66مكرر من قانوف االجراءات اؼبدنية  169البويرة سبسكو بأحكاـ اؼبادة 
                                                           

 .335، د م ج، ص 1ة ج مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات االداري - 1
 .34، ص 2004توام حدة، نظرية العمم اليقيني وتطبيقاتيا في القضاء االداري، المعيد الوطني لمقضاة،  -2
 .37ص  سابق،توام حدة، مرجع  -3
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-15-21" .. حيث أف قضاة الدرجة األؤب رفضوا الطعن بإبطاؿ القرار اؼبتخذ من طرؼ الوإب بتاريخ: 
اؼبرفوع من طرؼ اؼبستأنفُت بسبب أنو جاء متأخرا أي بعد فوات األجل اؼبقررة قانونا ومقدرة بأربعة أشهر لكن  1996

لقرار اؼبطعوف فيو، وأف وإب البويرة ال يقدـ أي دليل على التبليغ حيث أف أجل الطعن يبدأ سريانو انطبلقا من تبليغ ا
 .1"تبليغ فاف أجل الطعن يبقى مفتوحااؼبوجو أب اؼبستأنفُت بعلمها بالقرار اؼبتخذ من طرفو وأنو ُب غياب ىذا ال

 حيث ىذا االجتهاد القضائي يشًتط وجوب التبليغ الرظبي بالقرار لبداية سرياف مواعيد الطعن.
:" .. حيث أنو يستخلص من بيانات القرار اؼبعاد أف قضاة 1999-14-19وجاء ُب قرار جمللس الدولة بتاريخ: 

مكرر من قانوف االجراءات اؼبدنية لكن حيث أنو استقر القضاء  169الدرجة األؤب رفضوا الدعوى طبق لنص اؼبادة 
 نف علميا أف تبلغو للمستأنف تبليغا شخصيا.".ودبا أف القرار موضوع النزاع ىو قرار فردي، كاف على اؼبستأ

 وعليو فقد اشًتط التبليغ الشخصي ُب ىذا االجتهاد القضائي، لصحة التبليغ.
اال أنو من الصرامة ماال يًتؾ ؾباال للقوؿ بإمكانية تطبيق نظرية العلم اليقيٍت باعتبارىا تقـو اساسا على قرائن ال يبكن أف 

 .2التبليغ الشخصي تقـو مهما كانت قوهتا مقاـ
كما قد شدد القضاء االداري اعبزائري ُب ذات السياؽ ُب الوسائل اليت يثبت فيها حصوؿ ىذا التبليغ إذا ذىب ؾبلس 

أب اعتبار أف التبليغ ال يثبت اال من خبلؿ تقدًن ؿبضر موقع عليو من  1999-12-26الدولة ُب اجتهاده بتاريخ 
تسلمو نسخة من القرار وبذلك ٓب يعتد حىت بتسليم القرار لصاحبو بوصفو موزفا ُب ادارة  االدارة واؼبعٍت باألمر دبا يؤكد

 .3عمومية دوف أف وبرر ُب شأف ذلك ؿبضر رظبي
لفقو، وُب ذلك يقوؿ حسُت طاىري: فاجتهاد ؾبلس الدولة ذىب أب تضييق تطبيق نظرية العلم اليقيٍت مسايرا توجهات ا

 .4"راد وسوء تأويلها من طرؼ االدارةبد أف تطبق ُب اضيق نطاؽ حفاظا على حقوؽ االفنظرية العلم اليقيٍت ال ف"أ
  ثانيا: سرياف القرار االداري بأثر رجعي.

اف سرياف القرار االداري ىبضع أساسا لقاعدة عامة ُب عدـ رجعيتو، لكن استثناء قد يسري بأثر رجعي، نبُت ذلك ُب 
 اآلٌب:

 سرياف القرار االداري.القاعدة العامة: عدـ رجعية  .1

                                                           
 .416، مرجع سابق، ص 1لحسن بن الشيخ آث ممويا، المنتقى في قضاء مجمس الدولة، ج -1
، 2002، مجمة مجمس الدولة ع 160507ة من نظرية العمم اليقيني، تعميق عمى قرار رقم رمضان غناي، موقف مجمس الدول -2

 وما بعدىا. 121ص 
 .29 ، ص2006، الجزائر،4، دار ىومة، ط 1في قضاء مجمس الدولة، ج  ممويا، المنتقىلحسن بن الشيخ آث  -3
 .32، ص 2005الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر،  المتبعة في المواد االدارية، دار لإلجراءاتحسين طاىري، شرح وجيز  -4
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األصل العاـ اف القرارات االدارية تصبح نافذة وسارية اؼبفعوؿ منذ تاريخ صدورىا من السلطة اؼبعنية، وتسري بأثر 
مباشر وفوري ُب اغباضر واؼبستقبل ُب مواجهة اؼبخاطبُت هبا، وال تعود للماضي ضباية الستقرار اؼبعامبلت واؼبراكز 

 القانونية السابقة،
ىو:" سرياف القرار االداري بأثر مباشر من تاريخ نفاذه وعدـ انسحابو على ما ًب من مراكز قانونية قبل ذلك  أو

"1. 

حيث القاعدة العامة أف الرجعية للماضي ال يفرضها اال نص تشريعي، للحفاظ على اغبقوؽ اؼبكتسبة أو اؼبراكز 
 القانونية بصفة عامة.

بدأ عدـ رجعية القرارات االدارية قاعدة آمرة، هتدؼ أب تأمُت استقرار اؼبعامبلت والفقو االداري الفرنسي يعترب م
القانونية وعدـ اؼبساس باغبقوؽ اؼبكتسبة لؤلفراد، ال هبوز ـبالفتها. وللقاضي اغبكم ببطبلف القرار مىت خالف ىذه 

 .2القاعدة
مة للقانوف، مثلها مثل " عدـ رجعية القوانُت "، ويبكن عد قاعدة " عدـ رجعية القرارات االدارية " من اؼببادئ العا

فأحكاـ القضاء االداري اؼبصري تعد ىذا اؼببدأ من مبادئ القانوف الطبيعي وقواعد العدالة، ضباية للحقوؽ اؼبكتسبة 
 .3لؤلفراد وثقة االستقرار ُب اؼبعامبلت

رارات االدارية؛ حيث فقو القانوف كبى أب رأيُت غَت أنو يبكن النظر ُب اؼبقابل أب التأسيس القانوين لعدـ رجعية الق
 .4ُب ذلك

األوؿ؛ يرى أف أصل ىذا اؼببدأ نص اؼبادة الثانية من القانوف اؼبدين الفرنسي، واليت تنص على أف القوانُت ال تسري 
 اال للمستقبل وليس ؽبا أثار رجعية، ومن باب األؤب أف ال تكوف للقرارات االدارية أثار رجعية.

ت االدارية أب اؼببادئ العامة للقانوف، فهو ليس نصا االرأي الثاين؛ فيستند أب اعتبار مبدأ عدـ رجعية القرار  أما
 قانونيا أو مستندا أب نص قانوين كاؼبادة الثانية من القانوف اؼبدين.

 ليل.ىذا الراي الثاين ىو الغالب فقو سواء ُب فرنسا أو اعبزائر أو مصر، وىو ما ذكرناه قبل ق
 االستثناء: رجعية سرياف القرار االداري. .2

                                                           
 ، ص 2012محمد فؤاد عبد الباسط، األعمال القانونية االدارية، الكتاب األول، القرار االداري، دار النيضة العربية،  - 1
 .225منشورات الحمبي د ت ن، ص  2عبد اهلل طمبو، المبادئ القانون االداري، ج  - 2
 .24، دار الحامد، ص 2012، 1ايسة، مبدأ عدم رجعية القرارات االدارية، ط أحمد محمد النو  - 3
 .24المرجع نفسو، ص  - 4
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ؼبا كانت االدارة العامة ؽبا سلطة اصدار القرارات االدارية بصورة انفرادية وتتمتع بقوة التنفيذ، اال أهنا مقيدة من 
اف حيث الزمن فبل تستطيع ـباطبة األفراد عن زمن مضى. غَت أنو ؼبا كانت لكل قاعدة استثناء، فاألصل ىو عدـ سري

 .1القرار االداري على األفراد بالنسبة للماضي، واالستثناء ىو جواز رجعية سرياف القرار االداري ُب حاالت معينة
ولعلو من اعبدير بالذكر ُب ىذا اؼبقاـ، ىو ذكر أف ىذا االستثناء ىو صنيعة االجتهاد القضائي االداري ُب كل من 

 .2فرنسا ومصر خاصة

 اؼبثاؿ: ومن قبيل ذلك على سبيل   

 القرارات المؤكدة والقرارات المفسرة:  2-1
القرار التوكيدي ىو الذي ال وبدث بذاتو آثارا قانونية، بل يقتصر دوره على ؾبرد ترديد األحكاـ اليت تضمنها قرار 

اليت تضمنها القرار سابق، من خبلؿ اظهار نية االدارة على التمسك بالقرار األوؿ أو تنبيو االفراد أب واجباهتم والتزاماهتم 
 األوؿ.

أما القرار التفسَتي، ىو تبياف حقيقة ومعٌت قرار اداري معُت، سواء أكاف من نفس اعبهة االدارية اليت أصدرت 
القرار االداري اؼبراد تفسَته، أو من جهة ثانية، فهو ال يعدؿ ُب التنظيم القانوين شيئا، وال ىبلق بذاتو جديدا. مثلو مثل 

 يدي.القرار التوك
وال شك اف التفسَت أو التوكيد اف تعلقا بالقرار األوؿ اؼبراد تفسَته أو توكيده، فانو هبب أف يراعي تاريخ نفاذه دبا 

 يعٍت يعٍت أف القرار الثاين سينفذ على اؼباضي.
 قرارات متعلقة بسير المرافق العامة: 2-2

يناير  11رافق العامة، ومن قبيل ذلك قراره بتاريخ: طبق ؾبلس الدولة الفرنسي مبدأ رجعية ُب قرارات زبص سَت اؼب
ة الفنادؽ السياحية ظل يتمتع حبرية لوقائع ُب أف فندقا مدرجا ُب قائموتتلخص ا EQOUX Lessuurُب قضية   1952

 ، وُب ىذا التاريخ أدرج ُب قائمة الفنادؽ اؼبسعرة ولكن قرار التسعَت ٓب يصدر1948ديسمرب  31ربديد األسعار حىت 
، 1948ديسمرب  31، نظرا لطوؿ االجراءات اليت مر هبا فكاف من اؼبتعُت أف يرجع أثره أب 1949مارس  18اال ُب 

 31واال انتهى األمر أب نتيجة ال يبكن التسليم هبا اال وىي تتمتع النزالء ُب ىذا الفندؽ باإلقامة اجملانية ُب الفًتة ما بُت 
 .19493مارس  18و  1948ديسمرب 

                                                           
 .200عمار بوضياف، القرار االداري، مرجع سابق، ص  - 1
 .200المرجع نفسو، ص  - 2
 .590أشار اليو: محمد سميمان الطماوي، النظرية العامة لمقرارات االدارية، مرجع سابق، ص  -3
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بيق ذلك ىو ُب من حيث األصل خبلؼ األصل. أ أف قضاء ؾبلس الدولة الفرنسي ومعو اؼبصري كذلك، وتط
استبعدا تطبيق قاعدة عدـ رجعية القرارات االدارية كلما تعارضت مع مقتضيات سَت اؼبرافق العامة بانتظاـ واطراد. 

 .1خاص اؼبعنوية العامة، ُب مواجهة اؼبنع من ذلكباستثناء بعض اغباالت فقط. ومثالو اصدار قرار بقبوؿ ىدايا من األش
 قرارات تصحح قرارات ادارية: 2-3

اف االدارة العامة ؼبا تصدر قراراهتا االدارية، فهوي اما تكوف مشروعة واما قد تكوف غَت مشروعة، حيث ُب اغبالة 
 ا غَت اؼبشروع؟الثانية قد يتساءؿ السائل ما إذا كانت لئلدارة العامة ؽبا سلطة تصحيح قراراى

اف حالة اصدار القرار غَت اؼبشروع ُب ذاتو، قد يكوف صادرا من سلطة ادارية غَت ـبتصة بتاتا، وـبالفا للمشروعية 
القانونية، فهنا نكوف أماـ حالة اؼبوظف الفعلي، والذي قد يكوف قراره ساريا اؼبفعوؿ كما رأينا ُب فقرات سابقة تطبيقا 

ت إطار نظرية اؼبوظف الفعلي، كما قد تعمل االدارة اؼبختصة بتصحيح القرار االداري ألحكاـ القضاء االداري رب
 الصادر عن ذلك اؼبوظف الفعلي ويسري بأثر رجعي.

 قرارات تسحب قرارات ادارية: 2-4
 .2يقصد بسحب القرارات االدارية حق االدارة ُب اعداـ قرارهتا بأثر رجعي من تاريخ صدورىا. وتعد كأف ٓب تكن

 حيث التساؤؿ ُب ىذا السياؽ ىل يبكن سحب صبيع القرارات دوف استثناء؟
خبصوص مدى امكانية سحب القرارات اؼبشروعة، القاعدة العامة ىو عدـ جواز سحبها، لعدـ امكانية تربير ذلك 

زعة الثقة بُت من قبل االدارة العامة من ناحية، وللمساس الصارخ بفكرة اغبقوؽ اؼبكتسبة من ناحية ثانية. ولعدـ زع
 .3االدارة واؼبواطن، وزعزعة مركز االدارة لقرار السحب

غَت أف اجتهاد القضاء االداري اؼبقارف، وخروجا عن النص القانوين أقر امكانية سحب القرارات االدارية من قبل 
 .4ة لؤلفراداالدارة خروجا عن األصل العاـ بعدـ جواز السحب، إذا ٓب ينجم عن السحب مساس باغبقوؽ اؼبكتسب

أما خبصوص القرارات االدارية غَت اؼبشروعة، فانو لئلدارة العامة سلطة سحب قراراهتا تلك خروجا عن األصل 
العاـ لتصحيح الوضعية وارجاع اغبالة ما كانت عليو قبل االصدار. ومراعاة لتطبيق مبادئ اؼبشروعية القانونية ُب كل 

 .5قانونية وقضائيةتصرفاهتا وقرارهتا. لكن ذلك ضمن ضوابط 
                                                           

 .590ص ، محمد سميمان الطماوي، النظرية العامة لمقرارات االدارية، مرجع سابق -1
2

 - André De Laubadere, Jean CLoude, ibid,  P 375. 
 .232عمار بوضياف، القرار االداري، مرجع سابق، ص  -3
 .234ص المرجع نفسو،  -4

 .480محمد فؤاد عبد الباسط، القرار االداري، مرجع سابق، ص 
 .238، ص مرجع سابقعمار بوضياف،  -5
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 الفرع الثاني: أثر االجتهاد القضائي في نهاية القرار االداري. 
اف هناية القرار االداري قد تكوف ُب صور متعددة، أنبها اما بتدخل من ارادة السلطة االدارية، حبيث لئلدارة    

د، وذلك اما بأسلوب السحب أو االلغاء العامة اهناء القرارات االدارية من تلقاء نفسها أو بناء على تظلم من األفرا
االداري. كما قد تكوف هناية القرارات االدارية بتدخل ارادة السلطة القضائية، بإلغاء القرار غَت اؼبشروع. كما قد ينتهي 
القرار االداري بعمل من السلطة التشريعية، بصدور قانوف جديد يقضي بإلغاء قانوف سابق، فتنقضي القرارات الصادرة 
تطبيقا للقانوف القدًن. كما قد ينتهي بانتهاء اؼبدة احملددة لنفاذه، أو انتهاء القرار بتحقق شرط فاسخ كاف معلقا عليو، أو 

 .1انتهاء القرار هناية طبيعية بتنفيذه أي باستيفاء الغرض الذي صدر من أجلو
 هناية القرار االداري.والباحث ُب ىذا السياؽ يبحث بصورة مباشرة ُب أثر االجتهاد القضائي ُب 

 ومن بُت ذلك وعلى سبيل اؼبثاؿ، حالة االبطاؿ اعبزئي للقرار االداري )أوال(، وانعدامو )ثانيا(.
 أوال: اقرار البطالف الجزئي للقرار االداري.

كليا اف دعوى الطعن باإللغاء ال ترفع اال ضد قرار اداري غَت مشروع ؼبخالفتو لقواعد القانوف، حيث ترتب اعداما  
 2للقرار مىت قدر القاضي ـبالفة القرار للمشروعية القانونية، فهي دعوى موضوعية توجو أب ذات القرار االداري.

غَت اف اؼبلفت ُب قضاء ؾبلس الدولة الفرنسي؛ ىو االذباه كبو تطوير فكرة االبطاؿ للقرار االداري الغَت اؼبشروع، 
 نونية التي شابت القرار االداري بصورة جزئية فقط دوف االدانة الكلية.بإدانة المخالفة القاوذلك بقبوؿ االكتفاء 

وبالتإب طور االجتهاد القضائي االداري نظرية االلغاء من خبلؿ التسوية بُت مدى اؼبخالفة القانونية للقرار االداري مع  
 .3مدى االلغاء

وعية القانونية، كما يبكن الغاءه كليا مىت كاف ذلك حيث يبكن الغاء القرار االداري جزئيا ؼبخالفة جزء منو فقط للمشر 
 واجبا.

فاإللغاء اعبزئي للقرار االداري أو االهناء اعبزئي لو يعٍت:" ابطاؿ اعبزء اؼبعيب من القرار، واالبقاء على بقية األجزاء  
 .4القرار من االبطاؿ" الصحيحة دوف أف يؤثر ذلك على قياـ القرار االداري، وبذلك يؤدي االهناء اعبزئي أب انقاذ

 نبُت ىذا التوجو القضائي ُب كل من االجتهاد القضائي الفرنسي، ٍب ُب االجتهاد القضائي اعبزائري.

                                                           
 .49-48، ص 2013أحسن رابحي، األعمال القانونية االدارية، دار الكتاب الحديث، القاىرة،  -1
 .27ص  سابق،محمد سميمان محمد الطماوي، النظرية العامة لمقرارات االدارية، مرجع  -2
ة تحميمية ونقدية ألحكام القضاء االداري في فرنسا ومصر، دار وىيب عياد سالمة، االلغاء الجزئي لمقرارات االدارية، دراس - 3

 .88-87، ص 1992النيضة العربية، مصر، 
 559، ص 2016 4 الحديثة، طرمزي طو الشاعر، تدرج البطالن في القرارات االدارية دراسة مقارنة دار نصر لمطباعة  - 4
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 في االجتهاد القضائي االداري الفرنسي: .1
، 1910اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي ظل وبكم بإلغاء القرار االداري كليا واعدامو لعدـ مشروعيتو حىت عاـ 

ا التاريخ األخَت ًب ربوؿ ُب امكانية الغاء القرار االداري جزئيا وذلك دبناسبة اجتهادين رئيسيُت ُب قضييت حيث هبذ
 . 1Aubryو "أوبري"  Betot"بيتو" 

صدر القانوف اػباص بالتجنيد ُب فرنسا، ونص ىذا القانوف على حجز  1915مارس  21حيث انو بتاريخ: 
قدامى، على أف تقـو عبنة خاصة بإعداد كشوؼ انتظار بأظباء من عليهم الدور ُب بعض الوظائف اؼبدنية للمحاربُت ال

جانفي سنة  27و 18التعيُت، حيث أف مدير شرطة آنذاؾ عُت مرشحُت ُب وظائف الشرطة دبوجب قرارين بتاريخ: 
أويب صاحيب ، دوف مراعاة الكشف اؼبعد سلفا من قبل اللجنة اؼبختصة، حيث بادر كل من السيدين بيتو و 1918

 .2الًتتيب ُب تقلد الوظيفتُت بالطعن أماـ ؾبلس الدولة الفرنسي
حيث استندت ادارة الشرطة أب أف سبب عدـ تعيُت اؼبدعيُت ىو سبق توقيع عقوبات جزائية عليهما، ومن 

قانوف التجنيد اؼبنطق حسبها عدـ تعيُت ذوو سوابق عدلية عندىا. اال أف قضاء ؾبلس الدولة اعًتض عن ذلك احًتاما ل
االجباري، لكن ذلك كاف من خبلؿ الغاء القرار االداري اؼبختص بتعيُت اؼبعنيُت جزئيا وليس كليا، أي الغاء القرار 

 السليب بعدـ تعيُت اؼبعيُت بيتو واوبري. 
 .3حيث تأكد ىذا اغبكم الحقا وأصبح اجتهادا قضائيا مستقرا ُب فرنسا

و جانب منو أب تأييد ما اذبو اليو القضاء االداري الفرنسي ُب األخذ بفكرة قد اذبوعلى اؼبستوى الفقهي، فل   
، وأف ُب نطاؽ قضاء الطعن باإللغاء مبدأ قضائيا مستقراااللغاء اعبزئي للقرار االداري، معتربين أف ىذه الفكرة ىي اآلف 

 خاصة اغبفاظ على مبدأ اؼبشروعية.ىناؾ حجج ومربرات قانونية وعملية تؤيد ضرورة األخذ هبذا اؼببدأ القضائي، 
أما على مستوى االعتبارات العملية، فاف اقرار فكرة االلغاء اعبزئي للقرار االداري من شأهنا ربقيق العدالة،    

-13-21للقوؿ اف اؼبشرع الفرنسي ومن خبلؿ القانوف اػباص بالتجنيد الصادر بتاريخ:  Jézeحيث ذىب جيز 

                                                           
 . 5وىيب عياد سالمة، مرجع سابق، ص  - 1

2
 - Gaston Jéze, Ebauche d'une théorie des actes administratifs unilatéraux non opposables aux tiers, 

(Conseil d'Etat, 10 juin 1910, 2 arrêts, Revue du droit public et de la science politique en France et à 

l'étranger "R.D.P", Tome Vingt-septième, XVIIe Année, V. Giard et E. Briére, Libraires-éditeurs, 

Paris, 

1910,p 686 

، " االلغاء الجزئي لمقرار االداري في االجتياد القضائي الجزائري والمقارن "، مذكرة ماجستير، كمية الرحمن مويعدي عن: عبدنقال 
 .27 ص ،2015-2014الحقوق والعموم السياسية جامعة المسيمةـ، 

3
 - C.E. 17 Mai 1972, Roty, Demarel et: Beaune, Rec, p 374; C.E. 20-11-1981, Associatin pour la              

protection de la valle de L,ubage (Reg. N20 710). A.J.D.A 1982 (j). p92. 

 .387، ص 2011 1دسوقي محمود فكرة التحول في القرارات االدارية دار الفكر الجامعي، ط  رأفتنقال عن: 
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ُب اختيار اؼبرشحُت للوظائف اؼبدنية، من خبلؿ حجز بعض الوظائف اؼبدنية للمحاربُت  قد قيد سلطة االدارة 1915
الفرنسيُت القدامى، والزاـ االدارة بتعيُت األشخاص اؼبدرجة أظباءىم ضمن القوائم اليت تعدىا اللجاف اػباصة، حيث 

قوائم عند التعيُت ُب ىذه الوظائف احملجوزةػ، يتعُت على االدارة ُب ىذا الصدد مراعاة االدارة للًتتيب الوارد ُب ىذه ال
شبو حق ُب التعيُت، فاذا ما قامت االدارة بتعيُت غَتىم  –احملاربُت القدامى  –وبالتإب يكوف اؼبشرع قد اعطى اؼبرشحُت 

مشوبا فاهنا تكوف قد خرجت عن حدود اختصاصها اؼبقيد بالنسبة للتعيُت، وُب ىذا الصدد ال يكوف قرار التعيُت ىذا 
بعيب ذباوز السلطة اذ ىو مستوُب لكل شروط التعيُت اؼبقررة، وامبا يرد العيب على امتناع االدارة عن تعيُت اؼبرشح 

 .1صاحب الدور ُب التعيُت حسب ما ىو مقرر ضمن قوائم االنتظار اؼبعدة من قبل اللجنة اػباصة
يتُت االنفتُت دافع عملي يراعي اؼبصلحة وحقوؽ حيث يرى جيز باف الدافع لقضاء ؾبلس الدولة الفرنسي ُب القض

اعبميع وربقيق العدالة كاملة، حيث ليس مطلوبا الغاء القرار االداري كليا امبا جزئيا مع حفظ حقوؽ اؼبرشح اؼبدين 
تو . وىذا ما أكده جورج فيداؿ ُب معرض التحليل والتعليق على قضييت السيداف بي2واؼبرشح اؼبنتمي للمحاربُت القدامى

 .3وأوبري، حيث اعترب بأف ىذا القضاء فيو استجابة للعديد من االعتبارات العملية
 في االجتهاد القضائي االداري الجزائري. .2

الناظر لبلجتهاد القضائي االداري اعبزائري وتطوره اؼبستمر، هبده قد تبٌت االلغاء اعبزئي للقرار االداري اؼبعيب 
 لو مثل االجتهاد الفرنسي.واؼبخالف للمشروعية القانونية، مث

حيث يرى عمور سبلمي وىو يعلق على االجتهاد القضائي االداري خبصوص ىذه اؼبسألة، اف القاضي    
االداري اعبزائري قد بسط سلطتو الرقابية حاؿ الطعن باإللغاء للقرار االداري اؼبشوب بعيب عدـ اؼبشروعية، حيث يبكنو 

 .4ليا أو جزئيا، حفاظا على مبدأ اؼبشروعية القانونيةالغاء القرار االداري تبعا لذلك ك
عن ما جاء ُب القضاء الفرنسي خبصوص ىذه اؼبسألة،  تميز واختلفلكن اذباه القضاء االداري اعبزائري    

خاصة على مستوى التطبيقات القضائية. حيث كاف ؾبلس الدولة الفرنسي مبتدع لفكرة االلغاء اعبزئي للقرار االداري ُب 
 طاؽ قضاء االلغاء وكانت باكورة التطبيق ُب قضاء الوظيفة العمومية.ن

                                                           
1

- Gaston Jéze: Ebaushe d'une théorie des actes administratifs unilatéraux non opposables aux tiers, 

conseille d'État, 10 juin 1910, 2 arrêts, op.cit, p 684-685. 

Gaston Jéze: Ebaushedune théorie des actes administratifs unilatéraux non opposaples aux tiers, 

conseiledétat, op cit, 687-688. 

