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  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  
  
، و لعل بعضكم أن یكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له إنكم تختصمون إلي"

على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من 
  "نار
  

  صدق رسول اهللا                                                              
  )17ص  1193بلوغ المرام رقم ( متفق عليه                                            

  
  

   



 

  
  
  شكر
  

كيƪ ƈƣƓƈ ƹكÛǎƥ و ƤƋا ƨǄƈكƓ ƖقلǏǄ و ƈ ǅƈ ƖǄǄǉكƒƗ لÛƿ كƽ ǅƉلǏǄ لǃ يƹƥƴ الكƓƑƗة üƓƽ ǅǄ و 

 Ǘ ǈيƺ ƣاƣǄال ǅƉكǅǄ ƹƥƴي üǘƜǕا ƹوƥو ح ƥƑƓكǕا ƖƑǄǘƳ ǗƋ ƅƑƜǊالÛ   لةƮƑƻال ǏƗƤƑƗƨƈ ǍلƋ- 

 Ɣƣيƥƺ ǏǆƑيƦǄ– ƺةǄيƽ ƝƑƜǆلل ǅƈ ƖǄلƴƗ ƿǆǄ   ƫǘƢǕو ا ǏǆƑƻƗال ǅيكو ƹكي ƖǄلƴƗ ƿǆǄ و ÛǍǆƴǄ و

 ÛƿƥيƣقƗ و ƿǄيƥكƗ ǏلƳ ƒƜا وƤل ÛǏƽƥو ال ƱاƣƓǕا üيƓƨ Ǐƺ üحيƗƨǄ Ǘ ǅƈ ƖǆǄƆ ƿƴǄ و ÛüǄƴال Ǐƺ

  .اǗحƥƗاǃ و الƗقƣيƺƥلƏƑƺ ǏǆǄ ƿق 

و ƦƜƴƗ الكلƖƑǄ  و ƗƗواǌƥ الحƥوƹ و يüƜƢ القلǅƈ ǃ يقƤǉ ƹا الǄوƺ ÛƹƽقƢƗ ƣوǈǆ الƥƑƓƴاƖ و 

Ǔ ƣǊƗƜƈ ǅو لك Û ƹƣǊال üƬي Ǘ و ÛǍǆƴǄال ƲيƮو ي üǄƜال ƖƗƪƗƗ ƣقƺ ÛƖƤƢƈ ƑǄǄ ƑƮƴƓ ǃليكƋ ƣƥ

 -Û üƮƑƺǓاƤƑƗƨǓ الƴƗ üƮƑƻوǆǄ Ɩƣكǃ الƅƑƯƴ و ƴƗوǏǆǄ ǃƗƣ اƋ ÛƅƑƸƬǕلƅƑƮƳƈ Ǎ لǆƜة الƪƽƑǆǄة ا

ǏلƴƓ ƥيƸƬال ƣǄحǄ-   ǃيƥالك ƑǆƤƑƗƨƈ و–  ƹƑيƮوƓ ƥƑǄƳ–  لةƮƑƻال ƑǆƗƤƑƗƨƈ ة ال –وǄƯƑƺ ǏƨƑƻ

 ƅاƥǉƦال–  ǃقكƺو و ÛيةƺƑƴحة و الƬو ال ƥǄƴال üوƯƓ ǃلك ƅƑƳƣو ال Ŷ ǎاƣي Ʋƺƥ ǗƋ Ƒǆǉ ƿلǄƈ Ǘ و

ǍƮƥو ي ƒيح ƑǄل  Ŷا.  

  -ƓƑǆƳة -Ƌ ƥƑƗƢǄ ǏƜƑƓلǍ كƺƑة ƔƤƗƑƨƈ و ƴǄƑƜ üƑǄƳة 

Ƴ ǈل ǅǄ üك ǍلƋل ƚƥƣƗال ƔƥƗƺ Ǐƺ ǃǊيƣيƈ ǍلƳ ƖƤǄلƗƗ ƔƤƗƑƨƈ ǅǄ üƮƻا الƤǊƓ ǏǆǄ ƑƺاƥƗƳا üƮƺ Ǐ

 ƥƮƢل ƚƑة الحƴǄƑƜƓ- ةǆƗƑƓ-. 

  
  

  أوشن سمية                                                                       
   



 

  
  

  

  إهداء

  هاهللا فسيح جناتإلى روحي أبي الطاهرة أسكنه 

إلى أمي أیتها البيت الدافئ و نهر الحب الفياض أیتها السكينة التي من اهللا بها علي، ألسكن إليها في آل 

المتناهي و العين الساهرة و العطاء المتواصل بال مقابل و انقطاع، أطال اهللا  االهتماماألوقات ، صاحبة 

  .في عمرك

  .األزل إلى رفيقاتي طفولتي و صدیقات شبابي ، إلى شقيقاتيإلى من تعلقت روحي بنسائم حبهم منذ 

  .إلى تاج عزي، و إآليل فخري، من لي بعد اهللا سواآم، أبقاآم اهللا لي شموخا و فخرا، إلى أشقائي

  إلى بنات أشقائي و شقيقاتي

  إلى آافة عائلة أوشن

  ة، شرازسهيلة، وداد، سعيدة، حكيمة، غني: إلى زميالت الدراسة و صدیقات العمر

  -2008- إلى آافة طلبة دفعة مدرسة الدآتوراه قانون إداري 

  

  .أوشن سمية                                                                
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  ب 

Ʀا المرǂز يعƥ المرǂز ية تǂوƼ Ǉي مرǂز المƥعي عليÜǊ وǋو اƥǗارة Ƽي معƲم المنازعاƘ اƥǗار        

Ƽي اƼ ýǌƪǕي الƥعوƱ ǎبǀا للǀوانيǇ اǗجراƑية وبالتالي ƪيǂوǇ الƽرǋ ƥو الƱرƻ الưعيƻ اǓخر 

لتوازǇ بيǇ الƥعوǎ و عاƥة ما يǂوǇ خاليا مǐƊ Ǉ امتيازاƊ Ƙو ƥƊلةÜ وبالتالي تنƋƬ مǂƬلة عƥم تحǀيƾ ا

 ǎعوƥال ƻراƱƊ.  

       Ǉزم مǚال Ʀمر باتخاǕي اƼ يةǀيǀة تحƱلƪ Ǉم Ǌبما ل ÜǐارƥǗي اưاǀور الƥ Ǐر و يتجلǌƲنا يǋ و

و Ʀǂا التƥخý مƊ Ǉجý حماية  الجماعةÜ التƥابير ƥƮƿ تحǀيƾ التوازǇ بيǇ مƮلحة الƽرƥ و مƮلحة

  .الƱرƻ الưعيƼ ƻي الƥعوǎ اƥǗارية

        ǎعوƥال ǉƦǋ ÜاريةƥǗا ǎعوƥبيعة الƱ Ǐا علƪاƪƊ ƥيعتم ǐارƥǗي اưاǀال ǉرƬيبا ǐƦال ƾيǀالتحƼ

 ǊƑاƥƊ Ǉم Ǌنǂتم ƘاƱلƪ ǐارƥǗي اưاǀال Ơمن Ǉم ƥب Ǚ Ǉاǂ و ǇيƑƼاǂير متƹ ǇميƮخ Ǉبي ƋƬالتي تن

Ǌمتǌالة لمƥالع ƾيǀتح Ǐلƍ ýوƮالو ýجƊ Ǉم ǁلƦ ارية وƥǗومة اƮللخ Ǌيتǂمل ƾيǀو تح.  

        Ǉانوǀال Ƈجا ƥǀم و لƿ08/09 ر  Ǌيتǂمل Ǐعل ƥǂƌلي ǐارƥǗي اưاǀال ƘاƱلƪ Ǉم ƴƪو يو ƥليزي

Ü ǇيƼرƱال Ǉبي ƌƼاǂت Ǐلƍ ýوƮالة و الوƥالع ƾيǀتح ýجƊ Ǉو م ǊومتƮي  لخưاǀال ǇاǂمƎب ƠبƮƋƼƊ Ǉ

  .بƎجراƇاƘ التحǀيƾ مǇ تلǀاƇ نǊƪƽ متǂ ǏاƦ ǇلǙ ǁزما و ưروريا  لƯƽ النزاƳيƋمر 

        Ǉانوǀال ýǚخ Ǉم ǐرƑالجزا ƳرƬم المƲن ƥǀم و لƿ08/09 ر ƾيǀانونية للتحǀال ƥواعǀالƼاưǗبا Üة 

ǐƥالعا Ƈاưǀال Ƙاǌما جƊ يưاǀمة للتƲالمن ƥالموا Ǐلƍ ǊحالƊ ما Ǐلƍ.  

  :Ǆǉƈية الƥƣاƨة

تتمýƛ اǋǕمية الموưوعية لǉƦǌ الƥراƪة Ƽي الƥور اǗيجابي الǐƦ منحǊ المƬرƳ الجزاƑرǐ و        

Ǉانوǀال ýǚخ Ǉم ǐارƥǗي اưاǀم  للƿي  08/09رƼ ƾيǀللتح ǊوجƊ Ǉبا مƪمنا ǉارة ما يراƛƍ يƼ Ǌو حريت

  .الخƮومة و مراƿبتǊ للعريưة اƼǙتتاحية
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  ت 

ماƥ التحǀيǂ ƾوƪيلة مǇ وƪاýƑ اƛǗباǇƊ Ƙ يǂتƻƬ ما مǇ جǌة ƛانية يمǇǂ للǀاưي مǇ خýǚ اعت         

مǇ و  .حý النزاƳ محاولتǌما ƍخƽاƇ ما يمǇƊ Ǉǂ يƪاعƼ ƥي لم يتمƱ ǇǂرƼي الخƮومة مǌƲƍ ǇارƊ ǉو

Ǉانوǀال ýǚخ Ǉارية مƥǗومة اƮللخ ƳرƬالم ǊƮƮة ما خƛالƛ ةǌم جƿجي 08/09 رƪللت ǉƥو اعتما Ƙǚ

ÜريةƮمعية و البƪال Ƒاƪو Ǉيلة مƪوǂƾيǀالتح ý.  

و Ƽرưا ƍ ýǂƬلزاما ƊƊما مǇ الناحية الƬخƮية ǇƎƼ موưوƳ التحǀيƼ ƾي المنازعة اƥǗارية ي         

ƥراƼǕا ǇƋƬ ǁلƦ يƼ اǌنƋƬ Ǉانوǀلل Ƴوưروعية و الخƬالم Ɗƥحترام مبǙ ارةƥǗا Ǐعل.  

الƥليý عليǊ ارتƋينا و نƲرا ǋǕمية Ʀǋا الموưوƼ Ƴي حياة العƥالة و ƛƍباƘ الحƾ المتنازƼ ƳيǊ و ƿƍامة 

  .ƥراƪة Ʀǋا الموưوƥ Ƴراƪة تحليلية

ƱوƮوǄال ƥƑيƗƢا ƒƑƓƨƈ:  

 _ǇاƥǀƼ  وƊ ƘباƛǗلة اƥǕ ƥرƽعي الƥاالمǌايتƽǂ مƥع.  

 _Ǉانوǀال Ƈوư Ǐعل ƾيǀي التحƼ ǐارƥǗي اưاǀور الƥ Ƴوưمو Ƙيمية التي تناولƥاǂǕا Ƙاƪراƥلة الƿ 

  .و ما جاƇ بǊ مƪ ǇلƱاƘ جƥيƥة 08/09 رƿم

يعتبر موưوƳ التحǀيƾ مǇ المواưيƴ التي ينحƮر مجالƼ Ǌي التƱبيƾ العملي Ɗمام الưǀاƇ بحيث _ 

Ƴالنزا ýيا لحƪيƑيعتبر ر.  

الرƹبة الƬخƮية Ƽي اǗلمام بموưوƳ التحǀيƼ ƾي الخƮومة اƥǗارية و اǌƪǗام و لو بǀليƼ ýي _ 

Ƴوưا الموƦǋ ýحو Ƙيحاưالتو Ưبع Ƈاƽưƍ.  

 _ ƥاعƪنا لنƼرƱ Ǉعة مưانونية و لو بمحاولة متواǀتبة الǂالم Ƈراƛƍانونيةǀالعلوم ال ýبمجا Ǉتميǌالم.  

  :ƪƋكƑلية الƥƣاƨة

     Ɗ ǐارƥǗي اưاǀال ƘاƱلƪ Ǉƍ ǉƦǌƼ Üةƥƥمتع ƘǙاǂƬƍ يرƛارية يƥǗومة اƮي الخƼ ƾيǀير التحƪ Ƈناƛ

و تخلƾ مǂƬلة عƥم تحǀيƹ  ƾير متوازنةالخƮومة بƱبيعتǌا الخاƮة تنƐƬ مراǂز ƿانونية ƱǕراǌƼا 
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  ث 

ǇالتوازÜ عيƥالم Ǐعل ƴǀي ǐƦال ƘباƛǗا Ɛيما عبƪǙ معالجة ƔلƱيت ǐƦمر الǕا-ƥرƽيلزم  - الƪ ýǌƼ

ÜƘباƛǗا ƇƔبع ƥرƽال ǐارƥǗي اưاǀعي الƥالم ǉيم البينة باعتبارƥǀو بت Ü ةƥاعǀال ƾبƱي Ǉي لưاǀال ǇƊ مƊ

 Ǐعل ƘباƛǗو ا ƾيǀي التحƼ العامةÞاريةƥǗومة اƮالخ  

  :و تتƽرƳ عǉƦǋ Ǉ اǂƬǗالية الرƑيƪية مجموعة مǇ التƪاƘǙƌ مǇ بينǌا    

_  Ɗƥا لمبƿارية و خرƥǗة اƱلƪال ýعماƊ يƼ ǚخƥي تعتبر تưاǀلل Ƙية التي منحǀيǀة التحƱلƪال ýǋ

ÞƘاƱلƪال Ǉبي ýƮƽال  

 _ýǋ  ƾيǀلتح ƘƇو جا ÜروعيةƬالم Ɗƥلمب ýعماƍ ة تعتبرƱلƪال ǉƦǋ ǇƊ ýƛما تمǋاƥحƍ Ǉتيƽǂ Ǉبي Ǉالتواز

Þة العامةƱلƪال  

_ Ǉانوǀال Ƈجا ýǋ مƿور  08/09 رƥال Ǌل Ǉمư ية وǀيǀة تحƱلƪ يưاǀلل Ơو من Ǌعا منƿمتو Ǉاǂ بما

ÞارةƥǗو ا ƥرƽال Ǉبي Ǉالتواز ƾيǀتح Ǐلƍ اǌب ýوƮومة و الوƮير الخƪ Ǉƪيجابي لحǗا  

  :ƛǊǆǄ الƥƣاƨة

عنƥ عرǂƼ ýǂ Ưرة مǂƼƊ Ǉار  بالƥرجة اǕولǏ علǏ المنƝǌ التحليلياعتمƼ Ƙƥي ǉƦǋ المǂƦرة      

مǇ  باǙنƾǚƱمتبعة ƪƊلوبا ƿانونيا علميا موưوعيا مƊ Ǉجý اǗجابة علǏ اǂƬǗالية المƱروحةÜ  Üالبحث

تحليý النƮوƭ الǀانونية المنƲمة للتحǀيƾ تحليƿƥ ǚيǀاÜ و اعتمƥنا Ɗيưا علǏ المنƝǌ الوƽƮي Ƽي 

لǀانونية وƽƮا ƿانونيا للƻƬǂ عǙƥ ǇلتǌاÜ و عنƥ الحاجة اعتمƥنا المنƝǌ المǀارǇ بيǇ وƻƮ الوƿاƴƑ ا

  .النƲام الưǀاƑي الجزاƑرǐ و اǕنƲمة اǕخرǎ و الǐƦ يƬترǁ معǌا Ƽي ƪماƪƊ Ƙاƪية

  :ƴƬوƖƑƓ الƥƣاƨة

رưتني ƮعوباƘ علمية و ƊخرǙ ǎ يمǐǕ Ǉǂ بحث ǇƊ يخلو مƊ Ǉية ƮعوباÜƘ و ǂباحƛة ƥǀƼ اعت

  ةعملي
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  ج 

  :الƴƬوƖƑƓ الƴلǄية  

ƿلة المراجƴ التي تتناوý موưوƳ التحǀيƼ ƾي الخƮومة اƥǗاريةÜ و خاƮة المراجƴ الوƱنيةÜ و        

و ما وجƥتǂ ǊاǇ عاماǇ و ليƩ مرجعا متخƮƮا Ƽي  08/09Üربما يعوƦ ƥلƍ ǁلǏ حƥاƛة الǀانوǇ رƿم 

  .موưوƦǋ Ƴا البحث

ƥور الǀاưي اƥǗارƼ ǐي "و البحوث و المƥاخƘǚ التي تناƬ ƫƿبǊ انعƥام للƥراƪاƘ اǂǕاƥيمية        

ƾيǀا البحث" التحƦǌل ƾǚƱة انƱǀن ýǂƬت ǇƊ ǇاǂمǗبا Ǉاǂ و التي.  

  :الƴƬوƖƑƓ الǄƴلية

 ýǂƬو التي ت ƾيǀالتح Ƈجراƍ Ʀيƽبة تنƪرة بمناƥاƮية الƑاưǀام الǂحǕا Ǐعل ýوƮتحالة الحƪو اƊ عوبةƮ

  .الجانƔ التƱبيǀي لموưوƳ البحث

  :الƥƣاƖƑƨ الƓƑƨقة

       ǌولي لƊ ƾلƱمنǂ اǌتƥة و التي اعتمǀابƪال Ƙاƪراƥال ǇƍƦ Ƴوưمو ǇƊ اعتبار Ǐعل Üليلةƿ ا البحث

مازاý حƥيث العÜƥǌ و ǂانǉƦǋ Ƙ الƥراƪاƼ Ƙي معƲمǌا ƿريبة  08/09التحǀيƼ ƾي ưوƇ الǀانوǇ رƿم 

  :مǇ موưوƦǋ Ƴا البحث منǌا

1 -  Üتيرƪة الماجƥاǌƬ ýمة لنيƥǀرة مǂƦم ÜاريةƥǗومة اƮي الخƼ ƘباƛǗية اƮوƮخ ÜاميƬة الƥعاي

ƾوǀلية الحǂ ÜǇƥجامعة عÜ  نةƪ Üالعام Ǉانوǀم الƪƿ2007يǋ ƘرحƱ ية التيƪيƑالية الرǂƬǗو ا Ü: 

 ǎƥمƥرƽال ýتحم ƘباƛǗا ƇƔلع Ǌارة منƥǗا ýو تحلÞ  

الملتǏǀ الوƱني بجامعة الجيǚلي اليابƪÜƩيƮ  ǐƥاولة ƽƬيǀةÜ بǇ بمجلƩ الƥولة مƥاخلة المƪتƬارة - 2

و اǂƬǗالية الرƑيƪية التي ƱرحƘ  08/09لمناƬƿة الǀانوǇ رƿم  ƼƊ2009ريý  28/29بلعباÜƩ يومي 

  :ǋي 

ÞǊومتƮلخ ǐارƥǗي اưاǀية الǂمل ǎƥم.  



