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مــقــدمـــة  

 

إن السمـة البارزة للدولة احلديثة أ�ا دولة قانونية تسعى إىل فرض حكم القانون على مجيع األفراد يف 

سلوكهم ونشاطهم، وكذلـك فرضـه على كل هيئات الدولة املركزية و احمللية وسائر املرافق العامة. ومن هنا تربز 

العالقـة بيـن مفهوم الدولـة القانونية و مبدأ املشروعية ، ذلك أن إلـزام احلـكام و احملكومني باخلضـوع لقواعد 

القانون، و حتكم هذا األخري يف تنظيم و ضبط سائر التصرفات و النشاطات، هلو مظهر يؤكد قانونية الدولة 

  أو وجود ما يسمى بدولة القانون .

 خضوع الدولة واألفراد حلكم القانون بدرجة متساوية، ولكن حىت يكون بمبدأ المشروعيةويقصد 

 هذا املبدأ موجودا وقويا جيب توافر شروط أساسية هي:

األخذ مببدأ الفصل بني السلطات السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية وهلذا  -1

في ب على كل سلطة أن تعمل ضمن الال املخصص هلا ألن اجتماع هذه السلطات يف عمل 

 واحد وتدخلها يف شؤون بعضها يؤدي إىل ا�يار مبدأ املشروعية وانتهاك احلقوق.

التحديد الواضح لسلطات واختصاصات اإلدارة ذلك أن جهة اإلدارة هي السلطة األكثر  -2

احتكاكا باألفراد ومساسا ررياتم ومصاحلهم اليومية فهي اليت تتوىل احلفاظ على النظام العام وحتقيق 

املصلحة العامة ولذلك منحها املشرع امتيازات ككنها من القيام بذه املهام وجتعل األفراد ملزمني 

 باخلضوع هلا.

  وجود رقابة قضائية فاعلة تتوىل مراقبة كل ما خيل بالنظام العام ويتعدى على احلقوق واحلريات. -3

  و ال أحد ينكر وجود عالقة متينة بني دعوى اإللغاء وبني مبدأ املشروعية. فهذه الدعوى بالتحديد 

ككن القاضي اإلداري من أن ميارس دوره يف احملافظة على مبدأ املشروعية وسالمة األعمال اإلدارية ومالئمتها 

 ذلك أن دعوى اإللغاء تعد األداة و املعاصرة،وتأكيد محاية حقوق وحريات اإلنسان يف الدولة لقوانني الدولة. 

ة على أعمال الدولة و ـة القضائيـلية الرقابـك و تطبيق عمـة لتحريـالوسيلة القانونية و القضائية احليوية و الفعال

  .لتحقيق محاية فكرة الدولة القانونية و مبدأ الشرعية و النظام القانوين حلقوق و حريات اإلنسانالعامة، اإلدارة 
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 " املشروعية" وإنصاف األفراد من جتاوزات السلطة ا املبدأذا فالقاضي هو املعين رراسة هذلهو   

اإلدارية حلدود اختصاصها أو خمالفتها لقواعد النظام العام، ولذلك جاءت مجيع األنظمة احلديثة بإعطاء 

القاضي اإلداري صالحيات واسعة أكثر بكثري من صالحيات القاضي العادي وأجازت له التدخل يف سري 

عملية التقاضي وتوجيه إجراءات الدعوى بطريقة حتـقق التوازن بني طريف الدعوى وذلك بسبب أن الفرد يف 

خماصمته جلهة اإلدارة يكون غالبا يف موقف ضعيف أمام جهة كتلك وسائل كثرية جتعلها يف موقف القوى 

 املتحكم وأهم أسباب ضعف الفرد أمام اجلهة اإلدارية يف الدعوى أ�ا كلك وسائل اإلثبات املؤثرة يف احلكم.

وبالتايل فالرقابة القضائية على أعمال اإلدارة جاءت كضرورة للحفاظ على مبدأ املشروعية وضمان 

تأكيده حىت تكون سيادة القانون فوق كل اعتبار، ولقد أكد ذلك املؤسس الدستوري اجلزائري من خالل 

 " الدستور فوق اجلميع وهو القانون األساسي الذي يضمن احلقوق واحلريات الفردية 1996ديباجة دستور 

واجلماعية ويكفل احلماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية يف جمتمع تسوده الشرعية". وكذلك ما 

 من الدستور " حتمي السلطة القضائية التمع واحلريات تضمن لل ميع ولكل واحد 139المادة نصت عليه 

 احملافظة على حقوقه األساسية ".

إذا فالقاضي اإلداري اجلزائري هو القاضي الطبيعي لإلدارة إذا استمد اختصاصاته واملتمثلة أساسا 

يف رقابة مشروعية أعمال السلطات اإلدارية سواء كانت مركزية أو حملية، وقد أقر املشرع اجلزائري من خالل 

هذا املبدأ لألفراد حـق الل وء إىل القضاء ملخاصمة القرارات اإلدارية، إال أن القاضي اإلداري مازال يرتدد يف 

كيفية مراقبته ألعمال السلطات اإلدارية فيما خيص إلغاء قرارات هذه األخرية، فت ده حمتارا بني تسيريه 

للخصومة بالشكل الذي حيقق التوازن بني طريف اخلصومة أم أنه يكتفي بادعاءات األطراف وبذلك حيافظ 

 على مبدأ احلياد وحيكم على أساس ما يقدمه األطراف . 

 الذي منح 08/09إال أن املشرع حسم هذا الرتدد من خالل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

صالحيات واسعة للقاضي اإلداري ككنه من تسيري اخلصومة على النحو الذي خيدم املصلحة العامة وحيقق 

العدالة املتوخاة.  

 

 أهمية الموضوع: -1
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  يسعى موضوع هـذه املذكرة إىل تسليط الضوء على قضاء يعترب حام احلقوق و احلريات خاصة يف 

األنظمة املقارنة، بتدخله يف حالـة تعسف اإلدارة العامة وهذا مع عدم املساس واحلفاظ يف أن واحد على ترك 

جمال واسع للنشاط اإلداري الذي يهدف إىل حتقيق املصلحة العامة،وهنا تبدو املعادلة ومهمة القاضي أكثر 

صعوبة بني محاية احلـقوق األساسيـة لألفـراد وضمان استمرار النشاط اإلداري للنفع العام، وهلذا يهدف موضوع 

مذكريت إىل تسليط الضوء على دور املشرع اجلزائري يف ككني القاضي اإلداري من الوسائل الالزمة ألداء 

مهمته ودوره االجيايب الذي يظهر خاصة يف دعوى اإللغاء. ومدى جناعة هذه الوسائل املمنوحة للقاضي 

اإلداري واليت ككنه من حتقيق املوازنة بني طرفني غري متكافئني أحدها حيوز امتيازات السلطة العامة.  

 أسباب اختيار الموضوع: -2

إن سبب اختياري للموضوع يرجع بالدرجة األوىل إىل أمهيـة دعوى اإللغـاء كموضوع مذكرة 

ماجستري وبالضبط سلطات القاضي اإلداري يف هذه الدعوى، ذلك انه املساعد األكرب للمواطن لضمان 

حقوقه بل هو العنصر األساسي يف ذلك، إىل جانب دور القاضي اإلداري اجلزائري يف هذه الدعوى من 

خالل السلطات املمنوحة له واليت تغريت من قانون ألخر خصوصا يف التعديل اجلديد لقانون اإلجراءات 

املدنية واإلداريـة اجلديد الـذي أعطى لـه نوعـا من التوسع يف سلطاته لتمكينه من النظر يف الدعوى اإلدارية 

خاصة أن دعوى اإللغاء تضع عنصرين غري متكافئني كاما يف كفة النزاع ومها اإلدارة بامتيازاتا واملواطن، 

والشك يف دور وأمهية هذا الدور للقاضي اإلداري بالنظر والتمعن يف القضية قبل النطق باحلكم لضمان عدم 

 املساس باحلقوق واحلريات العامة لألفراد. ويكون هذا الدور للقاضي عرب مجيع مراحل اخلصومة.

- إشكالية الموضوع: 3

 1996  لقد عرف النظـام القضـائي اجلزائـري حتـوال جـذريا مند التعديل اهلام الذي أحدثه دستور 

باعتناقه نظام االزدواجية القضائية، غيـر أن تكريـس هذا النظام سار خبطى متثاقلة وهو ما أثار حفيظة الفقه 

خطى من الزمن حول جدوى نظام قضائي خمتص مبنازعات اإلدارة العامة مل تكتمل كل معامله، بالنظر إىل 

 املتعلق مب لس الدولة، والقانون 01-98بطيء صدور النصوص القانونية وتباعدها بداية بالقانون العضوي 

 املتعلق مبحكمة التنازع، وأخريا صدور 03-98 املتعلق باحملاكم اإلدارية والقانون العضوي 02-98العضوي 

، وبذلك اكتمل القضاء 2008 فيفري 25 املؤرخ يف 09.08قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد 

اإلداري شكليا ، وعلى اثر هذا التحول املرحلي نتساءل عن سلطات القاضي اإلداري إزاء املنازعة اإلدارية 
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وبالضبط إزاء دعوى اإللغاء للصلة القوية بني مبدأ املشروعية وهذه الدعوى، وبالتايل دراسة أجنع الوسائل 

القانونية اليت وضعها املشرع يف يد القاضي اإلداري للحفاظ على هذا املبدأ من خالل قانون اإلجراءات املدنية 

. وكيف نظم املشرع السلطات املمنوحة للقاضي اإلداري يف إطار قانوين يسمح له 08/09واإلدارية اجلديد 

 برقابة شرعية التصرف اإلداري من جهة، ومحاية احلقوق واحلريات الفردية من جهة أخرى؟

 أهداف الموضوع: -4

  تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق عدة أهداف رسب فئات القراء املوجهة إليهم وهي:

 - رغبتنا يف إثراء املكتبة اجلامعية بذا العمل املتواضع.

- دراسة سلطات القاضي اإلداري يف دعوى اإللغاء من خالل حتليل النصوص القانونية الصادرة يف هذا 

 ، ورصد خمتلف النقائص املوجودة يف هذا الشأن.09-08الشأن خاصة قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

- إدخال موضوع سلطات القاضي اإلداري يف دعوى اإللغاء إىل ميدان الدراسة القانونية العلمية وجعل هذا 

العمل نقطة انطالق لدراسات أخرى يف هذا الال كونه موضوع مهم جدا ومازال مل حيض باالهتمام 

 املستحق.

- وضع هذا العمل يف متناول القضاة اإلداريني ليساعدهم يف عملهم امليداين، كون هذا العمل إىل جانب أنه 

مستمد من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، إال أنه كذلك يف جزء منه مستمد من الدراسة امليدانية 

لبعض دعاوي اإللغاء املعروضة وكيفية تصرف القاضي اإلداري حيلها هلذا فقد يستفيد القضاة منه يف عملهم 

 اليومي.

- املسامهة بقدر املستطاع يف إثراء اإلسرتاجتية الوطنية القضائية وذلك لتحقيق العدالة أكثر فأكثر واحلفاظ 

على مبدأ املشروعية واملرتمجة بإصدار قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد وذكر أهم املست دات القانونية 

 الواردة يف هذا الال.

 - المنهج:5

اتبع املوضوع منه ا ميزج بني املنهج التحليلي واملقارن  إميانا منا بأن هدين املنه ني يغديان الدراسة 

وعلى هذا األساس مت قراءة وحتليل املواد القانونية اإلجرائية املتعلقة بكل إجراءات وشروط دعوى اإللغاء 
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وسلطات القاضي اإلداري يف هذا الال.والتغريات القانونية احلاصلة يف هذا الال، وقد حرصنا كل احلرص 

 على التسلسل املنه ي واملنطقي يف العرض.

 الدراسات السابقة: -6

 وجتدر اإلشـارة إىل أن معظـم الدراسات اليت كانت تعد يف هذا الال تتم أكثر بدعوى اإللغاء من 

حيث شروط قبوهلا وطبيعتها القانونية وإجراءات رفعها، وهلذا كان التطرق إىل سلطات القاضي اإلداري يف 

هذا الال تذكر على أساس جزء صغري يف املوضوع فقط خاصة أن املشرع مل يعطي أمهية هلذه السلطات 

ويوسعها إال يف اآلونة األخرية، ولعل هذا ما جعل هذا املوضوع غري مطروق بصفة جدية وبصفة حتليلية 

 توفيه حقه من الدراسة وحتليل خمتلف اجلوانب القانونية والعملية معا.

إال أن هناك بعض الدراسات املهمة اليت اعتمدنا عليها يف هذا الال وهي حماوالت حديثة كتبت 

مبناسبة صدور قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد ونذكر منها " الرقابة القضائية على إلغاء القرارات 

اإلدارية" من إعداد جمموعة من طالب املدرسة العليا للقضاة، وما ميكن مالحظته خبصوص هذه املذكرة أ�ا 

تعرضت يف جزء منها ملراقبة القاضي اإلداري للمشروعية الداخلية واخلارجية للقرار اإلداري كما تعرضت لدور 

 القاضي اإلداري يف تنفيذ احلكم الصادر عنه.

إىل جانب دراسة قام با الباحث سالم عبد احلميد حممد زنكنة حتت عنوان " الرقابة القضائية على 

مشروعية القرار اإلداري" وقد تعرضت هذه املذكرة إىل دعوى اإللغاء وخصائصها، كما تعرضت لدور 

 القاضي وحدود سلطته يف دعوى اإللغاء.

أيضا هناك دراسة هلا عالقة بذا املوضوع حتت عنوان " سلطات قاض اإللغاء يف األردن"  للباحث 

حممد وليد العبادي وبالرغم من أ�ا دراسة أجنبية، إال أ�ا تعرضت لسلطات قاض اإللغاء ودوره يف مراقبة 

 مشروعية القرار اإلداري وكانت االستفادة منها إىل حد كبري.

 الصعوبات: -7

إعدادي هلذه الدراسة صادفتنا مجلة من الصعوبات اليت كثلت أساسا يف نقص املادة العلمية  بصدد

خاصة الكتابات اجلديدة يف هذا الال أو وجود املـراجع اليت تعاجل دعوى اإللغاء بصفة عامـة ، كون هذا 
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املوضوع كما قلنا من قبل مل حيض باالهتمام الكايف من قبل الباحثني والدارسني على حد سواء باإلضافة إىل 

صعوبة احلصول على بعض املعلومات من القضاء أحيانا أخرى وعدم تعبريها فعال عن احلقيقة أحيانا 

 أخرى.إىل جانب كذلك العراقيل اإلدارية اليت واجهتنا خالل اتصالنا باملكتبات اجلامعية قصد حتصيل املراجع.

 التصريح بالخطة: -8

 وقد عمدت إىل دراسة هذا املوضوع يف مجلة من احملاور تتضمن الفصول التالية:

 منها ماهية دعوى اإللغاء، وذلك أنه ال ميكن التعرض لسلطات القاضي  الفصل األوليتناول   

 المبحث األولاإلداري يف دعوى اإللغاء دون التعرف على دعوى اإللغاء. وكان ذلك ضمن مبحثني، يتم يف 

 فنحدد فيه خصائص دعوى المبحث الثانيتعريف دعوى اإللغاء وكييزها عن باقي الدعاوي اإلدارية....، أما 

 اإللغاء وشروط رفعها.....  

يتناول البحث: سلطات قاضي اإللغاء يف الرقابة على الشروط والتحقيق يف  الفصل الثاني ويف   

مناقشة سلطات القاضي اإلداري يف الرقابة  يتعرض إىلالمبحث األول منها دعوى اإللغاء ضمن مبحثني، 

على الشروط الواجب توافرها للنظر يف دعوى اإللغاء هذه الشروط... اليت قمنا مبعاجلتها يف الفصل األول  أما 

 فقد خصص لدراسة مرحلة التحقيق القضائي والسلطات املمنوحة لقاضي اإللغاء  يف هذه المبحث الثاني

املرحلة....  

 إىل سلطات القاضي يف مرحلة تنفيذ احلكم والقيود  الفصل الثالثوأخريا يتعرض البحث يف

 سلطات القاضي اإلداري يف مرحلة تنفيذ المبحث األول منها تناولاملفروضة عليه...، ضمن إطار مبحثني 

 رث القيود الواردة على هذه السلطات املمنوحة للقاضي اإلداري....  المبحث الثانياحلكم.... و يتم يف 

 مث ختتم الدراسة خباكة حتتوى على توصيات. 

 ماهية دعوى االلغاء.الفصل األول: 
 

تتميز املنازعة اإلدارية عن الدعوى العادية بعدم تساوي أطرافها ، ذلك أن اإلدارة بامتيازاتا 

وسلطاتا تشكل الطرف القـوي يف اخلصومـة أمام الفرد الذي ميثل الطرف الضعيف، وهلذا أحاط املشرع 
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الدعـوى اإلداريـة ببعض املميزات اليت ختدم املصلحة العامة وختفف عدم التوازن املوجود بني الطرفني، ومن هذه 

 اخلصائص أن أحاط املنازعة اإلدارية بإجراءات خمتلفة عن اإلجراءات املدنية.

 والتساؤل الذي يطرح نفسه ملاذا مل يتم تكريس اإلجراءات اإلدارية يف تقنيني مستقل عن 

اإلجراءات املدنية خاصة مع تبين نظام االزدواجية القضائية من جهة والكم اهلائل للمواد املتعلقة باإلجراءات 

اإلدارية يف هذا القانون من جهة أخرى علما بأن عدد هذه املواد يفوق معدل ما يتضمنه خمتلف التشريعات 

0Fالوطنية.

1 

  ذلـك أن دعوى اإللغاء تعد األداة و الوسيلة القانونية و القضائية احليوية و الفعالة لتحريك و تطبيق 

عملية الرقابة القضائية على أعمال الدولة و اإلدارة العامة، لتحقيق محاية فكرة الدولة القانونية و مبدأ الشرعية 

 و النظام القانوين حلقوق و حريات اإلنسان.

  كما أن دعوى اإللغاء هي  الدعوى األصيلة و الوحيدة إللغاء القرارات اإلدارية، وهي دعوى 

شديدة التغري و التطور  وهذا بالنظر إىل التطور الذي عرفته إىل جانب أ�ا دعوى من النظام العام فال جيوز 

االتفاق على رفع أو عدم رفع هذه الدعوى، كما أ�ا تنصب على مجيع القرارات مهما كان نوعها ماعدا اليت 

أخرجها املشرع من هـذه الدائرة.وعلى الرغم من أمهية هذه الدعوى إال أن املشرع مل يضع تعريفا هلا ال يف 

 وحسنا فعل املشرع برتكه التعريف للفقه والقضاء كما 2008قانون اإلجراءات املدنية األول وال الثاين لسنة 

1Fكان يفعل دائما.

2 

 

 واستكماال ملعىن دعوى اإللغاء سوف نتناوهلا من خالل  : 

 املبحث األول تعريف دعوى اإللغاء وخصائصها. -

  املبحث الثاين شروط رفع دعوى اإللغاء وكييزها عن باقي الدعاوي اإلدارية األخرى. -

                                                            
، 09د. نصـر الديـن بن طيـفور، مقال الطبيعة القانونية للس الدولة وأثر ذلك على محاية احلقوق واحلريات، جملة جملس الدولة، العدد رقم  - 1

  .42، ص 2009
 

- د. عمار بوضياف، دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، اجلسور للنشر والتوزيع، الطبعة  2
 .46، ص 2009األوىل، 
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 المبحث األول: تعريف دعوى اإللغاء وتمييزها عن باقي الدعاوي اإلدارية.

  تعتبـر دعـوى اإللغـاء يف اجلـزائر من أكثر الدعاوي اإلدارية انتشارا واستعماال لدى املتقاضني، وهذا 

ما جعل املشرع يويل دعوى اإللغاء القدر الكبري من االهتمام فخصها بالعديد من القواعد واألحكام سواء يف 
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، أو يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد الصادر مبوجب القانون 1966قانون اإلجراءات املدنية لسنة 

 .2008 فرباير 25 املؤرخ يف 08/09

  وللوقوف على طبيعة دعوى اإللغاء ومعرفة مدى كيزها عن غريها، فانه بداية جيب أن نعرف دعوى 

 اإللغاء، مث منيز هذه الدعوى عن غريها مما يتشابه معها من الدعاوي اإلدارية األخرى.

 : تعريف دعوى اإللغاء: المطلب األول

  لتحديـد وتوضيـح مفهـوم دعـوى اإللغـاء نعمــد إىل خمتلـف تعريفـاتا على املستوى الفقهي، 

 والتشريعي، والقضائي.

 الفرع األول: تعريف دعوى اإللغاء على المستوى الفقهي.

 أوال: تعريف الفقه الفرنسي:

 دعوى اإللغاء بأ�ا طعن قضائي يرمي إىل إبطال قرار A.delaubadere  عرف الفقيه الفرنسي 

 إداري غري مشروع من طرف القاضي اإلداري.

« Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux visant a faire 
annuler par le juge administratif un acte administratif un acte administratif 
illégal ». 2F

3 

 بقوله الطعن الذي يطلب مبقتضاه املدعي من القضاء إبطال قرار c. Debbasch  وذهب الفقيه 

 إداري لعدم املشروعية.

« Recours- par lequel le requérant demande au juge l’annulation d’un acte 
administratif pour illégalité » . 3F

4 

 ثانيا: تعريف الفقه العربي:

 قدم الفقه العريب عدة تعريفات لدعوى اإللغاء، نذكر منها:
                                                            
3   - Delaubadere Andre.Venézia (j.c) Gaudemet (y) Traite de Droit Administratif. 
Paris.1999. P 536. 

 
4 - Debbash Charles.Contentieux Administratif.Dalloz. Paris. 1978. P 807. 
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"قضاء اإللغاء هو القضاء الذي مبوجبه يكون للقاضي أن يفحص القرار اإلداري، فإذا ما تبني له جمانبة  -أ

القرار لقانون حكم بإلغائه، ولكن دون أن ميتد إىل أكثر من ذلك، فليس له تعديل القرار املطعون فيه أو 

4Fاستبدال غريه به"

5. 

ومنه فدعوى اإللغاء هي "الدعوى اليت يرفعها أحد األفراد إىل القضاء اإلداري يطلب إعدام قرار إداري 

5Fخمالف للقانون " 

6   

دعوى اإللغاء هي " الدعوى القضائية اإلدارية املوضوعية والعينية اليت حيركها ويرفعها ذوو الصفة  -ب

6Fواملصلحة أمام جهات القضاء املختصة يف الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غري مشروعة."

7 

دعوى اإللغاء هي " الدعوى القضائية املرفوعة أمام إحدى اجلهات القضائية اإلدارية ( الغرف اإلدارية  -ت

7Fأو جملس الدولة) اليت تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشروعيته ملا يشوب أركانه من عيوب."

8 

دعوى اإللغاء هي " دعوى قضائية ترفع أمام اجلهة القضائية املختصة بغرض إلغاء قرار إداري غري  -ث

8Fمشروع طبقا إلجراءات خاصة وحمددة قانونا."

9 

 

 

 
 الفرع الثاني: تعريف دعوى اإللغاء على المستوى التشريعي.

 

  مل يعرف التشريع مباشرة دعوى اإللغاء، إال أ�ا احتلت مكانة متميزة يف املنظومة الدستورية 

 والقانونية.

 على مايلي " حتمي السلطة القضائية التمع 1996 من الدستور 139  فقد نصت املادة 

 واحلريات وتضمن لل ميع ولكل واحد احملافظة على حقوقهم األساسية." 

                                                            
 .305، ص 1986- د. سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب األول، قضاء اإللغاء، دار الفكر العريب، القاهرة،  5
 .151، ص 1985د. سليمان حممد الطماوي، الوجيز يف القضاء اإلداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، القاهرة، -  6
، نظرية الدعوى اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية 2- د. عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، ج  7

 .314اجلزائرية، ص 
 .31، ص 2007- د. حممد الصغري بعلي، القضاء اإلداري، دعوى اإللغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  8
 .48رجع السابق، ص امل- د. عمار بوضياف، دعوى اإللغاء،  9
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 فنصت على مايلي: " أساس القضـاء مباديء الشرعية واملساواة، الكل سواسية أمام 140  أما املادة 

 القضاء، وهو يف متناول اجلميع وجيسده احرتام القانون"

  نص على ما يأيت: " ينظر القضاء يف الطعن يف قرارات السلطات اإلدارية"143  ويف املادة 

 من الدستـور معلنة أن أساس عمل السلطة القضائية يكمن يف مبدأ الشرعية واملساواة، 140فقد جاءت املادة 

 فقد جاءت صرحية وواضحة يف ختويل القضاء النظر يف الطعون املوجه ضد قرارات السلطة 143أما املادة 

9Fاإلدارية مبا يفسر أن لدعوى اإللغاء أساس من الدستور.

10  

وعلى الصعيـد القانـوين عرفت دعوى اإللغاء بتسميات ومصطلحات خمتلفة، دون أن تضع هلا تعريفا حمددا، فقد 

 على دعوى اإللغاء مشريا إليها بدعوى "بالطعن بالبطالن،" 1966نص قانون اإلجراءات املدنية األول لسنة 
Recours en annulation " 10F

11. 

  وان كان الدكتور عمار بوضياف يفضل تسمية دعوى اإللغاء، فنحن نشاطره الرأي ذلك أن 

 مصطلح البطالن سائد يف القانون املدين. أما القانون اإلداري فله مصطلحاته اخلاصة.

 املتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه فقد استعمل مصطلح الطعون 01-98أما القانون العضوي 

11Fباإللغاء 

12. 

 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 2008 فرباير 25 املؤرخ يف 09-08  وجاء القانون 

 مستعمال مصطلح دعوى إلغاء القرارات اإلدارية بالنسبة الختصاص احملاكم اإلدارية وهي 800يف نص مادته 

  من ذات القانون.901نفس التسمية املعتمدة بالنسبة الختصاص جملس الدولة احملدد مبوجب املادة 

 الفرع الثالث: تعريف دعوى اإللغاء على المستوى القضائي.

  نظرا لطبيعة دور القاضي يف الفصل يف املنازعات املطروحة عليه حالة رالة، فانه عادة ما ينصرف 

عن تقدمي تعريف واضح لدعوى اإللغاء، حيث يكتفي ببيان العيوب اليت تشوب القرار الذي مت الطعن فيه من 

                                                            
 .49- د.عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص  10
 .1966 من قانون اإلجراءات املدنية لسنة 7 فقرة 274- أنظر املادة  11
  على ما يأيت:" يفصل جملس الدولة ابتدائيا و�ائيا يف:01-98 من القانون العضوي رقم 9- تنص املادة  12
- الطعون باإللغاء املرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية واهليئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية 1

 الوطنية.
 - الطعون اخلاصة بالتفسري ومدى شرعية القرارات اليت تكون نزاعاتا من اختصاص جملس الدولة"2
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طرف املتقاضي ويقوم إما بإلغاء القرار اإلداري املطعون فيه أو برفض الدعوى لعدم التأسيس وهذا ما اتصف به 

12Fالقضاء اإلداري اجلزائري سواء يف عهد الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا أو جملس الدولة حاليا 

13. 

 المطلب الثاني: تمييز دعوى اإللغاء عن غيرها من الدعاوي اإلدارية:

  سبق وأن أشرنا إىل أن دعوى اإللغاء تتميز عن باقي الدعاوي اإلدارية األخرى وهلذا خصها املشرع 

بإجراءات خاصة وهذا بالنظر خلطورتا ولتعلقها بأحد أهم الوسائل القانونية اليت وضعها املشرع بني يدي 

اإلدارة وهو القرار النهائي، وتفاديا ألي تداخل بني دعوى اإللغاء وغريه من الدعاوي اإلدارية جيب التمييز 

13Fملعرفة هذه الدعوى أكثر.

14 

 الفرع األول: دعوى اإللغاء والتظلم اإلداري: 

  إن الفرق الرئيسي بني دعوى اإللغاء والتظلم اإلداري يتمثل يف أن دعوى اإللغاء تعترب دعوى 

قضائية مبعىن الكلمة وذلك من حيث حتريك الدعوى، واجلهة اليت تنظر يف الدعوى، واإلجراءات، بينما يظل 

التظلم اإلداري عبارة عن طلب يقدم من صاحب العالقة دون أن يتمتع باخلصائص أو السمات اخلاصة 

بالدعوى القضائية فهو يتميز عن دعوى اإللغاء من حيث أنه يسمح جلهة اإلدارة بتعديل أو إلغاء قرارها لعدم 

املشروعية أو لعدم املالئمة، كذلك يسمح التظلم إىل حل املشكلة وإجابة املوظف إىل طلبه يف وقت وجيز 

14Fوبدون حتمل نفقات الل وء إىل الطريق القضائي.

15 

 الفرع الثاني: دعوى اإللغاء ودعوى التعويض

  بالرغم من أن سلطات القاضي يف والية القضـاء الكامـل هي أوسع من سلطاته يف والية اإللغاء، إال 

أن دعوى اإللغاء باعتبارها دعوى خصومة عينية فان احلكم الصادر عنها يكون ح ة على الكافة، أي ليس 

ح ة على أطراف النزاع فقط وإمنا بالنسبة لكافة ذوي الشأن الذين يلحقهم هذا القرار بآثاره ( ح ية 

                                                            
 .33د. حممد الصغري بعلي، القضاء اإلداري " دعوى اإللغاء"، املرجع السابق، ص -  13
 .53د . عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص -  14
، ص 2008د. أمحـد عـلي أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، دار الفكر العريب، -  15

185. 
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مطلقة)، أما دعوى التعويض يكون احلكم الصادر عنها حائزا للح ية النسبية أي تقتصر على أطراف 

15Fاخلصومة فقط.

  وللتفصيل أكثر نربز االختالف يف النقاط التالية:16

 من حيث الجهة القضائية المختصة: -1

16F  إن دعـوى اإللغاء ضد قرار مركزي ترفع أمام جملس الدولة

 ، بصفة جهة قضائية ابتدائية �ائية، أما 17

دعوى التعويض فرتفع أمـام جهة القضاء االبتدائي أي احملكمة اإلدارية ولو تعلقت جبهة مركزية، ألن القاضي 

 املدين هو الذي يتوىل مهمة احلكم بالتعويض.

 من حيث سلطة القاضي: -2

  إن سلطة القاضي يف جمال التعويض أوسع من سلطاته يف دعوى اإللغاء، فان كان قاضي اإللغاء 

17Fمقيد بضوابط المشروعية القرار اإلداري فال يلغي قرارا إال إذا أثبت عدم مشروعيته

، فقاضي التعويض 18

يستطيع أن يلزم جهة اإلدارة بدفع تعويض رغم قناعته بعدم ارتكابا للخطأ وهذا ما يعرف باملسؤولية اإلدارية 

18Fعلى أساس املخاطر اليت تأثر با القضاء اإلداري اجلزائري

19. 

 من حيث موضوع الدعوى: -3

  إن غرض رافع الدعوى يكمن يف مهامجة قرار إداري وكشف خمتلف العيوب اليت مست القرار 

املطعون فيه ليحقق غرضه من إقامة الدعوى، بينما يسعى رافع دعوى التعويض إىل املطالبة مببلغ مايل حيدده 

وبالتايل احلكم له بالتعويض العادل مقابل ما أصابه من ضرر نتي ة خطأ اإلدارة وهكذا ختتلف دعوى اإللغاء 

19Fعن دعوى التعويض أركانا وموضوعا وح ية

20. 

  إال أن هذا التباعد بني الدعوتني ال مينع اجلمع بينهما فاملدعي يستطيع رفع دعوى اإللغاء ويطالب 

بإلغاء القرار اإلداري كما يطالب بأن يدفع له تعويض عن الضرر الذي تعرض له نتي ة الضرر الذي أصابه من 

20Fجراء القرار املطعون فيه

21. 

                                                            
 .186- د. أمحد علي أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق،ص  16
 على مايلي:" خيتص جملس الدولة كدرجة أوىل وأخرية، بالفصل يف دعاوي 09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 901- تنص املادة  17

 اإللغاء والتفسري وتقدير املشروعية يف القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية....."
 .175، ص 2002- د. نواف كنعان، القضاء اإلداري، دار الثقافة، عمان،  18
 . 63- د. عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص  19
 .174- د. نواف كنعان، املرجع نفسه، ص  20
 .63- د. عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص  21
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الفرع الثالث: دعوى اإللغاء ودعوى التفسير. 

تعترب دعوى التفسري دعوى إدارية مبقتضاها يطالب صاحب الشأن من القضاء املختص إعطاء 

تفسري للقرار اإلداري حمل دعوى التفسري. ومنه فان سلطة القاضي اإلداري يف دعوى التفسري تتقيد وتتحدد 

بإعطاء املعىن احلقيقي والصحيح للقرار املطعون فيه، برفع الغموض واإلبام عنه، ومن مث فان قاضي التفسري 

21Fليس من سلطته

22 :

 البحث يف مدى شرعية القرار املطعون فيه. -

 ليس له أن يلغيه، أل�ا دعوى تفسري وليست دعوى إلغاء. -

ومن مث فان سلطة قاضي اإللغاء أوسع نطاقا من دعوى التفسري ذلك أنه ال يكتفي بإلغاء القرار اإلداري 

وتوقيف أثاره، بل بإمكانه إن قدر ذلك احلكم له بالتعويض. إال أن جمال دعوى التفسري أوسع من دعوى 

اإللغاء فإذا كانت دعوى اإللغاء تنصب على قرار إداري فان دعوى التفسري ميكن أن تنصب إىل جانب 

تفسري القرار اإلداري على تفسري مادة يف قانون أو يف صفقة أو عقد إداري أو حىت تفسري حكم قضائي.  

أما من حيث طرق التحريك فتحرك دعوى التفسري إما بالطريقة املباشرة أو باعتماد نظام اإلحالة هذه 

األخرية اليت ميزت دعوى التفسري عن دعوى اإللغاء.  

ومع ذلك فان دعوى اإللغاء ودعوى التفسري تلتقيان يف العديد من النقاط منها، أن كال الدعوتني 

22Fتعرضان على احملكمة اإلدارية إذا كان القرار حمليا أو مرفقيا

، وتعرضان على جملس الدولة إذا كان القرار 23

23Fمركزيا

24 .

وترفع الدعوتني أمام احملكمة اإلدارية ودعوى التفسري أمام احملكمة اإلدارية بواسطة حمام حتت طائلة عدم 

24Fالقبول

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، إىل جانب 905، وكذلك أمام جملس الدولة طبق للمادة 25

25Fضرورة إرفاق بعريضة دعوى اإللغاء أو دعوى التفسري القرار املطعون فيه مامل يوجد مانع مربر

26. 

                                                            
 .211، ص 2009- د. حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، .دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  22
 .09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 801- أنظر املادة  23
 .09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 901- أنظر املادة  24
 .09.08  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 826 و 815- أنظر املادة  25
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 الفرع الرابع: دعوى اإللغاء ودعوى فحص المشروعية.

تعرف دعوى فحص املشروعية على أ�ا دعوى يرفعها صاحب الشأن أمام القضاء املختص بغرض املطالبة 

26Fبفحص مشروعية قرار إداري

27. 

وتتميز دعوى فحص املشروعية عن دعوى اإللغاء أن سلطة القاضي يف دعوى اإللغاء تتوقف عند إعالن 

موقف القضاء من مشروعية القرار املطعون فيه دون إلغائه أو التعويض عنه فبعد معاينة القرار اإلداري يقوم 

27Fالقاضي بالتصريح

 إما: 28

 مبشروعية القرار املطعون فيه، إذا كانت أركانه مطابقة وموافقة للنظام القانوين السائد. -

أو العكس التصريح بعدم مشروعيته إذا كان مشوبا بعيب من العيوب.  -

وهنا تظهر سلطته احملدودة عكس قاضي اإللغاء الذي له اختصـاص واسع من حيث إعدام القرار 

اإلداري، وتلتقي دعوى فحص املشروعية ودعوى اإللغاء أن كل منهما توصف على أ�ا دعوى موضوعية أي 

اهلدف منها احملافظة على شرعية القرارات اإلدارية، إىل جانب أ�ما يرفعان أمام نفس اجلهة القضائية. 

ملا كانت دعوى اإللغاء دعوى عينية اهلدف من إقامتها إلغاء قرار إداري فإ�ا تعود بالفائدة على رافعها 

أل�ا قد تلغي قرار أضر باملدعي، بينما ال حتقق دعوى فحص املشروعية ذات اهلدف أل�ا عبارة عن دعوى 

الغرض منها حتديد موقف القضاء من قرار إداري من حيث مدى مشروعيته إىل جانب األعباء املالية اليت تنتج 

28Fعن انتظار املدعي الفصل يف هذه الدعوى مث الفصل يف دعوى اإللغاء.

29 

المبحث الثاني: خصائص دعوى اإللغاء وشروطها. 
  تتميز دعوى اإللغاء جبملة من اخلصائص كيزها عن غريها من الدعاوي األخرى، كما تشرتط لرفعها 

جمموعة من الشروط يرتتب عن ختلف أي شرط منها بطالن هذه الدعوى، وللتفصيل أكثر حاولنا تقسيم 

                                                                                                                                                                                    
 .09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 819- أنظر املادة  26
 .7،  ص 2007- د. عمار عوابدي، دعوى تقدير الشرعية يف القضاء اإلداري،دار هومة، اجلزائر،  27
 .217- د. حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  28
 .62- د. عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص  29
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املبحث إىل مطلبني، أحدمها يتناول خصائص دعوى اإللغاء والثاين تناول شروط الواجب توفرها لرفع هذه 

 الدعوى.

 المطلب األول: خصائص دعوى اإللغاء:

 الفرع األول: دعوى اإللغاء من إنشاء القضاء اإلداري:

  حيث أ�ا أنشأت يف فرنسا كدعوى من صنع جملس الدولة الفرنسي فقد ظهرت من قبل إنشاء 

، وبالرغم من أن املشرع قد 1790 أكتوبر سنة 7/14جملس الدولة وذلك استنادا إىل نص قدمي هو قانون 

أنشأ من بعد ذلك نصوصا تشريعية تنظم دعوى اإللغاء من بعض اجلوانب، إال أن األحكام التفصيلية لدعوى 

اإللغاء تركت للس الدولة ومعه احملاكم اإلقليمية الفرنسية وهلذا امتازت أحكامها يف القضاء الفرنسي مبرونتها 

التامة وتطورها املستمر من وقت ألخر ومل يقم كذلك بالربط بني دعوى اإللغاء وأي قانون أخر بل حرص 

29Fعلى اعتبارها أداة لتحقيق املشروعية باملعىن الواسع.

30 

 .الفرع الثاني: دعوى تتسم بالصفة القانونية

  هي دعـوى تتسم بالطبيعـة و الصفـة القانونية و ليست بدفع قضائي أو تظلم إداري ، هذا ما 

يستلزم أن تنعقد و ترفع و تطبق هذه الدعوى يف نطاق النظام القانوين للدعوى القضائية من حيث شروط 

قبوهلا ، و أحكام عريضتها من حيث اجلهة القضائية املختصة با ، و من حيث سلطات القاضي فيها و 

30Fطبيعة احلكم الصادر بشأ�ا و طرق تنفيذه .

وبالتايل فهي دعوى قضائية، مبختلف املعايري سواء من حيث 31

شـروط قبـوهلا أو اجلهات املختصة بالنظر فيها أو اإلجراءات املتبعة بشأ�ا وخصائصها املتميزة أو القرار املرتتب 

وترجع طبيعتها القضائية لكون موضوع دعوى اإللغاء هو  31F32.عنها والذي يتمتع ر ية الشيء املقضي به

32Fخماصمة القرار اإلداري املطعون فيه لعدم مشروعيته وللمطالبة بإلغائه.

33  

 الفرع الثالث: دعوى من دعاوي قضاء المشروعية:

                                                            
 .187- د. أمحد على أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص  30
- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوين، املرافعات اإلدارية، إجراءات رفع الدعوى اإلدارية وحتضريها، دار الفكر العريب، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  31

 .59، ص 2007
  وما بعدها.35- د. حممد الصغري بعلي، القضاء اإلداري "قضاء اإللغاء"، املرجع السابق، ص  32
 .174- د. نواف كنعان، القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص  33
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  إذا ألغى القضاء اإلداري قرارا إداريا لاوزة السلطة فذلك يعين أن القرار غري مشروع وبذلك يكون 

33Fاصطالح جماوزة السلطة جماورا لعدم املشروعية

، وهلذا تعترب من دعاوى قضاء الشرعية كو�ا تتحرك و تنعقد 34

على أساس مبدأ الشرعية يف الدولة، و تستهدف محاية شرعية أعمال الدولة و اإلدارة العامة أساسا و أصال، 

و إن كان رافعها يستهدف مباشرة محاية حقوقه و فحرياته الفردية. وينتج عن هذه اخلاصية لدعوى اإللغاء 

نتائج منها، كون دعوى اإللغاء من الدعاوي قضاء الشرعية يعترب عنصر أساسي يكسب دعوى اإللغاء الطبيعة 

املوضوعية والعينية وتؤثر على النظام القانوين لدعوى تطبيق الدعوى فتصبح مرنة وسهلة، مثل حقيقة مرونة 

34Fشرط املصلحة والصفة لرفع وقبول دعوى إلغاء وتقصري وتبسيط إجراءات ومواعيد رفع الدعوى .

35   

 الفرع الرابع: دعوى موضوعية وعينية: 

  هي كذلك دعوى موضوعية عينية أل�ا تنصب أساسا على القرارات اإلدارية املطعون فيها بعدم 

35Fالشرعية من ذوي الصفة و املصلحة، و ال تنصب أو تاجم السلطات اإلدارية اليت أصدرتا.

 فهي حتقق 36

املصلحة العامة عن طريق تقرير اجلزاء على عدم املشروعية اليت ترتكبها اإلدارة وحمو نتائ ها، كما أ�ا تدف 

إىل دفع اإلدارة إىل عدم العودة إىل ارتكاب العدم املشروعية من جديد، واعتبار دعوى اإللغاء من طبيعة عينية 

على النحو السابق هو الذي يربر عدم التنازل مسبقا عنها كما أنه هو الذي يربر قبوهلا من أشخاص على 

36Fالرغم من عدم وجود اعتداء على مراكزهم اخلاصة.

37 

  كما تعترب كذلك أل�ا تتحرك على أساس مركز قانوين عام، وبدف محاية املصلحة العامة، ويرتتب 

37Fعلى ذلك أثار منها

38: 

 - أنه ال ميكن قبول دعوى اإللغاء من طرف اجلهة القضائية املختصة إذا انصبت على عقد إداري.

 - مرونة شرط الصفة واملصلحة لرفع وقبول دعوى اإللغاء بالقياس مع مفهومها يف الدعاوي الشخصية.

                                                            
 .316- د.سليمان حممد الطماوى، قضاء اإللغاء، املرجع السابق ، ص  34
 .327- د.عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  35

36 Jean Urbaline  - .Droit Administratif . Dalloz. Paris.22 édition.2008. p 614. 
 .189- - د. أمحد على أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص  37
  .331- د. عمار عوابدي،  النظرية العامة للمنازعات اإلدارية،  املرجع السابق، ص 38
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- اعتبار دعوى اإللغاء من النظام العام، ريث ال جيوز االتفاق على التنازل عنها بعد حتريكها ورفعها كما ال 

جيوز االتفاق على عدم حتريكها ورفعها.وإذا ما حصل هذا االتفاق فانه يكون باطال وال ميكن االحت اج 

38Fبه.

39 

- يتمتع احلكم الصادر يف دعوى اإللغاء ر ية عامة ومطلقة يف خماطبة الكافة، وليس ألطراف اخلصومة 

39Fفقط. 

40 

  كما يرتتب على هذه الصفة أن رافع الدعوى وجب أن يهتم من حيث األصل بالقرار املطعون فيه 

40Fكوثيقة قانونية ويربز عيوبه دون االكرتاث مبصدر القرار.

41  

  الفرع الخامس: دعوى اإللغاء تحكمها إجراءات خاصة:

  إن كيز دعوى اإللغاء عن غريها من حيث سلطة القاضي ومن حيث نتائ ها فرض على املشرع 

 إخضاعها إلجراءات خاصة.

  وبالرجوع إىل قانـون اإلجراءات املدنيـة واإلدارية جند أن املشرع نظم هذه الدعوة بالعديد من 

41Fاإلجراءات القضائية وهو مامل يفعلـه يف باقي الدعاوي اإلدارية

، وهذا راجع إىل أن دعوى اإللغاء من أهم 42

الدعاوى اإلدارية و أكثرها فاعلية و حدة يف محاية فكرة الدولة القانونية و مبدأ الشرعية ، وتأكيد محاية 

حقوق وحريات اإلنسان يف الدولة املعاصرة. ومن أهم هذه اإلجراءات شرط املصلحة، ومدة قبول الدعوى 

42Fوطبيعة الرقابة عليها وهي رقابة مشروعية وح ية احلكم الصادر مبوجب دعوى اإللغاء.

43 

ختضع كافة   كما أن طبيعة دعوى اإللغاء باعتبارها دعوى إدارية مييزها ببعض اإلجراءات . حيث 

القواعد اإلجرائية لذات املبادئ العامة ، تأمني حسن سري العدالة وضمان مصلحة األطراف مع تنوير القاضي 

ويشكل هذا سببا أوليا لتوحيد هده القواعد، إال أنه على الرغم من ذلك فان الدعوى اإلدارية عموما ودعوى 

اإللغاء خصوصا تستمر يف اخلضوع لقواعد ذاتية متميزة عن القواعد اإلجرائية العادية حيث تربز فيها فضال 

                                                            
 .174د. نواف كنعان، القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص -  39
 .37- د. حممد الصغري بعلي، القضاء اإلداري "دعوى اإللغاء"، املرجع السابق، ص  40
 .67- د. عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص  41
 .67- د . عمار بوضياف، املرجع نفسه، ص  42
 .175- د.نواف كنعان، القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص  43
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43Fعن ذلك عدم مساواة يف وضعيـة األطراف لصـاحل اإلدارة.

 مما أدى ركم الضرورة إىل اختـالف طبيعة 44

اإلجراءات اليت حتكمها عن تلك اليت حتكمها الدعاوي العادية، وتعرف اإلجراءات على أ�ا األحكام اليت 

يتعني على املتقاضني مراعاتا يف إقامة الدعوى أمام القضاء اإلداري ويلتزم با هذا األخري خالل التحضري 

44Fواحلكم.

45 

 أوال: إجراءات دعوى اإللغاء تتسم بعدم مساواة أطراف الدعوى:  

  إن أحد أطراف دعوى اإللغاء هو دائما شخص عام، وهذا هو الفرق بني الدعوى اإلدارية 

والدعوى املدنية اليت يتميز أطرافها بالتساوي وال يتمتع أي منهما بامتياز اجتاه الطرف األخر، عكس دعوى 

اإللغاء اليت تكون فيها اإلدارة الطرف القوى يف النزاع وذلك بسبب كتعها بامتيازات ال ميلكها األفراد 

العاديون، خاصة أن اإلدارة كلك سلطة إصدار القرار وتنفيذه املباشر دون الل وء إىل القضاء، وبالتايل يقع 

عبء اإلثبات على املدعي الذي يصادف العديد من اإلثباتات اليت تتكتم اإلدارة عن إصدارها مربرة ذلك 

45Fبالسر املهين.

46  

 

 

            ثانيا: إجراءات دعوى اإللغاء إجراءات فاحصة. 

  وفيها يكون للقاضي اإلداري دور فعال فيها، يف توجيه الدعوى والبحث عن األدلة  ويظهر ذلك 

على مستوى التوجيهات والتعليمات اليت يوجهها القاضي خالل مدة الدعوى وعدم االكتفاء بإدعاءات 

46Fاألطراف  وتندرج حتت هذا النوع إجراءات الدعوى اإلدارية.

47  

  ومبوجب اإلجراءات القضائية الفاحصة يتوىل القاضي سلطات تسيري الدعوى واإلجراءات القضائية 

اإلدارية وتوجيهها يف أغلب العناصر، فبم رد تقدمي عريضة الدعوى لل هة القضائية اإلدارية تنعقد سلطة 
                                                            

 .72، ص 2003- د. أحـمد حميو. املنازعات اإلدارية.ترمجـة فائـز أجنق وبيوض خالد. الطبعة اخلامسة. ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  44
 .45- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوين، املرافعات اإلدارية، املرجع السابق،ص  45
 . 123 ص ،1999، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة اخلامسة، -  د. مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية 46

47  -  Francis- Paul Denoit. Le Droit Administratif Français. Librairie Dalloz. Paris. 1968. P 
383. 
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وحرية املبادرة والتصرف التلقائي من طرف القاضي املختص يف توجيه وتسيري أحكام وإجراءات الدعوة 

47Fالقضائية 

48F ذلك أن عريضة الدعوى توجه إىل القاضي نفسه وليس إىل اخلصم.48

49 

  فيأمر بتبليغ املذكرات والوثائق وحيدد اجللسة ويستدعي األطراف هلا، ومينح أجل جلواب األطراف 

وعندما يع ز األطراف عن تقدمي الدليل، كما هو احلال عندما كتنع اإلدارة عن تقدمي الوثائق يأمرها القاضي 

49Fبتقدميها وأحيانا يأمرها بتقدمي الدليل على عدم صحة مزاعم املدعي 

50. 

  أما يف الدعوى املدنية فالقاضي يرتك لألطراف حرية توجيه دعواهم بدءا بتقدمي مذكرات الدفاع إىل 

 تبليغ الوثائق وتسيري باقي اإلجراءات حتت رقابة القاضي.

  إال أن خاصية التحقيق اليت تتسم با اإلجراءات القضائيـة اإلداريـة عمومـا ودعوى اإللغاء خصوـا ال 

تستبعد وجود بعـض اإلجراءات اإلتامية ذلك أن خصوم أطراف الدعوى اإلدارية هـم الذين حيركون ويرفعون 

دعـواهم بواسطة عريضة تتضـمن مجيع مطالبهـم القضائيـة والين بـدو�ا ال ميكـن للقاضي أن يتحرك ويـمارس 

سلطاته، ومع ذلك فتبقى اإلجراءات القضائية اإلدارية بكل مصادرها تتصف خباصية التحقيقية يف أغلب 

 عناصرها. 