 .92نقال عن: عبد الرحمن مويعدي، مرجع سابق، ص 
 .93عبد الرحمن مويعدي، مرجع سابق، ص   -3
-2011عمور سالمي، سمطات القاضي االداري في دعوى االلغاء، رسالة دكتوراة، كمية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،  -4

 وما بعدىا. 175، ص 2012
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أما االجتهاد القضائي االداري اعبزائري فقد تبٌت فكرة االلغاء اعبزئي للقرار االداري ُب ؾباؿ منازعات الوظيفة 
يسميها بعض الفقو  العمومية لكن ليس ُب دعوى الطعن باإللغاء امبا ُب دعوى القضاء الكامل أو دعوى التعويض كما

 .1االداري
، عند نظره ُب استئناؼ 2117-11-14حيث ذىب اجتهاد ؾبلس الدولة اعبزائري ُب قرار صادر لو بتاريخ: 

، ُب قضية تعود وقائعها ُب 2114-15-19مقدـ ضد قرار صادر عن الغرفة االدارية دبجلس قضاء قسنطينة بتاريخ: 
مسة مناصب برتبة ملحق اداري بذات البلدية، حيث تقدـ للمناصب أف بلدية قسنطينة فتحت مسابقة توظيف ػب

مًتشحا، من بينهم اؼبستأنفة عليها، واليت قبل ترشحها واحتلت اؼبرتبة الرابعة بعد صدور النتائج،  11الوظيفية اػبمسة 
نهائي للناجحُت اف اظبها غَت فبا يفيد أهنا من اػبمسة اؼبقبولُت ُب تقلد الوظيفة، غَت اف اؼبعنية فوجئت بعد االعبلف ال

وارد ُب القائمة فبا يفيد اهنا مقصية من النجاح والوظيفة من قبل مصاّب الوظيفة العمومية، حيث رفعت اؼبعنية دعوى 
أماـ الغرفة االدارية دبجلس قضاء قسنطينة ضد اؼبديرية العامة للوظيفة العمومية، تطالب فيها بأحقيتها ُب التعيُت ُب 

 البلدية، حيث استجابت الغرفة االدارية لطلبها معتربة اف اقصاء اؼبعنية اجحاؼ ُب حقها ال مربر لو. منصب ملحق
حيث استأنفت اؼبديرية العامة للوظيفة العمومية ذلك القرار اماـ ؾبلس الدولة، لكن اجمللس قضى بتأييد ذات 

 .2اغبكم اؼبستأنف، ومقرا حبق اؼبستأنف عليها دبنصب اؼبلحق البلدي
، بُت السيد ـ.ع واؼبديرية العامة 2111-14-11وصدر قبل ذلك اجتهاد جمللس الدولة اعبزائري بتاريخ: 

للحماية اؼبدنية، حيث كاف ىذا السيد عامبل بذات اؼبديرية وكاف قد أجرى امتحانا خاصا للًتقية أب رتبة مبلـز أوؿ 
متحاف، امتنعت اؼبديرية العامة للحماية اؼبدنية عن تسوية وىذا قبل احالتو على التقاعد، حيث أنو بعد قباحو ُب اال

 وضعيتو وترقيتو، حبجة أف اؼبديرية العامة للوظيف العمومي قد رفضت ىذه الًتقية.
اماـ ؾبلس الدولة مطالبا -قرار عدـ الًتقية -حيث قاـ السيد ـ ع بالطعن ضد اؼبديرية العامة للحماية اؼبدنية  

قائبل:" ..  2113-18-18يث استجاب ؾبلس الدولة لطلبو وذلك ُب القرار الصادر بتاريخ: بأحقيتو ُب الًتقية، ح

                                                           
 .185د، قانون المنازعات االدارية، الدعاوى وطرق الطعن االدارية، مرجع سابق، ص خموفي رشي -1

 .99عبد القادر عدو، المنازعات االدارية، مرجع سابق، ص 
 .335، ص 2011، 1فريجة حسين، شرح المنازعات االدارية، دراسة مقارنة، دار الخمدونية الجزائر، ط 

 وما بعدىا. 63، ص 2009لسنة ، 9انظر: مجمة مجمس الدولة، العدد  -2
 .1548، مرجع سابق، ص 3سايس جمال، االجتياد الجزائري في القضاء االداري، ج 

وما  299، ص 2012، دار ىومة، الجزائر، ط 4وانظر: لحسين بن الشيخ آث ممويا، المنتقى في قضاء مجمس الدولة، ج 
 بعدىا.
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قرار قضى فيو بأحقية العارض بتثبيت قباحو أب رتبة مبلـز أوؿ قبل  2111-14-11ولقد أصدر ؾبلس الدولة ُب 
 .1احالتو أب التقاعد.."

ة ُب القرارين السابقُت، هبده ـبتلفا عن ما ىو ُب والناظر لبلجتهاد القضائي االداري اعبزائري جمللس الدول
االجتهاد القضائي الفرنسي، حيث االجتهاد اعبزائري أقر أحقية اؼبستأنف عليها واؼبدعي ُب الدعويُت حبقهما ُب التعيُت 

اء الكامل والًتقية، دوف الكبلـ ُب مدى شرعية القرار االداري اؼبخاصم والعمل على الغاءه. وذلك بتطبيق دعوى القض
 .2دوف دعوى الطعن باإللغاء

فاالجتهاد القضائي االداري واؼبتعلق باجمللس األعلى سابقا واجتهاد كل من الغرفة االدارية باحملكمة العليا واجتهاد 
مبا ًب ؾبلس الدولة ومن خبلؿ األحكاـ والقرارات ٓب يتبٌت فكرة االلغاء اعبزئي للقرار االداري ُب ؾباؿ الوظيفة العمومية، ا

كمجاؿ المنازعة المتعلقة بقرار نزع الملكية للمنفعة العامة، ومجاؿ القرار تبٍت ىذا االجراء ُب ؾباالت أخرى 
 .الصادر عن المنظمات المهنية الوطنية

كاف قد أقر   1990-01-18وبتاريخ: حيث االجتهاد القضائي للغرفة االدارية للمحكمة االدارية سابقا، 
وإب اعبزائر العاصمة ىبص نزع ملكية قطع ارضية للمنفعة العمومية، لكن بصورة جزئية أي الغاء جزئيا الغاء قرار اداري ل

 وليس كليا، وذلك بقوؽبا:
" ..باإللغاء اعبزئي للقرار الوالئي ؿبل الطعن، فيما يتعلق بنقلو للقطعة األرضية اليت ىي ملك للمدعي ح.ـ.ع، 

 .3نقل ملكية بقية القطع االرضية االخرى لفائدة البلدية اؼبالك اعبديد ؽبا" مع بقاءه منتجا آلثاره القانونية ُب
 كما اف اجتهاد مجلس الدولة الجزائري أقر بإمكانية االلغاء الجزئي للقرار االداري، وذلك في:

؛ حُت قاؿ فيو:" ..حيث اف اللجنة اؼبصرفية عابت ُب عقد مأخذىا على 2000-05-08قرار لو بتاريخ:
مرات. حيث أف يونُت بنك أجابت عن  5بنك بأف خرقت عدة مرات النظاـ اؼبتعلق بعمليات التجارة اػبارجية يونُت 

اؼبآخذ اػبمسة، بأنو ًب تسويتها كلها وبالتإب كانت دوف أساس قبل النطق بالقرار ؿبل الطعن اغبإب. حيث أنو من 
زة خرقا للنظاـ اؼبعموؿ بو، ولكنها ٓب ترد على مذكرة يونُت الثابت أف اللجنة اؼبصرفية اكتفت بابراز وجود عمليات منج

                                                           
 .1614، مرجع سابق، ص 3االداري، ج  أنظر: سايس جمال، االجتياد الجزائري في القضاء -1

وما  307، ص2009، 2، دار ىومة، الجزائر، ط 3وانظر: لحسين بن الشيخ آث ممويا، المنتقى في قضاء مجمس الدولة، ج 
 بعدىا.

 .297عمار بوضياف، المرجع في المنازعات االدارية، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  -2
 .184دارية، الدعاوى وطرق الطعن االدارية، مرجع سابق، ص رشيد خموفي، قانون المنازعات اال

 .1990-01-18قرار غير منشور صادر عن الغرفة االدارية لممحكمة العميا بتاريخ:  -3
 .175أشار اليو: عمور سالمي، مرجع سابق، ص 
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، ما منع بذلك ؾبلس الدولة من فبارسة رقابتو. وأنو 1998-12-13بنك، وٓب تسبب عدـ تنفيذ األمر اؼبؤرخ ُب: 
خرى فاف يتعُت بالنتيجة القوؿ أف قراراىا ُب ىذه اؼبسألة مشوب بعيب البطبلف النعداـ األسباب. حيث أنو ومن جهة أ

اللجنة اؼبصرفية بررت قرارىا بضخامة عمليات التجارة اػبارجية اؼبنجزة من طرؼ يونُت بنك باؼبقارنة مع نشاطها العاـ 
الذي خلق وضعية استثنائية، أصبحت فيها النشاطات التكميلية نشاطات رئيسية، وأف وضعية مثل ىذه تسيء أب لعبة 

: اؼبنافسة ُب السوؽ اليت تتدخل فيها ا لبنوؾ. حيث أنو من الثابت أف ىذه اؼبأخذ غَت وارد ُب العقد اؼببلغ ليونُت بنك يـو
، وبتأسيس قرارىا على وقائع غَت منسوبة اليها، فاف اللجنة اؼبصرفية قد خرقت قاعدة جوىرية ُب 13-12-1999

ُب ىذه اؼبسألة بعيب االجراءات، ومست حبقوؽ الدفاع. وأنو يتعُت بالنتيجة القوؿ باف قرارىا مشوب كذلك 
 البطبلف..".

:  ٍب جاء ُب منطوؽ ىذا االجتهاد: ربت  1999-15-13".. بإبطاؿ القرار الصادر عن اللجنة اؼبصرفية ليـو
فيما قضى دبنع يونُت بنك من عمليات التجارة اػبارجية .. برفض الطلبات األخرى الرامية أب ابطاؿ  99-14رقم: 

 . 1ضى دبنع تلقي أمواؿ من اعبمهور ونشر اغبسابات السنوية اؼبصححة.."القرار اؼبطعوف فيو، فيما ق
، حُت ألغى قرارا اداريا الغاء جزئيا 2114-15-11ونفس اغبكم أقره اجتهاد ؾبلس الدولة ُب قرار بتاريخ: 

ات واحملاسبُت ب.ر وؾبلس النقابة الوطنية للخرباء احملاسبُت وؿبافظي اغبساب–وليس كليا، ُب دعوى بُت السيداف ب.ع
اؼبعتمدين، حيث ًب اجتماع اعبمعية العامة ؽبذا اجمللس سبخض عنو بعد اؼبداولة اصدار لوائح متعددة، طالب اؼبعنيُت 

 من اؼبداولة بدعوى ـبالفتها للقانوف. 8، 5،7الغاء اللوائح 
اؼبتخذتُت  18و 15 حيث قضى ؾبلس الدولة ُب منطوؽ اغبكم".. يقضي ؾبلس الدولة: ..ابطاؿ البلئحتُت رقم

 .2.."2112-11-31أثناء اعبمعية اؼبنعقدة بتاريخ: 
 ثانيا: اقرار انعداـ القرار االداري.

اف فكرة انعداـ القرار االداري ٓب تر النور على يد الفقو القانوين، بل كاف مولدىا من خبلؿ تقارير مفوضي    
ف للفقيو ومفوض اغبكومة الفريَت دور أساسي ُب بناء ىذه اغبكومة لدى ؾبلس الدولة وؿبكمة التنازع الفرنسية. وكا

 الفكرة. 
حيث قد زبتلط فكرة انعداـ القرار االداري بفكرة بطبلف القرار االداري، ىذه األخَتة اليت تعٌت هبا دعوى البطبلف 

 أو دعوى ذباوز السلطة أو دعوى االلغاء ُب مادة اؼبنازعات االدارية.

                                                           
 وما بعدىا. 175، ص مرجع سابققرار غير منشور، أشار اليو عمور سالمي،  -1
 .1335، مرجع سابق، ص 3مال، االجتياد الجزائري في القضاء االدارية، ج أنظر: سايس ج -2
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ُت العمل الباطل باعتباره كل عمل مستوُب عبميع أركانو وصبيع العناصر البلزمة لقيامو، لذلك يبكن التفريق ب   
غَت أنو قد يصدر مشوبا بعيب يتعلق بأحد عناصره ال يصل أب االنعداـ، بينما العمل اؼبنعدـ ىو ذلك الذي يفقد أحد 

 .1أركانو ولو بوجود باؽ االركاف فيصَت كأف ٓب يكن
 رار االداري ُب االجتهاد الفرنسي ٍب ُب االجتهاد اعبزائري: نبُت أثر ذلك ُب الق

 في االجتهاد القضائي الفرنسي: .1
يقوؿ رمزي طو الشاعر أف فكرة انعداـ القرار االداري كنوع من أنواع عدـ مشروعية القرارات االدارية تعود أب 

 .2مفوض اغبكومة والفقيو الفرنسي الفريَت
َت باعتباره مفوضا للحكومة جمللس الدولة صياغة نظرية النعداـ القرار االداري، ُب قضية حاوؿ الفري1877ماي  05ففي " 

Laumonier- Carriol - حيث تتلخص وقائع   -حيث يعد أوؿ من ميز بوضوح بُت عيب عدـ االختصاص واغتصاب السلطة
ب، وكاف ىذا يستلـز منها أف تقـو بنزع ملكية أف ربتكر صناعة أعواد الثقا 1872ىذه القضية ُب أف اغبكومة الفرنسية رغبت ُب 

عز أب اؼبصانع اؼبشتغلة ُب فرنسا هبذه الصناعة مقابل تعويض اؼبالكُت ؽبا. غَت أف وزير اؼبالية اذ ذاؾ رأى أف ذلك يبهظ مالية الدولة، فأو 
بلؾ الذين مستهم ىذه القرارات اؼبوعز هبا، فقد احملافظُت بإغبلؽ بعض ىذه اؼبصانع، حبجة ادارهتا دوف ترخيص، وؼبا كاف لوميينيو من اؼب

أف االدارة قد استهدفت من وراء ذلك، ربقيق مصلحة مالية،  ذلك أبمصنعو، مستندا ُب  بإغبلؽطعن ُب القرار الصادر من احملافظ 
 متذرعة باستعماؿ سلطتها البوليسية.

مامها أهنا اػبطأ الفاحش واالغتصاب الواضح واالعتداء دوف حق على وعند طرح النزاع على ؿبكمة التنازع الفرنسية، أوضح الفريَت أ
 .3"اغبقوؽ الفردية هبرد القرار من كل صفة ادارية، ويهبط بو أب درجة االعتداء اؼبادي

وفكرة انعداـ القرار االداري اليت جاء هبا الفقيو الفريار ًب تبنيها من معظم فقهاء القانوف الفرنسي، كهوريو، 
 .4ي ودوجي وروالف وأويب وغَتىموبَتتلم

أف البطبلف كجزاء حملالفة القرار االداري  –تدرج البطبلف ُب القرارات االدارية  –ويرى رمزي طو الشاعر ُب رسالتو 
ؼببدأ اؼبشروعية يتدرج بُت نوعُت فقط، وليس ىناؾ نوع ثالث من البطبلف يسمى بطبلف نسيب، فالقرار اؼبخالف للقانوف 

 .5اطبل أو معدومااما يكوف ب

                                                           
 .25، مكتبة الوفاء القانونية، ص 2013، 1رمضان ابراىيم عالم، الحكم القضائي المعدوم دراسة مقارنة، ط  -1
 .44رمزي طو الشاعر، تدرج البطالن في القرارات االدارية، مرجع سابق، ص  -2
 .47، ص سوالمرجع نفأنظر:  -3
 .51-50-49ص  المرجع نفسو، -4
 .70رمزي طو الشاعر، تدرج البطالن في القرارات االدارية، ص  -5
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ُب ماي  Rosan Girardولقد قضى ؾبلس الدولة الفرنسي ببطبلف القرار االداري وانعدامو ُب قضية الدكتور 
 :1، حيث تتلخص وقائع ىذه القضية1957

. ، وقد وقعت حوادث أثناء االنتخابات وعند احصاء األصوات1953ابريل  26" أنو أجريت انتخابات بلدية في مدينة موؿ في 
النائب الشيوعي والعمدة الذي  Rosan Girardوفي المساء استولى رجاؿ الدرؾ على الصناديق األربعة، وأمر المدير الدكتور 

انتهت مدتو ورئيس المكتب المركزي أف يرسل الى المديرية محاضر احصاء مكاتب التصويت الثالثة األخرى حتى يمكن 
المحتجز واحضار المحضر العاـ. فرفض الدكتور شرع في احصاء الصندوؽ لمجلس االقليم منعقدا كمكتب انتخابي أف ي

Rosin  االلتفات الى ىذه التعليقات. وأعلن المكتب المركزي في منتصف الليل فوز القائمة الشيوعية على أساس النتائج التي
 في حوزتو.

أفريل قرارا بإثبات انعداـ  27تاد، أصدر في وبدال من أف يحيل المدير ىذه النتائج الى مجلس االقليم طبقا لألجراء المع
. 1884أفريل  05من قانوف  44طبقا للمادة  1953مايو  02العمليات االنتخابية. وشكلت لجنة مفوضية خاصة بمرسـو في 

 Rosinيوليو التالي، أدت الى حصوؿ القوائم غير الشيوعية على األغلبية. فطعن الدكتور  05وأجريا انتخابات جديدة في 
 وأصدقائو في القرارات االدارية الصادرة في العمليات االنتخابية الجديدة في نفس الوقت.

 ىو نفسو منعدـ، أي  1953أبريل  26وقد قرر مجلس الدولة أف قرار المدير بإثبات انعداـ عمليات انتخابات 
 " باطل وكأف لم يكن ".

ضحا ُب التفريق بُت عبارات ؿبددة تفيد أف القرار قد يكوف وباستقراء أحكاـ ؾبلس الدولة الفرنسي يظهر األمر وا   
للداللة على القرار  Nul et de non avenuأو عبارة  Nul et de nul effetمنعدما أو باطبل، فيستعمل عبارة 

 Laأو  Annulationيشكل خروجا صارخا عن قواعد االختصاص، بينما يكتفي ُب حالة القرار الباطل بعبارة 

decision est annulee. 

 في االجتهاد القضائي الجزائري: .2

القاعدة العامة أف السلطات االدارية سبارس أعماؽبا ؿبًتمة مقتضيات مبدأ اؼبشروعية القانونية وزبضع غبكم القانوف 
 ُب كافة ؾباالت تدخلها، اال أف ذلك قد ال يكوف من خبلؿ تعدي االدارة العامة على اؼبشروعية القانونية واؼبساس

 .2حبقوؽ وحريات األفراد فبا يستوجب تقرير جزاء حُت ـبالفة االدارة للقانوف، ُب ابطاؿ العمل االداري وتعويض اؼبضرور
والقضاء االداري اؼبقارف استقر على أف درجات البطبلف تندرج من القوة والضعف طبقا ؼبدى جسامة اػبروج    

ا كبَتا من اعبسامة كاف القرار االداري معدوما، أما اذا كانت تلك عن قواعد اؼبشروعية، فاذا بلغت ىذه اؼبخالفة حد
 .1اؼبخالفة للقانوف ال سبثل خروجا كبَتا على مبدأ اؼبشروعية كاف القرار باطبل

                                                           
 وما بعدىا. 205أشار اليو: ياسر محمود محمد الصغير، الدور االنشائي لمقضاء االداري، مرجع سابق، ص  -1
 .12-11بق، ص رمزي طو الشاعر، تدرج البطالن في القرارات االدارية، مرجع سا -2
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والنظر أب التشريع بصورة عامة اعبزائري واؼبقارف، يتبُت عدـ النص على ربديد مفهـو القرار اؼبعدـو وسبييزه عن    
باؼببدأ العاـ القائل بأف األعماؿ اؼبخالفة  –التشريع  –باطل، وعدـ االشارة أب تبٍت درجيت البطبلف، مكتفيا القرار ال

 .2للقانوف تكوف غَت مشروعة
ويقوؿ عبد الكرًن بودريوة ُب ىذا السياؽ، أف غياب النصوص القانونية أمر طبيعي بالنظر أب طبيعة قواعد نظرية 

ا على يد القضاء االداري، وأثر ذلك بُت ُب سبييز نظرية انعداـ القرارات االدارية على نظرية القانوف االداري، ونشأهت
 .3البطبلف

أما خبصوص موقف االجتهاد القضائي اعبزائري، فانو ٓب يفرؽ بُت البطبلف واالنعداـ من حيث استعماؿ    
 العبارات اؼببلءمة، ومن حيث األثار اؼبًتتبة عنها.

ارية للمجلس األعلى وللمحكمة العليا أبطلت العديد من القرارات االدارية اليت تشكل اعتداء على فالغرفة االد 
اختصاص القضاء، وكانت الغرفة االدارية ُب كل حالة ربكم بإبطاؿ القرار لتجاوز السلطة دوف أف تفصح حىت نوع 

 العيب الذي أصاب القرار وال عن درجة ىذا العيب.
ية تقضي ُب كل حالة بإبطاؿ القرار لتجاوز السلطة دوف أف تفصح حىت عن نوع العيب الذي وكانت الغرفة االدار 

 أصاب القرار وال عن درجة ىذا العيب.
-27وؾبلس الدولة سلك نفس اؼبسلك، فبخصوص اجتهاده ُب انعداـ القرارات االدارية، صدر عنو بتاريخ: 

 .4غَت ـبتصة منعدما قرار معتربا القرار االداري الصادر من جهة 17-1998
اعترب القرار االداري الفاصل ُب مسألة تدخل أصبل ُب اختصاص القضاء  2112-16-11وُب قرار لو بتاريخ 
 .5قرار باطبل لتجاوزه السلطة

 :6جاء فيو 2112-19-23وُب قرار للمجلس بتاريخ: 
سكني مشغوؿ بصفة قانونية من طرؼ السيد س  " وأنو في قضية الحاؿ استولى الوالي المنتدب للشراقة على محل ذي استعماؿ

ع، وأنو باتخاذ قرار التسخير المشوب بمخالفة جسيمة وظاىرة فاف الوالي المنتدب للشراقة ارتكب تجاوزا للسلطة يجب أف 

                                                                                                                                                                                                 
 .13 مرجع سابق، رمزي طو الشاعر، تدرج البطالن في القرارات االدارية، -1
عبد الكريم بودريوة، جزاء مخالفة القرارات القرارات االدارية لقواعد المشروعية، درجات البطالن في القرارات االدارية، مجمة  -2

 .108، ص 05مجمس الدولة، ع 
 .108، ص المرجع نفسو -3
 .83، ص 2002 ،01مجمة مجمس الدولة، ع  - 4
 .209ص  ،2002 ،02مجمة مجمس الدولة ع  - 5
 .89ص  2003، 03مجمة مجمس الدولة ع  -6
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بناء يؤدي الى ابطاؿ ىذا التسخير وأنو زد على ذلك فاف السي س ع أخرج من األمكنة من طرؼ الدرؾ وأعواف اقامة السواحل 
 على ىذا التسخير غير القانوني في حين أف السلطة القضائية ىي الوحيدة المختصة للنطق بمثل ىذه االجراءات باإلخراج ".

اف ؾبلس الدولة اعترب القرار االداري الصادر عن جهة ادارية غَت ـبتصة  2114-12-13وُب قرار لو بتاريخ: 
نو من النظاـ العاـ، ُب حُت أف الفقو والقضاء استقرا على أنو ُب مثل ىذه بازباذه وبلل على أساس أنو قرار منعدـ وبطبل

 اغبالة يكوف القرار باطبل.

 حيث من خبلؿ ما تقدـ، يتبُت عدـ وضوح التوجو والرؤية ؼبوقف ؾبلس الدولة اعبزائري.
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 داري.أثر االجتهاد القضائي االداري في نظرية العقد اال الثاني:لمبحث ا

ُب تسيَت مرافقها العمومية  اف للعقد االداري مكانة متميزة ومهمة ضمن األعماؿ اليت تأتيها االدارة العمومية   
 خاصة، وذلك اف كاف على صعيد القانوف الداخلي وحىت ُب القانوف الدوٕب. 

ص معنوي عاـ، قصد تسيَت فالعقد االداري يعرفو ؿبمد الصغَت بعلي بأنو:" العقد أو االتفاؽ الذي يربمو شخ
 .1مرفق عاـ، وفقا ألساليب القانوف العاـ بتضمينو شروط استثنائية غَت مألوفة ُب القانوف اػباص "

وعرفو ؿبمد سليماف الطماوي بأنو:" ذلك الذي يربمو شخص معنوي عاـ بقصد تسيَت مرفق عاـ أو تنظيمو، 
عاـ، وآية ذلك أف يتضمن العقد شروطا استثنائية وغَت مألوفة ُب وتظهر فيو نية االدارة ُب األخذ بأحكاـ القانوف ال

 . 2القانوف اػباص "
حيث اعًتؼ القضاء الفرنسي واؼبصري لئلدارة العمومية ُب ؾباؿ تنفيذ العقود االدارية دبجموعة من السلطات 

تلكم السلطات مقتضيات سَت اؼبرفق  االستثنائية غَت اؼبألوفة ُب ؾباؿ عقود القانوف اػباص ُب مواجهة متعاقديها، وأساس
 .3العمومي وربقيق اؼبصلحة العمومية

حيث تستطيع االدارة اف تصدر بإرادهتا اؼبنفردة قرارات ادارية ملزمة لؤلفراد عن طريق القرار االداري، "على أف  
األفراد أو تستعُت خبدماهتم ذلك ال ينفي أنبية العقد ُب ؾباؿ القانوف العاـ فاإلدارة ال تستطيع أف تتصرؼ ُب أمواؿ 

 .4رغما عنهم دائما وبصورة مطلقة .."
ودراسة العقد االداري تثَت العديد من اؼبسائل اليت تتعلق بتحديد ماىيتو ونشأتو وسبييزه عن ما يشاهبو، ٍب تنفيذه 

يو ابتداء حاؿ عدـ والتصديق عليو وصوال أب اهنائو او اعدامو، وضمن كل ذلك قد يتدخل القاضي االداري مبديا رأ
 وجود حل ؼبسألة متعلقة بنظرية العقد االداري، أو كمتدخل اذا ما طلب منو ذلك منازعة.