 مقدمة                                                                                                       
 

  ح 

ƘحƓة الƯƢ:  

        Ǉا مǌعن Ƴرƽروحة و ما تƱالية المǂƬǗا Ǉا مƿǚƱان ƻاƥǌال ƾيǀتح ýجƊ Ǉو م ÜƘǙƌاƪت

  .المرجوة مǋ Ǉا البحث ارتƋينا تƪǀيم موưوƳ الƥراƪة ƍلǏ مƥǀمة ƮƼليǇ و خاتمة

 Ƙاƪراƥال Ưر لبعǂƦ و Üƴالمتب Ɲǌالمن Üǉاختيار ƔاƪƊ ÜƳوưمية الموǋƊ Ǐلƍ مةƥǀي المƼ ƘƿرƱت

  الƪابǀة

üوǓا üƬƻية:الƥاƣǕة اǄوƬƢال Ǐƺ حقيقƗلل ǏǆوǆƑالق ƥƑƯǕا  

ƻ يحيث تناولƼ ƘيǊ اƱǗارǐ النƲرǐ للتحǀيǂ ƾمبحث Ɗوý حيث ƪلƘƱ الưوƇ علǏ تعر        

 ƾيǀير التحƪ يƼ ǇميƮالخ Ǉم ýǂ ورƥو Ü ǊيƼ رةƛƌالم ýا العوامưيƊ و Ǌمة لƲالمن ƔǋاƦو الم ƾيǀالتح  

للتحǀيƾ و و ƬƊرنا Ƽي المبحث الƛاني ƍلǏ اƱǗار اǗجراƑي للتحǀيƾ و تƱرƿنا Ƽيƍ ǊلǏ الوƪاýƑ العامة 

  .ƥور ýǂ مǇ الǀاưي المǀرر و محاƲƼ الƥولة

ǏǆƑƙال üƬƻحقيق:الƗال üƏƑƨو ǅǄƮ ǎƥاƣǕا ǏƮƑالق ƖƑƯلƨ  

      ǌƪرة و التي يمارƬالمبا ƾيǀالتح ýƑاƪو Ǉمư ǊاتƱلƪ Ǐلƍ ýوǕي المبحث اƼ رناƬƊا  Ǉوƥ Ǌƪƽبن

ƱيƪوÜ  Ƙاناǂم Ǉم Ǌǂبما يمل ǐارƥǗي اưاǀا الǋرƬة يباƱلƪال ǉƦǌƼ Ǉم Ǌنǂية تمƼانونية و معرƿ

ǊيƼ ýƮƽو ال Ưالمعرو Ƴة النزاǀيǀح Ǐلƍ ýƮالتو.  

        ƔلƱرة و التي تتƬير المباƺال ýƑاƪللو ǐارƥǗي اưاǀال ƘاƱلƪل ǉناƮƮخ ƥǀƼ انيƛما المبحث الƊ

ǊتƽƮب ƾيǀرة التحƬالث لمباƛ ƻرƱ ýخƥا تǌبيعتƱة بƼالمعر ǊيƼ ƱترƬي Ǚ يưاǀال ǇƊ اعتبار Ǐعل Ü

ǂالƘǙالمجا ƴاملة لجمي.  

 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة                                                                                                       
 

  خ 

  ǄقǄƣة

üوǓا üƬƻية: الƥاƣǕة اǄوƬƢال Ǐƺ حقيقƗلل ǏǆوǆƑالق ƥƑƯǕا  

üوǓا ƘحƓǄارية: الƥǗومة اƮي الخƼ ƾيǀللتح ǐرƲار النƱǗا  

ǏǆƑƙال ƘحƓǄال :ƾيǀي للتحƑجراǗار اƱǗا  

 üƬƻالǏǆƑƙحقيق     : الƗال üƏƑƨو ǅǄƮ ǎƥاƣǕا ǏƮƑالق ƖƑƯلƨ  

üوǓا ƘحƓǄرة : الƬالمبا ƾيǀالتح ýƑاƪي وƼ ǊاتƱلƪ 

ǏǆƑƙال ƘحƓǄرة : الƬير المباƹ ýƑاƪالو ǉاتجا ǐارƥǗي اưاǀال ƘاƱلƪ  

  ǄƗƑƢة

 



 مقدمة                                                                                                       
 

  أ 

جǌǀƼ Ǚƥيا ǂبيرا ǌƼناǁ مǇ  08/09 رƿم لƛƊ ƥǀار تƮنيƿ ƻانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية و اƥǗارية     

       ÜمƼ ýي ƍجراƇاƘ التǀاưي  والتنƽيƦالǌǀƽاƇ مǇ اعتبرƛ ǉورة ƍجراƑية ƊعاƘƥ النƲر بƬ ýǂƬبǂ Ǌا

 ýƮحا ýيƮتح ƥمجر ǊنƊ ǏبمعنÜ ǐرƑالجزا Ƈاưǀال Ǌر عليǀتƪلما ا ƾبيƱت ƥمجر ǉاعتبر Ǉم ǁناǋ و

ǌجتǚالƘاƥ يةƑاưǀال.  

      Ǐلƍ ǐƊالر ƔحاƮƊ اǋƥنƪƊ ƥǀƼ مƥالع Ǉم ƘƋية لم تƑجراǗورة اƛال ǉƦǋ و  Ǉانوǀال Ǌƛƥتحƪم ما اǋƊ

 Ǉم ǎعوƥا الǌعلي Ƙانǂ مرحلة ǐƊ يƼ ƠلƮال Ƈجراƍ انيةǂمƍ Ʃالمجل ǎتوƪم Ǐجبارية المحامي علƍÜ

  .ǀǂاعƥة عامة و توƿيƴ الƺرامة التƥǌيƥية

       Ǉانوǀال Ƈم و جاƿالة ل 08/09 رƥمة العǌم ǇƊ اعتبار Ǐعل Ǌمتǌم ƇاƥƊ Ǐعل Ƈاưǀال ƳاƱƿ ةƥاعƪم

ǂ  ǙونǌاƼي ƍنǌاƇ الخƮوماƘ و ƿƍامة العýƥ بيǇ الناƩ ليƘƪ بالوƲيƽة البƪيƱة و Ǚ بالمǌمة الǌƪلة ل

بǋ ýي وƲيƽة Ɗو مǌمة  عينǌم وزارة العýƥ و ليƘƪ و ƽƿا عليǌم ƥوƪ ǇواǋمÜتنحƮر Ƽي الưǀاة الƦيǇ ت

 Ǉة و بيƥƥمتع Ƙاǌج Ǐلƍ Ǉبوƪينت ƭخاƬƊ Ǉبي Ǉمتي Ǉر تعاوƼتوا Ɣتوجƪو ت ƴمة الجميǋاƪم ƔلƱتت

Ưم البعǌميƪما يǂ Ǉونوǂاة و يưǀية"الƑاưǀلة الƑالعا".  

ة ǋي الوƪيلة الǀانونية  التي يƽǂلǌا المƬرƳ لƬǖخاƪ ƭواǂƊ ƇانƱ Ƙبيعية Ɗو Ƽالمنازعة اƥǗاري      

Ƽي معƲم الƥعاوǎ  اƥǗارة عƱ Ǉريƾ الưǀاÜ Ƈ و ǉƦǋ اǕخيرة معنوية  لحماية حǀوǌƿم  Ƽي مواجǌة

عامة التي تجعلǌا Ƽي ƹير اƥǗارية تǂوƼ Ǉي موƴư المƥعي عليǊ لما تتمتƴ بǊ مǇ امتيازاƘ الƪلƱة ال

Ɗعمالǌا الǀانونية Ɗو الماƥية Ƽي مواجǌة الƺير بما يملǊǂ مƪ ǇلƱة  ƦلưǀاƇ لتنƽيللرجوƍ ƳلǏ ا  حاجة

  .التنƽيƦ المباƬر

       ÜǇراƮا عنǌيƼ رƼا تواƦƍ اريةƥƍ Ǉوǂالمنازعة تƼ  Ǐبمعن Üاريةƥƍ ةƱلƪالمنازعة ب ýاƮما اتǌولƊ

ƛانيǌما اتƮاý الƥعوǎ بنƬاƱ مرǀƼي تباƬرǇƊ ǉ تǂوǇ اƥǗارة Ɗحƥ الخƮوم ǂمƥعي Ɗو مƥعǏ عليÜǊ و 

  .الƪلƱة اƥǗارية بوƪاýƑ الǀانوǇ العام



  

  

  

üوǓا üƬƻحقيق : الƗلل ǏǆوǆƑالق ƥƑƯǕا

  Ǐƺ الƬƢوǄة اƣǕاƥية
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ưي تعتبر اǗجراƇاƘ المتبعة مƿ Ǉبý الخƮوم Ƽي الƥعوǎ اƥǗارية ƦاƮ Ƙبƺة تحǀيǀية Ƽالǀا    

Ƴر النزاƬيبا ǐƦو الǋ ǐارƥǗاÜ يجابياƍ وراƥ Ǌل ƦƍÜ  ناǂاƪ ƾيب Ǚ نيƥي المưاǀال Ʃǂع Ǐو علǌƼ

عليǊ  الƱرƼيǗ Ǉحưارǋما مƪتنƥاƘ اƛǗباƘ التي يرونǌا ưرورية بý علǏ العƼÜƩǂي انتƲار 

Ƴللنزا ýمحǂ اǌب Ǐعƥالم ƴƑاƿالو Ƙباƛƍ ƥƮƿ عيƪال.  

و نجǇƊ ƥ الǀاưي اƥǗارƼ ǐي الخƮومة اƥǗارية يƪعǏ بنƍ ǊƪƽلǏ التحرǐ و التنǀيƔ عǇ حǀيǀة     

Üاǌب Ǐعƥعة المƿالوا ÜاǌلتƥƊ يƼ البحث Ǐلƍ ل وƦ وǎعوƥال Ǌة توجيƱلƪ Ǉم Ǌب ƴبما يتمت ǁ   و

Ü اǋيرƪ Ǐعل ƻراƬǗة  اƹياƮ يƼ ǚبيƪ Ǉوǂي ǇƊ ǊنƋƬ Ǉيجابي مƍ يƑجراƍ ورƥوم بǀي يưاǀالƼ

Ü ǐارƥǗي اưاǀمام الƊ ƘباƛǗرية اƲن  ƻرƱحماية لل ǐارƥǗي اưاǀيجابي للǗور اƥال ýƛا يمƦǌو ب

  .ƥعي Ƽي مواجǌة اƥǗارةمال

 اجǇƍ Ơ الǀاưي اƥǗارǐ يتمتƴ بƪلƱة واƪعة مƊ Ǉجý الوƮوƍ ýلǏ اƿتناعƼÜǊحƔƪ الǂƽر الر    

ƦلǇƊ ǁ اǗجراƇاƘ اƥǗارية  ǀÜةǌƼو ليƩ متعلǀا باƛǗباƘ الǀانوني الǐƦ يƽرƯ عليƊ ǊنماƱا مƪب

و مƊ ǇجƦ ýلƎƼ ǁنǊ يتمتƴ بƪلƱاƘ  (intime conviction)مرتبƱة بنƲام اƿǗناƳ الƬخƮي 

 1. (pouvoirs inquisitoriaux)تحǀيǀية 

 

  

 

 

 

  

                                                 
1-  christian gabolde , procédure des tribunaux administratif et des cours 

administratif d’appel  6.Édition  éd Dalloz , Paris 1997,p243. 
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üوǓا ƘحƓǄية: الƥاƣǕة اǄوƬƢال Ǐƺ حقيقƗلل ǎƥưǆال ƥƑƯǕا 

     ƾيǀللتح ǐرƲار النƱǗا Ǐعل ƻنتعر ǇƊ و ƥب Ǚ ƾيǀانوني للتحǀال Ɣالجان Ǐلƍ ƾرƱنت ǇƊ ýبǀƼ

ǊتƋƬن Ǐاملة علƬ رةƲلنا ن Ǉوǂت ǏحتÜ ǇƊ و ƥبǙ ةƱǀن ǐƊ ةƪراƥ ýبƿ اưيƊ ة  وƼلنا معر Ǉوǂت

Ǌƽتعري ýحوÜ  Ǉم ƾيǀيير التحƪي تƼ ƻرƱ ýǂ ورƥ ƥيƥتح Ǉم ƥبǙ اưيƊ و Ǌمة لƲالمن ƔǋاƦالم

Ƈاưǀة الǌوم و جƮخ.  

و لمعالجة ǉƦǋ النƱǀة ƪƿمناǋا ƍلǏ مƱلبيƼ Ǉي النƱǀة اǕولƪ ǏنتƱرƍ ƾلǏ مǌƽوم التحǀيƾ و Ƽي     

  .لƛة ƥور الخƮوم Ƽي تƪييرǉالنƱǀة الƛانية العوامý المƛƌرة ƼيǊ و Ƽي نƱǀة ƛا

  

üوǓا ƒلƯǄحقيق: الƗال ǃوǊƻǄ 

 ƘلحاƱƮالم Ǉم ǉيرƹ Ǉع ǉلتمييز ƾيǀوم التحǌƽم ƥيƥتح Ǉم ƥبǙو Ü  ƻلتعري Ưنتعر ƻوƪ

ǙوƊ ƾيǀالتحÜ اريةƥǗا Ƙي المنازعاƼ ƾيǀانة التحǂم مƛÜ  ƔǋاƦالم Ǐلƍ ƾرƱنت ƻوƪ خيراƊ و

Ǌمة لƲالمن. 

üوǓا Ʊƥƻحقيق: الƗال ƹيƥƴƗ  

Ɗيưا ƪنحǂ ǉƥƥمƱƮلƠ  و ǙبƼ ƥي البǇƊ Ƈƥ نحƥƥ مǌƽوم التحǀيǂ ƾمƱƮلƠ لƺوǐ و ƿانوني

ǐارƥƍ.  
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Ǘوƈ :ƹيƥƴƗ حقيقƗة الƸل  

تيǀنǊ وعرƻ حǀيǀتÜǊ مǇ : التحǀيƾ مǂ Ǉلمة تحÜƾǀ يتحÜƾǀ تحǀǀا اǕمرة ƮحƠ ووÜƴƿ اǕمر

  .ة Ɗو الحجةالبينيǋ ƾو الƱريƍ ƾلǏ الƥليƊ ýو بمعنǇƊ Ǐ التح1ÜǀتƥǂƋ لƥيǊ: اǕمر

العملية التي تǐƥƌ بƽƮة مǀنعة ƿاƱعة ƍلǏ التƪليم بƮحة : والتحǀيǋ ƾو مǇ الناحية الƽلƽƪية

 .ưƿ2ية مǂƬوƼ ǁيǌا بƥاƇة

ƑيǆƑƙ :ǏǆوǆƑƽ ƞلƯƬǄك ǈƻيƥƴƗ  

 Ɣرا لما يترتƲن Ǌب Ǐعƥمر مƊ ةǀيǀح Ǐعل ýليƥامة الƿƍ و محاولةǋ Ǉانوǀي علم الƼ ƾيǀالتح Ǉƍ

  .ونيةعليǊ مƛƈ Ǉار ƿان

 ƘباƛǗا Ǐعل ƳǚƱǗا Ǉم ƥب ǚƼ ÜƘباƛǗا ƘاƇجراƍ Ǉم Ƈجراƍ وǋ ƾيǀالتح ǇƊ اعتبار Ǐوعل

  .للوƮوƍ ýلǏ مǌƽوم التحǀيƾ مǇ الناحية الǀانونية

    Ǉنيƛا Ǉيƽبتعري ƦخǕينا اƋوارت:  

وجوƿƍ  ƥامة الƥليƊ ýمام الưǀاƇ بالƱرƾ التي حǋƥƥا الǀانوÜǇ علǏ: اƛǗباƘ بمعناǉ الǀانوني ǋو - 1

 .3واƿعة ƿانونية ترتبƛƈ Ƙارǋا

ƦلƛǗƘ  ǁبا نوني بالƥليý الƊ ǐƦباحǊ الǀانوǇاƛǗباƿ Ƙانونا ǋو تǂƋيƥ حƾ متنازƼ ƳيǊ لƛƊ Ǌر ƿا - 2

ƾ4الح. 