  إن خاصية هذه اإلجراءات يف دعوى اإللغـاء وتـويل القاضي تسيريها يـؤدي إىل التخفيـف من تـراكم 

وتعـدد األوراق والوثائـق، وخيفـف من الصـيغ والقيـود الشكليـة اليت تكـثر يف ظـل اإلجـراءات القضائيـة العادية، 

50Fكما يقضي على تساهل وكاطل اخلصوم يف إجراءات الدعوى وذلك بأقل وقت وأقل تكاليف.

51  

  ونقصد بأقل تكلفة أن العدالة اإلدارية أقل تكلفة من العدالة العادية، ذلك أنه إذا كانت القاعدة 

هي إلزامية الل وء إىل خدمات احملامني فإن استثناءات كثرية مقررة على القاعدة مبوجب نصوص متفرقة 

بالنسبة إىل أهم الدعاوي مبا فيها دعوى اإللغاء، كذلك ال تعرف اإلجراءات اإلدارية التمييز بني وظائف 

51Fاحملامي أو الوكيل الذي مل ت ره الدعاوي املدنية إال حديثا على مستوى الدعوى االبتدائية.

52  

 الفرع السادس: اإلجراءات اإلدارية لدعوى اإللغاء إجراءات كتابية وشبه سرية

                                                            
 .259- د. عمار عوابدي، النظرية العامة  للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  48
 .94- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوين، املرافعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  49
 .124- د. مسعود شيهوب، املباديء العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  50
 .261- د. عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  51
 .125- د. مسعود شيهوب،  املباديء العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  52
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  إن إجراءات التقاضي يف املواد اإلدارية تتسم بالطابع الكتايب، وبالرغم من وجود الشفهية يف 

الدعوى واإلجراءات القضائية اإلدارية، حيث أنه ميكن للمحامني تقدمي بعض املالحظات شفويا واليت تدعم 

ما جاء يف املذكرات الكتابية فقط،  إال أن هذا  الدور حمدود جدا ويعد استثناءا عن األصل وهي 

52Fالكتابة

، فتحرك دعوى اإللغاء مبوجب عريضة كتابية حتتوي على جمموعة من الوثائق واملستندات املطلوبة 53

قانونا، كما جتري عمليات التحقيق واملعاينة واخلربة على أساس املسائل القانونية املعروضة يف عريضة 

53Fالدعوى، كما يتم تبادل املستندات واملذكرات كتابة.

54  

   وتساعد خاصية الكتابة قاضي اإللغاء على التحكم يف الدعوى بسبب أن وسائل اإلثبات تكون 

مكتوبة وواضحة الداللة. إال أن الطابع الكتايب يؤدي إىل بطء اإلجراءات وتأخر الفصل يف القضايا بسبب 

54Fنظام املذكرات املكتوبة املتبادلة وأجال اجلواب.

55 

  كما تتميز اإلجراءات اإلدارية لدعوى اإللغاء بالسرية دلك أن التحقيق يف النزاع يبقى سريا و ال 

جيوز االطالع على امللف إال ألطراف اخلصومة، كما أن هناك بعض جلسات اهليئات اخلاصة مازالت سرية 

عكس جلسات احملاكم اإلدارية وجملس الدولة، إال أن هده السرية عيب جسيم يسمح بوقوع االحنرافات 

وهلدا تعترب العلنية نوع من الرقابة الشعبية واحلفاظ على الشفافية، إال أن طابع الشبه سرية لإلجراءات يف رأي 

األستاذ مسعود شيهوب يكاد يكون مشرتكا بني مجيع الدعاوي سواء كانت مدنية أو إدارية، فمسألة 

 االطالع على امللف هي واحدة يف النوعني من الدعوة.  

  الفرع السابع: دعوى اإللغاء هي الدعوى األصيلة والوحيدة إللغاء القرارات اإلدارية إلغاء قضائيا.

  من مجلة اخلصائص الذاتية لدعوى اإللغاء واملميزة هلا دعوى اإللغاء القضائي للقرارات اإلدارية 

 األصيلة والوحيدة.

  مبعىن أنه ال ميكن إلغاء قرار إداري غري مشروع إلغاءا قضائيا وإزالة أثاره القانونية إال بواسطة دعوى 

اإللغاء فقط، فال توجد دعوى قضائية أخرى يكمن أن تلغي قرارا إداريا غري مشروع إلغاءا  قضائيا سوى 

55Fدعوى اإللغاء فقط، فال ميكن للدعاوي اإلدارية وغري اإلدارية األخرى أن تقوم بدور ووظيفة دعوى اإللغاء.

56 
                                                            
53 Francis- Paul Denoit. Le Droit Administratif Francais. Op.cit. P 384. 
54  - Francis- Paul Denoit. Le Droit Administratif Français. Op.cit. p 385. 

 .126- د. مسعود شيهوب، املباديء العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع نفسه، ص  55
 .157، ص 2005- د. عمار عوابدي، القانون اإلداري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثالثة،  56



22 
 

ومن مث تتميز دعوى اإللغاء بأ�ا الدعوى األصيلة والوحيدة إللغاء القرارات اإلدارية إلغاءا قضائيا فال ميكن 

مثال أن تقوم كل من دعاوي التفسري، والتعويض، ودعوى فحص املشروعية، ودعاوي العقود اإلدارية أن 

56Fتعوض دعوى اإللغاء وأن تكون البديل هلا يف القيام بوظيفة اإللغاء القضائي للقرارات اإلدارية غري املشروعة.

57  

المطلب الثاني: شروط دعوى اإللغاء. 

  لرفع دعوى اإللغاء جيب توفر شروط تتعلق بالقرار اإلداري حمل دعوى اإللغاء، وشروط تتعلق 

 بأطراف الدعوى، وشروط ختص عريضة افتتاح الدعوى، وشروط تتعلق بامليعاد.

 الفرع األول: الشروط المتعلقة بالقرار اإلداري محل دعوى اإللغاء.

  لكي تكون التصرفات الصادرة عن أشخاص القانون العام واإلدارات واهليئات واملؤسسات العمومية 

صاحلة للطعن فيها باإللغاء أمام القضاء اإلداري وجب أن تكون متوفرة على خصائص القرار اإلداري ومميزاته. 

 

 أوال: تعريف القرار اإلداري.

لقد اعرتف الفقه العريب بصعوبة تعريف القرار اإلداري وذلك بسبب كثرة اجلهات محاوالت الفقه الغربي: 

 القرار اإلداري بأنه " إعالن لإلدارة بقصد إحداث أثر قانوين إزاء الفقيه هوريواملصدرة هلذا القرار، وقد عرف 

57Fاألفراد يصدر عن سلطة إدارية، يف صورة تنفيذية أو يف صورة تؤدي إىل التنفيذ املباشر"

58 . 

يكمن تعريف القرار اإلداري على أنه " العمل القانوين الصادر عن مرفق عام (إدارة عامة) والذي من شأنه 

58Fإحداث أثر قانوين حتقيقا للمصلحة العامة"

59 

                                                            
- د. عمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة العامة والقانون اإلداري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، الطبعة الثانية،  57

 .176، ص 1999
58   - Jean  Francois Aude Rouyére. Droit Administratif. Université de Bordeaux 2004. P 
150. 

- استـقر القضاء اإلداري املصري على تعريف القرار اإلداري :" إفصاح اإلدارة يف الشكل الذي حيدده القانون عن إرادتا امللزمة مبا هلا من  59
 سلطة مبقتضى القوانني واللوائح بقصد إحداث مركز قانوين معني مىت كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ".
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  إن هذا التعـريف للعميـد هوريو أشار إىل ميـزة مهمة يف القرار اإلداري وهي طابعه التنفيذي ، إال أنه 

خال من أي عبارة تدل على أنه يتميز بالطابع االنفرادي، كما أنه حصر القرارات اإلدارية بكو�ا وسيلة 

59Fخطاب بني اإلدارة واألفراد مبعدا بدلك القرارات املوجهة لإلدارات العمومية

60. 

الدكتور فؤاد مهنا القرار اإلداري بأنه : " عمل قانوين من جانب واحد يصدر  عرفمحاوالت الفقه العربي: 

بإرادة احد السلطات اإلدارية يف الدولة وحيدث أثار قانونية بإنشاء وضع قانوين جديد أو تعديل أو إلغاء وضع 

60Fقانوين قائم"

61. 

وعرف الدكتور حممد الصغري بعلي القرار اإلداري بأنه: " العمل القانوين االنفرادي الصادر عن مرفق عام 

61Fوالذي من شأنه إحداث اثر قانوين حتقيقا للمصلحة العامة"

62. 

وعرفه الدكتور ماجد راغب احللو بأنه:" تعبري عن إرادة منفـردة، يصدر عن سلطـة إداريـة بسند قانوين، ويرتب 

أثار قانونية، ويعترب القرار اإلداري أهم مظهر من مظاهر امتيازات السلطة العامة اليت تتمتع با اإلدارة 

وتستمدها من القانون العام، إذ بواسطته تستطيع اإلدارة بإرادتا املنفردة على خالف القاعدة العامة يف 

القانون اخلاص إنشاء احلقوق أو فرض االلتزامات. ويرجع ذلك إىل كون اإلدارة كثل الصاحل العام الذي جيب 

62Fتغليبه على املصاحل الفردية"

63  .

أما الدكتور ناصر لباد فقد عرف القرار اإلداري "على أنه عمل قانوين صادر بصفة انفرادية من سلطة إدارية، 

63Fاهلدف منه هو إنشاء بالنسبة للغري حقوق والتزامات"

64. 

  وعليه فان القرار اإلداري الذي يصلح ألن يكون حمل طعن باإللغاء، جيب أن يتميز هنا إضافة إىل 

صدوره عن إحدى اجلهات أو السلطات واهليئات اإلدارية العامة املشكلة للمعيار العضوي الذي اعتنقه املشرع 

 يف حتديد االختصاص القضائي اإلداري، باخلصائص األساسية التالية.

 ثانيا: خصائص القرار اإلداري.
                                                            

 .69د. عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص -  60
 .670، ص 1973- د.حممد فؤاد مهنا، مباديء وأحكام القانون اإلداري يف مجهورية مصر العربية، القاهرة،  61
 .57، ص 2009- د. حممد الصغري بعلي، النظام القضائي اإلداري اجلزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  62
  .418، ص 2008- د. ماجد راغب احللو، القانون اإلداري، دار اجلامعة اجلديدة، 63
 .246، ص 2010د. ناصر لباد، الوجيز يف القانون اإلداري، دار الدد للنشر والتوزيع، سطيف، الطبعة الرابعة، -  64
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  القرار اإلداري تعبري إرادي صادر عن جهة إدارية باإلرادة املنفردة وحيدث أثارا قانونية. نفصل هذه 

 اخلصائص يف النقاط التالية:

عمل قانوني:  اإلداري أ) القرار

 اثر قانوين وبالتايل إحداث يكون بقصد أن جيب إداريا العامة قرارا اإلدارة لكي يكون العمل الصادر عن 

 املادية اليت تقوم با األعمال وعليه فان اإلدارة املادي اليت تقوم با األعمالخيتلف العمل أو التصرف القانوين عن 

64Fاإللغاء. ال تشكل قرارات وبالتايل ال تكون حمال لدعوى اإلدارة

65 

« Un acte juridique est un acte qui a des effets de droit. L’acte juridique de 

l’administration est comme tout acte juridique. Un acte de volonté destiné à 

introduire un changement dans le rapport de droit qui existent au moment où il 

intervient ou mieux. a modifier l’ordonnancement juridique 65F

66». 

 عنصر "القانوين" للقرار حيتوي على معطيات تندرج ضمن عنصر املساس مبركز أنكما اعترب بعض الفقهاء  

 إجناز مثل لإلدارة العمل القانوين من حيث الشكل هو العمل الذي خيتلف عن التصرفات املادية أنقانوين مبعىن 

66Fطريق أو مدرسة أو تنظيم مرور السيارات يف مكان معني

67. 

 مراكز قانونية أو تعديل إنشاء أو إحداث قانونية عن طريق أثار يولد وحيدث ألنهعمل قانوين  اإلداري والقرار 

67Fاكز اليت كانت موجودة أو قائمة هذه املرإلغاءأو 

68. 

                                                            
د. رشيد خلويف، قانون املنازعات اإلدارية، شروط قبول دعـوى جتاوز السلطـة ودعوى القضاء الكـامل،ديوان املطبـوعات اجلامعية، بن عكنون،  -  65

 .61، ص 2001اجلزائر، 
 

66 - A. MAHIOU. Cours d’institution administratives. 2 ème éddition.OPU.Alger.1979.p197.                                                                
 .59 املرجع السابق، ص قانون املنازعات اإلدارية، - د.رشيد خلويف، 67
 .23- د. عمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة والقانون اإلداري، املرجع السابق، ص  68
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 وهكذا فانه يشرتط يف القرار اإلداري أن يكون ذا طابع تنفيذي، أي من شأنه إحداث أثر أو أدى بذاته 

 وذلك إما:

 مثل قرار رئيس البلديـة بتعيني شخص يف وظيفة عامة بالبلدية ، ذلك إحـداث مركـز قانـوني جديد: •

أن الشخص بعد تعيينه وتوليه ملنصب إداري يصبح متمتعا مب موعة من احلقوق ومتحمال لموعة 

 من الواجبات.

  مثل قرار برتقية موظف ( الرتقية يف الدرجة، زيادة يف الراتب...).تعديل مركز قانوني قائم: •

: مثل قرار فصل أحد املوظفني وهدا ما يرتتب عنه حرمانه من احلقوق املقررة الغاء مركز قانوني قائم •

 للموظفني وباملقابل عدم تكليفه بأي من الواجبات اليت كان ملزما با من قبل.

وعليه فان التصرفات واألعمال الصادرة عن اإلدارة العامة ال تعد قرارات اإلدارية إذا مل تكن تتمتع بالطابع 

68Fالتنفيذي النهائي كما هو احلال بالنسبة

69: 

 صادرة قبل إصدار القرار اإلداري وحتضريا الختاذه كاآلراء واالقرتاحات.- األعمال التحضيرية: 

 : أعمـال الحقـة للقـرار اإلداري مثل التصديق عليه أو نشره أو تبليغه.- األعمال الالحقة للقرارات اإلدارية

 تتمثل يف ما يصدر عن اإلدارة من تعليمات ومنشورات. وهي ال حتدث أثرا األعمال التنظيمية الداخلية:- 

69Fبذاتا، أما إذا رتبت أثرا فإ�ا تصبح من قبل القرارات اليت يصح الطعن فيها باإللغاء

70. 

 قرار انفرادي: اإلداري القرارب) 

                                                            
 .59- د. حممد الصغري بعلي، النظام القضائي اجلزائري، املرجع السابق، ص  69
 (على الرغم من مدى اختصاص الغرفة Oaic ضد Sempac يف قضية شركة 8/03/1980- قرار الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا بتاريخ  70

 من قانون اإلجراءات املدنية) مايلي:" حيث أن املدير العام لشركة سامباك مل يكتف بتفسري النصوص بل 07اإلدارية بذا الصدد وفقا للمادة 
 أضاف قاعدة جديدة بواسطة القرار املطعون فيه ( املنشور)، عندئد يكتسي هذا املنشور صيغة القرار التنظيمي". 
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، ويظهر الطابع االنفرادي يف العالقة اإلدارة إرادةويقصد بالقرار االنفرادي القرار الصادر عن  

 مل تشارك يف أشخاص اجتاه أثر إحداثاملوجودة بني القرار واملخاطب ريث يهدف القرار االنفرادي إىل 

70Fإنشاءه

71.  

والطابع االنفرادي للقرار اإلداري ليس معناه أن يصدر القرار من فرد واحد وتستفرد جهة إدارية  

واحدة باختاذه بـل قد يفـرض القانون يف حاالت معينة أن تشرك اإلدارة مصدرة القرار إدارات أخرى قبل توقيع 

القرار، كما لو تعلق األمر برخصة البناء أو اهلدم فقبل أن يصدر رئيس اللس الشعيب البلدي القرار يلزم قانونا 

71Fبإحالة امللف إىل جهات حددها التشريع أو التنظيم إلبداء الرأي

72.  

 كما نكون بصدد قرار إداري انفرادي ولو تصرفت اإلدارة بناء على إرادة الفرد كما لو تقدم شخص 

 بطلب وظيفة أو بطلب حتويل ملنطقة أخرى فتصدر قرارها بناء على رغبة املعين.

 و منازعات أرادتني تنشا عن اتفاق أ�ا مبا اإللغاءوبذلك تستبعد العقود اإلدارية من جمال قضاء  

مما جيعل املنازعات اليت تثور بشأن تلك الصفقات ال ختضع ألحكام وقواعد دعوى وقضاء اإللغاء من العقود 

 ودعوى التعويض ( منازعات الصفقات تدخل يف جمال القضاء الكاملحيث الشروط واألوجه، وإمنا 

72Fالعمومية)

73 .

  منه على مايأيت:801تنص املادة 

 " ختتص احملاكم اإلدارية كذلك بالفصل يف:

                                                            
 .59- د. رشيد خلويف،قانون املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  71
  املتعلق بالتهيئة والتعمري.1990 ديسمرب 01 املؤرخ يف 29-90 وما بعدها من القانون 50- أنظر املادة  72
 .170د. أمحد حميو. املنازعات اإلدارية. املرجع السابق.ص -  73
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 دعاوي إلغاء القرارات اإلدارية والدعاوي التفسريية ودعاوي فحص املشروعية للقرارات الصادرة عن: -1

 الوالية واملصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى الوالية. -

 البلدية واملصاحل اإلدارية األخرى للبلدية. -

 املؤسسات العمومية احمللية ذات الصبغة اإلدارية. -

 دعاوي القضاء الكامل. -2

 القضايا املخولة هلا مبوجب نصوص خاصة." -3

وعليه، فانه جيب أن ينصب الطعن باإللغاء أمام احملكمة اإلدارية على قرار إداري صادر عن إحدى 

73Fاجلهات اإلدارية الواردة باملادة أعاله

74 .

أما أمام جملس الدولة فان حمل الطعن باإللغاء جيب أن ينصب على إحدى التصرفات أو القرارات 

اآلتية: األمر، املرسوم( الرئاسي أو التنفيذي)، قرار وزاري، قرار رئيس اهليئة العمومية الوطنية، قرار مسؤول أو 

74Fرئيس املنظمات املهنية الوطنية

75. 

:  يحدث أثارا قانونيةاإلداري ج) القرار

 عناصر القرار اإلداري تكتمل إذا صدر العمل من جانب اإلدارة انفراديا وأرادت من خالله إحداث 

ا األثر هـو الـذي يتمم بنيان القرار اإلداري ولواله ملا جلأ املعين بالقرار للطعن فيه، ودونه ال ذأثر قانوين، فه

                                                            
  وما بعدها.61-  ملزيد من التفصيل أنظر د. حممد الصغري بعلي، النظام القضائي اجلزائري، املرجع السابق، ص  74
 .01.98 من القانون العضوي  املتعلق مب لس الدولة 09- أنظر املادة  75
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يستطيع القاضي اإلداري مراقبة أعمال اإلدارة، فال ميلك املعين الل وء إىل القاضي إذا مل يتم زعزعة مركزه من 

75Fطرف اإلدارة وال ميلك القاضي سلطة الرقابة طاملا مل حيدث القرار تأثريا يف املركز القانوين للمخاطب به

76 .

 

 

 القرار اإلداري صادر عن جهة إدارية:د) 

 نكـون أمـام قرار إداري إذا صـدر العمـل االنفـرادي عـن جهة إدارية ال يهم مركزها ( سلطة مركزية، 

إدارة حملية، إدارة مرفق مصلحي) وأن هذا القرار سيحدث أثرا قانونيا فيؤثر على املركز القانوين للمخاطبني به، 

76Fوبالتايل فأعمال السلطة التشريعية والقضائية خترج عن دائرة القرار اإلداري

77.  

الفرع الثاني: شروط متعلقة بأطراف الدعوى. 

  شرط الصفة والمصلحة في التقاضي:-1

عددت    ال تقبل دعوى اإللغاء إال إذا توافرت يف املـدعي الصفـة، وأهلية التقاضي واملصلحة وقد

 هذه الشروط بقوهلا " ال جيوز ألي شخص 08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 13املادة 

 التقاضي ما مل تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو حمتملة يقرها القانون".

  جيب أن يكون لرافع دعوى اإللغاء مصلحة شخصية مباشرة يف رفع الدعوى وتكون وتتحقق 

املصلحة عندما ميس قرار إداري �ائي بآثاره القانونية املتولدة حقا أو مصلحة جوهرية حيميها القانون 

                                                            
 .53، ص 2007- د.عمار بوضياف، القرار اإلداري، دراسة فقهية تشريعية قضائية، اجلسور للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  76
 .75- د. عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص  77
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شخصية ومباشرة للطاعن، واملصلحة يف دعوى اإللغاء قد تكون مصلحة مادية وقد تكون مصلحة معنوية 

77Fأدبية.

78 

  أما الصفة يف التقاضي فأن يكون املدعي يف وضعية مالئمة ملباشرة الدعوى أي أن يكون يف مركز 

78Fقانوين سليم خيول له التوجه للقاضي

.كما يقصد أيضا أن القرار اإلداري املطعون فيه له تأثري على وضعيته 79

الشخصية، وبالتايل فالطعن يف القرار اإلداري ال حيرم أي فرد من حقه يف الطعن إذا رأى بأن اإلدارة خرجت 

79Fيف قرارها عن املشروعية.

80  

وقد كتب األستاذ حميو " جيب أن يتمتع املدعي بالصفة الالزمة لرفع الدعوى أي أن يتمتع باألهلية 

80F".القانونية للتقاضي وأن يثبت وجود مصلحة له قائمة للدعوى

81 

  كما كتب األستاذ عوابدي" أما الصفة القانونية يف رفع دعوى اإللغاء فهي يف هذه الدعوى تندمج 

وكتزج باملصلحة، حيث صاحب الصفة القانونية يف رفع دعوى اإللغاء هي نفسه صاحب املصلحة يف رفع 

81Fهده الدعوى."

82 

  وبغض النظر عن اخلالف الفقهي حول عالقة شرط الصفة باملصلحة. إال أن االجتاه السائد يذهب 

إىل إدماج مدلول الصفة يف شرط املصلحة يف نطاق دعوى اإللغاء، وذلك بسبب بأنه ليس من الضروري أن 

82Fتستند املصلحة املربرة لقبول الدعوى إىل حق اعتدى عليه وهلدا جندمها يندجمان يف دعوى اإللغاء

 ريـث .83

83Fتتوافر الصفة كلما وجدت مصلحة شخصية مباشرة لرافع الدعوى

، وقد عرفها البعض بأ�ا هي الوضعية اليت 84

 حيتج با املدعي للقيام بدعواه واليت تأثرت سلبا بالقرار املطعون فيه أمام قاضي اإللغاء.

 غري أنه إذا كانت الصفة تندمج مع املصلحة يف احلاالت اليت يكون فيها رافع الدعوى هو صاحب 

املصلحة، فإ�ا تعترب شرطا قائما بذاته يف احلاالت اليت يكون فيها رافع الدعوى هو النائب قانونا أو اتفاقا عن 

                                                            
 .185- د. عمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة والقانون اإلداري، املرجع السابق، ص  78
 .85- د. عمار بوضياف، املرجع نفسه، ص  79

80   - Jean Urbaline  - .Droit Administratif. op.cit.p 596. 
 .78- د. أمحد حميو، املنازعات اإلدارية، املرجع السابق،ص  81
 .71للمنازعات اإلدارية، املرجع نفسه، ص النظرية العامة - د. عمار عوابدي،  82
  وما بعدها.491- د. سليمان حممد الطماوي، قضاء اإللغاء، املرجع السابق، ص  83
 .489، ص 1996- د.  عبد الغين بسيوين عبد اهللا، القضاء اإلداري، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،  84
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صاحب املصلحة، مثل حاالت رفع الدعوى عن شخص معنوي وهنا تتميز الصفة عن املصلحة ريث جيب 

84Fحتديد صفة رافع الدعوى ملعرفة إذا كان ميلك أن ميثل صاحب املصلحة كثيال قانونيا أم ال.

85 

  وكتب األستاذ ديلوبادير:" البد أن يكون للمدعي الصفة للتقاضي، يعين أهلية التقاضي من جهة 

85Fومن جهة أخرى أن يثبت مصلحة يف ذلك". 

86 

  وصفة املتقاضي يف قضاء اإللغاء تندمج يف املصلحة الشخصية املباشرة يف هذا اإللغاء مهما كانت 

صفة رافع الدعوى، ذلك ألن طلب إلغاء القرارات اإلدارية هو يف احلقيقة طعن موضوعي عام مبين على 

املصلحة العامة اليت جيب أن تسود القرارات اإلدارية، فطلب اإللغاء هو خماصمة للقرار اإلداري املخالف 

للقانون يف ذاته ومن مث كان هذا اإللغاء عينيا وال يلزم يف طلب اإللغاء أن يكون صاحب حق ذايت بل يكفي 

أن يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة يف طلب اإللغاء وهذه املصلحة تتحقق مىت كان الطاعن يف مركز قانوين 

خاص مباشر بالقرار املطعون فيه مادام قائما وما دام هذا املركز وثيق الصلة بالقرار بأن تربطه عالقة مباشرة 

86Fختتلف رسب نوعه أو موضوعه.

87 

  فإذا كان املطلوب توفر شرط الصفة واملصلحة لقبول دعوى اإللغاء باعتبارها دعوى قضائية تتضمن 

على بعض العناصر الشخصية والذاتية فيها، بالرغم من أ�ا دعوى موضوعية عينية ومن دعاوي قضاء الشرعية 

 87F88.وحىت ال تتحول دعوى اإللغاء إىل دعوى شعبية أو تتحول إىل دعوى حسبة

  إن مفهوم هذا الشرط يف دعوى اإللغاء خفيف وواسع ومرن، حيث ال يتطلب لوجود وتوفر شرط 

الصفة واملصلحة يف دعوى اإللغاء أن يكون للشخص حق مكتسب وثابت يف النظام القانوين للدولة ويقع 

على اعتداء وضرر بفعل القرارات اإلدارية غري املشروعة، ولدا يكفي أن ميس القرار مركز قانوين خاص 

88Fللشخص أو جمرد حالة قانونية خاصة أو وضعية خاصة للشخص.

89 

                                                            
 .138، ص 2006- د. حممود سامي مجال الدين، القضاء اإلداري، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  85
 .161- د. رشيد خلويف، قانون املنازعات اإلدارية، املرجع السابق ، ص  86
 .117- د. حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  87
 .414- د. عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  88
 .222-  د.  أمحد علي أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص  89
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 وبداية القرن العشرين حيث 19وهذا ما توصل إليه اجتهاد القضاء اإلداري ابتداءا من �اية القرن 

أنه كان يف بداية األمر يشرتط أن ميس ويضر القرار اإلداري غري املشروع رق شخصي ومكتسب حىت يتحقق 

شرط الصفة واملصلحة لقبول دعوى اإللغاء، وتطبيقا هلدا التطور اعترب القضاء اإلداري ممول الضريبة على 

مستوى اهليئات احمللية صاحب صفة ومصلحة لرافع دعوى اإللغاء ضد القرارات اإلدارية اليت كس باإلنفاق 

89Fالرشيد واالقتصادي للموارد الضريبية.

90  

 

 

 

 -  شرط األهلية:2

   دعوى اإللغـاء دعوى قضائية يشرتط يف رافعها مجيع الشروط املطلوبة لرفع الدعوى بصفة عامة، 

ومنها أن يكون لرافع الدعوى أهلية التقاضي ويقصد بأهلية التقاضي صالحية الشخص ملباشرة اإلجراءات 

 90F91.أمام القضاء بامسه أو ملصلحة اآلخرين

عادة ما مييز بني الشخص الطبيعي والشخص املعنوي: 

    أوال:الشخص الطبيعي:     

 من القانون املدين، فانه ال يكون أهال ملباشرة حقـوقه املدنيـة إال من بلغ سن 40  طبقا للمادة 

الرشد، وكان متمتعا بقواه العقلية ومل حي ر عليه، ويف حالة فقد األهلية أو ناقصها تطبق أحكام القانون املدين  

91Fوقانون األسرة

. وعليه جيب أن يتوىل الطعن باإللغاء الويل أو الوصي بالنسبة للقاصر، أو القيم بالنسبة 92

92Fللمح ور عليه.

93 

     ثانيا: الشخص المعنوي ( العام أو الخاص):
                                                            

 .416- د. عمار عوابدي، املرجع نفسه، ص  90
 .220-  د. حممد على أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق ،ص  91
  من قانون األسرة.125 إىل 81 من القانون املدين و املواد 44، 43، 42- أنظر املواد  92
 .68- د. حممد الصغري بعلي، النظام القضائي اإلداري اجلزائري، املرجع السابق، ص  93
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 من القانون املدين، فان الشخص املعنوي مهما كان نوعه يتمتع رق التقاضي كما 50  طبقا للمادة 

تنص املادة نفسها على تعيني نائب يعرب عن إرادته، وهكذا فان النصوص والقوانني األساسية عادة ماكيز بني 

 من قانون 828من يعرب عن تلك اإلرادة ويتمتع بأهلية التقاضي نيابة عن الشخص املعنوي وقد نصت املادة 

اإلجراءات املدنية واإلدارية على مايأيت: " مع مراعاة النصوص اخلاصة، عندما تكون الدولة أو الوالية أو 

البلدية أو املؤسسة العمومية ذات الصيغة اإلدارية طرفا يف الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه، كثل بواسطة 

الوزير املعين، الوايل، رئيس اللس الشعيب البلدي على التوايل، واملمثل القانوين بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة 

93Fاإلدارية".

94 

و املقصود هنا أهلية األداء ( أهلية التصرف) أمام القضاء ،واألهلية لدى بعض الفقهاء ليست 

شرطا لقبول الدعوى، وإمنا هي شرط لصحة إجراءاتا، فإذا باشر الدعوى من هو ليس أهال ملباشرتا كانت 

دعواه مقبولة ولكن إجراءات اخلصومة تكون باطلة. وعليه فإذا كان املدعي متمتعا بأهلية التصرف عند رفع 

الدعوى، مث طرأ أثناء سري اإلجراءات ما أفقده هذه األهلية كتوقيع ح ر عليه فان الدعوى تظل صحيحة 

ولكن يوقف النظر يف اخلصومة إىل أن تستأنف يف مواجهة من له احلق يف مواصلتها كالقيم على احمل ور عليه. 

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ضمن الدفع ببطالن 64وقد أخد بذا الرأي املشرع اجلزائري يف املادة 

 اإلجراءات وجعلها من النظام العام يثريها القاضي من تلقاء نفسه.

 بينما نص على الصفة ضمن شروط الدعوى، وبذا سلك املشرع مسلكا مغايرا عن املسلك 

 من القانون القدمي لإلجراءات مع الصفة واملصلحة 459السابق حيث كانت األهلية منصوص عليها يف املادة 

94Fكشرط من شروط الدعوى.

95 

و بذلك فأهلية التقاضي شرط لقبول الطعن باإللغاء سواء كان ذلك الطعن مقدما من شخص 

طبيعي أو شخص اعتباري، فالشخص الطبيعي تثبت له أهلية التقاضي عند بلوغه سن الرشد وميكن رفعها 

                                                            
:  30/01/1988 بتاريخ 58826- اللس األعلى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  94

" حيث أن رئيس الدائرة ممثل مقاطعة الذي ال يتوفر على الشخصية املعنوية وال على االستقالل املايل ال يتمتع بسلطة التقاضي، وأن الوايل وحـده 
  من نفس القانون)".125) من قانون الوالية وممثال للوالية ( املادة 159هو املتمتـع بسلطـة التقاضي باعتباره ممثال للدولة ( املادة 

   وما بعدها.322- د. مسعود شيهوب،  املباديء العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص 95
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نيابة عن ناقص األهلية، أما بالنسبة ألهلية الشخص االعتباري فانه يصبح للهيئات واجلمعيات أهلية التقاضي 

95Fالكتسابا الشخصية املعنوية فتقاضي بواسطة ممثلها القانوين.

96 

 ثالثا: التمثيل:

  إن التمييز بني الصفة والتمثيل القانوين مهم جدا، فالصفة تتعلق بشروط قبول الدعوى أما التمثيل 

القانوين فيتعلق بإجراءات مباشرة اخلصومة وفساد التمثيل يرتتب عنه بطالن إجراءات مباشرة اخلصومة وليس 

عدم قبول الدعوى  وان كانت النصوص كيز بني الصفة والتمثيل إال أ�ا مل تنص صراحة على  جزاء عدم 

 من قانون اإلجراءات اليت نصت على التمثيل بينما 828صحة التمثيل وبالتايل فان التمييز يظهر يف املادة 

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية إال أن التمييز يبقى مبهما على 13الصفة منصوص عليها باملادة 

 ال تنص على جزاء عدم صحة التمثيل، فإما القول أن بطالن إجراءات  اخلصومة 828مستوى اجلزاء، فاملادة 

هو اجلزاء تأسيسا على التمييز الذي اتبعه املشرع، و إما القول أن اجلزاء هو عدم القبول (عدم قبول العريضة 

شكال) لكون النص على التمثيل جاء مع بيانات العريضة يف نفس القسم حتت عنوان " رفع الدعوى" وكذلك 

األمر بالنسبة ملذكرات الدفاع املشوبة بعدم صحة التمثيل القانوين فهي مستبعدة تأسيسا على قاعدة البطالن 

أو قاعدة " عدم القبول". 

 الفرع الثالث: شرط الميعاد:

  ترفع دعوى اإللغاء خالل مدة معينة، حيث يتسم امليعاد خبصائص حمدودة كما أشار قانون 

 اإلجراءات املدنية واإلدارية إىل كيفية حساب امليعاد وكديده.

 أوال: أجل رفع الميعاد:

 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية جنده قد حدد أجاال للدعوى 09.08  ورجوعا للقانون 

 املرفوعة أمام احملكمة اإلدارية والدعوى املرفوعة أمام جملس الدولة.

 من قانون 829تطبيقا للمادة   ميعاد دعوى اإللغاء المرفوعة أمام المحاكم اإلدارية:  -أ

اإلجراءات املدنية واإلدارية فان أجال رفع الدعوى أمام احملكمة اإلدارية حدد بأربعة أشهر تسري من تاريـخ 

                                                            
 .221- د. حممد على أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص  96
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تبليـغ القرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار اجلماعي أو التنظيم، وجيوز للشخص خالل هده املدة وقبل رفع 

دعواه أن يتقدم بطلب (تظلم إداري) إىل اجلهة اإلدارية مصدرة القرار فإذا سكتت اجلهة اإلدارية عن الرد 

خالل مدة شهرين عد ذلك رفض، وبذلك يستفيد املتظلم من شهرين ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار لرفع دعواه 

أمام احملكمة، أما إذا ردت اإلدارة فان أجل شهرين يسري من تاريخ تبليغ الرد ويثبت إيداع التظلم بكل 

 الوسائل املكتوبة كما يرفق بالعريضة.

90196Fاملادة  ميعاد دعوى اإللغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة:  -ب

 من قانون اإلجراءات 97

 من نفس املنظومة 832- 829املدنية واإلدارية ، أحالت بشأن امليعاد املرفوع أمام جملس الدولة للمواد من 

 القانونية وهدا يعين أن أجل رفع الدعوى يقدر بأربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره.

  وجيوز للمعين تقدمي تظلم خالل ذات املدة ويعد سكوت اإلدارة عن الرد خالل مدة شهرين من 

تبليغ املتظلم مبثابة رفض له، ويف حالة سكوت اإلدارة عن الرد مينح املعين أجل شهرين لرفع الدعوى باإللغاء 

     أمام جملس الدولة، أما إذا كان هناك رد من اإلدارة فأجل شهرين يسري بعد تبليغ املعين رد اإلدارة.

 ج - شرط الميعاد في نصوص قانونية أخرى :

       هناك مواعيد خاصة مذكورة يف إطار قوانني خاصة، تتعلق مبيعاد رفع دعوى اإللغاء، نذكر منها:

 - قانون الضرائب املباشرة ، الذي كان حيدد ميعاد رفع الدعوى بشهرين ، لكن القانون اجلديد وحدها مع 

امليعاد العام و جعلها أربعة أشهر من تاريخ تبليغ قرار رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء املهلة املقررة لإلدارة للرد 

  من قانون الضرائب املباشرة. 337/1و ذلك حسب نص املادة 

  - حيدد قانون التس يل ميعاد رفع الدعوى بشهرين من تاريخ استالم تبليغ سند التحصيل.

 - أما قانون نزع امللكية ، حيدد ميعـاد رفع الدعوى يف جمال الطعن يف القرارات التصريح باملنفعة العمومية ، 

 من 26،و نفس امليعاد نصت عليه املادة 13بشهر واحد من تاريخ تبليغ أو نشر القرار و ذلك حسب املادة 

                                                            
 على مايلي:" خيتص جملس الدولة كدرجة أوىل وأخرية، بالفصل يف دعاوي 08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 901- تنص املادة  97

اإللغاء والتفسري وتقدير املشروعية يف القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية، كما خيتص بالفصل يف القضايا املخولة له مبوجب 
 نصوص خاصة."
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نفس القانون بالنسبة للدعاوى املتعلقة بالقرار اإلداري اخلاص بقابلية التنازل عن األمالك و احلقوق املطلوب 

 نزع ملكيتها .

          ثانيا- انتهاء الميعاد:

      يرتتب على انتهاء امليعاد سقوط احلق يف الدعوى، فعندما ينتهي ميعاد الدعوى ، يكون القرار املراد 

إلغاؤه قـد حتـصن و تعـذر إلغـاؤه ، و أي دعوى ختالف ذلك جتابه بعدم قبوهلا شكال ، و يف أية مرحلة كانت 

97Fعليها الدعوى

 ، و قد أكد هذه القاعدة قضاء احملكمة العليا يف العديد من األحكام ، و كذلك قضاء 98

جملس الدولة . 

 

 

 ثالثا: تمديد الميعاد

98F  القاعدة أنه ال حيتج مبيعـاد الدعـوى على املتقاضـي، إال إذا أشـري إليه يف تبليغ القرار املطعون فيه،

99 

وميكن أن ميدد امليعاد حاالت معينة بعض هذه احلاالت نص عليها قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية صراحة 

99Fوبعضها كرست من طرف االجتهاد القضائي.

 وتتمثل حاالت التمديد يف حاالت الوقف وحاالت 100

100Fالقطع.

101 

 حاالت وقف الميعاد: -أ

  يرتتب على وجود وقيام حاالت وقف امليعاد توقيف سريان مدة الطعن مؤقتا ليستأنف بعد زوال 

 وانتهاء أسباب وحاالت الوقف، حيث يستكمل فقط ما تبقى من املدة القانونية.

 بعد المتقاضي عن إقليم الدولة: -1

                                                            
 .183- د. عمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة العامة والقانون اإلداري، املرجع السابق، ص  98
 أعاله، 829 على مايلي: " ال حيتج بأجل الطعن املنصوص عليه يف املادة 09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 831- تنص املادة  99

 إال إذا أشري إليه يف تبليغ القرار املطعون فيه."
 .382- د. مسعود شيهوب،  املباديء العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  100
  ومابعدها.396- د. عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  101
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 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  على ما يأيت: " كدد ملدة شهرين 404  وقد نصت املادة 

أجال املعارضة واالستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض املنصوص عليها يف هذا القانون، لألشخاص 

 املقيمني خارج اإلقليم الوطين".

  العطلة الرسمية: -2

  إذا صادف أخر يوم يف امليعاد يوم عطلة ميدد امليعاد إىل أول يوم عمل يليه، وأيام العطلة يف مفهوم 

 من قانون اإلجراءات املدنية 405القانون هي أيام الراحة األسبوعية واألعياد الرمسية كما أشارت املادة 

101Fواإلدارية وكما هي حمددة قانونا.

102 

 

 حاالت قطع الميعاد: ب-

ختتلف حاالت قطع امليعاد عن حاالت وقفه من حيث بداية حساب مدة امليعاد، وقد أشارت املادة 

  إىل حاالت و أسباب قطع امليعاد على النحو التايل:832

 القوة القاهرة أو الحادث المفاجيء: -1

           القوة القاهرة هي حالة طارئة أو حادث ف ائي غري متوقع، يستحيل معه على صاحب الشأن أن 

102Fيباشر حقه يف رفع الدعوى خالل املدة القانونية. 

 وقد استقر القضاء اإلداري على اعتبار القوة القاهرة 103

سببا من أسباب وقف مدة الطعن أي وقف سريان ميعاد دعوى اإللغاء على أن حتسب األيام اليت مضت 

103Fمنه عند عودة امليعاد إىل السريان من جديد بعد زوال السبب القاهر.

104 

                                                            
  احملدد لقائمة األعياد القانونية املعدل واملتمم.  26/07/1963 املؤرخ يف 28-637القانون رقم -  102

 .244- د. أمحد علي أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص  103
 .235- د. نواف كنعان، القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص  104
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تنقطع أجال الطعن يف حالة القوة القاهرة أو احلادث الف ائي، حيث ينقطع امليعاد مب رد حدوث 

104Fذلك وال يعود يف السريان للمدة الباقية إال بانتهاء حالة القوة القاهرة

، وكما هي معرفة يف القانون املدين أو 105

105Fاحلادث اخلارج عن إرادة الطاعن والذي ال ميكن توقعه وال درؤه عند احلدوث.

106  

 وفاة المدعي أو تغير أهليته: -2

وهي حالة جديدة أدخلها قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد على غرار حاالت أخرى، 

 واهلدف منها ككني املتوىف أو ذوي الصفة من مواصلة اإلجراءات القضائية واحلصول على حقوقهم املشروعة. 

 :طلب المساعدة القضائية -3

هو الطلب الذي يرمي إىل احلصول على املساعدة القضائية للمدعي، وميكنه من اإلعفاء من 

106Fاملصاريف القضائية اليت يتحملها عادة كل املتقاضني وذلك نظرا لظروفه املعيشية العسرية.

107  

   يتوقف سريان امليعاد مب رد تقدمي املساعدة القضائية، وال يعود يف السريان للمدة الباقية إال من 

 من قانون 832تاريخ تبليغ قرار قبول أو رفض الطلب من مكتب املساعدة القضائية وذلك وفق املادة 

اإلجراءات املدنية واإلدارية. فطلب املساعدة القضائية دليل قوي على كسك صاحب الصفة واملصلحة رقه 

107Fيف استعمال دعوى اإللغاء ضد القرار اإلداري غري املشروع 

108. 

 الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة: -4

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. وتتحقق هذه احلالة عندما يرفع 832نصت على ذلك صراحة املادة 
املدعي دعواه أمام جهة غري خمتصة فانه إىل أن يعـيد نشـر دعواه أمام اجلهة اإلدارية املختصة، يكون ميعاد 

لقد  والدعوى قد انتهى ولذلك استقر االجتهاد القضائي على كديد امليعاد يف حالة احلكم بعدم االختصاص.
كان قضاء الغرفة اإلدارية اليت كانت قائمة باحملكمة العليا قد اعتربت حالة اخلطأ يف اجلهة القضائية املختصة 
سببا يف قطع امليعاد مسايرة يف ذلك القضاء اإلداري املقارن، حينما قضت بأنه: " من املبادئ املستقر عليها 
قضاء، أن الطعن أمام اجلهة القضائية املرفوع خطأ أمام جهة قضائية غري خمتصة، ال يسقط أجله الذي يبقى 

                                                            
 .224، ص 2008- د.حلسني بن شيخ آت ملويا، املنتقى يف القضاء اإلداري، دار اخللدونية، اجلزائر،  105
 .09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 832- أنظر املادة  106
 .33، ص 2005- د. حسني طاهري، شرح وجيز لإلجراءات املتبعة يف املواد اإلدارية، دار اخللدونية، اجلزائر،  107
  ومابعدها.182- د.عمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة والقانون اإلداري، املرجع السابق، ص  108
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قائما طوال املدة اليت تستغرقها الدعوى اخلاطئة ...ومىت توفرت شروط قيام األجل وجب اعتبار الدفع الناعي 
 "بفوات امليعاد

واحلكمة من ذلك هو أن حترك رافع دعوى اإللغاء وخطأه يف جهة االختصاص القضائي بالنظر 

والفصل يف دعواه دليل قوي على كسكه رقه يف املطالبة بإلغاء القرار ولكنه أخطأ يف جهة االختصاص 

108Fالقضائي. فال جيوز حرمانه من حقه يف استعمال دعوى اإللغاء 

109. 

 الفرع الرابع: شروط متعلقة بالعريضة.

لكي تنعقد دعوى اإللغاء جيب أن تتوفر نية املدعي حنو رفع الدعوى ويكون ذلك بتقدمي وإيداع 

109Fعريضة الدعوى أمام اجلهات القضائية املختصة  كتابة ضبط الغرفة اإلدارية املختصة احملكمة اإلدارية

 أو 110

110Fكتابة ضبط جملس الدولة

، ويتكفل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد بتبيان تفاصيل إعداد وتقدمي 111

 .عريضة الدعوى

وجيب أن تكون العريضة مكتوبة حتـتوى عـلى جمموعة من البيانات والوثائق واملستندات الالزمة، وجيري 

111Fالتحقيق على ضوء املسائل القانونية املعروفة يف عريضة الدعوى

، فالدعوى اإلدارية عموما ودعوى اإللغاء 112

خصوصا تنعقد بإيداع عريضة الدعوى بأمانة ضبط احملكمة اإلدارية أو كتابة ضبط جملس الدولة حسب 

112Fاالختصاص

، حيث أن إجراء إيداع العريضة االفتتاحية بأمانة الضبط يعد إجراءا مشرتكا يطبق على 113

الدعاوي املرفوعة أمام احملاكم اإلدارية وكذلك الدعاوي املرفوعة أمام جملس الدولة وذلك ركم اإلحالة 

 إىل 815 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واليت أحالت لتطبيق املواد من 904املنصوص عليها يف املادة 

  من نفس القانون.825

                                                            
 .182. عمار عوابدي، املرجع نفسه، ص - د 109
 املتعلق باحملاكم اإلدارية على مايأيت : " لكل حمكمة إدارية كتابة ضبط حتدد كيفيات تنظيمها 02-98 من القانون رقم 06- تنص املادة  110

 وسريها عن طريق التنظيم"
 املتعلق مب لس الدولة على ما يأيت: " للس الدولة كتابة ضبط يتكفل با كاتب ضبط 01.98 من القانون العضوي رقم  16- تنص املادة  111

 رئيسي يعني من بني القضاة، مبساعدة كتاب الضبط وذلك حتت سلطة رئيس جملس الدولة".
 .38- د. حسني طاهري، شرح وجيز لإلجراءات املتبعة يف املواد اإلدارية، املرجع السابق، ص  112
 .359- د. نواف كنعان، القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص  113
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   ويشرتط يف العريضة حىت تكـون مقبولـة أن يقدمـها الطاعن مكتوبة بعدد اخلصوم وتتضمن ملخص 

113Fاملوضوع وموقـع عليها من الطـاعن إذا كان شخصا معنويـا

. ومرفقة بنسخة منها، كما يستطيع رئيس 114

114Fتشكيلة احلكم أن يأمر اخلصوم بتقدمي نسخ إضافية إذا رأى ضرورة لذلك.

115  

هـذه العريضـة تـودع بأمانة ضبط احملكمة اإلداريـة مقابل دفع الرسـم القضائي ، ما مل ينص القانون    

على خالف ذلك و تقيد عند إيداعـها بس ـل خاص ميسك بأمانة ضبط احملكمة اإلدارية و ذلك حسـب 

ترتيب ورودها ، و يسلم أمني الضبط للمدعى وصال يثبت إيداع العريضة ، كما يؤشر على إيداع خمتلف 

115Fاملذكرات و املستندات و يقيد تاريخ ورقم التس يل على العريضة و على املستندات املرفقة با  

 ومن مثة .116

فال يعتد  بالعريضة اليت تأخذ شكل برقية مامل يتم إرفاقها بعريضة تتضمن مجيع البيانات املشروطة قانونا، 

واملالحظ  لالجتهاد القضائي يرى أنه جعل هده الشكليـة من النظـام العـام ال جيـوز تصحيحها ويثريها القاضي 

تلقائيا، وسنالحظ فيما بعد أن أغلب بيانات العريضة ليست من النظام العام وبالتايل جيوز لألطراف 

تصحيحها الحقا. فقد رفضت احملكمة إمكانية تصحيح عريضة مقدمة على شكل برقية مع أن املستأنف 

116Fأعلن أنه سيقدم عريضة دفاع فيما بعد.

117  

ولقد نص قانـون اإلجراءات املدنيـة واإلداريـة صراحـة يف باب األحكام التمهيدية اليت تشـمل 

117Fالدعـوى اإلدارية والدعوى املدنية على السواء أن األصل يف إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة 

، إال أن 118

إبداء املالحظات الشفوية أثناء اجللسة ال يتناقض مع الطابع الكتايب لإلجراءات أل�ا تأيت يف اجللسة تدعيما 

118Fللمذكرات املكتوبة وشرحا هلا.

119 

      كما نص املشرع على وجوب أن تتضمن العريضة االفتتاحية للدعوى على البيانات التالية:

 اجلهة القضائية اليت ترفع أمامها الدعوى: -أ

                                                            
 .167- حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  114
 .135، ص 2010د. حممد الصغري بعلي، الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، -  115

  .08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 824، 823، 821، 815- أنظر املواد 116
، (قضية وزير الشغال العمومية ضد ق.ص) غري 34836 حتت رقم 1984 جانفي ،07 ،بتاريخ ) قرار احملكمة العليا ( الغرفة اإلدارية - 117

 منشور.
 09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 09- أنظر املادة  118
 .284- د. مسعود شيهوب، املباديء العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  119
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    ب- أن تتضمن العريضة مجيع بيانات أطراف اخلصومة:

               - اسم ولقب املدعي وموطنه.

              - اسم ولقب وموطن املدعى عليه فان مل يكن له موطن معلوم فأخر موطن له.

              - اإلشارة إىل تسمية وطبيعة الشخص املعنوي ومقره االجتماعي وصفة ممثله القانوين أو االتفاقي.