وليس كبلمنا ُب ىذا الفقرة دراسة العقد االداري كنظرية عامة وأصولية مستفيضة، بل كباوؿ توضيح أثر االجتهاد 
ة العقد االداري ىي حديثة النشأة مقارنة بالعقد اؼبدين، . خاصة وأف فكر 1القضائي ُب العقد االداري، ُب بعض النقاط

 تطورت ُب رحاب القضاء االداري.

                                                           
 .10، ص 2005محمد الصغير بعمي، العقود االدارية، دار العموم لمنشر والتوزيع عنابة، الجزائر،  - 1
 .50، دار الفكر العربي، القاىرة، ص 1975، 3رية، دراسة مقارنة، ط محمد سميمان الطماوي، األسس العامة لمعقود االدا - 2
، 2015ذنون سميمان يونس العبادي، مظاىر السمطة العامة في انياء العقد االداري، دار الكتب القانونية مصر االمارات،  - 3

 .09ص 
. نقال عن: جابر جاد نصار، العقود االدارية، 06ثروت بدوي، النظرية العامة في العقود االدارية، دار النيضة العربية، ص  - 4

 .09، دون تاريخ نشر، ص 02دار النيضة العربية، ط
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فالغرفة االدارية باحملكمة العليا كاف ؽبا الفضل الكبَت ُب تطوير ىذه النظرية وُب ربديد معاؼبها وأسسها يقوؿ 
 .2أحسن راحبي

ل ُب طابعها القضائي، واليت كاف جمللس الدولة الفرنسي كما أف من أبرز ظبات النظرية العامة للعقد االداري، يتمث
الفضل ُب انشاءىا وتطويرىا منذ مطلع القرف العشرين، حيث استطاع ُب فًتة وجيزة صياغة قواعد مستقلة للعقود االدارية 

 ُب مقابل العقود اػباصة.
 الداري؟فيما يجتهد القاضي االداري في العقد الذلك يبكن أف نطرح التساؤؿ التإب: 

ؼبا كاف العقد االداري يبر دبراحل ثبلث أساسية، وىي تكوينو وابرامو ٍب تنفيذه فإهنائو، فإننا يبكن التطرؽ أب    
 أثر، األوؿ(ذلك ُب مطالب ثبلثة متوالية، أثر االجتهاد القضائي ُب مرحلة تكوين وابراـ العقد االداري )اؼبطلب 

االجتهاد القضائي ُب مرحلة اهناء العقد االداري  أثر، الثاين( )اؼبطلبعقد االداري االجتهاد القضائي ُب مرحلة تنفيذ ال
 .الثالث( )اؼبطلب

 االجتهاد القضائي في مرحلة تكوين وابراـ العقد االداري.  إثرالمطلب األوؿ: 

مىت نكوف  قد وبدد العقد االداري اؼبشرع كما قد يتحدد قضاء، لذلك السؤاؿ األوؿ الذي يبكن طرحو، بداية
أماـ عقد اداري )الفرع األوؿ(، ٍب يبكن التطرؽ لعقود واتفاقات تربمها اعبماعات احمللية مع اعبماعات احمللية األجنبية 

 )الفرع الثاين(.
 الفرع األوؿ: متى نكوف أماـ عقد اداري؟

ت سواء فكبلنبا ىبضع لنظاـ ترـب االدارة العامة نوعُت من العقود، عقود االدارة اػباصة وعقود ادارية، وىذه ليس
قانوين وقضائي ـبتلف ونبا القانوف والقضاء العادي بالنسبة للنوع األوؿ، والقانوف والقضاء االداري بالنسبة للنوع الثاين،  

 كأصل عاـ.
ر والناظر آلراء الفقو االداري ُب ربديد اؼبعيار اؼبميز للعقد االداري عن غَته هبد اختبلفا بُت من يؤيد اؼبعيا

 الشكلي العضوي، وبُت من يقوؿ باؼبعيار اؼبوضوعي اؼبادي وبُت معايَت أخرى.

                                                                                                                                                                                                 
 لمتفصيل في نظرية العقد االداري أنظر: - 1

G.Jéze.de laubadère: "Traité théorique et pratique des contrats administratifs" LGDJ, 1er éd., 1956, 

no 93. 

 .2005العقود االدارية، مرجع سابق، محمد الصغر بعمي، 
(R.) Drago: "Le contrat administratif aujourd'hui", Droits, 1990. 

 .69أحسن رابحي، األعمال القانونية االدارية، مرجع سابق، ص  - 2



 االدارية اؼبوضوعية القانونية القاعدة ُب اعبزائري القضائي االجتهاد أثر        : الثاين الباب

 

 
419 

ُب ربديد معيار العقد االداري، وىنا نكوف أماـ  –القانوف باؼبفهـو الواسع  –ومن جهة مقابلة؛ قد يتكفل اؼبشرع 
ت كثَتة، بتحديد معيار العقود عقود ادارية ؿبددة قانونا. وُب اذباه آخر يتكفل االجتهاد القضائي االداري ُب حاال

 .1االدارية بشكل مستمر وتطوري مواكبا تطورات العقود اليت تربمها االدارة العمومية
 ، وقد نكوف أماـ عقد اداري بتحديد قضائي )ثانيا(.عقد اداري بتحديد قانوين )أوال( وتبعا لذلك قد نكوف أماـ

 أوال: التحديد القانوني للعقد االداري.
ود بالتحديد القانوين للعقد االداري، أف اؼبشرع يتدخل بنفسو ؿبددا طبيعة العقد معتربا اياه عقدا اداريا، اؼبقص   

 ووبدد اختصاص القاضي الناظر بنظر منازعاتو أال وىو القاضي االداري، أي ىي طائفة العقود االدارية بنص القانوف.
صفة العقد بوصفو اداريا، وذلك رغبة من اؼبشرع على  حيث ال ؾباؿ الجتهاد القاضي اذا نص اؼبشرع عن ربديد

 تفضيل اؼبصلحة العامة اليت سبثلها االدارة العمومية على اؼبصلحة اػباصة للمتعاقد معها.
فاسباغ اؼبشرع الصفة االدارية على عقد ما، يتضمن التأكيد على عناصر العقد االداري، كعقد األشغاؿ العامة 

 امة.وعقد التزاـ اؼبرافق الع
: عقد 2وظهر ىذا التحديد التشريعي للعقود االدارية متأخرا مع بداية عهد الثورة الفرنسية. ومن قبيل ىذه العقود

منو على اختصاص ؾبلس اؼبقاطعة  4/3بليفوز السنة الثامنة، حيث نصت اؼبادة  28االشغاؿ العامة الذي حدده قانوف 
 العامة واالدارة . بنظر اؼبنازعات اليت تثار بُت مقاوؿ األشغاؿ

ويقصد بعقد االشغاؿ العامة بأهنا عقود مقاولة بُت شخص وفرد أو شركة من أشخاص القانوف اػباص، مفادىا 
   .عمل من أعماؿ البناء أو الصيانة أو اقباز شغل من األشغاؿ بإقبازتعهد اؼبقاوؿ 

منو على اختصاص القضاء  14اؼبادة  ، حيث نصت1806يونيو  11وعقد التوريد الذي جاء النص عليو ُب مرسـو 
 االداري بنظر اؼبنازعات اؼبتعلقة بعقود التوريد اليت تربمها الدولة.

الصادر بتاريخ  2004 -559وأيضا ضم اؼبشرع عقد الشراكة أب العقود االدارية دبوجب اؼبادة األؤب من اؼبرسـو رقم: 
 ، حيث قالت: Partenariats Public-Privéاػباص بعقد الشراكة  2004يونيو  17

Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs. 

وُب مصر، فقد عمد اؼبشرع أب ربديد بعض العقود على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر، وأناط الفصل ُب منازعاهتا أب 
 .1لق دبجلس الدولةاؼبتع 1972لسنة  74القاضي االداري، وذلك ُب اؼبادة العاشرة من القانوف رقم 

                                                           
 .313جورج فيدال، القانون االداري، الجزء األول، مرجع سابق، ص  - 1
 .4-3، ص 2011، دار النيضة العربية، 01ضائي في تمييز العقد االداري، ط وليد محمد عباس، المعيار الق - 2
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كعقد امتياز اؼبرفق العاـ، وعقد االشغاؿ العامة، وعقد النقل، وعقد القرض العاـ، وعقد اؼبسانبة ُب مشروع 
 .2عاـ

حيث العقود اليت وبددىا اؼبشرع تسمى ايضا " بالعقود اؼبسماة "، باعتبارىا عقود نظم القانوف أحكامها، ووضع 
ؽبا اظبا، وىي عقود ادارية الف القانوف وصفها هبذه الصفة، وال خبلؼ حوؽبا، أي أهنا ؽبا نظاما قانونيا ؿبددا، وجعل 

 .3عقود ادارية بقوة القانوف
ومسلك اؼبشرع كما يقوؿ أمَت فرج يوسف ُب ربديد بعض العقود على سبيل اغبصر باعتبارىا عقودا ادارية 

اج أب قواعد تنظم ابرامها مغايرة لقواعد القانوف اػباص صائب، ذلك أف مثل تلك العقود ال تدع ؾباال للشك بأهنا ربت
وذلك لدخوؿ الدولة ُب تلك العقود بوصفها صادقة لتحقيق مصلحة عامة، حيث ال يبكن لعقود القانوف اػباص اف 

 .4ربمل مواصفاهتا
ضائي ُب ذلك، أي غَت أف غالبية الفقو انتقد بشدة مسألة التحديد التشريعي للعقد االداري، مفضبل اؼبعيار الق

 .5أنو األقدر على الكشف على الطبيعة القانونية لو كال شترؾ مسألة ربديد العقود االدارية للقاضي الذي 
 أي على اؼبشرع النظر ومراعاة جوىر العقد وليس ؾبرد تسميتو، وذلك بالتمعن ُب ىدفو وطريقة ابرامو ومضمونو. 

:"في الجزائر العقود االدارية ىي دائما بتحديد من أنويرى البعض الموقف الجزائري، أما خبصوص    
القانوف، بصفة مباشرة بنص قانوني  أو بصفة غير مباشرة وذلك أف يكوف ىناؾ نص قانوني يمنح المحاكم 

 .  6االدارية االختصاص للفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها االدارة .."
                                                                                                                                                                                                 

تنص المادة عمى ما يمي:" تختص محاكم مجمس الدولة دون غيرىا بالفصل في المسائل التالية: المنازعات المتعمقة بعقود  - 1
لحمو، العقود االدارية والتحكيم، دار الجامعة االلتزام أو األشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد أخر ..". أنظر: ماجد راغب ا

 .08، ص 2004الجديدة االسكندرية، 
-30، اطمع عميو في:  http://olc.bu.edu.eg/olc/images/413.pdfأنظر: محمد الشافعي ابو راس، العقود االدارية،  - 2

 وما بعدىا. 39مساءا، ص  19.00، عمى الساعة 06-2019
-06-30، اطمع عميو في:  http://olc.bu.edu.eg/olc/images/413.pdfس، العقود االدارية، محمد الشافعي ابو را - 3

 .37مساءا، ص  19.00، عمى الساعة 2019
 .24، ص 2016، دار العدالة مصر، 1، ج 1أمير فرج يوسف، الموسوعة الشاممة في العقود االدارية، ط -4
 الجة منازعات عقود االدارة "، موقع االستاذ سميماني السعيد:سميماني السعيد، " دور القاضي االداري في مع -5

http://www.slimaniessaid.com/ 
 ليال. 23.30، الساعة 2019-07-10أطمع عميو بتاريخ: 

، 1ذكرة ماجستير، كمية الحقوق، جامعة الجزائر فتحي عكوش، قواعد منازعات العقود االدارية في القضاء االداري الجزائري، م -6
 .11، ص 2015 -2014مدرسة الدكتوراة فرع االغواط، 

 .202ناصر لباد، القانون االداري، مرجع سابق، ص  

http://www.slimaniessaid.com/
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ا ومقبوال أب حد كبَت، حيث ال يبكن أف يكوف العقد االداري دائما ؿبدد وىذا اؼبوقف ليس سليما ودقيق   
 تشريعيا وقانونيا.

وذلك  –أي ال يقرر دائما طبيعة العقد باعتباره اداريا  –1فالقانوف ُب أغلب األحياف ال يقوؿ شيئا من ىذا 
 للتحوالت العديدة لؤلعماؿ االدارية التعاقدية.

تعدد بتنوع نشاطات االدارة العامة، حيث ٓب تعد ىناؾ صور حصرية للعقود االدارية، امبا فالعقود االدارية تتنوع وت
تعددت لتشمل أب جانب عقود اؼبقاوالت والتوريد وااللتزاـ، عقودا جديدة مثل: العقود اؼبالية اؼبتعلقة بالقرض 

حباث العلمية، وعقود متعلقة باؼبؤسسات واالقًتاض، والعقود االجتماعية، والعقود الصناعية، والعقود اؼبتعلقة باأل
 .2التعليمية، وعقود التأمُت..

 .3فحاالت النص على العقود االدارية تشريعيا ىي  حاالت استثنائية
 لذلك قبد ربديد العقود االدارية يكوف من سلطة القاضي أساسا ومربرا.

 ثانيا: التحديد القضائي للعقد االداري.
رين لتمييز العقود االدارية عن غَتىا من عقود القانوف اػباص، أحدنبا عضوي ىبص يعتمد القضاء االداري معيا

ضرورة أف يكوف أحد طرُب العقد االداري شخصا معنويا عاما، واآلخر موضوعي يتمثل ُب جوىر وموضوع العقد ُب حد 
 ذاتو.

 في المعيار العضوي للعقد االداري: التحوؿ .1
عقد االداري ىو ارتباط العقد اؼبرـب بشخص معنوي عاـ كأحد طرفيو. حيث اؼبقصود باؼبعيار العضوي احملدد لل

 قواعد القانوف االداري ما وضعت اال لتحكم نشاط االدارة ال نشاط األفراد.
والشخص اؼبعنوي العاـ كطرؼ ُب العقد االداري نعٍت بو االدارة العامة أساسا. فحيث كانت ادارة عامة ُب عقد 

 .ما كاف العقد اداريا
ورغم وضوح ىذا اؼبعيار ُب سبييز العقد االداري عن غَته، فاف ىناؾ مسائل قد تثار بشأف ربوؿ ُب طبيعة أطراؼ 

 العقد. أي تغَت ُب اؼبعيار العضوي اؼبميز للعقد االداري وىي اؼبسائل التالية:
 أذا كاف أحد طرفي العقد شخصا معنويا عاما ثم زالت عنو صفتو العامة:  -1-1

                                                           
 .348أحمد محيو، المؤسسات االدارية، مرجع سابق، ص  -1
 .233ص ، المرجع نفسو -2
 وما بعدىا. 562، مرجع سابق، ص ماجد راغب الحمو، العقود االدارية والتحكيم -3
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اداري ما بُت شخص يتمتع بصفة الشخصية اؼبعنوية العامة بداية مع طرؼ ثاف ٍب زبلع عنو ىذه  قد يرـب عقد
الصفة ويصبح شخص معنوي خاص ألي سبب كاف، وبالتإب تطرح مسألة ربوؿ العقد من الطابع االداري أب الطابع 

 العادي؟
على رامو ال وقت نشوب النزاع بصدده، ة ابربديد طبيعة العقد أب غبظتبٌت االحتكاـ ُب  اذباه القضاء الفرنسي

، حيث اذبهت ؿبكمة القضاء االداري أب اف تكييف العقد للشخص اؼبعنوي العربة نقيض ما اذبو اليو القضاء اؼبصري
فيو لتاريخ ابراـ العقد ال بعد ذلك، غَت أف احملكمة االدارية العليا اذبهت عكس ذلك اؼبسار معتربة زواؿ الصفة العامة 

ن الشخص العاـ وربولو أب شخص خاص يرتب على ذلك زواؿ الطبيعة االدارية عن العقد الذي يربمو الشخص العاـ ع
 .1قبل زواؿ صفتو العامة

ال سيما احملاكم العليا، يتبُت لو اذباه االجتهاد القضائي الفرنسي أب ربديد  فالناظر ألحكاـ القضاء الفرنسي
 ظة ابرامو وليس غبظة نشوب النزاع القضائي بصدده.الطبيعة القانونية للعقد أب غب

ففي حالة ابراـ شخص عاـ، عقدا اداريا، فهذه الطبيعة لن تزوؿ عنو حىت لو ربوؿ الشخص العاـ أب شخص 
 .19652 -17-19خاص، وُب ذلك أقر اجتهاد ؾبلس الدولة ُب قرار لو بتاريخ: 

 Caisse centrale deُب قضية  16/11/2116بتاريخ  التنازع محكمةوكاف ذلك أيضا ُب حكم 

reassurance فعندما الطبيعة القانونية للعقد تتحدد وقت ابراموحيث قالت:" ما ٓب يكن شبة تشريع ـبالف، فاف .
تتخذ اؼبؤسسة العامة من القانوف الطابع الصناعي والتجاري، فاف العقود اليت تربمها من أجل احتياجات نشاطاهتا ىبتص 

ضاء العادي باستثناء اليت تكوف بطبيعتها متعلقة بامتيازات السلطة العامة... ودبا اف العقد ال وبتوي على أي بنظرىا الق

                                                           
تكممت محكمة القضاء االداري المصرية بمناسبة تحول المؤسسة العامة لألبنية العامة الى شركة قطاع عام بمقتضى القرار  -1

حيث أكدت المحكمة عمى ضرورة توافر الصفة االدارية والعامة لمشخص المعنوي العام وقت  1965لسنة  4416الجميوري رقم: 
م العقد، فاذا فقد الشخص العام صفتو العامة فال أثر لذلك عمى طبيعة العقد الذي يظل اداريا ويختص بنظره القضاء االداري ابرا

، 1969 -03 -16ق، جمسة  19لسنة  287وتطبق بشأنو قواعد القانون العام. حكم محكمة القضاء االداري في الدعوى رقم: 
-05-05ق، جمسة  19نة لس 884وحكميا في القضية رقم  609ص  1969-1966مجموعة أحكام القضاء االداري من سنة 

 .611، ص 1969
 

، 49، الموسوعة االدارية الحديثة، ج 1994-01-18ق، جمسة  33لسنة  1386وحكم المحكمة االدارية العميا في الطعن رقم 
 .43ص 

، ص 49، الموسوعة االدارية الحديثة، ج 1994-01-02ق، جمسة  34لسنة  154حكم المحكمة االدارية العميا في الطعن رقم 
54. 

، رسالة دكتوراة منشورة،  بيروت لبنان زين 1عمي عبد األمير قبالن، أثر القانون الخاص عمى العقد االداري، ج أشار اليو،  - 2
 .213، ص 2014، 2الحقوقية ، ط 
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شرط غَت مألوؼ ُب القانوف اػباص، بل يرتبط دبهاـ صناعية ذبارية فبنوحة للصندوؽ اؼبركزي للتأمينات، فاف العقد يعد 
 . 1هبذه اؼبثابة من قبيل العقود القانوف اػباص "

حيث   14/11/2117وقد سايرت ؿبكمة النقض الفرنسية النظر السابق ُب عديد من أحكامها ومنها حكم 
. ودبا اف العقد ؿبل الطعن ابـر ُب الطبيعة القانونية للعقد تتحدد وقت ابراموقالت:" ما ٓب يكن شبة تشريع ـبالف، فاف 

صناعي والتجاري عن شركة كهرباء فرنسا. واف ىذا قبل زواؿ صفة اؼبؤسسة العامة ذات الطابع ال 17/13/2113
للهيدروليات كاف ىبضع لنظاـ استثنائي غَت مألوؼ للقانوف العادي، فانو يعد هبذه  Gordالعقد اؼبرـب بينهما وبُت شركة 

 .2اؼبثابة عقدا اداريا فبا ال ىبتص بو القضاء العادي"
 اذا كاف طرفا العقد أشخاصا معنوية عامة: -1-2

ر العضوي اؼبميز للعقد االداري يرتبط دبا اذا كاف أحد طرُب العبلقة شخصا معنويا عاما، والسؤاؿ الذي اؼبعيا   
قد يثار هبذا االفًتاض، ىو ما اذا كاف طرُب العبلقة التعاقدية شخصا معنويا عاما ىل يستتبع ذلك اعتبار العقد اداريا 

 حتما، وبدوف نقاش؟
منهجا يبيز العقد الذي  Daniel Labetoulleلقد تبٌت مفوض الدولة  في االجتهاد القضائي الفرنسي،   

يرـب بُت األشخاص اؼبعنوية العامة، اعتباره حبسب األصل عقدا اداريا استنادا العتبارىا قرينة قانونية بسيطة تقبل اثبات 
 العكس.
ريح حُت قالت ُب حكمها حيث وافقت ؿبكمة التنازع الفرنسية رأي ىذا اؼبفوض ولو كاف بالتلميح ال التص 

:" العقد اؼبرـب بُت Union des assurances de Paris–UAPُب قضية  21/13/1983الصادر بتاريخ: 
شخصُت عامُت يأخذ من حيث اؼببدأ الطابع االداري، وىبتص القضاء االداري بنظر اؼبنازعات الناشئة عن عدـ الوفاء 

قد بالنظر أب موضوعو يتولد عنو عبلقة من عبلقات القانوف اػباص". وىو بالتزاماتو، عدا اغباالت اليت يكوف فيها الع

                                                           
 .14-13من وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  1أنظر: ىامش رقم  - 1

ث صدر ىذا الحكم بمناسبة لجوء الدولة الفرنسية الى احداث تغيرات في الشكل القانوني لممؤسسات العامة ذات الطابع حي
متضمنا  1992يوليو  16بتاريخ:  665-92الصناعي والتجاري وتحويميا الى شكل الشركات المساىمة، حيث صدر قانون رقم: 

ؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري الى شكل شركات مساىمة. حيث تحويل الصندوق المركزي لمتأمينات من شكل الم
، قبل تحويمو الى شركة مساىمة، متضمنا معية التعاونية الفرنسية لممعمارعقدا مع الج 1984سبق وان ابرم الصندوق في عام 

 رف محكمو، ويختار المحكمان الحكم الثالث.امكانية المجوء الى التحكيم الثالثي أي ثالثة محكمين حال التنازع حيث يختار كل ط
 .15من وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  2ىامش  - 2
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 ُب قضية 2117يوليو  9ذات االذباه الذي تبنتو احملكمة االدارية االستئنافية ؼبدينة مارساي ُب حكمها الصادر بتاريخ 

Commune dalet les Bains
1. 

القرينة القانونية البسيطة حيث يكوف الطرفاف لكن اجتهاد ؿبكمة التنازع ىذا اؼبؤسس على االحتكاـ أب 
ال تنطبق اال حاؿ غياب النص  ألهنا، احتياطية قرينةاؼبتعاقداف شخصاف معنوياف عاماف كاف العقد ادريا بالتبعية، ىي 

 التشريعي الذي وبدد جهة االختصاص القضائي. 
عيار التقليدي العضوي واؼبوضوعي معا: كما يبكن دحض واالستغناء عن ذات القرينة البسيطة لصاّب اعماؿ اؼب

 أي اف اتصاؿ العقد دبرفق عمومي وتطبيقو لشروط غَت تلك الشروط اؼبألوفة ُب قواعد القانوف اػباص كاف العقد اداريا.
حيث اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي كرس اغبل القانوين اؼبستند أب اعماؿ اؼبعيار التقليدي ُب ربديد طبيعة العقد 

، وذلك ُب بعض UAPبُت أشخاص معنوية عامة دوف االستناد أب معيار القرينة القانونية البسيطة كما ُب قضية  اؼبرـب
 أحكامو.

 و O.P.H.L.M من جهة وبُت B.A.S و O.P.H.L.Mوكاف ذلك دبناسبة النزاعُت اللذاف كانا بُت 
C.R.O.U.S ،ر القرينة القانونية البسيطة يبكن القوؿ  حيث أطراؼ التعاقد كاف بُت مؤسسات عمومية، فتبعا ؼبعيا

باتصاؼ العقدين باالدارية مباشرة. لكن اجتهاد ؾبلس الدولة طبق اؼبعيار التقليدي من خبلؿ مراعاة موضوع وشروط 
خبصوص  11/13/2111األحكاـ اؼبطبقة على العقدين، وىو ذات االجتهاد الذي كرسو ُب حكمو الصادر ُب تاريخ 

، وأكد ذلك كذلك حكم Morestelـ بُت احدى الشركات والصندوؽ الوطٍت للطاقة من جهة وبلدية عقد القرض اؼبرب 
حُت ذكر اجمللس اف دخوؿ  Union des groupements dàchats publicsُب قضية  13/11/2113

 .2األشخاص العامة ُب عبلقات تعاقدية فيما بينهم ال يعٍت خلع الصفة االدارية على تلك العبلقات
وبالتإب القاضي االداري عندما يطرح لو نزاع يتعلق بعقد مرـب بُت شخصُت عامُت، فانو يقـو بتحليل عناصر    

العقد لَتى مدى انطباؽ فبيزات العقد االداري معو أـ ال، كما ىو حاؿ دراسة عقد ما بُت شخص عاـ وشخص 
 .3خاص

لعامة تشكل عقودا ادارية، اعتمادا على اؼبعيار يبكن القوؿ، انو ليست كل العقود اليت تربمها األشخاص ا   
 Les actes deوأعماؿ التسيَت  Les actes dàutoritéالعضوي، حيث هبب التمييز بُت أعماؿ السلطة 

                                                           
1  - C.A.A.de Marseille, 9 juillet 2007, Commune dàlet les Bains, arrét n:04MA02198. 

 .319أنظر: جورج فيدال، القانون االداري، الجزء األول، مرجع سابق، ص 
 .31 -30 -29 -28مرجع سابق، ص وليد محمد عباس،  - 2
 .29مرجع سابق، ص وليد محمد عباس، - 3
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gestion فاذا ما تصرؼ الشخص العاـ بصفتو صاحب سلطة نكوف أماـ عقد اداري، وعندما يتصرؼ تصرفا تعاقديا .
 .1ماؿ التسيَت، نكوف أماـ عقد من عقود القانوف اػباصانطبلقا من كونو يقـو بأع

 اذا كاف طرفا العقد من أشخاص القانوف الخاص -1-3

القاعدة العامة اف العقود اليت ترـب ما بُت أشخاص القانوف اػباص ىي عقود خاصة بالتبعية ال ادارية زبضع 
 للقانوف العادي والقاضي العادي.