                                                 
1-  ƫ ÛƒǘƯلل ƣيƣƜال ƧوǄƑ175الق. 
2- ÛيةƥاƣǕة اǄوƬƢال Ǐƺ ƖƑƓƙǕية اƬوƬƢ ÛǏǄƑƪال ƔƣيƑƳ ÛƘيƣالح ǏƴǄƑƜال ƒƗكǄال Û Ư ǅوƣ  ÛƣلƓ ǅوƣ2008 Û

 ƫ4. 
3- ÛƣيƣƜال ǏǆƣǄال ǅوǆƑالق Ɲƥƪ Ǐƺ Ưيƨالو ÛǎƥوǊǆƨال ƣǄحƈ اقƦƥال ƣƓƳ ƚ2Û Ư3 Ûيةƽالحقو ǏƓالحل ƖاƥوƪǆǄ Û

ÛǅƑǆƓ1998 لÛ ƫ13. 
4- ÛƖƑƓƙǕلة اƑƨƥ ÛƖƉƪǆ ƣǄحƈ ÛüوǓا ƅƦƜال ÛƯ ǅوƣ Ûƥƪǆ ƥاƣ ǅوƣ ÛƣلƓ ǅوƣ 2008Û ƫ29.  
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ƑƙلƑƙ :ǏǆوǆƑƽ ǎƥاƣƋ ƞلƯƬǄحقيق كƗال  

 ƻعر ƥǀلPierre Pectet  ǊنƋب ƾيǀالتح:  

الجƥǌ الواجƍ ƔبرازƊ ǉو تحǀيÜǊǀ عنƥما تتحرǁ الƥعوǎ للحƮوý علǏ التƮريƠ الưǀاƑي "

  ".بýǙƥƎ متعلƾ بǉƦǌ النƱǀة الواƿعية

 ǊƼما عرǂAlain Plantey ǊنƊ Ǐعل:  

يتمýƛ اƛǗباƼ Ƙي تبييǇ واƿعية واƿعة ما Ɗو Ʈحة خبر ماÜ وƦǂا Ƽي تƥǀيم العناƮر اƿǗناعية "

 ǐƥƌت ǇƊ اǌنƋƬ Ǉوالتي م Ǉرار مƿ ورƥƮ وƊ ÜمƮو خƊ ƾيƥƮ ýبƿ Ǉم Ǉمعي ǁلوƪ Ʀاتخا Ǐلƍ

  .ƪ"...1لƱة ƪياƪيةƊ Üو ƥƍاريةƊ Üو اتخاƦ موƻƿ معيǇ مƿ Ǉبý الرǐƊ العام

ومǋ Ǉنا تǌƲر خƮوƮية اƛǗباƘ والتحǀيƼ ƾي المنازعة اƥǗاريةƼ ÜالتحǀيƼ ƾي الخƮومة 

 ƾيǀالتحƼ Üالخيار ýبيƪ Ǐعل Ǚ Üǐجبارƍ ƴابƱ وƦ اريةƥǗا Ɣتوجƪي Ɣƪانونية تتناƿ ƥواعƿ

ǐارƥǗا Ǉانوǀية الƮوƮوخ. 

ǏǆƑƙال Ʊƥƻية: الƥاƣǕا ƖƑƳƦƑǆǄال Ǐƺ حقيقƗة الǆƑكǄ 

ريƻ التحǀيǙ ƾ بƥ و ǇƊ نحƥƥ مǂانتƼ Ǌي الخƮومة اƥǗارية لنǌƲر ǋƊميتǊ بعƥما حƥƥنا تع      

التحǀيƼ ƾي بالƥرجة اǕولǏ و Ɗيưا ƪوƻ نلم بمميزاƘ التحǀيƾ و Ǚبƥ مǇ اƬǗارة ƍلƮ Ǐعوبة 

  .الخƮومة اƥǗارية
                                                                                                                                                    

  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǏǄƑƪال ƔƣيƑƳ4. 
•  ǃƴǆǄال ƣƓƳ ƦيƦƴال ƣƓƳÛǎƥاƣǕا ƅƑƮالق ǃƑǄƈ ƖƑƓƙǕية و اƥاƣǕا ƖƑƴƺاƥǄة الƻليƢ  Ư1 ǏǄالقو ƦكƥǄال Û

ÛيةǆوǆƑالق ƖاƥاƣƬǖل ÛƣلƓ ǅوƣ 2008Û ƫ159. 
• ÛƑلويǄ ƘƆ ơيƪال ǅƓ ǅيƨلح ÛيةƥاƣǕا ƖƑƳƦƑǆǄال Ǐƺ ƖƑƓƙǕا ƍƣƑƓǄ  ÛƥƏاƦƜال Û ةǄوǉ ƥاƣ ÛƯ ǅوƣ

2002Û ƫ7. 
1 -Alain Planty,la preuve devant le juge administratif , ed economica , Paris 2003 , 

p10 
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Ǘوƈ :حقيقƗية الǄǉƈ  

تƥǂƋ والتيǚƼ Ǉǀ يƽتǇƊ Ƌ تǂƋيƥ الƬيƇ بالبيناÜƘ والتحǀيǋ ƾو ال: ǂ ǇƍاǇ تعريƻ اƛǗباƘ لƺة ǋو

يǂوǇ التحǀيǋ ƾو الوجǊ اǓخر لƛǘباǚƼ ÜƘ بƥ مǇƊ Ǉ تǂوǋƊ Ǉمية التحǀيƼ ƾي الخƮومة اƥǗارية 

مǋƊ Ǉمية اƛǗباÜƘ علǏ اعتبار Ɗنƥ Ǌوƍ ǇجراƇاƘ التحǀيƾ التي يƋمر بǌا الǀاưي مǇ تلǀاƇ نƊ ÜǊƪƽو 

  .تƥǀم بǌا المƥعي ƛǗباƥƍ ƘعاǊƑبƱلƔ مǇ الخƮومǙ Ü يمǇǂ التƥǂƋ مƮ Ǉحة اƥǕلة التي 

 Ƙيلƿ يرة التيǌƬال ƘǙوǀالم Ưبع Ǉم ƘباƛǗمية اǋƊ Ƈراǀتƪلنا ا Ǉǂيم ƾلƱا المنƦǋ Ǉوم

  :بƋƬنǊ وǋي

"Ƈواƪ مƥو والعǋ المنازعة ƥعن ƠبƮي ýليƥ Ǉوƥب ƾالح"  

  "الƥليý وحǋ ǉƥو الǐƦ يحمي الحƾ ويجعلǊ مƽيƥا"

"Ǌعلي ýليƥ Ǚ ƾوم وحƥمع ƾح ǐتوƪي"  

"ƥالƾوة الحƿ وǋ ý1"لي.  

مǋ Ǉنا يǌƲر ما لƛǘباƘ مǋƊ Ǉمية ƪواƇ بƋخǂ ǉƦجزƇ مǇ الخƮومةƊ Üو باعتبارǉ نƲرية 

اƪترعƘ اǋتمام الǌǀƽاƇ والمƬرعيǌƼ ÜǇي النƲرية التي Ǚ ينƴƱǀ تƱبيǌǀا عǇ المحاǂم ƪواƼ Ƈي 

ة الخƮومة المجاý المƥنيÜ الجناƑي Ɗو اƥǗارÜǐ وǂ ǇƍاƼ Ǉي Ʀǋا اǕخير يختلƻ نƲرا لƱبيع

والتي تتمتƴ بامتيازاƘ عƥيƥة منǌا حيازة  ÜاƥǗاريةÜ والتي يتخاƮم Ƽيǌا ƱرƼيƊ Ǉحǋƥما اƥǗارة

المƪتنƥاƘ التي يمǇƊ Ǉǂ تǂوǇ حاƪمة Ƽي موưوƳ الƥعوÜǎ علǏ اعتبار Ɗنǌا ƪلƱة عامةƼ Üي 

ǇƊ Ǉǂ تƌيƥ مواجǌة الƽرƥ الǐƦ يǂوƹ Ǉالبا مجرƥا مǇ الƥليƼ ýي ýƲ اƼتǀاǉƥ للمƪتنƥاƘ التي يم

Ǌƽƿمو.  

                                                 
1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǎƥوǊǆƨال ƣǄحƈ اقƦƥال ƣƓƳ16. 
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وǇƍ التحǀيƼ ƾي الخƮومة اƥǗارية مختلƿ ƻليǚ عǇ بعƯ الǀوانيǙ ÜǇ يعني Ʀلǁ انعƥام 

 ƾيǀي التحƼ عامة ýوƮƊ ǁناǌƼ ÜǇوانيǀال Ǉم ǉيرƹو ÜǐارƥǗا Ǉانوǀي الƼ ƾيǀالتح ƥواعƿ Ǉلة بيƮال

ǎخرƊ Ǐلƍ ǎعوƥ Ǉم ƻتختل Ǚو ÜǊياتưتǀي ومưاǀالت ýوƮƊ Ǉتعتبر م ƘباƛǗوا  ƦخƋا تǌƪƽي نǌƼ

  .بǌا جميƴ الجǌاƘ الưǀاƑية

ƊنǙ Ǌ يمǇǂ التمتƴ بحƾ ما ƥوǇ الƥǀرة علÜ  Ǐ مǇ حيثونƪتبيƊ Ǉيưا ما لƛǘباƘ مǋƊ Ǉمية

ƿƍامة الƥليý عليǊ عنƥ النزاǇƎƼ ÜƳ لم يتمǇǂ الخƮم مǇ تƥǀيم الƥليý تعƦر التمǁƪ بالحƊ ƾو بالمرǂز 

  .اƦ ƘاƘ الحƾ بƥليƈ ýخرالǀانونيÜ وƦǋا Ǚ يعني عƥم ƍمǂانية ƛƍب

اǙعتراƻ بƊ Ǌمام الưǀاÜƇ ولو  يةƼعƥم الƥǀرة علƛƍ ǏباƘ مƥƮر الحÜƾ يƍ ǐƥƌلǏ عƥم ƍمǂان

 ƾوǀبة للحƪبالن ƘباƛǗاƼ ÜƘباƛǗمية اǋƊ Ǐعل ýليƥ برǂƊ اƦǋو Üƴƿة والواǀيǀي الحƼ اƥموجو Ǉاǂ

ƿ ǚيمة عملية للحǋ ÜƼ ƾو وƪيلة ǗحياǌƑاÜ وǋي بمƛابة الƥواƇ للعلة والمراǂز الǀانونية المƥعǏ بǌا

ƘباƛǗا Ǉوƥ.  

 Ǉم Ǉǀوالتي ƥǂƋالت Ǉم Ǌنǂيلة التي تمƪو الوǋ يưاǀال Ǌمر بƋي ǐƦال ƾيǀالتح Ƈجراƍ ǇƎƼ اƦǌوب

 ýليƥحة الƮ Ǉم ƥǂƋوة نحو التƱو الخǋ ƾيǀوالتح ÜǊƑعاƥƍ ƘباƛǗ لةƥƊ Ǉعي مƥالم Ǌمƥƿ حة ماƮ

 .م علǏ الحƾ المƥعǏ بǊالمǀا

ƑيǆƑƙ :حقيقƗال ƖاƦيǄǄ  

 Ǌومميزات ƾيǀي التحƼ يةƪاƪǕر اƮالعنا Ɯتخراƪا Ǉǂة يمǀابƪال Ƙاƽالتعري Ǉيما و مƼ ýƛتتم

  :يلي

1.  ÜمƮالخ Ǌب Ǐعƥحة ما اƮ Ǉم ƾيǀللتح Ƈاưǀمام الƊ لةƥǕو اƊ ýليƥيم الƥǀبت ƾيǀتح ǊنƊ ما

Ǌب ƦخƋي Ǚ Üاريةƥƍ ومةƮي خƼ Ƈاưǀمام الƊ Ǚƍ. 
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2.  ǊنƊ Ǐبمعن ÜƳرƬا المǌعưانونية التي وǀال ƥواعǀال ƾƼا تم وƦƍ Ǚƍ Ǌب ƦخƋي Ǚ ƘباƛǗا Ǉƍ

 Ǐلƍ Ƈم جواز اللجوƥع ǁلƦ Ǉع Ɣويترت ÜǇانوǀا الǋرǀي ƥواعƿ ǊمƲتن Üانونيƿ ƾيǀتح

Ǉانوǀا الǋرǀة لم يǀريƱ وƊ يلةƪا 1وƽتǙو اƊ اǌتƽيجوز مخال Ǚ ام العامƲالن Ǉي مǌƼ Ǐعل ƾ

 .مخالƽتǌا

Ʀ ƴƑاƘ اƛǕر الǀانوني بمعنǇƍ ǇƊ Ǐ اƛǗباǙ Ƙ يƋخƦ بÜǊ وǙ يǂوǇ مƽيƥا Ǚƍ بǇƋƬ الوƿا .3

ƛǗباǙ Ƙ يƋخƦ بǊ وǙ يǂوƛƍ Ǉباتا Ǚƍ بǇƋƬ الوƿاƴƑ الǀانونية بمعناǋا العام ýǂ ǐƊ تƮرƻ ا

 .ƿ2انوني وýǂ واƿعة يرتƔ الǀانوǇ عليǌا ƛƈار معينة

4. ǂعام ي ýƮƋǂ يưاǀال Ǉƍ Ʃǂع Ǐلبي علƪور الƥبال ƴو يتمت ƾيǀي التحƼ اƥمحاي Ǉو

لƊ Ǉƍ ǇǂخƦنا التحǀيƼ ƾي الخƮومة اƥǗاريةÜ يعتبر  ÜالخƮم الǐƦ يتمتƴ بالƥور اǗيجابي

ƍيجابياÜ يƪاǋم Ƽي الموازنة بيƱƊ Ǉراƻ الخƮومةƼ ÜيتƥخƊ ýحيانا مǇ تلǀاƥ  Ƈور الǀاưي 

ưمانǊ لمبƊƥ المواجǌة والمƪاواة بيǇ نǊƪƽ لتƪيير الخƮومة وعملية التحǀيƾ خاƮةÜ و

ǇميƮ3الخ. 

                                                 
 .ƔƣƑǊƪ الǊƪوÛƣ الكƓƑƗةÛ اليǄيÛǅ القƥاÛǅƏ الǅǄ :ƔƥƓƢ الوüƏƑƨ القǆƑوǆية  -1
2-  ƱƦƑǆƗǄ ǅكوƗ ǅƈ ƣƓǗو ƖƑƓƙǖل üحǄ ǅكوƗ ǅƈ ƒƜوي ÛǌوƳƣلƑƓ لقةƴƗǄ ǅكوƗ ǅƈ يةǆوǆƑة القƴƽالوا Ǐƺ ƯƥƗƪي

 ÛƑǊيƺ ƱƦƑǆƗǄ ةƴƽالوا ǅكƗ ǃا لƤƋ ƑǄƈ Û ƑǊيƺ ƱƦƑǆƗǄ حقيقة ƥƑǊưƋ ǍلƋ ƹƣǊحقيق يƗال ǅǓ ÛƱاƦǆال üحǄ Ǐǉ ǎƈ ÛƑǊيƺ
ƑǊليƳ üليƣة الǄƑƽƋ ǏƳƣǄال ǅǄ ƒلƯي ǅƈ ǏƮƑللق ƦوƜي ǘƺ ƑǊƓ ǃلƨǄ وƈ ƑǊƓ ƹƥƗƴǄ ةƴƽالوا ƖǆƑا كƤƌƺ اƤǉ ǍلƳو Û

ƑǊƗƑƓƙƋ ǅǄ Ǐƻƴة يƴƽلواƑƓ ƥاƥƽǕوا ƹاƥƗƳǗا ǅǓ ÛحقيقƗلل ǘحǄ ǅكوƗ Ǘ ƑǊǆƌƺ ǃƬƢال ƹƥƯ ǅǄ.  
üوƓالق ƔƦƏƑƜة وƜƗǆǄÛ ƔƣƣحǄÛ ةǆكǄǄ ةƴƽالوا ǅكوƗ ǅƈ ƒƜوي :ƺ ƖƑƓƙǕا ǅوǆƑƽ ÛǃƨƑƽ ǅƨح ƣǄحǄǏ   يةǆƣǄال ƣواǄال

ƣÛيةƥƑƜƗو الÛ ÛيةƥƣǆكƨǕية اƽالحقو ǏƓالحل ƖاƥوƪǆǄ ÛƯ ǅ2009و ƫÛ69  /88 . 
3-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǎƥوǊǆƨال ƣǄحƈ اقƦƥال ƣƓƳ32ǏƓƑƜيǕا ƥوƣال Ǐƺ ƥƙكƈ üيƬƻƗلل Û. 
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ǂ Ǉƍاƿƍ Ǉامة الƥليƊ ýمام الưǀاƇ علǏ الواƿعة التي يرتƔ الǀانوǇ عليǌا ƛƊر ǋو المǌƽوم  .5

 Ɯوتحتا ÜمƮا الخǋرǂنƊ Ǉƍ ÜيةƑاưƿ ةǀيǀح Ǉوǂت Ǚ عةƿالوا ǉƦǋ ǇƎƼ Üƾيǀانوني للتحǀال

 .1يǀم عليǌا Ʀǋا الƥليý تعتبر منعƥمةƍلǏ تحǀيưƿ ƾاƑي ليƋخƦ بǌا ǂحǀيǀة ưƿاƑيةÜ وǇƍ لم 

 ǉرƥƮمر يƊ وǋ وƊ ÜǐارƥǗي اưاǀال Ǌوم بǀي Ƈجراƍ وǋ ƾيǀالتح ǇƊ مƥǀمما ت ƭتخلƪوما ي

Üƾالح Ǐلة علƥǕامة اƿƍ ýجƊ Ǉم ǁلƦو ÜǐارƥǗي اưاǀو ال  ƥƥتح ƥƿ التي ƴƑاƿي الوƼ ƾيǀيلة للتحƪو

Ƴالنزا ýƉم.  

ƑƙلƑƙ : ةƳƦƑǆǄال Ǐƺ حقيقƗة الƓوƴƬيةƥاƣǕا  

Ǉƍ التحǀيƼ ƾي المنازعاƘ اƥǗارية  حƥيث حƥاƛة الǀانوǇ اƥǗارƦǌƼ Üǐا اǕخير يعتبر حƥيث 

النƋƬة مǀارنة بالǀانوǇ المƥني والǀانوǇ الجناƑيÜ وƦǋا ما جعý مǇ الưǀاƇ اƥǗارǐ بالƱبƴ حƥيث 

 Ǉانوǀال Ɣولة بموجƥال Ʃمجل ƩƪƋر تƑي الجزاƽƼ ÜةƋƬي  01 – 98النƼ Ƣرƌ30الم  ǐ1998ما 

Ǌوعمل ǊيمƲولة وتنƥال Ʃمجل ƘاƮاƮاخت Ǉمưيت ǐƦ2وال.  