  من املسلـم أن هـذه البيانـات اليت جيـب أن تتضمنها العريضة كثل عناصرها كتصرف قانوين، هذا 

119Fالتصرف القانوين تباديل بطبعه ال ميكن أن يتم بدون الطرف األخر وانطالقا من هذه الفكرة

فالبيانات ، 120

تدف إىل حتديد هوية طريف الدعوى حتديدا دقيقا ودلك حىت ال يفاجأ املدعي بدعوى جمهولة املصدر، إن 

معرفة هوية املدعي قد تساعد املدعي عليه يف حتضري وسائل دفاعه من جهة ومن جهة أخرى ذكر هوية 

وموطن املدعي عليه ( والذي غالبا تكون اإلدارة وبالتايل جيب ذكر اسم ممثلها القانوين أو االتفاقي) يؤدي إىل 

سهولة حتديد الشخص املطلوب تكليفه باحلضور لل لسة ومينع أي خطأ حمتمل يف تنفيذ احلكم عند صدوره 

120Fعلى شخص أخر غري املعين بسبب عدم حتديد البيانات الشخصية بدقة.

121  

ج- أن تتضمن العريضة ملخص املوضوع ومستندات الطلب:إن هذه البيانات أساسية ألنه بدون 

عرض الوقائع وحتليلها وتقدمي أسانيد الطلب، ال ميكن للخصم أن يقدم وسائل دفاعه كما أن القاضي ال 

ميكن له اإلحاطة بعناصر والفصل فيها، وهدا يعطي العريضة أمهيتها وخصوصيتها باملقارنة مع أي احت اج أو 

121Fطلب أخر غري قضائي.

122  

ومن املسلم به أن موضوع الطلب جيب أن يدخل يف اختصاص اجلهة القضائية املعروض عليها النزاع 

كما على املدعي أن يبني الوقائع أو القانون الذي يشتمل عليه بيان الطلب، كذلك يذكر أسانيد طلبه 

والعيوب اليت شابت إصدار القرار املطعون فيه وبصفة عامة بيان السبب الذي أدى باملدعي إىل رفع 

122F.دعواه

123 

                                                            
 .317د.  عبد الرؤوف هاشم بسيوين، املرافعات اإلدارية، املرجع السابق، ص -   120

 .256- د.  مسعود شيهوب،  املباديء العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  121
 .258- د. مسعود شيهوب،  املرجع نفسه، ص  122
  .319- د. عبد الرؤوف هاشم بسيوين، املرافعات اإلدارية، املرجع السابق، ص 123
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وخالفا للقانون السابق، فقد أصبح شرط توقيع عريضة الطعن أمام احملكمة اإلدارية من طرف حمام 

123Fشرطا إلزاميا

. أما بالنسبة للطعون والدعاوي أمام جملس الدولة وكما كان الوضع يف القانون السابق فقد 124

بقي شرط توقيع العريضة من طرف حمام مقبول أمامه، مع إبقاء اإلعفاء قائما بالنسبة لإلدارة العامة املتمثلة يف 

. 08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 827اجلهات الواردة باملادة 

 

 

 

 

خالصة الفصل األول 

 

باستقراء ماسبق حول مفهوم دعوى اإللغاء ميكننا تصور تعريف مفهوم عام لدعوى اإللغاء بأ�ا 

دعوى يرفعها األفراد إىل القضاء اإلداري املختص يطالبون فيها إلغـاء أو إبطال قرار إداري غري مشروع أو 

خمالف للقانون. وهذا ما جعلها ختتلف عن باقي الدعاوي اإلدارية األخرى وحتضى باهتمام خاص العتبارها 

طريق الطعن األصلي إللغاء القرارات اإلدارية. ويعين بذلك أن الفرد إذا ما أراد أن يلغي قرار إداري فما عليه 

إال أن يستعمل هذا الطريق من طرق الطعن وأمام جهة قضائية خمتصة باملعىن الصحيح.  

ومن أجل أن تكون مقبولة أمام احملكمـة املختصـة وجب توافـر شروط شكلية قبل االنتقال إىل 

فحص مشروعية القرار من عدمه، ويف حالة عدم توافر تلك الشروط كلها أو البعض منها جاز للمحكمة 

ابتداء عدم قبول الدعوى دون اخلوض يف فحص موضوع املنازعة. 

                                                            
 منه، ترفع الدعوى أمام 827 على ما يأيت : " مع مراعاة أحكام املادة 09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 815تنص املادة -  124

 احملكمة اإلدارية بعريضة موقعة من حمام".
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وجرى اتفاق معظم الفقهاء على شروط لقبول دعوى اإللغاء منها شروط تتعلق بالقرار املطعون فيه 

باإللغاء، وشروط تتعلق برافع الدعوى "كشرط األهلية والصفة واملصلحة"، أو شروط ميعاد رفع الدعوى 

"كاإلجراءات واملواعيد القانونية". 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني: سلطات القاضي اإلداري في الرقابة على الشروط والتحقيق في دعوى 
 اإللغاء.

 

  إذا كانت خمتلف القوانني العربية اعرتفت لإلدارة بسلطة إصدار قرارات إدارية تتمتع بالطابع 

التنفيـذي وأن هذه األخرية ال حتتاج إىل الل وء لسلطة أخرى، فقد اعرتفت من جهة أخرى للفرد رقه يف 

الل وء للقضاء لرد املظامل ووضع حد لكل تعسف قد يالقيه من جانب اإلدارة خاصة وأنه الطرف الضعيف 

يف العالقة مبا يفرض بسط محاية له من كل اعتداء.وإذا كان القضاء العادي ممثال يف احملاكم العادية واالبتدائية 

وجهات االستئناف وقضاء النقض هو اآلخر يصون مبدأ املشروعية بصفة عامة وحيفظ احلقوق املقررة قانونا . 

124Fفإن القضاء اإلداري يظل مع ذلك يتمتع خبصوصية ال جندها يف غريه من القضاء

125. 

                                                            
د. عمار بوضياف، مبدأ املشروعية ودور القاضي اإلداري يف محايته ، األكادميية العربية الدامنارك، قسم القانون العام، حماضرات يف القانون -  125

 .20اإلداري، وحدة القضاء اإلداري، ص 
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   وهذه اخلصوصيـة راجعـة إىل طبيعـة الطرفيـن يف الدعوى اإلداريـة وهدف كل منهما خاصة الفرد 

الذي ميثل الطرف الضعيـف يف الدعـوى والذي يل أ إىل القضاء إذا مست اإلدارة رقوقه تعسفا، ومسلكه يف 

 ذلك دعوى اإللغاء.

ن أول شيء يتصدى له قاضي اإللغاء ويتأكد منه هو مدى توافر الشروط الالزمة لقبول دعوى  إ        
اإللغاء قبل اخلوض يف موضوع الدعوى املقامة أمامه، وذلك ألن الدعوى اإلدارية ال ختتلف عن أية دعوى أخرى 
سواء أكانت مدنية أم جنائية، ومبا أن الدعوى هي تصرف قانوين فإنه يلزم لصحتها عدة شروط جيب توافرها 

منها ما هو خاص بشخص املدعي من خالل البحث يف مدى أحقيته يف خماصمة اإلدارة وحتريك دعوى ضدها 
والتأكد من أن طبيعة العمل اإلداري يقبل املخاصمة القضائية، وأيضاً أن تتوافر لدى املدعي مصلحة حقيقية يف 

 125F126.خماصمة اإلدارة والتأكد من مشروعية هذه املصلحة

ن تتوافر يف دعوى اإللغاء الشروط اخلاصة بالشكل وإجراءات أباإلضافة إىل تلك الشروط جيب        

انعقاد اخلصومة ومدى االلتزام مبواعيد إقامة الدعوى أمام القضاء، فإذا ما توافرت مجيع هذه الشروط فإن على 

القاضي اإلداري قبول الدعوى املقامة من أحد طريف النزاع والسري بإجراءاتا على الوجه احملدد يف القانون، أما 

إذا ختلف أحد هذه الشروط فال ميلك القاضي يف هذه احلالة أن يبحث يف موضوع الدعوى وجيب عليه 

126Fاحلكم برد الدعوى شكالً .

127 

كما تقوم سلطة قاضي اإللغاء أساساً على التأكد من سالمة القرار اإلداري املطعون فيه وفحص 

مدى مشروعيته، فإذا ما كان القرار اإلداري بأنواعه املختلفة سواء أكان فردياً أو الئحياً مشوباً بعيب من 

 غري مشروع وغري سليم ملخالفته للقانون، في ب على القاضي إلزاما إلغائه اً العيوب اليت جتعل منه قرار

ملخالفته مبدأ املشروعية. 

ويتمتع القاضي بسلطة حتقيقية ككنه من الل وء إىل كافة اإلجراءات والوسائل القانونية اليت من 

شأ�ا إظهار حقيقة النزاع وتكوين قناعة لديه فيقابل الطلب بالرد والزعم باإلجابة ويقابل الوثيقة بالوثيقة 

 والسند بالسند ويفحص أدلة اإلثبات طبقا للوسائل اإلجرائية املقررة.

                                                            
 .990- د. سليمان حممد الطماوي، قضاء اإللغاء، املرجع السابق، ص  126
على خاطر الشطناوي، دور القضاء اإلداري يف حتديد أسباب القرار املطعون فيه، جملة الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، د.-  127

 بعدها.  وما134، ص2000
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 وعلى ضوء ذلك سنتناول هذا الفصل يف النقاط التالية: 

 رقابة القاضي اإلداري للشروط الواجب توافرها للنظر يف دعوى اإللغاء. -

 رقابة القاضي اإلداري ألسباب الطعن باإللغاء.  -

 مرحلة التحقيق القضائي وسلطات القاضي اإلداري يف هذه املرحلة. -

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: سلطات قاضي اإللغاء في رقابة شروط الدعوى.

  من أجل بسـط الرقابـة القضائية من قبل القاضي اإلداري على القرارات اإلدارية الغري مشروعة جيـب 

أن حتـرك دعـوى اإللغـاء باعتبـارها دعوى قضائية ختضع يف حتريكها و تطبيقها للشروط و اإلجراءات القضائية 

127Fاملقررة قانونا لقبوهلا و تطبيقها 

، و يتعلق األمر بالشـروط الواجب توافرها يف الدعاوى بوجه عام ، البعض 128

يتعلق بشخص رافع الدعوى و البعض األخر يتعلق بالعريضة من حيث البيانات و الشكليات الواجبة التوافر 

فيها، وهنا يظهر دور القاضي اإلداري يف التأكد من توفر مجيع هذه الشروط واإلجراءات القضائية اليت أقرها 

القانون، وذلك بكافة الوسائل اليت منحها املشرع للقاضي اإلداري،وشروط رفع الدعوى هي الشروط الواجب 

128Fتوافرها لتكون الدعوى مقبولة أمام القضاء.

129  

ويلعب املستشار املقرر (كما يسمى يف قانون اإلجراءات املدنية السابق، ويف جممل النصوص 

املتعلقة مب لس الدولة) أو القاضي املقرر كما يطلق عليه يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد رقم 
                                                            

 . 57د.حممد الصغري بعلي، النظام القضائي اجلزائري، املرجع السابق، ص -  128
 .412، ص 1998- م. معوض عبد النواب، الدعوى اإلدارية وصيغها، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية، الطبعة الثالثة،  129
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 دورا أساسيا يف حتضري الدعوى وتيئتها للفصل فيها، حيث يعترب املؤكن على سري الدعوى وتوجيهها 09.08

 إىل أن يقدم تقريره الكتايب إىل هيئة وتشكيلة احلكم.

األوجه   ولذلك قسما املبحث إىل مطلبني، املطلب األول تضمن سلطة القاضي يف إثارة بعض 

 .العريضة االفتتاحية واملطلب الثاين تضمن سلطة القاضي يف مراقبة حالة تلقائيا

 المطلب األول: سلطة إثارة بعض األوجه في الخصومة تلقائيا.

إن وسائل الدفاع هي تلك الوسائل اليت يعارض با أحد أطراف اخلصومة ادعاءات خصمه ليتأكد 

129Fالقاضي من قبوهلا أو رفضها ولوضع حد للطلب املوجه ضده، حيث ميكن لكل عارض:

130 

 أن يدفع يف املوضوع كأن يدعي عدم ملكية املدعي احلق املطالب به. -

 أن يدفع يف الشكل واهلدف منه عرقلة إجراءات الدعوى ( انعدام الصفة). -

 أن يدفع بعدم القبول العتبار العريضة أو الطلب غري مقبول (عدم جواز االستئناف أو الطعن). -

  أما الوجـه املثار تلقائيا من طرف القاضي يعين أن القاضي يثري وجها من تلقاء نفسه وهو دفع غري 

املثـار مـن طرف املـدعي أو املـدعي عليه منحه املشرع للقاضي اإلداري يف إطار السلطة التقديرية أو يف إطار 

130Fاإللزام أو املنع ( إثارة سقوط اخلصومة تلقائيا).

131 

إن كل دفع يكتسي طابع النظام العام ميكـن للقاضـي أن يثيـره من تلقاء نفسه كانعدام الصفة يف 

املدعي أو املدعى عليه أو انعـدام اإلذن إذا ما اشتـرطه القانون، مسألة اآلجال، شكل العريضة، انعدام األهلية 

131Fأو انعدام التفويض لتمثيل الشخص الطبيعي.

132  

 الفرع األول: مسألة االختصاص:

                                                            
، ص 2010- د.عبـد اهللا مسعـودي، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر،الطبعة الثانية،  130
35. 
   " ال جيوز للقاضي إثارة سقوط اخلصومة تلقائيا".08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 225- تنص املادة 131
- م. شفيقة بن صاولة، سلطات القاضي اإلداري يف إطار  التحقيق يف النزاع،مداخلة مبناسبة امللتقى الوطين املنعقد جبامعة جيالين  132

 .04، ص 2009اليابس،سيدي بلعباس، 
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          إن كان االختصـاص احملـلي مـن النظـام العـام يثيـره القاضي من تلقاء نفسه قبل مباشرته التحقيق يف 

132Fالنزاع

 فان اجلديد يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أن جعل املشرع االختصاص اإلقليمي من النظام .133

 من قانون اإلجراءات 807المادة العام أيضا يثار تلقائيا من طرف القاضي وذلك وفق الفقرة الثالثة من 

املدنية واإلدارية اجلديد.وبذا يكون املشرع قد حسم التضارب الذي ساد فقه القانون اإلداري وكذلك موقف 

القضاء من املسالة، فهدا التضارب مرجعه يف احلقيقة عدم حسم املشرع لطبيعة قواعد االختصاص احمللي يف 

133Fقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بالنسبة للمنازعات اإلدارية.

134 

لكن املشرع مل يذكر يف عرض أسباب مشروع قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد أسباب 

اعتبار االختصاص احمللي من النظام العام لذلك ترى املستشارة بن صاولة شفيقة أن اجلديد يف القانون يرجع 

إىل  أسسه يف احرتام  توزيع االختصاص احمللي بني خمتلف اجلهات القضائية اإلدارية وختصصها ريث أن 

134Fالتخصص يضمن عدالة أفضل 

135 . 

وعلى ذلـك جيـب على القـاضي قبل التطرق للموضوع أن يتطرق ملدى اختصاصه بالفصل يف النزاع 

فان تبني له بأنه غري خمتص نوعيا أو حمليا فعليه أن يصرح بعدم االختصاص حىت ولو مل يثر طريف النزاع تلك 

 املسألة.

 وقد وضع القانون اجلديد حدا لبعض االجتهاد القضائي، ومن أمثلة ذلك االجتهاد الذي منح 

اختصاص الفصل يف إشكاالت تنفيذ األحكام الصادرة عن جهات القضاء اإلداري إىل قاضي االستع ال 

املنتمي للقضاء العادي وكأن نظامنا القضائي ال يقوم على أساس االزدواجية وبالتايل القبول بفكرة رقابة 

القضاء العادي ألعمال القضاء اإلداري يف جمال تنفيذ األحكام القضائية، وبذا يكون املشرع قد حسم هذه 

                                                            
 على مايلي: " االختصاص النوعي  واإلقليمي للمحاكم اإلدارية من النظام 09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية807- تنص املادة 133

 العام .
 جيوز إثارة الدفع بعدم االختصاص من أحد اخلصوم يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

  جيب إثارته من طرف القاضي."
، 09- د. نصر الدين بن طيفور، مقال الطبيعة القانونية للس الدولة وأثر ذلك على محاية احلقوق واحلريات، جملة جملس الدولة،العدد رقم 134

  .42، ص 2009
  .05- م. شفيقة بن صاولة، السلطات اجلديدة للقاضـي اإلداري يف إطار التحقيق يف النزاع ،املرجع السابق، ص 135
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 اليت أسندت 08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 804املسألة مبوجب الفقرة الثامنة من نص املادة 

135Fاالختصاص إىل احملاكم اليت صدرت عنها األحكام موضوع اإلشكال يف التنفيذ.

136  

 االختصاص النوعي: -1

 على أن االختصاص النوعي من 08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 36  نصت املادة 

النظام العام وتقضي به اجلهة القضائية املطروح أمامها النزاع ومن تلقاء نفسها ويف أي مرحلة كانت عليها 

136Fالقضية

 من القانون امللغى وقد سكت املشرع متعمدا على 93، وحكم هذا النص قد نصت عليه املادة 137

  اليت تنص على مايلي: 93إدراج الفقرة الثانية من املادة 

  "ويف مجيع احلاالت األخرى جيب أن يبدى الدفاع بعدم االختصاص قبل أي دفاع أخر" وهنا يظهر 

عيب النص جبعل االختصاص من النظام العام، حيث ميكن إثارته يف أي مرحلة كان عليها النزاع ولو تلقائيا 

من طرف القاضي، مث يرجع يف النهاية ويقول جيب إبداؤه قبل أي دفع أخر وكأننا نفهم من العبارة أننا لسنا 

137Fأمام اختصاص يتعلق بالنظام العام.

138 

 من قانون اإلجراءات املدنية لسنة 7وقد احتفـظ املـشرع باملعيـار العضـوي املـذكـور يف املادة 

1966138F

، وبـذلـك فاحملكمة اإلداريـة ختتص بالفصل ركم قابل لالستئناف أمام جملس الدولة يف مجيع 139
                                                            

 .43- د. نصر الدين بن طيفور، الطبيعة القانونية للس الدولة وأثر ذلك على محاية احلقوق واحلريات، املقال السابق، ص  136
 .24/02/2007 مؤرخ يف 05احملكمة العليا، قرار رقم -  137

  من قانون اإلجراءات املدنية، اليت تنص على أن االختصاص النوعي من النظام العام .93" حيث أنه بعد االطالع على املادة 
 من قانون اإلجراءات املدنية اليت تنص على أنه : ختتص الالس القضائية بالفصل ابتدائيا ركم قابل 07حيث أنه بعد االطالع على املادة 

 لالستئناف أمام احملكمة العليا ( جملس الدولة) يف مجيع القضايا اليت تكون فيها...." 
، وأن 87/19 من القانون رقم 28وحيث أنه بالرجوع إىل القرار املطعون فيه، فان مديرية أمالك الدولة طرف يف النزاع والتمست تطبيق املادة 

 من قانون اإلجراءات ، فان النزاع من اختصاص 7/1إسقاط العضوية من مستثمرة فالحية من اختصاص الوايل. وحيث أنه بناء على املادة 
 القاضي اإلداري.

 وحيـث أن كسك قضاة اللس باختصاصهم بالفصل يف الدعوى، يكونون قد خالفوا النص املذكور مما يتعني معه نقض القرار املطعون فيه".
 .29- د. عبد اهللا مسعودي، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، املرجع السابق، ص  138
 من قانون اإلجراءات املدنية السابق تنص على مايأيت: " ختتص الالس القضائية بالفصل ابتدائيا ركم قابل لالستئناف أمام 7كانت املادة -  139

احملكمة العليا، يف مجيع القضايا أيا كانت طبيعتها اليت تكون الدولة أو الواليات أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها 
وذلك حسب قواعد االختصاص التالية: 

- تكون من اختصاص جملس قضاء  اجلزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة اليت حيدد اختصاصها اإلقليمي عن طريق التنظيم. 1
   - الطعون بالبطالن يف القرارات الصادرة عن الواليات. 

   - الطعون اخلاصة بتفسري هذه القرارات والطعون اخلاصة مبدى شرعيتها. 
- تكون من اختصاص الالس القضائية اليت حتدد قائمتها وكذا اختصاصها اإلقليمي عن طريق التنظيم. 2
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القضايا أيا كانت طبيعتها إداريـة أو مدنيـة أو جتـارية بسبب صفة أحد طريف اخلصومة ( الدولة أو الوالية أو 

البلدية ......).إال أن املشرع مل يأخذ باملعيـار العضـوي بكامله بل أجاز أن ختتص احملاكم اإلدارية بالنظر يف 

 من قانون اإلجراءات املدنية 801قضايا أخرى، لكن مبوجب نصوص خاصة. وهذا ما عربت عليه املادة 

  بقوهلا:08/09واإلدارية 

 " ختتص احملاكم اإلدارية كذلك بالفصل يف :

دعاوي إلغاء القرارات اإلدارية والدعاوي التفسريية ودعاوي فحص املشروعية للقرارات الصادرة   -

 عن:

 الوالية واملصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى الوالية. •

 البلدية واملصاحل اإلدارية األخرى للبلدية. •

 املؤسسات العمومية احمللية ذات الصبغة اإلدارية . •

 دعاوي القضاء الكامل. -

 القضايا املخولة هلا مبوجب نصوص خاصة."  -

139Fوبالتـايل فالنصـوص القانـونيـة قد عقـدت االختصاص أو الوالية العامة للمحاكم اإلدارية

، بالفصل يف 140

 مجيع املنازعات اإلدارية.

140F  أما بالنسبة للس الدولـة

 على ما 01-98 من القانون العضوي رقم 09 فقد نصت املـادة 141

 يأيت: 

 " يفصل جملس الدولة ابتدائيا و�ائيا يف :

                                                                                                                                                                                    
   - الطعون بالبطالن يف القرارات الصادرة عن رؤوساء الالس الشعبية البلدية وعن املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية. 

   - الطعون اخلاصة بتفسري هذه القرارات والطعون اخلاصة مبدى شرعيتها. 
    - املنازعات املتعلقة باملسؤولية املدنية للدولة، والوالية، والبلدية، واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والرامية لطلب التعويض.  

 .253- د. حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  140
 قضية ساطوح أمحد ضد مديرية الرتبية لوالية سكيكدة : 1999.07.26جملس الدولة: قرار غري منشور بتاريخ -  141

 من قانون اإلجراءات املدنية، تفصل الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا ابتدائيا و�ائيا يف الطعون بالبطالن يف القرارات 274" حيث أنه مبقتضى املادة 
التنظيمية أو الفردية الصادرة من السلطة اإلدارية املركزية. 

حيث أنه ويف قضية احلال، فان موضوع العريضة ال يدخل يف اختصاص جملس الدولة. 
 وأنه يف قضية احلال يتعني رفض هذه العريضة لكو�ا رفعت أمام جهة قضائية غري خمتصة للفصل فيها."
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الطعون باإللغاء املرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية  -

 واهليئات العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية.

 الطعون اخلاصة بالتفسري ومدى شرعية القرارات اليت تكون نزاعاتا من اختصاص جملس الدولة "  -

وبذلك جند أن جملس الدولة خيتص يف إبطال املراسيم سواء كانت تنفيذية أو تطبيقية وسواء صدرت 

عن رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة ، وكذا يف االستئنافات املرفوعة ضد أحكام احملاكم اإلدارية وكذا يف 

141Fالطعون بالنقض

142 . 

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على استثناءين للمعيار العضوي ختتص 801  ونصت املادة 

 مبوجبها احملاكم العادية بالفصل يف النزاع، حىت ولو كان أحد طريف النزاع إدارة ومها:

 منازعات الطرق. -

املنازعات املتعلقة بكل دعوى خاصة باملسؤولية، والرامية إىل طلب تعويض األضرار النامجة عن  -

 مركبة تابعة للدولة أو إلحدى الواليات أو البلديات أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية.

142Fإن اعتبار قواعد االختصاص النوعي من النظام العام

 ينبع من ضرورة تنظيم مستقر للطعون 143

وللهيئات القضائية اإلدارية من جهة، ومن جهة أخرى فان االختصاص النوعي كان دائما معتربا من النظام 

143Fالعام سواء يف املواد املدنية أو اإلدارية ألن قواعده تتعلق بالنظام القضائي وباملصلحة العامة

144  .

  االختصاص المحلي (اإلقليمي)       -2

خبصوص االختصاص اإلقليمـي أو احملـلي أحال املشرع إىل تطبيق املقتضيات السارية على احملاكم 

العادية، واليت كقاعدة عامة جتعل االختصاص يؤول للمحكمة اإلدارية اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن 

                                                            
 .09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 903. 901.902- أنظر املواد  142
 قضية (ب،ق) ضد مديرية الرتبية لوالية تلمسان: 1999.05.03جملس الدولة: قرار غري منشور بتاريخ -  143

، واملتضمن تعديل قانون اإلجراءات املدنية يف مادته السابعة مكرر، ينص على أنه 1999.08.18 املؤرخ يف 90/23" .....حيث أن القانون 
تكون من اختصاص احملاكم املنازعات املتعلقة باملواد االجتماعية. 

حيث أن طابع القضية املعروضة اجتماعي، وهذا ما جيعل الغرفة اإلدارية غري خمتصة نوعيا، وذلك يتعلق بالنظام العام، وعليه يتعني تأييد القرار 
املستأنف. 

  من قانون اإلجراءات املدنية."225حيث أن خاسر الدعوى يلزم مبصاريفها طبقا للمادة 
 .175د. مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص -  144
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 من 803املدعي عليه بغـض النظر عن نوع ذلك املوطن أو موطن أحد املدعى عليهم، حيث تنص املادة 

 38 و37قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية " يتحدد االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية طبقا للمادتني

 من هذا القانون".

 من القـانون إىل حتـديد االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية بواسطة 806 وأشارت املادة 

144Fالتنظيم، ويعترب االختصاص اإلقليمي من النظام العام مثله مثل االختصاص النوعي

145. 

  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فأشارت إىل مايلي:804أما املادة 

  أعاله، ترفع الدعاوي وجوبا أمام احملاكم اإلدارية يف املواد املبينة أدناه:803" خالفا ألحكام املادة 

يف مادة الضرائب أو الرسوم، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو  -1

 الرسم.

 يف مادة األشغال العمومية، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان تنفيذ األشغال. -2

يف مادة العقود اإلدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان إبرام  -3

 العقد أو تنفيذه.

يف مادة املنازعات املتعلقة باملوظف أو أعوان الدولة أو غريهم من األشخاص العاملني يف املؤسسات  -4

 العمومية اإلدارية، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان التعيني.

 يف مادة اخلدمات الطبية، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان تقدمي اخلدمات. -5

 يف مادة التوريدات أو األشغال أو تأجري خدمات فنية أو صناعية، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها 

 مكان إبرام االتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد األطراف مقيما به. 

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية للقاضي احلكم بعدم االختصاص 52  وقد أجازت املادة 

اإلقليمي ركم مستقل عن املوضوع أو تأخري ذلك للفصل فيه مع املوضوع بشرط تنبيه اخلصوم ملناقشة 

املوضوع، إجراء غري مألوف واملألوف أن القاضي ينتظر حىت إقفـال باب املرافقة ليحكم يف القضية كاملة، وإذا 

145Fحكم بعدم اختصاصه فانه ال يناقش املوضوع وإذا

 رفض الدفع الشكلي جيب عليه احلكم يف املوضوع، 146

ويف كال احلالتني يكون احلكم قابال لالستئناف. 
                                                            

 .11، ص 2011- د.حلسني بن شيخ آت ملويا ، املنتقى يف القضاء اإلداري، دار اخللدونية، اجلزائر،  145
 .36- د. عبد اهللا مسعودي، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، املرجع السابق، ص  146
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 تنازع االختصاص:   -3

بالرغـم من االعتمـاد على املعيـار العضـوي لسهولـة حتديـد اختصـاص القضـاء اإلداري مبوجـب املـادة 

 من قانون اإلجراءات 801 و800 املتعلق مب لـس الدولة واملادتني 01-98 من القانون العضوي رقم 09

املدنية واإلدارية واليت مبقتضاها يتم توزيع االختصاص بني القضاء اإلداري والقضاء العادي، إال أن الواقع يثري 

دائما تنازعا يف االختصاص بني القضاء العادي والقضاء اإلداري هذا النوع من النزاع تتكفل به حمكمة التنازع 

146F

147. 

 من قانون اإلجراءات حالتني لتنازع االختصاص بني اجلهات القضائية اإلدارية 808وقد تناولت املادة 

 ومها:

تنازع االختصاص بني حمكمتني إداريتني سواء كان التنازع سلبيا أم اجيابيا، وخيتص جملس الدولة  -

 للفصل يف تنازع االختصاص وهذا بالقول باختصاص إحدى احملاكم وإحالة القضية عليها للفصل فيها.

 تنازع االختصاص بني حمكمة إدارية وجملس الدولة وهنا أيضا يفصل جملس الدولة يف التنازع.  -

  في االرتباط: -4

إن عبارة ارتباط، تستعمل يف اإلجراءات لإلشارة إىل االرتباط بني قضيتني أو أكثر ختص نفس 

األطراف.هذه األطراف البد من أن تكون قائمة (رائ ة) أمام نفس اجلهة القضائية وتكون فيه مصلحة على 

 منه 90أن حتاكم هذه الطلبات املختلفـة تفاديـا لتناقـض األحـكام. ففي ظل القانون القدمي مل كنح املادة 

للقاضي سلطة اإلحالة إال بناء على طلب اخلصوم، أما يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد فقد منح 

للقاضي اإلداري التصرف يف حالة االرتباط باختاذه أمر اإلحالة وهذا األمر يعترب من األوامر اإلدارية جيوز 

 147F148.الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن القضائية

 وذلك تفاديا  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.801  وقد ذكر املشرع حالة االرتباط يف املادة 

لصدور أحكام بعدم االختصاص وكذا تفاديا للفصل يف طلبات مرتبطة من طرف عدة حماكم إدارية وجند 

 أمامنا ثالثة فرضيات:

                                                            
 .277حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص - د.  147

 . ومابعدها06- م. شفيقة بن صاولة ، سلطات القاضي اإلداري يف إطار التحقيق يف النزاع، املرجع السابق، ص 148
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أن تقدم أمام احملكمة اإلدارية عدة طلبات يف دعوى واحدة، وتكون تلك الطلبات مرتبطة، البعض منها من  -أ

اختصاص احملكمة اإلدارية والبعض األخر من اختصاص جملس الدولة وهنا يتعني على رئيس احملكمة اإلدارية أن 

حييل مجيع الطلبات إىل جملس الدولة ليفصل فيها هذا األخري بقرار واحد. ويكون األمر كذلك إذا كانت 

الطلبات املرتبطة األخرى املرفوعة مبوجب دعوى أمام جملس الدولة، فرئيس احملكمة اإلدارية حييل القضية أمام 

جملس الدولة ليتسىن هلذا األخري الفصل يف الطلبات املرتبطة بقرار واحد، ومثال ذلك أن ترفع  دعوى التعويض 

ضد مرسوم أمام احملكمة اإلدارية، يف حني ترفع دعوى اإللغاء ضد املرسوم نفسه أمام جملس الدولة فهنا جند بأن 

دعوى اإللغاء مرتبطة بدعوى التعويض وعلى ذلك حييل رئيس احملكمة اإلدارية طلب التعويض أمام جملس الدولة 

 للفصل يف الطلبني معا وبقرار واحد. 

 تفاديا أيضا لصدور حكم بعدم االختصاص احمللي خبصوص الطلبات املرتبطة بالنزاع األصلي والعائدة  -ب

 على اختصاص قاضي األصل بالفرع فلو رفعت قضية أمام 810الختصاص حمكمة إدارية أخرى نصت املادة 

حمكمة إدارية خمتصة، ترمي إىل إلغاء قرار الفصل من الوظيفة العمومية مع طلب اإلرجاع إىل منصب العمل 

األصلي والتعويض عن الضرر الالحق فان احملكمة اإلدارية اجلهوية خمتصة بالفصل فقط يف دعوى اإللغاء وتفاديا 

لصدور حكم بعدم االختصاص بشأن الطلبني الثانيني ومها طلبني مرتبطني بطلب اإللغاء فاملشرع جعل قاضي 

 اإللغاء خمتصا بالفصل فيهما.

تتعلق بإخطار حمكمتني إداريتني يف وقت واحد أو متزامن بطلبات خمتلفة لكن يوجد ارتباط بينهما وتدخل  -ت

تلك الطلبات يف االختصاص اإلقليمي لكل منهما، فان الرئيسني يرفعان تلك الطلبات إىل رئيس جملس الدولة 

مع امللف، مع إخطار كل رئيس لألخر بأمر اإلحالة الصادر عنه، املتضمن إحالة امللف على جملس الدولة وهذا 

تفاديا لصدور أحكام متناقضة، وهنا يفصل رئيس جملس الدولة بأمر يف االرتباط عند وجوده وحيدد احملكمة أو 

  احملاكم املختصة للفصل يف الطلبات.

 الفرع الثاني: مسألة اآلجال: 

خـالفا للدعوى املدنية اليت مل حيـدد القانـون مدة معينة لرفـعها ما دام احلق قائما ومل يسقط بالتقادم،  

148Fفدعوى اإللغاء مقيدة بنطاق زمين ضيق حرصا على استقرار األوضاع اإلدارية.

 وامليعاد هو الفرتة املمتدة 149

                                                            
 .94- د. عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص  149
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بني حلظتني، حلظة البدأ وحلظة االنتهاء، ويقصد مبيعاد رفع دعوى اإللغاء األجل الذي يتعني إكام الطعن 

149Fخالله، أو األجل الذي حيدده القانون لكي ترفع دعوى اإللغاء خالله.

150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  وهلذا أعد شرط امليعاد من النظام العام ال جيوز خمالفته، وميكن للقاضي أن يثريه من تلقاء نفسه كما 

150Fميكن إثارته يف أي مرحلة كان عليها النزاع

. وقد وفق املشرع يف إعطاء هذه السلطة للقاضي وجعلها سلطة 151

تلقائية أي يثريها من تلقاء نفسه، ذلك أن إقرار هذا املبدأ فيه محاية ملبدأ استقرار القرارات اإلدارية وضمان 

151Fفاعليتها ومزاياها للمصلحة العامة

 ويضمن مبدأ استقرار املعامالت واملراكز واحلقوق الفـردية املتولـدة عن ،152

القرارات اإلدارية املطعون فيها بعدم الشرعية واإللغاء، فرتك العمل بامليعاد ميس مبزايا الثقة واملصداقية للقرارات 

152Fوبفوائد سرعة نفادها وفاعليتها.

153  

 إال أن الدكتور خلويف رشيد قد اعترب أن وضع شرط امليعاد من النظام العام موقف ال يأخذ بعني 

االعتبار النتائج املرتتبة عنه، منها إبقاء النظام القانوين للقرارات اإلدارية غري املشروعة بسبب فوات امليعاد وهذا 

ما خيالف مبدأ املشروعية ودولـة القانـون، وبـذلك فهـو يشـاطر األستـاذ حميو يف اقرتاحـه باعتبار شرط امليعاد 

153Fكشرط من شروط قبول الدعوى القضائية اإلدارية دون اعتباره من النظام العام

وحنن نشاطر الرأيني   .154

السابقني فإذا قبلنا أن مسألة اآلجال حتافظ فعال على استقرار القرارات اإلدارية وفاعليتها ، فكيف نقبل فكرة 

بقاء بعض هذه القرارات غري املشروعة بسبب فوات ميعادها، و ما مصري ذلك الفرد املتضرر منها وهل يبقى 

يعاين من أضرار ذلك القرار لسبب واحد هو أنه رمبا أخطأ يف حساب امليعاد أو جهل به خاصة أن الثقافة 

 القضائية غري متوفرة بصفة كافية للفرد يف الوقت احلايل. 

                                                            
 .229- د. أمحد علي أمحد حممد الصغريي ،القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص  150
وهو ما كانت تعرب عنه قرارات الغرفة اإلدارية السابقة باحملكمة  العليا بالصيغة التالية:" على الوجه املأخوذ من خارج الوجه الواردة يف -  151

 العريضة".
 .223- د. نواف كنعان، القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص  152
  وما بعدها.385- د. عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  153
 .126- د. رشيد خلويف، قانون املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  154
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إال أن موقف القضاء اجلزائري كان ومازال يعترب شرط امليعاد من النظام العام يثريه القاضي من تلقاء 

154Fنفسه حيث قررت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا أن شرط امليعاد من النظام العام يف قضية 

رمحون عبد  155

  حيث جاء فيه: 20/05/1989الرمحان ووايل والية بسكرة بتاريخ 

" عن الوجه الواجب الفصل فيه واملأخوذ من خارج أوجه العريضة حيث أن السيد رمجون رفع يف 

، حيث أنه طبقا 26/01/1987 تظلما إىل السيد وايل والية بسكرة الذي أسلمه يف 25/01/1987

 من قانون اإلجراءات املدنية كان يتعني على الطاعن رفع طعنه بالبطالن 280 و 279ملقتضيات املادتني 

 .25/6/1987أمام اللس األعلى يف أجل أقصاه 

 فان طعنه مودوع بعد فوات امليعاد القانوين ومن كة فانه غري 1/8/1987وأنه مادام مل يفعل ذلك إال يف 

155Fمقبول".

156 

وجديد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  أنه أقر عدم االحت اج بأجل الطعن القضائي عندما ال 

يشار إليه يف مقرر تبليغ القرار اإلداري املطعون فيه، وبالتايل يف حالة عدم اإلشارة إىل أجال الطعن القضائي 

156Fيف سند تبليغ القرار املطعون فيه تكون اآلجال مفتوحة حىت ولو حصل بالفعل تبليغ القرار املطعون فيه.

157  

وهلذا التعديل نتائج مهمة، من جهة حيمي محاية حقوق املتقاضني من خالل اإللزام بتحديد أجال 

الطعن القضائي يف سندات تبليغ القرارات اإلدارية وهذا حتت طائلة االحت اج با، ومن جهة أخرى هو 

157Fموقف يلزم القاضي اإلداري بالتخلي عن األخذ بقرينة علم اليقني

 وهذا ما يعترب سببا لرفض القاضي 158

اإلداري للطعون باإللغاء إلتيا�ا خارج املواعيد كلما تبني له أن الطاعن كان على علم بالقرار املطعون فيه وأن 

الطعن القضائي حصل بعد فوات اآلجال املقررة له حمتسبة من تاريخ حصول العلم ولو قبل تبليغ القرار 

158Fاإلداري املطعون فيه.

 كما يتمثل اهلدف يف ترقية شفافية النشاط اإلداري وعدم تفويت الفرصة أمام 159

                                                            
  ، قرار غري منشور.60534، يف القضية رقم 20/05/1989- قرار الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا بتاريخ 155
: " مىت كان مقررا قانونا أن اآلجال ( املواعيد) املقررة يف قانون اإلجراءات 02/10/1988 بتاريخ 50894- قرار احملكمة العليا، رقم  156

  للتبليغ واليوم األخري ال حيسب، ومن مث القضاء خالف هذا املبدأ يعد خمالفة للقانون"لاملدنية حتسب كافية، فان اليوم األو
 أعاله، إال إذا 829 " ال حيتج بأجل الطعن املنصوص عليه يف املادة 09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 831- تنص املادة  157

 أشري إليه يف تبليغ القرار املطعون فيه".
 .229- د .أمحد علي أمحد حممد الصغريي،القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص  158
 .44 ، ص 09، العدد 2009- د. غناي رمضان، قراءة أولية لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، جملة جملس الدولة،  159
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املتقاضني لل وء إىل القضاء اإلداري والدفاع عن مصاحلهم وضمان احرتام مبدأ املشروعية تكريسا لدولة احلق 

159Fوالقانون

160. 

وإذا كان ال جيوز للقاضي أن يرفض دعاوي اإللغاء رغم أ�ا مرفوعة خارج أجال الطعن بسبب عدم 

حتديد األجل، فانه من باب حتصيل احلاصل  القول بأنه ال جيوز للقاضي كذلك رفض هذه الدعاوي حلصول 

علم الطاعنني بالقرارات املطعون فيها غري املبلغة أخدا بنظرية علم اليقني، فهذا االجتهاد أصبح إذا يتناقض مع 

830.160Fاملادة 

161 

 الفرع الثالث: شرط الصفة، المصلحة واإلذن إذا مااشترطه القانون.

161F وفق املشرع يف اشرتاط الصفة يف الدعوى وإال حق للقاضي اإلداري التدخل تلقائيا إلثارته

162 

حيث حتد وتقطع الطريق أمام أي مصدر من مصادر الغموض يف تطبيق دعوى اإللغاء، حيث ال تقبل إال إذا 

162Fرفعت من ذي مصلحة شخصية مشروعة وحالة جدية وهذا للحد من ظاهرة استعمال الدعوى الكيدية.

163    

163Fاإلذن شـرط وهو ، ثالث شرط املدنيـة واإلداريـة إىل اإلجـراءات قانـون املـشرع يف   كما أشـار

 و ،164
 سلطة للقاضي أن اعتبار على الشرط هذا قام بإستفاء أنه دعواه رفع قبل يتحقق أن الدعوى رافع على بالتايل
نفسه.   تلقاء من إثارته

 الفرع الرابع: سلطة مراقبة حالة العريضة االفتتاحية وتصحيحها.

 أوال:  مراقبة عريضة الدعوى وتبليغها:  

 إعالن العريضة (تبليغ العريضة): -أ

                                                            
 .71- د. حممد الصغري بعلي، النظام القضائي اإلداري اجلزائري، املرجع السابق، ص  160
 .44- د. غناي رمضان، نفس املقال، ص  161
: " ال جيوز ألي شخص التقاضي مامل تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو 08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 13تنص املادة -  162

حمتملة يقرها القانون. 
 يثري القاضي تلقائيا انعدام الصفة يف املدعي أو يف املدعي عليه."

 .413- د. عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  163
 " القانون اشرتطه ما اإلذن إذا انعدام تلقائيا القاضي يثري كما: " 08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 13تنص املادة   - 164
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 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فان تبليغ عريضة افتتاح الدعوى 838طبقا ملا جاء يف املادة 

املرفوعة أمام احملكمة اإلدارية وجملس الدولة يتم عن طريق حمضر قضائي باعتباره ضابطا عموميا مكلف 

 بإجراءات التبليغ بناءا على طلب دوي الشأن أو حماميهم وبعد تسديد أتعابم .

ويتـوىل احملضر القضائي بعد مباشرة إجراءات التبليغ تسليم املعين أو احملامي وثيقة خمتومة وموقعة من 

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية حتت 18جانبه تسمى التكليف باحلضور وهذا ما نص عليه املادة 

 عنوان األحكام املشرتكة جلميع اهليئات القضائية.

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على مايأيت: " يسهر القاضي على حسن  24 تنص املادة 

سري اخلصومة، ومينح اآلجال ويتخذ مايراه الزما من إجراءات". ومن مث فان القاضي املقرر يتوىل اإلشراف 

على توجيه تبليغ العرائض وتبادل مذكرات األطراف وردودهم، واليت تقوم با عمليا كتابة الضبط، حيث 

يس ل أمني الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة االفتتاحية ويسلمها للمدعي بغرض 

164Fتبليغها رمسيا للحضور.

165  

 اخلاص بنظام احملضرين القضائيني فان التكليف 91/03وما ميكن قوله أنه قبل صدور قانون 

باحلضور كان من اختصاص عون التنفيذ والتبليغ لدى اجلهة القضائية اليت يقع بدائرتا موطن الشخص 

املطلوب تكليفه أو حيصل عن طريق الربيد املضمن مع إشعار بالوصول أو بالطريق اإلداري، أما بعد إقرار نظام 

احملضرين القضائيني فأصبحوا هم الذين يتولون العملية، وهذا ما نص عليه قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

165Fاجلديد بنصه على طريق موحد لتبليغ خمتلف أنواع العرائض االفتتاحية.

166 

   وهلذا وجب أن يتوفر يف التكليف باحلضور بيانات جيب التقيد با وهي:

اسم ولقب احملضر القضائي القائم بالتبليغ وعنوانه املهين وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ وساعته.وهي  -1

 معلومات تساهم يف تأكيد واقعة التبليغ وساعته.

اسم ولقب املدعي وموطنه فمن حق املدعي عليه معرفة الطرف الذي خياصمه ويطلب منه الوقوف معه  -2

 أمام القضاء.

                                                            
 على ما يأيت: " يس ل أمني الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة 09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 2 ف 16تنص املادة -  165

 على نسخ العريضة االفتتاحية، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رمسيا للخصوم".
 .155د. حممد الصغري بعلي، الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، املرجع السابق، ص  - 166
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اسم ولقب الشخص املكلف باحلضور وموطنه وطاملا ارتبط األمر بشخص اعتباري فاملكلف باحلضور  -3

 يكون املمثل القانوين هلدا الشخص.

تسمية وطبيعة الشخص املعنوي ومقره وصفة ممثله ذلك أن املمثل يكون غالبا تنظيم إداريا وهيكليا  -4

كالوزارة يضم الكثري من اإلطارات واملسؤولني السامني، وهلذا فالتكليف باحلضور يكون ملن ميلك صفة 

التمثيل، كما ينبغي التدقيق يف تسمية الوزارة أو الوالية أو البلدية أو املؤسسة العمومية وحتديد مقرها 

166Fالدقيق ألن للتبليغ أثار قانونية خطرية.

167 

 من نفس القانون، و يكون جزاء 816 واليت أحالت عليها املادة 15     وهذا حسب ما نصت عليه املادة 

 ختلف أي بيان من هذه البيانات عدم قبول الدعوى شكال.

  يعتـرب إعـالن العريضة وتبليغها مبثابة أثر إجرائي مرتتب على انعقاد اخلصومة مب رد إيداع 

167Fالعريضة.

168  

 على 09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 16  بالنسبة ملذكرات الدفاع فقد نصت املادة 

 ما يأيت:

) يوما على األقل بني تاريخ تسليم التكليف باحلضور والتاريخ احملدد ألول 20" جيب احرتام أجل عشرين (

 جلسة مامل ينص القانون على خالف ذلك".

) أشهر، إذا كان الشخص املكلف باحلضور يف 03ميـدد هذا األجل أمام مجيع اجلهات القضائية إىل ثالث (

 اخلارج".

  ميـكن للقـاضي يف حالة عدم مراعاة األجل لتقدمي مذكرات الرد أن خيتتم التحقيق دون إشعار 

168Fمسبق.

  وعلى ذلك فإجراءات  تقدمي املذكرات خاضعة ألجال من النظام العام.169

                                                            
 .154- د. عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص  167
 .156د. حممد الصغري بعلي، املرجع نفسه، ص -   168
 على مايأيت: " يشار يف تبليغ العرائض واملذكرات إىل أنه يف حالة عدم 09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 840- تنص املادة  169

 مراعاة األجل احملدد من طرف القاضي لتقدمي مذكرات الرد، ميكن اختتام التحقيق دون إشعار مسبق."
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 تصحيح العريضة اليت ال تثري أي وجه، ى على:"جيـوز للمدع817     إال أن املشـرع نص يف املادة 

  أدناه." 830 و 829بإيداع مذكرة إضافية خالل اجل رفع الدعوى املشار إليه يف املادتني 

 تصحيح العريضة االفتتاحية للدعوى، و ذلك بإيداع مذكرة إضافية ى  أي أن املشرع أجاز للمدع

خالل اجل رفع الدعوى أي خالل مدة أربعة أشهر من تاريخ رفع الدعوى.و إذا مل تصحح العريضة فان 

 القاضي حيكم بعدم قبول الدعوى شكال.

     كما يلـزم القـاضي  إيـداع العريضة مع نسخة منها مبلف القضية ، و عند الضرورة يأمر رئيس تشكيلة 

احلكم اخلصوم بتقدمي نسخ إضافية ، و عنـدما يرفـق اخلصـوم عرائضهم و مذكراتم باملستندات ، يعدون جردا 

مفصال عنها ما مل يوجد مانع حيول دون ذلك بسبب عددها أو ح مها أو خصائصها على أن يؤشر أمني 

169Fالضبط على اجلرد.

170  

 

 

 -  مراقبة شرط توكيل محام:2

  إن اجلديد يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أن املشرع أقر على توكيل حمام أمام جهات القضاء 

 من قانون 751اإلداري وبالرجوع إىل تاريخ ظهور هذا الشرط جند أن هذا الشرط منصوص عليه يف املادة 

اإلجراءات املدنية الفرنسي. وبذلك أصبح شرط توقيع عريضة الطعن أمام احملكمة اإلدارية من طرف حمام 

شرطا إلزاميا  أما بالنسبة للطعن باإللغاء أمام جملس الدولة وكما الوضع يف القانون السابق فقد بقي توقيع 

العريضة من طرف حمام مقبول أمامه  مع اإلبقـاء على اإلعفاء بالنسبـة لإلدارات العامـة املتمثلـة يف اجلهـات 

170F، حيث توقع عرائض ومذكرات هؤالء األشخاص من طرف املمثل القانوين.827الـواردة باملادة 

171 

  وإذا كان الل وء إىل خدمات احملامني ال يقع إال اختيارا على مستوى احملاكم املدنية (يف مجيع 

171Fالتخصصات، ماعدا قسم األحداث) فانه على مستوى جملس الدولة

، واحملاكم اإلدارية يكون إلزاميا وجزاء 172

                                                            
  .09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 820 و 818- أنظر املادة 170
 .168- د. حممد الصغري بعلي، الوجيز يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  171
 قضية (بلدية وهران ضد ر،ع، ع، ومن معه): 1999.12.20- جملس الدولة: قرار غري منشور بتاريخ  172
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ختلف هذه الشكلية هو القضاء بعد قبول العريضة شكال  وهي سلطة جديدة منحها املشرع للقاضي اإلداري، 

ويستمر اإللزام خالل مراحل اإلجراءات ليشمل مذكرات الدفاع، وطبيعة الدعوى أمـام احملكمة العليا يف املواد 

العادية هو الـذي ألزم املتقاضني بالل وء إىل حمام معتمد لدى احملكمة، مث توسع ذلك إىل الالس القضائية 

وازداد قوة بالنسبة لقضايا القانون اإلداري اليت تتميز بالتشعب وعدم التقنني وهذا ما يستدعي االستعانة بأهل 

اخلربة  ومن مث يصبح الل وء إىل خدمات احملامني جد ضروري وشبه حتمي حىت ولو مل ينص عليها املشرع 

172Fصراحة.