خرج كذلك ىذه اؼبرة مبينا سبيزه ُب االبتداع واالنشاء والتأثَت ُب العبلقات  لكن اجتهاد القضاء االداري الفرنسي
التعاقدية، من خبلؿ اضفاء الصبغة االدارية على بعض العقود اليت قد ترـب ما بُت أشخاص القانوف اػباص حاؿ تعاقد 

ف اؼبدين، ٍب استنادا غبكم ؿبكمة الشخص اػباص باسم وغبساب الشخص اؼبعنوي العاـ استنادا لنظرية الوكالة ُب القانو 
 .2Peyrotالتنازع الشهَت ُب قضية 

ذىب البعض ُب تعريف الوكالة بأهنا:" عقد دبقتضاه يبنح شخص اؼبوكل أب شخص آخر الوكيل سلطة القياـ 
ذف بو الوكيل قائبل:" عقد يؤ  1984. وعرؼ التقنُت اؼبدين الفرنسي الوكالة ُب نص اؼبادة 3بعمل قانوين باظبو وغبسابو "

 .4بعمل شيء باسم وغبساب اؼبوكل "
اف عقد استغبلؿ أحد  1936-12-18حيث اعترب اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي ُب حكمو الصادر بتاريخ: 

 1954-12-24من طبيعة ادارية. وُب حكم بتاريخ  Pardeوبُت السيد الشواطئ العامة واؼبرـب بُت نقابة السياحة 
قانونية تضفي طابع العقد االداري حاؿ وجود وكالة لصاّب شخص عاـ بُت شخصُت من أشار أب وجود رابطة 

 .5اػبواص
حيث تبعا لذلك استقر اجتهاد قضاء ؾبلس الدولة الفرنسي على أف تعاقد الفرد أو اؽبيئات اػباصة وغبساب 

 .6اليت يقـو عليها العقد االداريالشخص اؼبعنوي العاـ يكتسب صفة العقد االداري اذا ما توافرت فيو العناصر األخرى 

                                                           
 70رابحي أحسن، األعمال القانونية االدارية، مرجع سابق، ص  - 1

Philippe Georges, droit public, 7 éme édition, Ed Siry, Paris, 1989, p 334. 

 .316سابق، ص  أنظر: جورج فيدال، القانون االداري، الجزء األول، مرجع 2-
 .34وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  -3
 القانون المدني الفرنسي . -4

5
 - C.E, 18-12-1936, Sieur Prade, Rec, p 1124 

C.E, 24-02-1954, sté des Ateliers de Constrection Schwartz-Haumont c/Secrétaire détat à la 

production industrielle, cité par J.F.Prévost, art préc, p 823. 
6

 - F.Lichere, Les contrats administratifs entre personnes privées, thése Montpellier, 1998. 
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قائلة اف العقود اؼبربمة بواسطة  1963 -يوليو-18بتاريخ  Peyrotٍب جاءت ؿبكمة التنازع الفرنسية ُب حكم 
 شركات االقتصاد اؼبختلط مع أشخاص القانوف اػباص لصاّب شخص عاـ ىي عقود ادارية.

حيث ابرمت  autoroute Esterel-Cote dàzurعى حيث ًب منح التزاـ انشاء أحد الطرؽ السريعة لشركة تد
 .Peyrotىذه األخَتة عقودا مع عدد من اؼبقاولُت ومنها ذلك اؼبرـب مع منشأة 

االبتدائية واليت قررت اف ىذا النزاع يدخل ُب   Foixحيث ثار نزاع بصدد ىذا العقد، عرض األمر على ؿبكمة 
واليت ارتأت اف النزاع اؼبثار  Toulouseالذي رفضتو ؿبكمة استئناؼ االختصاص اؼبقرر للقضاء العادي، وىو االذباه 

االدارية واليت ذىبت  Niceالنزاع على ؿبكمة  Peyrotيدخل ضمن اطار القضاء االداري. وكانت قد عرضت شركة 
ع السليب وقررت احالة اؼبوضوع أب ؿبكمة التنازع للفصل ُب مسألة التناز  Toulouseبرأي ـبالفا حملكمة استئناؼ 

 اؼبثار.
حيث أقرت ؿبكمة التنازع اختصاص القاضي االداري تأسيسا لتعلقو بتنفيذ عقد من عقود األشغاؿ العامة، واف  

 كاف طرفا العقد من أشخاص القانوف اػباص، الرتباطو وكالة لشخص معنوي عاـ.
ى كافة األشخاص اػباصة، وامبا ال ينطبق حكمو عل Peyrotغَت اف االستثناء حملكمة التنازع الفرنسية ُب حكم 

عندما ترـب عقدا غبساب شخص معنوي عاـ ويتعلق دبجاالت تدخل ُب صميم  شركات االقتصاد المختلطفقط على 
 اعبسور، واألنفاؽ األرضية. كإنشاءاألعماؿ اليت تقـو هبا الدولة كإنشاء الطرؽ العامة واالعماؿ شديدة الصلة هبا  

وتنفيذ أعماؿ ذبميل ود اؼبتعلقة بإنشاء أحد اجملازر ة الفرنسي عدـ اعتبار العقحيث أكد اجتهاد ؾبلس الدول
 .1وزبطيط أراضي الدولة، ونفس اغبكم خبصوص عقود تشييد اؼبباين عقود ادارية

مد االجتهاد القضائي الفرنسي حكم  1989-13-13بتاريخ:  A.R.E.Aوأخَتا ُب حكم ؾبلس الدولة لقضية 
Peyrot  منحت الدولة الفرنسية أب شركة الطرؽ السريعة  1971-14-15اػباصة، حيث بتاريخ أب الشركات

، ومن 1977-13-31حق انشاء واستغبلؿ ثبلثة طرؽ سريعة، وبتاريخ  ) ( Rhone-AlpesA.R.E.Aإلقليم 
قد نصت ، و  I.S.Aعقدا مع ؾبموعة مؤسسات  A.R.E.Aأجل تنفيذ أعماؿ االنشاءات ُب الطريق األوؿ، أبرمت شركة 

 من دفًت الشروط االدارية اػباصة باؼبشروع على اف ربل اؼبنازعات الناشئة عن ىذا العقد بطريق التحكيم. 17اؼبادة 

                                                           
1
T.C, 25-06-1973, stédécoonomie mixte dàménagemement et de gestion du marché dintérét national 

de Paris-La - Villette (S.E.M.V.I) p 846. 

C.E, 5 mai 1972, stédéquipement de lindre et minstre de Léquipement et du Logement c/sieur 

ALLain, Rec; p 341. 

C.E, 09-02-1994, sté des autoroutes Paris-Rhin-Rhone; Rec, p 36. 
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، 1985-11-24بتاريخ:  I.S.Aوؾبموعة مؤسسات   A.R.E.Aحيث ثار نزاع حوؿ تنفيذ ىذا العقد بُت شركة 
، حيث طعنت االخَتة  AREAأب ادانة شركة  1986-14-17حيث ًب عرض النزاع للتحكيم حيث انتهت ُب 

 ابتغاء القضاء ؽبا بالغاء اغبكم الصادر عن ىيئة التحكيم. 1986يوليو  18أماـ ؾبلس الدولة بتاريخ: 
.Peyrotحيث أكد ؾبلس الدولة الفرنسي الطابع االداري على العقد مستهديا بقضية 

1. 
:".. عندما يرـب عقد بُت شخصُت من أشخاص  عن ذلك قائبل Laurent Richerوقد عرب لوروف ريشي 

القانوف اػباص، ويكوف أحدنبا فبثبل لشخص معنوي عاـ، فاف كل شيء وبدث وكأف ىذا األخَت كاف طرفا ُب العقد، 
وىذا ما هبعل العقد الدائر بينهما عقدا اداريا، وتتحقق ىذه اغبالة عندما يبثل الشخص اػباص نظَته العاـ فيتصرؼ 

 .2سابو أيضا "باظبو وغب
، يرى ؿبمد قبطاف تطبيق اؼبعيار العضوي ُب نظرية العقد االداري قد موقف االجتهاد القضائي الجزائريأما عن 

تصطدـ واقعيا ببعض التطبيقات، وهبعل القضاة االداريُت يواجهوف مشاكل كبَتة ُب ابراـ عقود ادارية من طرؼ أشخاص 
 .3قانونية خاصة

اؼبتعلق بالقانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية على  11-88انوف رقم من الق 56نصت اؼبادة 
عندما تكوف المؤسسة العمومية االقتصادية مؤىلة قانونا لممارسة صالحيات السلطة العامة، وتسلم بموجب  أنو:"

ارسة ىذه ذلك وباسم الدولة ولحسابها ترخيصات وايجارات وعقود ادارية أخرى، فاف كيفيات وشروط مم
الصالحيات وكذا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها، تكوف موضوع نظاـ مصلحة يعد طبقا للتشريع والتنظيم 

 المعموؿ بهما ".
يعلق أحسن راحبي عن النص القانوين السابق، مؤكدا على امكانية قياـ نزاع اداري موضوعو عقد اداري بُت 

بتطبيق معيار " الوكالة " اؼبتعلق بتمثيل األشخاص العمومية ذات الطابع مؤسسات تنتمي أب القانوف اػباص، خاصة 
 .4االداري. فينعقد تبعا لذلك اختصاص القاضي االداري تطبيقا ؼبعيار السلطة العامة بدال من اؼبعيار العضوي

 المعيار الموضوعي لتحديد العقد االداري. .2
ل اساسا من فكرتُت؛ فكرة اؼبرفق العاـ من جهة، واتباعو اف اؼبعيار اؼبوضوعي لتحديد العقد االداري يتشك   

ألساليب القانوف العاـ أو البنود غَت اؼبألوفة واؼبتميزة من جهة ثانية، حيث طرحت عدة تساؤالت زبص اؼبعيارين اؼباديُت 

                                                           
 .47-46وليد محمد عباس، مرجع سابق، ص  - 1

2
 - Laurent Richer,Les contrats administratifs, Ed Dalloz, Paris, 1991, p 16. 

 .71أشار اليو: أحسن رابحي، األعمال القانونية االدارية، مرجع سابق ص  -3
 .72ص المرجع نفسو، أنظر:  -4
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يكوف كافيا معا: ىل ىناؾ ضرورة الجتماعهما معا؟ أو يستبعد أحدنبا اآلخر؟ ىل كل واحد منهما ضروري بدوف أف 
 أو كاؼ بدوف أف يكوف ضروريا؟ أـ ضروري وكاؼ ُب آف واحد؟

االجتهاد القضائي الفرنسي اسقر على االكتفاء بوجود أحد ىذين العنصرين جبانب العنصر العضوي، وكاف ذلك 
صري، ، على خبلؼ ما استقر عليو االجتهاد القضائي اؼب19561نيساف   20قضية " الزوجاف برتاف " في دبناسبة 

 .2والذي يؤكد على ضرورة وجود العنصرين معا مع اؼبعيار العضوي
ىذا اغبل الذي اعتمد اجتهاد ؾبلس الدولة، أي  1958كانوف الثاين   13ولقد تبنت ؿبكمة التنازع الفرنسية ُب 

 . دوف اشًتاط الجتماعهما معا.3االكتفاء دبعيار مادي واحد لتمييز العقد االداري فقط
، يبكن تبيُت مدلوؿ العقد االداري وربديد معياره من خبلؿ تتبع التطور اه القضاء االداري اعبزائري اذبأما ُب   

التشريعي الذي مس التنظيم القانوين للصفقات العمومية ٍب ربليل آراء الفقو ُب ذلك على ضوء تطبيقات القضاء 
 واجتهاداتو.

 157/ 62دبوجب القانوف رقم:  لفراغ القانوين قررتسدا منها لو  1962/ 17/ 15قبلؿ اعبزائر ُب: غداة است
  .بالتشريع الفرنسي عدا ما يتعارض مع السيادة االستمرار بالعمل 1962/ 12/ 31اؼبؤرخ ُب: 

الصفقات العمومية ؾباؿ اسًتاتيجي الستهبلؾ األمواؿ العامة وتنفيذ اؼبشروعات فقد أصدر اؼبشرع وباعتبار 
فقرر دبوجبو إنشاء اللجنة اؼبركزية للصفقات العمومية اليت عهد ، 1964/ 13/ 26:بتاريخ 113/ 64مرسوما رقم: 

 .ؽبا اختصاص ازباذ األحكاـ القانونية وإجراءات تنفيذ الصفقات العمومية

قانوف الصفقات العمومية و  اؼبتضمن 1967/  16/  17اؼبؤرخ ُب:  91/ 67وقد صدر إثر ذلك األمر رقم: 
حيث جاء ُب نص اؼبادة األؤب منو قولو:" الصفقات العامة ىي  .ُب ؾباؿ الصفقات العموميةىي أوؿ خطوة تشريعية 

ذبريها الدولة واحملافظات والبلديات واؼبؤسسات والدواوين العامة، وفق الشروط اؼبنصوص عليها ُب ىذا  عقود خطية
 .4القانوف، وذلك هبدؼ ربقيق أشغاؿ أو توريدات أو خدمات "

                                                           
 .662مارسو لون وآخرون، أحكام المبادئ في القضاء االداري الفرنسي، مرجع سابق، ص  -1

 .322جع سابق، ص جورج فيدال، القانون االداري، الجزء األول، مر 
 .273 -271ياسر محمود محمد الصغير، مرجع سابق، ص  - 2

 .49وأنظر: وليد محمد عباس، المعيار القضائي في تمييز العقد االداري، مرجع سابق، ص 
 .322جورج فيدال، القانون االداري، الجزء األول، مرجع سابق، ص  - 3
 ، المتعمق بقانون الصفقات العمومية الجزائري.1967يونية  17المؤرخ في:  90-67المادة األولى من األمر:  - 4
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تعامل بتنظيم صفقات اؼب اؼبتعلق 1982/ 14/ 11اؼبؤرخ ُب :  145/ 82اؼبرسـو رقم: ٍب تبعو صدور 
حيث جاء ُب اؼبادة  .العمومي و ذلك سعيا من اؼبشرع إلضفاء نوع من الليونة والبساطة ُب إبراـ الصفقات العمومية

عقود، ومربمة وفق الشروط الواردة الرابعة منو؛ " صفقات اؼبتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب التشريع الساري على ال
، قصد اقباز األشغاؿ واقتناء اؼبواد واػبدمات".   ُب ىذا اؼبرسـو

ىذه ى و ظهرت اغباجة إٔب تعديل يتماش اليت دعت الببلد للدخوؿ ُب اقتصاد السوؽو الظروؼ االقتصادية  تطوروب
يتضمن تنظيم الصفقات  1991/ 11/ 19: اؼبؤرخ ُب 434/ 91رقم:رسـو التنفيذي الظروؼ وكاف ذلك دبوجب اؼب

حيث جاء ُب اؼبادة الثالثة منو:" الصفقات العمومية، عقود مكتوبة حسب مفهـو التشريع  .بالصفقات العمومية العمومية
، قصد اقباز األشغاؿ واقتناء اؼبواد واػبدمات غبساب  الساري على العقود، ومربمة وفق الشروط الواردة ُب ىذا اؼبرسـو

 اؼبتعاقدة ".اؼبصلحة 

 :منو على اف 3جاء ُب اؼبادة  والذي 2112/ 17/ 24اؼبؤرخ ُب:  251/ 12صدر اؼبرسـو الرئاسي رقم:  ٍب
في ىذا  ، تبـر وفق الشروط المنصوص عليهاالصفقات العمومية، عقود مكتوبة في مفهـو التشريع المعموؿ بو"

، قصد انجاز األشغاؿ  ".دراسات، غبساب اؼبصلحة اؼبتعاقدةالواقتناء اؼبواد واػبدمات و  المرسـو
وجاء ُب اؼبادة الثانية منو:" ال تطبق أحكاـ ىذا اؼبرسـو اال على الصفقات ؿبل مصاريف االدارة العمومية 
واؽبيئات الوطنية اؼبستقلة والواليات والبلديات واؼبؤسسات العمومية ذات الطابع االداري باالضافة أب مراكز البحث 

ؤسسات العمومية اػبصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، واؼبؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتنمية واؼب
مشاريع  بإقبازوالثقاُب واؼبهٍت واؼبؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف ىاتو االخَتة 

 النص " اؼبصلحة اؼبتعاقدة ". استثمارات عمومية دبسانبة هنائية ؼبيزانية الدولة، وتدعى ُب صلب
يتضمن الصفقات العمومية  2115-19-16اؼبؤرخ ُب:  247-15وجاء اخَتا اؼبرسـو الرئاسي رقم: 

وتفويضات اؼبرفق العاـ.  حيث جاء ُب اؼبادة الثانية منو " الصفقات العمومية عقود مكتوبة ُب مفهـو التشريع اؼبعموؿ 
، لتلبية حاجات اؼبصلحة اؼبتعاقدة بو، ترـب دبقابل مع متعاملُت اقتصا ديُت وفق الشروط اؼبنصوص عليها ُب ىذا اؼبرسـو

 ُب ؾباؿ األشغاؿ واللواـز واػبدمات والدراسات".
ىو و  11/ 88القانوف رقم:  منهاباشرة دبيداف الصفقات العمومية و د صدرت نصوص قانونية ؽبا عبلقة ماوكانتق

اؼبتعلق  1991/ 18/ 15اؼبؤرخ ُب:  21/ 91االقتصادية وكذا القانوف رقم: القانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية 
 .الوطنية باحملاسبة
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يعطي تعريفا كامبل للعقد االداري معلنا  91-67يشَت أضبد ؿبيو أب اف قانوف الصفقات العمومية األوؿ رقم:    
لطابع االداري، واؼبعيار الشكلي اؼبتعلق بالشروط على تبٍت ثبلث معايَت، اؼبعيار العضوي اؼبتعلق باألشخاص العامة ذات ا

واالجراءات الواجبة إلبراـ الصفقات العمومية، وأخَتا اؼبعيار اؼبادي اؼبتعلق دبوضوع أو ؿبل الصفقة ُب ربقيق أشغاؿ أو 
 توريدات أو خدمات.

، حي    ث ال يبقى اؼبعيار العضوي وىو ذات اؼبوقف الذي يبكن األخذ بو ُب ظل التشريعات السارية اؼبفعوؿ اليـو
داال على كافة العقود االدارية، وال حىت التجديد القانوين لو، ليضل القاضي االداري لو دور أساسي ُب تكييف العقود 

 دبوجب اؼبعيار اؼبادي اؼبوضوعي حيث يعوزه اؼبعيار الشكلي القانوين.
 .الفرع الثاني: اتفاقية التوأمة بين الجماعات المحلية والغير

تنمية اعبماعات احمللية خاصة ُب اعبوانب اؼبختلفة اؼبادية واؼبعنوية، أولت التشريعات امكانية التعاوف  إطارُب    
بينها وبُت اعبماعات احمللية األجنبية وابراـ اتفاقيات التوأمة، وىذا ما يطرح التكييف القانوين ؽبذه األعماؿ اليت تأتيها 

 لية أجنبية، خاصة وأهنا تنطلق باعتبارىا عقود بداية.اعبماعات احمللية مع صباعات ؿب
 نبُت ذلك ُب االجتهاد القضائي الفرنسي )أوال(، ٍب ُب االجتهاد القضائي اعبزائري )ثانيا(.

 أوال: اتفاقية التوأمة بين الجماعات المحلية والغير في فرنسا.
فكرة امكانية ابراـ تلك اعبماعات احمللية عقودا نظرا لتنامي مفاىيم حريات واستقبللية اعبماعات احمللية ظهرت 

 .1ذات طابع دوٕب
إلمكانية ابراـ اعبماعات احمللية عقودا دولية استنادا أب اؼببدأ  مؤيدحيث انقسم الفقو الفرنسي حوؿ اؼبسألة، بُت 

العقود ذات الطابع الدوٕب لذلك ؿبتجا دبسألة حصر  واتجاه ثاف رافضالدستوري اؼبقر لئلرادة اغبرة للجماعات احمللية، 
 .2على الدولة وفقط

من  131حسم الرأي أب صاّب االذباه األوؿ بشكل هنائي، وذلك ُب الفقرة األؤب من اؼبادة  الفرنسي المشرع
، حيث اعًتؼ للجماعات احمللية بسلطة 16/12/1992االدارة االقليمية للجمهورية الفرنسية الصادر بتاريخ:  قانوف

 .3واتفاقات مع اعبماعات االقليمية األجنبيةابراـ عقود 

                                                           
1

 - Richer.L, Droit des contrats administratifs, 1995, p 118. 

 .224نقال عن: عمي عبد األمير قبالن، مرجع سابق، ص 
 .225عمي عبد األمير قبالن، مرجع سابق، ص  - 2
 المحمية الفرنسي.المتعمق بالجماعات  06/02/1992أنظر قانون:  - 3
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، أكد اف االتفاؽ اؼبرـب بُت اعبماعات 25/11/1994غَت أف اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي ُب قرار لو بتاريخ: 
رنسي ال يبنح ذلك االختصاص ، حيث الدستور الفال يعد معاىدة دولية او اتفاقا دوليااحمللية الفرنسية وطرؼ أجنيب 

أف ىذا األمر مستقر وثابت ُب األوساط االدارية الفرنسية، أي اف االجتهاد القضائي أقر بصفة العقد للتصرؼ  كماؽبا،  
 :1اشكاليةاؼبعٍت، لكن ذلك دعا أب اثارة 

 ؟عقد اداريا دوليا أـ ال أجنبيمدى اعتبار التصرؼ الواقع بين الجماعات المحلية وطرؼ 
يق القانوف األجنيب على العقد الذي يستجمع عناصر العقد االداري اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي رفض تطب

ويتصل ُب نفس الوقت بأكثر من نظاـ قانوين، أي اف قضاء اجمللس رفض تنازع التصرؼ بُت العقد االداري والعقد 
عقد ما، ال  الدوٕب، أي انو رفض اف يكوف العقد اداريا ودوليا ُب آف واحد، حيث اذا ثبتت عناصر العقد االداري ُب

 .2يطبق عليو اال قواعد القانوف االداري الداخلي
 ثانيا: اتفاقية التوأمة بين الجماعات المحلية والغير في الجزائر.

أما بالنسبة ؼبوقف االجتهاد والتشريع اعبزائري خبصوص ىذه اؼبسألة، فإننا بداية فبكن اف نرجع أب القانوف 
 لكل من البلدية والوالية.األساسي ٍب قانوف اعبماعات احمللية 

 منو: 9األوؿ للببلد، جاء ُب اؼبادة  1963ُب دستور 
 " تتكوف اعبمهورية من ؾبموعات ادارية يتؤب القانوف ربديد مداىا واختصاصاهتا.

 تعترب البلدية أساسا للمجموعة الًتابية واالقتصادية واالجتماعية ".
 منو: 7؛ جاء ُب اؼبادة 1976وُب دستور 

 الذي يتم فيو التعبَت عن االرادة الشعبية وتتحقق فيو الديبقراطية. واإلطارلس الشعيب ىو اؼبؤسسة القاعدية للدولة، " اجمل
 كما أنو القاعدة األساسية لبلمركزية وؼبسانبة اعبماىَت الشعبية ُب تسيَت الشؤوف العمومية على صبيع اؼبستويات..".

:" اعبماعات االقليمية للدولة ىي البلدية والوالية، البلدية ىي اعبماعة منو 15؛ جاء ُب اؼبادة 1989وُب دستور 
 القاعدية ".

 ". ُب تسيَت الشؤوف العموميةمنو قالت:" يبثل اجمللس اؼبنتخب قاعدة البلمركزية ومكاف مشاركة اؼبواطنُت 16واؼبادة 
 .1989ُب دستور  17و  16دتُت منو بنفس ما جاء ُب اؼبا 17و 16؛ جاء ُب نصي اؼبادتُت 1996وُب دستور 

                                                           
 .226عمي عبد األمير قبالن، مرجع سابق، ص   - 1
 .226ص  المرجع نفسو، -2
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حيث ما يبكن استنتاجو من النصوص األساسية للنظاـ القانوين اعبزائري اؼبتعاقبة، أكدت على التنظيم احمللي من 
خبلؿ اعبماعات االقليمية واؼبمثلة ُب البلدية والوالية مؤكدة على مشاركة اؼبواطن ُب تسيَت الشؤوف العمومية، دوف 

 مكانية مسانبة اعبماعات احمللية ُب أعماؿ واتفاقات مع صباعات ؿبلية أجنبيةاالشارة أب مدى ا
 منو قولو: 57فقد جاء ُب الفرع اػبامس لنظاـ اؼبداوالت ُب اؼبادة  11/11رقم  البلدية قانوفاما 

 ...".اتفاقيات التوأمة-ال تنفذ اال بعد المصادقة عليها من قبل الوالي، المداوالت المتضمنة ما يأتي:.."
تخضع توأمة بلدية ما مع بلدية منو :"  106وجاء ُب الباب الثاين اؼبتعلق اؼبعنوف بصبلحيات البلدية ُب اؼبادة 

أو أي جماعة اقليمية اجنبية أخرى الى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي وزير الشؤوف 
 الخارجية.

 التنظيم". تحدد كيفية تطبيق ىذه المادة عن طريق
 منو: 54اعبزائري الساري اؼبفعوؿ فانو قاؿ ُب اؼبادة  12/17 الوالية قانوفأما 

(، مداوالت المجلس الشعبي 2ال تنفذ اال بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية، في أجل اقصاه شهراف )"
 الوالئي المتضمنة ما يأتي:

 اتفاقيات التوأمة،..". -
الية يبكن للجماعات احمللية اعبزائرية ابراـ ما يسمى اتفاقية توأمة مع الغَت، وذلك بُت اذا حسب قانوين البلدية والو 

 بلدية مع بلدية أجنبية او صباعة اقليمية أجنبية ونفس الشيء خبصوص الوالية.
 كباوؿ بداية اف نعرؼ اؼبقصود باتفاقيات التوأمة ٍب نتكلم ُب التكييف القانوين ؽبا وطبيعتها القانونية.