 Ǉانوǀا الưيƊي  02 – 98وƼ Ƣرƌ30الم  ǐارية  1998ماƥǗم اǂالمحا ƘاƮاƮباخت ƾالمتعل

  .3وتنƲيمǌا وعملǌا

                                                 
1- ÛƥƏاƦƜة الƴǄƑƜ ÛوليةƊƨǄو ال ƣقوƴال Ǐƺ ƥيƗƨƜƑǄ لةƑƨƥÛǅيǄليƑƓ ƖƑƓƙǕا ÛǅǄحƥال ƣƓƳ ǏǄƑƬƴ1986 ال ƫ Û
5. 
2- üاƦيǗ  ÛƑليƴة الǄحكǄال üƢاƣ ǘيكǉ üاƦƑǄ ولةƣال ƧلƜǄ ƥقǄƺ Ƒليƴة الǄحكǄال ǅƳ ǃƑǄƗ üقƗƨǄ ƥيƷ ولةƣال ƧلƜǄ

ǎƥاƣǕا ƅƑƮللق ƫƑƬƗƢا ƣوƜو ǃƣƳ ǎƈ  Ƒليƴة الǄحكǄلل ǅيƴƓƑƗ ƔƑƮƽ واǆƑك ƧلƜǄلƑƓ ƔƑƮوالق. 
3-   ǅوǆƑالق ƫǆ ƣ02- 98لق  Ǐƺ ƠƥƊǄ30ال  ǎƑǄ1998 Ǖا ǃكƑحǄال ƖƑƬƑƬƗƢƑƓ لقƴƗǄال ǍلƳ  ƑǊǄيưǆƗ ية وƥاƣ

ǅوǆƑالق ƥوƣƬ يةƑƷ ǍلƋ ÛƖواǆƨ ƥƪƳ ƔƣǄق لƥو ǍلƳ اƥƓح ƥǄǓا اƤǉ ǏقƓ ƑǄǆƋ و  ƑǊƓيƬǆƗ  ǃƽƥ08-09  ƠƥƊǄال
 Ǐƺ25 ƥايƥƓƺ2008  ƒيƬǆƗ ǍلƳ ƫǆ ǎƤ31و ال  ƥǊƪ ǍƗح ƑǊǆǄ ƭƴƓال ƒيƬǆƗ ǃƗي ǃو ل Û يةƥاƣƋ ةǄحكǄ

 ƧƥƑǄ2010 ƥƏاƦƜال ƑǊǆǄ:ةǆƗƑƓ Û ةǆيƯǆƨƽ Û ǅاƥǉو. 
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 ƘاƇجراǗوا ƘريعاƬالت Ǉم ƣما تاريǌل ǇاƦي اللƑالجنا Ǉانوǀني والƥالم Ǉانوǀال Ʃǂع Ǐعل

  .خبراưƿ ƘاƑية ƛǂيرة واجتǌاƥاƘ متعƥƥةالưǀاƑيةÜ نتƝ عنǌا 

والتي تتعلǂÜ  ƾما تǌƲر Ʈعوبة التحǀيƼ ƾي الخƮومة اƥǗارية Ƽي الƱبيعة الخاƮة لǌا

 Ǉم ƥراƼǕا Ǉوبي ÜǐارƥǗا اǌƱاƬن Ʃة تمارƱلƪ اǋة باعتبارǌج Ǉارة مƥǗا Ǉبي ƋƬارية تنƥƍ Ʊبرواب

ƾبيƱالعام وت ƠالƮال Ǐعل ƾيǀوم التحǀحيث ي ÜǎخرƊ ةǌروعية جƬالم Ɗƥمب.  

 ýا حوƪاƪƊ ورƥت ÜاريةƥǗومة اƮي الخƼ رةƛƌم ýة عوامƥور عǌƲ Ǐلƍ ƘƥƊ ةƿǚالع ǉƦǋو

اǙمتيازاƘ التي تتمتƴ بǌا اƥǗارة ƪǂلƱة عامة تمارƩ نƬاǌƱا اƥǗارÜǐ وتعتبر الƱرƻ الƥاƑم Ƽي 

  .ǐالƥعوǌƼ Üǎي تƪاǋم بƊ ýǂƬو بƉخر Ƽي تǂƬيƿ ýواعƥ التحǀيƼ ƾي الǀانوǇ اƥǗار

 Ǉبي Ǉي التوازƼ ýǚختǙا Ǉم Ƴنو ƾخل Ǐلƍ ǐƥƌارة تƥǗا اǌب ƴالتي تتمت ƘمتيازاǙا ǉƦǋو

 Ǐا علǋƥي ƴưارة تƥǗا ǇƊ اعتبار Ǐعل Üýليƥامة الƿƍ Ǐرة علƥǀحيث ال Ǉومة مƮي الخƼرƱ

المƪتنƥاƘ والوƛاƾƑ التي يمǇƊ Ǉǂ تǂوƥ Ǉليǚ حاƪما Ƽي ýƮƼ النزاÜƳ علǏ عƩǂ الƽرÜƥ الƼ ǐƦي 

ƍيجاƥ وƪاýƑ  ر مǇ اǕحياǇ يƻǀ منعƥما مǇ حيث امتǊǂǚ لƥǖلة ولƦلǂ ǁاǇ مǇ الǚزم وƴư وƛǂي

 ƥواعƿ ƳاƱǀا انƦǋ Ǉيع Ǚو ÜاǌيتƮوƮوخ ǏƬتتما ÜاريةƥǗومة اƮي الخƼ ƾيǀة بالتحƮخا ƥواعƿو

 Üعامة ýوƮƊ ƥحيث توج ÜǎخرǕا Ǉوانيǀي الƼ ƾيǀالتح ƥواعƿ Ǉية عƑاǌة نƽƮب ǐارƥǗا ƾيǀالتح

  .تبر مǇ المباƏƥ البƥيǌية اƪǕاƪية للتǀاưي ومǀتưياتÜǊ وǙ تختلƻ مǇ منازعة ƍلƊ Ǐخرǎتع

ƥراƪة Ɗحǂام التحǀيƼ ƾي ب المتعلǀة  نƭǀ الƥراƪاƘ الǌǀƽيةوتزƥاǉƦǋ ƥ الƮعوبة Ƽي 

 Ǐعل ƥة التي تعتمƿرƽالمت Ƙاƥوǌالمج Ưا بعƥيما عƼ ÜǁلƦب Ǌتمامǋم اƥارية وعƥǗومة اƮالخ

Ƒاưǀال ƾوابƪعوبةالƮ مرǕا ƥ1ية مما يزي. 

                                                 
1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǏǄƑƪال ƔƣيƑƳ20. 
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ƘلƑƙال Ʊƥƻحقيق: الƗة للǄưǆǄال ƒǉاƤǄال  

 ƻǚاخت Ǐعل Ƙامƿ و ǊاتƦ ƻƥǌال ƾيǀتح Ǐلƍ ƘباƛǗلة اƋƪي مƼ ǇرعيƬالم ƻƿموا ƘبǋƦ

ÜƘعتباراǙا ÜيةƑاưǀة الǀيǀي الحǋ ǉƦǋ الة وƥالع ƾيǀتح Ǐلƍ ƻƥǌي Ǉم ǁناǌƼ  Ǐلƍ يرمي Ǉم ǁناǋ و

ǉƦǋ و Ƙǚرار المعامǀتƪا  اǋيرƥǀي حرية تưاǀلل ƾلƱالة يƥللع Ɣلƺالم ƔالجانƼ Üعيةƿة الواǀيǀي الحǋ

Üاǌليƍ ýوƮبينما ي و الوƦÜيưاǀال ƥييǀت Ǐلƍ خرƈ Ɣجان Ɣǋ ǇاميƲالن Ǉبي ƾƼالث يوƛ امƲر نǌƲ و.  

Ǘوƈ :ƥالح ƖƑƓƙǕا ǃƑưǆ  

ƪو ǐƋب ƘباƛǗا ǇوǂيƼ ÜƘباƛǘا لǀريƱ Ǉانوǀال ƥƥيح Ǚ ماƥام عنƲا النƦǋ ƥيوج Ǐلƍ ýƮيلة تو

ǀƼ Üوام النƲام الحر ǋو ƍعƱاƇ الǀاưي الƪلƱة المƱلǀة Ƽي اƪتƬǂاƻ الوƿاƿƍ1 ƴƑناƳ الǀاưي

المعروưة عليǊ والتحرƼ Üǐللǀاưي مباƬرة التحǀيƾ بنÜǊƪƽ وƱرƟ ما يراǉ مناƪبا مǇ اƑƪǕلة 

  .واللجوƍ Ƈلǂ ǏاƼة الوƪاýƑ مǇ مباƹتة للخƮومÜ واƪتعماý الحيý معǌم

ǌƼا وƪƊ ومǀي Ǐيجابي علǗور اƥيام بالǀال Ǌعلي Ưرƽي ǐƦي و الưاǀالحر لل ƳتناƿǙا Ǐا علƪ

  .ǂƊ2مý وجǊ و Ʀلǁ لتحرǐ الحǀيǀة مǐƊ Ǉ مƥƮر ǂاƥ ǇوǇ تحƥيƱ ƥرƾ معينة

 Ƙباƛƍ يƼ Ǉيưاǀالحرية للمت ǁبحيث تتر ÜƘباƛǗا ƾرƱ ƾǚƱƍ Ǐعل Ɗƥا المبƦǋ ومǀوي  

                                                 
1- ÛيةƥƑƜƗية والǆƣǄال ƣواǄال Ǐƺ ƖƑƓƙǕا ƣƳواƽ Ûƚƥƺ ǅƨيق حƺوƗ يةƽالحقو ǏƓالحل ƖاƥوƪǆǄ ÛƯ ǅوƣÛ ǅƑǆƓل Û

2003 ƫ Û17. 
2- Ûǃƙƴو الƓƈ ǃيƥالك ƣƓƳ ƣǊƺ اƣǕا ƅƑƮالقƯ ǅوƣ ÛيقƓƯƗية و الƥưǆال ǅيƓ ǎƥÛ   ةƺƑقƙال ƥاƣ ÛƲيƦوƗال ƥƪǆلل

 ÛǅƣƥǓ2005اƫ  Û 586. 
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وǂ ǇƍاǇ م1Ü  Ǉبƺير تحƥيƥ تƬريعي مƪبƾ لǌاƥƍعاƇاتǌم بýǂ ما يرونǊ مناƪبا مƥƊ Ǉلة 

 ǇمƼ Üالةƥالع Ǐلƍ ýوƮللو ýƑاƪة الوƼاǂ ǊتعمالƪǙ يưاǀمام الƊ ýالمجا Ơƪƽي ǊنƊ امƲا النƦǋ Ƙمميزا

 ƥƿو Üالةƥالع ƾيǀو تحǋو ƻƥǌال ƘاƦ ýجƊ Ǉعية مƿة الواǀيǀية والحƑاưǀة الǀيǀالح Ǉبي Ɣريǀالت ǊنƋƬ

ي تعتمƥ علǏ النƲام العرƼي والتƬريƴ الجرماني Ƌǂلمانياƪ ÜويƪراƊ ÜخƘƦ بƦǌا النƲام معƲم الƥوý الت

 Ǚ ƥالموا ǉƦǋ بيعةƱ ǇǕ الحر ƘباƛǗام اƲبن ƘƦخƊ يةƑالجنا ƴƑراƬال ǇƊ ƥا نجưيƊو ÜاǂمريƊنجلترا وƍ

Ƙباƛǘمعينة ل ƾرƱ ƥيƥتح ýبǀت.  

Ƽ Üýƥالع Ǉم Ǉǂر ممƥƿ برǂƊ ƾيǀتح Ǐعل ƥاعƪام يƲا النƦǋ Ǉاǂ Ǉƍعما و Ʀخƌي ƯتراƼا Ǌلي

 ÜƔواƮة الƥجا Ǉع ƻوينحر ƻƪيتع ǇƊ  Ǉǂيم ÜǇاƪنƍ خيرǕا اƦǋ Ǉǂول Üيưاǀي الƼ ماƑاƥ ةǋالنزا

  .مما ƥƿ يƍ ǐƥƌلǏ اƱưراƔ العƥالةÜ وƥǀƼاǇ الǀƛة Ƽي الưǀاǙ Ƈختƻǚ التƥǀير مƿ ǇاǓ Ưخر

ƑيǆƑƙ :ƣقيǄال ƖƑƓƙǕا ǃƑưǆ  

وƊيưا  2لưǀاǂ ÜƇالǂتابة والبينة والǀراǇƑيحƦǋ ƥƥا النƲام Ʊرƾ اƛǗباƘ الجاƑز ƿبولǌا Ɗمام ا

يǀوم Ʀǋا المƔǋƦ علǏ تحƥيƿ ƥيمة ýǂ واحƥة مǉƦǋ Ǉ الوƪاÜýƑ بحيث Ǚ يجوز للخƮوم ǇƊ يƛبتوا 

 Ǉم ýƿƊ وƊ رƛǂƊ يمةƿ يلةƪو ǐǕ ýيجع ǇƊ يưاǀلل Ʃلي ǎخرƊ ةǌج Ǉوم ÜýƑاƪالو ǁير تلƺم بǌƿوǀح

ưي بموƪ ƻƿلبي حياǐƥ بحƘ اتجاǉ الƥعوÜǎ ليƩ لǊ تلǁ التي ƪبƾ وǇƊ حǋƥƥا الǀانوÜǇ ويلتزم الǀا

ǇƊ يưǀي بعلمǊ الƬخƮيÜ وǇƊ Ǚ يƪاǋم Ƽي جمƴ اƥǕلةÜ وǇƊ Ǚ يưǀي بƥليƥƿ ýمƊ Ǌحƥ الخƮوم 

                                                 
1- ǖية لƳوƮوǄية والƏاƥƜǕا ƣƳالقوا Ǐƺ Ưيƨالو ÛةǊيƦǆ ǎƥƑكǄ ÛƥقƬ üيƓǆƯ ǅوƣ ÛيةǆƣǄال ƣواǄال Ǐƺ ƖƑƓƙ ƥاƣ Û

ƣǊالǌÛƥƏاƦƜال Û 2009 ƫ Û17. 
2- ǅيƨح ƣǄحǄ  ÛƥوƬǆǄƖƑƓƙǕا ǅوǆƑƽ- ǈƽƥƯ و ƖƑƓƙǕا ƍƣƑƓǄ-Û  ƔƣيƣƜة الƴǄƑƜال ƥاƣ ÛƯ ǅوƣ

 ÛيةƥƣǆكƨǕاÛƥƪǆلل ƫ Ûةǆƨ ǅوƣ8. 
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 ƥيǀالم ƔǋƦار المƱƍ يƼ يưاǀم الǂح Ǉوǂي ǇƊ ƔيجƼ خرǓم اƮالخ Ǐعل Ǌưوعر ǊتƬƿمنا Ǉوƥ

ǎعوƥي الƼ لةƥƊ Ǉوم مƮالخ Ǌمƥƿ ما Ƈوư Ǐعل.  

ƔǋƦمƼ  ƴيƱتƪي Ǚ ا بحيثǌمن ýǂ يمةƿ بولة وǀالم ƘباƛǗا ƾرƱل ƥيƥتح ǊيƼ ƥيǀالم ƘباƛǗا

ƮاحƔ الƛƍ ǇƋƬباƘ حǊǀ بƺير ǉƦǋ الƱرÜƾ و ليƩ للǀاưي اǙعتماƥ علƹ Ǐيرǋا Ɗو ǇƊ يǀرر لǌا 

  .ƿ1يمة علǏ خƻǚ المحƥƥ لǌا

 ƍ ǇناƑمƱǙة واǀƛما يبعث الǂ ýي التعامƼ رارǀتƪǙا ƾǀيح ƔǋƦا المƦǋ ǇǇيưاǀالمت Ʃوƽي نƼ2 Ü Ǚƍ

ةÜ حيث يمǇƊ Ǉǂ تتراǎƇ يƊنǊ يجعý مǇ وƲيƽة الǀاưي ƈلية ويمنعǊ مǇ الحǂم بالحǀيǀة الواƿع

  .ة بƥليƹ ýير الƱرƾ التي حǋƥƥا الǀانوǇيللǀاưي الحǀيǀة الواƿع

ƑƙلƑƙ : ƯلƗƢǄال ƖƑƓƙǕا ǃƑưǆ)ǏيقƺوƗال(  

    نƱوǎ عليǌا النƲاميǇ الحر والمǀيƥحاولƘ معƲم التƬريعاƘ الحƥيƛة معالجة العيوƔ التي ا

 ƘƦخƊو Üماǌبين ƘƱالحر بو خل ƘباƛǗا Ǉام بيƲا النƦǋ ƴحيث يجم ÜƱو المختلƊ يǀيƼام التوƲالن

  .واƛǗباƘ الǀانوني

 Ǌي توجيƼ يريةƥǀة تƱلƪ يưاǀي للƱالتي تع ǉمزايا Ưبع ƾلƱالم ƘباƛǗام اƲن Ǉم ƦخƋيƼ

ƥوǇƊ Ǉ يتعارƦ Ưلǁ مƴ تƪƽير الǀاưي بƥƋلة ƿانونية محƥƥة Ʈوم وƼي اƪتǂماý اƥǕلة الناƮƿة الخ

مǇ حيث ƿوة ýǂ منǌاƼ ÜجعƦǋ ýا اǙتجاƥ ǉور الǀاưي وƱƪا بيǇ اǗيجابية والƪلبية ومǋ Ǉنا 

 ÜاǀلƱانا مƱلƪ ومƮللخ ýاملة ولم يجعǂرة الƥي المباưاǀلل ǁلم يترƼ Üمرنة ƾيǀالتح ƥواعƿ ƘبحƮƊ

ǊنƊ امƲا النƦǋ Ǐعل Ʋحǚوما ي:  

                                                 
1- Ûǃƙƴو الƓƈ ǃيƥالك ƣƓƳ ƣǊƺ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ƫ586. 
2-  ƞƮالوا Ûǎƣƴƨال ǎƥƓƬ ƣǄحǄ  ÛǌƣǊال ƥاƣ ÛƯ ǅوƣ ÛǏǆƣǄال ǅوǆƑالق Ɲƥƪ ǏƺÛƥƏاƦƜ2009 الÛ  ƫ10. 
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علǏ الرƹم مǇƊ Ǉ الحǀيǀة الưǀاƑية تǀترƔ مǇ الحǀيǀة الواƿعيةƦ ǇƎƼ ÜلǙ ǁ يƍ ýƮلǏ حƥ اعتبار - 1

 ýƽǀعية يƱƿ لةƥƊ اǌنƊ ƩاƪƊ Ǐا علǌب ƦخǕا ǇǕ ÜنيةƲ لةƥǕا ǉƦǋ ýتزا ǚƼ ƘباƛǗي اƼ عيةƱƿ لةƥǕا

 .1باƔ التحǀيƊ ƾمام الǀاưي

ƍلƈ ǏخرÜ ومƼ Ǉرƿ Ƴانوني ƍلƈ ǏخرÜ وƦلǇƍ ǁ النƲام المختلƱ يختلƻ مǇ نƲام تƬريعي    - 2

ǂƼلما زاǉƦǋ Ƙƥ الǀيوƥ ابتعƘƥ الحǀيǀة الưǀاƑية عǇ : بحƔƪ الǀيوƥ التي تƽرƯ علǏ حرية الǀاưي

 Üعيةƿية والواƑاưǀة الǀيǀالح Ǉبي Ɣارǀالت ƥزا ƥيوǀال ǉƦǋ Ƙلƿ لماǂ ÜƩǂالع Ǐعل Üعيةƿة الواǀيǀالح

 . Ʋرية الرجحاǇنƦǋا ما يعرƻ بوǋنا يرجƠ خƱ العƥالةÜ و

ƦǌƼا النƲام يƻǀ وƱƪا بيǇ المǋƦبيǇ الƪابǀيǌƼ ÜǇو يعƱي للǀاưي حرية واƪعة Ƽي تƥǀير اƥǕلة 

  .2التي لم يحƥƥ لǌا الǀانوƿ Ǉوة معينة مƪ ƴلƱة اƪتخƭǚ الǀراǇƑ الǀانونية

ƘباƛǗا ƥواعƿ Ǉƍ و ƾلƱم Ǉيǀي ýمح Ǉوǂت ǇƊ Ǉة مƥبعي ƩاƪǕي اƼ Ǐنما تبنƍ يưاǀناعة الƿ ǇƊ و Ü

Ǉرية الرجحاƲي نǋ ǉƦǋ و Ǌب Ǐعƥالم ƾالح ƥرار بوجوƿǘي لƽǂي ǇاǂمǗر اƥǀب ǐوƿ ýاحتما Ǐ3عل. 