173 

  أما احلكمة من إعفاء كثيل الدولة مبحام فتعود إىل أسباب عملية تتمثل يف توفر اإلطارات القانونية 

القادرة على التقاضي مباشرة ودون احلاجة لل وء إىل خدمات احملامني. واهلدف من ذلك هو التخفيف من 

نفقات اخلزينة العامة الناجتة عن االستعانة مبحامني.واليت تثقل كاهل الدولة مبصاريف زائدة هي يف غىن عنها 

 مادامت هلا حمامني تابعني هلا.

  إن هذا الشرط واجه العديد من االنتقادات واختالف اآلراء مابني مؤيد هلذا الشرط وبني معارض له 

حيث رأى الدكتور حممد الصغري بعلي أن هذا اإلعفاء واالمتياز املمنوح جلهات اإلدارة العامة ، وان كان 

 يستند ظاهريا إىل اعتبارات علمية فهو ال يستقيم لعدة اعتبارات:

  من الدستور.140- خيل مببدأ أساسي وهو املساواة أمام القضاء، كما يت لى من املادة 

- كما أنه يتعارض بأحد األسس اليت ينبين عليها سري القضاء ، كما يظهر من املادة الثالثة من قانون 

اإلجراءات املدنية واإلدارية حيث نصت على ما يأيت " يستفيد اخلصوم أثناء سري اخلصومة من فرص متكافئة 

173Fلعرض طلباتم ووسائل دفاعهم " 

، وبذلك يثور التساؤل عن حالة األشخاص املعوزين الذين ال 174

يستطيعون حتمل تكاليف خدمات احملامني، وتكون بالتايل عرائضهم عرضة لعدم القبول تطبيقا هلذه األحكام 

 القانونية خبصوص لزوم كثيل األطراف مبحام.

                                                                                                                                                                                    
 من قانون اإلجراءات املدنية فان األصل يف إجراءات التداعي 239" حيث أن بلدية وهران رفعت االستئناف بواسطة رئيسها، غري أنه وفقا للمادة 

 أمام احملكمة العليا وجملس الدولة ال تكون إال بواسطة حمامني مقبولني أمام تلك احملكمة مما جيعل االستئناف احلايل غري مقبول شكال."
 .301- د. مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  173
 .75- د. حممد الصغري بعلي، النظام القضائي اإلداري اجلزائري، املرجع السابق، ص  174
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- كما أن إعفاء اجلهات اإلدارية من التمثيل القانوين مبحام قد حيرم اإلدارة من اخلربة القانونية والت ربة العملية 

للدفاع عن مصاحلها. ذلك أن اإلطارات القانونية التابعة ملصاحلها تبقى يف حاجة إىل اخلربة العملية للمحامني 

174Fيف هذا الال.

175 

  وترى املستشارة بن صاولة شفيقة أن املتمعن لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية جيد أن أحكامه 

 من الدستور اجلزائري اليت تؤكد على حرية الل وء إىل مرفق العدالة وممارسة حق 139انبثقت من املادة 

 التقاضي، ويبقى على العدالة خلق الشروط الضرورية ملمارسة هذا احلق.

 وال يرد على هذا احلق أي استثناء سواء تعلق:

 موضوع النزاع. -

 صفة الشخص املدعي أو صفة املدعى عليه. -

وهذه احلرية تبقى نظريا ما مل تسن هلا قواعد إجرائية، ومن ضمن هذه األسلحة والشروط الضرورية 

 ملمارسة احلق يف التقاضي:

 ضمان التساوي يف األسلحة. -

 تشعب النزاع اإلداري وخضوعه ملبادئ قد ال يلم با املتقاضي. -

تفادي احلكم بعدم االختصاص أو بعدم القبول جلهل املتقاضي القواعد اإلجرائية أو لكون القواعد  -

 اخلاصة باإلدارة مبعثرة. 

كذلك نظرا للتعقيدات املوجودة يف اإلجراءات اإلدارية وقصر املواعيد، فاحليامي يتوىل الدعوى مند  -

175Fحتضريها واىل غاية صدور احلكم فيها مما يش ع الطرف املتضرر على مقاضاة اإلدارة.

176 

 من نفس القانون اليت تعفي اإلدارات واألشخاص املعنوية 827  وكل هذا مع مراعاة أحكام املادة 

 من التمثيل الوجويب مبحامي. وطاملا أن احلق يف املساعدة القضائية قائم فيبقى إلزام 800املذكورة يف املادة 

176Fتوكيل حمامي يدخل يف صميم اهلدف املرجو: حتقيق حماكمة عادلة 

،حيث يسمح قانون املساعدة القضائية 177

                                                            
 .169- د. حممد الصغري بعلي، املرجع نفسه، ص  175
 .36، ص 2004- د. نادية بونعاس، خصوصية اإلجراءات القضائية يف القانون اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري،  176
 .10- م. شفيقة بن صاولة، السلطات اجلديدة للقاضي اإلداري يف إطار التحقيق يف النزاع، املرجع السابق، ص  177
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للمدعي باالستفادة من التعيني التلقائي حملام أو حمام معتمد لدى احملكمة العليا يتوىل الدفاع عن قضاياهم 

وتتحمل خزينة الدولة تكاليف أتعاب هؤالء احملامني، ويتم ذلك بناء على طلب يقدمه الشخص الراغب يف 

االستفادة من نظام املساعدة القضائية إىل مكتب املساعدة القضائية املوجود مبقر اجلهة القضائية اليت يرفع 

177Fأماها النزاع.

178  

 ويبقى احلكم على هذا الشرط للمواطن والتطبيقات العملية يف هذا الال.   

 - مراقبة شرط إرفاق العريضة بالقرار المطعون فيه:3

      حىت يستطيع قاضي اإللغاء فحص أوجه الطعن املثارة من طرف الطاعن جيب على هذا األخري 

178Fأن يرفق نسخة من القرار اإلداري املطعون فيه باإللغاء بعريضة افتتاح الدعوى 

179. 

      و اهلدف من ذلك، هو انه ال ميكن للقاضي اإلداري القيام بالرقابة القضائية على قرارات إدارية مل 

179Fيطلع عليها و مل يتأكد حىت من وجـودها

 مـن قانون  اإلجراءات املدنية و 819، و قد نصـت املادة 180

 مشروعية القرار اإلداري ، ىاإلدارية انه :"جيب أن يرفق مع العريضة الرامية إىل اإللغاء أو تفسـري أو تقـدير مد

 حتـت طائلـة عدم القبول ، القرار اإلداري املطعون فيه ، ما مل يوجد مانع مربر."

      و إذا ثبت أن هذا املانع يعود إىل امتناع اإلدارة من ككني املدعى من القرار املطعون فيه، أمرها 

القاضي أو املستشار املقرر بتقدميه يف أول جلسة، و يستخلص النتائج القانونية املرتتبـة على هذا االمتناع." أي 

أن عدم تقدمي القرار مع العريضة ، ال يعد سببا كافيا لعدم قبول الدعوى ، إذا ثبت أن اإلدارة مل ككن الطاعن 

من القرار املطعون فيه كأن مل تبلغه به ، فهنا القاضي اإلداري جيرب اإلدارة على تقدميه يف أول جلسه ، كما أن 

180Fاملشرع منحه السلطة التقديرية الستخالص النتائج القانونية املرتتبة على هذا االمتناع 

181 .

                                                            
 .303- د. مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  178
 .169د. حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص -  179
 ( قضية رئيس املندوبية لبلدية القل ضد ر.ش): 1999.06.28جملس الدولة: قرار غري منشور بتاريخ -  180

 من قانون اإلجراءات  املدنية اليت تفرض 241/2".... حيث أن املستأنف قدم نسخة مشسية عن القرار املطعون فيه مما خيالف أحكام املادة 
تقدمي نسخة رمسية من القرار املستأنف فيه إىل اللس. 

 من قانون  241/2رفض االستئناف من حيث الشكل، لكون أن املستأنف مل يقدم نسخة رمسية من القرار املستأنف فيه طبقا ألحكام املادة 
 اإلجراءات املدنية، وبالتايل تأييد القرار املعاد."

 .170حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص- د.  181
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 منه على مايأيت: 904كما نصت املادة 

 أعاله، املتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى، أمام جملس الدولة" وبناءا 825 إىل 815" تطبق أحكام املواد من 

عليه نستخلص: 

 إلزامية تقدمي نسخة من القرار املطعون فيه. -

 يسقط هذا الشرط إذا ككن الطاعن من إثبات مربر مينعه من تقدمي القرار املطعون فيه. -

يف حالة امتناع اإلدارة عن تقدمي القرار يأمر القاضي أو املستشار املقرر اإلدارة بضرورة تقدميه يف أول  -

181Fجلسة مبا له من سلطة إصدار أوامر لإلدارة اليت أصبح يتمتع با 

182. 

    وبذا جند أن املشرع منح للقاضي اإلداري سلطة مراقبة صحة العريضة االفتتاحية من كل جوانبها 

وذلك مبراقبة مدة توفر الشروط املنصوص عليها قانونا يف العريضة االفتتاحية.                               

ومن هذا الشرط ميكن استخالص سلطة أخرى للقاضي اإلداري وهي: 

 ثانيا: تصحيح العريضة االفتتاحية:

  وهي سلطـة جديـدة منحـها قانـون اإلجراءات املدنيـة واإلدارية اجلديد للقاضي اإلداري، حيث ألزمه 

بواجب دفع املدعي لتصحيح عريضته قبل حكمه بعدم قبوهلا ذلك أن هذه التوجيهات من القاضي لتصحيح 

 عريضته ال يستهان با ويتخذ هذا التصحيح وجهان:

 توجيه القاضي اإلداري طلب للمدعي لتصحيح عريضته.  -1

 حالة توجيه القاضي إنذار لتصحيح العريضة. -2

 :بالنسبة للطلب* 

                                                            
 على مايلي: 09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 987تنص املادة -  182

" ال جيوز تقدمي طلب إىل احملكمة اإلدارية من اجل األمر باختاذ التدابري الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه عند 
االقتضاء، إال بعد رفض التنفيذ من طرف احملكوم عليه، وانقضاء أجل ثالثة أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ الرمسي للحكم. 

غري انه فيما خيص األوامر االستع الية جيوز تقدمي الطلب بشأ�ا بدون اجل. 
يف احلالة اليت حتدد احملكمة اإلدارية يف حكمها حمل التنفيذ أجال للمحكوم عليه، الختاذ تدابري تنفيذ معينة، ال جيوز تقدمي الطلب إال بعد انقضاء 

 هذا األجل."
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فاملستشار املقرر يطلب من املدعي تصحيح العريضة ويكون له ذلك لغاية غلق باب التحقيق مع احرتام 

182Fمواعيد رفع الدعوى.

183 

 بالنسبة لإلنذار بالتصحيح ال يكون إال حالة:  •

 : انعدام  الطابع في بعض العرائض

     ختضع دعاوى الضرائب املباشرة إىل حق الطابع ولذلك فان العريضة البد أن حترر على ورق مدموغ 

) من قانون اإلجراءات اجلبائية وقد استعملت صيغة الوجوب القانون ، 123/1نصت على ذلك املادة (

و لكن دون أن تنص على عدم قبول العريضة غري املستوفاة هلذا الشرط وذلك بقوهلا " جيب أن حترر 

الدعوى على ورق مدموغ، ويتم توقيعها من قبل صاحبها عند تقدمي هذه الدعوى من قبل وكيل وتطبق 

) أعاله" ،  وكان رأي االجتهاد القضائي للمحكمة العليا أن شرط الطابع شرط 115أحكام املادة (

لقبول العريضة إال أنه يف نفس الوقت ال ميكن اعتبار هـذه الشكليـة من النظـام العـام وذلـك عنـدما أجـاز 

تصحيحها يف اآلجال اليت حيددها القاضي ( و شرط الطابع الزم فقط بالنسبة لعريضة افتتاح الدعوى). 

183F أما املذكرات اجلوابية فال ختضع هلذا الشرط

لكن قانون اإلجراءات اجلبائية ينص على غري . 184

184Fذلك

 ويالحظ أن اجتهاد احملكمة العليا يندرج يف السياق العام الذي اشرنا إليه خبصوص بيانات ،185

العريضة بوجه عام ، حيث ال يعترب يف عمومها من النظام العام وبالتايل جيوز تصحيحها إعماال لنص املادة 

185F من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.848

186          

                                                            
 .09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 817- أنظر املادة  183
 جاء يف حيثياته :"حيث انه تبني من 05/08 رقم الفهرس 15/01/2008ادر عن الغرفة اإلدارية مب لس قضاء كنراست بتاريخ ـقرار ص -184

 من قانون 3 /339رات اجلوابية ال حتتوي على دمغة الضريبة وفقا ملا تنص عليه املادة ـة للمدعي و املذكـملف الدعوى بان العريضة االفتتاحي

  من قانون اإلجراءات اجلنائية ، األمر الذي يتعني معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكال ." 123الضرائب املباشرة و املادة 

 من قانون اإلجراءات اجلبائية على مايلي: " جيب أن حيرر على ورق مدموغ كل ما يستظهر من مذكرات أمام احملكمة 124تنص املادة -  185
 اإلدارية من طرف املدعي أو من قبل وكيله."

 .325- د. مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  186
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كما أن تصحيح العريضة املقدمة باللغة األجنبية بتقدمي الرتمجة باللغة العربية، ويشرتط أن يكون 

التصحيح خالل اجل رفع الدعوى وإذا قدم املدعي عليه مذكرته اجلوابية بعد انقضاء األجل فال ميكن 

 تصحيحه.

  وختضع العريضة التصحيحية النقطاع هده اآلجال حالة تقدمي طلب املساعدة القضائية. -

 حالة رفض املساعدة القضائية يبدأ سريان أجال جديدة للتصحيح ابتداءا من تاريخ تبليغ الرفض. -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               حالة قبول املساعدة القضائية يبدأ األجل من تاريخ تعني احملامي.

 المطلب الثاني: سلطة مراقبة أوجه الطعن باإللغاء.  

إذا استوفت العريضة مجلة الشروط الشكلية سابقة الذكر فان القاضي اإلداري يقبلها شكال مث يعمد 

إىل دراسة ملف الدعوى من الناحية املوضوعية، وال يتم ذلك إال بدراسة أوجه الطعن باإللغاء، فيبحث 

القاضي يف مدى توافر القرار اإلداري على أركانه ليفحص انطالقا منها مدى مشروعيتها. 

 

 الفرع األول: عيب عدم االختصاص:

   يقوم القانون العام احلديث على فكرة االختصاص، ويكمن القول أن فكرة حتديد اختصاصات 

186Fمعينة لرجال اإلدارة هي نتي ة من نتائج مبدأ الفصل بني السلطات

 ألن هذا املبدأ ال يقتضي حتديد 187

187Fاختصاصات السلطات الثالث فحسب وإمنا يستتبع أيضا توزيع االختصاصات يف نطاق السلطة الواحدة

188.  

   كما تعترب فكرة االختصاص من األفكار األساسية لن اح اإلدارة ورقيها حيث يتحدد على ضوئها 

ما جيب على كل جهة إدارية بل وعلى كل موظف أن يباشره وما ال يباشره من أعمال فيتحقق بذلك إجادة 

188Fيف أداء أعمال اإلدارة .

189 

                                                            
 .257د.أمحد علي أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص -  187

 .676- د. سليمان حممد الطماوي، قضاء اإللغاء، املرجع السابق، ص  188
- د. رمضان حممد بطيخ، أوجه إلغاء القرارات اإلدارية " القرارات اإلدارية ومبدأ املشروعية"، جامعة الدول العربية وديوان املظامل، اململكة  189

 .132، ص 2005العربية السعودية، 
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   ويقصد باالختصاص القدرة قانونا على مباشرة عمل إداري معني، فالقرار اإلداري ال يعترب صحيحا 

189Fإال إذا صدر من سلطات إدارية خيوهلا القانون الكفاءة لذلك، فهذه الكفاءة القانونية تكون االختصاص

190 

،فالقانون هو الذي حيدد لكل موظف نطاق اختصاصه فاملشرع هو الذي حيدد املهام والوظائف ويوزع األدوار 

190Fوقد جنم عن اعتبار هذه القواعد من النظام العام نتائج أمهها

191: 

 * ال جيوز لإلدارة إبرام اتفاق مع األفراد لتغيري قواعد االختصاص طاملا مت ضبطها وحتديدها من جانب املشرع.

* للطاعن صاحب املصلحة إثارة الدفع بعدم االختصاص يف أي مرحلة كان عليها النزاع كما جيوز للقاضي 

 إثارة الدفع من تلقاء نفسه.

 * ال جيوز لإلدارة التحلل من قواعد االختصاص ولو يف حاالت الضرورة أو االستع ال.

 * ال جيوز لإلدارة التنازل عن اختصاصها أو إحالته إىل إدارة أخرى.

* ال جيوز تصحيح عيب االختصاص بإجراء الحق يتمثل يف مصادقة اجلهة املختصة على القرار الصادر عن 

 جهة غري خمتصة.  

 معيار توزيع سلطة القرارات اإلدارية على االختصاصات املقررة للوظيفة العامة اليت يشغلها سويتأس

املوظـف اإلداري ، ريث يكون لكل موظف يتمتع بذه السلطة والية إصدارها يف حدود اختصاصه ، و من 

 بالتايل فان هذا العيب ومت يكون القرار مشـوبا بعيـب عـدم االختصاص إذا صـدر ممن ال والية له بإصداره، 

191Fيعد األكثر العيوب جدية

  ،و هو ينقسم إىل :192

  : / عيب عدم االختصاص الجسيم1

اختلفـت أراء الفقـهاء بشـان حتديـد حـاالت عدم االختـصاص اليت تعترب من قبيل اغتصاب السلطة، 

وبالرغم من ذلك هناك حالتان اتفق الفقه على اعتبارمها كذلك، مها حالة صدور القرارات اإلدارية من فرد 

عادي ليست له أية صفة عامة، وحالة ما إذا باشرت إحدى اهليئات اإلدارية اختصاصا ال يدخل إطـالقا يف 

                                                            
190   - A.DE LAUBADERE. TRAITE De Droit Administratif..11ème EdLGDj.Paris.1987. P 
329. 

 .12، ص 2003د. عبـد العزيـز عبد املنعم خليفة، أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري يف الفقه وقضاء جملس الدولة ، مطبع دار احلسني، -  191
 .180- د. أمحد حميو، املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  192
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192Fالوظيفـة اإلدارية، وإمنا يـدخل يف اختصاص السلطة التشريعية أو القضائية

، إال أن الفقه والقضاء يضيفان 193

وقد أطلق على هذا العيب مصطلح اغتصاب السلطة وذلك بسبب جسامة هذا  193F194.حاالت أخرى

 194F195.العيب

 :حتدث هذه احلالة حينما يل ا شخص ليست له سلطة قانونية و ال اغتصاب الوظائف و السلطة ا- 

195Fينتمي إىل التسلسل اإلداري ، إىل إصدار قرار إداري 

، هذا الشكل من عدم االختصاص هو األكثر 196

جسامة و يؤدي بالقاضي إىل التصريح ليس فقط بان هذا القرار باطل بل هو معدوم ، و بالتايل يصبح القرار 

196Fموضع اخلصومة يف حكم الفعل املادي ليس له و ال ميكنه مطلقا ترتيب أي أثار قانونية .

197 

 ، fonctionnaire de fait      إال أن هـذه النتي ـة تـم ختـفيفـها بـواسطـة نظرية املوظف الفعلي 

197Fريث قد يكون لشخـص ما مجيـع مظاهر املوظف املنتظم و يقوم بأعمال حيرتمها املواطنيـن 

، و عليه فانه 198

من غري املناسب أن يكون هؤالء الذين خيضعون عن حسن نية أل�م جيهلون انتفاء أو عدم شرعية التكليف 

لذلك املوظف ، حمرومني من أي طعن حسب النتائج املرتتبة عن االنعدام، و بالتايل القاضي يصادق على 

صحة التدابري املتخذة من قبل املوظف الفعلي و ذلك لضمان احلقوق املكتسبة عن حسن النية . واملوظف 

الفعلي هو عون إداري غري خمتص وهو يف أغلب األحيان الفرد الذي عني تعيينا معيبا أو الذي مل يصدر 

 198F199.بتعيينه قرارا إطالقا، ومع ذلك تعترب األعمال الصادرة منه سليمة

     كما تظهر هذه املخالفة عندما تعتدي سلطة أخرى على اختصاصات السلطة اإلدارية، كاعتداء حاصل 

199Fمن السلطة القضائية أو التشريعية أو العكس

200F، أو اختاذ قرار من هيئة ال وجود هلا.200

201  

                                                            
 .254- د. نواف كنعان، القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص  193

 .113،ص 2005- أ. أحسن غريب، ركن االختصاص يف القرار اإلداري، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، عنابة،   194
 .270- د. أمحد  علي أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص  195
. 1998-07-27 مؤرخ يف 169417جملس الدولة، قرار غري منشور رقم -  196
حيث أنه يستخلص مما سبق بأن جلنة مابني البلديات مل تكن خمتصة يف عملية بيع هذا املسكن مادام األمر يتعلق مبسكن جديد. " 

 وبالنتي ة فان القرار املتخذ من طرف جهة غري خمتصة يشكل قرارا منعدما."
 .113- أ. أحسن غريب، ركن االختصاص يف القرار اإلداري ، املذكرة السابقة، ص  197
 .272د. أمحد علي أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص -  198

199 - . A.de LAUBADERE. Traité de droit administratif. Op cit. p 334.  
. 2002-08-14 بتاريخ 13772- جملس الدولة، قرار غري منشور رقم  200
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 عيب عدم االختصاص البسيط :/ 2

  يعترب عيب عدم االختصاص البسيط الصورة األكثر شيوعا لعيب عدم االختصاص، وهو حيدث 

داخل السلطة التنفيذية نفسها وبني إداراتا وموظفيها، ويقصد به خمالفة قواعد االختصاص يف نطاق الوظيفة 

201Fاإلدارية من حيث من حيث املوضوع، أو الزمان، أو املكان

202 . 

 إدارية يف جمال معني هو من ة: و مفادها إصدار قرار إداري من طرف سلطعدم االختصاص الموضوعي ا- 

202Fاختصاص سلطة إدارية أخرى

  ، وله تطبيقات متعددة تت لي فيما يلي: 203

 : فالقانون حيمي ميدان اختصاص هذه األخرية اعتـداء هيـئة إدارية عليا على صالحيـات هيئة إدارية دنيا *

، و ال ميكن للسلطة الرئاسية أو الوصائية التدخل إال يف حدود ما سطره القانون ، ومينح القانون هذه 

االختصاصات للسلطة الدنيا قصد توفري ضمانة للمحكومني تتمثل يف الفحص املزدوج حيث يتم فحص 

نفس املسألة من قبل السلطتني، وباعتداء السلطة العليا على اختصاصات السلطة الدنيا تكون قد اعتدت 

203Fعلى اختصاص السلطة الدنيا واإلخالل بالضمانة املمنوحة لألفراد

، مثال ذلك الوايل له حق املصادقة على 204

القرارات اليت تتخذها البلدية ، لكن ليس بإمكانه حق تعديلها أو احللول حملها و إال يكون مرتكبا لعيب عدم 

 االختصاص . 

 كما ال ميكن للسلطات املركزية االعتداء على اختصاص اهليئات الالمركزية أو االعتداء على 

شخصيتها القانونية، كما ال ميكن هلذه السلطات تعدي سلطة الوصاية املمنوحة هلا وتعديل قرارات اهليئات 

                                                                                                                                                                                    
" حيث ثابت من الوقائع أن البلدية تدخلت ادن للفصل يف النزاع القائم بني املستأنف عليه واملدخلني يف اخلصام حول تصرف أو ملن ترجع حيازة 

القطعة الرتابية املذكورة أعاله. 
حيث أن مثل هذا النزاعات تعد من اختصاص اجلهة القضائية. 

حيث أن البلدية غري خمولة قانونا للفصل يف مسالة احليازة. 
حيث باجلوع إىل القرار املعاد، فان قضاة اللس قد أسسوا قرارهم على أن تدخل رئيس البلدية يف نزاع قائم بني مواطنني حول مسالة امللكية أو 

 حق االرتفاق يعد جتاوزا للسلطة."
  .497 -496 د. إبراهيم عبد العزيز شيحا . القضاء اإلداري ، والية القضاء اإلداري ،دعوى اإللغاء. ص- 201

 .166د. حممد الصغري بعلي، الوجيز يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص -  202
203  -   Debbasch Charles et Jean Claude Ricci. Contentieux Administratif. Dalloz. 
7edition.1999.p 674.              

، ص 1998- د. مصطـفى أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري وجملس الدولة، قضاء اإللغاء، ديوان املطبوعات اجلامعية، القاهرة، مصر،  204
666. 
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الالمركزية أو احللول حملها، إال إذا اقتضت الضرورة، وكانت هذه اهليئات قد باشرت فعال ممارسة 

  204F205.اختصاصاتا

 : وتتمثل يف اعتداء سلطة إدارية على اختصاص اعتداء سلطة إدارية على ميدان سلطة إدارية موازية لها *

خمول لسلطة إدارية أخرى ال تربطها با أي صلة أو إشراف وتبعية، والغالب أن تكون السلطتني متساويتني  

205F" االعتداء الجانبي على السلطةويطلق الفقه على هذه الصورة " 

وبالتايل تتحقق هذه احلالة عندما يقع ، 206

206Fاعتداء من سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى ال تربطها با عالقة رقابة أو تبعية 

،كإصدار 207

وزير الداخلية قرار من اختصاص وزير النقل ، وهذا حيدث دائما يف حالة غموض االختصاصات وتداخلها 

 بني عدة وزارات،  فهنا القرار يكون مشوب بعدم االختصاص املوضوعي و قابل لإللغاء.

 اعتداء سلطة إدارية دنيا على اختصاص سلطة إدارية عليا:* 

  إن اعتداء سلطات دنيا على اختصاص سلطات إدارية أعلى منها يؤدي إىل أن القرار يكون 

207Fمشوب بعيب عدم االختصاص من حيث املوضوع

 مثل ممارسة رئيس اللس الشعيب البلدي الختصاص ،208

خمول للوايل، أو مباشرة الوايل الختصـاص وزير الداخلية، وكذلك اعتداء مدير عام بالوزارة على اختصاص 

208Fالوزير، ونستثين من ذلك التفويض الصحيح الذي حيمي القرار اإلداري من هذا العيب .

209 

  كذلك يعد اعتداء موظف فرد على اختصاص جملس أو هيئة إدارية مجاعية أو العكس، كانفراد 

أحد أعضاء اللس الشعيب البلدي بإصدار قرار إداري جعله القانون من اختصاص اللس أو اعتداء اللس 

209Fعلى اختصاص عضو باللس  من عيوب القرار اإلداري أي مشوب بعيب عدم االختصاص .

210  

: و نعين به التحديد اجلغرايف أو املكاين الذي جيوز يف إطاره للسلطة اإلدارية عدم االختصاص المكاني ب-

210Fاملختصة أن كارس اختصاصاتا

، مبا يف ذلك إصدار القرارات اإلدارية. أو قيام السلطة اإلدارية املختصة 211

                                                            
 .664- د. مصطفى أبو زيد فهمي، املرجع نفسه، ص  205
، 1991- د. سليمان حممد الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، دراسة مقارنة، الطبعة السادسة، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر،  206
 .301ص 
 .264- د. نواف كنعان، القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص  207
 .263- د. نواف كنعان، القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص  208
 .168- د. حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  209
 .123- أ. أحسن غريب، مذكرة سابقة، ص  210
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211Fموضوعيا بتصرفات تسري خارج اإلقليم املخصص هلا.

 ويتحقق هذا العيب عندما يقوم أحد أعضاء 212

212Fالسلطة اإلدارية بإصدار قرار إداري يتعدى بآثاره نطاق املنطقة أو الدائرة اإلقليمية اليت حددها له القانون.

213 

و حاالت عدم االختصاص هذه نادرة، لكن قد حتدث عندما تكون احلدود غري واضحة أو غري 

 معرتف با .

  ويت سد عيب عدم االختصاص املكاين وفقا لنوعني خمتلفني ومها:

عيب عدم االختصاص املكاين هو احلالة اليت كارس فيها السلطة اإلدارية وظائفها وهي متواجدة يف  -أ

مكان غري الذي كان جيب أن تتواجد فيه، غري أن هذا النوع نادر احلدوث لسببني: لكون السلطات 

اإلدارية كارس اختصاصها يف املكان العادي للممارسة تلك االختصاصات، إىل جانب عدم وجود تنظيم 

إجباري يف هذا الال وهذا ما يسمح لرئيس اجلمهورية مثال أن ميضي مراسيم خارج العاصمة أو خارج 

213Fالرتاب الوطين. 

214 

عيب عدم االختصاص املكاين هو الواقعة املتمثلة يف أن تتخذ السلطة اإلدارية قرار يتعلق بقضايا  -ب

خارجة عن إقليمها، مثل رئيس البلدية هو املختص يف احلفاظ على النظام العام يف حدود بلديته فاذا ما 

جتاوزها إىل بلدية أخرى فقد خالف بذلك قواعد االختصاص املكاين.إال إذا كانت هناك أسباب قانونية 

214Fدعته لذلك مثل تدابري إدارة أموال أو خدمات تابعة للشخص املعنوي الذي ميثلها. 

215 

  : عدم االختصاص الزماني ج- 

                                                                                                                                                                                    
 من قانون البلدية على مايلي: 05تنص املادة -  211

" البلدية ملزمة بت سيد حدود إقليمها ميدانيا بتنفيذ كل اإلجراءات التقنية واملادية املرتبطة بذلك" 
 من قانون الوالية على مايلي: 05كما تنص املادة 

 " يطابق إقليم الوالية أقاليم البلديات اليت تتكون منها."
212  - Debbash Charles et Jean Claude Ricci. Op. cit.p 673. 

 
 .268- د .أمحد علي أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص  213
 .127- أ. أحسن غريب، املذكرة السابقة ، ص  214
 .129- أ. أحسن غريب، املذكرة نفسها ، ص  215
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  ويقصـد به عدم قدرة اإلدارة على القيام بتصرفات أو أعمال خارج املدة اليت يكون خمول هلا فيها 

215Fالقيام بتصرفاتا أو تتصرف بعد أن أصبحت غري خمتصة بسبب فقدها للممارسة اختصاصها 

 ، كذلك 216

216Fهو التحديد الزماين للسلطة اإلدارية ، و اليت تستطيع خالله فقط اختاذ القرارات اإلدارية

 . إال انه قد 217

حيدث أن يتخذ عون إداري قرار إداريا مل يكن فيه مؤهال للقيام بذلك ، أي قبل استالمه لوظائفه أو بعد 

217Fانقطاعه عن ذلك 

، و لت نب هذه احلالة يتم تنصيب العون اإلداري بشكل رمسي أو بإجراء عملية نقل 218

لكن قد كضي فرتة طويلة قبل تنصيب السلطة اإلدارية اجلديدة ، و بانتظار ذلك و لضرورة سري ، السلطة

املرفق العام وجدت نظرية تسيري الشؤون العادية و اليت مبوجبها تستمر اإلدارة اليت انتهت مهامها يف تامني 

218Fالسري العادي لإلدارة ، مع مراعاة عدم اختاذ أية مبادرة جديدة من شا�ا إعاقة السلطة الالحقة .

ويف هذا  219

السياق، جاء القانون البلدي ليقصر اختصاص اللس املؤقت املقام، يف حالة حل اللس الشعيب البلدي، 

219Fعلى األعمال اجلارية

220. 

  :د / من تطبيقات مجلس الدولة حول عيب عدم االختصاص

220F قضية واىل والية عنابة ضد مجعية األمل2000/ 27/03     جند القرار الصادر بتاريخ 

، و الذي جاء 221

يف حيثياته :" حيث أن املستأنف ينكر على اجلهات القضائية أهلية النظر يف قضية احلال، باعتبار قرار حل 

مجعية األمل املستأنف عليها يشكل عمال من أعمال السيادة، وبالتايل يفلت بذه الصفة عن الرقابة القضائية، 

 من الدستور، ومن مث يعد اعتداءا على اختصاص اجلهة 138ولكن حيث أن هذا النعي يدخل وفقا للمادة 

 القضائية.

                                                            
216  -Debbash  ،Charles et Jean Claude Ricci.op.cit.p 673.  

 .269- د. أمحد علي أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص  217
 .303، ص 2007- د. حممد عبد احلميد أبو زيد، املرجع يف القانون اإلداري، مطبعة العشري، الطبعة الثانية،  218
 .     183- د. أمحد حميو، املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  219
  من القانون البلدي على مايلي:35تنص املادة -  220

" إذا وقع حل اللس الشعيب البلدي سواء اجنر عنه جتديده الكامل أو مل ين ر عنه يتوىل تسيري شؤون البلدية جملس مؤقت يعينه الوايل بقرار منه يف 
األيام العشرة التالية للحل. 

تقتصر سلطات هذا اللس املؤقت على األعمال اجلارية يف اإلدارة وعلى القرارات التحفظية املستع لة، واليت تكفل احلفاظ على أمالك البلدية 
 و/أو محايتها."

 .45، ص 2004د. حلسني بن شيخ آت ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة " اجلزء الثاين"، دار هومة، اجلزائر، -  221
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  وحيث أكثر من ذلك فان القرار اإلداري موضوع النظر فيه استحوذ لالختصاص أناطه القانون رقم 

 منه واليت تفيد مجيعها صفة األشخاص واهليئات املناط با حل 37 و35 و 33 سيما يف مواده 90/31

 اجلمعيات دون غريها. 

   وحيث أن هذه التنصيصات املشار إليها بالطابع من النظام العام."

     فهذا القرار مل يكتفي بتقرير انعدام القرار اإلداري املشوب بعيب عدم االختصاص املوضوعي ، بل جعل 

221Fهذا األخري من النظام العام ، أي جيوز للقاضي اإلداري إثارته و لو من تلقاء نفسه.

222 

وتكمن سلطة قاضي اإللغاء يف التصدي لعيب عدم االختصاص وأن حيكم به من تلقاء نفسه إذا ما       

إذا وتبني له صدور القرار اإلداري من غـري صاحب االختصاص حىت ولو مل يثره رافع الدعوى كسبب لإللغاء، 

طلب املدعي إلغاء القرار ألسباب أخرى ال تتضمن عيب عدم االختصاص، فإن القاضي ميلك يف هذه احلالة 

222Fه. أن يتصدى له بعد أن يتأكد من وجود

223  

 الفرع الثاني: عيب الشكل واإلجراءات:

ال يكفي أن يلزم رجل اإلدارة اختصاصه كي يصبح القرار اإلداري سليماً، بل جيب أن يصدر هذا القرار       

223Fطبقا لإلجراءات اليت حددها املشرع وفقاً للشكل املرسوم له.

224 

عيب الشكل واإلجراءات بأنه "إمهال أو عدم صحة اإلجراءات الشكلية ويعرف الفقيه دوالبادير       

الواجب إتباعها يف العمل اإلداري". مبعىن أن هناك عيباً أو إمهاًال يصيب شكل القرار أو اإلجراءات اليت تتبع 

 يف إصداره.

      وقواعد الشكل واإلجراءات يف إصدار القرارات اإلدارية على جانب كبري من األمهية، حيث تقوم 

 كحاجز وميزان لسلطات اإلدارة اخلطرية يف جمال القرارات اإلدارية، أل�ا حتقق املصلحة العامة واخلاصة.

                                                            
   وما بعدها. 502د.إبراهيم عبد العزيز شيحا . القضاء اإلداري ،املرجع السابق، ص - 222
 .06، ص 2005- أ. حممد وليد العبادي، سلطة قاضي اإللغاء يف األردن، مذكرة لنيل شهادة املاجستري،  جامعة أل البيت، األردن، 223

  ومابعدها.732- د.سليمان حممد الطماوي، قضاء اإللغاء، املرجع السابق، ص  224
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      فاملصلحة العامة، جتنب اإلدارة إصدار القرارات املتسرعة وتعطيها مهلة للرتوي والتدبري، أما املصلحة 

اخلاصة لألفراد فإ�ا تتمثل يف أن هذه الشكليات اليت يفرضها القانون تدف بدرجة كبرية إىل حتقيق ضمانات 

224Fلألفراد.

225     

كما أن القاضي اإلداري ميلك صالحية اعتماد معيار التمييز بني اإلجراءات الشكلية اجلوهرية وغري       

اجلوهرية من خالل التحقق من مدى ارتباطها مبصاحل األفراد ومصاحل اإلدارة ففي التطبيق تتمثل الشكليات 

واإلجراءات اجلوهرية يف تلك اليت حتمي على اخلصوص اخلاضعني لإلدارة أو اليت يكون لعدم احرتامها تأثريا 

225Fقاطعا على حمتوى القرار اإلداري.

226 

  ويلعب ركن الشكل واإلجراءات دورا حيويا يف محاية مصاحل وحقوق وحريات األفراد من اخلرافات 

وتعسف وتسرع وارجتال السلطات اإلدارية يف ممارسة مظاهر السلطة العامة أثناء القيام بوظائفها فهذه 

الشكليات اجلوهرية واإلجراءات الوجوبية توفر السلطات اإلدارية فرص الرتوي اهلاديء والتبصر والتدبر والرؤية 

226Fالواضحة والتأين يف الوصول إىل احلقيقة بسالمة ومعقولية وشرعية.

227 

  إن ركن الشكل واإلجراءات كما قلنا يتكون من الشكليات ومن اإلجراءات ولذلك فان عيب 

الشكل واإلجراءات كسبب من أسباب اإللغاء يشمل كذلك عيب اإلجراءات ذلك أن القانون كثريا ما يفرض 

على اإلدارة قبل اختاذ قرارتا اخلضوع إلجراءات مسبقة. هذه األخرية تعد مبثابة أمور خارجة عن القرار ذاته 

227Fأي حتدث أوال قبل صدور هذا القرار.

228 

 :أوال: عيب اإلجراءات

 - عدم استشارة الهيئات الجماعية:1

  قد يفرض القانون قبل اختاذ قرار اخلضوع إلجراء االستشارة وقد تكون هذه االستشارة اختيارية أو 

 إجبارية  مع إلزامية األخذ برأي اهليئة اجلماعية.

                                                            
 .275- د. أمحد علي أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص  225
 .312- د. حممد عبد احلميد أبو زيد، املرجع يف القانون اإلداري، املرجع السابق، ص  226
 .261، ص 2010ناصر لباد، الوجيز يف القانون اإلداري، دار الدد للنشر والتوزيع،سطيف، الطبعة الرابعة،  - د. 227
 .149د. رمضان حممد بطيخ، أوجه إلغاء القرارات اإلدارية، املرجع السابق، ص -  228
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 االستشارة االختيارية: -أ

  إن االستشارة االختيارية جتعل اإلدارة غري مقيدة بالرأي الصادر عن اهليئة اجلماعية فاإلدارة أن ختتار 

228Fإجراءات التعديل اليت تراها الزمة على مشروع قرارها دون فرض عرض املشروع على اهليئة اجلماعية

229. 

 :االستشارة اإلجبارية -ب

  عندما يأمر املشرع اإلدارة باستشارة اهليئة اجلماعية قبل اختاذها لقرارها فاإلدارة ملزمة إذا مل تتخلى 

229Fعن مشروع قرارها

، وإذا كان الرأي االستشاري يدعو إىل اختاذ قرار خمتلف عن املعروض على اهليئة 230

اجلماعية فست د نفسها أمام حلني ، فإما أن تتخذ القرار نفسه والذي عرضت مشروعه على الل نة أو تأخذ 

بالرأي االستشاري الصادر عن اهليئة اجلماعية. وبعبارة أخرى ال ميكن للسلطة اإلدارية أن تتخذ قرارها إال 

مبوافقة اهليئة االستشارية  وجتد هده األخرية نفسها مشاركة لإلدارة يف ممارسة سلطة اختاذ القرارات ويعترب ختلف 

230Fالرأي وسيلة من النظام العام يثريها القاضي من تلقاء نفسه.

231  

  ومن اإلجراءات املسبقة الواجبة االختاذ فبل صدور قرار الوايل املتضمن التصريح باملنفعة العمومية 

 .4وجوب إبداء اللس الشعيب الوالئي  لرأيه بشأن عملية النزع وهذا طبقا لقانون نزع امللكية م 

231F   وعلى ذلك قضى اللس األعلى

  يف ( قضية ز.م ضد وايل والية البليدة ومن معه) بإبطال 232

 واملتضمن التصريح باملنفعة العمومية 1982 أكتوبر 06 الصادر عن وايل والية البليدة يف 584القرار رقم 

 دون أن يعطي اللس الشعيب الوالئي لوالية البليدة رأيه يف املوضوع  وقد سبب اللس األعلى قراره كما يلي:

 تنص على أن اللس الشعيب 1976 مايو 25 املؤرخ يف 48/76 " حيث أن املادة الرابعة من األمر رقم 

 الوالئي مطالب بإعطاء رأيه قبل التصريح باملنفعة العامة. 

  حيث أنه ال يوجد البتة يف القرار املطعون فيه ما يفيد طلب أو صدور هذا الرأي.

                                                            
. قضية النقابة الوطنية ملوظفي الت ارة اخلارجية: " أما إذا كان الرأي مسبقا جيب على السلطة 1947 مارس 15قرار جملس الدولة يف -  229

 اإلدارية أن تطلبه، لكنها ليست ملزمة بإتباعه..."
، 05 ( قضية حمافظ الغابات بقاملة ضد ب.ر منشور مب لة جملس الدولة العدد 2002.07.22 بتاريخ 005485قرار جملس الدولة رقم -  230

 .164، ص 2004
 .148، ص 2009- د. حلسني بن شيخ آت ملويا، دروس يف املنازعات اإلدارية، دار هومة، اجلزائر، الطبعة الرابعة،  231
  ومابعدها.220 ،ص 1989، اللة القضائية ،العدد الرابع ،1984 مايو 26- قرار اللس األعلى (الغرفة اإلدارية)، بتاريخ  232
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 نص على املنفعة العمومية مع الرتخيص بتملك األراضي املنزوعة ملكيتها 1982 أكتوبر 06 حيث أن القرار 

ولكن حيث أن مقتضيات املادة السابعة من املر األنف الذكر تنص على أن كلك القطع الرضية موضوع نزع 

 امللكية ، جيب أن يتم بقرار مستقل وصريح .

  حيث أن عدم مراعاة هذه األشكال اجلوهرية جيعل القرار اإلداري باطال وال أثر له" 

 عدم احترام القواعد المنظمة للوجاهية: -2

  تفرض القواعد القضائية والنصوص القانونية يف بعض احلاالت على السلطة اإلدارية أن ال تتخذ 

قرارها دون ككني املعنيني من اإلدالء بوجهة نظرهم وتقدمي اعرتاضاتم على القرار املزمع اختاذه وبذلك ال 

 تستطيع اإلدارة إصدار قرارها قبل االستماع إىل الطرف األخر.

 وتوجد ثالث حاالت رئيسية يربز فيها عدم احرتام القواعد املنظمة للوجاهية خنتار منها: 

 عدم احترام حقوق الدفاع: -أ

  حق الدفاع حق مكرس دستوريا ودوليا كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وهو من املبادئ املكرسة 

232Fأيضا يف جمال اإلدارات العمومية

 وينتج عن عدم استطاعة السلطة اإلدارية أن تتخذ قرار له طابع العقوبة ،233

233Fدون جعل املعين باألمر يتمكن من تقدمي وسائل دفاعه

، وهذا تفاديا للنطق بعقوبات دون معرفة جيدة 234

للملف التأدييب وجمال التطبيق الكالسيكي هلذا املبدأ هو الوظيفة العمومية وذلك أن كل موظف تعرض أو 

 مهدد لعقوبة تأديبية له احلق يف االطالع على ملفه التأدييب وتقدمي دفاعه. 

 حلقوق الدفاع وكذا ملا أقره االجتهاد القضائي 1905 أفريل 22 من قانون 65  وتبعا لتنظيم املادة 

فان احرتام تلك احلقوق فرض على اإلدارة عدة التزامات : 

                                                            
  .145- د. عمار بوضياف، القرار اإلداري، املرجع السابق، ص 233
 ( قضية م،ع ضد واىل والية سكيكدة) منشور باللة 2004.04.20 بتاريخ 009898- قرار الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا، ملف رقم  234

. : 153، ص 1993القضائية العدد األول، 
 ملثوله أمام جلنة التأديب، لكن 1999 جوان 08" حيث أن املستأنف عليه قدم يف امللف نسخة من االستدعاء املرسل إىل املستأنف بتاريخ 

حيث أن االستدعاء القانوين والرمسي للمعين باألمر البد أن يثبت بوصل استالم موقع عليه من طرف هذا األخري أو مبحضر رمسي ممضي عليه من 
طرف املستأنف وتقدمي نسخة من االستدعاء املوجه للمعين باألمر دون إثبات استالمه من طرف هذا األخري غري كاف إلثبات استدعاءه بصفة 

 قانونية وخاصة يف املسائل التأديبية فان استدعاء املوظف احملال على جلنة التأديب يعترب إجراءا جوهريا يدخل ضمن حقوق الدفاع."
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 تمكين اإلدارة المعني من تقديم دفاعه:* 

   جيب على اإلدارة ككني املعين من تقدمي دفاعه وهلذا أوجب القانون على اإلدارة إعالم هؤالء رقهم 

234Fيف طلب االطالع على ملفهم وكذلك إعطائه مهلة لتقدمي دفاعه.

235 

  أما األعوان العموميون اآلخرون غري التابعني للوظيفة العمومية وبالنظر لبعض القرارات القضائية 

 يكفي أن خيطر املعين بالعقوبة.

 حالة تشكيل التدبير المزمع اتخاذه لعقوبة:* 

  يكون ملبدأ احرتام حقوق الدفاع أمهية قصوى إذا كان التدبري الذي تريد اإلدارة اختاذه طابع العقوبة، 

باستثناء احلاالت اليت يتخذ فيها التدبري ولو كان يف غري صاحل املخاطب به، قصد حتقيق هدف يف صاحل 

235Fالعامة أو احملافظة على النظام العام.

236  

 ثانيا- عيب الشكل:

  لقد سبق القول أن الشكليات اليت تكون ركن الشكل يف القرار اإلداري تنقسم إىل شكليات 

جوهرية وشكليات غري جوهرية.حيث يشرتط القانون قبل أن يصدر القرار أن يسبقه اجراءات و أشكال 

236Fجوهرية وبغري إتباعها  يف القرار اعتربها القضاء خمالفة للقانون.

237 

                                                            
 " حيق للموظف الذي تعرض إلجراء تأدييب أن يبلغ باألخطاء 2006 يوليو سنة 15 املؤرخ يف 06/03 من األمر 167لمادة - تنص ا 235

 من 169المادة ) يوما ابتداء من حتريك الدعوى العمومية" ، كما تنص 15املنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأدييب يف أجل مخسة عشر (
 نفس األمر " ميكن للموظف تقدمي مالحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا. وحيق له أن يستعني خمول أو موظف خيتاره بنفسه"

 .154- د. حلسني بن شيخ آت ملويا، دروس يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  236
د. حممد كمال الدين منري، القرارات اإلدارية ومبدأ املشروعية "عيوب القرار اإلداري"،  جامعة الدول العربية وديوان املظامل، اململكة العربية - 237

 . 247، ص 2005السعودية، 
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  الشكليات اجلوهرية هي اليت تؤدي ختلفها إىل احلكم بإلغاء القرار اإلداري فهي تؤثر يف سالمة 

237Fومشروعية القرار اإلداري

 عكس الشكليات الثانوية اليت ال تؤثر يف مدى سالمة وشرعية القرار اإلداري 238

238Fواملعيار الفاصل بينهما هو املعيار القضائي فالقاضي هو الذي مييز بني الشكليات اجلوهرية والثانوية.

239  

  وتكون الشكليات جوهرية إذا كانت مقررة حلماية مصاحل األفراد كالنشر والتبليغ والتسبيب والكتابة 

وإذا كانت مقررة صراحة يف نص قانوين يلزم بإتباعها واحرتامها عند عملية اختاذ القرار، أما الشكليات الثانوية 

 فهي كما 'قلنا ال تؤثر على شرعية القار فهي تتضمن طبقا ملا قضى به القضاء اإلداري:

 - الشكليات غري اجلوهرية يف شكل وتكوين مضمون القرار اإلداري.

 - الشكليات املقررة حلماية الروتني اإلداري الداخلي ومصاحل اإلدارة وال عالقة هلا باملصلحة الفردية.

 - الشكليات اليت ككن لإلدارة تداركها وإصالحها بسهولة وسرعة.

 - الشكليات اليت ال ميكن اختاذها يف ظل حاالت القوة القاهرة والظروف االستثنائية وحاالت االستع ال.

 ومن بني هده الشكليات نذكر نوعني:

 وجوب تسبيب قرار إداري:أ- 

  إن املبدأ السائد قدميا أن اإلدارة ليست ملزمة بتسبيب وتعليل قراراتا فهي غري جمربة على اإلشارة يف 

239Fصلب قراراتا إىل احلالة الواقعية أو املادية اليت كانت وراء اختاذ القرار

 وذلك على أساس أن اإلدارة تتصرف 240

240Fوفق القانون وبالتايل ال حيق ألي أحد أن يتهمها بغري ذلك وعلى من فعل إثبات ذلك.