  االصطبلح اللغوي: ُب
وئاما: وافقو، لوال الوئاـ ؽبلك االنساف، اؼبعٌت  جاء ُب لساف العرب البن منظور قولو: وأـ؛ اؼبؤاءمة اؼبوافقة. واءمو

 .1اف االنساف لوال نظره أب غَته فبا يفعل اػبَت واقتداءه بو ؽبلك
 . 2توءـ وتعٍت: تعاوف وتبادؿ اػبربات واآلراء تواءـ الشخصاف أو الشيئاف: توافقا، وتناسبا. وقالوا توأمة مصدر

أما ُب االصطبلح الفقهي؛ مفهـو التعاوف البلمركزي الدوٕب قريب من اتفاقيات التوأمة بُت اعبماعات احمللية، وىو 
 .1مفهـو حديث وال يزاؿ ُب مرحلة التشكل، حيث بعض الفقو يعطي لو مفهوما واسعا وآخر ضيقا

                                                           
 ابن منظور، لسان العرب، جرف التاء. -1
 أنظر: المعجم الوسيط، معجم المغة العربية المعاصر. -2
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عن منح صفة فاعل أساسي ُب التعاوف البلمركزي  األوريب، يعربالذي تبناه اذباه االرباد ؛ و فالمفهـو الواسع لو
لكل اؼبتدخلُت احملليُت، سواء كاف صباعة ترابية أو صبعيات، أو ؾبموعات ؿبلية ) منظمات غَت حكومية ( أو منظمات 

فاعلي التعاوف البلمركزي سواءا اكانوا فاعلُت  رإطاالتعاونيات (. أي أف ىذا االذباه يدخل ُب  -قطاع االنتاج ) النقابات
 رظبيُت أو غَت رظبيُت.

؛ فيخص التوجو الفرنسي والذي يعترب فاعلي التعاوف البلمركزي ُب المفهـو الضيق للتعاوف الالمركزيأما 
 16قانوف اعبماعات االقليمية، أي اف التعاوف ىبص اعبهات الرظبية فقط دوف اعبهات الغَت الرظبية. وذلك حسب 

ؽبا اغبق ُب عقد  –، والذي نص على اف اعبماعات الًتابية الفرنسية جهات، مدف أو ؾبموعة صباعات 1992فرباير 
 ".  حًتاـ االلتزامات الدولية لفرنسااتفاقيات مع صباعات ترابية اجنبية وؾبموعاهتا، ُب حدود االختصاصات، وُب اطار ا

فاف اؼبشرع سواء قانوف البلدية أو قانوف الوالية ٓب يعرفا ما اؼبقصود بالتوأمة وال أما على اؼبستوى التشريعي اعبزائري؛ 
 اتفاقية التوأمة. امبا أشارا أب االجراءات والشكليات الواجب اتباعها لصدور ىذا التصرؼ.

وتنفيذىا ىبضع ؼبصادقة ، مداولة بلديةحيث اتفاقية التوأمة بُت البلدية  مع بلدية أو صباعة ؿبلية أجنبية تتم ضمن اطار 
الوإب مع ضرورة أخذ اؼبوافقة اؼبسبقة من الوزير اؼبكلف  بالداخلية، وبعد أخذ رأي وزير اػبارجية، وذلك طبقا للمادتُت 

 .11-11من قانوف البلدية رقم:  116و 57
، حيث 2بلحيات اؼبسندة اليها "واؼبداولة ىي:" التصرؼ القانوين الذي دبوجبو تصدر البلدية قراراهتا، وتتدخل ؼبعاعبة الص

ربرر اؼبداوالت باللغة العربية وتتناوؿ ملخصا جزئيا حملضر اعبلسة احملدد مسبقا. وتدوف حبرب غَت قابل للمحو ُب سجل 
 :3اؼبداوالت، وربمل كل مداولة العناصر التالية

 رقم تسجيل. -

 نوع الدورة. -

 تاريخ اعبلسة وتوقيتها. -

 اسم رئيس اعبلسة. -

 اء اغباضرين واؼبمثلُت بوكالة والغائبُت.عدد األعض -

 أمانة اعبلسة. -

                                                                                                                                                                                                 
ة والواقع، أنظر في ذلك: كريم الشكاري، التعاون الدولي لمجماعات الترابية المغربية بين النظري -1

http://www.marocdroit.com/  :ليال. 22.20عمى الساعة:  2017-08-21اطمع عميو بتاريخ 
 .205، ص 2002عمي خطار شطناوي، االدارة المحمية، دار وائل لمنشر مصر  -2
 ية.المتعمق بالبمد 10-11من قانون رقم:  53أنظر: المادة  -3

http://www.marocdroit.com/
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 جدوؿ األعماؿ. -

 الظروؼ احمليطة والدوافع اؼبتعلقة دبوضوع اؼبداولة مع ذكر تفاصيل ؾبريات التداوؿ.. -

 قرار اجمللس ونتائج التصويت. -

 توقيع أعضاء اجمللس. -
الوإب، يعٍت أهنا تأخذ طبيعة العمل االداري الصادر  واؼبشرع عندما يقوؿ اف اتفاقية التوأمة ال تنفذ اال بعد مصادقة

،  قرار اداريعن سلطة اجمللس الشعيب البلدي وزبضع للرقابة االدارية مسبقا، ويكوف ىذا العمل االداري ماديا ُب صلب 
يات احمللية ىبتص باصداره اجمللس الشعيب البلدي ُب فًتة الوالية البلدية، بسبب التعاوف وتبادؿ اػبربات بُت البلد

واألجنبية، هبدؼ بعث روح التعاوف والتشاركية ُب تنفيذ التنمية احمللية، وتنمية اؼبواطن احمللي، من خبلؿ اتباع شكليات 
 اجراءات معينة وأنبها مصادقة الوإب وأخذ رأي وزير اػبارجية وموافقة الوزير اؼبكلف بالداخلية.

من قانوف البلدية بلفظ " اتفاقيات التوأمة "، فاننا يبكن  57ؼبادة ومن جهة ثانية؛ عندما يدعو اؼبشرع ُب نص ا
اف نستشف اف االمر يتعلق بطرفُت وأكثر متعلقاف بالتصرؼ اؼبتكلم عنو، وىنا نتكلم عن صباعة اقليمية ؿبلية جزائرية مع 

ي، ويقًتب من الطابع التعاقدي صباعة اقليمية أجنبية، وبالتإب ىذا التصرؼ يفًتض فيو أنو يتجاوز طابع القرار االدار 
 الدوٕب، والذي يقًتب من اؼبفهـو الضيق للتعاوف البلمركزي الدوٕب والذي يبثلو التنظيم القانوين الفرنسي.

خاصة واف القرار االداري االصل فيو اف ىناؾ ارادة سبلي وارادة تنفذ فحوى ومضموف القرار االداري، وىذا ال 
 اعبماعات احمللية الوطنية واألجنبية، حيث أف األصل فيهما يقعاف على درجة واحدة، يتناسب مع مسألة التوأمة بُت

 ما ظباه اؼبشرع " اتفاقيات التوأمة ". إطارويتساواف ُب تقرير ما يتضمن ُب االتفاؽ اؼبزمع ابرامو ُب 
الطابع الدوٕب " أو "  ىذا التوصيف األخَت التفاقيات التوأمة، دعاه بعض الفقو دبسمى " العقود االدارية ذات

العقد االداري الدوٕب "، حيث يبكننا ىنا اف نطرح التساؤؿ: ىل اتفاقات التوأمة اليت تربمها اعبماعات احمللية اعبزائرية مع 
 ادارية؟التعاوف البلمركزي الدوٕب، ىي عقود ادارية دولية أو عقود ادارية ذات طابع اداري؟ أـ ىي قرارات  إطارالغَت ُب 

 أخرى؟ي من طبيعة أـ ى
انتعاش فكرة القضاء االداري الدوٕب ُب أوساط متعددة ُب فقو القانوف االداري، يبكن  إطارأنو ُب  يرى الباحث؛

أف تكوف اتفاقيات التوأمة بُت اعبماعات احمللية االقليمية بُت دوؿ ـبتلفة من اختصاص ىذه األجهزة القضائية اف ًب فعبل 
 تكريسها وتفعيلها دوليا.
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 االجتهاد القضائي في مرحلة تنفيذ العقد اإلداري ونهايتو.  الثاني: أثرالمطلب 

تطرح مسائل متعددة من بينها؛ تفسَت العقد اإلداري، وتدخل القاضي  وهنايتو، قداف ُب تنفيذ العقد اإلداري 
 اجتهاده ُب ذلك. وأثراإلداري ُب اهناء العقد 

 كل ذلك ُب الفروع التالية.  نبُت أثر اجتهاد القاضي االداري ُب
 الفرع األوؿ: اجتهاد القاضي االداري في تفسير العقد االداري.

اف لتفسَت العقد االداري قضاء أنبية بالغة ُب ارساء وتطوير قواعد القانوف االداري، من خبلؿ ابتداع القاضي 
 ة ما ُب تنفيذ العقود االدارية.االداري اغبلوؿ القانونية الواجبة التطبيق خاصة حاؿ غموض ُب تنظيم مسأل

حيث اف ؾباؿ تفسَت العقود اؼبعاصرة، ال يعد مرتبطا فقط بالبحث ُب نية أطراؼ العقد فقط، بل يتسع أب حبث 
الظروؼ الداخلية واػبارجية اؼبرتبطة باتفاؽ األطراؼ، ووفقا ؼبا يستلزمو العقد ذاتو وما يبليو العرؼ وطبيعة التعامل، وما 

 .1ظروؼ تنفيذ العقد تتمخض عنو
وأكثر من ذلك يبكن االستناد أب قواعد العدالة ُب تفسَت العقود ومنها االدارية حتما، واليت يربز من خبلؽبا دور 

 .2وأثر أساسي للقاضي االداري حُت النظر ُب ذلك وتفسَت العقد
 أوال: في صياغة العقد االداري.

اضح ُب تدخل القاضي االداري اجتهادا ُب سلطة التفسَت، وقد يكوف اف ُب صياغة بنود العقود االدارية أثر و    
 لو ضرورة أكيدة ُب التدخل ضباية ؼبشروعية العقد االداري من جهة، وضباية غبقوؽ اؼبتعامل مع االدارة العامة كذلك.

ية، وما على من يريد فالقاعدة العامة اف صياغة بنود العقد االداري تتم من قبل االدارة سلفا وتصيغها بصفة انفراد
 التعاقد معها اال القبوؿ بو صبلة، أو رفضو برمتو.

بصفة انفرادية من قبل االدارة العامة، وُب جزء كبَت منو ؿبدد تشريعيا ومن خبلؿ حيث صياغة العقد االداري يتم 
 النصوص القانونية واللوائح العامة.

أب ما وراء ربرير العقود ذاهتا، لتصل أب ؾبموعة من الوثائق  فالصياغة اؼبكتوبة للعقود االدارية ضرورة أكيدة سبتد
 اليت تتكفل ببياف تفاصيل بنود تلك العقود. والتزامات اؼبتعاقدين القانونية واؼبالية والفنية.

                                                           
مقني بن عمار، القواعد العامة لمتفسير وتطبيقاتيا في منازعات العمل والضمان االجتماعي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، كمية  -1

 .31، ص 2009-2008الحقوق، جامعة وىران السانيا، 
 .34، ص المرجع نفسوأنظر:  -2
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فمجلس الدولة الفرنسي قضى بشكل صريح أف مبدأ الصيغة اؼبكتوبة للعقود االدارية ىذا يشكل التزاما من النظاـ 
 .1ـالعا

واؼبشرع الفرنسي يشًتط صراحة وجوب خضوع عقود الشراء العاـ كعقود األشغاؿ والتوريدات واػبدمات 
والدراسات، أب الصيغة الكتابية. واليت تلعب فيها دفاتر الشروط دورا أساسيا، وكذلك العقود اليت ترـب وفقا للمناقصات 

ار اؼبرفق العاـ وعقود األعواف اؼبتعاقدين مع الدولة ومع اعبماعات العمومية واليت تتجاوز فيها مبلغ معُت وكذلك عقود اهب
 .2احمللية

وحىت لو كانت الصيغة الكتابية غَت واجبة دبقتضى النصوص القانونية، فاف القاضي يبكن أف يعتربىا معيبة بسبب 
أف مثل ىذه العقود النقص بالكتابة. وقد جسد ؾبلس الدولة الفرنسي ذلك من خبلؿ عقود االلتزاـ، حيث قرر 

 .3تستوجب الكتابة من حيث اؼببدأ نظرا لطبيعتها و أنبيتها
المادة  أما عن موقف اؼبشرع اعبزائري، فهو خبصوص الصفقات العمومية كرس شرط الكتابة فيها ُب نص   

ريح اللفظ بص قانوف الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـاؼبتضمن  247 -15الثانية من المرسـو الرئاسي 
 .4حيث نص على أف:" الصفقات العمومية عقود مكتوبة ُب مفهـو التشريع اؼبعموؿ بو ."

منو حيث  المتضمن قانوف الصفقات العمومية في المادة األولى 90-67األمر وىو ذات اغبكم ُب 
ؼبؤسسات واؼبكاتب نصت:" اف الصفقات العمومية ىي عقود مكتوبة تربمها الدولة أو العماالت أو البلديات أو ا

المتعلق بصفقات المتعامل  145 -82المرسـو العمومية قصد اقباز األشغاؿ أو اقتناء اؼبواد واػبدمات ". وُب 
المرسـو اعترب صفقات اؼبتعامل العمومي عقود مكتوبة ُب اؼبادة الرابعة منو. وذات اغبكم ُب اؼبادة الثالثة من  العمومي

 -02: المرسـو الرئاسي رقم، وُب اؼبادة الثالثة من ن تنظيم الصفقات العموميةالمتضم341 -91التنفيذي رقم: 
 .5المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 250

                                                           
1
C.E. 29-05-1982, Seprema, Rec. P 665. 

2
 - Marie Christine, Droit administratif Manuels Gualinoediteur Ire edition – 2004,p 334., 

3
 - Loubadere- Delvolve et Moderne, Traité des contras administratifs, 2a éd, L,G,D,J,Paris, 1983-

1984, 2 tomes,    
 ومية وتفويضات المرفق العامالمتضمن قانون الصفقات العم 247 -15من المرسوم الرئاسي:  02 المادة - 4
 المتضمن قانون الصفقات العمومية. 90 -97المادة األولى من األمر:  - 5

 المتعمق بصفقات المتعامل العمومي. 145 -82من المرسوم رقم:  04المادة 
 المتضمن الصفقات العمومية. 341 -91من المرسوم التنفيذي:  03المادة 
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 250 -02قم: من المرسوم الرئاسي ر  02المادة 
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واشًتاط الكتابة لصياغة عقود الصفقات العمومية والتأكيد عليها ُب ـبتلف القوانُت وُب ـبتلف اؼبراحل، يعود    
ططات التنمية الوطنية واحمللية وأداة لتنفيذ ـبتلف الربامج االستثمارية، أب اعتبار الصفقات العمومية أداة لتنفيذ ـب

واعتبارىا عقود ملزمة للجانبُت، ومن عقود اؼبعاوضة، لذا وجبت كتابتها للوقوؼ على اؼبركز التعاقدي لكل طرؼ ُب 
 . 1العقد مالو وما عليو، ولتحمل اػبزينة العمومية أعباء مالية ضخمة

ف تكوف الصفقات العمومية مكتوبة. وهبب ابرامها كتابة قبل البدء ُب التنفيذ، فاؼبشرع فرؽ فلذلك كلو وجب أ
حُت نصت:" ترـب الصفقات  247 -15بُت ابراـ الصفقة وتنفيذىا من خبلؿ نص اؼبادة الثالثة من اؼبرسـو الرئاسي 

 .  2العمومية قبل أي شروع ُب تنفيذ الصفقات العمومية "
العمومية اال بعد توقيع الصفقة من اعبهة اؼبخولة قانونا. وذلك أمر منطقي فبل يعقل البدء ُب  فبل تنفيذ للصفقة

 التنفيذ ُب حُت اجراءات ربرير الصفقة أو توقيعها ٓب يعتمد بعد.
يرى أنو من حيث اؼببدأ اف العقد يكوف   - 91 -67األمر  –وأضبد ؿبيو تطبيقا لقانوف الصفقات العمومية    
الف دينارا جزائريا. أما اف كاف أقل من ذلك فيمكن أف  21واقعيا يكوف ذلك واجبا مىت ذباوز مبلغ الصفقة خطيا، و 

 .3يكوف شفهيا

لقانوف الصفقات العمومية وتفويضات اؼبرفق العاـ أنو يبكن اػبروج عن  247 -15وقد بُت اؼبرسـو الرئاسي 
منو، والبدء ُب تنفيذ اػبدمات قبل ابراـ  12ح ُب نص اؼبادة مبدأ كتابية العقد االداري ُب حالة االستعجاؿ اؼبل

الصفقات العمومية، حيث وبق ؼبسؤوؿ اؽبيئة العمومية أو الوزير أو الوإب أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي أف يرخص 
ؼبيداف أو وجود دبوجب مقرر معلل ُب حالة االستعجاؿ اؼبلح اؼبعلل خبطر داىم يتعرض لو ملك أو استثمار قد ذبسد ُب ا

خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة اؼبتعاقدة، أو األمن العمومي وال يسعو التكيف مع آجاؿ اجراءات ابراـ 
 .4الصفقات العمومية

                                                           
واألحكام التشريعية  -المبادئ –المفيوم  247 -15تيقاوي العربي؛ ميمود عبود، الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  -1

 .228، ص 2018، جوان 6الخاصة بيا، مجمة اقتصاديات المال واألعمال، ع 
 . 247 -15رئاسي رقم: المادة الثالثة من المرسوم ال -2
 .366أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات االدارية، مرجع سابق، ص  -3
 .12المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المادة  247 -15المرسوم الرئاسي:  -4
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مع ارساؿ نسخة من ذلك اؼبقرر أب ؾبلس احملاسبة والوزير اؼبكلف باؼبالية )سلطة ضبط الصفقات العمومية 
يبكن اثبات  – 12اؼبادة  –فتشية العامة للمالية(. وُب الفقرة الثالثة من اؼبادة السالفة الذكر وتفويضات اؼبرفق العاـ واؼب

 .1اتفاؽ الطرفُت عن طريق تبادؿ الرسائل
وكل من يرغب ُب ابراـ صفقة عمومية مع االدارة العامة، عليو أف يسحب دفًت الشروط اؼبوجود لدى اؼبصلحة    

 ٕب وتقٍت طبقا للمواصفات واؼبقاييس اؼبذكورة ُب دفًت شروط الصفقة العمومية.وينجح ُب تقدًن أحسن عرض ما
، وذلك يظهر من خبلؿ كم 2فالتجاء االدارة العامة أب دفاتر الشروط ُب ؾباؿ العقود االدارية ىو فبارسة يومية

 ية.الصفقات العمومية اليت يعلن عنها يوميا ُب ـبتلف وسائل االعبلـ وخاصة اعبرائد الوطن
حيث يرى البعض أف دفًت الشروط يعترب أحيانا جزءا من العقد االداري ُب شكل ملحق بو، وتارة يظهر ُب    

 .3شكل عقد كامل احملتوى، وأحيانا ُب شكل اتفاقية مبوذجية
اؼبتضمن قانوف الصفقات العمومية  1967جواف  17اؼبؤرخ ُب:  91-67من األمر رقم:  15جاء ُب اؼبادة 

 :" أف دفاتر الشروط اؼبشار اليها أدناه ىي العناصر اؼبنشئة للصفقة العمومية ". اعبزائري
اؼبتضمن قانوف الصفقات العمومية وتفويضات اؼبرفق العاـ بينت  247 -15من اؼبرسـو الرئاسي:  26وُب اؼبادة 

ػبصوص دفاتر البنود االدارية، أف دفاتر الشروط توضح الشروط اليت ترـب وتنفذ وفقها الصفقات العمومية، وتشمل على ا
ودفاتر التعليمات التقنية اؼبشًتكة، احملددة للًتتيبات التقنية، ودفاتر التعليمات اػباصة احملددة للشروط اػباصة بكل 

 .4صفقة
 أي أنو تعبَت عن االرادة قصد ربقيق أثار قانونية. Acte juridiqueفدفًت الشروط ىو عمل قانوين 

 القاضي االداري لصياغة العقد االداري.ثانيا: حدود تفسير 
ُب قضية رئيس  2112ديسمرب  17ؾبلس الدولة اعبزائري عرؼ الصفقة العمومية ُب قرار لو غَت منشور بتاريخ: 

اجمللس الشعيب البلدي ليوة ببسكرة ضد ؽ أ، باعتبار:" .. الصفقة العمومية عقد يربط الدولة باػبواص حوؿ مقاولة أو 
 .5و أداء خدمات .."أقباز مشروع أ

                                                           
 .12، المادة المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247 -15المرسوم الرئاسي:  -1

2
 - Voir: Andre De loubader, Administration et contrat, etudeprecite, p 244. 

 .6أنظر: نبيل جوادي،" دفاتر الشروط في القانون االداري الجزائر"، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق جامعة الجزائر، ص  -3
 .26ية وتفويضات المرفق العام، المادة المتضمن قانون الصفقات العموم 247 -15المرسوم الرئاسي:  -4
  3عمار بوضياف، القانون االداري، محاضرات في مادة العقود االدارية، ص . -5
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اف ابراـ العقود االدارية ىي بُت أطراؼ ليست متساوية ُب اؼبراكز غالبا، حيث تتعاقد االدارة العامة كشخص عاـ 
مع الشخص اػباص، وُب ذلك تقابل ؼبصاّب غَت متساوية باألساس مصلحة خاصة ومصلحة عامة، فانو لتدخل القاضي 

 أثر حقيقي للموازنة بُت تلكم اؼبصاّب اؼبتضمنة ُب بنوده.االداري تفسَتا للعقد االداري دور و 
فأىم ما يبيز العقد االداري عن العقد اؼبدين ىو مركز االدارة فيو، فاإلدارة تتمتع بسلطات ال قبد ؽبا مثيبل ُب 

 .1عقود القانوف اػباص. ومربر ذلك دائما مقتضيات الصاّب العاـ وضرورة سَت اؼبرفق العاـ بانتظاـ واطراد
فاذا كانت قواعد تفسَت العقود واحدة وىي منصوص عليها ُب القانوف اؼبدين، اال أف ذلك ال يبنع من سبيز ىبص 

 العقود االدارية ُب نظرية القانوف االداري.
فلوبادير يقوؿ أف القضاء االداري الفرنسي يطبق على العقود االدارية نفس القواعد العامة ُب التفسَت واليت وردت 

. غَت أف 2من القانوف اؼبدين الفرنسي وما بعدىا، دوف االشارة عند التطبيق أب ىذه النصوص اؼبدنية 1156ؼبواد ُب ا
قواعد التفسَت الواردة ُب القوانُت اؼبدنية ليست ملزمة للقاضي اؼبدين، وامبا يستأنس هبا وىو حر ُب األخذ أو عدـ األخذ 

 .3هبا
الدرجة األؤب على الكشف عن النية اؼبشًتكة للمتعاقدين، وىي تكوف اف تفسَت العقد االداري ينصب ب   

ملموسة أثناء تكوين العقد وليس أثناء تنفيذه، وذلك بالتمييز بُت اعبوانب التنظيمية واعبوانب العقدية ُب ابراـ وتكوين 
 العقد االداري. فاألؤب مسائل قانوف والثانية مسائل واقع.

بحث ُب تفسَت بنود تكوين وابراـ العقد االداري هبد نفسو أماـ حاالت ثبلثة؛ حالة فالقاضي االداري وىو ي   
 وضوح بنود العقد االداري، وحالة غموضها، وحالة الشك ُب التعرؼ على االرادة اؼبشًتكة للمتعاقدين.

 تفسير القاضي االداري لبنود العقد الواضحة: .1

رادة اغبقيقية للمتعاقدين، فبل ؿبل لتفسَت تلك العبارات بداعي البحث اذا كانت عبارات العقد االداري واضحة وتبُت اال
 عن االرادة اغبقيقية للمتعاقدين، فبل هبوز االعراض عن ىذه العبارات بالتفسَت والتأويل. 

ُب  وُب حاؿ اساءة اؼبتعاقدين استعماؿ التعبَت الواضح، وقصدا معٌت خبلفو، فاف العربة تكوف بتطبيق قاعدة " العربة
 العقود للمقاصد واؼبعاين ال لؤللفاظ واؼبباين "، أي أف القاضي ال هبب أف يتقيد باؼبعٌت اغبرُب لؤللفاظ.

 والبحث ُب قصد اؼبتعاقدين يكوف من خبلؿ البحث ُب االرادة الباطنية للمتعاقدين بصورة مشًتكة. 

                                                           
 .67ود االدارية، مرجع سابق، ص جابر جاد نصار، العق -1

2
 -  André De Loubadére, Franck Moderne, Pierre Delvolvé  Traité des contrats administratifs. Tome 

2, LGDJ, 1984.  
 .267سيد أحمد محمد جاد اهلل، سمطة القاضي ازاء العقد االداري، مرجع سابق، ص  -3
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 تفسير القاضي االداري لبنود العقد الغامضة: .2

الداري ليست واضحة وغامضة، لذلك يتعُت على القاضي تفسَت العقد وذلك بالبحث ُب قد تكوف بنود العقد ا
 االرادة اغبقيقية للمتعاقدين من صبيع مضامينو.

حيث قد يعتمد القاضي للتعرؼ على قصد اؼبتعاقدين، على األفعاؿ اليت تصدر منهما، وبعوامل من داخل العقد 
 .1ومن خارجو

  بنود العقد، االستناد أب االلفاظ واؼبباين دوف اغفاؿ اؼبعاين.فمن العوامل الداخلية لتفسَت
أما العوامل اػبارجية اليت يبكن للقاضي أف يعتمدىا لتفسَت بنود العقد االداري الغامض، فمنها ما يرجع أب 

التعيُت بالنص. وذلك العرؼ اعباري التعامل فيو، تطبيقا لقاعدة " اؼبعروؼ عرفا كاؼبشروط شرطا "، وأف التعيُت بالعرؼ ك
 مآب يرد بند ُب العقد يستبعد تطبيق ذلك العرؼ.

اضافة أب العوامل اػبارجية اليت يبكن أف يعتمدىا القاضي ُب تفسَت غموض العقد االداري، العادات، فالعادة 
ة السائدة ُب التعامل ؿبكمة عامة كانت أو خاصة، فاؼبتعاقداف اف ينصا على أمر ُب من األمور، احتكم القاضي أب العاد

 .2وموضوع العقد
ففي ذبهيز ؿبطات ضخ البنزين ُب العادة أف تضيف االدارة كميات من البنزين بدوف شبن كمقابل للتبخَت بفعل 
اغبرارة. فاذا ابرمت االدارة عقدا االلتزاـ ؿبطة الوقود مع أحد األفراد فمن حقو أف يطالبها بتلك االضافات اجملانية بالرغم 

 .3عدـ احتواء العقد على مثل ىذا الشرطمن 
 حالة الشك في التعرؼ على االرادة المشتركة للمتعاقدين: .3

اف ابراـ العقد االداري يعٍت التئاـ مشيئتُت، مشيئة االدارة العامة فبثلة ُب اؼبوظف العاـ اؼبختص من قبلها، ومشيئة اؼبتعاقد 
 معها، وذلك بتوقيعهما عليو.