ƑƴƓاƥ :ǅوǆƑالق üǘƢ ǅǄ ǎƥƏاƦƜال ƱƥƪǄال ƹƽوǄ ǃƽƥ 08/09  

  Ǐلƍ Ƴارية  -بالرجوƥǗنية واƥالم ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ-  ƘريعاƬر التƛƊ Ǐƽتƿا ƳرƬالم ǇƊ ƥنج

المعاƮرةÜ وƊ ƥƿخƦ بالنƲام المختلƼ Ʊي التحǀيÜƾ و رƪم المƬرƳ للǀاưي اƥǗارƥ ǐورا ƍيجابيا Ƽي 

رƢ المƌ 08/09تƪيير خƮومتÜǊ وƦǋا ما نƪتǊƽƬ مǇ نƮوƿ ƭانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية واƥǗارية 

  .Ƽ2008يƽرƼ25  ǐي 
                                                 

1- ÛǏǆƣǄال ƖƑƓƙǕا ǅوǆƑƽ ǃƑحكƈ Ɲƥƪ ÛǎƣوƓƴال ƧƑƓƳ  ÛǅƑǆƓل ÛƲيƦوƗوال ƥƪǆة للƺƑقƙال ƥاƣ ÛƯ ǅوƣ2005 ƫ Û
27. 

2- Ûǃƙƴو الƓƈ ǃيƥالك ƣƓƳ ƣǊƺ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ƫ587. 
3- ÛƩكوƓ Ǎيحي ÛƯ ǅوƣ ÛǏǄǘƨǕا ǈقƻو ال ǎƥƏاƦƜال ǏǆƣǄال ǅوǆƑالق Ǐƺ ƖƑƓƙǕلة اƣƈ ÛƒƑƗية للكǆƯة الوƨƨƊǄال 

ÛƣلƓ ǅوƣ 1988Û ƫ50. 
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Ɗو مǇ تلǀاƇ نÜ  ÜǊƪƽيمǇǂ للǀاưي بناƇا علƱ ǏلƔ الخƮوم: "علƊ ǏنǊ 75حيث تنƭ الماƥة 

Ǉانوǀا الǌب Ơمƪالتي ي ƾيǀالتح ƘاƇجراƍ Ǉم Ƈجراƍ ǐƋتابة بǂ وƊ ةǋاƽƬ مرƋي ǇƊ."  

ǌا Ƽللǀاưي اƥǗارǇƊ ǐ يƋمر بما يراǉ مناƪبا مƍ ǇجراƇاƘ التحǀيƼ ƾي ǐƊ مرحلة ǂانƘ علي

ǎعوƥحيث ال ƔƣƑǄال ƫǆƗ 76  ǅوǆƑالق ǅǄ08/09 ǈǆƈ ǍلƳ" : ǅكوƗ حلةƥǄ ǎƈ Ǐƺ حقيقƗال ƅاƥƜƌƓ ƥǄǓا ƦوƜي

ǌوƳƣال ƑǊليƳ"Û  ةƥالما ǊتƥǂƊ ا ماƦǋالة وƥالع ƥواعƿ Ƈاƪرƍ ýجƊ Ǉومة مƮللخ ǉييرƪ28وت  Ǉانوǀال Ǉم

08/09 ǊنƊ Ǐعل ƭج: "التي تنƍ ǐƊ Ʀيا باتخاƑاǀمر تلƋي ǇƊ يưاǀيجوز لل ƾيǀالتح ƘاƇجراƍ Ǉم Ƈرا

  ".الجاƑزة ƿانونا

تǌƲر اǙزƥواجية بيǇ النƲاميǇ الحر و المǀيƥ ليǌƲر النƲام  Ƽ28مǇ خýǚ نƭ الماƥة 

ƘاƇجراǗي اƼ ƴالمتب ƾيǀي للتحǀيƼالتوÜ  بيرƥت ǐƋمر بǕا ǊƱلƪ ǐارƥǗي اưاǀلل ƳرƬالم Ơحيث من

ةƦǋ Üا مǇ جǌةÜ ومǇ جǌة ƊخرƊ Üǎو ƍجراƇ تحǀيǀي مǇ تلǀاƇ نƥ ǊƪƽوƱ ǇلƱ ƔرƼي الخƮوم

 ƘاƇجراǗا Ǉي عưاǀال Ɯيخر Ǚ ǇƊ Ǐبمعن Üانوناƿ زاƑجا ƇجراǗا اƦǋ Ǉوǂي ǇƋب ƳرƬالم ǊلزمƊ

Ǉانوǀا الǌعưابير التي وƥوالت.  

مƦ ǇاƘ الǀانوǇ نجƊ ƥنǊ يمنƠ للǀاưي ƪبيý تƪƋيƩ حǂمǊ  144وبالرجوƍ ƳلǏ نƭ الماƥة 

رǐƊ الخبيرÜ ومǇ جǌة ƊخرƊ ǎجبر الǀاưي اƥǗارǐ تƪبيƔ علǏ نتاƝƑ الخبرةÜ ولǂنƹ Ǌير ملزم ب

  .حǂمƼ Ǌي اƪتبعاƥ نتاƝƑ الخبرة حتǙ Ǐ تǂوǇ للǀاưي ƪلƱة تعƽƪية Ƽي الخƮومة

 Ɣوبة بعيƬم Ƙانǂ اƦƍ ةưللعري ƠحيƮالت ƔلƱو ýخƥة التƱلƪ ǐارƥǗي اưاǀال Ơمن ƥǀول

ýبوǀم الƥع Ɣة  يرتƥالما Ǌعلي ƘƮا ما نƦǋ ان 848وǀال ƭن Ǉم مƿر Ǉ08/09و  Ǉانوƿ Ǉم

ǌƼ Üنا Ǚ يجوز للǀاưي رƯƼ الƱلباƘ والعراǕ ƯƑنǌا مƬوبة بعيƔ اǗجراƇاƘ المƥنية و اƥǗارية

 ýبوǀم الƥالوار –ع Ƙالبيانا ǎƥحƍ Ɣياƹ ǁلƦ لةƛمƊ Ǉة ومƥي الماƼ ةƥ15  Ǉانوǀال Ǉنما  08/09مƍ
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 ƘواƼ ƥبع Ǐحت Ɣا العيƦǋ ƠحيƮت ƻراƱǕا Ǉم ƔلƱي ǇƊ Ǌي عليƼ اǌعلي ƭوƮالمن ýجاǓا

  .ǌƬƊر المǀررة للƱعǇ 4الǀانوÜǇ وǋي 

وƊيưا يمǇǂ للǀاưي ǇƊ يƋمر بتحǀيƾ تǂميليǂ Üلما رƦ ǎƊلư ǁروريا للوƮوƍ ýلǏ الحǀيǀة 

  .08/09مǇ الǀانوǇ رƿم  856و  855الماƥتيǇ  والƼ ýƮƽي الưǀية

 Ǉم ƥالموا ǇƊ ƥ858ونج  Ǐلƍ865 Ƒاƪة الوƥيǀة ومǀيƿƥ ةƽƮب ƥƥتح ǇƊ يưاǀلل Ǉǂالتي يم ý

  .يƋمر بǌا للتحǀيƼ ƾي وƿاƴƑ الưǀية للƼ ýƮƽيǌاǌƼ Üو مǀيƥ بǉƦǌ الوƪاýƑ وليƩ لƪ ǊلوƱ ǁريƈ ƾخر

ƘباƛǗا ƾرƱ ƥيƥي تحƼ ǉƥييǀت Ǐلƍ ƥوعم ƾيǀي التحƼ يجابياƍ وراƥ يưاǀال Ơمن ƳرƬالمƼ1.  

 Ʊالمختل ƾيǀام التحƲن Ǐتبن ƥƿ ǐرƑالجزا ƳرƬالم ǇƊ Ǉيتبي ƾبƪ مما Ǐلƍ Ǌب ƻƥǌي ǐƦوال

 Ǉانوǀال ýǚخ Ǉعية مƿية والواƑاưǀة الǀيǀالح Ǉبي ƴ08/09الجم  ǐرƑالجزا ƳرƬالم ýتناو ƥǀول Ü

 Ǉم ýǂ اǌوالتي يتبع Üƴالراب Ɣتاǂال ýوǕا ýƮƽال Ǉاني مƛم الƪǀي الƼ ƾيǀالعامة للتح Əƥالمبا

 ǇميƮارة  –الخƥƍا وƥراƼƊ–  الةƥالع Ƈاƪرƍ ýجƊ Ǉ2م.  

Ǉانوǀال Ǉو م  ǐوư01 – 98الع   ƘحالƊ ƥǀل ǊيمƲولة وتنƥال Ʃمجل ƘاƮاƮباخت ƾالمتعل

Ɗمام مجلƩ الƥولة ƍلƿ ǏانوǇ " التحǀيǀي"منǂ ǊاƼة اǗجراƇاƦ ƘاƘ الƱابƴ الưǀاƑي  40الماƥة 

مجرƥا Ɗو  Ü40 وƥƿ جاƇ مƱƮلƿ ƠانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية Ƽي نƭ الماƥة 3اǗجراƇاƘ المƥنية

 ƠلƱƮم Ǉا مƮƿار"ناƥǗيةا " ǐوưالع Ǉانوǀال ǇƊ ƩاƪƊ Ǐ01 – 98عل  Ǉانوǀال ǉورƥƮ يƼ ƾبƪ

08 / 09.  

                                                 
1- ÛةǊيƦǆ ǎƥƑكǄ ÛƥقƬ üيƓǆ  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄ21ال. 
2-  ǅǄ ƣواǄ838ال  ǍلƋ873 يةƥاƣǕا ƖƑƳƦƑǆǄال Ǐƺ حقيقƗال ǃưǆƗ ǏƗوال. 
3-  ƔƣƑǄال ƫǆƗ40  ǅوǆƑالق ǅǄ98-01" : ǅوǆƑƽ ǃƑحكǓ ولةƣال ƧلƜǄ ǃƑǄƈ ǏƏƑƮالق ƲƓƑƯال ƖاƤ ƖاƅاƥƜǕا ƲƮƢƗ

 ".اƥƜǕاƅاƖ الǆƣǄية
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المتعلƾ  1998ماǐ  30المƌرƼ Ƣي  02 - مǇ الǀانوǇ  021وƦǋا ما نƪتǊƽƬ مǇ نƭ الماƥة 

  .2بالمحاǂم اƥǗارية

 ǐجبارƍ وǌƼ ولةƥال Ʃمام مجلƊ وƊ اريةƥǗم اǂمام المحاƊ Ƈواƪ جباريا ملزماƍ ƾيǀويعتبر التح

ر ƊنƦƍ Ǌا تبيǇ لرƑيƩ المحǂمة اƥǗاريةÜ مǇ العريưة ǇƊ حلǌا مÜƥǂƌ يǀرر بƋنǙ Ǌ وجƹ Ǌي

ƾيǀ3للتح.  

الƪبƔ اǕوƼ ýي جعý التحǀيƍ ƾجراƇا ƍلزاميا Ƽي المنازعاƘ اƥǗاريةǋ Üو ƽƮة ƱرƼي 

 ǇƊ ƥرƽلل Ǉǂيم Ǚ ƘمتيازاǙا Ǉبمجموعة م ƴة عامة تتمتƱلƪ ýƛارة تمƥǗا ǇƊ ƩاƪƊ Ǐعل ÜƳالنزا

 ǐƦوال ÜيجابيǗي اưاǀور الƥ رǌƲنا يǋو ÜǇاوييƪير متƹ ومةƮي الخƼرƱ ýمما جع Üاǌب ƴيتمت

يتمƼ ýƛي تحǀيƾ التوازǇ ما بيǇ اƥǗارة والƽرƥ الخƮم ƛƊناƿ ƇيامǊ بعملية البحث عǇ اƥǕلة 

ƾيǀالتح ƘاƇجراǗ ǊرتƬومبا.  

 ƦتاƪǕا ǐƊي رƼ لزامياƍ اƇجراƍ ƾيǀالتح ýي جعƼ Ɣبƪو الEssam bonaventure yagla 

ÜǇاوييƪا متƪلي ǇاƦالل Ƴي النزاƼرƱ ةƽƮ وǋ اريةƥǗا Ƙي المنازعاƼ  يƼ ýƛي يتمưاǀور الƥƼ

تحǀيƾ التوازǇ مابيǇ اƥǗارة و الخواƛƊ ƭناƿ ƇيامǊ بعملية البحث عǇ اƛǗباƪ Ü ƘواƊ Ƈمام الƺرƼة 

  4.اƥǗارية بالمجلƩ الưǀاƑي Ɗو Ɗمام مجلƩ الƥولة

                                                 
1-  ƔƣƑǄ02ال  ǅوǆƑالق ǅǄ98-02 :"Ǖا ǃكƑحǄال ǃƑǄƈ قةƓƯǄال ƖاƅاƥƜǕا ƲƮƢǆ ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ ǃƑحكǓ يةƥاƣ

 .الǆƣǄية
2-  ǃƽƥ يةǄƨƥال ƔƣيƥƜة  37الǆƨ1998. 
3-  ƔƣƑǄ847ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
4- Essam bonaventure yagla, la justice administratif en Algérie , thèse pour doctorat 

en droit administratif , université d’Alger 1972,p 262 et suivantes. 
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 Ơا منƦǌولǇانوǀم الƿيجابي  08/09 رǗا ǉورƥ Ǐعل ƘƥǂƊ انونيةƿ Ƙناǂم ÜǐارƥǗي اưاǀلل

بحيث منƠ لƪ ǊلƱاƘ واƪعة مƊ Ǉجƍ ýرƪاƇ العƥالة وتحǀيƾ التوازǇ بيǇ  1مةوملǂيتǊ الƽعلية للخƮو

ÜƳي النزاƼرƱ ƥيما بعƼ ƘاƱلƪال ǉƦǋ يƼ ýƮƽنƪو.  