241 

  إال أن التطورات القانونية اليت شهدها مبدأ التسبيب ودعما لشفافية العمل اإلداري ومحاية حلقوق 

وحريات األفراد وتسهيال لرقابة القضاء اإلداري أصبحت اإلدارة جمربة على تسبيب قراراتا  خاصة تلك اليت 

ليست يف صاحل املواطن ( فيها قيود على ممارسة احلريات العامة وفرض اكراهات والرافضة المتياز يعد مبثابة 

                                                            
 .544- د. رمضان حممد بطيخ، أوجه إلغاء القرار اإلداري، املرجع السابق، ص  238
 .513- عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  239
 120. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، أوجه الطعن يف إلغاء القرار اإلداري، املرجع السابق، ص - د 240

 .283- د. أمحد علي أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص  241
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241Fحق للمعين باألمر أو فيها خمالفة للقواعد العامة املنصوص عليها يف القانون أو التنظيم)

 وجيب أن يكون 242

التسبيب كتابيا ويشمل كامل االعتبارات القانونية والواقعية املشكلة ألساس القرار اإلداري وهلذا اعترب القرار 

غري املسبب غري مشروعا باستثناء الفرضيات اخلصوصية واليت تتمثل يف القرارات اآلمرة  والقرارات اخلاضعة 

242Fلتدابري االستع ال.

243   

  ومنه قد يشرتط القانون أو التنظيم كما قلنا وجوب أن يكون القرار مسببا أي يستند إىل جمموعة 

243Fأسباب وعلل بررت إصداره ووجوده

 ، كما لو تعلق األمر بقرار توقيف منتخب بلدي بسبب املتابعة 244

244Fاجلزائية هنا يلزم الوايل بإصدار قرار

 معلل ، أو إبطال مداولة ملخالفتها القانون أو خرقها قواعد االختصاص 245

245Fفعليه كذلك تسبيب قراره وإال عد خمالف لشكل جوهري يف القرار اإلداري

246. 

 عدم احترام قواعد اإلمضاء أو التصديق: -ب

  تكون قواعد اإلمضاء والتأشريات والنشر واملواعيد ، اإلشارة إىل تاريخ القرار ، وكدا  األشكال 

اخلاصة بديباجة القرارات أو املراسيم ميدانا واسعا لتطبيق نظرية عيب الشكل، فمثال يفرض إصدار قرار 

إداري التوقيع عليه من جانب السلطة املختصة أو السلطة املخولة قانونا بذا العمل، ذلك أن رافع دعوى 

246Fإلغاء القرار ر ة جتاوز قواعد االختصاص سيعتمد على صفة الوقع وصال لتحقيق هدفه.

247  

 ومن تطبيقات القضاء اجلزائري يف هذا الال نذكر:

 م.ع ضد وايل والية 2004-04-20  بتاريخ898900  قرار جملس الدولة- الغرفة الثانية ملف رقم 

247Fسكيكدة.

248 

                                                            
. 147، ص 2002  منشور مب لة جملس الدولة العدد األول، 2002.02.11 بتاريخ 005915جملس الدولة، قرار رقم  - 242

 والذي رفض ترشح املعين لسلك 1999.08.08" حيث أن النزاع تعلق بطلب إلغاء القرار الصادر عن منظمة احملامني لناحية وهران بتاريخ 
احملاماة. 

  وحيث أن القرار جاء غري مسبب يف حني أن كل قرار إداري كان أم قضائي جيب أن يكون مسببا وهذا وحده يكفي إللغائه."
  ومابعدها.138- د. حسني بن شيخ آت ملويا، دروس يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  243
 . 140- د. عمار بوضياف، القرار اإلداري، املرجع السابق، ص  244
  من قانون البلدية.32- أنظر املادة  245
  من قانون البلدية.44- انظر املادة  246
  .142- د. عمار بوضياف، نفس املرجع، ص 247
 .143، ص 2004، 05جملة جملس الدولة، العدد -  248
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  حيث جاء يف حيثياته: " حيث أن املستأنف عليه قدم يف امللف نسخة من االستدعاء املرسل إىل 

 ملثوله أمام جلنة التأديب، لكن حيث أن االستدعاء القانوين والرمسي 1999 جوان 08املستأنف بتاريخ 

للمعين باألمر البد أن يثبت بوصل استالم موقع عليه من طرف هذا األخري أو مبحضر رمسي ممضى عليه من 

طرف املستأنف وتقدمي نسخة من االستدعاء املوجه للمعين باألمر دون إثبات استالمه من طرف هذا األخري 

غري كاف إلثبات استدعاءه بصفة قانونية وخاصة يف املسائل التأديبية فان استدعاء املوظف احملال على جلنة 

 التأديب يعترب إجراءا جوهريا يدخل ضمن حقوق الدفاع."

ومبناسبة هذه القضية أقر جملس الدولة مبدأ وجوب إثبات االستدعاء يف الال التأدييب بوصل استالم موقع 

عليه من جانب املوظف أو مبحضر رمسي ممضى عليه من طرفه وتلزم اإلدارة بتقدمي نسخة من هذا 

 االستدعاء، واعترب جملس الدولة توجيه االستدعاء مبثابة إجراء جوهري يدخل ضمن حقوق الدفاع.

 قضية ب، ز ضد 76077 ملف رقم 1990 جويلية 28قرار الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا املؤرخ يف 

248Fرئيس اللس الشعيب البلدي سيدي مبارك.

249 

  إذ ذهبت الغرفة اإلدارية إىل القول أن كل تنازل عن أمالك الدولة لصاحل أشخاص خيضع إىل قواعد 

اإلشهار حرصا على مبدأ املساواة ومن مث فان القرار املخالف هلذا املبدأ يعد مشوبا بعيب خرق القانون. وملا 

تبني للغرفة أن املقرر الصادر عن رئيس اللس الشعيب البلدي والقاضي مبنح قطعة أرض دون استيفاءه 

 الصادر عن رئيس اللس الشعيب 56.86لشكلية اإلشهار وهي من النظام العام قضت بإبطال املقرر رقم 

 البلدي لسيدي مبارك.

 الفرع الثالث: عيب االنحراف بالسلطة

  ال تقتصر رقابة القاضي اإلداري لألعمال الصادرة عن السلطات اإلدارية من قرارات وعقود على 

املشروعية اخلارجية فقط، بل أ�ا كتد إىل املشروعية الداخلية. فالتصرف اإلداري قد يكون مشوبا بعيب عدم 

املشروعية الداخلية، بسبب عدم مشروعية حمتواه وهنا نكون بصدد عيب خمالفة القانون أو عدم مشروعية 

 أسبابه و نكون بصدد عيب السبب، أو أخريا عدم مشروعية هدفه ونكون أمام عيب االحنراف بالسلطة.  

يقصد بعيب االحنراف بالسلطة هو استخدام اإلدارة لسلطتها من أجل حتقيق غاية غري مشروعة 

سواء باستهداف غاية بعيدة عن املصلحة العامة أو ابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده له القانون والذي 
                                                            

 .139، ص 1993، 3- اللة القضائية للمحكمة العليا، العدد  249
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249Fمن أجله منحت هلا هذه السلطات

، وهو مالزم للسلطة التقديرية لإلدارة الذي يرتك فيها املشرع اإلدارة 250

جانبا من احلرية يف التدخل أو عدمه ويف اختيار الوقت املالئم للتدخل ومن مت تعد السلطة التقديرية الال 

الطبيعي لظهور عيب االحنراف بالسلطة"، وهلذا فالقرارات اإلدارية جيب أن تستهدف حتقيق الصاحل العام 

 250F251.وهذه قاعدة عامة حتكم مجيع أعمال السلطة اإلدارية وتلتزم با اإلدارة العمومية يف كل أعماهلا

  والقاضي اإلداري يراقب مشروعية اهلدف املبتغى من إصدار القرار املطعون فيه ويكون له ذلك يف 

251Fالبحث عن مصدر القرار

 وذلك عن طريق التمييز بني البواعث والدوافع ذلك أنه من الضروري التمييز بني 252

252Fالبواعث والدوافع

253 . 

 وهي معطيات واقعية أو ثانوية، أي عناصر هلا وجود موضوعي أو عيين وهي اليت تربر البواعث:

 اختاذ القرار فمثال الباعث على جزاء تأدييب هو اجلرمية التأديبية

 هي على العكس شخصية وتنتج عن نية ورغبة مصدر القرار وبذلك فاملوظف املتغيب الدوافع:

يعاقب حرصا على حسن سري املرفق العام (دافع مقبول) لكن قد يعاقب لوجود خالف شخصي بني املوظف 

 ورئيس املصلحة (دافع غري مقبول).

 أهمية عيب إساءة استعمال السلطة: -1

 له أمهية من ناحيتني:

 يعترب مظهر من مظاهر اتساع نطاق الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة ألنه من الناحية القانونية: -أ

يتعلق بدف العمل اإلداري وغايته يف ميدان السلطة التقديرية لإلدارة كما يبني إىل أي مدى وصلت كرة 

253Fاملشروعية أعمال اإلدارة يف الدولة القانونية احلديثة.

254  

                                                            
 .302- د.أمحد علي أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق،  250
  .263- د. ناصر لباد، الوجيز يف القانون اإلداري، املرجع السابق، ص 251
عرف جملس الدولة عيب االحنراف بالسلطة بانه: " ممارسة السلطة اإلدارية لواحدة من سلطاتا لتحقيق هدف غري الذي من أجله منحت -  252

يف كتابه:  chapusهلا تلك السلطات." نقال عن األستاذ " شايب"  
René chapus. Droit administratif général. Tome 01. P 922…… 

 .191- د. أمحد حميو، املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  253
 .326. حممد عبد احلميد أبو زيد، املرجع يف القانون اإلداري، املرجع السابق، ص - د 254
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  فلم تعد لرقابة القضائية حمصورة يف فحص املشروعية اخلارجية أو الظاهرة ألعمال اإلدارة بل امتدت 

إىل الكشف عن النوايا الداخلية والبواعث النفسية اليت تدفع اإلدارة إىل إصدار مثل هذه القرارات وأصبح 

القضاء يتفحص نوايا ومقاصد مصدر القرار يف األحوال اليت يرتك فيها املشرع لإلدارة جانبا من احلرية يف 

254Fالتدخل أو عدمه.

255  

: عيب استعمال السلطة له فائدة علمية كبرية يف جمال إلغاء القرارات اإلدارية من الناحية العملية -ب

واليت يكون ظاهرها موافقا للقانون وللشرعية إال أ�ا يف احلقيقة غري مشروعة ومعيبة، وهنا قد تع ز الرقابة 

القضائية على أركان القرار اإلداري األخرى من الوصول إىل إلغاء القرار ألنه ميكن أن يكون سليما من حيث 

255Fاالختصاص والشكل والسبب ومطابقا للقانون يف حمله

، وال يبقى إال البحث يف غاية القرار للكشف عن 256

حقيقة هدفه والقصد من وراء هذا األخري ففي مثل هذه احلالة ال ميكننا إلغاء القرار إال باالعتماد على فكرة 

إساءة استعمال السلطة والبحث والتحري عن البواعث اخلفية يف نفس رجل اإلدارة والدوافع اليت محلته على 

256Fإصدار القرار لينحرف به عن حتقيق املصلحة العامة.

257 

 يتميز باخلصائص التالية : عيب لالنحراف بالسلطة وبناء على ذلك فان

- أنه عيب يقع على الغاية من القرار وهو عيب ذايت ال ميكن الكشف عنه إال من خالل البحث يف هدفه 

257Fوغاية مصدر القرار وإقامة القرائن على أنه كان يستهدف غرضا أخر غري املصلحة العامة.

258 

 - أنه عيب يتعلق بنفسية مصدر ونواياه وما أراد حتقيقه من إصدار القرار. 

- إن عيب االحنراف بالسلطة هو عيب احتياطي لكون القضاء اإلداري يبحث عن العيوب األخرى للقرار 

اإلداري  قبل أن يقوم بالبحث يف عيب االحنراف بالسلطة واحلكمة من ذلك أن عيب االحنراف بالسلطة 

 يتعلق مبقاصد ونوايا مصدر القرار وهي أمور تتعلق باألخالق لذلك يصعب إثباتا.

                                                            
- د. إبراهيم سامل العقيلي، إساءة استعمال السلطة يف القرارات اإلدارية دراسة مقارنة، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل،  255

 .85، ص 2008
 .326- د. حممد عبد احلميد أبو زيد، املرجع يف القانون اإلداري، املرجع السابق، ص  256
 - د. ابراهيم سامل العقيلي، املرجع نفسه، نفس الصفحة. 257
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- أنه عيب ال يتعلق بالنظام العام فال يقضي به القاضي من تلقاء نفسه بل للطاعن أن يتمسك به. 

 

 -  صور االنحراف بالسلطة:2

  إذا كانت القرارات اإلدارية جيب أن تستهدف اإلدارة من إصدارها املصلحة العامة، وهي قاعدة 

عامة فان جتاهل اإلدارة يف قرارها للمصلحة العامة يعيب القرار اإلداري بعيب االحنراف بالسلطة وهنالك ثالثة 

258Fصور لالحنراف بالسلطة 

 هي:259

 :استهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة  -أ

  إذا كانت القاعدة العامة اليت حتكم القانون اإلداري تتمثل يف استهداف مجيع القرارات الصادرة عن 

خمتلف السلطات اإلدارية حتقيق للمصلحة العامة فعلى هذا األساس إذا استهدفت سلطة إدارية من خالل 

259Fإصدارها لقرار يف جمال ما، حتقيق غاية بعيدة أو جمانية للمصلحة العامة،

 ومن مثة لألهداف املوكولة هلا 260

قانونا جتسيدها، فان قرارها يكون مشوبا بعيب االحنراف يف استعمال السلطة وقابال لإللغاء، إذا ما كت 

260Fخماصمته قضائيا وهنالك صور لانبة اإلدارة للمصلحة العامة منها.

261 

  استهداف مصدر القرار تحقيق غرض شخصي: -ب

  وذلك عندما ترغب اهليئة اإلدارية يف االنتقام الشخصي أو لضغينة كالقرار املتضمن رفض منح 

سلطة حملية رغم استيفاء طالبها لكل الشروط القانونية ، بدف منع رخصة ملزاولة نشاط جتاري من طرف 

منافسة طالبها للنشاط الت اري املماثل الذي كلكه السلطة احمللية أو بدف االنتقام منه خلالف شخصي 

261Fسابق بينهما .

262 

 
                                                            

- أ. سعد صليلع، حاالت عيب االحنراف بالسلطة كوجه إللغاء القرار اإلداري ، جملة البحوث والدراسات اإلنسانية، منشورات جامعة  259
 .264، ص 2009سكيكدة ، العدد الرابع، ماي 

 .312- د. أمحد علي أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص  260
 .197- د. عمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة والقانون اإلداري، املرجع السابق، ص 261
، 2002عبد العزيز عبد املنعم خليفة،االحنراف يف استعمال السلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري،دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، -  262
 .159ص



82 
 

 

 

 :لتحقيق غرض سياسي  -ت

     و مثله قرار حتويل موظف للعمل إىل منطقة نائية ليس لضرورة حسن سري املرفق بل إلبعاده و احلد من 

262Fنشاطه السياسي كونه عنصر نشط يف حزب منافس حلزب الذي ينتمي إليه رئيسه اإلداري.

 ويضرب الفقه 263

 263F264.مثاال على هذه احلالة مفاده إصدار قرار بفصل موظف الرتباطه جبماعة دون مجاعة أخرى

  :لتحقيق نفع للغير  -ث

 الغرفة اإلدارية- يف القضية اليت مجعت – عن اللس األعلى 04/03/1978     مثاهلا القرار الصادر يف 

خيال عبد احلميد و من معه ضد رئيس اللس الشعيب البلدي لبلدية عني البنيان و ذلك عندما اصدر رئيس 

اللس الشعيب البلدي لعني البنيان قرار أمر مبنع استهالك و بيع اخلمور يف املقاهي و املطاعم املوجودة يف بلدية 

 عني البنيان باستثناء املركز السياحي يف منطقة اجلميلة .

     و اثر خماصمة هذا القرار من قبل خيال عبد احلميد و من معه ، اصدر اللس األعلى قرار جاء يف 

 إحدى حيثياته :

" حيث إذا كان لرئيس اللس الشعيب البلدي ملدينة عني البنيان أن يستعمل السلطات اليت خيوهلا له القانون 

البلدي لتنظيمه بيع اخلمور حفاظا على األمن العام ، فقد اتضح بعد التحقيق أن البواعث اليت أدت إىل اختاذ 

القرار ترجع إىل اعتبارات أخرى السيما أن بيع و استهالك اخلمور ممنوع عن املدعى ال يزال مباحا يف حمالت 

 أخرى على مستوى البلدية ." و لذلك مت إلغاء القرار كونه مشوبا بعيب االحنراف يف استعمال السلطة.

  : مخالفة القرار لقاعدة تخصيص األهداف -ج

     يف هذه الصورة فان الغاية من القرار ال تتناىف مع املصلحة العامة ، و لكنها ختالف قاعدة ختصيص 

األهداف ، و اليت من خـالهلا مينح املشرع امتيازات السلطة العامة هليئة إدارية من اجل حتقيق هدف حمدد 

                                                            
 .159- د. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، أوجه الطعن إللغاء القرار اإلداري، املرجع السابق، ص  263
 .313-  د. أمحد علي أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص  264



83 
 

قانونا ، فإذا خرج القرار على هذه الغاية و لو كان هدفه حتقيق املصلحة العامة ذاتا كان القرار مشوبا بعيب 

264Fاالحنراف . 

265 

  : االنحراف باإلجراءاتد - 

     تتمثل هذه الصورة يف جلوء اإلدارة من اجل حتقيق أهدافها إىل استعمال إجراء قانوين بدل اإلجراء القانوين 

املالئم و احملدد قانونا من اجل بلوغ نفس األهداف ، و هذا ليسر اآلراء األول و جتنب بعض الشكليات و 

 التعقيدات ، أو حرمان املخاطبني به من الضمانات اليت نص عليها اإلجراء الثاين .

 من اجل بناء ء     و أكثر احلاالت تطبيقا هلذه الصورة هو جلوء اإلدارة املختصة إىل استعمال إجراء االستيال

 مرافق عامة بدل إتباع اإلجراء القانوين السليم و هو نزع امللكية للمنفعة العامة.

 دور القاضي اإلداري في اإلثبات:- 3

خيتلف دور القاضي اإلداري يف عملية إثبات عيب إساءة استعمال السلطة رسب ما إذا كانت 

اإلدارة قد كشفت عن هدفها من اختاذها للقرار اإلداري أم أ�ا مل تكشف عن هدفها من ذلك القرار ودور 

القاضي اإلداري يف هده احلالة هو التحري عن الدافع الذي استلهمته اإلدارة الختاذ القرار اإلداري ومقارنة 

الدافع مع اهلدف الذي سعى إليه املشرع يف روح القانون ومع غاية حتقيق الصاحل العام الواجب على اإلدارة 

استهدافها وهي مسألة قناعة يستشفها القاضي اإلداري بنفسه وميلك بذلك سلطة تقديرية وهو سيد التحقيق 

يف القضايا املرفوعة إليه.فإجراءات التقاضي اإلدارية ال تقع حتت سيطرة اخلصوم بل حتت سيطرة القاضي 

265Fاإلداري ويظهر هذا الدور يف حالتني 

266 .

  حالة كشف اإلدارة عن هدفها من اتخاذ القرار اإلداري: -أ

   إذا ما أعلنت اإلدارة عن هدفها من اختاذ القرار اإلداري فدور القاضي اإلداري هو مقارنة هذا 

الغرض الذي قصدته اإلدارة من استعمال سلطتها والغرض أو اهلدف الذي حدده املشرع هلذا القرار فإذا وجد 
                                                            

 و اليت تتمثل وقائعها يف صدور قرار عن Beaugé يف قضية 07/1992 /04و مثال ذلك حكم جملس الدولة الفرنسي الصادر يف -  265
رئيس بلدية مينع املستحمني من ارتداء و نزع مالبسهم على الشاطئ و جربهم على استعمال وحدات خلع املالبس التابعة للبلدية مقابل اجر 

معني ، فهذا القرار ال يهدف إىل محاية اآلداب العامة (و هو هدف مشروع ) ، و إمنا هدفه البعيد ه حتقيق مصلحة مالية للبلدية ، فهذا هو وجه 
 االحنراف.

 .305- د. إبراهيم سامل العقيلي، إساءة استعمال السلطة يف القرارات اإلدارية دراسة مقارنة، املرجع السابق، ص  266
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أن اهلدفني متطابقني كان القرار صحيحا وال جيب إلغائه ( إساءة استعمال السلطة) أما إذا اتضح أن هناك 

اختالفا واضحا بني اهلدفني حيث جيد أن اإلدارة استخدمت سلطتها لتحقيق غاية مغايرة للهدف املراد حتقيقه 

266Fوهنا يقوم القاضي اإلداري بإلغاء القرار لكونه مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة

267. 

 حالة عدم كشف اإلدارة عن الهدف من اتخاذها للقرار اإلداري: -ب

  يف هده احلالة تصبح عملية اإلثبات أكثر صعوبة اذ تقوم اإلدارة بإخفاء اهلدف الذي تقصده من 

قرارها وخاصة عندما ال حيدد املشرع هدفا خمصصا للقرار اإلداري ويف هده احلالة يكون على املدعي إثبات أن 

اإلدارة قد أرادت حتقيق هدفا مغاير للهدف العام الذي تبتغيه القرارات اإلدارية بشكل عام هو حتقيق املصلحة 

العامة وهنا يطلب القاضي من اإلدارة إثبات صحة الغرض الذي تبتغيه من قرارها وبذلك ينتقل عبء اإلثبات 

من املدعي إىل اإلدارة فإذا قدمت أدلة غري مقنعة أو أ�ا مل ترد على احملكمة فالقاضي اإلداري يعترب ذلك 

267Fدليال على إساءة استعمال السلطة من جانبها ويقرر إلغاء القرار اإلداري

268 . 

  وهي نادرة القرارات القضائية السدة لعيب االحنراف بالسلطة وباملقارنة مع عيب عدم االختصاص 

مثال فان احلاالت التطبيقية لعيب االحنراف يف غاية االضمحالل إن مل نقل منعدمة و قد يعود ذلك إىل 

القاضي اإلداري الذي جيد نفسه أمام عدة عيوب من بينها االحنراف بالسلطة ولصعوبة إثبات هذه األخرية 

يل أ إىل إبطال التصرف اإلداري على أساس وسيلة أخرى خاصة إذا ما كانت من النظام العام كغيب عدم 

االختصاص، كما قد يركن القاضي اإلداري أحيانا إىل اعتماد أسهل السبل بالتصريح بوجود عيب خمالفة 

القانون مما جينيه التعمق يف البحث عن العيب احلقيقي والذي هو صعب اإلثبات خاصة إذا كان يتمثل يف 

االحنراف بالسلطة ، والذي هو من أصعب العيوب من حيث اكتشافها والتأكد منها وإثباتا من طرف 

القاضي اإلداري ألنه من العيوب الداخلية غري الظاهرة.  

 

 

 

                                                            
 .307د. إبراهيم سامل العقيلي، إساءة استعمال السلطة يف القرارات اإلدارية دراسة مقارنة، املرجع السابق، -  267
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 الفرع الرابع: عيب انعدام السبب في القرارات اإلدارية:

  عيب انعدام السبب يف القرارات اإلدارية هو عيب من عيوب عدم الشرعية يصيب ركن التسبيب يف 

القرارات اإلدارية، والسبب هو احلالة القانونية أو الواقعية اليت تسوغ إصدار القرار اإلداري فالسبب هو الوقائع 

268Fوالظروف املادية والقانونية اليت دفعت اإلدارة إلصدار قرارها.

فالسلطة اإلدارية يف جمال اختصاصها، حىت 269

إذا كانت هلا احلرية يف ممارسة هذه االختصاصات، فانه ال ميكنها، إذا أرادت القيام بذه االختصاصات اختاذ 

قرارات إدارية ملواجهة أية ظروف واقعية وال اختاذ أي قرار تراه مالئما إال يف حدود الواقعة اليت تربر القرار 

269Fوحسب النصوص القانونية اليت حتدد هذه الصالحيات وتضبط اإلجراءات لت سيدها.

270  

 ومن أمثلة الحالة الواقعية: -

  حدوث اضطرابات يف خمتلف أجزاء إقليم الدولة، والذي يستدعي تدخل اإلدارة للمحافظة على 

األرواح و املمتلكات بإصدار رئيس اجلمهورية مرسوم رئاسي يقر فيه حالة الطوارئ ولوال احلالة الواقعية املتمثلة 

270Fيف الفوضى واالعتداء والسلب ملا أصدر هذا القرار.

فانعدام الباعث من الناحية الواقعية تدعي فيه اإلدارة  271

271Fأن ظروفا مادية دفعتها الختاذ قرارها، مث يتبني عدم وجودها يف الواقع.

272 

 ومن أمثلة الحالة القانونية: -

  ادعاء اإلدارة أن هناك شروطا وأسباب ووقائع قانونية توفرت وتستلزم اختاذ وإصدار قرار إداري 

272Fبسببها

، مثل ارتكاب موظف خلطأ تأدييب فهذا السلوك يرتب خمالفة تشريع الوظيفة العمومية مما يؤدي إىل 273

  وإذا كانت                               273F274.ضرورة مسائلته تأديبيا وإصدار قرار العقوبة التأديبية

اإلدارة ملزمة بتربير قرارها إما استنادا إىل واقعة مادية أو قانونية إال أن هذا السبب يرتبط بسلطة اإلدارة سواء 
                                                            

 .197- د. عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص  269
 .262- د. ناصر لباد، الوجيز يف القانون اإلداري، املرجع السابق، ص  270
 .1996- دستور   271
مثال ذلك قرار جملس الدولة الفرنسي خبصوص شخص رفضت اإلدارة السماح له بالبناء يف أحد ميادين باريس، ر ة أن هدا البناء لو شيد -  272

 " الكائن بباريس ال يشكل منظرا أثريا وبالتايل ال يكون سببا لإلدارة  beanveauوارتفع حل ب منظرا أثريا، فألغى اللس القرار الن ميدان " 
 إلصدار قرارها برفض البناء.

 .191- د. عمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة والقانون اإلداري، املرجع السابق، ص  273
 املتضمن القانون 2006 يوليو سنة 15 املوافق ل 1427مجادى عام 19 املؤرخ يف 03-06 من األمر 163، 177- انظر املادتني  274

 األساسي العام للوظيفة العمومية. 
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كانت مقيدة أو تقديرية ، فقد حيدد القانون أسباب معينة إذا توفرت ألزمت اإلدارة بإصدار القرار (منح 

 ترخيص).

  وقد يرتك احلرية لإلدارة يف ممارسة أعماهلا فعندئذ كلك اإلدارة سلطة تقديرية فتقدر رسب 

مالبسات وظروف الزمت إصدار قرارها  وكمثال على ذلك نذكر الرتقية اليت تعتمد فيها اإلدارة على عنصر 

الكفاءة فتقدر إذا كان املوظف هو األحق بالرتقية ، وإذا كان القضاء ال جيد صعوبة يف حالة السلطة املقيدة 

لإلدارة عند إلغائه للقرار اإلداري فانه من الصعب إلغاء القرار اإلداري يف حالة السلطة التقديرية حيث أن رافع 

274Fالدعوى ملزم بإثبات تعسف اإلدارة.

275  

275Fويشرتط لكي يكون قرار اإلدارة صحيحا ومشروعا يف سببه مايلي

276: 

 أن يكون سبب هذا القرار حمقق الوجود وسابقا على تاريخ صدوره بل وقائما حىت هذا التاريخ. -

 أن يكون سبب القرار مشروعا.  -

 أن يكون هناك ارتباط أو تالزم بني السبب وبني الثر القانوين الذي يهدف إليه القرار. -

 رقابة القضاء لعيب السبب: -1

 تقوم رقابة القضاء لركن السبب يف إلغاء القرار اإلداري على ثالثة درجات وهي:

  :مراقبة الوجود المادي للوقائع أ - 

276F    الوقائع هي تلك احلقائق األولية األساسية اليت يراها الناس أو يسمعو�ا أو يقومون با

  يتعني 277

على القاضي اإلداري أن يبحث فيما إذا كانت احلالة املادية يف الواقع قد وجدت حقا و ليس جمرد توهم من 

طرف اإلدارة.وهو يفحص ركن السبب يف القرار اإلداري املطعون فيه كامه، يقوم القاضي اإلداري بالتأكد من 

صحة الوجود الفعلي للحالة القانونية أو املادية اليت بىن عليها القرار، فإذا وجده قائما يرفض الطعن لعدم 

                                                            
 .199د.عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص -  275

- د. رمضان حممد بطيخ، القضاء اإلداري (القرارات اإلدارية ومبدأ املشروعية)، أركان القرار اإلداري، جامعة الدول العربية ديوان املظامل،  276
 .128، ص 2005اململكة العربية السعودية، 

 .312- د. أمحد علي أمحد حممد الصغريي، القرار اإلداري يف كل من فرنسا واإلمارات ودور احملاكم يف إلغائه، املرجع السابق، ص  277
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التأسيس، وإذا ما توصل إىل أ�ا غري موجودة فعليا، يصدر حكمه بإلغاء القرار املطعون فيه النعدام السبب 

277Fكوجه لإللغاء.

278   

  : مراقبة التكييف القانوني للوقائع ب- 

      أي عملية إسناد الواقعة املادية أو القانونية و إحلاقها مب موع القواعد القانونية و التنظيمية اليت تكون يف 

جمموعها النظام القانوين الذي حيكمها . وال تتوقف رقابة القاضي اإلداري على التأكد من الوجود الفعلي 

للواقعة أو احلالة املادية أو القانونية اليت يقوم عليها القرار املطعون فيه، وإمنا تتعدى ذلك إىل رقابة مدى صحة 

الوصف والتكييف القانوين هلا ، كأن يتم مثال تكييف اخلطأ املهين على أنه من الدرجة الرابعة بينما هو من 

 الدرجة الثالثة.

     فإذا ثبث للقاضي اإلداري صحة الوقائع ماديا، وتبني له أن اإلدارة مل تعطي للوقائع الوصف أو التكييف 

278Fالقانوين الصحيح ، فان القاضي يعترب سبب القرار معيبا و يستوجب اإللغاء .

279 

  :رقابة مالئمة القرار اإلداري للوقائع- ج

  قد حيدث يف بعض احلاالت اخلاصة والنادرة أن يقوم القاضي بتقدير مالئمة العمل اإلداري مع العلم 

أن اإلدارة هي املؤهلة بتقدير مالئمة القرار وليس للقاضي التدخل بل عليه االهتمام فقط مبراقبة املشروعية دون 

279Fتقدير املالئمة، ومع ذلك فانه يف بعض احلاالت االستثنائية ميارس القاضي مراقبة املالئمة

وهي احلاالت  280

املتعلقة مبنازعات الوظيفة العمومية، كأن حيصل شخص تعرض لعقوبة التسريح من منصب عمله على إلغاء 

ذلـك القـرار، فاإلدارة ملزمـة بإعادتـه إىل منصب عمـله وتنـظيم وضعيتـه املهنية ( األقدمية، الرتقية، املرتب) وهنا 

280Fميكن للقاضي اإلداري إحالل تقديره حمل تقدير اإلدارة يف حالة قيام نزاع بذا الشأن. 

281 

 :إثبات عيب السبب- 3
                                                            

 .178. حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص - د 278
 .188-  د. أمحد حميو، املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  279
: 1999.07.26جملس الدولة: قرار غري منشور صادر بتاريخ -  280

" وحيث ترتيبا على ذلك، فان املستأنف يكون قد ارتكب خطأ مهنيا ثابتا مما يربر تسليط عليه عقوبة تأديبية خالفا الدعاءاته. 
وحيث من جهة أخرى، فان من الثابت فقها وقضاء، أن رقابة القاضي اإلداري ال كتد إىل تقدير نسبة العقاب املسلط، إال إذا تبني له عدم التالزم 

 الواضح بني نسبيت اخلطأ والعقوبة، وهو أمر غري متحقق يف قضية احلال بالنظر إىل خطورة اخلطأ الثابت يف حق املستأنف."
 .190- د. أمحد حميو، املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  281
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     إذا كانت اإلدارة غري ملزمة بذكر أسباب القرار اإلداري إال إذا اوجب القانون عليها ذلك ، و ملا كانت 

القواعد العامة يف اإلثبات تقضي بان البينة على من ادعى ، أي جيب على الطاعن أن يثبت انعدام وجود 

 الوقائع املكونة لركن السبب أو عدم صحة الوصف القانوين الذي أعطته اإلدارة هلذه الوقائع .

واحلقيقة أن سلطة القاضي اإلداري يف الرقابة على عيب السبب ختتلف باختالف وجود التصريح عن       

281Fالسبب من عدمه

، ومن هنا منيز بني حالتني ملعرفة مدى الصالحيات اليت ميتلكها القاضي اإلداري يف 282

 الرقابة على عيب السبب.

      و ملا كانت مهمة الطاعن عسرية ، فان للقاضي دور اجيايب يف هذا الال يكون على النحو التايل :

 :إذا ذكرت اإلدارة أسباب القرار اإلداري ا- 

     يف هذه احلالة ، إذا أفصحت اإلدارة صراحة عن السبب أو األسباب ، سواء كانت ملزمة قانونا 

باإلفصاح أو قامت بتسبيب القرار طواعية و اختيارا ، فان هذه األسباب اليت أفصحت عنها اإلدارة ختـضع 

لرقابة قضاء اإللغاء . فالقاضي اإلداري يفرض رقابته عليه باعتباره السبب الصحيح للقرار اإلداري ريث حيق 

ن يلغي أله البحث والتأكد من هذه األسباب من خالل مدى مطابقتها للواقع والقانون أم ال، إذ يستطيع هنا 

أما إذا استندت اإلدارة يف قرارها على عدة أسباب، فإن القاضي اإلداري ال   القرار اإلداري لعيب السبب.

يستطيع أن يلغي القرار بناء على ختلف أحدها، فإذا وجد أن بعضها صحيح وبعضها اآلخر غري صحيح، 

في ب عليه يف هذه احلالة إجراء موازنة بينهما وترجيح أحدها على األخرى. فإذا ما وجد األسباب الصحيحة 

هي الراجحة يف إصدار القرار اإلداري فإنه يستبعد احلكم باإللغاء ريث يعترب أن اإلدارة لو حتققت من وجود 

أسباب غري صحيحة ما كانت لتقدم على إصدار القرار اإلداري. أما إذا تبني للقاضي اإلداري رجحان 

 يتقصىاألسباب غري الصحيحة إلصدار القرار اإلداري، في ب عليه يف هذه احلالة إلغاؤه، ريث إن القاضي 

األفكار واألحاسيس اليت دفعت اإلدارة إىل إصدار قرارها وذلك للكشف عن نيتها فيما إذا كانت ستصدره 

282Fإذا ما تبني عدم صحة األسباب أم ال.

283  

                                                            
 ( قضية واىل والية تلمسان ضد ب،م ): 1999.02.01جملس الدولة، قرار غري منشور بتاريخ -  282

" .....ولكن حيث أن القرار الوالئي موضوع الدعوى جاء غري معلال ومدعما بأدلة كافية على ما ينسبه إىل املستأنف عليه، مما جيعله منعدم 
  يستوجب الل وء إىل القضاء إلقصاء أحد أعضاء مستثمرة فالحية...."90/51األساس، باإلضافة إىل أن القانون رقم 

 .09حممد وليد العبادي، سلطة قاضي اإللغاء يف األردن، املذكرة السابقة، ص -  283
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  :عدم إفصاح اإلدارة عن أسباب القرار-ب 

     إذا مل تقم اإلدارة بذكر األسباب اليت أسست عليها القرار ذاته أو أمام احملكمة فان األمر يكون عسريا 

على الطاعن يف شأن عبء إثبات عيب السبب، و لذلك تدخل القضاء اإلداري للتخفيف و مساعدة 

الّ إفالقاعدة العامة ال تلزم اإلدارة بالكشف عن األسباب اليت دعتها إلصدار قرارها  الطاعن يف إثبات دعواه.

إذا ألزمها القانون بذلك، واألصل صحة تلك األسباب وعلى من يدعي عكس ذلك إثبات ادعائه أو إذا قام 

 دليل كتايب واضح على عدم صحتها.

ومن مث فإن سلطة القاضي يف الرقابة على عيب السبب يف هذه احلالة تكون مقيدة، ولكن ذلك ال مينعه       

من الرقابة على مبدأ املشروعية واملتمثلة باحرتام حقوق األفراد وحرياتم من تعسف اإلدارة، وبالتايل حيق له 

الطلب من اإلدارة الكشف عن أسباب قرارها، فإذا ما امتنعت عن ذلك فال يتم التسليم بقرينة صحة القرار 

اإلداري املطعون فيه، ريث تنقلب القرينة إىل جانب املدعي باعتبار صحة ما يدعيه بعدم صحة األسباب اليت 

ق تيقوم عليها القرار، وبالتايل يستطيع القاضي أن حيكم بإلغائه، ويف هذه احلالة ينقلب عبء اإلثبات على عا

 اإلدارة اليت كتلك الوثائق واملستندات اخلاصة باملنازعة القضائية.

 - التطبيقات القضائية لعيب السبب:4

005951.283F الغرفة الثالثة رقم 2002-02-11قرار جملس الدولة بتاريخ 

284 

اذ جاء يف حيثياته:" حيث أن النزاع يتعلق بطلب إلغاء القرار الصادر عن منظمة احملامني لناحية وهران بتاريخ 

  والذي رفض ترشح املعين لسلك احملاماة.08-08-1999

وحيث أن القرار جاء غري مسبب يف حني أن كل قرار إداري كان أم قضائي جيب أن يكون مسببا وهذا وحده 

 يكفي إللغائه."

 الفرع الخامس: عيب مخالفة القانون:

                                                            
 .95، ص 2002جملة جملس الدولة، العدد األول،  - 284
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  وهو العيب الذي يصيب ركن احملل أو املوضوع يف القرار اإلداري، فهو وجه اإللغاء املتعلق باملشروعية 

284Fالداخلية للقرار، ويقصد مبحل القرار اإلداري األثر القانوين املرتتب على إصداره حاال ومباشرة.

ويثبت اذا 285

285Fقامت اإلدارة بعمل حيرمه القانون ، أو أح مت عن عمل يوجبه القانون، مت اهلة القانون كليا أو جزئيا.

286  

   وهو من أهم العيوب وأكثرها تطبيقا، فرقابة القضاء اإلداري فيما يتعلق باالختصاص والشكل هي رقابة 

خارجية، بعيدة عن فحوى القرار املطعون فيه، أما هذه الرقابة فهي رقابة موضوعية تستهدف مطابقة حمل 

286Fالقرار اإلداري ألحكام القانون العام.

287 

 :صور عيب مخالفة القانون -1

      قد تكون خمالفة القرار اإلداري للقانون خمالفة مباشرة أو غري مباشرة، وذلك ما سندركه كمايلي: 

 المخالفة المباشرة ألحكام القانون: ا-

     يكون عيب خمالفة القانون يف صورة املخالفة الصرحية واملباشرة للقانون، وذلك عندما يصدر قرار إداري 

وهو خيالف يف اآلثار القانونية املتولدة عنه قاعدة أو أكثر من قواعد القانون وذلك كأن يكون خمالفا ملبدأ من 

املبادئ العامة الدستورية، أو خمالفة لقاعدة من قواعد القوانني التشريعية، أو خمالفة  ملبدأ من املبادئ العامة 

للقانون، أو ملعاهدة دولية مصادقة عليها من السلطات الرمسية املختصة، أو لقرارات إدارية عامة، أو قرارات 

إدارية فردية أو عندما ترفض اإلدارة االنصياع حلكم قضائي ضدها، فإن هذا الرفض يعد مبثابة خمالفة القانون 

ويستند القاضي على هذا الرفض إللغاء القرارات اإلدارية املتخذة بشكل خمالف للحكم الصادر ضدها. 

 

 

  ب- مخالفة القانون بصورة غير مباشرة عن طريق الخطأ في تفسير وتطبيق القانون:

                                                            
 .74، ص 2005- د. حممد الصغري بعلي، احملاكم اإلدارية ( الغرف اإلدارية)، دار العلوم للنشر والتوزيع، احل ار، عنابة، 285
 .319-  د. حممد عبد احلميد أبو زيد، املرجع يف القانون اإلداري،املرجع السابق، ص  286
 .795- د. سليمان حممد الطماوي، قضاء اإللغاء، املرجع السابق،ص  287
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     إن عيب خمالفة القانون قد يكون نتي ة خطأ السلطات اإلداريـة املختصـة يف تفسري وتطبيق القانون، فيما 

287Fتصدره من قرارات إدارية

، وتكون اآلثار النامجة عن القرارات اإلدارية الصادرة خمالفة للقانون خمالفة غري 288

 مباشرة عن طريق اخلطأ يف تفسري وتطبيق القانون، من ذلك نذكر احلاالت اآلتية:

- حالة أن تصدر السلطات اإلدارية قرارا إداريا تطبيقيا لنص قانوين غري النص القانوين الصحيح والواجب 

 التطبيق.

 - حالة إغفال نصوص قانونية نافدة عند إصدار القرارات اإلدارية، ومثال دلك أن تصدر السلطة.

اإلدارية املختصة قرار التعيني بالوظيفة العامة تطبيقا ملبدأ االستحقاق وتغفل تطبيق النصوص املتعلقة بشرط 

 السن مثال.

 اإلدارية ت- حالة صدور قرار إداري خبصوص أوضاع وحاالت ال يشمل النص القانوين الذي صدرت القرارا

 تفسريا وتطبيقا له.

 ما وخاصةوتتمثل سلطة القاضي اإلداري يف الرقابة على الصور املختلفة لعيب خمالفة القواعد القانونية       

وباإلضافة إىل رقابة القاضي على عيب اخلطأ يف تفسري القوانني  تعلق منها مبخالفة نصوص القوانني واألنظمة،

واألنظمة، فعلى اإلدارة االلتزام التام بالتفسري الذي يقول به القاضي اإلداري حىت لو كان ال ينس م بشكل 

 كامل مع حرفية النص.

وأخرياً فإن سلطة القاضي اإلداري كتد للرقابة على اخلطأ يف تطبيق القاعدة القانونية من خالل التحقق       

من حدوث الوقائع اليت استندت إليها اإلدارة يف إصدار قرارها، باإلضافة إىل التحقق من مدى توافر الشروط 

288Fالقانونية للوقائع حىت يربر إصداره للقرار اإلداري.

289 

 - التطبيقات القضائية:2

                                                            
 .319د. حممد عبد احلميد أبو زيد، املرجع يف القانون اإلداري، املرجع السابق، ص -  288

 .06-د. حممد وليد العبادي، سلطة قاض اإللغاء يف األردن، املذكرة السابقة، ص  289
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 قضية ر،ع  ضد ش.ط رضور الدائرة احلضرية 2000-11-20قرار صادر عن جملس الدولة يف 

289Fلبلدية الكاليتوس.

290 

حيث جـاء يف حيـثياته: " حيـث أن املستأنـف استفاد يف طار البناء الذايت من قطعة أرض مبوجب عقد إداري 

، وأن 1986-12-24 املؤرخة يف 59اختذ حسب مداولة اللس الشعيب البلدي لبلدية الكاليتوس حتت رقم 

 رخصة البناء قدمت له هلذا الغرض.

-06-13حيـث أن بلـدية منـحت نفـس هـذه األرض للمستأنف عليه وذلك مبوجب املقرر املؤرخ يف 

 .113 حتت رقم 1989

حيث أن املقرر املطعون فيه اختذ خرقا للحق املعرتف به للمستأنف من طرف نفس السلطة 

 اإلدارية، واملكرس مبوجب العقد اإلداري احملرر لصاحله وغري منازع فيه إىل يومنا هذا.

ومبا أنه ال يوجد آلية واقعة أو سبب غري من الوضعية القانونية للمستأنف على قطعة األرض 

املمنوحة فان حقه مل يتم املساس به واملقرر يستوجب اإلبطال ألنه حرر دون مراعاة املبادئ العامة للقانون..." 

 قضية م،ع،ن ومن معه ضد وايل والية 2001.04.23قرار صادر عن جملس الدولة يف 

290Fالبويرة

 حيث جاء يف حيثياته:  291

" حيث أن يستخلص من امللف، أن وايل والية البويرة أبطل منح املستثمرة الفالحية للسيدين 

. 1996.05.20ميهويب عبد النور وميهويب عبد القادر مبوجب املقرر املؤرخ يف 

 حدد اإلجراء من اجل معاينة 1990.02.06 املؤرخ يف 51.90لكن حيث أن املرسوم رقم 

. 1987.12.08 املؤرخ يف 19.78املخالفات املرتكبة من طرف املستفيدين من القانون رقم 

 من املرسوم املذكور أعاله، ويف حالة 8 و 7، 6، 5، 4وأن هذا اإلجراء حمدد يف مقتضيات املواد 

استمرار املخالفات املعاينة بعد اجل االعذار، فان الوايل يرفع دعوى أمام القاضي املختص بغية النطق بسقوط 

احلقوق العقارية للمنتخبني الفالحني. 

                                                            
 .282- د. حلسني بن شيخ آت ملويا، املنتقى يف القضاء اإلداري، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص  290
 .413، ص 2002حلسني بن شيخ آت ملويا، املنتقى يف القضاء اإلداري، اجلزء األول، دار هومة، اجلزائر، . د-  291
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حيث أنه ال يستخلص من امللف أن وايل والية البويرة قد احرتم هذا اإلجراء، وبالتايل فانه عندما 

 جيب إبطاله." 1996.05.20قرر بنفسه إبطال املنح فانه ارتكب جتاوزا للسلطة، وأن مقرره املتخذ بتاريخ 

وان كان جملس الدولة مصيبا يف قراره إال انه مل حيدد العيب الذي من أجله قام بإبطال القرار بل 

اكتفى فقط بعبارة " جتاوز السلطة" وإذا كعنا يف ظروف القضية جند أن العيب الالحق بقرار الوايل يتمثل يف 

عيب خمالفة القانون ألن الوايل خالف املقتضيات القانونية اليت جيب عليه احرتامها وهو ما يسمى أحيانا بعدم 

مشروعية القرار اإلداري. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني: سلطات قاضي اإللغاء في مرحلة التحقيق في النزاع. 
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  تتمتع تشكيلة احلكم، وخاصة القاضي املقرر، باعتباره أمينا على الدعوى اإلدارية، بالل وء إىل كافة 

اإلجراءات والوسائل القانونية اليت من شا�ا إظهار حقيقة النزاع وتكوين قناعاته، وأهم تلك الوسائل 

291Fالتحقيق.

292 

  ومبا أن التحقيق عامل أساسي يف تكوين قناعة القاضي لالهتداء للمحل الواجب إتباعه يف النزاع 

292Fفانه خيضع جلملة من املبادئ جيب مراعاتا وعدم إغفاهلا وهي

293: 

 - يتعني أن تكون الواقعة حمل التحقيق ذات الصلة بالدعوى ومنت ة ألثارها يف تكوين قناعة القاضي.

- اإلجراء التحقيقي جيب أن ينصب على الوقائع، وال يندب اخلبري مثال لإلجابة أو إبداء الرأي يف مسألة 

 قانونية حمضة.

- إجراء التحقيق يكون بناءا على اقتناع القاضي وال يتوقف على مشيئة اخلصوم يف إجراءه والقاضي غري ملزم 

 بنتائج التحقيق يف كل احلاالت فله أن يستبعدها إن رأى عدم جدواها.

  وله أن حيرتم يف كل األحوال مببدأ احلضورية أي أن تتم إجراءات التحقيق يف مواجهة اخلصوم 

 وحضورهم ويتضمنها تقريره.

  والقاضي اإلداري عند حتقيقه يف النزاع اإلداري بصفة عامة ودعوى اإللغاء بصفة خاصة يتصف 

دوره بصفتني، ككنه من القيام بعمله على الوجه الذي حيقق العدالة املتوخاة والوصول إىل احلقيقة. وهذان 

 الدوران يتمثالن يف دور إجرائي ودور موضوعي سنحاول التطرق لكل منهما يف مطلب مستقل.

    

 

 المطلب األول: الدور اإلجرائي للقاضي اإلداري:  

  يتمتـع القـاضي اإلداري بسلطـات واسعـة فيما يتعلق بتحقيق املنـازعـة اإلداريـة واإلشراف على سريها، 

فالقاضي املقرر يقوم بتبليغ األوراق للخصوم مب رد انطالق اخلصومة أي عريضة الدعوى ويفرض الطابع 
                                                            

 .157د. حممد الصغري بعلي، الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، املرجع السابق، ص -  292
 .42، ص 2002- د. حلسيـن بن شـيخ آت ملويا، مباديء اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر،  293
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الكتايب على كل إجراء أو ورقة وحيدد اآلجال وخيطر با األطراف مع منحهم فرصة االستعداد للرد واجلواب 

وتقدمي املستندات ضمن اآلجال، كما أنه يطلب أي وثيقة يراها جمدية يف الدعوى والكشف عن احلقيقة وله 

293Fأن يتخذ كافة التدابري التحقيقية ذات الفائدة إلظهار احلقيقة.

294  

  والقاضي اإلداري من خالل حتضري الدعوى وتيئتها للفصل فيها جيمع من خالهلا عناصر وأدلة 

اإلثبات ويساعد الطرف الضعيف وهو الفرد وذلك من أجل الوصول للحقيقة، فيتوىل اإلشراف على معظم 

اإلجراءات حتقيقا حلقوق الدفاع ومبدأ املواجهة وتوجيه اخلصوم إىل حتقيق ذلك، إىل جانب كذلك أنه يباشر 

وسائل اإلثبات املختلفة واليت يظهر فيها الدور اإلجرائي للقاضي اإلداري، وبذلك فالدور اإلجرائي للقاضي 

اإلداري يعتمد على دراسة وسائل اإلثبات على اختالف أنواعها واليت تتضمن يف نفس الوقت طرق اإلثبات 

294Fيف الدعوى اإلدارية.

295 

 الفرع األول: تسيير عملية البحث عن األدلة:

  يلعـب القـاضي املـقرر يف اإلجـراءات التحقيقيـة دورا أساسيـا يف البحث عن اإلثبات يف املنازعات 

اإلدارية ويكون تدخله ضروريا لكـون وجود اإلدارة كطرف يف املنازعـة حيدث انعداما يف التوازن ما بني طريف 

اخلصومة. فالقاضي املقرر يتدخل ملساعدة املدعي يف إثبات مزاعمه خاصة و أن اإلدارة كمدعي عليها يف 

غـالب األحيان حتوز على وسائـل اإلثبـات فالقرارات اإلدارية غري مسببة يف غالب األحيان فاملدعي يتقدم 

295Fللقضاء ويداه فارغتان فيتدخل القاضي املقرر قصد إعادة التوازن.