 لطرفُت، من خبلؿ التوافق على بنود العقد التعاقدية والتنظيمية على السواء.حيث تتقابل ارادٌب ا
لكن ُب بعض األحايُت، قد يكوف التعرؼ على االرادة اؼبشًتكة للمتعاقدين غَت واضحا ووبدث شكا ُب ذلك، فتطبق 

 :4قانوف اؼبدين اعبزائريمن ال 112قاعدة تفسَت الشك لصاّب اؼبدين، حبسب قواعد القانوف اؼبدين، حيث تنص اؼبادة 
 " يؤوؿ الشك في مصلحة المدين.
                                                           

 .272ص  ازاء العقد االداري، مرجع سابق، اضيسيد أحمد محمد جاد اهلل، سمطة الق -1
 .272ص المرجع نفسو،  - 2
 .272ص  المرجع نفسو، - 3
 ، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.1975سبتمبر  26المؤرخ في:  58-75األمر:  - 4
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 غير أنو ال يجوز أف يكوف تأويل العبارات الغامضة في عقود االذعاف ضارا بمصلحة الطرؼ المذعن ".
 فقاعدة تفسَت الشك للمدين ؽبا مربرات أنبها:

لتوسع فيو، وحيث أف اؼبدين ىو من يدعي أف األصل براءة الذمة، وأف االلتزاـ ىو االستثناء، واالستثناء ال هبوز ا -
 عليو خبلؼ األصل وجب تفسَت العقد ؼبصلحتو.

الدائن ىو اؼبكلف باثبات االلتزاـ، فاذا كاف ىناؾ شك ُب االلتزاـ من حيث مداه، وأراد الدائن األخذ دبدى  -
 اـ عليو الدليل.واسع وكاف عاجزا عن اثبات ذلك، فبل يبقى اال األخذ باؼبدى الضيق النو وحده الذي ق

اف االلتزاـ يبليو الدائن الطرؼ القوي ُب العقد ال اؼبدين الطرؼ الضعيف، لذلك رعاية الطرؼ الضعيف واجبة ُب  -
 أصلو.

فتفسَت العقود االدارية تقًتب كثَتا من طريقة تفسَت العقود اؼبدنية استنادا أب القواعد العامة ُب التفسَت، واف كاف 
ُب العقد موضوع النزاع امكانية األخذ باألسلوب العاـ أـ ال، من خبلؿ البحث ُب أساس سلطة  القاضي االداري يبحث

 .1االدارة ُب العقد ودبوضوعو اف كاف يتعلق دبقتضيات اؼبصلحة العامة، وسَت اؼبرافق العامة
ليب القانوف اؼبدين فقضاء ؾبلس الدولة الفرنسي قضى أف تفسَت الغموض ُب العقود االدارية، ال يكوف باتباع أسا

والقانوف اػباص ُب التفسَت، امبا باتباع أساليب القانوف العاـ، وطبيعة العقود االدارية والنظاـ القانوين الذي وبكمها وتبعا 
 .2لتغَت الظروؼ الذي ىو ظبة من ظبات العقود االدارية

 الفرع الثاني: تدخل القاضي االداري في انهاء العقد االداري.
االداري قد يتدخل ُب اهناء العقد االداري، لعدة أسباب من بينها، حالة القوة القاىرة، أو عند  اف القاضي

االخبلؿ بالعقد وبنوده من أحد طرفيو، أو حالة التعديل االنفرادي للعقد من طرؼ ما وربمل الطرؼ الثاين أعباء غَت 
 منتظرة.

 الداري، كتدخل لسلطة القاضي ُب العقد االداري.فيكوف ُب اغباالت السابقة الفسخ، فسخا قضائيا للعقد ا
 أوال: القوة القاىرة كسبب للفسخ القضائي للعقد االداري.

ىي حدث خارجي، غَت متوقع، ال يبكن مقاومتو، مستقل عن ارادة األطراؼ اؼبتعاقدة، وىو وبوؿ  القوة القاىرة
أو أحد ىذه االلتزامات، ال يلـز أحد  –تعاقد واالدارة بُت اؼبلتـز اؼب –بصورة مطلقة دوف تنفيذ االلتزامات العقدية 

 .3باؼبستحيل
                                                           

 .275 -274سيد أحمد محمد جاد اهلل، مرجع سابق، ص  -1
2

- C.E. 12 Avril, 1992, SNCF, p 168. 
 .09نصري منصور نابمسي، العقود االدارية، مرجع سابق، ص -3
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وىي نظرية من ابتداع االجتهاد القضائي االداري جمللس الدولة الفرنسي، ترجع تطبيقاهتا أب منتصف القرف التاسع 
توقعها حباؿ من  عشر، فاذا ما صادؼ اؼبتعاقد ُب تنفيذ التزاماتو صعوبات ذات طبيعة استثنائية خالصة وال يبكن

 األحواؿ عن
فاف لو اغبق ُب اؼبطالبة بتعويض كامل عما تسببو ىذه  مستحيبل،ابراـ العقد، وتؤدي أب جعل تنفيذ العقد 

 .1الصعوبات من أضرار
 األساس القانوني القوة القاىرة لفسخ العقد االداري: .1

نسي واؼبصري ٓب يعرفوا القوة القاىرة، امبا أشاروا الفر  اؼبقارنة. كالتشريعاف اؼبشرع اعبزائري كغَته من التشريعات 
اليها كسبب معفي من اؼبسؤولية.  فالقوة القاىرة سبثل اغبادث األجنيب الذي ال يد لطرُب العقد ُب حدوثو، وتؤدي أب 

 استحالة تنفيذ االلتزاـ العقدي، فبا ينتج عنو ضرورة فسخ العقد أو انفساخو. 
 :2ف اؼبدين اعبزائريمن القانو  127تنص اؼبادة  

"اذا اثبت الشخص أف الضرر قد نشأ عن سبب ال يد لو فيو كحادث مفاجئ، أو قوة قاىرة، أو خطأ صدر 
من المضرور أو خطأ من الغير، كاف غير ملـز بتعويض ىذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاؽ يخالف 

 ذلك".
 :3منو على أهنا 269القوة القاىرة ُب نص اؼبادة  أما قانوف االلتزامات والعقود اؼبغريب قبده عرؼ

ىي كل أمر ال يستطيع االنساف توقعو كالظواىر الطبيعية، الفيضاف، الجفاؼ، الحرائق، غارات العدو "
وفعل السلطة، ويكوف من شأنو أف يجعل تنفيذ االلتزاـ عمال مستحيال، وال يعتبر من القوة القاىرة األمر الذي  

فعو ما لم يقم الدليل على أنو بذؿ كل العناية لدرئو عن نفسو وكذلك ال يعتبر من القوة القاىرة كاف من الممكن د
 ".بب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدينالس

حيث ما قد يعاب على اؼبشرع اؼبغريب خبصوص معاعبة فكرة القوة القاىرة ىو تعداد صور اهبابية وأخرى سلبية ؽبا 
 ذلك موقف قد يكوف ؾبانب للصواب، لذلك يبق التمثيل على سبيل اؼبثاؿ أوجب على سبيل اغبصر أو تكاد، وُب

 وأوكد.  

                                                           
 .771 -770 ، صدار الفكر العربي 2012مقارنة،  محمد سميمان الطماوي، األسس العامة لمعقود االدارية، دراسة -1
 المتضمن القانون المدني الجزائري. 58-75من األمر:  127المادة  -2
 ات والعقود المغربي.قانون االلتزاممن  269المادة  -3
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اف االجتهاد الفرنسي يأخذ بفكرة القوة القاىرة كسبب للمطالبة بالفسخ القضائي، وىو موسع ؼبفهـو القوة    
 .1اين واسعالقاىرة وأثرىا على العقود االدارية ُب قراراتو، بُت مفهومُت أحدىا تقليدي والث

، يبكن القوؿ أف القاضي االداري بُت ضمنيا مفهـو االجتهاد القضائي االداري الجزائريأما على مستوى    
 القوة القاىرة، ومن ذلك:

ُب قضية ب ت ضد رئيس اؼبندوبية التنفيذية  1999-13-18ُب قرار الغرفة االدارية باحملكمة االدارية بتاريخ: 
صفقة لبناء مكتبة تقع ُب حي الزيتوف بسكيكدة، حيث أف موضوع العقد ٓب يتم ُب  راـبإبلبلدية سكيكدة متعلق 

 .2اآلجاؿ احملددة فيو، مؤكدا خصم االدارة العامة، أف السبب ُب ذلك قوة قاىرة مرتبطة بالوضعية االقتصادية للبلد
: " ليس للوضعية ال نوحيث القاضي االداري أجاب اػبصم بعدـ التمسك حبجة القوة القاىرة ُب قضيتو، أل

 طابع عدـ التوقع وال االستثناء ". 
:" الضرر الناتج عن فياضانات ومتعلق بُت فيو القاضي أف 2111-15-17وُب قرار جمللس الدولة بتاريخ: 

 .3بفئة كبيرة من المتضررين يعد قوة قاىرة .."
 : حيث أساس فكرة القوة القاىرة من خبلؿ االجتهاد القضائي السابق ىو 

 طابع عدـ التوقع. -

 طابع االستثناء. -

 تعدد اؼبضرور، وعدـ امكاف ربديده. -

 شروط صفة القوة القاىرة للحدث: .2
من خبلؿ تعريف القوة القاىرة الفقهي والقضائي والتشريعي، يبكن استنباط شروط لوصف حالة ما بأهنا قوة 

 دارية، أنبا:قاىرة، واليت يبكن من خبلؽبا تدخل القاضي االداري ُب العقود اال

 عدـ التوقع أو حدث غير مرتقب: -
الصفة اؼببلزمة للقوة القاىرة اهنا غَت مقدرة الوقوع، أي ال يكوف اؼبتعاقد مع االدارة العامة قد تصور أو توقع 

 .4امكانية حدوث حادث يستحيل معو اسباـ تنفيذ ؿبل العقد

                                                           
 .85عمي عبد األمير قبالن، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص   -1
 .933-932، مرجع سابق، ص 2سايس جمال، االجتياد القضائي في القضاء االداري، ج  -2
 .1011-1010المرجع نفسو، ص  -3
 .85عمي عبد األمير قبالن، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  -4



 االدارية اؼبوضوعية القانونية القاعدة ُب اعبزائري القضائي االجتهاد أثر        : الثاين الباب

 

 
434 

عاقد على رباشي وقوع اغبدث من خبلؿ االستعداد اذ أف توقع اغبدث أو عدـ توقعو يبثل الفاصل بُت قدرة اؼبت
 .1السابق ؼبواجهتو اذا كاف يتوقعو، أو عدـ قدرة اؼبتعاقد على ذلك مىت ٓب يكن فبكنا بالنسبة اليو توقع اغبدث

ويطرح البعض أمثلة لتلك اغباالت من قبيل؛ اغبرب والثورة واالضراب واغبريق وانفجار اآلالت وزيادة عدد السياح 
صوؿ السياحة فتحدث ضررا لشركات السياحة، حيث يبكن عدىا حوادث فجائية غَت فبكن تبلُب وقوعها وال درء ُب ف

 نتائجها. 
وشرط عدـ توقع اغبدث اؼبفاجئ، أو عدـ امكاف دفعو. قد ىبتلف تقديره بُت حالة وحالة وبُت متعاقد وأخر. 

 تبيُت ما اذا كنا ُب حالة قوة قاىرة أـ ال.لذلك قبد للمحكمة والقاضي أساسا ُب تقدير اؼبعيار وعبء 

 أف يكوف حادث القوة القاىرة خارج ارادة االدارة العامة والمتعاقد معها: -

هبب أف يكوف اغبدث حىت يوصف بالقوة القاىرة خارج ارادة االدارة العامة، حيث اف كاف بفعل االدارة يعٍت 
رادة اؼبتعاقد مع االدارة العامة من جهة ثانية، ويثبت أنو ٓب يكن ُب التزاـ االدارة بالتعويض. كما هبب أف يكوف خارج ا

 .2وسعو توقي آثار تلك الصعوبات دبا بُت يديو من وسائل
فبا تقدـ يبدو جليا أف ىناؾ تعارضا بُت فكرة انباؿ اؼبدين وفكرة القوة القاىرة، حيث ال يبكن اعبمع بينهما. فبل 

 ؿ ينسب لئلدارة،وجود للقوة القاىرة مع وجود انبا

 عدـ امكاف تالفي الحدث: -

ال يكفي عدـ توقع حدوث اغبدث، بل هبب كذلك أال يكوف ُب االمكاف دفعو، أي مستحيل الدفع. أما اذا 
 .3امكن دفع اغبادث حىت ولو استحاؿ توقعو ٓب يكن قوة قاىرة. كما هبب أف ذبعل تنفيذ العقد مستحيبل

نظرية القوة القاىرة ونظرية الظروؼ الطارئة، فالقوة القاىرة تعفي اؼبتعاقد من حيث ىذا الشرط، يبكن اف يبيز بُت 
 .4متابعة التنفيذ الستحالة التنفيذ، أما نظرية الظروؼ الطارئة فاف اؼبتعاقد ملـز دبتابعة التنفيذ رغم الصعوبات اليت تعًتضو

 ثانيا: االخالؿ بالعقد كسبب للفسخ القضائي في العقد االداري.

                                                           
 .86، ص قبالن، الجزء الثاني، مرجع سابق عمي عبد األمير -1
أميرة جعفر شريف، كاوه ياسين سميم، مصطفى رشيد، نظريتي القوة القاىرة والظروف الطارئة في القانون العراقي والشريعة  -2

 .991االسالمية، ص 
 .967، ص 1998، منشورات الحمبي الحقوقية، 2، ط 2عبد الرزاق السنيوري، نظرية العقد، ج  -3
 .146ماجد راغب الحمو، العقود االدارية، مرجع سابق، ص  -4
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اعدة العامة ُب العقود اؼبدنية تقضي العقد شريعة اؼبتعاقدين حبيث يلتـز أطرافو بالتزامات ثابتة ؿبددة فًتة تنفيذ الق
العقد، بينما ذلك ُب العقود االدارية ال يعدو اال أف يكوف استثناء، حيث القاعدة العامة ُب تنفيذ العقود األخَتة ىي " 

 .1العامة وربركها اما بالزيادة أو بالنقصاف "، وضماف فكرة التوازف اؼبإب فيها مرونة التزامات اؼبتعاقد مع االدارة
وبالتإب عند اخبلؿ أي طرؼ من أطراؼ العقد االداري بالتزاماتو العقدية هبوز للطرؼ اؼبتضرر االلتجاء للقضاء 

 للمطالبة بالفسخ.
فسخ العقد كجزاء إلخبلؿ اؼبتعاقد معها بالتزاماتو  فلئلدارة العامة طلب الفسخ قضاء، مع أف ؽبا حق اؼببادرة بقرار

التعاقدية استنادا المتياز اؼببادرة والسلطات العامة. حيث الطريق األوؿ للفسخ القضائي تنتهجو االدارة كي تضمن عدـ 
 .2بالتعويض مىت أساءت استعماؿ ىذا اغبق، أو استعملتو استعماال غَت مشروع الرجوع اليها

قد مع االدارة العامة اللجوء أب القضاء للحصوؿ على حكم بالفسخ كجزاء على اخبلؿ االدارة كما أنو للمتعا
 .3زاماهتا التعاقدية وارتكاهبا خطأ جسيماتالعامة بال

 االنفرادي للعقد االداري كسبب للفسخ القضائي. ثالثا: التعديل
جم عنو امكاف ربمل اؼبتعاقد معها أعباء تتمتع االدارة العامة بسلطة استحداث تعديبلت ُب العقد، والذي ين

اضافية ما كاف ليقبلها لو عرضت عليو أثناء التعاقد. فيحق لو، أي اؼبتعاقد مع االدارة واغباؿ كذلك مطالبتو بفسخ العقد 
أماـ القضاء. حيث حكم الفسخ آثارا ترتد أب تاريخ رفع الدعوى، وغالبا ما يكوف اغبكم بالفسخ مصحوبا بالتعويض 

ما غبق اؼبتعاقد من ضرر وما فاتو من كسب نتيجة عمل االدارة وسلطاهتا االستثنائية. كم قضى بذلك االجتهاد ع
 .4القضائي االداري

 الفرع الثالث: أثر االجتهاد القضائي االداري عند نهاية العقد االداري.
ة القاىرة، وعند االخبلؿ ببنود العقد، وعند باإلضافة أب السلطات اليت يتمتع هبا القاضي االداري عند تدخلو حالة القو 

التعديل للعقد االداري. يبكنو أف يكوف لو دور كذلك ُب حاالت أخرى يظهر فيو أثرىا بارزا ومؤسسا ُب نظرية العقد 
االداري، وذلك ُب نظرية الظروؼ الطارئة، وفعل األمَت، وحالة الصعوبات اؼبادية. واليت تعد من اجتهادات القضاء 

 داري أساسا.اال
 أوال: نظرية الظروؼ الطارئة.

                                                           
 .309جابر جاد نصار، العقود االدارية، مرجع سابق، ص  -1
 .773-772محمد سميمان الطماوي، األسس العامة لمعقود االدارية، مرجع سابق، ص  -2
 .774-773، ص المرجع نفسو -3
 .772ص المرجع نفسو،  -4



 االدارية اؼبوضوعية القانونية القاعدة ُب اعبزائري القضائي االجتهاد أثر        : الثاين الباب

 

 
436 

 في أساس فكرة الظروؼ الطارئة. .1
اف العقود االدارية كما ىو حاؿ العقود اؼبدنية سبتاز بضرورة أف يكوف ىناؾ توازف ُب االلتزامات واغبقوؽ اؼبتبادلة    

واجو التنفيذ اف زبل هبذا التوازف، لكل من طرفيو ُب مرحلة تكوينو. غَت أنو قد تشاء الظروؼ ُب أحايُت بسبب طوارئ ت
 وبالتإب بقصد معاعبة االختبلؿ وازالة الضرر الناشء، جاءت نظرية الظروؼ الطارئة غبل ذلك.

حيث يرى البعض، أف نظرية الظروؼ الطارئة نظرية قضائية من ابتداع قضاء القضاء االداري الفرنسي، هتدؼ أب 
للعقد االداري. كرسها ؾبلس الدولة الفرنسي بشأف عقود االمتياز ُب قراره اؼببدئي  اغبفاظ على التوازف اؼبإب واالقتصادي

. بل قد تكوف أقدـ من ذلك حيث طبقها ؾبلس 1الشهَت " غاز دي بوردو "، ؿبددا شروط تطبيقها ونتائجها القانونية
 1846-12-12قرار بتاريخ: الدولة الفرنسي دوف أف يسميها، ودوف أف يهتدي أب نظرية عامة بشأهنا، وذلك ُب 

ؼبا ظبح  1871-13-13بزيادة األسعار بالنسبة لعقد كاف قد أبـر بُت االدارة وأحد األفراد ُب زمن السلم. وُب قرار 
 .2فيو باجراء تعديل ُب شروط عقد اختل توازنو اؼبادي بسبب ظروؼ حالة اغبرب الفرنسية األؼبانية

 لقانوف اػباص خاصة، يرى مرجعية النظرية أب القانوف اؼبدين وفقهو.على الرغم من أف اذباه كبَت ُب فقو ا
ولقد طبقت احملكمة االدارية العليا اؼبصرية ىذه النظرية، ُب أحكامها وٓب زبرج عن ما ذىب اليو القضاء االداري 

 .3فق العامة، باستمرار واطراداؼبصري، مستندا أب فكرة العدالة اجملردة، وربقيق اؼبصلحة العامة، عرب كفالة حسن سَت اؼبرا
فقد ربدث ظروؼ مستقلة عن ارادة اؼبتعاقدين، وغَت متوقعة بعد ابراـ العقد من شأهنا االخبلؿ باقتصادياتو، دوف 

على الرغم من بقائو ملزما دبتابعة التنفيذ، اذ يصبح ها تلحق باؼبتعاقد أضرارا جسيمة أف تؤدي أب استحالة تنفيذه، لكن
أثقل عبئا على اؼبتعاقد وأكثر كلفة، فتتجاوز خسارة اؼبتعاقد مع االدارة العامة اػبسارة اؼبألوفة العادية. فتبادر  تنفيذ العقد

 االدارة العامة أب تقدًن العوف لو لتخطي الصعوبات الطارئة.
كارتفاع األسعار   ويعد اػبلل ُب توازف العقد االداري خلبل ذا طابع اقتصادي مرتبط بعوامل التقلبات االقتصادية،

وزيادة الرواتب واألجور وغَتىا. وُب ىذا اشارة أب أف مفهـو االهنيار أو االضطراب االقتصادي ىو أساس تطبيق 
 تكوف للنظرية أسباب أخرى أنبها: النظرية، لكن قد

أنو:" على  1957يونيو 31ُب األسباب السياسية؛ كإعبلف اغبرب، حيث جاء ُب حكم حملكمة القضاء اؼبصرية 
ال شبهة ُب أف قياـ اغبرب يعترب من اغبوادث االستثنائية العامة اػبارجية اليت ٓب يكن ُب الوسع توقعها.. واألساس ُب 

 .1ذلك لنظرية الظروؼ الطارئة.. "
                                                           

 .74-73، مرجع سابق، ص 1ن، أثر القانون الخاص عمى العقد االداري، ج عمي عبد األمير قبال -1
 .101ص المرجع نفسو،  -2
 .91المرجع نفسو، ص  -3
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 األسباب الطبيعية؛ كالزلزاؿ أو اعبفاؼ.
اقدة األصيلة. كسياسة تثبيت األسعار أو حىت االجراءات االدارية، مىت كانت صادرة عن غَت اعبهة االدارية اؼبتع

 .2اليت قررت اعتمادىا الدولة الفرنسية اباف اغبرب العاؼبية الثانية
من القانوف اؼبدين اليت  3-117وُب النظاـ القانوين اعبزائري ذبد نظرية الظروؼ الطارئة أساسها ُب نص اؼبادة 

 تنص:
توقعها وترتب على حدوثها أف تنفيذ االلتزاـ التعاقدي، واف  غَت أنو اذا حدثت استثنائية عامة ٓب يكن ُب الوسع"

ٓب يصبح مستحيبل، صار مرىقا للمدين حبيث يهدد خبسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروؼ وبعد مراعاتو ؼبصلحة 
 الطرفُت أف يرد االلتزاـ اؼبرىق أب اغبد اؼبعقوؿ. ويقع باطبل كل اتفاؽ ىبالف ذلك ".

ري فكرة الظروؼ الطارئة باعتبارىا فكرة تتوافق مع مبادئ العدالة، فليس من العدؿ أف يًتؾ قنن اؼبشرع اعبزائ
 اؼبتعاقد يتحمل دبفرده األعباء اؼبالية حبجة أف االدارة ليست اؼبتسببة ُب ىذه الظروؼ اعبديدة.

اؼبتضمن  247-15ي:من اؼبرسـو الرئاس 138أما ُب ؾباؿ العقود االدارية فانو يبكن االستئناس بنص اؼبادة 
 :3قانوف الصفقات العمومية وتفويضات اؼبرفق العاـ، ُب امكانية اعادة التوازف اؼبإب ُب اطار اؼبلحق، واليت نصت على

" ..اذا ترتب على أسباب استثنائية وغَت متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفُت، اختبلؿ التوازف االقتصادي للعقد 
 تأخَت األجل التعاقدي األصلي،..".اختبلال معتربا و/أو أدى أب 

فنظرية الظروؼ الطارئة تقع وسط بُت اغبالة العادية واليت يتعُت على اؼبتعاقد مع االدارة العامة القياـ بالتزاماتو، 
تمرار وبُت حالة القوة القاىرة واليت تؤدي أب ربرره سباما من التزاماتو الستحالة التنفيذ. حيث سبكنو الظروؼ الطارئة باالس

 .4ُب تنفيذ العقد واف كاف مرىقا من خبلؿ تقدًن اؼبعونة من قبل االدارة اؼبتعاقدة لتخفيف األعباء عليو
حيث تقدير توافر شروط تطبيق النظرية من اختصاص القاضي، وال وبق للمتقاضي الذي واجهتو صعوبات ُب 

 التنفيذ أف يتوقف عن ذلك حبجة توافر شروط النظرية.
 القاضي للتعويض في حالة الظروؼ الطارئة:دواعي تدخل  .2

                                                                                                                                                                                                 
 .92ص  المرجع نفسو، -1

2
 - C.E, 15-07-1949, Ville délbeuf, 1950, 61, noté Mestre. 

 .138ت المرفق العام، المادة المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضا 247-15المرسوم الرئاسي:  - 3
 وما بعدىا. 546محمد سميمان الطماوي، األسس العامة لمعقود االدارية، مرجع سابق، ص  - 4
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اف ُب تربير تدخل القاضي االداري واؼبدين كذلك ُب العقود إلقرار التعويض ُب حالة الظروؼ الطارئة، يرجعو 
الفقو أب أسس متعددة، قد تعود أب النص القانوين اؼبدين، وقد ترجع أب اؼببادئ العامة للقانوف، وقد ترجع ُب نظر 

  اؼببادئ الفلسفية واألخبلقية. وألسس أخرى.البعض أب
 ضماف استمرارية المرفق العاـ: . أ

اف االجتهاد القضائي الفرنسي واؼبصري أقر منح التعويض ُب حالة الظروؼ الطارئة استنادا لتطبيق فكرة استمرارية 
رار، وعلى االدارة أف تعمل على اؼبرفق العاـ بانتظاـ واطراد، فاألصل أف اؼبرافق العامة هبب أف تؤدي خدماهتا باستم

ربقيق ىذه القاعدة. فاذا طرأت ظروؼ غَت متوقعة، وترتب عليها ارىاؽ اؼبتعاقد، فعلى االدارة أف تعمد أب معاونتو 
للتغلب على تلك الظروؼ كي يستطيع اؼبرفق العاـ أف تؤدي خدماتو اؼبعتادة دوف توقف. فالتعويض يستند أب ضرورات 

 .1اـ بانتظاـ دوف انقطاع، وأب قواعد العدالةسَت اؼبرفق الع

 فكرة التوازف المالي للعقد االداري: . ب

، واألستاذ  بيكينو رد فكرة التوازف اؼبإب  De Sotoو  Walineتبٌت فكرة التوازف اؼبإب للعقد االداري الفقيهاف 
لي: أف حقوؽ اؼبتعاقد اليت وبصل عليها من للعقد االدري أب معادلة حسابية فيما بُت االلتزامات واغبقوؽ صورىا كما ي

العقد عند ابرامو ألوؿ مرة تسمى أ وأف التزاماتو تساوي ب، فاف نسبة حقوقو اعبديدة بعد الزيادة أو النقصاف أب 
 التزاماتو اعبديدة هبب أف تكوف ىي ذات النسبة بُت حقوقو والتزاماتو األصلية .