  الƴواüǄ الǏƺ ƔƥƙƊǄ الƗحقيق: ƒ الǏǆƑƙالƯǄل

 Ǌب ƻƮرا لما تتƲن ÜǎخرǕا ǎعاوƥال Ǉم ǉيرƹ Ǉع ƻارية يختلƥǗا ǎعاوƥي الƼ ƾيǀالتح Ǉƍ

 Ǉم ƥيƥارية بمراعاة العƥǗومة اƮي الخƼ ƾيǀوم التحǀحيث ي ÜيةƮوƮخ Ǉارية مƥǗا ǎعوƥال

العوامý واǙمتيازاǉƦǋ ÜƘ اǕخيرة جاƘƇ مǂƼ Ǉرة وجوƥ اƥǗارة Ʊǂرƿ ƻاƑم Ƽي الخƮومة Ƽي 

تمتƴ بامتيازاƘ خاƮةÜ تƍ ƻƥǌلǏ تǂƋيƥ مبƪ Ɗƥمو المƮلحة العامة التي تƪعǏ اƥǗارة ƪ ýǂƬلƱة ت

  .ƍلǏ تحǀيǌǀا علǏ مƮالƠ اƼǕراƥ الخاƮة

ية امتيازاÜƘ اǕمر الǐƦ يƍ ǐƥƌلǏ عƥم Ɣ المƮلحة الخاƮة يǂوǇ مجرƥا مƊ ǇوƮاح

الưǀاƇ مǌما ǂاǇ نوƳ التوازǇ العاýƥ بيǇ الƱرƼيǇ علǏ الرƹم مǇƊ Ǉ الƪƥاتير والǀوانيǇ تلزم 

  .2الƥعوƊ ǎو ƱƊراǌƼا بمراعاة مبƊƥ المƪاواة

  :وƪوƻ نƼ ýƮƽي ǉƦǋ العوامƼ ýيما يلي

  

  

 

                                                 
ƑƬ ǅƓولة ƻƪيقةǄ  ÛلƗقǍ حوƪƽƑǆǄ üة ǆƑƽوǅ اƥƜǕاƅاƖ الǆƣǄية و اƣǕاƥية :ƣǄاƢلة الƜǄƓ ƔƥƑƪƗƨǄلƧ الƣولة  -1

  .ƨ2009  ƫÛ2يƓ ǎƣلÛ ƧƑƓƴ الƜيǘلǏ اليƴǄƑƜÛ ÛƧƓƑة08/09
2-  ǍلƋ ƱوƜƥال ƔواƑƨǄال ƈƣƓǄ ǍلƳ ƥƙكƈ ƱǘƯǖل"ƅƑƮالق ÛƹƑيƮوƓ ƥƑǄƳ ƲيƦوƗوال ƥƪǆلل ƥوƨƜال ÛǎƥاƣǕاÛ  ǅوƣ

 ÛƥƏاƦƜال ÛƯ2008 ƫ Û47  ƫ ǍلƋ51. 
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üوǓا Ʊƥƻال :ƔƥاƣǕا ƑǊƓ ƲƗǄƗƗ ǏƗال ƖاƦƑيƗǄǗا  

ƪنتناوǋ ýنا اǙمتيازاƘ التي تتمتƴ بǌا اƥǗارة ƱǂرƼ ƻي الخƮومة والتي يǂوǇ لǌا التƛƋير 

ƾيǀي التحƼ رƬالمباÜ  وǋيما وƼ اǋرƮنح ǇƊ Ǉǂويم Üǎعاوƥي الƿبا Ǉارية عƥǗا ǎعوƥما يميز ال

  :يلي

Ǘوƈ :يةاƥاƣǕا ƖاƣǆƗƨǄاق والƥوǓا ƔƦƑحي ƦƑيƗǄ  

ومنǀƱيا Ü  ǉƦǋ Ǉƍلƥǘارة ƬخƮية معنوية منƮƽلة عǇ الƬخƮية الƱبيعية للعامليǇ بǌا

ǌاÜ وǂاǙ Ǉبƥ لƥǘارة مǇƊ Ǉ الƬخƮية Ǚ تتƺير وǙ تنتǌي بانتǌاƊ Ƈو تƺير ƬخƮية وحياة العامليǇ ب

Ǉياƪة للنưا معرǌنǕ اǌب Ǉرة العامليǂاƦ Ǉلة عǀتƪرة مǂاƦ ýǂƬتÜ ارةƥǗرة اǂاƦ ǇوǂتƼ  ابتاƛ مرجعا

 Ƙاƥتنƪي المƼ ýƛارة تتمƥǗرة اǂاƦو Üاǌب Ǉالعاملي ƭخƬ Ǉر عƲالن Ưƺيام بǕمر ا Ǐعل

  .1مǇ مختلƻ الجǌاƘ اƥǗاريةوالƪجƘǚ والملƽاÜƘ المƮنƽاÜƘ واǕوراƾ و التي تم ƍعƥاǋƥا 

ويمýƛ حيازة اƥǗارة لǖوراƾ والمƪتنƥاƘ والتي لǌا Ʈلة بموưوƳ الخƮومةÜ امتيازا لǌا Ƽي 

 Ƈاưǀال ǇƊ باعتبار Üعيƥالم ƻƿمو ƻعاưƍ يƼ ǊميتǋƊ Ǐوتتجل Üاماǋ ويعتبر امتيازا Üƾيǀالتح ýمجا

Ƽ ƥيǊ علǏ اǕوراƾ والملƽاƘ يǀوم علǏ مبƊƥ الƮيƺة الǂتابية Ƽي اǗجراƇاƼ ÜƘالǀاưي يعتم

Ƙاƥتنƪوالم  

 Ǉي مǌƼ ǐارƥǗا ýير العمƪ Ǐمة علƑاǀلحة العامة والƮالم Ǐمينة علǕا اǋارة باعتبارƥǗاƼ

 ƥحƋǂ ÜةƱلƪبال ƻنحراǙا Ɣعي Ƙباƛƍ يƼ بيرةǂ ةƽƮخيرة بǕا ǉƦǋ يمةƿ رǌƲوت ÜƘاƥتنƪالم ǁتمل

Ɣالعيو Ǉم  ƻنحراǙا Ɣعي ǇǕ ÜǐارƥǗرار اǀال Ɣا  عيوƦǋو Ü ǐارƥǗا ǁلوƪي الƼ يةƥƮǀال

                                                 
1- ÛيةƥاƣǕق اƏƑƙالو ǍلƳ üوƬية الحƥلح ǏǆوǆƑالق ǃيưǆƗال ÛƧǆو يوƓƈ ǏǉƑƓ ƣǄحǄ ة الƴǄƑƜال ƥاƣ ÛƯ ǅوƣ ƔƣيƣƜ

 ÛيةƥƣǆكƨǕا Ûƥƪǆ2002لل Ûƫ  ǅǄ18  ǍلƋ56. 
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الƥƮǀ والعيǙ Ɣ يمƿƍ Ǉǂامة الƥليý علǏ وجوǙƍ ǉƥ عƱ Ǉريƾ الملƊ ƻو المƪتنƥاƘ التي بحوزة 

  .يعتبر الǀرار المƱعوƼ ǇيǊ مبرƇا  -المƪتنƥاƘ  –اƥǗارة وƥوǉƦǋ Ǉ اǕخيرة 

يز ƛƊناƍ ƇجراƇاƘ التي تحوزǋا اƥǗارة وتجعلǌا Ƽي وƴư ومرǂز مم Ǉƍ1 اǕوراƾ اƥǗارية

 Ǉوǂت ƥƿ ماǂ Üميةƪالر ƾوراǖررة لǀالم ƘلياǂƬا الǌيƼ روعي ƥƿ ÜاريةƥǗومة اƮي الخƼ ƾيǀالتح

  .Ɗوراƾ عرƼية Ʈاƥرة عƼ Ǉرƥ عاƥ ǐƥوǇ تƥخý مǇ موƻƲ عام مختƼ ƭي تحريرǋا

Ƽي  وتǂتƔƪ اǕوراƾ اƥǗارية ƿيمتǌا اƛǗباتية وتحǀيǌǀا ƿǙتناƳ الǀاưي بǌاÜ بƥǀر انتƲامǌا

الملƻ وتƪلƊ ýƪرƿامǌا وتتابƴ اǕوراƼ ƾي ưوƇ تواريخǌاÜ وعلƥƿ Ǐر انتƲامǌا تǂوǇ حجيتǌا Ƽي 

  .2اƛǗباƘ واƱǙمƑناƍ Ǉليǌا

 ǐارƥǗي اưاǀمرة لل ýوǕو Ǉانوǀجاز الƊ ومةƮي الخƼرƱ Ǉبي Ǉالتواز ýǚاخت Ɯǚولع

بموưوƳ النزاƳ والمنتجة Ƽي  ƪلƱة توجيƊ Ǌوامر لƥǘارة وƍلزامǌا بتƥǀيم Ɗوراƾ ومƪتنƥاƘ متعلǀة

الǀƽرة الƛانية مÜ844  Ǉ الماƥة ƍجراƇاƘ التحǀيƛǗ ƾباƘ اƥǗعاƪ ƇواƇا ƍيجابا Ɗو ƪلبا وƥحǊư  نƽيا

  .08/09الǀانوǇ رƿم 

 ýجƊ Ǉارية مƥǗومة اƮي الخƼ ǐارƥǗي اưاǀال Ǌيلعب ǐƦيجابي الǗور اƥال Ʃǂا يعƦǋو

مر لƥǘارةǌƼ Üي ƪلƱة مƪ ǇلƱاƘ الǀاưي اƥǗارǐ مƪاعƥة المƥعي علǏ اƛǗباƼ ÜƘيوجǊ اǕوا

  .لتǌƪيý عملية تƪيير ƍجراƇاƘ التحǀيǗ ƾرƪاƇ العƥالة وتحǀيƾ الƻƥǌ مƥ Ǉورǉ اǗيجابي

  

  

                                                 
 .Û1999ƫ Û1124 ةƥƓƋاǉيǃ الÛǏƜǆǄ الƥǄاƖƑƴƺ اƣǕاƥيةƣ ÛوƔƉƪǆǄ ÛƯ ǅ الÛƹƥƑƴǄ اƨǕكƥƣǆي -1
2-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛةƻليƢ ǃƴǆǄال ƣƓƳ ƦيƦƴال ƣƓƳ325. 
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ƑيǆƑƙ :ƑيƗǄاƦ ǎƥاƣǕا ƥاƥحة القƬ ةǆيƥƽ  

الǀراراƘ اƥǗارية حيث تعتبر ما  ƿرينة الƮحة Ɗو ƿرينة الǚƪمة ǋي ƿرينة زوƘƥ بǌا

Ʃǂالع Ƙبƛي ǇƊ Ǐلƍ ƘباƛǗوا ƾيǀي التحƼ انونيةǀا الǌيمتƿ اǌحيحة ولƮ امǂحƊ Ǉم Ǌمنتưباعتبار  1ت

  .ǇƊ العمý اƥǗارǐ يحاƱ بưماناƘ خاƮة

 Ǉƍو ÜةƮة خاƽƮارية بƥǗا Ƙراراǀارية عامة والƥǗا ƾوراǕا اǌمة ميزة تمتاز بǚƪرينة الƿو

  .تǚزم ǂاƼة Ʈور الǀراراƘ اƥǗاريةÜ اǗيجابية Ɗو الƪلبيةÜ الƮريحة منǌا والưمنية ƿرينة الƮحة

 ƭمخت ƻƲمو Ǐالتي تول Ƙوالبيانا ƘاƇجراǗوا ƴƑاƿالو Ǐعل Ǚƍ مةǚƪرينة الƿ ƔƮتن Ǚو

تاريƣ الǀرار ومحƥƮ ýورÜǉ واƪم مƥƮرǉ وƽƮتÜǊ : تƥوينǌاÜ ويǂوƬ Ǉاǋƥǋا Ɗو ƥونǌا بنǊƪƽ ومنǌا

ƘلياǂƬوال ƪƊ تالتي Ǉم Ǌمنưما يت Ǐبمعن Üرارǀال Ǉموưم ǁلƦ Ǉع ǚưƼو Üرارǀا الǌعلي ƥن

 ǊتƽƮرار بǀر الƥƮا مǋررƿ والتي ǊنƋƬر بƥƮالتي ت Ƴوưة بالموƮانونية الخاǀال ƭوƮالن

  .2الوƲيƽية

 Ǉو مǋو Üýليƥامة الƿƍ ǊƑعب Ǐعل ƴǀي Ǉو مǌƼ ƔعƮ زǂي مرƼ عيƥالم ýرينة تجعǀال ǉƦǋ Ǉƍو

لمنازعة وبالتالي يƻǀ الƽرƊ ƥعزý مǇ وƪاýƑ اƛǗباƼ Ƙي مواجǌة اƥǗارة المƥعǏ يتحمý مخاƱر ا

 Ƙباƛƍ Ǉǂة ومرنة يمƱيƪرينة بǀال ǉƦǋ ǇƊ Ǚƍ Üعيƥالم Ǉر مƪيƊ ƻƿي موƼ ƻǀا والتي تǌعلي

عǌƪǂاÜ وبالتالي يمǇǂ للمƥعي ƛƍباƘ عǌƪǂا بتƥǀيم الýƑǙƥ والǀراǇƑ التي تلǀي الƼ ǁƬي Ʈحة 

 ǐƥƌوت Üرارǀال Ƙا عجزƦƎƼ Üاǌعلي Ǐعƥارة المƥǗا ƾعات Ǐتة علƿƌة مƽƮب ƘباƛǗا ƇƔع ýǀن Ǐلƍ

                                                 
1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǏƜǆǄال ǃيǉاƥƓƋ1092. 
2-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǏǄƑƪال ƔƣيƑƳ84. 
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اƥǗارة Ɗو تǀاعƘƪ عما يƛبƘ ويƌيƮ ƥحة ƿراراǋا Ɗو اتخƘƦ مǇ الǀاưي اƥǗارǐ موƽƿا ƪلبيا 

ǎعوƥال Ƙرƪخ. 

ƑƙلƑƙ :ƥƪƑƓǄال ƤيƻǆƗال ƦƑيƗǄا  

ƥǗا اǌƱاƬارة نƥǗا Ʃالعام حيث تمار Ǉانوǀال Ʊرواب ýي مجاƼ لحةƮمة المƥي خƼ ǐار

العامةÜ وباعتبارǋا مƌƪولة علǏ تƪيير المرƾƼ العامǌƼ Üي تتمتƴ بƪلƱاƘ اƪتƛناƑية وامتيازاƼ Ƙي 

  .تنƽيƦ الǀراراƘ اƥǗارية

ƥƿم تƲلما ƥƍارياÜ بƊ  ýوتƪرƿ ǐراراتǌا Ƽي حƾ المخاƔƱ بǌاÜ وƊ Ǉƍبǎƥ اعتراưا بƋƬنǌا 

Ǐو وحت Ǘرار اǀال ýƲيƼ يةƑاưƿ ǎعوƥ ƴƼر Ǉƍ اǌƪƽارية نƥƍ ةǌج ýبǀما لم ت Ǌǀي حƼ ǐرƪي ǐارƥ

ǉƇاƺلƍ وƊ اǋرارƿ Ɣحƪا بǌمن ǏعلƊ ةǌو جƊ1.  

 Üانونيةǀا الǋارƛƈ ƾيǀا وتحǋƦيƽتن Ǉيتعي Üالعام ƠالƮال ƾيǀتح Ǐلƍ ƻƥǌت Ƙراراǀال ǉƦǋ ǇƊ وبما

Ǚي حاƼ ƳرƬالم ƻاعتر ƥǀƼ Ƙراراǀال ǉƦǋ Ʀيƽتن Ǉع ƥراƼǕا Ƴامتنا ýاحتما ǁناǋ Ǉاǂ Ǉƍة وƥƥمح Ƙ

 Ǉم ǇƦƍ Ǐلƍ حاجة Ǉوƥ وة الجبريةǀال ýتعماƪولو با ÜراƬا مباƦيƽروعة تنƬا المǌراراتƿ Ʀيƽارة تنƥǘل

 Ƙراراǀال ǁي تلƼ ƥرƽال ǇعƱ لو Ǐجبرا حت Ʀيƽالتن Ǉوǂوي ÜƇاưǀة الƱلƪ Ƙانǂ Ǉƍو ÜǎخرƊ ةƱلƪ

 ǇعƱال ǇƊ ƻالمعرو ǇǕ Üرارǀال Ʀيƽتن ƻƿمة بوǂمر المحƋما لم ت ƇاƺلǗبا Ǐلƍ ǊاتƦب ǐƥƌي Ǚ ƇاƺلǗبا

ǐارƥǗرار اǀال Ʀيƽي لتنƑاǀالتل ƻƿالو.  

                                                 
1- ÛيةǊقƺ  يةƏƑƮƽ يةƴيƥƪƗ ةƨاƥƣ ÛǎƥاƣǕا ƥاƥالق ÛƹƑيƮوƓ ƥƑǄƳ  ÛƥƏاƦƜال ÛƲيƦوƗوال ƥƪǆلل ƥوƨƜال ÛƯ ǅوƣ

2007 ƫ Û202. 
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متياز التنƽيƦ المباƬر بƋنǊ حƾ الجǌة اƥǗارية Ƽي تنƽيƊ Ʀوامرǋا ƥوǇ حاجة ƍلǏ ويمǇǂ تعريƻ ا

ƥƮتƪمتياز ااǙا اƦǋ Ǉوǂو ي ÜƇاưǀال Ǉم مǂار حƇناƛتƪو  اǌƼ ÜƇاưǀال Ǐلƍ Ƈو اللجوǋو ýƮǕا Ǉع

  .ƥǘارة Ɗو ƪلƱة مخولة لǌا بƿ ǚيوƥ بý منحƘ لǌا لتƪتعملǌا متǏ تواƼرƘ موجباتǌاليƩ حǀا مƱلǀا ل

متياز التنƽيƦ المباƬر لو ǂاǚƮƊ Ǉ عاماƦǋ ǎƥǕ Üا ƍلƾǚƱƍ Ǐ يƥ اƥǗارةƼ Üي التنƽيǇǕ Ʀ ا

 Ǚو ÜǐارƥǗا Ƈاưǀا الǌم العامة التي يحميǌم وحرياتǌƿوǀر بحưمما ي ƥراƼǕا Ǐر جبرا علƬالمبا

ز ƍبعاƦǋ ƥا اǕخير عǇ الƼ ýƮƽي المنازعاƘ التي تنƋƬ بيǇ الƽرƥ واƥǗارة حتǙ Ǐ تǂوǇ يجو

  .حاƘǙ اƪǙتƛناƑيةاƥǗارة الحǂم والخƮم Ƽي Ǉƈ واحÜƥ وǂ ǇƍاƦǋ Ǉا ما يحƼ ýƮي ال

Ǚا ǇƊ Ǉيتبي ǉرǂƦ ƾبƪ مما ǏمƪƊ زǂي مرƼ اǌعưارة وƥǗا Ǌب ƴتتمت ǐƦر الƬمتياز المبا

Ǖز اǂمر Ǉم ǎوƿƊو ƴƼور Ƈاưǀال Ǐلƍ Ƈالحاجة باللجو Ǉوƥ ا جبراǌراراتƿ Ʀيƽا تنǌانǂمƎحيث ب ÜƥراƼ

ƥعاوǎ علǏ اƼǕراƥ علǏ عƩǂ الƽرƥ الǐƦ يلجƍ ƋلǏ الưǀاƇ لعرƥƍ ƯعاǊƑ ويجǇƊ Ɣ يǂوǇ مƪتنƥا 

 ǎعوƥي الƼ ǇيƼرƱال Ǉبي Ǉم التوازƥرة عǋاƲ ƋƬنا تنǋو ÜƇعاƥǗا اƦǌعمة لƥلة مƥƊو Ɲحج Ǐعل

Ǖا ÜاريةƥǗا ýƥالعا Ǉالتواز ƾيǀلتح Ƈواƪال ƥح Ǐعل ƳرƬي والمưاǀال ýخƥت ƔلƱينا يتƊبر ǐƦمر ال

ǇيƼرƱال Ǉبي.  