 ومبوجب دوره االجيايب جيوز له أن يـأمر 296

ولو من تلقـاء نفسه جبميع وسائل التحضري واإلثبات الالزمة يف حل النزاع ، ويف حالة الت اءه إىل وسيلة 

اإلثبات اليت يراها مناسبة مبوجب دوره االجيايب، فلن يتنازل عن سلطته التقديرية إذ بإمكانه األمر بوسيلة 

296Fتكميلية لإلثبات يف حالة لزومها وله احلرية يف االقتناع بنتي ة الوسيلة واعتناق مايطمئن إليه.

297 

   وعلى الرغم من ذلك فان حرية القاضي يف اختيار وسيلة اإلثبات ليست مطلقة حيث حيد منها 

اعتبارين أوهلما التزام القاضي باالست ابة لطلبات الطرفني يف األمر بوسيلة اإلثبات الالزمة لفهم وبيان وقائع 

                                                            
 .47. حسني طاهري، شرح وجيز لإلجراءات املتبعة يف املواد اإلدارية، املرجع السابق، ص - د 294

 .164، ص 2008- د. عايدة الشامي، خصوصية اإلثبات يف اخلصومة اإلدارية، دار الفتح للت ليد الفين،اإلسكندرية،  295
 .110- د. حسني بن شيخ آت ملويا، مباديء اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  296
 .170- د. عايدة الشامي، خصوصية اإلثبات يف اخلصومة اإلدارية، املرجع السابق، ص  297
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الدعوى كنتي ة اللتزامه بالفصل يف الدعوى وهو على دراية كاملة بوقائعها وثانيهما، التزامه بعدم األمر 

بالوسائل غري الدية للتحضري أو اإلثبات ريث تقتصر حريته على وسائل االستيفاء املنت ة اليت تساعد على 

سرعة الفصل يف الدعوى واستبعاد الوسائل غري املفيدة يف ذلك واليت تؤدي است البا إىل إعاقة الفصل يف 

الدعوى أو إطالة أمده مع زيادة نفقاتا، وذلك حتقيقا للعدالة واليت يعد الوصول إليها هدفا ساميا وتعد وسيلة 

اإلثبات اليت اختارها القاضي غري منت ة للفصل يف الدعوى إذا كان بوسعه الفصل فيها من واقع امللف دون 

297Fحاجة إىل معلومات أخرى أو إذا كانت الوسيلة منبتة الصلة مبوضوع النزاع.

298 

  كما يلزم عليه احرتام مبدأ املواجهة، باعتباره من أهم عناصر حقوق الدفاع املتعلقة بأسلوب 

 التقاضي بصفة عامة.

 -احترام مبدأ المواجهة:1

  على الرغم من أن املشرع اعرتف للقاضي اإلداري بدور هام يف جمال اإلثبات من خالل حقه يف 

طلب وثائق ومستندات من األطراف املتنازعة، إال أنه حق جيب أن ال يتعارض مع هذا املبدأ. وهذا املبدأ 

متفق عليه يف جمال اإلجراءات القضائية العادية كما متفق عليه يف جمال اإلجراءات اإلدارية فاذا كان من حق 

القاضي عدم إعالم األطراف املتنازعة بالوثائق اليت أسس عليها حكمه فانه مع ذلك ملزم قبل الفصل يف 

298Fالقضية املعروضة عليه بإعالمهم بكل الوثائق املوجودة بامللف.

ولكن ميكن إلغاء هذا املبدأ وذلك يف حالة 299

 عدم إجراء التحقيق إذا اتضح للقاضي بأن حل القضية مؤكد مثال رفع دعوى أمام جهة غري خمتصة.

  وإذا كان القاضي اإلداري يتمتع بسلطة واسعة يف توجيه اإلجراءات أثناء التحضري إىل أنه ملزم 

باالمتناع عن توجيه أوامر لإلدارة أو تعليمات أو احللول حملها يف إصدار قراراتا. وذلك كنتي ة منطقية ملبدأ 

الفصل بني السلطات ولذلك فتوجيه اإلجراءات من طرف القاضي ال يعترب أمرا إداريا ميس استقالل 

299Fاإلدارة.

300  

 الفرع الثاني: حرية القاضي في االقتناع بنتيجة الوسيلة:

                                                            
 وما 361- د.  عبد العزيز عبد املنعم خليفة، إجراءات التقاضي واإلثبات يف املنازعات اإلدارية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، ص  298

 بعدها.
  ومابعدها.15، ص 2009- د. مراد بدران، مقال بعنوان الطابع التحقيقي لإلثبات يف املواد اإلدارية، جملة جملس الدولة، العدد التاسع،  299

  ومابعدها.278د. أمحد كمال الدين موسى، نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري، دار اجلامعة اليمنية ، صنعاء، بدون تاريخ نشر، ص  -300
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  اختيار القاضي للوسيلة اليت يرى كفايتها ومالءمتها لإلثبات يف الدعوى ابتداء ال يلزمه باحرتام 

نتي تها انتهاء ويكون له يف سبيل ذلك إصداره حلكم عادل األخذ مبا أفرزته وسيلة اإلثبات من نتي ة أو 

األخذ جبزء منها أو طرحها كلية إذا مل يقتنع با، ويف هذه احلالة ميكنه االستعانة مبا يراه مالئما لإلثبات من 

وسائل حتضريية أو حتقيقية ومنه فالقاضي اإلداري باعتباره اخلبري األعلى املهيمن على الفصل يف الدعوى 

اإلدارية ال يتقيد بالنتي ة اليت انتهت إليها الوسيلة املختارة من جانبه لإلثبات، حيث ختضع تلك النتي ة لوزنه 

 وتقديره. 

وعدم إلزام القاضي باستمرار االعتمـاد يف إثبـات الدعـوى على وسيلة اإلثبات اليت اختارها هلذا 

الغرض، استناده لنتي تها يف حكمه أمر يفرضه مذهب حرية اإلثبات الذي يعتنقه القضاء اإلداري ولذلك فان 

تقييد القاضي بوسيلة اإلثبات اليت وقع عليها اختياره واحرتامه اإلجباري يتعارض مع هذا املبدأ وبالتايل  مل 

جيعل القاضي حبيس وسيلة إثبات مل يعد يرى جدواها أو تساوره شكوك قد تصل إىل حد اليقني بعدم دقة 

300Fنتي تها األمر الذي يؤدي إىل منعه من التوصل إىل حقيقة االدعاء.

301  

 الفرع الثالث: توجيه اإلجراءات أثناء التحقيق:

  يعرب عن دور القاضي يف حتقيق الدعوى بوسائل التحقيق فهي تنطوي على طرق وأدلة اإلثبات 

املقبولة أمامه جبانب غريها من األدلة ووسائل اإلثبـات األخرى اليت يبـاشرها القـاضي اإلداري وتعـرب عن دوره 

يف حتقيق الدعوى، وبالتايل فالقاضي املقرر باعتباره أمينا على الدعوى اإلدارية له احلق يف الل وء إىل كافة 

اإلجراءات والوسائل القانونية اليت من شأ�ا إظهار حقيقة النزاع وتكوين قناعة لديه ومن ذلك الل وء إىل 

301Fالتحقيق .

302  

          وعلى ذلك فان وسائل التحقيق اليت يل أ إليها القاضي مل ترد حصريا إمنا تتمثل يف خمتلف وسائل 

اإلثبات خاصة اخلربة واملعاينة، الشهادة، مضاهاة اخلطوط بتقدمي املستندات والوثائق وقد نص قانون 

302F يف الباب الثالث من الكتاب الثاين، 08/09اإلجراءات املدنية واإلدارية 

 على سلطات القاضي عموما 303

                                                            
  وما بعدها.363د. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، إجراءات التقاضي واإلثبات يف املنازعات اإلدارية ،املرجع سابق، ص -  301

 .317- د. حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  302
 .08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 31 إىل 27- أنظر املواد من  303
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 " جيوز للقاضي أن يأمر تلقائيا باختاذ أي 28والقاضي اإلداري ووسائله يف القيام بالتحقيق من ذلك املادة 

 إجراء من إجراءات التحقيق اجلائزة قانونا".

 أوال: الخبرة:

  ليس للقاضي اختصاص من طراز تقين ليكشف عن معىن الوقائع يف مجيع املواد فقدرته قانونية 

303Fوليست تقنية وهلذا يكلف أشخاص خمتصني مبهمة القيام باملعاينات اليت تتطلب معارف خاصة

304.  

  وحتيل القواعد املتعلقة باهليئات القضائية اإلدارية بالنسبة ملوضوع اخلربة على القواعد العامة واملشرتكة 

304Fبني مجيع أنواع الدعاوى اإلدارية منها واملدنية،

 ومل خيتلف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد يف 305

305Fتنظيمه للخربة عن ما هو وارد بالقانون القدمي.

306 

 تعريف الخبرة: -أ

  هي إجراء جوازي للقاضي يأمر به من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الطرفني أو أحد 

306Fمنهما

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اخلربة بناءا على معيار الغائي حيث 125 وقد عرفت املادة 307

نصت " تدف اخلربة إىل توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية حمضة للقاضي". والعنصر املميز للخربة عن غريها 

307Fمن إجراءات التحقيق هو الرأي الفين للخبري يف كشف الدالئل أو حتديد قيمتها التدليلية يف اإلثبات.

308 

 تعيين الخبراء: -ب

  القاضي هو الذي له السلطة التقديرية يف تعيني اخلبري وله احلرية يف الل وء أو عدم الل وء للقاضي 

308Fاإلداري  حىت يف حالة طلب ذلك من أحد اخلصوم

 حيث يعني القاضي خبري واحد أو عدة خرباء للقيام ،309

                                                            
 .216- د. حسني بن شيخ آت ملويا، مباديء اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  304
 .08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 145 إىل 125أنظر املواد من -  305

 .159-  د. حممد الصغري بعلي، الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، املرجع السابق، ص  306
 .08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 126- أنظر املادة  307
م. إيهاب عبد املطلب، أدلة اإلثبات وأوجه بطال�ا يف ضوء الفقه والقضاء، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة األوىل، -  308

 .168، ص 2009
 (قضية ف.ك ضد بلدية تاجنانت):  11/02/2002 بتاريخ 5163- جملس الدولة: قرار رقم  309
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مبهمة معينة وحيدد احلكم مهلة اخلبري ويتعني عليه فيها إيداع تقريره وجيب على اخلبري أن حيلف اليمني أمام 

309Fالقاضي املعني يف احلكم باخلربة وتودع نسخة منه يف ملف القضية.

310 

    ج-  مهمة الخبير:

  تتميز مهمة اخلبري باعتباره عون من أعوان القضاء بأ�ا ذات طابع تقين علمي ذلك انه عبارة عن 

تدخل ذوى االختصاص واخلربة يف جمال معني لتقدمي اإليضاحات واملعلومات الالزمة للقاضي حىت حيكم ببينة 

310Fمن األمر.

 فمهمة اخلبري تتميز مبا يلي: 311

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية رضور مجيع األطراف واخلصوم حتت 135تتم اخلربة طبقا للمادة  -1

 طائلة البطالن.

جيب أن ال يتعدى اخلبري نطاق املهمة املوكلة إليه واحملددة مبوجب القرار أو احلكم التمهيدي الصادر عن  -2

311Fالقاضي

 .132 كما حيق له رفض القيام باخلربة طبقا للمادة  312

جيب أن ال كتد مهمة اخلبري إىل االختصاص القضائي من حيث عدم قدرته على مساع الشهود أو إجراء  -3

 التحقيق.

ال تلزم اخلربة القاضي وال يتقيد با حيث ميكنه طرحها كليا أو جزئيا، كما ميكنه الل وء إىل خبري  -4

312Fأخر.

313   

                                                                                                                                                                                    
" حيث يتضح من عناصر اإلثبات املوجودة يف امللف سواء املطروحة يف الطور األول من التقاضي أو أمام جملس الدولة أن العارضة مل تقدم 

ترخيص نظاميا خيول هلا فتح أشغال حفر بئر، مبا أن حفر البئر خيضع إىل إجراءات تنظيمية تسهر املستأنف عليها بتطبيقها طبقا ألحكام املرسوم 
 .05/1991/ 25 الصادر يف 91/176

وأن تعيني خبري يف مثل هذه احلالة غري منتج مادامت العارضة ال كلك رخصة نظامية حلفر البئر وترتيبا على دلك اجته إقرار القرار املستأنف يف كل 
 ما تضمنه منطوقه من بيانات."

 .08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 131- أنظر املادة  310
 .319- د. حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  311
  على مايأيت: " جيب أن يتضمن احلكم األمر بإجراء اخلربة ما يأيت: 08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 128-تنص املادة  312

 - عرض األسباب اليت بررت الل وء إىل اخلربة، وعند االقتضاء تربير تعيني عدة خرباء.1
 - بيان اسم ولقب وعنوان اخلبري أو اخلرباء املعينني مع حتديد التخصص.2
 - حتديد مهمة اخلبري حتديدا دقيقا.3
 - حتديد أجل إيداع تقرير اخلربة أو اخلرباء بأمانة الضبط"4

، قضية (وزير الداخلية) ضد شركة أرجيكو: 1977-05-02 بتاريخ 405- 11- اللس األعلى: ملف رقم  313
  " أن قاضي املوضوع له مطلق السيادة على املصادقة على تقرير اخلربة اليت أمر با ".
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وإذا كان حمل اخلربة يكمن يف املسائل ذات الطبيعة الفنية فانه ال حمل لل وء إليه يف املسائل القانونية أو  -5

االطالع على املستندات وامللفات اإلدارية فهدا خيرج عن نطاق اختصاص اخلبري إىل جانب أن ذلك يعد 

تدخال يف صميم العمل اإلداري ومع ذلك جيوز للخبري االطالع على املستندات وامللفات اإلدارية إذا تطلب 

ذلك أدائه لعمله الفين سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على تكليف من احملكمة يف حكمها التمهيدي 

بإحالة الدعوى للخبري، وليس لإلدارة أن كنع اخلبري من أداء مهمته وحيلولة اإلدارة دون ذلك يعترب سوء نية 

من شأنه أن يقيم قرينة ضدها إال إذا كانت املستندات اليت منعت اإلدارة اخلبري من االطالع عليها ذات صبغة 

313Fسرية خاصة حيث يرتك ذلك لتقدير القاضي.

314  

إذا تبني للقاضي أن العناصر اليت بىن عليها اخلبري تقريره غري وافية له أن يتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة،  -6

كما جيوز له على اخلصوص أن يأمر باستكمال التحقيق، أو رضور اخلبري أمامه ليتلقي منه اإليضاحات 

 واملعلومات الضرورية.

 :الفرق بين الخبرة والمعاينة -د

ميكن للقاضي مشاهدة حمل النزاع بنفسه ليتمكن من فهم واقعي صحيح للقضية املعروضة عليه  
وهذا ما يسمى باملعاينة وميكنه حترير حمضر أو تقدميه شفهيا أثناء احلكم حيث أن املعاينة يستطيع التعامل 

معها ميدانيا لبيان دليله وختتلف عن اخلربة بكو�ا تعطي للمحكمة فكرة مادية حمسوسة عن الواقعة ال يوفرها 
ملف الدعوى وال حىت تقارير اخلربة وقد قيل أن:« تقرير اخلربة مهما بلغ من الدقة واحليدة فلن يعطي 

واملشرع اجلزائري ميز بني اخلربة  و رآها بعينه وليس من مسع كمن رآى »ـا لـع كمـة للواقـالقاضي الصورة الكامل
ويقوم القاضي بنفسه بتقدمي نتائج املعاينة شفهيا بنفسه أو حيرر حمضر بذلك ويبقى إجراء املعاينة ، واملعاينة

 .جوازيا بالنسبة للقاضي والفرق بينها وبني اخلربة أ�ا تعطيه فكرة حمسوسة عن الواقعة
 - التسبيق:ه

  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على مايأيت: 129تنص املادة 

" حيدد القاضي األمر باخلربة مبلغ التسبيق، على أن يكون مقاربا قدر اإلمكان للمبلغ النهائي احملتمل 

ألتعاب ومصاريف اخلبري، يعني القاضي اخلصم أو اخلصوم الذين يتعني عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى 

 أمانة الضبط يف األجل الذي حيدده.

 يرتتب على عدم إيداع التسبيق يف األجل احملدد اعتبار تعيني اخلبري الغيا."
                                                            

  وما بعدها.278- د. أمحد كمال الدين موسى، نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري، املرجع السابق، ص  314
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314Fومن مث فانه مينع على اخلصوم أو اخلبري أداء أو احلصول على أتعاب اخلربة مباشرة.

315  

 ثانيا: المعاينة واالنتقال لألماكن:

  خيول قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية للقاضي اإلداري االنتقال ملعاينة بنفسه إىل األمكنة الالزمة 

315Fلالطالع عن قرب على معطيات القضية ومالبستها.

316  

  وهو إجراء جوازي للقاضي اإلداري إذ باستطاعته األمر به من تلقاء نفسه حىت ولو مل يطلب 

اخلصوم ذلك، وحىت وان طلبوه فان له السلطة التقديرية يف األمر به من عدمه، وله أن يأمر به شفاهة ما مل 

316Fيرى ضرورة إصـدار أمر كتايب.

 وجيـب على القاضي أن حيدد يوم وساعة انتقاله للمعاينة مع إخطار اخلصوم 317

بدعوتم حلضور املعاينة وان كان موضوع املعاينة يتطلب معلومات تقنية جيوز للقاضي أن يأمر يف احلكم نفسه 

باصطحاب من خيتاره من ذوي االختصاص كما ميكن له أثناء إجرائه للمعاينة مساع شهادة أي شخص يرى 

من الضروري مساع أقواله أو بطلب من اخلصوم مساعه وعند االنتهاء من املعاينة حيرر حمضرا يوقع عليه كل من 

القاضي وكاتبه. 

 

 مميزاتهـا : أ- 

- أ�ا من أهم اإلجراءات يف التحقيقات وهي عصب التحقيق ودعامته وحتمل املرتبة يف إجراءات 1

317Fالتحقيق.

318  

 -  أ�ا تعرب عن الواقع تعبريا آنيا.2

  - أ�ا من أقوى األدلة اليت ميكن للقاضي ( قاضي التحقيق ) أن يطمئن إليها. 3

.متفقة  تكون تكاد وهي .للمعاينة التالية والقانونية الفقهية الضوابـط نضـع أن لنـا  وميكـن 318F

319  

                                                            
 .08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 140- انظر  املادة  315
 .321- د. حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  316
 .164- د. حلسني بن شيخ آت ملويا، مباديء اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  317
 .257، ص 1992. مصطفى جمدي هوجة،  اإلثبات يف املواد اجلنائية يف ضوء أحكام حمكمة النقض، دار املطبوعات اجلامعية،   د-  318
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إىل قرار  حتتاج فاملعاينة .احملكمة أمام دعوى رفع بعد إال يكون ال النزاع حمل مبعاينة القيـام إن :أوال

 .دعوى بال يتأتى ال وهذا قضائي

املتعلق بذا  الطلب ترد أن أو توافق أن فلها التقديرية، احملكمة لسلطة خيضع املعاينة قرار إن :ثانًيا

 .نفسها تلقاء من به تبادر أن هلا أن كما اخلصوص ،

 .املنقولة وغري منها املنقولة األموال مجيع على تتم املعاينة :ثالثًا

 مبحل النزاع العلم كان هلذا .نائبه يرسل أن وله بنفسه مباشرة النزاع حمل مبعاينة القاضي يقوم:رابًعا

 .والكتابة الشهادة طريق من أقوى باملعاينة

وظيفته.  رأس على وهو الرمسي عمله خالل النزاع حمل معاينة يباشر أن القاضي على:خامًسا

 

 

 وموضوعها المعاينة ب- مكان

إىل  االنتقال املنظورة القضية يف ما شيء إثبات ألجل احملكمة با تقوم قد اليت اإلجراءات  من
 يعين أنتنقل وهذا وبصرية، بينة عن بعدها احلكم ليكون معلومات من بالقضية يتعلق ما جلمع حمل الواقعة

 بصفة احملكمة بذلك معقودة جلسة وتعترب هناك املعاينة حمضر حيرر حيث الواقعة حمل إىل احملكمة جلسة
 .رمسية
لو  كما القضاء مكان إىل إحضارها تعذر عند النزاع حمل يف للواقعة املعاينة حتصل وإمنا  هذا
 ال بد وعندئذ جبناية أو .منزل كأثاث لكثرتا نقلها يصعب منقوالت أو بعقارات متعلقا املعاينة حمل كان
 خاًصا منقول النزاع حمل كان إذا وأما فيه، كت الذي املكان كمعاينة باجلرمية عالقة له ما كل معاينة من

 يف معاينة كما .أمامه ملعاينته للمحكمة بإحضاره يأمر القاضي فان القضاء مكان إىل إحضاره يسهل

                                                                                                                                                                                    
 .275.ص 2002، 16- د. مجال الكيالين، اإلثبات باملعاينة واخلربة، جملة جامعة الن اح لألراث العلوم اإلنسانية،اللد  319
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 آثار عليه لرؤيـة الين على الكشف أو اجلرمية يف املستخدمة واألدوات األسلحـة أو املزورة العمالت
319Fالتعذيب أو اجلرح، أو الضرب

320. 

غري  املعاينة موضوع أن كما داخلها يكون وقد احملكمة خارج يكون قد إذن املعاينة  فمكان
 .النزاع حمل القضايا باختالف خيتلف وإمنا ما حمدد بقضية

 تكـون قد إ�ا بل املادية املسائل يف خاصـة اإلثبات وسائل أهـم من املعاينة كانت هنا  من
املقاول  أن منزل صاحب ادعى لو ،كما اإلثبات يف عنه غىن ال الذي القاطع والدليل الوسيلة الوحيدة
 مطابًقا كان إذا ما ملعرفة القاطع الدليل هي عندئذ املنزل فمعاينة البناء، يف عليه املتفق خالف الرسم
 للرسم أم ال.

 نظرها وال يف الدعوى سري مصلحة تقتضيه حسبما ال أم باملعاينة القيام تقرر اليت هي  واحملكمة
 النزاع االنتقال إىل حمل تقرر أن اخلصوم أحـد من بطلـب أو نفسها تلقاء ومن فللمحكمـة.ذلك على جترب

 فال أمامها املنظورة الدعوى يف للفصل يكفي ما واألوراق األّدلة من احملكمة لدى كان إذا ملعاينته،وأما
320Fملعاينته النزاع موضوع إىل لالنتقال معىن عندئذ

321. 

  واهلدف من املعاينة هو االطالع على حقيقة األمر عن قرب بدال من الل وء إىل تعيني خبري كما 
قد تكون اخلربة ناقصة وغري معربة عن الواقع وبالتايل تأمر الغرفة اإلدارية أو جملس الدولة باالنتقال للمعاينة 

وهذا ما جاء مثال يف قرار الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا قضية معوش عيسى ضد واىل والية اجلزائر ومن معه 
321F

 قضت هذه األخرية بعد أن قامت مبعاينة األماكن برفض تقرير اخلبري وكذا الطعن بالبطالن وهذا يف  322
 قضية معوش عيسى ضد بداوي حممد ووايل والية اجلزائر ورئيس دائرة احلراش.

  وقد سببت احملكمة العليا (الغرفة اإلدارية) قرارها كمايلي:

" حيث أن اخلربة املأمور با من قبل احملكمة العليا مل تنر كفاية احملكمة فيما يتعلق بشكل املكنة وحقوق كل 

 واحد من الطرفني.

 - حيث أنه مت األمر بانتقال احملكمة العليا نفسها إىل األمكنة العادية.

                                                            
 .83- د. مصطفى جمدي هوجة، اإلثبات يف املواد اجلنائية، املرجع السابق، ص  320

 .272- د. مجال الكيالين، اإلثبات باملعاينة واخلربة، املرجع السابق، ص  321
 ، قرار غري منشور.1991 يناير 27- قرار الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا، مؤرخ يف  322
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- حيث أنه يستخلص من هذا االنتقال الذي أرفق منه بالدعوى، بأن توزيع املساحات املشرتكة مت تبعا 

 ألعضاء تابعني لعائلة واحدة كانت تعيش أنذاك با.

- حي انه يف الوقت احلايل، ومادامت الفيلة مشغولة من قبل عائلتني متميزتني فان التوزيع اجلديد للمساحات 

املشرتكة أال وهي السطح، األقبية، مغسل املالبس واملرأب، ال ميكن أن يتم إال على أساس اإلنصاف وليس يف 

 احلقيقة بناء على شكل األمكنة.

- حيث أنه عوين اثر انتقال احملكمة لألمكنة بان  عائلة بداوي جبوزتا حاليا السطح، مغسل املالبس 

 املوجودين بالطابق األخري.

 - وأن هذه العائلة غريت من ختصيص مغسل املالبس لتحويله إىل مطبخ.

- حيث أنه يستنتج دائما من معاينة املكنة بأن األقبية توجد بنفس املستوى للمسكن املشغول من طرف 

 السيد معوش باإلضافة إىل املرأب الذي يوجد يف مستوى أعلى بقليل.

- حيث أنه باملقابل فانه ال يستخلص من هيكلة األمكنة بأن املرأب ميكن أن يكون مرتبطا بصورة طبيعية 

 بالشقة اليت تشغلها عائلة بداوي اليت توجد يف مستوى أعلى.

- حيث أنه نتي ة لذلك، وعلى سبيل اإلنصاف فانه يظهر للمحكمة العليا وعلى أساس أن عائلة بداوي 

تشغل السطح ومغسل املالبس اللذين كانا مشرتكني قدميا فان املرأب والقبويني املوجودين قريبا من مستوى 

 املكنة اليت يشغلها السيد معوش ال ميكن أن تعود إال هلذا األخري .

322F  وختتلف املعاينة عن اخلربة يف جمال اإلثبات

، حيث يقصد باألوىل احلصول على دليل مادي 323

مستقى من الطبيعة يف حني أن الثانية وسيلة للتقدير الفين لألدلة املادية واملعنوية عن طريق استخدام ملكيت 

اإلدراك واحلكم كما أن هناك فارق جوهري مابني املعاينة وأعمال اخلربة يتعلق بالقائم بكل منهما، ففي حني 

تتم أعمال اخلربة بواسطة شخص ذو خربة فنية ال صلة له بتشكيل احملكمة، فان املعاينة تتم بواسطة هيئة 

                                                            
 .272- د. مجال الكيالين، اإلثبات باملعاينة واخلربة، املرجع السابق،ص  323
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احملكمة مكتملة أو أحد أعضائها أو بواسطة املفوض مما حيقق هلا احليدة والسرعة وانعدام كلفتها بالنسبة 

323Fألطراف الدعوى يف ذات الوقت.

324  

  ولن اح املعاينة يف حتقيق الغرض منها فانه يتعني على اجلهة اليت يقع يف حوزتا أو حتت يدها أو 

324Fيقع يف نطاق اختصاصها الوقائع حمل املعاينة تقدمي كافة أوجه العون للقائم باملعاينة تسهيال ملأموريته.

325  

 ثالثا: الشهادة

             هي إثبات واقعة معينة من خالل ما يقوله أحد األشخاص عما شاهده أو مسعه أو أدركه رواسه 

عن هذه الواقعة بطريقة مباشرة، وحيتل الدليل املستند من الشهادة اهتمام القاضي ألنه غالبا ما حيتاج يف مقام 

وزن األدلة إىل من رأى الواقعة أو مسع عنها أو أدركها رواسه وهلدا قيل بأن الشهود هم عيون احملكمة 

325Fوأدا�ا

326. 

 و اليت أحالتنا على املواد  09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 859  و حسب نص املادة  

 على انـه جيوز لتشكيـلة احلكم أو القـاضي 860 من نفس القانون ، كما نصت املادة 162 إىل 150من 

 الـذي يـقوم بسماع الشهود ، كما يستدعي أو يستمع تلقائيا إىل أي شخص يرى مساعه مفيدا ، كما راملقر

 جيوز أيضا مساع أعوان اإلدارة أو طلب حضورهم لتقدمي اإليضاحات .

   وبالتايل ميكن للقاضي اإلداري من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد اخلصوم أن حيقق يف القضية من 

خالل الل وء للشهود لالستئناس بأقواهلم ولالستيضاح عن مالبسات القضية. وان كان الل وء هلذه الوسيلة 

326Fيف التحقيق القضائي اإلداري أمر غري مطرد نظرا للطابع الكتايب لإلجراءات اإلدارية.

327  

 على الشروط اليت جيب توفرها يف الشاهد 09.08  وقد نص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

خاصة من حيث القرابة أو املصاهرة مع اخلصوم وكيفية أداء الشهادة اليت جيب أن تدون يف حمضر يتضمن 

327Fجمموعة من البيانات على أن يوقعه كل من القاضي وأمني الضبط والشاهد.

328  

                                                            
 .316د. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، إجراءات التقاضي واإلثبات يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص -  324

 .316- د.  عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع نفسه، ص  325
 .21- م. إيهاب عبد املطلب، أدلة اإلثبات وأوجه بطال�ا، املرجع السابق، ص  326

 .322- د. جممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  327
  وما بعدها.322- د. حممد الصغري بعلي،  املرجع نفسه، ص  328
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  ولقد نص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على الشروط الواجب توافرها يف الشاهد خاصة من 

حيث القرابة واملصاهرة مع اخلصوم وكيفية أداء الشهادة جيب أن تدون يف حمضر يتضمن جمموعة من البيانات 

328Fعلى أن يوقعه كل من القاضي وأمني الضبط، والشاهد

329. 

 والشاهد: الخبير بين الفرق •

واحلق أن  اآلخر، عن أحدمها به مييز ال تاًما تشابًا للقارىء يظهر رمبا ألنه املقارنة هذه  عقدنا
شاهدها والتفاصيل  اليت األمور القضاء أمام يقرر منهما واحد كل أن حيث من بينهما شبه هناك وجه

329Fالدعوى مبوضوع املتعلقة والظروف واألحوال الحظها اليت

330. 
اخلبري  أما بنفسه، مسعها أو رآها وقائع من يعلم ما على يشهد الشاهد أن يف فيظهر الفرق  وأما
 كما.شخصيا يعرفها ال معينة ظروف خالل من فنية مسألة أو قضية من عليه يعرض فيما رأيه يبدي فإنه
 آخر، تقدير لدليل أو توضيح جمرد يعترب فرأيه اخلبري وأما القضية يف مباشرًا ال دليل الشاهد شهادة تعترب
330Fالشهادة إىل منه احلكم إىل أقرب فهو

331. 
اخلرباء  أما بغريهم، عنهم االستعاضة للقاضي ميكن وال القضية يف حمدود عددهم  والشهود
يقدمه  فيما وذاكرته حواسه على يعتمد والشاهد يشاء، ما منهم ينتخب أن وللقاضي حمدود غري فعددهم

تطبيق  على نتائج من إليه يتوصل وما وآرائه تقييماته على يعتمد اخلبري بينما للمحكمة من معلومات
 .واخلبري الشاهد بني جوهرية فروق من نلحظه أن ميكن ما هذا يةفن وأصول علمية قوانني

 رابعا: مضاهاة الخطوط: 

 و اليت أحالتنا على املواد 08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 862  نصت عليها املادة 

 من نفس القانون. وهي وسيلة من وسائل التحقيق يل أ إليها القاضي اإلداري تلقائيا أو 174 إىل 164من

بطلب من اخلصوم يف حالة إنكار احد اخلصوم خطه أو توقيعه أو بصمته على ورقة مكتوبة. ويبقى للقاضي 

حرية تقدير الورقة حمل اإلنكار وإذا ادعى أحد اخلصوم بأن مستندا مقدما يف الدعوى مزور أو مقلد فان 

                                                            
 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على مايلي: " ال جيوز مساع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة 153- تنص املادة  329

 مباشرة مع أحد اخلصوم."
 .280- د. مجال الكيالين، اإلثبات باملعاينة واخلربة، املرجع السابق،ص  330
 .101املرجع السابق، ص  اجلنائية، املواد يف اإلثبات هوجة، جمدي د. مصطفى- 331
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سلطة القاضي التقديرية ككنه من صرف النظر عن هدا االدعاء إذا رأى أن له الفصل يف الدعوى اليت يتوقف 

  331F332.على املستند واملدعى بتزويره

  وتتمثل األوراق املقبولة للمضاهاة أي على أساس املقارنة فيما بينها وبني الورقة حمل النزاع يف العقود 

الرمسية اليت حتمل اإلمضاءات واخلطوط والتوقيعات املعرتف با من اخلصم واجلزء من املستند الواجب معاينته 

وفحصه والذي ال ينكره اخلصم ويقوم القاضي بالتأشري على أوراق املضاهاة بوضع توقيعه عليها تفاديا لكل 

332Fتزوير وضمانا لسري عملية املضاهاة على أحسن ما يرام 

،  وال ميكن للقاضي أن حيكم بناء على ورقة 333

عرفية أو عقد عريف ينكره اخلصم ويتوقف عليها الفصل يف النزاع بل عليه إما استبعادها أثناء الفصل أو األمر 

 باملضاهاة.

وإذا ثبت من حتقيق اخلطوط بأن الورقة املطعون فيها مكتوبة أو موقع عليها من طرف اخلصم الذي 

، )50.000( إىل مخسني ألف دينار )5000(أنكرها، فانه حيكم عليها بغرامة مدنية من مخسة أالف دينار 

 333F334 دون املساس رق املطالبة بالتعويضات املدنية واملصاريف.

   وإذا ثبت من التحقيق بأن اخلط أو اإلمضاء غري صادر من اخلصم فان تلك الوثيقة تستبعد من 

 إجراءات الدعوى وال يعتد با أثناء الفصل يف املوضوع. 

  ولإلشارة فان الل وء إىل هذا النوع من اإلجراء يف املنازعات اإلدارية نادر جدا وذلك بسبب الطابع 

334Fالرمسي للوثائق واحملررات اإلدارية

، وبدلك فان أي إنكار لعدم صحة بيان أو توقيع أو خط ال يعترب من 335

335Fمضاهاة اخلطوط وإمنا يكون طعنا بالتزوير.

336  

 خامسا: التكليف بتقديم المستندات:

                                                            
 .56- د. حسني طاهري، شرح وجيز لإلجراءات املتبعة يف املواد اإلدارية، املرجع السابق، ص  332
 .272- د. حلسني بن شيخ آت ملويا، مباديء اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  333
 .08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 174- أنظر املادة  334
 .166- د. حممد الصغري بعلي، الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، املرجع السابق، ص  335

- د. حسن السيد بسيوين، دور القضاء يف املنازعة اإلدارية، دراسة مقارنة للنظم القضائية يف مصر وفرنسا واجلزائر، عامل الكتب، القاهرة،  336
 .242، ص 1988
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  كما هو احلال يف قانون اإلجراءات املدنية السابق، أخد القانون اجلديد بذه الوسيلة يف التحقيق 

املخولة للقاضي اإلداري، فللقاضي اإلداري من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الطرف األخر يطلب من 

اإلدارة تقدمي مستندات يراها الزمة الستكمال ملف الدعوى، وال تقع املستندات واألوراق اليت يكون بوسع 

القاضي اإلداري إلزام اإلدارة بتقدميها حتت احلصر بل تشمل كل مايراه مفيدا له يف الدعوى املقدمة أمامه وهنا 

336Fيظهر أكثر الدور التحقيقي للقاضي املقرر

337. 

   كما له احلق أن يطلب مجيع اإليضاحات الالزمة من اإلدارة، وامتناع اإلدارة عن تقدمي املستندات 

املطلوبة يف املوعد احملدد من طرف القاضي يؤدي إىل نقل عبء اإلثبات لإلدارة كما ميكن للقاضي أن حيكم 

337Fلصاحل املدعي إذا كان ما قدمه من مستندات صحيحة ومطابقة لألصل.

338  

  وقد خول القضاء لنفسه، خاصة الغرفة اإلدارية اليت كانت قائمة سابقا باحملكمة العليا السعي لدى 

338Fاإلدارة وإجبارها يف حال امتناعها بتقدمي القرار املطعون فيه

، أما الفقه فريى أن رفض اإلدارة العامة إرسال 339

ما يلزم من الوثائق واملستندات ( باستثناء الوثائق اليت تكتسي طابعا سريا)، من شأنه اعتبار الطرف األخر 

339Fالذي كان من املمكن هلذه الوثائق أن تقوي موقفه، كما لو كان قد كسب دعواه

340. 

 سادسا : التسجيل الصوتي أو البصري أو السمعي البصري:

  ويعرف التس يل على أنه السطحية اليت تنقل فيها األصوات أو الصور وهي وثيقة تثبت نتائج أو 

دليل على توفر نشاط معني، وقد جلأ إليه املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات اجلزائية ريث منح السلطة لكل 

 من وكيل اجلمهورية وقاضي التحقيق وذلك عن طريق:

 إذن ضابط الشرطة القضائية العرتاض مراسالت تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية. -أ

                                                            
  ومابعدها. 166- د. حممد الصغري بعلي، املرجع نفسه، ص  337
 .286د. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، إجراءات التقاضي واإلثبات يف الدعاوي اإلدارية، املرجع السابق، -  338
 قضية ش، أ،م،و ضد مديرية الضرائب: " من املقرر قانونا أن الطاعن الذي 06/06/1987 بتاريخ 54003الغرفة اإلدارية: قرار رقم -  339

يربر استحالة حصوله على نسخة من القرار اإلداري املطعون فيه يعفي من تقدميه، وكذا يف حالة عدم تبليغه ومن املقرر أيضا أن على القاضي 
 احملقق ويف إطار السلطات املخولة له السعي جلعل اإلدارة تقدم الوثيقة حمل النزاع.

 ومن مث، فان القضاء خبالف هذين املبدأين بعيب القرار بعدم الصحة القانونية...."
 .169- د. حممد الصغري بعلي، املرجع نفسه، ص  340
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وضع ترتيبات تقنية اللتقاط وتثبيت وبث وتس يل الكالم أو التقاط الصور. وتنفذ هذه األعمال حتت  -ب

340Fمراقبة وكيل اجلمهورية دون موافقة املعنيني وال علمهم.

341  

  نصت على 864 فن د أن املادة 09.08    وبالرجوع إىل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

وسائل التحقيق اليت قدمناها سابق وأضافت عبارة التدابري األخرى للتحقيق وهذه التدابري نصت عليها املادة 

 خصت كل 864، وهنا نرى أن املادة 861 إىل 858 ريث ذكرتا غري تلك الواردة يف املواد من 863

التدابري ومل تستثين منها أي وسيلة، كما خصت هذا التدبري لتشكيلة احلكم على اعتبار أن املشرع نص 

 صراحة تقرير اإلجراء ، وبذلك فاإلجراء يتم بقرار من جهة احلكم الذي عليه أن يسبب جلوئه له.

  وتدرج يف امللف كوثيقة وحيتفـظ با كاتب الضبط ويبقى للخصوم احلصول عليها على نفقتهم، 

وللحفاظ على قوة هذه الوسيلة جيب حفظها حىت ال تتأثر بالزمن فيتغري الصوت أو الصورة املس لة، وكان من 

341Fاملستحسن لو نص املشرع على طريقة حفظها عن طريق حترير ماجاء فيها يف حمضر.

342  

  إال أننا نتحفظ خبصوص وسيلة التس يل الصويت فان كان التس يل السمعي البصري له داللة قوية 

دلك أن ما يرى بالعني أقوى مما يسمع راسة األذن، فالتس يل الصويت يف جمال اإلثبات بعد قرينة ضعيفة ال 

يدان املتهم با لتشابه األصوات وسهولة تقليدها، إال أنه ميكن االستعانة با لتقوية الدليل خاصة إذا اقرتنت 

بدالئل أخرى كالتس يل البصري.   

 

 المطلب الثاني: الدور الموضوعي للقاضي اإلداري.

  إىل جانب الدور اإلجرائي للقاضي اإلداري فهو يقوم بدور موضوعي يعمل من خالله على كفالة 

التوازن بني الطرفني وذلك عـن طريـق استخالصه للقرائن القضائية واليت هلا أمهية كبرية يف اإلثبات ، حيث 

تكون اقتناع القاضي يف هدا الال. وتعترب يف مقدمة أدلة اإلثبات املقبولة أمام القاضي اإلداري حيث تؤدي 

إىل تيسري عبء اإلثبات الواقع على عاتق صاحب الشأن ، كما أن بدوره املوضوعي يتدخل أحيانا ملراقبة 

                                                            
  من قانون اإلجراءات اجلزائية.65- أنظر املادة  341
 .17- م. شفيقة بن صاولة، سلطات القاضي اإلداري يف إطار التحقيق يف النزاع، مرجع سابق، ص  342
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وتنظيم شروط وطرق اإلثبات وذلك باستبعاد الشروط والعناصر اليت يتعذر إثباتا عادة من دائرة حتقق املركز 

342Fالقانوين مع االكتفاء بغريها.

343 

  الفرع األول: القرائن القضائية:

  وهي استنباط القاضي أمر غري ثابت من أمر ثابت لديه يف الدعوى املنظورة، وهي ختتلف عن 

القرائن القانونية اليت ينص عليها القانون، رغم أ�ما يعتربان من قبيل اإلثبات غري املباشر الذي يقصد منه 

الوصول عن طريق االستنتاج إىل حقيقة جمهولة، ويقوم على نقل حمل اإلثبات إىل واقعة متصلة مبوضوع النزاع 

 يرتجح معها إذا ثبت صدق املدعي.

  والقرينة القضائية يستنبطها القاضي من واقعة معلومة يف الدعوى فيستدل با على األمر الهول 

املراد إثباته، أي يستنت ها القاضي باجتهاده وذكائه من موضوع الدعوى وظروفها، وهلا عنصران أوهلا مادي 

وهي الوقائع الثابتة يف الدعوى وثانيها معنوي والذي يتحصل عليه يف عملية االستنباط اليت يقوم با القاضي 

ليصل إىل ثبوت الوقائع الهولة.ومن أمثلة القرائن القضائية اليت استقر عليها القضاء اإلداري صمت الفرد عن 

343Fالرد على ادعاءات اإلدارة اليت ال تنفيها الوراق، يستخلص منه قرينة على ثبوتا إلقراره الضمين بصحتها.

344 

كما أن ملف خدمة املوظف هو الوعاء الطبيعي لكل ما يتصل به من قرارات وهو الوعاء الصادق لتصوير 

حالته، فان كان ملفه خاليا من الشوائب فهدا الوضع يقيم قرينة لصاحل املوظف تكفي لنقل عبء اإلثبات 

على اإلدارة اليت جيب عليها أن تبني األسباب اليت أدت با إىل إصدار القرار املطعون فيه. 

 

 الفرع الثاني: مراقبة القاضي اإلداري لشروط وطرق اإلثبات:

  يقوم القاضي مبراقبة شروط وطرق اإلثبات ريث يستبعد من دائرة الشروط الصعبة من حيث 

اإلثبات اليت يتعذر عادة على املدعي صاحب الشأن إقناع القاضي بقيامها واالقتصار على الشروط امليسور 

                                                            
 .188- د. عايدة الشامي، خصوصية اإلثبات يف اخلصومة اإلدارية، املرجع السابق، ص  343
 .406- د. أمحد كمال الدين موسى، نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري، املرجع السابق، ص  344
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إثباتا واعتبارها وحدها حمال لإلثبات، وقصر التزام املدعي يف سبيل الوصول إىل طلباته على إثبات توافر هده 

344Fالشروط.

345 

  ويتضح دور القاضي اإلداري يف مراقبة اخلصوم فيما يتعلق باإلثبات لصاحل املدعي يف نظرية املخاطر 

اإلدارية، وهذه النظرية ختتلف عن املسؤولية على أساس اخلطأ ، إذ أ�ا ال تتطلب توافر العناصر الثالث وهي 

اخلطأ والضرر والعالقة السببية، وإمنا األمر خيتلف من حيث ال يتطلب لقيام املسؤولية خطأ وإمنا يكتفي أن 

يتحقق الضرر وأن تقوم عالقة سببية بني تصرف اإلدارة والضرر، ومبا أن اخلطأ ال وجود له هنا لقيام املسؤولية 

345Fفان التصرف يكون مشروعا وصحيحا.

346 

 الفرع الثالث: اإلجراءات النهائية للفصل في النزاع.

  عندما تكون القضية مهيأة للفصل حيدد رئيس تشكيلة احلكم تاريخ اختتام التحقيق مبوجب أمر 

غري قابل ألي طعن ، يبلغ هذا األمر إىل مجيع اخلصوم برسالة مضمنة مع إشعار باالستالم أو بأي وسيلة 

أخرى يف اجل ال يقل عن مخسة عشر يوم قبل تاريخ االختتام احملدد يف األمر ، و يف حالة مل يصدر رئيس 

 تشكيلة احلكم األمر باختتام التحقيق ، يعترب هذا األخري منتهيا بثالثة أيام قبل تاريخ اجللسة احملددة .

     فإذا قدم أحد األطراف مذكرات بعد اختتام التحقيق فإ�ا ال تبلغ و يصرف النظر عنها ، إما إذا قدم 

 طلبات جديدة أو أوجها جديدة ، فال تقبل ما مل تأمر تشكيلة احلكم بتمديد التحقيق .

     كما جيوز لرئيس تشكيلة احلكم يف حالة الضرورة ، أن يقرر إعادة السري يف التحقيق مبوجب أمر غري 

مسبب و غري قابل ألي طعن و يبلغ لألطراف بنفس شروط تبليغ أمر اختتام التحقيق و ميكن إعادة السري يف 

 التحقيق بناء على حكم يأمر بتحقيق تكميلي .

     و ما يالحظ من خالل دراسة هذه املواد أن املشرع اجلزائري أعطى صالحيات واسعة للقاضي املقرر و 

ذلك كله لتحقيق الدور االجيايب للقاضي اإلداري من اجل ممارسة رقابته القضائية يف كل الدعاوى اإلدارية 

عامة و يف دعوى اإللغاء خاصة ، و ذلك بسبب ما تنطوي عليه هذه الدعوى من إثقال كاهل املدعى بإلزامية 

 إثبات عدم مشروعية القرار اإلداري املخاصم .

                                                            
  وما بعدها.451- د. أمحد كمال الدين موسى، نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري، املرجع السابق، ص  345
 .202عايدة الشامي، خصوصية اإلثبات يف اخلصومة اإلدارية، املرجع السابق،ص  د.-   346
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 يعني رئيس احملكمة اإلدارية التشكيلة اليت ستتوىل الفصل يف الدعوى مب رد 844  طبقا للمادة 

 قيدها يف الس ل اخلاص لدى أمانة الضبط.

  وبعد معرفة التشكيلة اجلماعية للمحكمة اإلدارية وبالتايل معرفة رئيسها يتوىل األخري تعيني قاضي 

مقرر أو مستشار مقرر والذي يتمثل دوره يف متابعة ملف الدعوى من خالل اجللسات، وهو من حيدد بناء 

على ظروف كـل قضية األجل املمنوح للخصوم من أجل تقدمي املذكرات اإلضافية واملالحظات بأوجه الدفاع، 

 أن يطلب من اخلصوم كل مستند أو وثيقة يرى أن هلا فائدة يف النزاع 844كما جيوز له عمال باملادة 

املعروض على احملكمة . وهنا تظهر السلطات الواسعة للقاضي اإلداري واختالفها عن سلطات القاضي 

346Fاملدين.

347  

  كما جتدر اإلشارة إىل أن الدعوى املس لة أمام جملس الدولة مبرحلة التحقيق كذلك ميارس 

 واخلاصة 915املستشار املقرر ذات الدور الذي ميارسه زميله على مستوى احملكمة اإلدارية ذلك أن املادة 

 وبذلك تتشارك 873 إىل 838بإجراءات التحقيق على مستوى جملس الدولة أحالتنا بصريح العبارة للمواد 

347Fاحملاكم اإلدارية يف نفس املواد. 

348 

 إعداد المستشار المقرر للتقرير المكتوب : -أ

     مىت أصبحـت القضيـة مهيـأة للفصل فيها أو بانقضاء املواعيد املمنوحة لتقدمي املذكرات و الرد عليها ، 

يقوم املستشار املقرر بإيداع تقريره املكتوب و حيـيل امللف إىل النيابة العامة ، هـذا التقرير الذي يقوم بتالوته يف 

اجللسة و إذا كانت النصوص اخلاصة بالدعاوى اإلداريـة ال تشري إىل حقيقة و حمتوى التقرير ، فان النصوص 

العامة املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية فإ�ا تشري إىل أن املستشار املقرر يتوىل يف هذا التقرير سـرد 

ما وقـع من إشكـاالت يف اإلجراءات و حيلل الوقائع و أوجه دفاع األطراف ، كما يدرج أو يلخص إذا لزم 

348Fاألمر طلباتم اخلتامية ، كما يبيـن مقـاطع النزاع دون أن يبدي رأيه فيها.

349  

                                                            
 .159- د. عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص  347

  .159- د.عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع نفسه، ص 348
و هنا يظهر الفرق بني النظام القانوين للمستشار املقرر يف اجلزائر و النظام الذي يقابله يف فرنسا ، و هو النظـام القانوين ملفوض احلكومة ، -  349

حيث يكون هذا األخري مدعو إلبداء رأيه و اقرتاح حل على القضاة احملكمة اإلدارية أو جملس الدولة ،و كثريا ما يأخذون برأيه جلدية طرحه ، و 
   لذلك كان هلذا النظام دورا بارزا يف بلورة و صياغة نظريات القانون اإلداري.
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     و عمليا ، فان اغلب الالس القضائية أمهلت نظام التقرير ، ريث ال يتلو املستشار املقرر تقريره باجللسة 

 من قانون اإلجراءات املدنية ، و يف ذلك خمالفة لقواعد جوهرية يف 140كما نص عليه القانون يف املادة 

 اإلجراءات ، تعرض القرار القضائي إللغاء عند استئنافه أمام الدرجة الثانية .

 إحالة الملف على محافظ الدولة -ب

 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه" عندما تكون القضية مهيأة لل لسة أو 846نصت املادة      

عندما تقتضي القيام بالتحقيق عن طريق خرب أو مساع الشهود أو غريها من اإلجراءات يرسل امللف إىل حمافظ 

 الدولة لتقدمي التماساته بعد دراسته من قبل القاضي املقرر".