ازف اؼبإب للعقد أنو ليس معادلة حسابية كما قاؿ بيكيتو، امبا مرونة ويرى ؿبمد سليماف الطماوي أف التو    
التزامات اؼبتعاقد من خبلؿ حقوقو ُب مواجهة االدرة، فيجب أف يكوف أيضا ىذا ىو شأف اغبقوؽ اؼبقابلة ؽبا وىو ما 

 .2يعرب عنو بالتوازف الشريف بُت االلتزامات واغبقوؽ
إب للعقد أهنا خطرة وغَت صحيحة ويتعُت حذفها هنائيا من نظرية العقود ويرى ثروت بدوي أنو فكرة التوازف اؼب

االدارية، ألهنا تفسر بطريقة غَت صحيحة حق اؼبتعاقد ُب التعويض نتيجة تعديل االدارة للعقد اؼبرـب بينهما، حيث أف ىذا 
 .3التعويض ما ىو اال نتيجة الزمة لسلطة التعديل اليت سبلكها االدارة

 ة المشتركة للطرفين:فكرة الني . ج

                                                           
1

 - G.Vedel, P.Delvolvé, Droit administratif,op.cit, p 359 

De Laubadére ,op.cit, .p 119. 
 .503ع سابق، ص محمد سميمان الطماوي، األسس العامة لمعقود االدارية، مرج -2
 .504، ص اإلدارية، مرجع سابقأشار اليو، محمد سميمان الطماوي، األسس العامة لمعقود  -3
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أب اف القاضي االداري وبكم بالتعويض عن األضرار اليت تًتتب على الظروؼ Bonardاذبو بعض الفقو ومنهم    
 .1الطارئة، ألف نية الطرفُت تنصرؼ أب أف يتحمل الطرفاف اؼبتعاقداف آثاره الضارة، كنية مفًتضة وضمنية

الفرنسي :" .. لقد طبقتم مبدأ أف العقود هبب أف تنفذ حبسن نية،  وقد جاء ُب تقارير أحد مفوضي ؾبلس الدولة
 .2ووفقا للنية اليت قصدىا األطراؼ غبظة ابراـ العقد .."

 .3يرجح علي عبد األمَت قببلف أساس التعويض ُب نظرية الظروؼ الطارئة أب العدالة
ار التعويض عن الظروؼ الطارئة اليت حيث اؼببلحظ ُب اغباالت الثبلثة، لدواعي تدخل القاضي االداري إلقر 

تنجم عن عقد اداري معُت ، أهنا تعد قواعد تنبٍت على مبادئ عامة ال قواعد وضعية، هبد القاضي فيها فسحة اجتهادية 
سواء ُب اقرار مبدأ استمرارية اؼبرفق العاـ والعقود، أو الكشف عن النية الضمنية للمتعاقدين أو ضماف التوازنات اؼبالية 

 لعقد، باإلضافة أب قواعد العدالة. وىي ُب ؾبملها قواعد ؾبردة بعيدة عن الثبات التشريعي.ل
 ثانيا: نظرية فعل األمير.

 نبُت بداية تعريف نظرية فعل األمَت وأساسها، ٍب ُب دواعي تدخل القاضي االداري اجتهادا فيها.
 تعريف نظرية فعل األمير: .1

ة، ومن ابتداع ؾبلس الدولة الفرنسي، وىي فكرة مرنة ومتطورة كما أشار ىوريو تعد نظرية فعل أو عمل األمَت قديب
 :4 1911مارس  11ُب تعليقو على حكم ؾبلس الدولة الفرنسي الصادر ُب 

"La catégorie du fait du prince est peut etre une des catégories jaridique 

provisoires , dans les quilles ou range tout dàbord des cas qui surprennent parce quils 

font exception a des ideesrecues, puis plus tard, on sàspercoit que ces cas sont 

disparates, Et qu il vaudrait peut-etre mieux les étudier chacun dans leur particuliers". 

يو السلطات العامة ويؤدي، بالنتيجة عبعل تنفيذ العقد أكثر كلفة " كل اجراء سبلبأهنا: عرفها أضبد ؿبيو  ولقد
بالنسبة للمتعاقد، حيث يبكن ؽبذه اال حيث يبكن ؽبذه االجراءات اليت تفرض أعباء اضافية على اؼبتعاقد، أف تكوف 

 .5ذات طابع عاـ أو خاص "

                                                           
 .114، مرجع سابق، ص2عمي عبد األمير قبالن، أثر القانون الخاص عمى العقد االداري، ج -1
 .115-114، ص 2نون الخاص عمى العقد االداري، جعمي عبد األمير قبالن، أثر القا -2
 .115، ص المرجع نفسو -3
دار الفكر العربي، ىامش رقم  2012أشار الى ذلك: محمد سميمان الطماوي، األسس العامة لمعقود االدارية، دراسة مقارنة،  -4
 .515، ص 1
 .387أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات االدارية، مرجع سابق، ص  -5
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خطأ من جانبها، ينجم عنو سوء  :" عمل يصدر من سلطة عامة، دوف1وعرفها ؿبمد سليماف الطماوي باعتبارىا
مركز اؼبتعاقد ُب عقد اداري، ويؤدي أب التزاـ جهة االدارة اؼبتعاقدة بتعويض اؼبتعاقد اؼبضرور عن كافة األضرار اليت تلحقو 

 من جراء ذلك، دبا يعيد التوازف اؼبإب للعقد ".
من سلطة عامة ودوف خطأ من جانبها. "عمل يصدر  :2وؾبلس الدولة الفرنسي عرؼ نظرية عمل األمَت بأهنا   

ينجم عنو االخبلؿ دبركز التعاقد ُب العقد االداري، حبيث تلتـز االدارة بتعويضو عن كافة األضرار اليت غبقت بو، دبا يعيد 
 التوازف اؼبإب للعقد".

ويكوف من شأنو  ولقد عرفت ؿبكمة القضاء االداري اؼبصرية عمل األمَت بأنو كل اجراء تتخذه السلطات العامة،
زيادة األعباء اؼبالية، أو ُب االلتزامات اليت ينص عليها العقد، فبا يطلق عليو باؼبخاطر االدارية، وىذه االجراءات اليت 
تصدر من السلطة العامة قد تكوف من اعبهة االدارية اليت أبرمت العقد، وقد تتخذ شكل قرار فردي خاص، وقد تكوف 

 .3بقواعد تنظيمية عامة
 :4توافر الشروط اآلتية ما احملكمة االدارية العليا فقالت بضرورةأ

 أف يكوف شبة عقد من العقود االدارية، تتعلق بو النظرية وتطبق منازعة اف استوجب األمر ذلك. -

 أف يكوف العمل الضار صادرا من اعبهة االدارية اؼبتعاقدة. -

 اقدة.ترتب ضرر للمتعاقد نتيجة الفعل الضار من االدارة اؼبتع -

 افًتاض عمل األمَت عدـ خطأ االدارة اؼبتعاقدة. -

 هبب أف يكوف االجراء الصادر من االدارة العامة غَت متوقع. -

حيث يبكن القوؿ أف ىناؾ مفهوما واسعا لفكرة عمل األمَت اذا كاف اػبطأ ناتج عن سلطة عامة، ومفهوما ضيقا 
 اذا كاف اػبطأ ىبص االدارة العامة اؼبتعاقدة.

قنن ىذه النظرية ذات المصدر ، أف اؼبشرع اعبزائري 1النظاـ القانوين اعبزائري؛ يقوؿ عمار بوضياؼ وخبصوص
من  153، وتبٌت العمل هبا، والذي تأثر هبا القضاء اعبزائري منذ فجر االستقبلؿ من خبلؿ نصو ُب اؼبادة القضائي

 :2ات اؼبرفق العاـ، على أنواؼبتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض 247-15اؼبرسـو الرئاسي 

                                                           
 .515الدارية، المرجع السابق، ص محمد سميمان الطماوي، األسس العامة لمعقود ا -1
 .48، ص 2013أشار اليو: ىاشم سالم قوبع، اختالل التوازن المالي في العقد االداري، دار الكتب القانونية، مصر،  -2
 . 649، أشار اليو: حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون االداري، مرجع سابق، ص 1960ابريل  14حكم  -3
 .519-518-517محمد الطماوي، األسس العامة لمعقود االدارية، مرجع سابق، ص  أنظر: محمد سميمان -4

 .649حسين عمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص 
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 " تسري النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في اطار األحكاـ التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجب على المصلحة المتعاقدة دوف المساس بتطبيق ىذه الفقرة أعاله أف تبحث على حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ 

 ما يأتي:صفقاتها كلما سمح ىذا ب
 ايجاد التوازف للتكاليف المترتبة على كل طرؼ من طرفين ..". -

 دواعي تدخل القاضي في نظرية عمل األمير: .2
اف اؼبتعاقد مع االدارة العامة يتمتع نتيجة العمل الصادر عن االدارة العامة ُب اطار نظرية فعل االمَت حبق 

عويض؟  وقبل ذلك كيف لعمل غير خاطئ في نظرية عمل عن: أساس التالتعويض، وُب ىذا السياؽ يبكن التساؤؿ 
 األمير يتنج عنو تعويض؟

يفًتض " عمل األمَت " اف االدارة اؼبتعاقدة ٓب زبطئ حُت ازبذت عملها الضار. ذلك أف التزاـ االدارة دبقتضى    
رفت جهة االدارة اؼبتعاقدة، ُب العقد، ال يبكن أف يقيد تصرفاهتا كسلطة عالية تستهدؼ ربقيق الصاّب العاـ. فاذا ما تص

حدود سلطاهتا، وترتب على تصرفاهتا ضرر للمتعاقد، فاف االدارة تسأؿ ُب سياؽ نظرية عمل األمَت دوف نظر لقياـ اػبطأ 
 .3ُب جانبها، باعتبارىا مسؤولية عقدية ببل خطأ

ألمَت ضارا باؼبتعاقد معها، ذا ومن خبلؿ التطبيقات القضائية يبكن لئلدارة العامة أف تأٌب عمبل يوصف بفعل ا
 .5، وأضبد ؿبيو 4طابع عاما أو خاصا كما ذكر ؿبمد سليماف الطماوي

فمن بُت عمل األمَت ذا الطابع العاـ؛ اصدار قوانُت أو لوائح من جهة االدارة العامة اؼبتعاقدة يكوف من شأهنا 
شر ُب شروط العقد، اما بتعطيل بعض شروطو أو بتعديل زيادة أعباء اؼبتعاقد مع االدارة. والذي قد يؤدي أب تعديل مبا

 فحواىا أو بإهناء العقد قبل األواف.
الذين الغيت  Les engages militariesحيث طبق اجتهاد ؾبلس الدولة الفرنسي مبدأ التعويض للمتطوعُت 

نوفمرب  19بتاريخ:  Zeilabadienعقودىم نتيجة لصدور مرسـو يقضي حبل الفرؽ اليت ينتموف اليها، ُب قضية 
19196. 

                                                                                                                                                                                                 
، القسم 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15طبقا لممرسوم الرئاسي  –عمار بوضياف، شرح  قانون الصفقات العمومية  -1

 .51، ص 2017لمحمدية الجزائر، ، جسور لمنشر والتوزيع، ا05األول، ط 
 .153المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المادة  247-15المرسوم الرئاسي:  -2
 .519محمد سميمان الطماوي، األسس العامة لمعقد االداري، مرجع سابق، ص  -3
 .521المرجع نفسو، ص  -4

 387.22ة، مرجع سابق، ص أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات االداري 5-
 . 529، نقال عن: محمد سميمان الطماوي، األسس العامة لمعقد االداري، ص 1910مجموعة سيري سنة  -6
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 cheminsُب قضية  1939ابريل  28وطبق كذلك ؾبلس الدولة الفرنسي نظرية فعل األمَت ُب حكمو بتاريخ: 

de fer de lOuest  ؼبا قضى بالتعويض الكامل للمتعاقد مع االدارة العامة نتيجة ضرر ناتج عن قانوف خفض نفقات
 .1الدولة

ؿ ُب ظروؼ التنفيذ اػبارجية، حيث ال يبس االجراء شرطا من شروط العقد، بل قد كما اف االجراء العاـ قد يعد
 .2يقتصر أثره على التأثَت ُب ظروؼ التنفيذ اػبارجية دبا هبعل التنفيذ أكثر مشقة على اؼبتعاقد

ُب أف أما االجراء اػباص لعمل األمَت؛ فيظهر ُب صورة تعديل مباشر ُب شروط العقد، فلئلدارة العامة اغبق 
تتدخل مباشرة، بقرارات منها، وأف تعدؿ ُب التزامات اؼبتعاقد معها سواء بالنقص أو الزيادة. ُب مقابل حق اؼبتعاقد ُب 

 . 3ضماف التوازف اؼبإب للعقد
كما قد يظهر االجراء اػباص لئلدارة العامة ُب تغيَت ُب ظروؼ تنفيذ العقد دبا من شأنو ربميل اؼبتعاقد أعباء 

َت متوقعة عند التعاقد، كالقرارات اليت تصدرىا جهة االدارة اؼبتعاقدة أب اؼبتعاقد معها دبقتضى سلطتها ُب الرقابة جديدة غ
والتوجيو، ولكنها ربمل اؼبتعاقد أعباء جديدة. وبعض اجراءات الضبط االداري اليت قد تؤدي أب زيادة أعباء اؼبتعاقد. أو 

 .4تعاقد أضرارا ُب تنفيذ العقد، أو بأعماؿ مادية من شأهنا أف تزيد من أعباء اؼبتعاقدقياـ االدارة بأشغاؿ عامة تسبب للم
وأساس التعويض يقدره القاضي من خبلؿ ما غبق اؼبتعاقد من خسارة وما فاتو مع االدارة اؼبتعاقدة من كسب،    

ٍت على فكرة التوازف اؼبإب للعقد . والذي ينب5وىو تعويض كامل خببلؼ الوضع ُب التعويض ُب نظرية الظروؼ الطارئة
 .6واؼبسؤولية التعاقدية لبلدارة القائمة على غَت اػبطػأ

حيث يبكن القوؿ من خبلؿ السياؽ السابق؛ أف للقاضي االداري دور أساسي ُب ضباية حقوؽ اؼبتعاقد مع    
 رية عامة.االدارة العامة بناء على نظرية عمل األمَت، وُب بناء النظرية القانونية االدا

حيث االجتهاد القضائي يقبل التعويض بناء على فعل األمَت دوف نظر للتعويض اؼبقرر قانونا أو ُب العقد االداري، 
 .7بناء على عمل األمَت االهبايب وعمل األمَت السليب كذلك

                                                           
 .529نقال عن محمد سميمان الطماوي، األسس العامة لمعقد االداري، ص  58، ص 1940مجمة القانون العام سنة  -1
 .530محمد سميمان الطماوي، المرجع نفسو، ص  -2
 .522-521، ص مرجع نفسومحمد سميمان الطماوي، ال -3
 .523 -522المرجع نفسو، ص  -4
 .652صول القانون االداري، مرجع سابق، حسين عثمان محمد عثمان، أص -5
 .522-521محمد سميمان الطماوي، المرجع السابق، ص  -6
مى التوازن المالي لمعقد االداري، مجمة االستاذ الباحث أنظر: جابري فاطيمة، حق المتعاقد مع االدارة في ضمان الحفاظ ع -7

 .189، ص 2018سبتمبر  11لمدراسات القانونية والسياسية، ع 
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ث خلبل ُب التوازف حيث عمل األمَت االهبايب يكوف مىت أصدرت االدارة العامة أعماال اهبابية القرارات مثبل ربد
اؼبإب للعقد االداري. أما عمل األمَت السليب، يكوف مىت امتنعت االدارة العامة عن تطبيق القوانُت واللوائح واليت يتعُت 
تطبيقها وعزوفها عن ازباذ اجراءات معينة حيث يؤدي ىذا االمتناع أب تفاقم أعباء اؼبتعامل اؼبتعاقد أثناء تنفيذ التزاماتو 

 دية.التعاق
وتبعا لذلك، يبق لبلجتهاد القضائي االداري أثر بارز ُب بناء نظرية القانوف االداري مىت قاـ بدوره األساسي 

 اجتهادا ولو ُب غياب النص القانوين.

 ثالثا: نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة.
 اعي تطبيق القاضي ؽبا.نبُت بداية األساس القضائي لنظرية الصعوبات اؼبادية غَت اؼبتوقعة، وُب دو 

 األساس القضائي لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة: .1
نظرية الصعوبات اؼبادية غَت اؼبتوقعة من خلق القضاء االداري، وىي قديبة ُب قضاء ؾبلس الدولة الفرنسي، حيث  

القاضي اقر اجتهاد  ، والذي1864مارس  24ُب   Duchéكاف أوؿ حكم قضائي صدر ُب ذلك حكم دوشي 
تعويض اؼبتعاقد مع االدارة العامة عن أي صعوبات مادية غَت متوقعة واجهتو أثناء تنفيذ العقد لكي يتمكن من مواصلة 

 .1التنفيذ
"اذا ما صادؼ اؼبتعاقد ُب تنفيذ التزاماتو صعوبات ذات طبيعة استثنائية  :2عرفها ؿبمد سليماف الطماوي قائبل

األحواؿ عند ابراـ العقد، وتؤدي أب جعل تنفيذ العقد مرىقا، فاف من حقو أف يطالب  خالصة وال يبكن توقعها حباؿ من
 بتعويض كامل عما تسببو ىذه الصعوبات من أضرار ".

ويرى دي لو بادير ُب مطولو أف ىذه النظرية تكاد تنطبق قضائيا فقط ؾباؿ عقود األشغاؿ العامة. مع تسليمو ُب 
ؾباؿ العقود االدارية األخرى مىت توافرت الشروط، غَت أف وجود مثل ىذه الشروط ُب ذات الوقت بامكاف تطبيقها ُب 

عقد من العقود، هبعل القاضي يتشدد ُب اعتبار صعوبات معينة من قبيل الصعوبات اليت زبوؿ اغبق ُب التعويض على 
 .3أساس ىذه النظرية

 :4قائلة 1957يناير  21غَت اؼبتوقعة ُب حكم وؿبكمة القضاء االداري اؼبصرية عرفت فكرة الصعوبات اؼبادية 

                                                           
الخاص  1998لسنة  89مع دراسة لمقانون والمزايدات محمد أنس قاسم جعفر، العقود االدارية دراسة مقارنة لنظم المناقصات  -1

 .166، ص 1999تو التنفيذية، دار النيضة العربية، القاىرة، ط الئحبالمزايدات والمناقصات في مصر و 
 .593محمد سميمان الطماوي، األسس العامة لمعقود االدارية، مرجع سابق، ص  -2
 .594 -593، ص المرجع نفسوشار الى ذلك: أ -3
 .596أشار اليو: المرجع نفسو، ص  -4



 االدارية اؼبوضوعية القانونية القاعدة ُب اعبزائري القضائي االجتهاد أثر        : الثاين الباب

 

 
444 

"حيث أف اؼبدعي يؤسس طلب التعويض ُب ىذه اغبالة على النظرية اؼبعروفة بنظرية ) الصعوبات غَت اؼبتوقعة (، وىي من 
لعامة، فقد تطرأ صعوبات النظريات اليت ابتكرىا الفقو والقضاء االداري، ومقتضاىا أنو عند تنفيذ العقود االدارية، وخباصة عقود االشغاؿ ا

 مادية استثنائية ٓب تدخل ُب حساب طرُب العقد وتقديرنبا عند التعاقد، وذبعل التنفيذ أشد وطأة على اؼبتعاقد مع االدارة، وأكثر كلفة،
ف اليت ربملها تعويضو عن ذلك بزيادة األسعار اؼبتفق عليها ُب العقد زيادة تغطي صبيع األعباء والتكالي –من باب العدالة  –فيجب 

عويض اعتبارا بأف األسعار اؼبتفق عليها ُب العقد ال تسري اال على األعماؿ العادية اؼبتوقعة فقط، وأف ىذه ىي نية الطرفُت اؼبشًتكة. والت
تحملها اؼبقاوؿ ىنا ال يتمثل ُب معاونة مالية جزئية سبنحها جهة االدارة للمتعاقد معها، بل يكوف تعويضا كامبل عن صبيع األضرار اليت ي

بدفع مبلغ اضاُب لو على االسعار اؼبتفق عليها. وبذلك زبتلف ىذه النظرية .. عن نظرية الظروؼ الطارئة .. كما زبتلف عن نظرية القوة 
 القاىرة..".

 دواعي تطبيق القاضي لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة. .2
يرى عثماف حسُت اعتبارات العدالة، فمن العدالة تعويض  اف أساس تطبيق فكرة الصعوبات اؼبادية غَت اؼبتوقعة

 .1اؼبتعاقد مع االدارة عن كل صعوبات مادية استثنائية ٓب تدخل ُب حساب طرُب العقد وتقديرنبا عند التعاقد
 ومبدأ العدالة يؤكد فكرة النظر االجتهادي القضائي االداري لنظرية الصعوبات اؼبادية غَت اؼبتوقعة.

 :2ويقرر جيز
"La commune intention des patries lors de la passation du marché a été dàpliquerax 

sujétions imprévues des prix spéciaux".  
حيث يبكن اعتبار "النية اؼبشًتكة للطرفُت اؼبتعاقدين" أساس فكرة الصعوبات اؼبادية غَت اؼبتوقعة، على أساس أف السعر 

د امبا قصد بو مواجهة التنفيذ ُب ظروؼ عادية، أما الصعوبات غَت اؼبتوقعة، واليت ٓب زبطر بباؿ اؼبتفق عليو ُب العق
. ىذا األساس األخَت يعتربه ؿبمد سليماف الطماوي 3الطرفُت، فيفًتض أهنما قصدا أف يقدر مقابلهما بطريقة خاصة

 .4تعسفيا بالرغم من تطبيقو ُب قضاء ؾبلس الدولة الفرنسي ُب أحايُت
ويرجح ؿبمد سليماف الطماوي اعتبار قواعد العدالة والطبيعة الذاتية للعقود االدارية ؽبذه النظرية القضائية، باعتبار اف 
اؼبتعاقد مع االدارة العامة ُب العقود يعترب مساعدا ومعاونا ؽبا ُب سَت اؼبرافق العامة، وىو ذات الرأي الذي قاؿ بو 

Walline 5 و
De laubadere.  

 ذلك، يبقى لبلجتهاد القضائي االداري دور وأثر بارز ُب نظرية الصعوبات اؼبادية ولنظرية العقد االداري اصباال.وُب 
                                                           

 .656جع سابق، ص حسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون االداري، مر  -1
 .595سس العامة لمعقود االدارية، مرجع سابق، ص األ محمد سميمان الطماوي،  -2
 .595-594، ص المرجع نفسو -3
 .595المرجع نفسو، ص  -4

 .595المرجع نفسو، ص  5-
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 خاتمة:

ل أب ما يلي من نتائج ، نصقانوف اإلداريبدور االجتهاد القضائي في اثراء ال ة، اؼبعنونُب خاسبة األطروحة
 واقًتاحات:

س ىناؾ انكار لدور ومكانة االجتهاد القضائي بالنسبة للقانوف اإلداري، فمن خبلؿ الواقع العملي يلتـز عمليا لي
 ئية. والفصل ُب اؼبنازعات توقيا إلنكار العدالة.القاضي العمل على إهباد اغبلوؿ القضا

 يبكن انكارىا لعديد مسألة ضعف الدور االجتهادي للقاضي اإلداري اعبزائري ُب اؼبادة اإلدارية، الكما أف 
 وال يزاؿ. عوامل اليت تكلم عنها الفقوال

حيث ىدؼ الباحث من خبلؿ عرض اؼبواقف من أدوار االجتهاد القضائي ُب نظرية القانوف اإلداري عامة 
ىذا  والقانوف اإلداري اعبزائري على اػبصوص، اؼبوازنة واؼبقارنة بُت مربرات النفي واإلهباب خبصوص ذلك، والنتيجة ُب

 السياؽ، حبسب رؤية الباحث أولوية مربرات اؼبوقف الثاين عن اؼبوقف األوؿ.
يرى اذباه فقهي بأنو أساس لعدـ امكاف اجتهاد القاضي جبوار اؼبشرع سنا  فمبدأ الفصل بُت السلطات الذي

 تداع التشريعي.واالب لئلنشاءلقاعدة قانونية معينة، يرى فيو اذباه فقهي معترب نقدا قد يربر تدخل القاضي 
 فاذا كاف للسلطة التنفيذية سلطة التدخل تشريعا فمن الذي يبنع السلطة القضائية من ذلك؟

كما أف رجوع القاعدة القانونية أب أصلها باعتبارىا قاعدة اجتماعية ضمن نطاؽ القانوف االجتماعي، من أصل 
 قاضي اإلداري اجتهادا ُب سلطة تشريع القانوف اإلداري.القاعدة الدوالتية ُب القانوف الدوالٌب، مربر إلمكاف تدخل ال

باإلضافة أب مسألة اؼبوازنة بُت شروط الًتشح لعضوية السلطة التشريعية وتوٕب الوظيفة القضائية، يتبُت جببلء أولوية 
ؿ كبلنبا يبثبلف عضو السلطة القضائية من خبلؿ مؤىبلتو ُب تبٍت خيار التشريع ُب مقابل عضو السلطة التشريعية، واغبا

 اإلرادة الشعبية وإرادة األمة.
فاؼبقارنة بُت الفعل القضائي داخل احملاكم أقرب من الفعل التشريعي داخل قبة الربؼباف ُب ابتداع اغبلوؿ القضائية 

ة كسلطة وبناء أسس القواعد القانونية ثانيا. غَت أف ذلك ال يعٍت نفي سلطة الربؼباف ُب تشريع النصوص القانوني ،أوال
 أصيلة.