ƑƴƓاƥ :اƔƥƣƑƓǄال ƦƑيƗǄ  

حƾ اƥǗارة Ƽي اتخاƊ" Ʀو " ƪلƱة اƥǗارة Ƽي ƥƮƍار ƿراراƘ تنƽيƦية" 1متياز المباƥرةيƥƮǀ با

Ǌب ƥƥتح Ǉمعي ƻƿمو  Ƙراراƿ Ǐưتǀبم ƥراƼǕة اƥراƍ Ǉع ƻƿتو Ǉوƥ اǌƿوǀانوني وحǀا الǋزǂمر

  ".ƍلǏ الưǀاƇ مة لǌا ƿوة تنƽيƦيةÜ بƺير حاجة لǚلتجاƇملز

                                                 
1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǏǄƑƪال ƔƣيƑƳ79. 
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Ɗ يرƺب ǁالƦو Ǌعيƥما ت ǇƋƬرارا بƿ Ʀتتخ ǇƊ يƼ اǌتƱلƪ وƊ اƦǋ Ǉموưبم Ƈاưǀا الǌم لǂيح Ǉ

  .الǀرار 

Ǉي ومƼ متيازǙا اƦǋ ýƛم يتمƛ ǐƥراƽنǙا ƴابƱال  ƥبمجر Ʀƽرار ينǀال ǇƊ Ǐبمعن ǐارƥǗرار اǀلل

 ýƛم ÜƇاưǀال Ǐلƍ Ƈاللجو Ǐلƍ ارة بحاجةƥǗا Ǉوǂت ǇƊ Ǉوƥ ÜƥراƼǕة اǌي مواجƼ ليةƈ ورةƮب ǉورƥƮ

  .ƿرار نزƳ الملǂية للمنƽعة العامة

وǙ يملǁ الƽرƼ ƥي مواجǌة Ʀǋا الǀرار ƪوǎ الƱعǇ بعƥم المƬروعية Ɗمام الưǀاÜƇ ويǂوƼ Ǉي 

  .ƥعي Ƽي مواجǌة اƥǗارة المƥعǏ عليǌا والتي تǂوƼ Ǉي موƊ ƻƿيƪر مǇ المƥعيموƴƿ الم

وǉƦǋ الǀراراƘ لǌا ƽƮة اǗلزام بالنƪبة لƼǖراƥ واƥǗارة علǏ حƥ الƪواÜƇ وǂ ǇƍانƘ اƥǗارة 

 Ǉوǂي ǇƊ Ǐبمعن Üلحة العامةƮالم Ʊابưة بƥيǀا مǌتƱلƪ Ǉوǂت ǇƊ ƔيجƼ Üǐالجبر Ʀيƽة التنƱلƪب ƴتتمت

جوز لƥǘارة ǇƊ تتنازý عǀ Ǉيƾ مƮلحة عامة Ǚ مƮلحة خاƮة Ǖحƥ اƼǕراǂ Üƥما Ǚ يƥاƼعǌا تح

Ǚا اƦǋرƬا المباǌƼرƮت ýمح ýم يحǂار حƥƮتƪǙ Ƈاưǀال Ǐلƍ Ƌمتياز وتلج.  

 ƻوƿوو ƘباƛǗلة اƥƊ ƴة بجميƥارة مزوƥǗا ƻوƿو وǋ ÜمتيازǙا اƦǋ Ǐالمترتبة عل ƝƑالنتا Ǉوم

ƿي موƼ Ǌا ما يجعلƥمجر ƥرƽال Ǉبي Ǉالتواز ƾيǀتح ýجƊ Ǉم Ƈاưǀال ýخƥعي تƥتƪمما ي ƻعư ƻ

 ýي مجاƼ ǐارƥǗي اưاǀيميز ال ǐƦوعي الưيجابي الموǗور اƥو الǋو ÜاريةƥǗومة اƮي الخƼرƱ

 .التحǀيƾ واƛǗباǗ Ƙعاƥة التوازǇ الƽعاý وƍرƪاƇ مبƊƥ المƪاواة

ǏǆƑƙال Ʊƥƻحقيق: الƗال ǍلƳ ƖاƦƑيƗǄǗا ǇƤǉ ƥƙƈ  

 Ǐلƍ رƲبالنǙومة اƮي الخƼ رƛƊ اǌل Ǉوǂي ǇƊ Ǉم ƥبǚƼ Ü ارةƥǗا اǌب ƴالتي تمت Ƙمتيازا

 ƥتع ÜƘمتيازاǙا ǉƦǋ ƴا لجميǌǂǚارة وبامتƥǗا ǇǕ ÜةƮة خاƽƮب ƾيǀارية عامة ومرحلة التحƥǗا

الƱرƻ اƿǕوƼ ǎي الخƮومة والمǌيمنة علƥƊ Ǐلة اƛǗباÜƘ التي تǂوǇ رǂيزة للتحǀيÜƾ ما جعý منǌا 
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يǌاÜ وǋو الموƻƿ اƼ ýǌƪǕي الخƮومة بعƩǂ المƥعي الǐƦ يƻǀ موư ƻƿعƻ وƊعزý مƥعǏ عل

 ǎعوƥي الƼ ǇميƮز الخǂمر Ǉتبيا ýنحاوƪ ǁلƦل Üƾيǀي التحƼ ǉƥاعƪي ƇيƬ Ǚو ƘباƛǗلة اƥƊ Ǉم

  .اƥǗارية

Ǘوƈ :ǌوƳƣال Ǐƺ ǅيǄƬƢال ƦكƥǄ  

 وƽوƹ الƳƣǄ ƣƥƻيǏƺ ƔƣƑƳ Ƒ الƬƢوǄة -1

Ǚارة باƥǗا ƴنتيجة لتمت Ƈاللجو Ǉوƥ اǋوامرƊ Ʀيƽوتن Üرةƥما زمام المباƑاƥ اǌǂǚة وامتƥƥالمتع Ƙمتيازا

ƴƼاƥالم ƻƿي موƼ ƻǀا تǌنƎƼ ÜƇاưǀال Ǐلƍ1Ü ýƺƬاجم ويǌالم ƻƿي موƼ ƻǀي ǐƦال ƥرƽال Ʃǂع Ǐعل

  .مرǂز المƥعي

والمƮǀوƥ بالƽرƥ الǐƦ يƻǀ مƥعيا Ƽي الخƮومة اƥǗارية ليƩ بالưرورة ǇƊ يǂوƬ ǇخƮا 

Ƽ بيعياƱ Ƙالجمعيا ÜةƮالمعنوية الخا ƭخاƬǕا Ǐلƍ ǎƥيتع ýب Üالباƹ ƴưو الوǋ اƦǋ Ǉاǂ Ǉƍو ÜƱǀ

والƬرǂاƘ الخاƮةÜ بمعنǇƊ Ǐ الƽرǋ ƥنا يƥƮǀ بýǂ Ǌ مǇ يخƴư للǀانوǇ الخاÜƭ الƱبيعي 

Ƈواƪال ƥح Ǐعل ǐوالمعنو.  

 Ǉانوǀي الƼ ƠريƮ ƭن ƥ08/09ولم ير Ƌǂ اريةƥǗومة اƮي الخƼ عياƥم ƥرƽال Ǉم ýيجع ýƮ

 ǐارƥǗا Ƈاưǀمام الƊ يưاǀالت ƘاƇجراǗ يةƪاƪǕا Əƥالمبا Ǉم ǊƮǚتخƪا Ǉǂا ما يمƦǋ Ǉǂعام ول

 08/09مǇ الǀانوǇ  819نƭ الماƥة وƲروƻ التǀاưيÜ و مǇ بعƯ النƮوƭ الǀانونيةÜ حيث ت

 ǊنƊ Ǐعل ýامǂال Ƈاưǀال ǎعاوƥ وƊ ƇاƺلǗا ǎعوƥب ƾيما يتعلƼ":ة الراميةưالعري ƴم ƾƼير ǇƊ Ɣيج 

 ǐارƥǗرار اǀال Üýبوǀم الƥلة عƑاƱ Ƙتح ǐارƥǗرار اǀروعية الƬم ǎƥير مƥǀو تƊ يرƪƽو تƊ Ƈاƺلƍ Ǐلƍ

  ".المƱعوƼ ǇيǊ ما لم يوجƥ مانƴ مبرر

                                                 
1- ÛيةƥاƣǕا ƖƑƴƺاƥǄال ÛǏǆيوƨƓ ǃƪƑǉ ƹوƊƥال ƣƓƳ Ư1Û ÛǏƴǄƑƜال ƥكƻال ƥاƣ ÛيةƥƣǆكƨǕا ƫ375.  
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 Ǉوǂروعية يƬير المƥǀير وتƪƽو التƊ ƇاƺلǗا ǎعاوƥ يƼ ƥرƽال ǇƊ رةǀƽال ǉƦǋ Ǉم ƻƬتƪما يƼ

وƦƍا ƛبƦǋ ǇƊ Ƙا المانǀƼ: " ƴرتǌا الƛانية 819ماƥة Ü الƹالبا مƥعيا Ƽي مواجǌة اƥǗارة ƪǂلƱة عامة 

يعوƍ ƥلǏ امتناƳ اƥǗارة مǇ تمǂيǇ المƥعي مǇ الǀرار المƱعوƼ ǇيƊ ÜǊمرǋا الǀاưي المǀرر 

Ǌيمƥǀبت."...  

 ǉƦǋ Ơưوتو ÜاريةƥǗومة اƮي الخƼ ارةƥǗا Ǌيواج ǐƦال ƥرƽال Ǐعل ƴنا يرجǋ عيƥالم Ʋƽول

حيث ǇƊ اƥǗارة ǋي مǇ تƴư يǋƥا علǏ الǀرار المƱعوǇ  – الƽرƥ –الǀƽرة ưعƻ مرǂز المƥعي 

ƼيǊ وǙ يتمǇǂ الƽرƥ مǇ الحƮوý عليǙƍ Ǌ بمƪاعƥة الǀاưي اƥǗارǐ الǐƦ يلعƥ Ɣورا ƍيجابيا 

ƘباƛǗا ƇƔة عƋƱو Ǉم ƻيƽللتخ  Ǉتيƥالما Ü829  830و  Ǉانوǀال Ǉ08/09م. 

ƪاǋم Ƽي  –اعتبار الƽرƼ  ƥي مرǂز المƥعي عاƥة  –وما يمƿ Ǉǂولǋ Ǌنا ǋو ǇƊ اýƮǕ العام  

 ǁلƦ يƼ اǌمǂح Ǉانوǀارة للƥǗا Ƴوưرورة خưروعية وƬالم Ɗƥمب Ǉا مƿǚƱيرة انƛǂ Ƙراƛƌم Ǌǀيǀتح

 ǐارƥǗا Ƈاưǀال ǇƊ حيث  ǐارƥǗا Ƈاưǀال ƭاƮختǙ مةƲانونية المنǀال ƥواعǀوال ƥراƼǕم اǂح

تƥǀير المƬروعيةÜ وƦǋا باưǗاƼة ƍلǏ ما تتمتƴ بǊ يختƭ بالنƲر Ƽي ƥعاوǎ اǗلƺاƇ والتƪƽير و

  .08/09مǇ الǀانوǇ  801و  800الماƥتيǇ  اƥǗارة مǇ امتيازاƘ الƪلƱة العامة

اƪتوجƦǋ Ɣا المرǂز الǐƦ جعý مǇ الƽرƥ مƥعيا ýƮƋǂ عام Ƽي الƥعوǎ مǇ الǀاưي  و

Ǐǀالمل ƘباƛǗا ƇƔع Ǉم ƻيƽالتخ ýجƊ Ǉيجابيا مƍ وراƥ Ɣيلع ǇƊ ǐارƥǗا  Üعيƥالم ýǋاǂ Ǐعل

 .وƊيưا لưماǇ تحǀيƾ بعƯ التوازǇ بيƱ ǇرƼي الخƮومة

  وƽوƹ اƣǕاƳƣǄ Ɣƥية اƅƑǆƙƗƨا-2

اýƮǕ العام ǋو وƿوƻ الƽرƼ ƥي مرǂز المƥعي Ƽي الخƮومة وبƦلǁ تǂوǇ اƥǗارة Ƽي مرǂز    

ưي موƼ Ǉوǂت ǇƊ ارةƥǘل Ǉǂيم ǊنƊ يƼ Ǉمǂي ÜƇناƛتƪعام ا ýƮƊ ýǂل Ǉǂول ÜǊعلي Ǐعƥعي المƥالم ƴ
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ƴ اƥǗارة حưة Ɗو ما يƱلƾ عليǊ حالة عƥم تمتƼي الخƮومة وƦلƼ ǁي حاƘǙ الƥعاوǐ اƥǗارية الم

  .1بامتياز التنƽيƦ المباƬر

حيث تلجƋ اƥǗارة العامة ƍلƱ Ǐريƾ الưǀاƇ لتنƽيƿ ƦراراتǌاÜ وƦلǁ بمǀتǏư رƥ ƴƼعوǎ جزاƑية Ɗو 

 ƭلن Ǚعماƍ ية المعنويةƮخƬا بالǌتمتع Ɣي بموجưاǀالت ƾا حǌارة لƥǗا ǇƊ Ǉاعتبارا م Üنيةƥم

  .مǇ الǀانوǇ المƥني  50الماƥة 

ƈ -  يةƏاƦƜال ǌوƳƣال  

 Ǉم ƥيƥمة للعƲالمن ƭوƮالن Ơمƪيةحيث تƑجزا Ƙوباǀع ƴيƿبتو ƘǙ2المجا  Ʀيƽم تنƥع Ƈجرا

الǀراراƘ اƥǗارية مǇ خýǚ اǕحǂام الجزاƑية التي تتưمنǌا والتي تخوý لƥǘارة رƥ ƴƼعوƊ ǎمام 

 Ǉانوǀال ÜǁلƦ لةƛمƊ Ǉوم ÜǐرƑالجزا Ƈاưǀي  07-04الƼ Ƣرƌالم ƥيƮبال ƾي  14/08/2004المتعلƼ

  .ية Ƽي حالة عƥم التنƽيƦ واǙلتزام برخƭ الƮيƥحيث نƭ علǏ عǀوباƘ جزاƑ 459نƭ الماƥة 

المنƲم للǀƽƮاǂ2010  Ƙتوبر Ɗ 7المƌرƼ Ƣي  236-10مǇ الǀانوǇ  177ونجƊ ƥيưا الماƥة 

يعرƯ عƥم احترام Ɗحǂام Ʀǋا المرƪوم ƍلǏ تƱبيƾ العǀوباƘ : "و التي جاƼ Ƈي نǌƮا Üالعمومية

Ǌب ýالمعمو ƴريƬي التƼ اǌعلي ƭوƮ3"المن.  

مƿ ǇانوǇ  459لة عƥم النƭ مباƬرة علǏ العǀوباƘ الجزاƑية ǇƎƼ الماƥة وحتƼ Ǐي حا

  .العǀوباƘ تنƭ علǏ العǀوباƘ الجزاƑية Ʀƍا ما تƥǀمƘ اƥǗارة بƥعوǎ جزاƑية

ƒ -  يةǆƣǄال ǌوƳƣال  
                                                 

1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛةƻليƢ ǃƴǆǄال ƣƓƳ ƦيƦƴال ƣƓƳ339. 
2-  ƔƣƑǄ459ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ04/15  Ǐƺ ƠƥƊǄ10ال  ƥƓǄƺوǆ2004 ƑǊƬǆ Ǐƺ ƅƑƜ ǏƗو ال ": ǅǄ ةǄاƥƸƓ ƒƽƑƴي

30  ǍلƋ100  ƔƣǄل ƧƓلحƑƓ ƑƮيƈ ƒƽƑƴي ǅƈ ƦوƜوي ƚƣ3 وƈ ǃيƨاƥǄال ƹلƑƢ ǅǄ üك ƥƙكǓا ǍلƳ ǃƑيƈ  Ɩاƥاƥالق
 ".الǆƑƽ ƔƤƢƗǄوƹƥƯ ǅǄ Ƒǆ الƨلƯة اƣǕاƥية ƤƋا لƗ ǃكǅ الƥƜاǃƏ الواƳ ƒƽƑƴǄ ƑǊƓ ƔƣƥليƬǆƓ ƑǊوƬƑƢ ƫة

3 -  ǃƽƥ يةǄƨƥال ƔƣيƥƜ58ال  ơيƥƑƗƓ ƔƥƣƑƬ7ال  ƥƓوƗكƈ2010. 
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ýǋ يمǇǂ لƥǘارة ǇƊ تلجƍ ƋلǏ الưǀاƇ برƥ ƴƼعوǎ مƥنية : والƌƪاý الǐƦ يƱرƟ نǋ Ǌƪƽنا

  اƥ بتنƽيƿ Ʀرار ƥƍارǐ امتنعوا اختياريا عǇ تنƽيÞǉƦبƻƥǌ اƪتƥƮار حǂم يلزم اƼǕر

Ƒƨǆƥƺ Ǐƺ:  نيƥالم Ƈاưǀال Ǐلƍ Ƈا اللجوǌنǂيم Ǚ ارة العامةƥǗا ǇƊ اƇاưƿا وǌǀƼ ƥƑاƪال ǉتجاǙا

 Ǐا علƪاƪƊ ومǀام يƲي نƼ Ƈاưǀتي الǌج Ǉي بيƑاưǀال ƭاƮختǙا ƴتوزي Ɗƥمب Ǐا علƪيƪƋت

ولƦǌا ǇƎƼ الǀاعƥة ǋي عƥم اختƮاƭ الưǀاƥ ( Ƈارưƿǐاưƿ– ƍ ƇاƇ عاǐƥ (اǙزƥواجية الưǀاƑية 

ƿرار الƱرƥ مǇ "العاǐƥ بالنƲر Ƽي اǕعماý والǀراراƘ اƥǗارية Ƽ Ǚƍي حاƘǙ اƪتƛناƑية محƥƥة 

ƥنƪ Ǉوƥ نيةƱو ǁǚمƊ."  