 بعد تنصيبها- و يف جملس الدولة حاليا حمافظ الدولة –و يضطلع بدور النيابة العامة يف احملاكم اإلدارية       

 و مساعدي حمافظ الدولة الذين خيضعون للقانون األساسي للقضاء.

     أما بالنسبة للتقرير الذي تعده النيابة العامة فهو خيتلف عن تقرير املستشار املقرر من حيث كونه عبارة 

349Fعن طلبات و ليس حتليال للوقائع، كما أنه ال يقرتح حلوال على القضاة 

إال أن دور احملافظ ومساعدوه هو  350

350Fتقدمي التماساته بعد إحالة امللف عليه

351 . 

     و سواء قدمت النيابة العامة طلباتا يف ميعاد شهر أو مل تقدم، فبانتهاء هذه املهلة يتعني على املقرر مع 

رئيس الغرفة اإلدارية حتديد تاريخ لل لسة اليت تعرض فيها القضية، و يتم إخطار النيابة العامة حىت يتسىن 

 مساعها و إبداء طلباتا يف اجللسة.

      و ينبغي أن تتم اإلشارة يف القرار الصادر يف دعوى اإللغاء إىل إبداء النيابة العامة لطلباتا و غالبا 

ما يلتمس ممثل النيابة العامة يف طلباته الفصل يف الدعوى طبقا للقانون و ذلك طبعا بعد اإلطالع على 

العرائض و املذكرات اجلوابية و بعد اضطالعه على تقرير املستشار املقرر ليبدي يف األخري طلباته يف الشكل و 

 يف املوضوع و ذلك طبعا للنموذج الكتايب املتعلق بطلبات حمافظ الدولة.

 منه على وجوب إرسال امللف إىل حمافظ 846 جند أن املشرع نص يف املادة 08/09     يف قانون 

الدولة لتقدمي التماساته يف للقضية عندما تكون مهيأة للفصل أو عندما تقتضي القيام بالتحقيق عن طريق 
                                                            

 .251 ،250مسعود شيهوب، املباديء العامة للمنازعات اإلدارية،  املرجع السابق ، ص - د.  350
 .274عبد اهللا مسعودي، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، املرجع السابق، ص -  351
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القيام باخلربة أو لسماع الشهود أو غريها من اإلجراءات، فيحيل القاضي املقرر وجوبا ملف القضية مرفقا 

بالتقرير و الوثائق امللحقة به إىل حمافظ الدولة لتقدمي تقريره املكتوب يف اجل شهر واحد من تاريخ استالمه 

 مللف، و جيب على حمافظ الدولة أن يرجع امللف و الوثائق املرفقة بـه إىل القاضي املقرر مب رد انقضاء األجل .

      يقوم حمافظ الدولة أثناء اجللسة وبعد اكام تقرير املستشار طلباته بعرض تقريره املكتوب و الذي 

يتضمن عرضا عن الوقائع و القانون و األوجه املثارة و رأيه حول كل مسالة مطروحة و احللول املقرتحة للفصل 

351Fيف النزاع ، و خيتتم بطلبات حمددة 

، كما يقوم بتقدمي مالحظاته الشفوية حول كل قضية قبل غلق باب 352

املرافعات .وهكذا اعرتف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية حملافظ الدولة مبمارسة دورين األول قبل إعداد تقرير 

352Fاملستشار والثاين بعد تالوة تقرير املستشار.

353 

وجترى املداوالت سرا دون حضور حمافظ الدولة واألطراف وحماميهم وأمني الضبط ضمانا حلرية 

القضاة يف إبداء أرائهم، ويشار يف احلكم الفاصل للنصوص املطبقة وأن يرد فيه ذكر خمتصر للوقائع وطلبات 

353Fاألطراف وادعاءاتم ووسائل دفاعهم.

354 

 بإحالة مقرره مبوجب املادة 270ويصدر احلكم أو القرار الفاصل يف دعوى اإللغاء طبقا للمادة 

 بأغلبية األصوات ويتم النطق به يف جلسة علنية. 08/09 من القانون 888

 

خـالصـة الفصـل الثـاني 

 

سلطة قاضي اإللغاء يف اجلزائر تتمثل بشكل أساسي مبدى ما يتمتع به من مقومات علمية وعملية 

تؤهله ألن يقضي يف الدعوى املقامـة أمامه مبا حيقق العدالـة وحيمي احلقوق اخلاصة باملوظفني اإلداريني أو 

األفراد أو اهليئات العامة (األشخاص املعنوية) من اعتداء اإلدارة عليها، فمىت توافرت تلك الشروط فإن أول ما 

يتصدى له قاضي اإللغاء هو النظر يف مدى توافر شروط النظر يف دعوى اإللغاء سواء أكانت من الناحية 

                                                            
 .284- د. عبد اهللا مسعودي، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، املرجع السابق، ص  352
  .165. عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص - د353

 .08/09 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 277- أنظر املادة  354
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الشكلية الالزمة لتحريك الدعوى وله يف ذلك سلطة إثـارة أي وجه تلقائيا يراه خمالف ملا نص عليه القانون ، 

 أو من الناحية املوضوعية من خالل النظر يف دعوى اإللغاء وإصدار حكم يف الدعوى.

إىل جانب سلطته التحقيقية وتقديره لوسائل اإلثبات اليت يستطيع بفضلها إقامة الدليل وتسليط الضوء       

على حقيقة الوقائع خاصة أنه أمام طرفني غري متساويني أحدمها هي اإلدارة العامة املسلحة بامتيازات السلطة 

العامة وطرف أخر جمرد من هذه االمتيازات وخيضع لإلدارة مبا لديها من سلطة.وما يالحظ يف هذا الشأن أن 

القاضي منح سلطة مهمة جلرب هذا النقص وتتمثل يف ختفيف عبء اإلثبات الواقع على املدعي بأن يطلب من 

اإلدارة احلائزة لألوراق اإلدارية تقدمي الوثائق واملستندات الالزمة لتكوين قناعاته، وما يالحظ هنا أن املشرع 

وسع من سلطات القاضي اإلداري حيث ميكن له الل وء إىل كافة وسائل التحقيق اليت يراها ضرورية يف حل 

النزاع وجعل له السلطة التقديرية يف االقتناع بذه الوسائل والنتائج اليت تصل إليها.  

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث: سلطات قاضي اإللغاء في مرحلة تنفيذ الحكم والقيود المفروضة عليه. 

 

  بعد القيام بإجراءات التحقيق واستكمال مسارها القانوين يصل القاضي إىل احلكم الذي يفصل يف 

هذا النزاع وقد كان سائدا قدميا أن مهمة القاضي اإلداري تنتهي مب رد التصريح باحلكم الفاصل يف النزاع 

املعروض عليه، غري أن انتشار مفهوم دولة القانون وتكريس مبدأ استقالل القضاء نتج عنه إعادة النظر يف هذه 
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القناعة بإقرار مسؤولية اإلدارة وإلزامها بتنفيذ أحكام القضاء باعتبارها شخصا من أشخاص القانون ومن 

واجبها االمتثال إليه يف كل تصرفاتا. وكما قال الدكتور عمار بوضياف إذا كانت قوة الدولة تكمن يف قضائها 

فان قوة القضاء تكمن يف تنفيذ أحكامه وقراراته اليت قد تبادر اإلدارة إىل عدم تنفيذ هذه األحكام، وهلذا منح 

354Fاملشرع وسائل قانونية للقاضي لضمان تنفيذ اإلدارة ألحكام القضاء.

 حرصا منه على تكريس دولة القانون 355

355Fواستقالل القضاء وهيبة أحكامه القضائية

إال أن هذه السلطات اليت حتدثنا عنها يف كامل البحث و ،356

املمنوحة للقاضي اإلداري تفرض عليها بعض القيود وذلك من أجل ضمان مبدأ الفصل بني السلطات وجتنب 

تعدي القاضي على سلطات اإلدارة.  

وهلذا ارتأيت تقسيم الفصل إىل مبحثني: 

املبحث األول: سلطات قاضي اإللغاء يف مرحلة تنفيذ احلكم. 

املبحث الثاين: القيود املفروضة على القاضي اإلداري. 

 

 

 

 

المبحث األول: وسائل تنفيذ أحكام اإللغاء.  

قبل الدخول يف املوضوع جيب أن نشري أوال إىل أن االستثناء من قاعدة تنفيذ القرارات القضائية أنه 

ميكن وقف تنفيذ القرارات القضائية ،ورئيس جملس الدولة هو املخول قانونا ووحده بإصدار أمر بوقف تنفيذ 

                                                            
 .209- د. عمار بوضياف، دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص  355
- د. عمار بوضياف تنفيذ األحكام القضائية يف املادة اإلدارية بني اإلطار القانوين واالجتهاد القضائي، جملة العلوم االجتماعية والعلوم  356

 .11، ، ص 2007 املركز اجلامعي الشيخ العريب التبسي، تبسة، العدد الثاين، سبتمرب اإلنسانية،
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356Fالقرارات القضائية اإلدارية الصادرة عن احملاكم اإلدارية واملطعون فيها أمامه

.أما احملاكم اإلدارية فهي خمتصة 357

357Fبوقف تنفيذ القرارات اإلدارية وليس بالقرارات القضائية

. وجيب أن يستند وقف تنفيذ القرار القضائي على 358

أوجه جدية من شأ�ا أن حتدث شكوكا فيما خيص الفصل النهائي يف النزاع. 

 أجل من وقد وضع املشرع من أجل ضمان تنفيذ األحكام الصادرة عن القاضي وسائل قانونية وذلك

تكريس دولة القانون واستقالل القضاء وهيبة أحكامه القضائية. وقد تطرقنا إىل هذين الوسيلتني من خالل 

مطلبني. تناول املطلب األول الوسيلة املدنية أما املطلب الثاين فتناول تقرير املسؤولية عن عدم تنفيذ األحكام 

 القضائية.

 المطلب األول: الوسيلة المدنية ( الغرامة التهديدية).   

   األصل أن أحكام القضاء تنفد طواعية واختيارا، غري أن احملكوم ضده قد ال يبادر إىل التنفيذ 

االختياري مما ينبغي إجباره على التنفيذ بالوسائل اجلربية، والغرامة التهديدية هي أهم وسائل التنفيذ اجلربي 

 لألحكام القضائية.

 إىل 980  وقد نظـم قانـون اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة موضوع الغرامة التهديدية يف املواد من 

. حيث يعـود االختـصاص إىل اجلـهة القضائيـة اإلداريـة اليت كانت قد قضت با ( احملكمة اإلدارية، 988

358Fجملس الدولة).

 إذ تتمتع بالسلطات التالية: 359

 

 حتديد قيمة الغرامة وتاريخ سريا�ا. -أ

 أشهر بداية من تاريخ 03 تصفيتها، يف حالة عدم التنفيذ من طرف اإلدارة العامة بعد مرور أجل  -ب

 التبليغ الرمسي.
                                                            

 على مايلي: " جيوز للس الدولة أن يأمر بتنفيذ احلكم الصادر عن 09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 913تنص املادة -  357
احملكمة اإلدارية، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرض املستأنف خلسارة مالية مؤكدة ال ميكن تداركها، وعندما تبدو األوجه املثارة يف االستئناف من 

 شأ�ا تربير إلغاء القرار املستأنف.
 على مايلي:  " ال توقف الدعوى املرفوعة أمام احملكمة اإلدارية، تنفيذ 09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 833تنص املادة -  358

القرار اإلداري املتنازع فيه، مامل ينص القانون على خالف دلك. 
 غري أنه ميكن للمحكمة اإلدارية أن تأمر بناء على طلب الطرف املعين، بوقف تنفيذ القرار اإلداري."

 .391- د. حممد الصغري بعلي، الوجيز يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  359
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  ختفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها كليا عند االقتضاء. -ت

 الفرع األول: تعريف الغرامة التهديدية:

 اجلانب التشريعي، اجلانب منه ـرق إىل تعريفـام، يتطلب األمر، التطـظـف شامل ألي نـللتوصل إىل تعري

 القضائي و كذلك اجلانب الفقهي، و هذا ما سنتبعه يف النقاط التالية:            

/ التعريف التشريعي:   1

 . سـوف نتـطرق إىل تعـريف الغـرامـة التهديدية عـلى مستوى التشـريع األساسي، التشريع العادي، التشريع القضائي

 التشريع األساسي ( الدستور): -أ

1996359Fمن دستور 141ص من خالل املادة ـري، قد نـزائـ اجلـؤسس الـدستـوري امل   إن

، على أن 360

أحكام القضاء تصدر باسم الشعب، مبا يضمن هلا قوة التنفيذ، وحىت يبعث الدستور اجلزائري مهابة ألحكام 

ملزمة كل أجهزة الدولة املختصة، ، 1996 من دستور145ا حسن التنفيذ، جاءت املادة ـن لهـاء و يضمـالقض

  بتنفيذ أحكام القضاء.بأن تقوم يف كل وقت و يف كل مكان ويف مجيع الظروف

 من الدستور، كفلت لألحكام القضائية يف املادة اإلدارية و العادية، على حد سواء، حسن 145 فاملادة 

التنفيذ، و مل جتز ألي جهاز من أجهزة الدولة، أن يتطاول على أحكام القضاء، أو حياول حتت أي ظرف أو ح ة 

360Fتنفيذها أو التأخر يف هذا التنفيذ، طاملا صدرت هذه األحكام باسم الشعب عدم

361.                                                                                                

 اجلزائري على تكريس دولة القانون و استقالل القضاء و هيبة األحكام ؤسس الدستوريو هو ما يؤكد حرص امل

القضائية.  

 ب- التشريع العادي:

                                                            
  : " يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب ".1996 من دستور 141 - املادة  360
 .212 - د.عمار بوضياف : دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، املرجع السابق، ص  361
  . 11:01 الساعة 2010 مارس 19- د. عمار بوضياف : مداخلة " تنفيذ قرارات اإللغاء يف القانون اجلزائري " ، يوم اجلمعة 138
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إال أن هذا التطبيق للغرامـة التهديديـة للمشرع اجلزائري يعرتيه نوع من الغمـوض و اللبس، وهذا               

 قانـون اإلجراءات املدنيـة السابـق، و اليت جاء فيها: " جيـوز 471نلتمسه من خالل عموميـة نص املادة 

بناء على طلب اخلصوم، أن تصدر أحكاما بتهديدات مالية"                                                                                               للجهات القضائية 

القضائية  دليل على مشولية العبارة لكل اجلهات، يف هذه املادة" جهات قضائية " فاستعمال املشرع عبارة 

361Fعلى خمتلف أنواعها و درجاتا

إال أن مشولية هذه العبارة دفعت باجلهات القضائية اإلدارية إىل الرتدد يف ،362

 جند أن املشرع اجلزائري، 09.08احلكم بالغرامة التهديدية لكن بصدور قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 

 ق.إ.م السابق، حيث أجاز بصريح العبارة لل هات القضائية 471أزال الغموض و اللبس الذي اعرتى املادة 

  ق.إ.م و إدارية.980، بناء على طلب اخلصم، األمر بغرامة تديدية، هذا ما تؤكده املادة اإلدارية

، املطلوب منها اختاذ أمر بالتنفيذ، وفقا للمادتني اإلدارية حيث جاء فيها: " جيوز لل هة القضائية 

  مع حتديد تاريخ سريان مفعوهلا".                                                                                                                                 بغرامة تهديدية أعاله، أن تأمر 979 – 978

      مما سبـق يتبني، أن املشرع اجلزائري بالرغم من نصه على جواز تطبيق الغرامة التهديدية، سواء يف 

اجلانب املدين أو اجلانب اإلداري، إال أنه مل يقدم لنا تعريفا قانونيا للغرامة التهديدية، وإمنا اكتفى بتبيان 

األحكام التشريعية املنظمة هلا كنـظام قانـوين،إذ أوضـح شروط احلكم با، و اجلهة املختصة بذلك، إىل 

362Fجانب اآلثار املرتتبة عن احلكم با

 . مما يستوجب علينا، البحث عن تعريف قضائي للغرامة التهديدية.363

                               التعريف القضائي :                                                                                  -ث

                                                            
 –ه 1421 نصا و تعليقا، شرحا و تطبيقا -، دار اهلدى، اجلزائر، الطبعة األوىل، سنة – - أ . سائح سنقوقة : قانون اإلجراءات املدنية 362

  .362 م ، ص 2001
، 2005 -  عز الدين مرداسي: الغرامة التهديدية يف القانون اجلزائري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، اجلزائر، دون ذكر الطبعة، سنة 363
  .10ص 
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           إن القضاء اجلزائري، فقد عرف تذبذبا و غموضا حول مسألة توقيع الغرامة التهديدية ضد اإلدارة، 

فتارة جنده حيكم با و تارة أخرى ال ينطق با، وهو ما الحظناه بالنسبة ملوقف احملكـمة العليا (الغرفة اإلدارية) 

363Fسابقا، أما بالنسبة للس الدولة، فقد تأرجحت قراراته هو اآلخر بني اإلجازة و املنع

364                                                                                                                                      .

وسوف ندعم موقف القضاء اإلداري اجلزائري من توقيع الغرامة التهديدية ضد اإلدارة، ببعض القرارات سواء 

  سابقا -، أو الصادرة عن جملس الدولة.–تلك الصادرة عن الغرفة اإلدارية على مستوى احملكمة العليا 

 سابقا -:                                                                                                                                                                                                                               – / القرارات الصادرة عن الغرفة اإلدارية على مستوى المحكمة العليا 1       

  قرار مؤيد لتوقيع الغرامة التهديدية:           –أ

 م ) و رئيس اللس – قضية السيد ( ب 1995 / 05 / 14القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية بتاريخ      

 الشعيب البلدي، و الذي جاء فيه:   

 06 / 06  " حيث أن املستأنف طالب املندوبية التنفيذية  لبلدية سيدي بلعباس تنفيذ القرار الصادر يف    

 من الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، و أن هذه األخرية رفضت االست ابة لطلبه  و أن مسؤولية 1993/ 

 م) لذا جيب تعويضه بناء على غرامة تديدية.                                                                                             –البلدية قائمة بسبب هذا التعنت اجتاه السيد (ب 

  د.ج".      8000 د.ج عن كل يوم  زهيد، و جيب رفعه إىل 2000لكن حيث أن املبلغ املمنوح أي 

       و هكذا يتضح لنا من خالل هذا القرار، أن احملكمة  تبنت فكرة تسليط الغرامة التهديدية ضد اإلدارة 

يف حال ثبوت امتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء، و هو املسلك ذاته الذي جتسد يف قرارات قضائية 

364Fأخرى

365   . 

                                                            
  .14 - د. عمار بوضياف: تنفيذ األحكام القضائية يف املادة اإلدارية بني اإلطار القانوين و االجتهاد القضائي، املقال السابق ، ص 364
 .217- د. عمار بوضياف:  دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص 365
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 :ب-قرار معارض لتوقيع الغرامة التهديدية

365F، قضية" ب م"، ضد بلدية األغواط1997 أفريل 13 املؤرخ يف 115248  القرار رقم  

، حيث ذهبت 366

الغرفة اإلدارية للقول:" حيث أنه ال سلطة للقاضي اإلداري على ضوء التشريع و االجتهاد القضائي احلاليني يف 

احلكم على اإلدارة بغرامات تديدية إلجبارها على تنفيذ القرارات القضائية املنطوق با ضدها. حيث أن 

رفض االمتثال ملقتضيات قرارات الغرفة  اإلدارية باللس و احملكمة العليا احلائزة لقوة الشيء املقضي فيه و 

الذي يصدر عن سلطة عمومية يعد من جهة جتاوزا للسلطة، و من جهة أخرى عنصرا منت ا ملسؤوليات 

 من ق.إ.م، فإن املستأنف ميكنه رفع دعوى بدف 340السلطة العمومية، و أنه طبقا ملقتضيات املادة 

احلصول على التعويض، إذا كان يرى أن املستأنف عليها رفضت القيام باإللزام القضائي باألداء الواقع على 

عاتقها، و لكنه يف ظل التشريع احلايل  و االجتهاد القضائي، ال ميكنه احلصول على حكم بغرامة تديدية ضد 

366Fاملستأنف عليها"

.  من خالل هذا القرار، نالحظ أن الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا، رفضت احلكم بتوقيع 367

الغرامة التهديدية إلجبار اإلدارة على تنفيذ القرارات القضائية املنطوق با ضده.  مما سبق، نستنتج أن الغرفة 

اإلدارية باحملكمة العليا، مل تستقر على موقف واحد خبصوص إمكانية أو عدم إمكانية تسليط غرامة تديدية 

367Fضد اإلدارات العمومية، يف حال امتناعها عن تنفيذ أحكام القضاء و ثبوت هذا االمتناع يف حماضر رمسية

368   . 

    القرارات الصادرة عن مجلس الدولة:- 2

                                                            
 .194 – 193، العدد األول، ص 1998قرار منشور يف اللة القضائية الصادرة عن احملكمة العليا لسنة - 366

محدي باشا عمر: مبادئ االجتهاد القضائي يف مادة اإلجراءات املدنية، دار هومة للنشر و التوزيع، اجلزائر، دون ذكر الطبعة، سنة -  367
 .95، ص2002

                                                             . 218د. عمار بوضياف:  دعوى اإللغاء، املرجع السابق، ص -  368
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368F- القرار       

، الذي أيد مبقتضاه جملس الدولة قرار الغرفة اإلدارية مب لس قضاء قسنطينة، القاضي 369

 د.ج عن كل يوم تأخري، ضد بلدية ميلة لعدم 2000بوقف األشغال حتت طائلة غرامة تديدية قدرها 

1994369F/ 28/05التزامها بوقف أشغال البناء، مبقتضى األمـر االستع ايل الصادر يف 

، و الذي جاء فيه:                                                                                                                                           370

 السيدة بوعروج - ليس هلا احلق يف الغرامة – بلدية ميلة -  تؤكد أن املستأنف عليها –" حيث أن املستأنفة 

دج عن كل 2000 ، و احملددة ب 1994 / 05 / 28التهديدية املمنوحة هلا ، مبوجب القرار الصادر يف 

يوم تأخري لغاية وقف األشغال، أل�ا عوضت عن أرضها مبا هو عادل،  ريث وقع اتفاق بني الطرفني بعد 

.                                                                                                                   11/03/1995صدور القرار الناطق بالغرامة التهديدية، و الذي أ�ى النزاع فيما بينهما و هذا يف 

حيث أن القرار موضوع االستئناف حدد فقط مبلغ الغرامة، و اليت تسري يف يوم صدور القرار إىل االتفاق    

 اجلديد، مادام قد وقع اتفاق جديد بني أطراف النزاع"                    

فالسيدة بوعروج كان هلا اخليار يف املطالبة إما بالتعويض عن األشغال، أو طلب الغرامة تديدية، و أن الغرفة 

 دج عن كل يوم تأخري، إكراها لبلدية 2000اإلدارية مب لس قضاء قسنطينة، قضت بغرامة تديدية قدرها 

370Fميلة للتوقف عن األشغال

371                                            . 

371F قرار صادر عن جملس الدولة–   

 م"ضد وزارة الرتبية الوطنية، حيث أقر جملس الدولة يف –،قضية "ك 372

القرار املذكور املبدأ التايل: " أن الغرامة التهديدية ينطق با القاضي كعقوبة، و بالتايل ينبغي تطبيق مبدأ قانونية 

اجلرائم و العقوبات، و ال جيوز للقاضي النطق يف املسائل اإلدارية بالغرامة التهديدية، ما دام ال يوجد قانون 

 يرخص با ".
                                                            

 ، غري منشور.97، الغرفة الثالثة، فهرس 1999 / 03 / 03- قرار صادر عن جملس الدولة، بتاريخ  369
 .34 – 33حلسني بن شيخ آث ملويا: املنتقى يف قضاء جملس الدولة، اجلزء األول، املرجع السابق، ص - د.  370
 .498 – 497حلسني بن شيخ آث ملويا: دروس يف املنازعات اإلدارية "وسائل املشروعية "، املرجع السابق ، ص - د.  371

،  ص 2003، الغرفة اخلامسة، منشور يف جملة جملس الدولة، العدد الثالث،سنة 2003 / 04 / 08 املؤرخ يف 014989رقم  - قرار 372
   و ما يليها.177
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   مما سبق، يتبني أنه ال يوجد أي قرار حاول وضع تعريف للغرامة التهديدية، باستثناء القرار األخري الصادر 

 ، الذي عرف الغرامة 2003 / 04 / 08 املؤرخ يف 014989عن جملس الدولة، و الذي حيمل رقم 

التهديدية بأ�ا : " التزام ينطق القاضي به كعقوبة، قصد إلزام املمتنعني عن تنفيذ االلتزام الواقع على عاتقهم 

مبوجب سندات تنفيذية، أحكاما قضائية كانت أو عقودا رمسية ".  و قد انتقد هذا التعريف من قبل األستاذ 

رمضان غناي، يف مقاله " عن موقف جملس الدولة من الغرامة التهديدية "، واعتربه تعريفا غري مألوف، ال عند 

   فقهاء القانون و ال يف اجتهاد القضاء.

وهكذا تبىن القانون اجلديد أحكاما تسمح لل هة القضائية اإلدارية باألمر بالتدابري الضرورية إلرغام 

اإلدارة على التنفيذ وإمكانية حتديد أجل لذلك وهي أحكام مل تكن موجودة يف القانون القدمي وكان االجتهاد 

القضائي يرفض األمر بأي إجراء من اإلجراءات يف هذا االجتاه تطبيق ملبدأ الفصل بني السلطات ولذلك فان 

األحكام اجلديدة جاءت يف حملها وتستحق كل التش يع ولقد مشلت األحكام اجلديدة كذلك النص صراحة 

372Fعلى حق القاضي اإلداري يف توقيع الغرامة التهديدية ويف تصفيتها.

373  

 من قانون اإلجراءات 471واحلقيقة أن اجتهاد القضاء اجلزائري يف هذا الال غري سديد، فاملادة 

املدنية واإلدارية القدمي تنطبق على اإلدارة كما تنطبق على اخلواص أل�ا واردة ضمن احلكام العامة اليت تشمل 

إجراءات التقاضي يف املواد املدنية واإلدارية على السواء من جهة.وعموما فقد فعل املشرع اجلزائري حسنا 

حينما نص صراحة يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على سلطة القاضي يف فرض الغرامة التهديدية على 

 اإلدارة مصححا بذلك منحىن االجتهاد القضائي.

 التعريف الفقهي:- 3

                                                            
 .394مسعود شيهوب، املباديء العامة للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص-  373
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                                                    لقد مت تعريف الغرامة التهديدية من قبل بعض فقهاء القانون اإلداري، نذكر منها :

 "، الذي  عرف الغرامة التهديدية بأ�ا : "عقوبة مالية تبعية حتدد،  Christophe Guettier- الفقيه "

بصفة عامة عن كل يوم تأخري، و يصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه، أو حىت بقصد  ضمان 

373Fحسن تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق"

374                                 . 

    كما عرفت أيضا، بأ�ا : عقوبة مالية تبعية و حمتملة، حتدد مببلغ معني من املال عن كل يوم 

تأخري، بدف جتنب عدم تنفيذ أحكام القضاء اإلداري أو التأخر يف تنفيذها، الصادرة ضد أي شخص من 

374Fأشخاص القانون العام أو أي شخص من أشخاص القانون اخلاص، املكلفة بإدارة مرفق عام

375    

، بأ�ا وسيلة إلجبار املدين على تنفيذ االلتزام الذي يقتضي "شفيقة بن صاولة"و عرفتها الدكتورة    

تدخال  شخصيا من جانبه، و مقتضى هذه الوسيلة، أن حيكم القاضي على املدين املتعنت بغرامة مالية 

يدفعها كل يوم، أو أسبوع، أو شهر، أو فرتة زمنية معينة، يتأخر فيها عن الوفاء بالتزامه بالقيام بعمل أو عن 

375Fكل مرة يأيت فيها املدين عمال ينبغي االمتناع عنه، و ذلك إذا كان التزامه باالمتناع عن عمل

376.                                                                                   

من خالل هذه التعريفات، نالحظ أ�ا وردت متشابة، حيث أ�ا تعترب الغرامة التهديدية أو التهديد املايل أو 

اإلكراه املايل، كما يسميه البعض، عقوبة و جزاء لعدم تنفيذ اإلدارة لألحكام و القرارات الصادرة عن القضاء 

 اإلداري.                                     

 الفرع الثاني: مميزات و خصائص الغرامة التهديدية :                    

                                                            
374  - Christophe  Guettier : l’administration et l’exécution de Justice ,  Actualité juridique 
de droit administratif, 20 juillet / 20 aout 1999 spécial ,P 66     
375  -Jean- François Lachaume : Les Grandes décision de la jurisprudence, droit 
administratif, 1997, Presses universitaires de France, P 555. 

 .276،ص 2010د. شفيقة بن صاولة ، إشكالية تنفيذ اإلدارة للقرارات القضائية اإلدارية دراسة مقارنة، دار هومة، اجلزائر، - 376
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انطالقا من التعريفات السابقة، ميكننا استخالص خصائص و مميزات الغرامة التهديدية، و اليت ميكن      

 حصرها يف النقاط التالية:

 أوال: الغرامة التهديدية ذات طابع تديدي. -

     -  ثانيا : الغرامة التهديدية ذات طابع  وقيت.                                                                    

 -  ثالثا: الغرامة التهديدية ذات طابع  حتكمي.

 أوال: الغرامة التهديدية ذات طابع تهديدي:

إن اهلـدف من استعمال التهديد املايل، هو التغلب على املوقف السليب الذي يتخذه احملكوم عليه 

بالتنفيذ  و الذي نقصد به يف دراستنا هذه اإلدارة، و ال يتم ذلك إال عن طريق التهديد، إذ يستعمله 

القاضي إلجبار ه على التنفيذ(ونقصد بالتنفيذ هنا االلتزام بتنفيذ األحكام و القرارات الصادرة عن القضاء 

376Fاإلداري)، و إال تعرض للحكم عليه مببلغ من املال

377                                                              . 

و حتدد الغرامة التهديدية عن كل فرتة أو وحدة زمنية يتأخـر فيها احملكوم عليه عن تنفيذ التزامه، و     

لذلك فال ميكن حتديد مقدارها اإلمجايل أو النهائي يوم صدور احلكم با، ألن ذلك متوقف على موقف 

احملكوم إىل أن الفرتة الزمنية قد تقدر بالساعات أو األيام أو األسابيع، حسب طبيعة االلتزام، إال أن العرف 

      .القضائي جرى على حتديدها باأليام

    و حىت يتحقق معىن التهديد، جند أن القاضي ال حيدد مقدار الغرامة دفعة واحدة، مما جيعل احملكوم لصاحله 

377Fحيس أنه كلما طال وقت تأخره عن التنفيذ، كلما زاد مبلغ الغرامة التهديدية احملكوم به

لكن يرى بعض  378

                                                            
، 1983محيد بن شنييت: التهديد املايل يف القانون اجلزائري(مذكرة ماجستري)،معهد العلوم احلقوق و العلوم اإلدارية، جامعة اجلزائر،، سنة - د. 377
  .8ص 

 .15 املرجع السابق، ص  الغرامة التهديدية يف القانون اجلزائري،- د. عز الدين مرداسي ، 378
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الشراح، أنه ميكن للقاضي أن حيكم بالغرامة التهديدية كمبلغ كلي ( أو إمجايل )،  و إن كان ذلك نادرا ما 

 حيدث.
378F

379 

، عـوضا " غرامة إجبارية "    وتظهـر ميزة التهـديد بشكل واضـح من خالل استعمـال املـشرع اجلـزائري عبارة 

 قانون مدين، حيث جاء فيها " إذا كان تنفيذ 174يف املادة " غرامة تهديدية "، عـن استعماله عبارة  

االلتزام عينا غري ممكن أو غري مالئم إال إذا قام به املدين نفسه ، جاز للدائن أن حيصل على حكم بإلزام 

هذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن ،  إن امتنع عن ذلك "غرامة إجباريةاملدين بذا التنفيذ و بدفع 

379Fالتهديد املايل، وسيلة إجبار و ضغط على املدين حىت يقوم بتنفيذ التزامه

380.                                                                                                                      

 ثانيا: الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت:

الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت، يعين أ�ا ال تكون واجبة التنفيذ، حىت و إن صدرت عن  

380Fحمكمة آخر درجة

 إما بعدم –، فعلى القاضي الذي أمر بالتهديد املايل، بعد جالء موقف املدين �ائيا 381

 أن ينظر يف هذا األمر مرة ثانية، ملراجعة  و حتويل –التنفيذ الكلي أو اجلزئي لاللتزام أو التأخر يف التنفيذ 

املبلغ من مصفى إىل مبلغ من املال، جيوز التنفيذ مبقتضاه أي حتديد املبلغ النهائي،  و منه فإن التهديد املايل 

يف بادئ األمر هو إجراء وقيت، املقصود منه محل احملكوم عليه وإجباره على التنفيذ، مىت اختذ هذا األخري 

موقفا �ائيا، ليتحول إىل أمر �ائي، و ذلك بعد تصفية املبالغ املرتاكمة، و حتديد املبلغ النهائي من قبل 

 القاضي.

 ثالثا: الغرامة الغرامة التهديدية ذات طابع تحكمي

                                                            
- د. حممد شكري سرور: موجز األحكام العامة لاللتزام يف القانون املدين املصري، دار النهضة العربية للطبع و النشر و التوزيع ، القاهرة،  379

 .33، ص 1995دون ذكر الطبعة، سنة 
  وما بعدها.10، ص املذكرة السابقة ، التهديد املايل يف القانون اجلزائري،محيد بن شنييت- د.  380
 .15 ،املرجع السابق، ص الغرامة التهديدية يف القانون اجلزائري- د. عز الدين مرداسي،   381
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الغرامة التهديدية ذات طابع حتكمي، يعين أن القاضي يقدرها تقديرا حتكميا، ال يتقيد فيه إال مبراعاة     

القدر الذي يرى أنه منتج يف حتقيق غايتها، و هي إخضاع احملكوم عليه و محله على أن يقوم بتنفيذ 

381Fالتزامه

382                                                                                                                                                                                                                  .

 ويت لى تقدير القاضي للغرامة التهديدية من خالل:

 / سلطته يف رفض أو قبول طلب احملكوم لصاحله للتهديد املايل، دون أن يشرتط أن يكون املقدار مقاربا 1

للضرر الذي يصيب احملكوم لصاحله، بل ال يشرتط للحكم  بالتهديد املايل وجود ضرر أصال.                                                                                                                                               

 - سلطته يف حتديد األجل الذي يراه مناسبا للتنفيذ2

- سلطته يف رفع قيمة الغرامة التهديدية، مىت تبني له أن املبلغ احملكوم به، غري كاف إلجبار احملكوم عليه 3

382Fعلى التنفيذ

383                      . 

 الفرع الثالث: سلطة القاضي اإلداري بالنظر في الغرامة التهديدية.

        يثور التساؤل حول سلطة القاضي اإلداري بالنظر يف الغرامة التهديدية، مبرحلتيه، فهل له السلطة 

املطلقة يف مرحلة احلكم بالغرامة التهديدية، شأنه يف ذلك شأن القاضي العادي؟ أم أن سلطته مقيدة يف 

                                                                                         ذلك؟ و إذا كانت مطلقة يف مرحلة احلكـم بالغـرامة التهـديدية، فهل هي كذلك يف مرحلة التصفية؟                                                                                                                                                     

 أوال: سلطة القاضي اإلداري في مرحلة الحكم بالغرامة التهديدية:

        ختتلف سلطة القاضي يف إصدار الغرامة التهديدية يف اجلانب املدين عنه يف اجلانب اإلداري:                                                              

383Fفالقاضي العادي يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة يف إصدار الغرامة التهديدية

، على عكس احلال بالنسبة 384

                                                            
 منشورات – آثار االلتزام – - د. عبد الرزاق أمحد السنهوري: الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، نظرية اإللتزام بوجه عام، اإلثبات  382

  .813، ص 1998احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، اجلزء الثاين، الطبعة الثالثة، سنة 
 

  ومابعدها.36التهديد املايل يف القانون اجلزائري، املذكرة السابقة، ص د. محيد بن شنييت، -  383
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للقاضي اإلداري الذي قيده املشرع بالتنفيذ احملقق، إذ ال جيوز له توقيع الغرامة التهديدية إال يف حالة عدم 

 التنفيذ احملقق للحكم.                                                     

، املتعلق بالغرامات التهديدية يف الال املدين، حيث 1972 من قانون 5      و هذا ما جنده يف املادة 

نصت على أن: " احملاكم تستطيع، و لو تلقائيا، أن تقرر غرامة تديدية لضمان تنفيذ أحكامها"، مما يدل 

على أن القاضي العادي يستطيع توقيع الغرامة التهديدية يف نفس الوقت الذي يفصل فيه يف املوضوع.                                                                                                     

أما بالنسبة للقاضي اإلداري فاألمر خيتلف، إذ ال يوجد نص يؤكد على إمكانيته من إصدار الغرامة 

التهديدية، يف الوقت الذي يصدر فيه احلكم يف املوضوع، حيث ال ميكن للقاضي اإلداري توقيع الغرامة 

 يوليو 16 من قانون 2التهديدية إال عندما يكون عدم التنفيذ حمققا فيما بعد، و هذا ما جاء يف نص املادة 

: " يف حالة عدم تنفيذ حكم صادر من جهة قضاء إداري، فإن جملس الدولة يستطيع ، و لو 1980

 تلقائيا، توقيع غرامة تديدية ضد األشخاص املعنوية للقانون العام لضمان تنفيذ هذا احلكم".   

، نهائي في حالة عدم تنفيذ حكم من تقنني احملاكم: " 4 – 8وكذلك، طبقا ملا جاء يف نص املادة       

384Fفإن الطرف املعين يستطيع أن يطلب من احملكمة اإلدارية اليت أصدرت احلكم ضمان تنفيذه..."

385                                                                                                                                          .

فإذا توافرت حالة عدم التنفيذ احملقق للحكم، تكون للقاضي اإلداري السلطة التقديرية و املطلقة يف احلكم 

بالغرامة التهديدية، شأنه يف ذلك شأن القاضي املدين، بعد التأكد من توافر شروطها.                                                                                                                                                                                                                                           

و عليه، ترتكز سلطة القاضي اإلداري التقديرية يف احلكم بالغرامة التهديدية  بعد حتقق حالة عدم التنفيذ  يف 

                                                                                                                        .تقدير مدى مالئمة احلكم بالغرامة التهديدية من جهة، و تقدير العناصر اليت تقوم عليها من جهة أخرى

                                                                                                                                                                                    
 .58 املرجع السابق، ص الغرامة التهديدية يف القانون اجلزائري،- د. عز الدين مرداسي،  384

385-Pierre Bon : Un Progrès de l’Etat de droit : la loi du 16 Juillet 1980, relative aux astreintes en matière 
administrative et à l’exécution des jugements par la puissance publique, Revue de droit 
public et de la science politique, p 35 – 36.    
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 سلطة القاضي اإلداري في تقدير مالءمة الحكم بالغرامة: -أ

     إن احلكم بالغرامة التهديدية أمر جوازي  مرتوك لتقدير القاضي، فهو غري ملزم باحلكم با مب رد طلبها، 

385Fبل عليه التأكد أوال فيما إذا كان طلب املدعي مؤسسا و جديا أم ال

، و أن يتفحص مدى توافر شروط 386

احلكم با، غري أن توافر هذه األخرية ال تلزم القاضي احلكم بالغرامة التهديدية، بل أن ذلك أمر جوازي 

386Fللمحكمة، تقدره حسب ظروف الدعوى و معطياتا

، و ذلك من خالل النظر يف مدى مالئمة احلكم 387

بالغرامة مع موقف احملكوم عليه بالتنفيذ، خاصة و أن اهلدف من الغرامة التهديدية هو الضغط على إرادة 

احملكوم عليه، و محله على القيام بالتنفيذ، فالقاضي ميكنه أن يقدر احلكم با من عدمه بناء على إمكانية 

 حتقق اهلدف.       

387F قانون إجراءات مدنية و إدارية980   كما نص املشرع اجلزائري من خالل املادة 

، على السلطة 388

التقديرية للقاضي اإلداري يف احلكم بالغرامة التهديدية من عدمه، و الدليل على ذلك استعماله ملصطلح 

"جيوز"، مبعىن أن القاضي اإلداري حر يف قبول طلب احلكم بالغرامة التهديدية أو رفضه، و هذا ما يؤكد 

388Fعدم تعلق الغرامة التهديدية بالنظام العام

389. 

                                                                                                     ب- سلطة القاضي اإلداري في تحديد عناصر الغرامة التهديدية.

يستطيع القاضي اإلداري مثل القاضي العادي كاما، أن حيدد بكل حرية عناصر الغرامة التهديدية سواء تعلق 

 ..األمر بتحديد معدهلا أو مبدتا أو بتحديد بداية سريا�ا و �ايتها

 سلطة القاضي اإلداري في تحديد معدل الغرامة التهديدية:                                            * 

                                                            
 .364 املرجع السابق، ص  نصا و تعليقا، شرحا و تطبيقا،– قانون اإلجراءات املدنية - أ. سائح سنقوقة، 386
 .59 املرجع السابق، ص  الغرامة التهديدية يف القانون اجلزائري،- د. عز الدين مرداسي، 387
 – 978 لل هة القضائية اإلدارية، املطلوب منها اختاذ أمر بالتنفيذ، وفقا للمادتني  يجوز قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية:"980- املادة  388
  أعاله، أن تأمر بغرامة تديدية مع حتديد تاريخ سريان مفعوهلا".  979
 .59- د. عز الدين مرداسي، املرجع نفسه، ص  389
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    إن جعل احلكم بالغرامة التهديدية أمرا جوازيا ليس املظهر الوحيد للسلطة الواسعة للقاضي خالل 

هذه املرحلة، بل جند مظهرا آخر أكثر تدعيما و توضيحا هلذه السلطة عند احلكم بالغرامة التهديدية، و هو 

 سلطته املطلقة يف حتديد مقدار أو معدل الغرامة التهديدية.               

  و نشري إىل أن هذا املعدل غري ثابت، فهو يتغري من قضية ألخرى، تبعا لظروف كل دعوى،و ذلك ألن 

389Fالقاضي اإلداري ليست له عناصر حمددة، يتعني عليه االعتماد عليها يف حتديد مقدار الغرامة

، فهو يعتد يف 390

 تقديره باعتبارات ثالثة

  - خطورة ما يرتتب على عدم التنفيذ من نتائج بالنسبة لدوي الشأن.

 -  مدى يسار الشخص االعتباري العام املمتنع عن التنفيذ أو التأخر فيه.

 -  مدى كفايته للتغلب على ممانعة اإلدارة للتنفيذ و محلها عليه كرها.                        

 * سلطة القاضي في تحديد مدة الغرامة التهديدية:

   يف سبيل حتديد مدة الغرامة التهديدية للقاضي اإلداري اخليار بني عدة أمور:

 - إما  أن حيدد مدة معينة لسريان الغرامة كأن تكون شهرا أو أكثر أو أقل مثال، لتبدأ بعد ذلك إجراءات 

 بالرغم من – على غرار القاضي العادي –تصفيتها أو تسويتها، و يف هذه احلالة ميكن للقاضي اإلداري 

حتديده صراحة ملدة الغرامة التهديدية أن يقوم بتعديلها زيادة أو نقصانا وفقا ملقتضيات احلال.                                                                                                                       

- إما يرتك املدة دون حتديد، و بذلك تسري إىل أن تقوم اإلدارة بتنفيذ احلكم،أو إىل أن يقوم القاضي بتصفية 

 الغرامة.

                                                            
 ،  62 املرجع السابق ،ص الغرامة التهديدية يف القانون اجلزائري، - د. عز الدين مرداسي،  390
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390F إما أن يعلن يف احلكم صراحة أن املدة تبقى سارية إىل غاية تنفيذ احلكم–

391. 

 قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، ما يلي: "جيوز لل هة القضائية اإلدارية، املطلوب 980 وقد نصت املادة 

 أعاله، أن تأمر بغرامة تديدية مع حتديد تاريخ سريان 979 و 978منها اختاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتني 

391Fمفعوهلا"

392        . 

     من خالل هذه املادة، يتبني أن املشرع اجلزائري أجاز للقاضي اإلداري حتديد تاريخ سريان مفعول الغرامة 

التهديدية، و ترك له السلطة التقديرية املطلقة يف ذلك، حيث حيدد مدة سريان الغرامة التهديدية تبعا 

ملقتضيات احلال و وفقا ملا يراه مناسبا لتنفيذ حكمه.   

                                                      *  سلطة القاضي اإلداري في تحديد بداية سريان الغرامة التهديدية و نهايتها:   

    بادئ ذي بدأ، نشري إىل أن حلظة بدء سريان الغرامة التهديدية، مل يتم حتديدها من قبل املشرع،  و إمنا 

ترك أمرها للقاضي سواء العادي أو اإلداري، و بالرجوع إىل التشريع اجلزائري، و من خالل تفحص النصوص 

املنظمة للغرامة التهديدية يف املادة اإلدارية، مل جند و ال مادة أشارت إىل حلظـة بدء سريان الغرامة التهديدية، و 

ال اللحظة اليت تتوقف عندها، مبعىن وأمام سكوت املشرع اجلزائري حول هذه املسألة، ميكننا طرح التساؤل 

التايل: هل يعين ذلك أنه ترك حتديد حلظة بدء سريان الغرامة التهديدية و اللحظة اليت تتوقف عندها، للقاضي 

 اإلداري.

                                                            
391- Pierre Bon :op.cit,p 39. 

 على مايلي: عندما يتطلب األمر أو احلكم أو القرار، إلزام أحد 09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 978-  تنص املادة  392
األشخاص املعنوية العامة أو هيئة ختضع منازعاتا الختصاص اجلهات القضائية اإلدارية باختاذ تدابري تنفيذ معينة، تأمر اجلهة القضائية اإلدارية 

املطلوبة منها ذلك، يف نفس احلكم القضائي، بالتدابري املطلوب مع حتديد أجل للتنفيذ، عند االقتضاء." 
 على مايلي  " عندما يتطلب األمر أو احلكم أو القرار، إلزام أحد 09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 979- كما تنص املادة 

األشخاص املعنوية العامة أو هيئة ختضع منازعاتا الختصاص اجلهات القضائية اإلدارية باختاذ تدابري تنفيذ معينة، مل يسبق أن أمرت با بسبب 
 عدم طلبها يف اخلصومة السابقة، تأمر اجلهة القضائية اإلدارية املطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري جديد يف أجل حمدد."
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    إن اإلجابة على هذا التساؤل تستدعي العودة إىل طبيعة الغرامة التهديدية و اهلدف من احلكم با، فعلى 

اعتبار أن الغرامة التهديدية هي وسيلة غري مباشرة للوصول إىل التنفيذ العيين، و ذلك بالضغط ماليا على 

احملكوم عليه حلمله على تنفيذ االلتزام امللقى على عاتقه، فإن حلظة بدء سريا�ا تبدأ مع بداية التنفيذ، و امتناع 

احملكوم ضده عنه (عن التنفيذ)، و مبا أن التنفيذ ال ميكن أن يبدأ إال إذا توافر لدى الدائن أو احملكوم لصاحله 

سند تنفيذي، و األحكام القضائية ال تعترب كذلك إال إذا حازت القوة التنفيذية، فإن بدء سريان الغرامة 

التهديدية ال تكون إال مىت اكتسب احلكم الصادر تبعا له القوة التنفيذية.                                                                                                            

و عليه، فإن القاضي الذي حيدد حلظة بدء سريان الغرامة التهديدية من يوم النطق باحلكم با أو أي تاريخ 

آخر خيتلف عن تاريخ اكتساب احلكم للقوة التنفيذية، يكون خمالفا للقانون و املنطق.                                                                                        

و من مث، فإن سلطة القاضي يف حتديد حلظة بدء سريان الغرامة التهديدية مقيدة، إذ هي مرتبطة بالقوة 

التنفيذية، و هذا القيد مل ينص عليه املشرع اجلزائري، و إمنا فرضته طبيعة الغرامة التهديدية و اهلدف منها 

 احلكم با.

      أما فيما يتعلق بسلطة القاضي يف حتديد �اية سريان الغرامة التهديدية فإنه كما سبق القول ال يوجد نص 

392Fقانوين يقرها، و ال يوجد نص مينعه صراحة من أن حيـدد تارخيا لنهايـة سريان الغرامة التهديدية

، فهذا يعين 393

 أن املشرع ترك حتديده للسلطة التقديرية للقاضي ليحدده حسب ظروف كل قضية، فهي مسألة تتعلق بالواقع.

   و نذكر، أنه ال يوجد ما جيرب القاضي على حتديد تاريخ انتهاء سريان الغرامة التهديدية، و ال يوجد أيضا ما 

مينعه من ذلك، و إن كان حتديده سيعود بالفائدة املرجوة من نظام الغرامة التهديدية على احملكوم لصاحله و 

393Fاحملكوم ضده على حد سواء

394    .

                                                            
  ومابعدها.59 ، املرجع السابق، ص الغرامة التهديدية يف القانون اجلزائريد. عز الدين مرداسي، -  393
 .62 – 61- د. عز الدين مرداسي، املرجع نفسه، ص  394
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 ثانيا: سلطة القاضي اإلداري في مرحلة تصفية الغرامة التهديدية.

  ختتلف طبيعة الغرامة التهديدية يف مرحلة التصفية، تبعا لنوع الغرامة التهديدية احملكوم با                                         

و الغرامة التهديدية تنقسم إىل نوعني: غرامة تديدية �ائية، و غرامة تديدية مؤقتة.                                                                                                       

394F قانون إجراءات مدنية و إدارية984املشرع أجاز يف املادة 

، لل هة القضائية اإلدارية ،عند االقتضاء أو 395

الضرورة، أن ختفض مقدار الغرامة التهديدية أو تلغيها، دون أن حيدد نوع الغرامة اليت قصدها يف هذه املادة، 

هل هي غرامة �ائية أو مؤقتة. نستخلص أن املشرع اجلزائري بالرغم من أنه أجاز لل هات القضائية اإلدارية 

ختفيض أو إلغاء الغرامة التهديدية، عند الضرورة، إال أن موقفه مل يكن  واضحا حول نوع الغرامة اليت 

قصدها يف هذه املادة. فكان من املفروض على املشرع اجلزائري، إذا كان يقصد الغرامة النهائية، أن يلغي 

مصطلح "اإللغاء" ألنه يف الغرامة النهائية ال جيوز للقاضي اإلداري إلغاء الغرامة، و إمنا جيوز له ختفيضه فقط 

عند توافر الضرورة، ألنه إذا كان يقصد الغرامة املؤقتة، كـان عليه أن يلغي عبارة " عند الضرورة"، ألن هذه 

العبارة تشرتط فقط عندما تكون الغرامة �ائية، يف حني أن الغرامة املؤقتة، وان كان عدم التنفيذ ثابتا جيوز 

إلغاؤها.  