ذاتية القانوف اإلداري عن غَته من القوانُت والتشريعات خاصة القانوف اؼبدين، من خبلؿ ارتباطو باؼبرفق  كما أف
العاـ مستهدفا اؼبصلحة العامة ومستخدما سلطة السلطة العامة، مربر لضرورة تدخل القاضي اإلداري اجتهادا وسن 

ُب ظل غياب النصوص، ؼبعيارية فكرة اؼبصلحة العامة اليت قد تتحجج هبا اإلدارة  قواعد القانوف اإلداري الناظمة خاصة
 السلطة العامة.د من غلو العامة، ومرونة العمل اؼبرفقي وتطوره باستمرار واعتباره مفهوما متحركا ومتطورا، واغب
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مي والسلطة العمومية واؼبصلحة فمن خبلؿ اػبصائص الغَت ثابتة للقاعدة القانونية االدارية ُب ؾباؿ اؼبرفق العمو 
العامة، قبد لتدخل القاضي االداري من خبلؿ اجتهاده دورا أساسيا ُب إرساء وتكريس دعائم نظرية القانوف االداري 

 وتشريع قواعد قانونية ادارية مىت عرض على القاضي نزاع ُب ذلك.
ى الدور القضائي االداري ُب االبتداع واػبلق وحتمية االغفاؿ التشريعي اإلداري مربر ضروري وأكيد ُب اإلبقاء عل

لقواعد القانوف اإلداري، فليس ىناؾ من ينكر منطقة الفراغ والصمت التشريعي ُب اؼبادة اإلدارية على وجو اػبصوص، 
 واليت ما على القاضي اإلداري اال مؤلىا اجتهادا وانشاءا وخلقا للحلوؿ القضائية.

للقاعدة القانونية عموما، وللقاعدة اإلدارية على اػبصوص، وحىت ال يتهم  فاإلغفاؿ التشريعي خصيصة مبلزمة
 القاضي جبـر انكار العدالة يلزمو إهباد اغبل القضائي ولو عند غياب النص القانوين.

لقضائي اإلداري كمصدر اويعترب التحوؿ ُب الدفع بعدـ الدستورية مربر مستحدث لضرورة اعتبار االجتهاد 
ري، وذلك باعتبار القاضي اإلداري ىو قاضي دستورية من خبلؿ إمكانية تدخلو ُب رقابة اؼبطابقة الدستورية للقانوف اإلدا

 للنص القانوين اإلداري واالحالة أب اجمللس الدستوري ُب ذلك، على وجو اػبصوص.
لقاضي، من خبلؿ تعزيز فإتاحة الدفع بعدـ دستورية القوانُت أماـ القاضي اإلداري يتيح اثراء العمل االجتهادي ل

سلطتو ُب ضباية اغبقوؽ واغبريات، وتأكيد سلطة القاضي ُب انشاء القاعدة القانونية، وتعزيز سلطة اؼبواطن اؼبتقاضي ُب 
تعزيز فبارسة حق الدفاع، وتكريس مضامُت اؼبواطنة الفعلية، وتعزيز سلطة اإلدارة العمومية، وصحة القاعدة القانونية 

 ؿ احًتاـ مبدأ تراتبية القواعد القانونية وذبسيد وتعزيز مبادئ األمن القانوين، وتدارؾ اػبطأ التشريعي.اؼبطبقة، من خبل
فمربر بقاء وسلطة القاضي اإلداري ُب تطوير نظرية القانوف اإلداري أقوى من مربرات عزلو واعتبار عملو ال يرتقي 

 ري اعبزائري، وصفا صحيحا وواقعا.الجتهاد القضائي اإلداولو كاف وصف ضعف ا أب العمل البنائي للمادة اإلدارية.
اف تعامل القاضي اإلداري مع اؼبادة اإلدارية ُب الشق االجرائي والشق اؼبوضوعي، يدلل على الدور االجتهادي لو 

 وضرورة تعزيزه واإلبقاء عليو.
إلدارية واضح وال ينكر، وىو ال يزاؿ يعد فأثر االجتهاد القضائي ُب بناء القاعدة القانونية اإلجرائية واؼبوضوعية ا

 مطلوبا ومرغوبا فيو مع " اغبياة اؼبستمرة واؼبتطورة للقانوف اإلداري اجرائيا وموضوعيا ".
فاؼبشرع اإلداري تبٌت ُب السابق، النظريات واؼببادئ القضائية من لدف القاضي اإلداري، واليت يعرب عنها فقها 

 اإلداري، واليت كرسها قضاء ؾبلس الدولة الفرنسي على وجو اػبصوص. بأحكاـ اؼببادئ الكربى للقضاء
وىو اليـو ومستقببل، ال يزاؿ عليو اإلبقاء على الدور االنشائي للقاضي اإلداري ُب تبٍت اؼببادئ العامة للقانوف، 

 لك.وانشاءىا وكشفها، بوجود النصوص القانونية، أو بغياهبا. ومن خبلؿ األسس اؼبادية للقانوف كذ
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حيث حق الدفاع وحق التقاضي ومعقولية احملاكمة، تعد مبادئ وضمانات قضائية يبكن للقاضي اإلداري تطبيقها 
 باعتبارىا مبادئ غَت مقننة. ومن خبلؽبا استنباط قواعد قانونية إجرائية متعددة.

ة الفرنسي، فكرة وجود فأوؿ اجتهاد قضائي ؼببدأ احًتاـ حقوؽ الدفاع ىو ذاتو أوؿ حكم يعلن فيو ؾبلس الدول
وبالتإب ىو مؤسس للقواعد القضائية الكربى  ىت بدوف وجود نص تشريعي ُب ذلك.حمبادئ عامة للقانوف واجبة التطبيق 

 اليت يبكن أف تعد مؤسسة للقانوف االداري.
االداري ُب ومسألة التحوؿ ُب مدلوؿ حق الدفاع أب حقوؽ دفاع تربر الدور الفاعل والدائم واؼبستمر للقاضي 

 ابتداع القواعد االجرائية االدارية ضمانا غبقوؽ الدفاع.
فحقوؽ الدفاع حركية ال ساكنة، تستدعي حركية لبلجتهاد ال سكوف اؼبشرع من جهة، وتعزز من جهة ثانية 

 لضماف حقوؽ االنساف وحرياتو.لعادلة، واليت تعد مطلبا مستمرا مبادئ احملاكمة ا
رىا اؼبختلفة كحق اؼبواجهة واغبق ُب ابداء الدفاع وُب تقدًن الطلبات وابداء الدفوع ويتحقق ذلك من خبلؿ عناص

 والتزاـ الصمت.
والقاضي االداري لو دور وأثر فاعل ُب تعزيز حقوؽ اؼبوظف العاـ أساسا ُب ؾباؿ الوظيفة العمومية، واليت تعد 

 صوص أو ُب غياهبا.منازعاهتا ؾباال خصبا ُب تبٍت اغبلوؿ القضائية سواء حبضور الن
كما يعد حق التقاضي من اؼببادئ االجرائية اؽبامة جبوار حق الدفاع، يكرسو اؼبشرع االجرائي ولو أنو ال وبتاج أب 
تنصيص، لغلبة ضماف اللجوء أب القضاء دوف حاجة أب ترخيص قانوين ُب األصل. ولقد وصلنا أب اعتبار تدخل 

عدد درجات التقاضي، خاصة ُب اؼبادة االدارية ُب ؾباؿ االستئناؼ ضروريا، ولقد القاضي اجتهادا فيو لضماف قاعدة ت
وصلنا أف ىدؼ االستئناؼ يعزز االجتهاد القضائي دبراجعة األحكاـ والقرارت وتصويبها. وتعزيز قاعدة الطعن بالنقض 

  آلخر.اليت ربتاج أب اجتهاد قضائي اداري متواصل للمشكبلت القانونية اليت تشوبو من حُت
وُب ؾباؿ تعزيز حق التقاضي، يعترب تدخل احملامي كشريك ُب العدالة مهم جدا، ولقد وصلنا أف العمل الوظيفي 
الذي يبارسو قد يؤىلو لتبٍت مكانة الفقيو القانوين، وذلك ما يساىم ُب اثراء االجتهاد القضائي االداري على اػبصوص 

 وبالتإب تطوير نظرية القانوف االداري.
مدد الطعن القضائي من النظاـ العاـ يثَته القاضي من تلقاء نفسو، وأثر االجتهاد القضائي االداري فيها ىو عند و 

حالة انفتاح مواعيد الطعن ضباية غبقوؽ وحريات خصم االدارة العامة اليت سبتلك سلطة السلطة العامة والوثائق والقرارات، 
 ُب مواجهة اػبصم الطرؼ الضعيف دائما.

 قاضي االداري أسس انفتاح اؼبواعيد ُب القرار االداري اؼبنعدـ واؼبستمر وحالة اؼبراجعات اؼبقدمة نفعا للقانوف.فال
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باإلضافة أب دور القاضي االداري ُب ضباية اؼبشروعية القانونية بتميز خبصوص فتح ميعاد الطعن القضائي اللغاء 
 ضن ميعادا.قرار اداري فردي يستند أب قرار اداري تنظيمي رب

كما توصلنا أب أثر االجتهاد القضائي االداري ُب حسن سَت العدالة االدارية ُب تصحيح عريضة افتتاح الدعوى 
 مىت كاف ذلك مقبوال، حيث كاف اجتهاد قضاء ؾبلس الدولة الفرنسي مؤسسا لذلك قبل اؼبشرع.

لتحقيق أثناء معاعبة الدعوى القضائية االدارية، من كما توصلنا أب أثر االجتهاد القضائي االداري البارز ُب أوامر ا
خبلؿ سبكُت القاضي خصم االدارة من القرار اؼبطعوف فيو، وحق وقف تنفيذ القرار االداري السليب، كتمكُت افًتاضي من 

 القرار اؼبطعوف فيو.
جة ُب الدعوى االدارية، حيث وتوصلنا أب أثر االجتهاد القضائي اؼبتعلق باألمر بتقدًن الوثائق واؼبستندات اؼبنت

للقاضي دورا أساسياف خاصة ؼبا يتعلق األمر بالوثائق واؼبستندات ذات الطابع السري، كاؼبتعلقة بالسر التجاري 
 الصناعي، والسر الطيب والسر العسكري.

قرارىا  إلفصاح عن سببومن أوامر التحقيق األساسية واؼبهمة كذلك أمر القاضي اجتهادا، االدارة العامة با
أثر ذلك ُب اغبد من غلو السلطة التقديرية لئلدارة العامة، واغبد من تسرع االدارة العامة ُب اصدار قرارهتا، االداري. و 

 وعقلنة العمل االداري، وذبويدا للقرارات االدارية ومقاربتها للصحة واؼبشروعية القانونية.
يبرز أكثر مقارنة مع  لقانونية اؼبوضوعية ُب القانوف االداري،اف أثر االجتهاد القضائي االداري ُب بناء القواعد ا

. وُب ىذا السياؽ، الباحث يعترب دور القاضي وأثره االجتهادي يبقى ضروريا وأكيدا ومستمرا القواعد القانونية االجرائية
ري موضوعا ٓب يستقل حبدود بالنظر أب طبيعة القاعدة القانونية اؼبوضوعية، فهي قاعدة مفتوحة اغبدود، والقانوف االدا

 ثابتة تبعا ألىم خصيصة للقانوف االداري، باعتباره مرنا متطورا باستمرار.
ضاء ففي ؾباؿ التنظيم االداري، ربديد األشخاص االدارية، يكتنفو تساءؿ حوؿ حصره ُب يد اؼبشرع، وتدخل الق

 االداري اجتهادا من جانب آخر.
ة الشخص االداري استنادا للمعيار الوظيفي اؼبادي على اػبصوص، ُب أف سلطة القضاء قد تتدخل ؿبددة صف 

 مواجهة اؼبعيار العضوي الشكلي، والذي ىو اختصاص تشريعي بامتياز.
وربوالت صناعة القانوف خارج السلطة األصيلة اؼبشرع، وتأكيد تدخل االجتهاد القضائي ُب ربديد الشخص 

وربوالتو وبروز مفهـو " االدارة اعبيدة " دبا سبثلو من قواعد اجرائية هبب االحتكاـ االداري تبعا ؼبعيار اؼبصلحة الضرورية، 
 اليها ىي ُب األصل تنتمي أب اؼببادئ العامة للقانوف.
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كما سبثل اؼبؤسسة العامة والسلطات االدارية اؼبستقلة ؾباال خصبا النتعاش الدور القضائي ُب نظرية التنظيم 
اؼبشرع واغفالو. واللذاف يعرفاف تطورا مستمرا، يستوجب متابعة اجتهادية قضائية دؤوبة نظرا االداري. خاصة حاؿ قصور 

 ػباصية البطء اليت سبيز العمل التشريعي ُب الغالب.
وتوصلنا ُب نتائج الدراسة كذلك، أب الدور الفاعل لبلجتهاد القضائي اإلداري ُب نظرية النشاط اإلداري، 

 لضبط اإلداري.خبصوص اؼبرافق العامة وا
فبخصوص اؼبرفق العاـ، فضبل على بقاءه كأساس ومعيار مهم ُب نظرية القانوف اإلداري، فاف ربوالتو اؼبختلفة تلـز 
القاضي اإلداري بقاءه مسايرا ؽبا اجتهادا وابتداعا، مراعيا اؼبعيار األساسي احملدد لو وىو اؼبصلحة العامة، واليت تبُت جبد 

 ضائي على النص التشريعي ُب ربديده.أولوية االجتهاد الق
 كما أف اؼببادئ الناظمة اؼبستحدثة والتقليدية تربر بقاء سلطة القاضي اإلداري اذباه تطوير نظرية اؼبرفق العاـ.

حيث لليـو ٓب يتم االتفاؽ على قانوف أساسي للمرافق العامة. واحد وموحد يضم ـبتلف القواعد الناظمة لو بُت 
 دفيت كتاب واحد.

ويربز دور وأثر االجتهاد القضائي اإلداري ُب الشق الثاين من نشاط اإلدارة العامة اؼبتعلق بالضبط اإلداري، وىو 
 قد يتفوؽ أب حد بعيد على اؼبقاربة التشريعية، ؼبا يتعلق بكنو غَت ؿبدد للضبط اإلداري ُب ؾباؿ اغبرية والنظاـ العاـ.

، ُب ظل عجز فارتباط الضبط اإلداري بتقييد وتنظيم  اغبرية، يربز أثر االجتهاد القضائي اؼبستمر ُب ضبط اؼبفهـو
اؼبشرع عن ذلك، بسبب عدـ االتفاؽ الفقهي خبصوص اؼبفهـو واؼبدلوؿ، واعتبار مصدر اغبرية خارج عن إرادة الدولة، 

 والختبلؼ مدلوؿ اغبريات باختبلؼ النظم الدستورية، وتأثَت األقضية الدستورية ُب ذلك.
ور االجتهاد القضائي وأثره ُب اغبرية، يربز أثره بشكل جلي ُب مواجهة اؼبشرع من خبلؿ ضابط اغبماية ود

القضائية اؼبستند أب التزامو باؼبشروعية القانونية، واؼببادئ العامة للقانوف، ىذا الضابط األخَت يتيح فعالية أكثر لسلطة 
 القاضي اإلداري ُب ضباية اغبرية.

ث ُب ىذا السياؽ، باإلضافة أب سلطة اصدار األوامر والغرامة التهديدية لسلطات الضبط حيث يصل الباح
رقابة حسن تطبيق اإلداري ضباية للحريات من قبل القاضي اإلداري، لفاعلية أكثر لو، تتدعم بعناصر أخرى، من قبيل 

والدفع بعدـ دستورية قاعدة قانونية أماـ ، داريرقابة اعبدوى من قرار الضبط اإل، و القاعدة القانونية ُب ؾباؿ ضباية اغبرية
 .القاضي اإلداري

كما يعد أثر االجتهاد القضائي اإلداري ضروريا ُب نظرية النظاـ العاـ للضبط اإلداري، حيث تتشابك فيو حقوؽ 
قُت، حق اإلدارة اإلدارة العامة ضمن تدابَت الضبط اإلداري، وفبارسات اغبريات للمواطن، فتكوف نقطة اؼبوازنة بُت اغب
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وحقوؽ اؼبواطن دقيقة وحاظبة ؼبا يكوف للمشرع موقفا ؿبايدا، كما أف التحوالت اؼبختلفة للنظاـ العاـ من نظاـ عاـ 
تقليدي أب أنظمة عامة مستحدثة تستدعي ضرورة بقاء االجتهاد القضائي االداري مسايرا لكل ىذه التحوالت. 

تارىبيا ُب الزماف واؼبكاف، وبذلك قد نكوف أماـ نظاـ عاـ قدًن ونظاـ عاـ جديد.  مفهومو نسيب ويتطورباإلضافة أب أف 
وبالتإب دور االجتهاد القضائي ُب ذلك يبقى ؿبافظا على مكانتة، ليحدد ما يدخل ُب النظاـ العاـ وما ىبرج عنو، 

 التحوالت ُب ظل بطء اؼبسايرة التشريعية.باعتبار دائرتو تتسع وتضيق العتبارات متعددة، فيبقى القضاء وفيا ؼبسايرة تلك 
فالقاضي وأساس تدخل القاضي االداري اجتهادا ُب نظرية النظاـ العاـ للضبط االداري ىو اؼبعيار احملدد لو، 

االداري مع االستناد أب مبدأ اؼبشروعية القانونية بكل تأكيد، يتكفل عند نظر اؼبنازعات اؼبعروضة عليو بتحديد مضموف 
متوافق مع روح وضمَت اعبماعة اؼبنتمي اليها، وملبيا اؼبصلحة  لمعيار غير جامدالعاـ. من واقع اػبصومة تبعا  النظاـ
 العامة.

كما أف نظرييت القرار االداري والعقد االداري، يبثبلف ؾبالُت أساسيُت ألعماؿ القاضي االداري سلطتو االجتهادية 
ما، واالشكاالت القضائية الدائمة اليت قد تقابلهما عمليا ُب أروقة احملاكم اؼبستمرة، وذلك نتيجة التطور اؼبتواصل ؽب

 والقضاء، واليت يقف اؼبشرع ُب كثَت من اغباالت عاجزا أمامها. فيعمل القاضي على ابتداع اغبلوؿ اؼببدئية القضائية.
عن السلطة األصيلة  وأوؿ االشكاالت اليت ىبتص االجتهاد القضائي بتوضيحها، خروج صفة القرار االداري

اؼبختصة باصداره وىي السلطة التنفيذية، والذي قبدىا ُب امكاف صدوره من السلطتُت التشريعية والقضائية، وتطبيق 
 القاضي االداري اؼبعيار الوظيفي لتمييز القرار االداري.

دا من خبلؿ اؼبعيار وُب اؼبقابل التحوؿ ُب نظرية ومعيار العقد االداري والذي وبدد القاضي اجتهادا عقو 
 اؼبوضوعي وجوىر العقد، جبوار العقود احملددة قانونا.

كما اف اتفاقيات التوأمة تبُت ضرورة اؼبسايرة االجتهادية القضائية لؤلعماؿ القانونية اليت يأتيها أشخاص القانوف 
 العاـ.

ايتو، يبقى لبلجتهاد القضائي دور وأثر وغبسن صحة اغبياة القانونية للقرار االداري ُب نفاذه وتنفيذه وصوال أب هن
ؼبعاعبة كل التطورات اؼبتبلحقة ُب ذلك، ومن ذلك خبصوص العلم بالقرار االداري للمخاطب بو، وسريانو فوريا ورجعيا. 
وأما ُب هناية القرار االداري فاف البطبلف اعبزئي واالنعداـ قضاء يبُت بوضوح استمرار العمل القضائي االجتهادي ُب 

 رية القرار االداري والقانوف االداري عامة.نظ
أما خبصوص العقد االداري، للقاضي اجتهادا دور وأثر بارز يتعلق بصياغتو وتفسَته، وتدخلو ُب اهناءه، من 
خبلؿ النظريات القضائية اؼبتعلقة بالقوة القاىرة واالخبلؿ بالعقود والتعديل االنفرادي لو. باإلضافة أب التطبيقات 
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ية اؼبؤسسة لنظريات مهمة ُب القانوف االداري للعقود ىبص نظرية الظروؼ الطارئة وفعل األمَت والصعوبات اؼبادية القضائ
 غَت اؼبتوقعة.

االجتهاد القضائي كأساس  ؼبوضوع؛ معتربين أف دور وأثراالجابة عن اشكالية ا حيث نصل ُب آخر األطروحة
 واضح وبُت ولو كاف ضعيفا ُب تطبيقو. والنظرية العامة لو عامة، لبناء نظرية القانوف االداري اعبزائري خاصة 

اغبدود اؼبفتوحة للقانوف االداري سواء ُب اعبانب االجرائي أو اؼبوضوعي ُب قواعده، تستدعي مواصلة القاضي اجتهاده ف 
 أال وىي ؾبلس الدولة.اؼبتواصل لبعث حركيتو واقًتاح اغبلوؿ البلزمة، خاصة ؼبا تكوف من أعلى جهة قضائية ادارية 

 : تبعا لتلك النتائج يمكننا تقديم االقتراحات اآلتيةو 
  ضرورة االعتناء بفقو االجتهاد القضاء االداري عامة، واعبزائري على اػبصوص، وذلك من خبلؿ األطر القانونية

ت اليت ؽبا دور ُب الناظمة لو، على مستوى التأسيس الدستوري والتشريعي من جهة، ومن خبلؿ االىتماـ باآلليا
 اثراء قواعد القانوف االداري ضمن أجهزة العدالة والتنظيم القضائي، وباػبصوص على مستوى ؾبلس الدولة.

 جمللس الدولة اعبزائري. من خبلؿ التعديبلت األخَتة اليت طرأت خبصوص تنظيم اعبهات  تعزيز النظاـ القانوين
 ة االستئنافية.القضائية اإلدارية واستجداث احملاكم اإلداري

  ىذه  نظاـ الغرؼ اجملتمعة ُب ؾبلس الدولة اعبزائري، من خبلؿ اضفاء طابع أكثر رظبية وفاعلية خبصوصتعزيز
تنظيم الغرؼ اجملتمعة ُب دائرة تسمى " دائرة الغرؼ اجملتمعة دبجلس الدولة "، موازاة مع ما ىو ب وذلك، األخَتة

دورىا ؽبا يث يكوف حب جلس الدولة،ـ قانوين مستقل عن النظاـ اؼبتعلق دبمعموؿ بو ُب النظم اؼبقارنة، ربظى بنظا
تقوًن العمل القضائي للقضاء االداري، وبعث حركة االجتهاد األصيل، واقًتاح القواعد البلزمة ُب كل ُب األساسي 

الغَت الرظبي من خبلؿ وتعزيز اطارىا البشري، الرظبي من خبلؿ قضاة ؾبلس الدولة، وحىت  ما ٓب ينظمو اؼبشرع سلفا.
ىيئة استشارية تتشكل من فقهاء اؼبادة اإلدارية من أساتذة اعبامعات وـبتصُت وفبارسُت، يضبط القانوف آلية التعيُت 

 وفبارسة النشاط االستشاري.
  االىتماـ بتخصص القضاة ُب ؾباؿ اؼبادة اإلدارية وتطوير معارفهم ضمن سياقها، دوف أف يكوف ذلك حجرا عليهم

 . االطبلع على اؼبعارؼ القانونية األخرى، خاصة ُب ظل تزاحم التخصصات القانونية وفروع القانوفُب
حيث اف رؤية االىتماـ بالنظرية العامة للقانوف اإلداري، يجب أف تكوف متكاتفة في سياؽ عمل متكامل بين 

 االقتراح التشريعي، والنقد الفقهي، والتصويب القضائي.
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 ملخص الرسالة:

خاصة ُب  ،يبثل القانوف اإلداري أحد فروع القانوف العاـ الداخلي الذي أثار جدال ُب بدايات تأسيسو وال يزاؿ
 .هلقواعدواألسس اؼبصدرية  ةنظري

فمن مسلمات فقو القانوف، أف االجتهاد القضائي يعد مصدرا أساسيا للقانوف اإلداري الفرنسي، ويعد ذلك  
ومستئنسا قد حذا فقو القانوف اإلداري اعبزائري حذو التوجو الفرنسي، و ا لن تتزعزع كعقيدة، ظن الفقو الفرنسي أهن

 .وفقها وقضاءرغم إختبلؼ الواقع بينهما تطبيقا  بتوجهاتو

ة العديد من موضوعاتو و اكبصار ن، منها ُب فقو القانوف اإلداري اؼبتعلقة بتقن ةحيث نظرا لتحوالت القانوف عام
ُب تبٍت اغبلوؿ االجتهادية ُب مواجهة اؼبشرع اإلداري، بدأت تظهر ُب ساحات الفقو القانوين، نقد دور القاضي اإلداري 

مبدأ " قضائية القانوف اإلداري"، و الذي عدا عقيدة تأسيس لنظرية القانوف اإلداري ُب فرنسا، حيث توجو الفقو إٕب 
ف اإلداري وعد وظيفة القاضي هبب أف ترجع إٔب مهمتو القضائي اإلداري "مصدر للقانو  االجتهاد اعتبارالقوؿ بإنكار "

ُب ظل " تراكم تشريعي متواصل "حيث يطرح  لبلجتهادُب تطبيق النص القانوين اؼبقنن واؼبكتوب وأنو ال حاجو  ةالقانوني
 الباحث ُب ىاذا السياؽ السؤاؿ التإب: 

 ما دور وأثر االجتهاد القضائي ُب القانوف اإلداري اعبزائري؟

 ل يبكن أف يبق القاضي اإلداري مشرعا للقاعدة القانونية اإلدارية كما كاف حاؿ التأسيس. وى

، مع االستئناس بالقانوف القضاء اعبزائري أساساويؤكد الباحث أف إطار البحث ىو القانوف و القضاء اإلداري 
 اؼبقارف.

فرضية اؼبصدرية ونقدىا لبلجتهاد  حيث سيعاِب البحث، اؼبوضوع، من خبلؿ دراسة الدور ٍب األثر. متبنيا
القضائي خبصوص القانوف اإلداري اعبزائري، برغم عوائق العمل القضائي االجتهادي ُب اعبزائر، وذلك من 

 أثر االجتهاد ُب مواجهة القاعدة القانونية اإلدارية اجرائيا وموضوعيا.نقد خبلؿ 

 ..القاضي إف لم يكن مجتهدا... ليس بقاض  
 