395F      و على املستوى القضائي، جند الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا

  سابقا  أكدت السلطة التقديرية 396

للقاضي اإلداري يف حتديد مقدار الغرامة التهديدية، و مل تقف عند هذا احلد ، وإمنا جتاوزته إىل الرفع من 

                                                            
 على مايلي: "جيوز لل هة القضائية  ختفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها، عند 09.08 قانون إجراءات مدنية و اإلدارية 984- املادة  395

 الضرورة".
 م) و رئيس اللس الشعيب البلدي، غري – بني السيد (ب 1333944، الذي حيمل رقم 1995 / 05 / 14- القرار الصادر يف  396

 منشور.
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قيمتها، ملا تبني هلا أن مبلغها زهيد، حيث قضت مبا يلي: "...لكن حيث أن املبلغ املمنوح أي 

396F د.ج"8.000.00 د.ج عن كل يوم تأخري زهيد، جيب رفعه إىل 2.000.00

397     . 

وهلذا ميكن القول بصفة عامة أنه لكي حيافظ القاضي اإلداري على التوازن بني أطراف العالقة 

القانونية اليت حتكمها القاعدة القانونية يف جمال القانون اإلداري واليت تكون غالبا ما بني اإلدارة وما تتمتع به 

من سلطات وامتيازات  وبني الفرد فانه ينبغي أن ختـول له سلطـة فعليـة لتنفيذ ما يصدره من أحكام ، حيث 

397Fال قيمة حلكم بيد احملكوم له ال يستطيع تنفيذه يف مواجهة اإلدارة .

398 

 لمطلب الثاني: تقرير المسؤولية عن عدم تنفيذ األحكام القضائية:ا

  املالحظ يف عمل الغرف اإلدارية و جملس الدولة يف حل هذه اإلشكاالت يظهر جليا أ�ا تبذل 

جهدا كبريا من أجل إجياد الوسائل املناسبة إلرغام اإلدارة على تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية الصادرة ضدها 

و من هذه الوسائل جند مسؤولية املوظفني على عدم تنفيذ القرار القضائي اإلداري، فيرتتب على امتناع 

املوظف املنوط بت نفيد احلكم الصادر باإللغاء عن التنفيذ تعرضه جلزاء جزائي طبقا للنص الوارد يف قانون 

398Fالعقوبات.

399  

 المسؤولية الجزائية الفرع األول:

  من املبادئ اهلامة اليت حتكم القانون اجلنائي هو مبدأ شرعية العقوبة ، أي أنه ال ميكن مساءلة أي 

شخص جزائيا عن فعل قام به إال إذا كان هذا الفعل يندرج يف عداد اجلرائم املنصوص عليها يف قانون 

العقوبات أو القوانني األخرى ، و ذلك تطبيـقا للمـادة األوىل مـن قانون العقوبات اليت تنص على أنه " ال 

جرمية و ال عقوبة أو تدابري أمن بغري قانون " و بالتايل ال ميكن تطبيق أية عقوبة جزائية على املوظف املخالف 

 لتنفيذ القرار القضائي اإلداري ما مل تكن هذه املخالفة بنص القانون.

                                                            
  ومابعدها.321م. شفيقة بن صاولة، إشكالية تنفيذ اإلدارة للقرارات القضائية اإلدارية، املرجع السابق، ص -  398
 .536- د. حسن السيد بسيوين، دور القضاء يف املنازعة اإلدارية، املرجع السابق، ص  398
 .391د . نواف كنعان، القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص -   399
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  و سنبني يف البداية أركان جرمية االمتناع عن تنفيذ القرار القضائي اإلداري عمدا ، مث نتعرض بعد 

 ذلك إلجراءات رفع الدعوى اجلزائية ضد املوظف .

 الفرع الثاني: أركان جريمة االمتناع عن تنفيذ القرار القضائي اإلداري.

   املتضمن 2001 جوان 26 املؤرخ يف 01/09 مكرر من قانون 138  بالرجوع إىل نص املادة 

قانون العقوبات و اليت تقضي بأنه :" كل موظف عمومي استغل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو 

 سنوات و بغرامة من 03 أشهر إىل ثالث 06امتنع أو اعرتض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب باحلبس من ستة 

399F دج " و بالتايل  فأركان جرمية االمتناع عن التنفيذ تتمثل50.000 إىل 5.000

  يف:400

 - الركن املفرتض" الصفة" : أن يكون املتهم موظفا . 01

 - شرط االختصاص : أن يكون التنفيذ من اختصاص املوظف02

  _ الركن املادي : أن ميتنع أو يوقف أو يعرتض أو يعرقل عمدا التنفيذ03

  _ القصد اجلنائي :  العمد.04

 - الركن المفترض " الصفة " :  أن يكون المتهم موظفا  01

 املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 2006 جويلية 15  بالرجوع إىل األمر املؤرخ يف 

 منه اليت عرفت املوظف بأنه " كل عون معني يف وظيفة عمومية دائمة و رسم يف رتبة يف 04و حتديدا املادة 

السلم اإلداري " فهذا التعريف ينطبق على األعوان الذين ميارسون نشاطهم يف املؤسسات و اإلدارات 

العمومية.كما أن القاضي اجلنائي يتوسع يف تعريفه للموظف " كل من يعهد اليه بعمل يف خدمة مرفق عام 

400Fتديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل يف التنظيم اإلداري لدلك املرفق

401. 

   و انطالقا من هذا التعريف املكرس يف القانون اإلداري  ميكن استخالص العناصر األساسية اليت 

يقوم عليها تعريف املوظف و هي أربعة : صدور أداة قانونيـة يعـني مبقتضاها الشخص يف وظيفة عمومية ، 

القيام بعمل دائم أي االستمرارية ريث ال تنفك عنه إال بالوفاة أو االستقالة أو العزل أو التقاعد و هي 

                                                            
 .293م. شفيقة بن صاولة، إشكالية تنفيذ اإلدارة للقرارات القضائية اإلدارية، املرجع السابق، ص -  400

 .446- د. حسن السيد بسيوين، دور القضاء يف املنازعة اإلدارية، املرجع السابق، ص  401
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الوسائل القانونية العادية إل�اء عالقات العمل ناهيك عن انتهاء عالقة العمل بواسطة قرار تسريح أو إ�اء 

املهام " اإلقالة " و من مث ال يعد موظفا املستخدم املتعاقد ، و كـذا التـرسيم يف رتبة يف السلم اإلداري ، ممارسة 

 01/88نشاط يف مؤسسة ذات طابع إداري و هي هيئات عمومية ختضع للقانون العام كما عرفها قانون 

 املتضمن قانون التوجيه املؤسسات العمومية و كذا اإلدارات املركزية يف الدولة و 12/01/1988املؤرخ يف 

401Fكذا املصاحل غري املمركزة التابعة لإلدارات املركزية و كذا اجلماعات احمللية املتمثلة يف الوالية و البلدية

402. 

  و قد عرفه الدكتور عبد املنعم عبد العظيم جيزة بأنه " هو كل فرد مرتبط بالدولة أو أحد أشخاص 

402Fالقانون العام بعالقة وظيفية ختوله سلطة ككنه من عدم تنفيذ احلكم أو من وقف تنفيذه "

403. 

 - شرط االختصاص : أن يكون التنفيذ من اختصاص الموظف .02

  االختصاص ضرورة يقتضيها شرعية تنفيذ أي عمل و بالتايل ال ميكن بأي حال من األحوال أن 

حتمل اجلرمية على موظف غري خمتص أساسا بالتنفيذ ، حىت و لـو كـانت له سلطـة على املختص بالتنفيذ ، 

فسكوت الرئيس اإلداري عن عدم تنفيذ القرار الفضائي من قبل املوظف املختص املرؤوس ال يعترب قد ارتكب 

 جرمية االمتناع عن تنفيذ اإلحكام و القرارات القضائية و ذلك ما مل يتخذ إجراء إجيايب ملنع التنفيذ أو وقفه .

  و ال يشرتط لتوافر هذا الركن أن يكون املوظف خمتصا بكل إجراءات التنفيذ ، بل يكفي أن يدخل 

يف اختصاصه إجراء من إجراءات التنفيذية و هذا األمر يتحقق عندما يكون التنفيذ مرتبطا بتدخل عدة 

موظفني إلكامه فيسأل كل موظف يف حدود اختصاصه. 

 

 

 

 - الركن المادي : أن يمتنع أو يوقف أو يعترض أو يعرقل عمدا التنفيذ03

                                                            
 .09 ، ص 2006 ،دار هومة، سنة 2د. أحسن بوسقيعة : الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص ، الطبعة الثالثة ، اجلزء   -402

 .581 ، ص 1971 ، سنة 01عبد املنعم عبد العظيم جيزة : آثار حكم اإللغاء ، دار الفكر العريب ، طبعة   د. -403
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 مكرر من قانون العقوبات فإن الركن املادي هلذه اجلرمية يتمثل يف إحدى 138  حسب نص املادة 

 السلوكات الرمة اليت ذكرتا املادة ، و هي : 

_ استعمال سلطة الوظيفة لوقف تنفيذ احلكم القضائي فهنا املوظف له سلوك إجيايب أي يستغل السلطة 

املخولة له ركم وظيفته  وكافة الصالحيات املنوطة به يف وقف التنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة 

 اليت يشغل فيها تلك الوظيفة ,

_ االمتناع : هو سلوك مادي له وجهني فقد يكون سليب أو إجيايب ومفاده أن يتخذ املوظف موقف ميتنع فيه 

 عن تنفيذ حمتوى احلكم أو القرار الذي يتضمن التزام على اإلدارة .

_ اإلعرتاض : و يتمثل يف موقف إجيايب يتخذه املوظف يف اإلدارة املنفذ ضدها يعرتض مبوجبه عن عملية 

 التنفيذ ,

_ عرقلة التنفيذ : هو قيام املوظف بسلوك أو إجراءات قانونية أو إدارية من شأ�ا إعاقة عملية التنفيذ اليت 

 تكون قد باشرها اخلصم ضد اإلدارة . 

  _ الركن المعنويّ  القصد الجنائيّ  : العمد04

  يتحقق العمد عندما تت ه نية الشخص إىل ارتكاب فعل يعلم أنه معاقب عليه يف القانون و هذا ما 

403Fيعرب عنه يف الفقه اجلنائي بالقصد اجلزائي

 ، و يف جمال التنفيذ يتوفر هذا الركن عندما تت ه إرادة املوظف 404

إىل احليلولة دون تنفيذ القرار بغري سبب مشروع و منه فإن الركن املعنوي يتحقق بتوفر العلم و اإلرادة  للقيام 

بإحدى السلوكات الرمة مع اإلشارة أن املشرع ذكر مصطلح العمد يف املادة بالنسبة جلميع الصور األربعة مبا 

404Fيفيد أن اجلرمية العمدية

405.  

  و إذا وجدت صعوبات قانونية أو مادية تواجه املوظف يف التنفيذ فإنه يؤدي إىل نفي القصد اجلنائي 

 و بالتايل نفي اجلرمية.

 و هناك حاالت أو مربرات كثرية تؤدي إىل نفي القصد احلنائي من أمهها : 

                                                            
 .696د.حممد عبد احلميد أبو زيد، املرجع يف القانون اإلداري، املرجع السابق، ص -  404

 .295- م. شفيقة بن صاولة، إشكالية تنفيذ اإلدارة للقرارات القضائية اإلدارية، املرجع السابق،  405
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 ـ غياب أو ضعف اإلعتمادات املالية اليت يتطلبها التنفيذ .

 ـ عدم وضوح القرار املراد تنفيذه .

   .ـ استحالة تنفيذ القرار من الناحية املادية كصعوبة إعادة احلال إىل ما كانت عليه يف السابق

 الفرع الثالث: إجراءات رفع الدعوى الجزائية .

  لقد كان هذا اإلجراء حمل جدل فقهي فالبعض أيده و بعض حتفظ يف تطبيقه فالفقه املؤيد له منهم 

الدكتور مصطفى كمال وصفي الرفاعي حيث يرى أن هذا اإلجراء جد مهم على أساس أن تنفيذ القرار 

القضائي حتيطه صعوبات مما يتطلب دقة خاصة يف التقدير و كذلك كثريا من املسؤولية عن التنفيذ كس 

405Fجهات رئاسية أو الوزراء 

406
. 

   يف حني البعض منهم خاصة الدكتور سليمان حممد الطماوي يتحفظ على هذا اإلجراء حيث يرى 

بأنه جيب أن تنحدر من مغبة محاية املوظف الذي حيول دون تنفيذ القرارات و حنن نساند الرأي الثاين الذي 

هو أقرب للصواب على أساس أن اجلهات القضائية اإلدارية هي املختصة يف تقدير قبول الدعوى من 

406Fعدمها

407. 

  ال ميكن النظر إىل اإلدارة بنظرة احلفاظ على مسعتها هذا يعد خرقا ملبدأ املساواة أمام القانون أي ال 

يوجد طرف ممتاز فيما خيص قضية التنفيذ أحكام القضاء و ال ميكن تقدمي أعذار غري قانونية للتهرب من 

املسؤولية و عربت األستاذة فريدة أبركان يف ملتقى قضاة الغرف اإلدارية أنه " ال جيوز لإلدارة أن تت اوز حدود 

407Fالصالحيات الشرعية تنتهك با احلريات و احلقوق و تفقد االحرتام املستحق هلا "

408 . 

  و بالتايل فت رمي فعل االمتناع عن تنفيذ القرار القضائي اإلداري عمدا ال يشكل أي عائق يف 

تطبيقها ضد املوظفني املخالفني لتنفيذ القرار ، لكن الدكتور : حممد باهي أبو يونس  اعترب أن هذه الوسيلة 

شائبة القصور يف الفعالية إذ أن ما يقدح فيها طول الوقت الذي تستغرقه احملاكم اجلزائية يف الفصل يف تلك 

                                                            
مصطفى كمال وصفي الرفاعي : أصول إجـراءات القضـاء اإلداري ، األحـكام و تنـفيذها  ( الكتاب الثاين ) ، مكتبة األجنلومصرية ، ص   -406

294. 
 .1036سليمان حممد الطماوي : القضاء اإلداري، قضاء اإللغاء، املرجع السابق، ص   د. -407
 104 ، ص 1992فريدة أبركان : ملتقى قضاة الغرف اإلدارية ، ديوان أشغال الرتبوية ، سنة   م. -408
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الدعوى لكثرة ما تنظره من قضايا يضعف من آثرها الردعي ، و هو وقت تستثمره اإلدارة يف حتقيق رغبتها يف 

408Fعدم التنفيذ ، أو لتفويت فرصة كان يرجوها احملكوم له من التنفيذ احلال

409  . 

 من 145بت سيده ملقتضيات املادة و بالرغم من اهتمام املشرع اجلزائري بت رمي فعل االمتناع 

الدستور وإلزام كل موظف يف أي جهاز إىل تنفيذ قرارات العدالة، و أي امتناع عن هذا التنفيذ يشكل جرمية 

يعاقب عليها القانون. إال أن التطبيق العملي هلذه العقوبة ال يظهر أن هناك متابعات ملسؤولني يف اإلدارة على 

 وبالتايل يبقى النص بدون أي جدوى ، لكن يف قانون اإلجراءات املدنية و عدم تنفيذهم للقرارات القضائية. 

اإلدارية أعطى املشرع دفعا قويا بكفالة تنفيذ القرارات عن طريق الغرامة التهديدية .  

 المبحث الثاني: القيود المفروضة على القاضي اإلداري:

  عمال مببدأ الفصل الوظيفي الذي يستلزم استقاللية اإلدارة، فان القاضي اإلداري تبىن موقف عدم 

التدخل يف العمل اإلداري، فاحنصر دوره يف مراقبة الشرعية وقد ترتب على نتي تني مها/ عدم احللول حمل 

 اإلدارة وعدم توجيه أوامر هلا. وقد عاجلنا كال النقطتني يف مطلبني مستقلني.

 المطلب األول: الحلول محل اإلدارة.

  بصدد الكالم على احللول البد لنا أوال حماولة تعريف ماهية احللول، مث التخفيفات املقررة على هدا 

املبدأ، إىل جانب موقف القاضي اإلداري منه. 

 الفرع األول: ماهية الحلول

"سلطة احللول بقوله: " إمكانية السلطة املراقبة ( بكسر  delaubadere    يعرف األستاذ  "

409F.القاف) بالتصرف حمل ومكان السلطة املراقبة ( بفتح الباء)

410 

                                                            
 ، 2001د. حممد باهي أبو يونس : الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار اإلدارة على تنفيذ األحكام اإلدارية ، دار اجلامعة اجلديدة ، سنة   -409
  .37ص 

410  -  De LAUBADERE. "  Traite De Droit Administratif." Op. cit. p 95. 
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 لكن مهمة القاضي تنتهي حني يصدر حكمه، وهذا ما يقتضيه الفصل الوظيفي، ففي القضاء الكامل يكتفي 

القاضي باحلكم القاضي باحلكم على اإلدارة بالدفع، أما يف الطعن لت اوز السلطة يلتزم بعدم اجتياز حدود 

410Fإلغاء القرار.

411  

": أن القاضي يقوم بالفصل يف حظر حلول القاضي اإلداري محل اإلدارة يقصد مببدأ "    كما 

الدعوى املطروحة عليه، دون أن حيل حمل جهة اإلدارة يف القيام بأي عمل من األعمال اليت تدخل يف 

اختصاصها، فدور القاضي يقتصر على ممارسة وظيفته القضائية اليت تتمثل يف إنزال حكم القانون على املنازعة 

القائمة أمامه، دون أن يت اوز حدود هذا الدور، و حيل حمل اإلدارة يف ممارسة الوظيفة اإلدارية، فهو ال 

يستطيع أن يصدر القرارات اإلدارية أو أن يعدل فيها أو يغري مضمو�ا حىت بعد التأكد من عدم 

 .     مشروعيتها،ألنه لو قام بذلك يكون قد تدخل يف صميم عمل اإلدارة و خرج عن دوره كقاضي مشروعية

فاحللول هو وسيلة من وسائل الرقابة اإلدارية املركزية منها والالمركزية على مرؤوسيها، ولكي كارس  

ذا يعترب القاضي عنصرا أجنبيا يف احللول يشرتط أن يكون ممارسها عضو يف اإلدارة وميارس عمال إداريا وله

411Fوممارسته للحلول جيعله خارجا على حدود وظيفته عند ممارسة عمل اإلدارة.

412. 

  ولذلك عد تدخل القاضي عن طريق سلطة احللول تديدا الستقالل اإلدارة صاحبة االختصاص 

األصيل، فال ميكن له أن يقوم بالعمل القانوين الذي امتنعت اإلدارة عن اختاذه كأن ميلي قرار أو يعدله، فهو 

تفصل فقط يف اخلصومة اإلدارية دون أن يعدل بنفسه القرار املطعون فيه أو يرفع عنه عناصر البطالن أو حيل 

و جتدر اإلشارة إىل أن تطبيق هذا املبدأ يعرف بعض االستثناءات، حيث أنه ميكن  حملها عناصر الصحة،

        للقاضي اإلداري أن حيل حمل اإلدارة يف احلاالت التالية: 

 الفرع الثاني: استثناءات مبدأ الحلول.

  -  البطالن الجزئي: 1   

قابلية عناصر القرار اإلداري للفصل بينها، ريث يكون العنصر غري املشروع قابل    و الذي يعين

للفصل عن بقية العناصر، و مبعىن آخر أن يكون القرار اإلداري قابال للت زئة، و إال فإنه ال جيوز للقاضي 

                                                            
 .117- م. بن صاولة شفيقة، إشكالية تنفيذ اإلدارة للقرارات القضائية اإلدارية، املرجع السابق، ص  411
 .434د حلسني بن شيخ آت ملويا، دروس يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص -  412
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على  اإلداري أن حيكم بالبطالن اجلزئي، كما لو تعلق األمر بقرار جلنة املقاطعة لضم األراضي و املنصبة

412Fاألمالك الكاملة ألحد املالك، أو إذا تعلق األمر برخصة البناء اليت تعد قرار غري قابل للت زئة. 

413                                                                                    

 ونشري إىل أن القـاضي اإلداري يف هـذه احلالـة ميكنه أن حيل حمل اإلدارة عندما يطلب منه ذلك 

العارض، أو عندما يبدو ذلك ممكنا، و بقيامه باإلبطال اجلزئي، ميارس القاضي شكال من أشكال سلطة 

إصالح القرار اإلداري، ألنه يعدل القرار األويل، بالرغم من كونه ال يضيف إليه أي عنصر جديد، و ال يعدل 

و احلقيقة أن اإلبطال اجلزئي لقرار إداري هو أقصى ما ميكن أن يذهب إليه القاضي يف تدابريه  ما هو جوهري

  بالنظر إىل امتداد سلطاته، لكونه يقوم آنذاك بإعادة " إنشاء" القرار اإلداري.

 -اإلحالل الصادر عن القاضي:2

  ونقصد به إحالل القاضي لألساس القانوين للقرار اإلداري وكذلك إحالل األسباب.

 إحالل األساس القانوني -أ

  فقد تتخذ السلطة املختصة قرارا حترتم فيه األشكال اإللزامية، مع تأسيس هذا القرار على نص 

قانوين ال خيول هلا حق اختاذ مثل هذا القرار، فيقوم القاضي بإحالل األساس القانوين الصحيح حمل النص 

م - الذي أوجب عدم جواز اجلمع بني مهنة احملاماة 1941 يونيو 26دون حق، كإحالله لقانون  املقحم

 كأساس لقرار وزير الفالحة، 1936 أكتوبر 29 حمل املرسوم التشريعي الصادر يف –مع الوظيفة العمومية 

413Fالذي طلب من مكلف باألشغال يف مدرسة الفالحة االستقالة من احملاماة

414.      

 ب- إحالل األسباب:

  يف احلالة اليت تعتمد فيها اإلدارة على أسباب غري صحيحة يف إصدارها للقرار اإلداري، و يف  

حقيقة األمر أن اإلدارة إذا اعتمدت على أسباب غري صحيحة عند إصدارها للقرار اإلداري، فإن القاضي 

414Fيقوم بإلغاء ذلك القرار

 و ال ميكنه احللول حمل اإلدارة الستبدال تلك األسباب بأسباب أخرى صحيحة، ،415

إال يف حالة ما إذا كانت اإلدارة ملزمة باختاذ القرار املتنازع فيه، ففي هذه احلالة إذا اعتمدت على أسباب غري 

                                                            
 .435- د. حلسني بن شيخ آت ملويا، دروس يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  413

  وما بعدها.435- د. حلسني بن شيخ آت ملويا، املرجع نفسه، ص  414
 .121. شفيقة بن صاولة، إشكالية تنفيذ اإلدارة للقرارات القضائية اإلدارية، املرجع السابق، ص - م 415
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صحيحة، جيوز للقاضي اإلداري أن حيل حملها و يستبدل تلك األسباب بأخرى صحيحة، ليعطي ذلك القرار 

415Fأساسا شرعيا، كإحالل القاضي للسبب الصحيح حمل السبب الغالط

416. 

المطلب الثاني: توجيه أوامر لإلدارة:  

الفرع األول: ماهية توجيه األمر لإلدارة. 

إن األساس الذي تأسس عليه حظر احللول هو الذي تأسس عليه حظر األمر فال توجد جهة 

416Fقضائية إدارية كنح لنفسها احلق يف أمر اإلدارة بتنفيذ بعض التزاماتا

417. 

 ال جند أي نص صريح و ضمين حيظر على القاضي املختلفة، بالرجوع إيل النصوص القانونية   لكن

 يف اجلزائر توجيه أوامر لإلدارة. اإلداري

ر تقييدا لذاته يف االلتزام مببـدأ احلظر ، ـم من ذلك ، فإن القاضي اإلداري اجلزائري أكثـو بالرغ  

خاصة ما تعلق بقضاء اإللغاء ، فإن القاضي اإلداري دأب على أن تكون سلطته يف تقرير ما إذا كان عمل أو 

قرار إدارة معيبا أو مشوبا بعيب من العيوب الداخلية أو اخلارجية دون أن يكون له حق إصدار األوامر لإلدارة 

تصل  ، لعله قصد بذلك ترك الفرصة لقاضي التعويض اإلداري الذي يتمتع بسلطات واسعة يف مواجهة اإلدارة

417Fحلكمهإيل درجة حتديد ما جيب فعله أو عمله من طرف اإلدارة تنفيذا 

418.  

غري أنه و مهما كانت مهمة القاضي – يف نظر البعض – تقتصر يف دعوى اإللغاء على التحقق   

دم مطابقته للقانون و روحه مبعناه الواسع ، و ـمن مدى مشروعية القرار اإلداري من حيث مدى مطابقته أو ع

ليس للقاضي أن يصدر أوامر إيل اإلدارة بعمل شيء أو االمتناع عن عمل شيء . 

و ذهاب البعض اآلخر إيل القول أن منح القاضي اإلداري احلق يف توجيه أوامر اإلدارة لن تكون له أية قيمة 

أن يكون هناك أي إشكال ، و  لن عملية ، ذلك أنه إما أن تبادر اإلدارة إيل تنفيذ األمر ، و يف هذه احلالة 

إما ترفض اإلدارة االمتثال لألمر و يف هذه احلالة ال ميلك القاضي وسيلة إلجبارها على االمتثال لألمر الذي 

حيتويه حكمه . و تلك ذات النتي ة اليت يصل إليها املوقف لو أن قاضي اإللغاء اكتفى بإلغاء القرار ، فإما أن 
                                                            

 .437- د. حلسني بن شيخ آت ملويا، دروس يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  416
 .123شفيقة بن صاولة، املرجع نفسه، ص - م.  417
 ( قضية ب، ع ضد وزير التعليم العايل والبحث العلمي)، اللة القضائية، العدد الثاين، 1991 ديسمرب 15- قرار احملكمة العليا مؤرخ يف  418

1993. 
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تنفذ اإلدارة تلقائيا حكم اإللغاء و تعمل آثاره ، و يف هذه احلالة فإن األمر هلا سيكون عدمي اجلدوى ، و إما 

أن ترفض االمتثال للحكم و هنا أيضا ال ميلك القاضي اإلداري إجبارها على التنفيذ . فتقرير سلطة القضاء 

 .اإلداري يف توجيه األوامر لإلدارة لن يغري من الوضع شيئا

  بالفعل إذا كان املبدأ هو أن اإلدارة ال تستطيع تلقي أوامر من القاضي اإلداري، فليس هناك 

باملقابل أسـاس قانوين صريح يؤكـد هـذا املنـع، ويطرح األستـاذ أمحـد حميو نفس السؤال يف قوله  " من املمكن 

التساؤل حول هذا احلضر للتدخل فيما إذا كان مؤسسيا قانونيا، ألنه ال شيء مينع فعليا أن يأمر القاضي، يف 

418Fحدود معينة بالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل. ".

419 

إال أنه حسب املستشارة شفيقة بن صاولة فيحب أن تبقى عبارة أمر خاصة باحلالة اليت تقوم فيها 

القاضي بتوجيه أوامر لإلدارة فقط دون احللول حملها إذ أن األمر ال يعترب قرارا إداريا وإمنا فقط تدابري يتخطاها 

القاضي تعزيزا حلكمه الصادر بشأن منازعة معروضة عليه، وعليه تبقى عبارة األمر حمصورة فقط يف على احلالة 

419Fاليت يوجه فيها القاضي أمر لإلدارة  دون احللول حملها

420. 

طات ـإن مثل هذه التربيرات هي اليت أدت بالقاضي اإلداري يف اجلزائر خاصة إيل التشكيك يف سل  

ر احلماية ملصاحل األفراد املتقاضني ، و محاية مراكزهم القانونية ، و ـالقاضي و النيل من هيبته لع زه عن تويف

توفري االحرتام الالزم لتنفيذ أحكامه اليت تتعمد اإلدارة عرقلتها أو كتنع عن تنفيذها أو تصدر قرارات على 

 وهذا ما جعل املشرع يسلك نوعا من املرونة يف هذا األمر: حيث ميكن للقاضي اإلداري أن يوجه خالفها .

أوامر لإلدارة يف بعض احلاالت اليت يرى فيها القاضي أ�ا توصله إىل حتقيق العدالة. وقد نظم املشرع موضوع 

 حيث يعود 988 إىل 980 ويف املواد من 989، 988، 987توجيه أوامر لإلدارة خاصة يف املواد 

االختصـاص إىل اجلهـة القضائية اإلدارية اليت كانت قد قضت يف الدعوى ( احملكمة اإلدارية، جملس 

420Fالدولة)

421 :

وذلك يف حالة رفض التنفيذ من طرف احملكوم عليه وانقضاء أجل ثالثة أشهر يبدأ من تاريخ التبليغ  -

 الرمسي للحكم.

                                                            
 .73، ص 2006. باية سكاكين، دور القاضي اإلداري بني املتقاضي واإلدارة، دار هومة، اجلزائر، الطبعة الثانية، - د 419

 .127- م. شفيقة بن صاولة، إشكالية تنفيذ اإلدارة للقرارات القضائية اإلدارية، املرجع السابق، ص  420
 .392- د. حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  421
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421Fأو من تاريخ انقضاء األجل الذي حيدده القاضي اإلداري -

422. 

أما يف حالة رفض التظلم املوجه لإلدارة من أجل تنفيذ احلكم الصادر عن اجلهة القضائية اإلدارية يبدأ  -

 أعاله، بعد قرار الرفض. 987سريان األجل احملدد يف املادة 

 :الفرع الثاني: تقلب موقف القاضي اإلداري

  أمام قاعدة عدم تدخل القاضي اإلداري يف أعمال اإلدارة ، باعتبارها قاعدة صنعها هذا األخري 

بنفسه ال بد لنا من الوقوف على مدى احرتامه هلا، وقد سار القضاء اإلداري اجلزائري على مسار القضاء 

 الفرنسي إذ جلأ إىل وسائل تدخل مل يكن ليل أ هلا من قبل.

 حاالت التدخل: -1
  عند دراساتنا لعمل القضاء اإلداري نالحظ أنه من جهة يقوم بتقنيات ميكن أن تنطبق على تعريف 

 األمر ومن جهة أخرى فان القاضي اإلداري يتدخل بوسائل التدخل اليت اعرتف له املشرع با.

   ومن التقنيات املرتبطـة باألمر جند ما ينتج عن سلطة القاضي التحقيقية واليت تسمى " أوامر 

اإلجراءات"، ذلك أن الطابع التحقيقي هلذه اإلجراءات يكشف عن استعمال أوامر موجهة لإلدارة ولألطراف 

 العادية خاصة فيما خيص تقدمي األدلة فهي إجراءات قبل احلكم.

  أما إجراءات املرافعة املتعلقة باحلكم ذاته تشارك يف ح ية الشيء املقضي به، مثل ذلك األحكام 

التمهيدية حيث أن موضوعها ال يتعلق رسم النزاع، ولكن األمر بتدابري تنفيذها يسهل الفصل يف 

 النزاع.كذلك بالنسبة إلجراءات الضرورة كاالستع ال ووقف التنفيذ فهي مبثابة أوامر لإلدارة.

، فإذا ما بادر املدعي 08/09  وقد اعرتف للقاضي بذا احلق يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

بدليل من شأنه إثارة الشك يف مدى مشروعية العمل اإلداري، القاضي اإلداري من حقه أن يطلب من اإلدارة 

أن تعلمه مبختلف الوقائع اليت تتعلق بالعمل املطعون فيه من خالل أمره باحلضور الشخصي ملمثلي اإلدارة 

                                                            
 على مايلي: " ال جيوز تقدمي طلب إىل احملكمة اإلدارية من أجل األمر 09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 987تنص املادة -  422

باختاذ التدابري الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند االقتضاء، إال بعض رفض التنفيذ من طرف احملكوم عليه، 
وانقضاء أجل ثالثة أشهر يبدأ من تاريخ التبليغ الرمسي للحكم. 

غري أنه فيما خيص األوامر االستع الية جيوز تقدمي الطلب بشأ�ا بدون أجل. 
يف احلالة اليت حتدد احملكمة اإلدارية يف حكمها حمل التنفيذ أجال للمحكوم عليه، الختاذ تدابري تنفيذ معينة، ال جيوز تقدمي الطلب إال بعد انقضاء 

 األجل."
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لسماع مالحظاتم أو تقدمي اإليضاحات املتعلقة باألسباب املادية والقانونية اليت بررت اختاذ العمل املطعون 

 به، وهذا االلتزام ميتد إىل تقدمي كل املستندات اليت هي روزة اإلدارة واليت تكون ضرورية للفصل يف النزاع.

422Fإىل جانب ذلك هناك نوعني من األوامر نص عليها قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية  نذكرها

423: 
  التدبير المطلوب :باتخاذأوال : أمر اإلدارة 

  ، يقوم القاضي هنااإلدارة الصادر عن اإلداريا فصل القاضي يف الدعوى  و حكم بإلغاء القرار ذإ  
و يأمر ،  ممكنا و ضروريا القانونية الناحيةا القرار و الذي يكون من ذبفحص دقيق ملا ين ر عن ه
 التدبري الذي يفرضه عليها و الذي يراه مناسبا مع حتديد أجل للتنفيذ عند باختاذاإلدارة صراحة و مباشرة 
  .  قرار إعادة إدماج موظف بعد إلغاء قرار فصلهباختاذاالقتضاء ، مثال : األمر 

  قرار جديد:اتخاذثانيا : أمر اإلدارة بالتحقيق و الفصل و 

 تدابري تنفيذ معينه اختاذهنا القاضي أيضا فصل يف الدعوى و ألغى القرار و كان لزاما على اإلدارة   
ه احلالة على ذفسلطة القاضي اإلداري تقتصر  يف هاألوىل.إال أن القاضي مل يأمر با لعدم طلبها يف اخلصومة 

الة ال ميلي احله ذ يف هاإلداريأمر اإلدارة بإصدار قرار جديد حمددا هلا أجل يف ذلك مع العلم أن القاضي 
و لكن اإلدارة تتمتع هنا بامش من احلرية يف تقدمي حمتوى ، على اإلدارة تصرفها و ال ميلي عليها تدبري التنفيذ 

 .كما هو احلال عمليا عندما ترفض اإلدارة طلب مواطن و يستدعي الفصل اختاذهاالتدابري اليت جيب عليها 
 ح ية إلغاء ترخيص يستدعي التحقيق من جديد يف الطلب وفقا لشروط سليمة و مطابقة مثلفيه من جديد 

423F املقضي فيه  فالقاضي يأمرها بإعادة النظر يف حالة التقاضي الشيء

424. 

 

 

 

خالصة الفصل الثالث 
                                                            

  .09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 979، 978- أنظر املادتني  423
 على مايلي:" عندما يتطلب األمر أو احلكم أو القرار إلزام أحد 09.08 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 979 تنص املادة -  424

األشخاص املعنوية العامة أو هيئة ختضع منازعاتا الختصاص اجلهات القضائية اإلدارية باختاذ تدابري تنفيذ معينة، مل يسبق أن أمرت با بسبب 
 عدم طلبها يف اخلصومة السابقة، تأمر اجلهة القضائية اإلدارية املطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري جديد يف أجل حمدد."
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يعترب تنفيذ أحكام القضاء، أحد الركائز اليت تقوم عليها دولة القانون ذلك أنه ال قيام لدولة القانون 

إال بإعالء مبدأ خضوع الدولة له وسيادة مبدأ الشرعية وال قيمة هلذا األخري ما مل يقرتن مببدأ تقديس واحرتام 

أحكام القضاء ووجوب تنفيذها وهلذا تفطن املشرع يف اآلونة األخرية إىل وسيلة جد فعالة إلجبار اإلدارة على 

تنفيذ األحكام القضائية فكانت الغرامة التهديدية. إال أن الوضع مازال غري واضحا خبصوص هذه الوسيلة 

وذلك مابني مؤيد ومعارض لتطبيق الغرامة التهديدية خاصة من طرف القضاء. وهلذا جيب توحيد املوقف 

بشأن هذه الوسيلة ألن عدم إمكانية توقيع الغرامة التهديدية ضد اإلدارات العمومية ين ر عنه املساس بأبرز 

معامل دولة القانون واستمرار نفاد قرار إداري غري مشروع. وكم هي سلطة جد مهمة لقاضي اإللغاء إذا أحسن 

وأصر على تطبيقها. 

إال أنه بالرغم من السلطات اليت منحها املشرع للقاضي اإلداري للنظر يف دعوى اإللغاء املقامة 

أمامه واليت يستطيع با حتقيق العدل واملصلحة العامة ، فقد وضع له كذلك حدودا ال ميكن له أن يت اوزها أو 

باملعين الدقيق جعل له قيودا ال ميكن له أن يتنصل منها فان أعطى املشرع للقاضي اإلداري سلطة توجيه أوامر 

لإلدارة فانه كذلك مل مينحها له باملعىن الواسع بل جعل للقاضي حاالت ال ميكن له فيها القيـام بذلك، وان 

أعطى املشرع للقاضي سلطة احللول حمل اإلدارة فانه قيدها ألقصى درجة حىت تكاد تكون معدومة وهدف 

املشرع من كل ذلك هو احلفاظ على مبدأ الفصل بني السلطات وعدم تعدى القاضي اإلداري اختصاصه إىل 

اختصاص السلطة اإلدارية. 

 

 

 

 

 

خــاتــمــة: 
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 ملخص البحث: -1

  تناولت هذه املذكرة سلطات القاضي اإلداري يف دعوى اإللغاء يف اجلزائر ، ففي الفصل األول من 

هذه املذكرة ومبا أن رثنا يدور حول دعوى اإللغاء تطرقنا إىل تعريف دعوى اإللغاء وكييزها عن باقي الدعاوي 

 اإلدارية واستعرضنا من خالله إىل خصائصها والشروط الالزمة لرفع هذه الدعوى. 

  ويف الفصل الثاين تطرقنا إىل سلطات قاضي اإللغاء يف الرقابة على الشروط الواجب توافرها يف 

دعوى اإللغاء من جهة، مث سلطاته يف الرقابة على مشروعية القرار اإلداري من جهة أخرى، مث السلطات 

التحقيقية للقاضي اإلداري واليت تتصف مبنح القاضي دورين للنظر يف الدعوى دور إجرائي ودور موضوعي 

ومميزات كل دور. 

ويف الفصل الثالث مث انتقلنا إىل معرفة سلطات القاضي اإلداري بعد التحقيق يف القضية واحلكم 

فيها وهي سلطات مرتبطة بتنفيذ احلكم القضائي، إال أن هذه السلطات املمنوحة للقاضي اإلداري تعرف نوعا 

من احلدود فاخرتنا أن نذكر بعض االلتزامات املفروضة على القاضي اإلداري واليت وضعت بدف احلفاظ على 

مبدأ الفصل بني السلطات. واحلفاظ على مبدأ حياد القاضي. 

 نتائج البحث: -2

 بناء على النقاط المنتهجة في الموضوع استخلصنا النتائج التالية:       

إن تفعيل دور القاضي اإلداري يف دعوى اإللغاء يستدعي وضع منظومة تشريعية هادفة ومصقولة مدعمة   -

بالصالحيات والوسائل املادية اليت ككن القاضي اإلداري فعال من أداء عمله وضمان استقالليته يف مجيع 

 مراحل النظر يف الدعوى .

إن إعطاء سلطات واسعة للقاضي اإلداري يف جمال النظر يف دعوى اإللغاء ليس للقاضي يف حد ذاته وإمنا  -

لتحقيق العدالة ذلك أن الطرفني املتنازعني يف دعوى اإللغاء غري متكافئني وهلذا تعد توسيع سلطات 

 القاضي اإلداري يف هذا الال مبثابة ضمان لتحقيق مبدأ املشروعية إن أحسن القاضي استعماهلا.

إن إعطاء سلطات واسعة للقاضي اإلداري للنظر يف دعوى اإللغاء يشكل أمهية معتربة على خمتلف مناحي  -

احلياة يف الدولة فإىل جانب أنه يكون قاعدة قضائية قوية على مستوى الدولة أي على املستوى الكلي 

فهي كذلك على املستوى اجلزئي أي األفراد فهي تزيد من ثقة األفراد بالعدالة وعدم ترددهم يف الدفاع عن 
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حقوقهم لثقتهم الواسعة بعدالة القضاء خاصة أن األفراد يف اآلونة األخرية فقدوا الثقة يف عدالة القضاء 

 وأصبح هلم العديد من االنتقادات يف سري وهيكلة القضاء وطريقة معاجلتهم للقضايا. 

سلطة قاضي اإللغاء يف اجلزائر تتمثل بشكل أساسي مبدى ما يتمتع به من مقومات  علمية وعملية تؤهله   - 

ألن يقضي يف الدعوى املقامة أمامه مبا حيقق العدالة وحيمي احلقوق اخلاصة باملوظفني اإلداريني أو األفراد أو 

اهليئات العامة (األشخاص املعنوية) من اعتداء اإلدارة عليها، فمىت توافرت تلك الشروط فإن أول ما يتصدى 

له قاضي اإللغاء هو النظر يف مدى توافر شروط النظر يف دعوى اإللغاء سواء أكانت من الناحية الشكلية 

الالزمة لتحريك الدعوى أو من الناحية املوضوعية من خالل النظر يف دعوى اإللغاء وإصدار حكم يف 

الدعوى. 

دور القاضي اإلداري يف دعوى اإللغاء ينحصر يف البحث عن مدى مشروعية القرار اإلداري أو عدم  - 

العيوب  املشروعية ، و ذلك من خالل الطرق والوسائل القانونية اليت يستطيع بواسطتها القاضي االطالع على

اليت قد تشوب القرار اإلداري سواء أكان عيب االختصاص أو عيب الشكل واإلجراءات وعيب خمالفة 

 القانون (احملل) وعيب السبب وعيب االحنراف يف استعمال السلطة.

مهمة الفرد إلثبات جتاوز اإلدارة و عدم مشروعية قراراتا ، هي مهمة صعبة ، هلذا كان على القاضي - 

اإلداري التدخل ملساعدة املدعى يف إثبات دعواه ، من أجل حتقيق التوازن بني اإلدارة اليت تتمتع بامتيازات 

السلطة العامة و بني الفرد ، و ذلك من خالل توجيه األمر لإلدارة لتقدمي املستندات اليت يراها ضرورية للفصل 

 يف الدعوى أو استدعاء ممثلها القانوين لتقدمي اإليضاحات الالزمة .

 صالحيـات أكثر للقاضي اإلداري ، 09.08- أعطى املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

ريث أصبح له دور فعال و اجيايب يف الدعاوى اإلدارية عامة و يف دعوى اإللغاء خاصة ، فقد منحه عدة 

وسائل للتحقيق يف هذه الدعوى من االستعانة خببري و مساع شهود و االنتقال ملعاينة األماكن و مضاهاة 

اخلطوط ، أو أية وسيلة أخرى من وسائل التحقيق اليت يراها ضرورية و منت ة يف الدعوى كوسيلة التس يل، و 

هذا كله من أجل تطبيق القانون و السهر على محاية مبدأ املشروعية من جهة ،و محاية حقوق و حريات 

 األفراد من تعسف اإلدارة من جهة أخرى .
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- إال أن أهم مشكلة تعرتض دعوى اإللغاء، هي تنفيذ اإلدارة ألحكام القضاء اإلداري، فغالبا ما يواجه الفرد 

الذي صدر احلكم باإللغاء لصاحله بامتناع اإلدارة عن تنفيذ هذا احلكم . وهلذا وضع املشرع وسيلتني فعالتني 

يستطيع من خالهلا القاضي ضمان تنفيذ حكمه ومها إقرار املسؤولية لإلدارة املمتنعة عن التنفيذ، إال أن العمل 

بذه الوسيلة جد حمتشم فأعطى املشرع سلطة النطق بالغرامة التهديدية على اإلدارة إذا رفضت تنفيذ احلكم 

القضائي وهو دفع قوي يف جمال تنفيذ األحكام القضائية، إال أنه بالرغم من ذلك تبقى هذه الوسيلة مبهمة 

من حيث تطبيقها وكيفية فرضها خاصة أ�ا تدفع من جيب اخلزينة العامة ال من جيب املوظف املمتنع عن 

التنفيذ  كما ميكن للقاضي أن يلغيها يف أي وقت فما فائدتا إذن، إىل جانب  أن القضاء مازال مرتددا يف 

 أحكامه بني النطق با أو عدم النطق با.

 نظراً ملا يشكله منح القاضي السلطات-   فرض املشرع على القاضي قيود وحدود ال جيوز له أن يتعداها 

الكاملة عند نظره يف الدعوى اإلدارية بصفة عامة والدعوى اإلدارية بصفة خاصة من إخالل مببدأ الفصل بني 

السلطات، ريث ال حيق للقاضي اإلداري أن ينصب نفسه مكان اإلدارة يف مباشرة نشاطها نيابة عنها. 

والقاضي ال يعترب رئيساً إدارياً أعلى هلا، كما أنه ال ميلك سلطة رئاسية عليها. ألن ذلك يتعارض مع مهمة 

القاضي املتمثلة يف الرقابة على مشروعية القرارات اإلدارية من خالل إلغاء القرارات غري املشروعة وكذلك ذكر 

أسباب عدم مشروعيتها حتقيقاً للعدالة، فالقاضي يعترب حمايداً يف الرقابة على املشروعية وحيب أن يتصف 

 باجلدية والنزاهة واملوضوعية واالستقالل التام عن أطراف الدعوى.

      وأخرياً فإن ذلك يتعارض مع مبدأ مسؤولية اإلدارة عن عدم مشروعية أسباب قراراتا اإلدارية، إذ أن 

 اإلدارة تعترب ملزمة بتحمل أعباء عدم مشروعية األسباب القانونية والواقعية واليت بنت عليها قرارها اإلداري.

كما أن القاضي اإلداري ميلك يف �اية النظر يف الدعوى املقامة أمامه احلكم إما برد الدعوى ألي سبب  -

من األسباب أو أن حيكم باإللغاء سـواء أكان جزئيـاً أو كلياً يشمـل كافة جوانب القرار اإلداري، فهذه 

هي املبادئ العامة اليت حتكم سلطة قاضي اإللغاء واليت اتفق عليها الفقه واستقرت عليها أحكام القضاء 

 اإلداري.

  
 توصيات: -3
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ضرورة إصدار تشريع يعيد النظر يف السلطة التقديرية الواسعة املمنوحة لإلدارة واليت تؤدي أحيانا إىل خرق  -

 اإلدارة ملبدأ املشروعية، كما جيب إعادة النظر يف الرقابة اليت ميارسها القاضي اإلداري على هذه السلطة.

العمل قانونا على إلزام اإلدارة باإلعالن الواضح عن قراراتا خالل فرتة زمنية حمددة ومراقبتها قضائي وبذا  -

 ميكن التقليل من اخلروقات اليت تن م عن كاطل اإلدارة يف إعالن وتبليغ قرارتا.

زيادة وعي الفرد وإعالمه بالوسائل القانونية املوضوعة حتت تصرفه إلجبار اإلدارة على احرتام القواعد  -

 القانونية وقت إجراء التصرفات القانونية. 

 ضرورة إعداد قضاة ذوي كفاءة عالية يف املنازعات اإلدارية. -

تسهيل إجراءات التقاضي بإلغاء شكليات غري ضرورية يف عريضة الدعوى واليت تؤدي أحيانا باملدعي إىل  -

 خسارة دعواه نتي ة ذلك إىل جانب ختفيض الرسوم القضائية.

تفعيل دور القاضي بتوسيع اختصاصاته خاصة فيما خيص األوامر اليت يوجهها القاضي اإلداري لإلدارة  -

فيما خيص القرار موضوع الطعن أو املستندات اليت ختدم القضية وعدم االعتماد على مبدأ السر املهين 

 الذي قد جتعله اإلدارة ح ة ختفي من وراءها معلومات مهمة لصاحل املدعي عليها.

التوسيع من إجراءات اإلثبات اليت يعتمد عليها القاضي اإلداري وتفعيل وسيلة التس يل السمعي  -

 البصري ملا هلا من دور فعال يف كشف احلقيقة للقاضي.

ضرورة صياغة قوانني تعاقب اإلدارة أو موظفيها يف حالة امتناع تنفيذهم ألحكام قضائية صادرة باإللغاء.  -

وعدم االكتفاء إىل اإلشارة إليها مبواد يف قوانني خمتلفة، واليت ينتج عنها تنصل اإلدارة من تنفيذ هذه 

القرارات. إىل جانب وضع آليات فعالة للقاضي اإلداري تسمح له مبراقبة مدى تنفيذ اإلدارة للحكم 

 القضائي أم ال.

 البد من توعية اإلدارة بواجبها يف التنفيذ وعدم كاديها يف إنكار الشيء املقضي به. -

 البد من حترير أجال صارمة للتنفيذ للقضاء على مجود اإلدارة، وتقصريها يف التنفيذ أو التأخري. -

لكي يصبح دور القاضي اإلداري فعاال ال جيب أن يتوقف عند إصدار القرار بل جيب أن يستمر إىل  -

مرحلة التنفيذ، هذا األمر يتطلب تغيريا ليس فقط يف ذهنية املتقاضي إزاء الدولة، بل وكذا يف ايديوجلية 

 اإلدارة.

إعطاء وتوسيع أكثر سلطات للقاضي اإلداري يف جمال دعوى اإللغاء يستدعي إىل جانب النظر يف  -

الثغرات املوجودة يف النصوص التشريعية النظر إىل التطورات احلاصلة يف خمتلف تشريعات الدول األخرى 
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يف هذا الال واليت كانت سباقة يف منح القاضي اإلداري سلطات ال حدود هلا يف جمال الدعاوي اإلدارية 

 مكنته من تفعيل دوره فيها ووسعت من جمال االجتهاد القضائي يف هذا الال.
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