ƥƬǄ Ǐƺ: اƇاưƿا وǌǀƼ ƥƑاƪال ǉتجاǙار  اƥƮتƪǙ ǐƥالعا Ƈاưǀال Ǐلƍ ارةƥǗا Ƈانية لجوǂمƍ وǋ

  .حǂم منǊ بƺرƍ Ưلزام الƽرƥ بتنƽيƿ Ʀراراتǌا

ƥƏاƦƜال Ǐƺ:  

Ǉƍ اǙتجاǉ الƪاǌǀƼ ƥƑا وưƿاƇا ǋو ƍمǂانية لجوƇ اƥǗارة العامة ƍلǏ الưǀاƇ العاƱƼ ǐƥالما Ɗنǌا 

 Ƈاưǀلل Ƈاعي واللجوƥالت ƾح ǁي تملǌƼ عتباريةǙية اƮخƬال Ƙǂتلزم مل ǎعوƥ ƴƼبر ƭالمخت

  .اƼǕراƥ باǙمتƛاý لǀراراتǌا

ǂما لو ƥƮƊرƘ جǌة اƥǗارة ƿرار يưǀي بƎلزام Ƭخƭ معيǇ بالخروƜ مǇ الǇǂƪ الوƲيƽي 

ورƯƼ المعني باǕمر اǙمتƛاý للǀرار اƥǗارƦǌƼ Üǐا الرƯƼ يخوý لƥǘارة حƾ اللجوƇ للǀاưي 

ƇǚخǗم باǂار حƥƮتƪا Ưرƺب.  

ƑيǆƑƙ :ƜǕة اƴيƓƯحقيقيةƗال Ɩاƅاƥ  
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 Ǉم ƔعƮƊ ƻƿو موǋو ÜارةƥǗة اǌي مواجƼ ƇعاƥǗا ƻƿارية موƥǗا ǎعوƥي الƼ ƥرƽال ƻǀي

 Ǌعي عليƥالم ƻƿارة  –موƥǗوما  –ا Ǌعلي Ǐعƥا المǌب ƴالتي يتمت ƘمتيازاǙعتبار اǙنا باƦخƊ اƦƍ

Ǌǀح Ƙبوƛمة بǂالمح Ƙưǀل ƥرƽعي الƥالم ƥي Ƙتح Ƙانǂ لو Ƙاƥتنƪم Ǉم ǉيحوز.  

يتمǇǂ الǀاưي اƥǗارǐ مǇ تحǀيƾ التوازǇ بيƱ ǇرƼي الخƮومة ǂاǙ Ǉبƥ مǇƊ Ǉ يǂوǇ لǊ ول

 Ǐا علƦǋو ÜƘباƛǗا ƇƔار عƛƈ Ǉم ƻيƽوالتخ ÜومةƮي الخƼ ƻعيưال ƻرƱة الƥاعƪيجابي لمƍ وراƥ

  .مƥنية تتƻƮ بالتوازǇ بيƱ ǇرƼيǌاعƩǂ الƥور الǐƦ يلعبǊ الǀاưي المƥني حيث ǇƊ الخƮومة ال

 Ǐتابياوعلǂ رƥƮو يƊ تابيةǂ ةƽƮيتم ب ǊمƲي معƼ ارةƥǗا ƱاƬن ǇƊ اعتبار : ǐارƥǗرار اǀالƼ

Ǚ يعǇƊ ýǀ يǂوƽƬ ǇوياƼ ÜمنǀƱيا ǇƊ تǂوƍ ǇجراƇاƘ الƥعوǂ ǎتابية باưǗاƼة ƍلƥ Ǐور الǀاưي 

  .اƥǗارǐ اǗيجابي

  .يجابية والǂتابيةاǗ: ا ƪنتناوý نƱǀتيǇ مǌمتيǋ Ǉماومǋ Ǉن

  ƥƜاƅاƖ الƗحقيقلǄƨة اǕيƓƑƜية Ǖا -1

 Ǌوج Ǐوعل ÜاريةƥǗا ǎعوƥير الƪ ƘاƇجراƍ Ǐعل Ǉيمǌر ويƱيƪي ǐارƥǗي اưاǀال Ǉƍ

 ƾيǀالتح ýي مجاƼ يجابياƍ وراƥ Ɣحيث يلع Üƾيǀالتح ƘاƇجراƍ تناƪراƥ Ƴوưم موǌيما يƼ ƭوƮالخ

Ǌير والتوجيưوالتح ƇاƽتيƪǙحيث ا Ǉلة مƥǕامة اƿƍو.  

ǎ اƥǗارية ǋو اتƮالǌا وارتباǌƱا بالƮالƠ العام علǏ ومرǉƦǋ ƥ الƱبيعة الموưوعية للƥعو

اعتبار ǇƊ اƥǗارة مǂلƽة بتƪيير المراƾƼ العامة والحرƭ علǏ حƲƽ الƮالƠ العامÜ ومǇ ناحية 

Ɗخرǎ الوƴư الƺير المتوازƱǕ Ǉراƻ الƥعوÜǎ حيث تتمتƴ اƥǗارة بامتيازاƘ الƪلƱة العامةÜ مما 

ƼرƮي تƼ ýƮǕا ǇƊ ا وǌƽƿمو Ǉم ǐوǀيƥرƽة الǌي مواجƼ ÜروعيةƬا المǌاتÜ  Ǐعل ƻعưǕا ƻرƱال
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اعتبار ƊنǊ يƥعي خƻǚ الƲاǋر Ɗ ǚƮƊو عرưا Ɗو ƼرưاÜ ويحتاƦǋ Ɯا اǕخير لمƪاعƥة الǀاưي 

Ǌعيƥحة ما يƮ Ǐعل ýليƥامة الƿǗ ƾيǀي عملية التحƼ ةƥاعƪوالم ǎعوƥي الƼ Ǌǀح ƘباƛǗ.  

مǇ الǀانوǇ  75الماƥة  ƪيير ƍجراƇاƘ التحǀيƾويتمýƛ الƥور اǗيجابي للǀاưي Ƽي ƥƿرتǊ علǏ ت

للوƮوƍ ýلǏ مزيƥ مǇ تحǀيƾ لƽعالية الǀاưيÜ وƦلǁ بƎمƥاǉƥ بمزيƥ مǇ الحرية Ƽي  Ü 08/09رƿم 

والتي تعتبر مǌمة للƼ ýƮƽي موưوƳ الƥعوÜǎ حتǏ  –مرحلة التحǀيƾ  –الحرǂة Ƽي ǉƦǋ المرحلة 

  .Ǚ يترƊ ǁمر ƻƬǂ الحǀيǀة واƽƿا بيǇ مبارزة الخƮوم لبعǌưم

ǋƊمية ǂبيرة Ƽي  -بما Ƽي Ʀلƍ ǁيجابية اǗجراƇاƼ Ƙي الƥعوǎ اƥǗارية -وللƥور اǗيجابي

Ǉ عƇƔ اƛǗباƘ تبƪيƍ ƱجراƇاتǌا وتǀليý نǀƽاتǌاÜ وƊيưا يǂوǇ بƎمǂاǇ الǀاưي اƥǗارǐ التخƽيƻ م

علǂ Ǐاýǋ المƥعي ونǀلƼ Ǌي بعƯ اǕحياǂ Ǉلية ƍلǏ عاتƾ المƥعي عليƼ ÜǊالǀاưي اƥǗارǐ  واƴƿال

 ǇعوƱرار المǀال Ǉخة مƪيم نƥǀارة بتƥǗا ýƛو يلزم مǌƼ ǎعوƥير للưالتح ýƑاƪو Ǉمư اưيƊ ýخƥيت

Ǐǀ علǂ ǏاƼ ýǋيƍ ǊلǏ المƥعي Ƽي Ɗوý جلƪة ومƦǋ ýǂ ǇƋƬ Ǉا التخƽيƻ مǇ وƋƱة العƇƔ المل

  .المƥعي Ƽي الƥعوǎ اƥǗارية

  الƻƬة الكƓƑƗية ƥƜǕاƅاƖ الƗحقيق -2

 Ɗƥمب Ǐارية علƥǗومة اƮي الخƼ يưاǀالت ƘاƇجراƍ امƲوم نǀيƘاƇجراǗحيث  1التحريرية ا

يǀوم ƱƊراƻ الخƮومة بتƥǀيم عراǌưƑم ومƦاǂرتǌم ومǂƦراƘ الرƥ مƴ مƪتنƥاتǌم وتǂوǇ جميعǌا 

مƴ تواƼرǋا علǇƊ Ǐ تǂوǇ العريưة ǂتابيةÜ  08/09مǇ الǀانوǇ رƿم  14حيث تنƭ الماƥة ǂتابة 

Ü وưƊ ƥƿاƬ ƻرƱا جƥيƥا وǋو ǇƊ 08/09مǇ الǀانوǇ  15علǏ البياناƘ المنƮوƭ عليǌا Ƽي الماƥة 

                                                 
1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛةƻليƢ ǃƴǆǄال ƣƓƳ ƦيƦƴال ƣƓƳ344. 
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ǋي  Ü2 باƪتƛناƇ الƥولة واƬǕخاƭ المعنويةÜ وǉƦǋ الǀواع1ƥتǂوǇ العريưة موƿعة مƱ Ǉرƻ محام

مخالƽتǌا Ɗو اǙتƽاƾ علǏ مخالƽتǌاǚƼ Ü يحƾ لƱǖراƻ اƮǗرار Ɗمام ǋيƑة مǇ النƲام العام Ǚ يجوز 

  .المحǂمة بƱلبǌم ǇƊ تǂوǇ المراƼعاƽƬ Ƙوية

 ǎعوƥال ƴƼور ƾيǀالتح Ƙلياƈ بيعةƱ Ǐلƍ اريةƥǗا ǎعوƥي الƼ ƘاƇجراǘتابية لǂة الƽƮال ƴترج

ƍ ýǌƪǕيƥاعǌا لǎƥ وƱرƿƍ ƾامة الƥليý مǇ مƪتنƥاƘ وملƽاƘ يƮعƬ Ɣرحǌا ƽƬاǋة ويǂوǇ مǇ ا

Ɗمانة الưبƱ لتǂوǇ تحƘ نƲر الǀاưي المǀرر وليتمƦ Ǉǂوو الǇƋƬ مǇ اƳǚƱǗ عليǌا ومحاولة نƽي 

  .ما جاƇ بǌا

 ƘباƛǗوا ƾيǀيلة للتحƪي وǋ Ƙاƥتنƪيا تعتبر المǀƱمنƼ ÜƘاƇجراǗي اƼ تابيةǂة الƽƮر للƛƋǂو

Ʀلǁ وتحƘ يǋƥا ƼلǇ تƥǀمǌا ƱواعيةƼ Ü الرƑيƪية ƼيǌاÜ ولما ǂانƘ تلǁ المƪتنƥاƼ Ƙي حوزة اƥǗارة

 Ǉم Ǌحيث ل ÜǐارƥǗي اưاǀيجابي للǗور اƥر الǌƲنا يǋو Üǎعوƥي الƼ اǋزǂر بمرưي ǇƊ ǊنƋƬ Ǉم

تلǀاƇ نƊ Ǌƪƽو بƱلƊ Ɣحƥ اƼǕراǇƊ ƥ يƱلƔ مǇ اƥǗارة ǇƊ تƥǀم تلǁ المƪتنƥاƘ التي يرǎ بƋنǌا منتجة 

اƪتيƽاƍ ƇجراƇاƘ التحǀيƾ وƥƮƍار حǂم Ƽي Ƽي الƥعوÜǎ وưرورية للƼ ýƮƽي موưوƳ الƥعوÜǎ و

Ƴوưالمو.  

وتǌƲر ǋƊمية الǂتابة Ƽي ƍجراƇاƘ التحǀيƾ والƥعوǎ بƽƮة خاƮة Ɗنǌا تمنƠ لƥǘارة ƼرƮة 

 ÜويةƽƬال ƘعاƼي المراƼ ةƋاجƽر المƮعن Ɣحيث تتجن ƘاƇعاƥƍ Ǉا مǌليƍ Ǌما يوج Ǐة علƿƥب ƥالر

لمǂƦراƘ التي توƊ Ƴƥمام Ɗمانة ưبƱ المحǂمة تǂوǇ وعلǏ اعتبار ǇƊ المƪتنƥاƘ المƥǀمة والوƛاƾƑ وا

 Ǐلƍ ýاǀنتǙة اǀƬوم مƮالخ Ǐعل ƻƽيخ ǁلƦ ǇƎƼ Üتابيةǂ Ƙا محرراǌنƊ Ǐبمعن Üتابيةǂ ةƽƮا بǌلǂ

                                                 
1-  ƔƣƑǄ815ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
2-  ƔƣƑǄ827ال ǅƈ ǍلƳ ƫǆƗ :"ǎوǆƴǄال ƫƢƪلل ǏǆوǆƑالق üƙǄǄال üƓƽ ǅǄ ةƮيƥƴال ƲƺƥƗ" 
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 Ǉو عƊ Ʊبưمانة الƊ ةƱƪا بواǌم بǌƺنما يتم تبليƍو ƾƑاƛالو ǁتل ƣƪن Ǐعل ýوƮمة للحǂر المحǀم

ƾ وحتǏ اǕعماý اǗجراƑية ƍلǏ اƱǕراƻ عƱ Ǉريƾ حيث تبلƸ جميƴ الوƛاƱ1 .Ƒريƾ محưر ưƿاƑي

  .Ɗمانة الưبƱ وتحƬƍ Ƙراƻ الǀاưي  المǀرر الǐƦ يعينǊ رƑيƩ تǂƬيلة الحǂم

ýǚخ Ǉا عمليا مǌǀبيƱت ýǚخ Ǉتابة مǂة الƽƮ رǌƲو ت  ÜǁلƦ Ǐعل ýاƛو الم ƾيǀالتح ýƑاƪو

ýƮالتي تو ƝƑالنتا ƥاƽم Ǉرير عǀم تƥǀي Ǌاختتام خبرت ƥا الخبير بمجرǌليƍ2  يưاǀمة الǌم Ǉم ýتجع

ƛǂƊر ǌƪولة والحǂم الƮاƥر عنƛǂƊ Ǌر عƥالةÜ حيث يمنƠ لƦǌا اǕخير ƼرƮة للƥراƪة المعمǀة 

والواƿعية والواƼية لملƻ الƥعوǎ وƦلǁ مǇ حيƛياƘ ما ƊوƳƥ مǇ مƪتنƥاƘ ووƛاƾƑ وتǀارير للخبرة 

ǁ المǚحƲاƘ المǂتوبة ƥوǇƊ Ǉ يǂوǇ ولجميƴ النتاƝƑ المترتبة عƊ Ǉمرǉ بƎجراƇاƘ التحǀيƾ بما Ƽي Ʀل

  .بحاجة ƍلǏ اǙعتماƥ علǏ الƦاǂرة ƪǙترجاƳ ما ƿيý مƼƥ ǇاƽƬ ƳوƛƊ ǐناƇ الجلƪة

  

ƘلƑƙال ƒلƯǄحقيق: الƗال Ǐƺ ǃوƬƢال ƥوƣ  

Ǉƍ لýǂ خƮم الحƼ ƾي ƿƍامة الƥليý علƮ Ǐحة ما يƥعيǊ وƛƍباتƊ Ǌمام الưǀاƇ بالƱرƾ التي 

يجيزǋا الǀانوƼ ÜǇالمƥعي مǇ حǇƊ Ǌǀ يƥǀم جميƴ ما عنǉƥ مƥƊ Ǉلة يƪمƠ بǌا الǀانوƛǗ ǇباƘ ما 

  .3يƥعيÜǊ وللمƥعي عليǊ الحƼ ƾي الرƥ والنƽي

üوǓا Ʊƥƻال :ƖƑƓƙǕا Ǐƺ ǃƬƢحق ال  

 Ɗƥا لمبǀƼوو ǇƊ"مةƦة الƇبرا ýƮǕا " ǊƑعاƥƍ حةƮ Ƙباƛƍ رǋاƲال ƻǚخ Ǐعƥا Ǉم Ǐوعل

 ƾƥƮ ƘباƛƎلتزام بǙا Ǌعلي ǇƎƼ رǋاƲال ƻǚعي خƥارية يƥǗومة اƮي الخƼ عيƥالم ǇƊ ƩاƪƊ Ǐوعل
                                                 

1-  ƣواǄ838ال Û839 Û840 Û841 ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09 يةƥاƣǕية و اǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕƑƓ لقƴƗǄال. 
2-  ƔƣƑǄ138ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
3-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛƥوƬǆǄ ǅيƨح ƣǄحǄ19. 
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ƥعواǇǕ Üǉ المƥعي عليǊ يجƥ نƊ Ǌƪƽمام الǀاưي يƽعý المƥعǏ ونƬاƊ ǊƱمام الưǀاƦǋ ǇǕ ÜƇا اǕخير 

ǀي Ǉعام م ýƮƋǂǊلǋاǂ Ǐعل ƘباƛǗا ƇƔع ƴ.  

والواǇƊ ƴƿ تحƥيƥ مǇ يتحمý عƇƔ اƛǗباƘ يمǋƊ ýƛمية بالƺة مǇ الناحية العملية Ƽتحƥيƥ الخƮم 

الǐƦ يƴǀ عليƦǋ Ǌا العÜƇƔ يحƥƥ مǇ يحǂم لƮالحƼ Ǌي الƥعوƦƍ ǎا لم يتمƦǋ Ǉǂا اǕخير مƿƍ Ǉامة 

Ǌعيƥما ي Ǐعل ýليƥ1ال.  

 –ƹالبا  –اƥǗاريةƼ ÜمǇ جǌة اƥǗارة ǂمƥعǏ عليǌا Ǉƍ التوازǇ مǀƽوƥ بيƱ ǇرƼي الخƮومة 

 ƻرƱ Ǉم Ƴم النزاƪلح ýبيƪال Ƙانǂ ربما Ƙاƥتنƪة وتحوز مƥيƥع Ƙة وامتيازاƱلƪ وƦ ƻرƱ

الǐƦ يƊ ƻǀمام ما تملǊǂ اƥǗارة مƥƊ Ǉلة ) الƽرƱ ƥبيعيا ǂاƊ Ǉو معنويا(الǀاưي لƮالƠ المƥعي 

موưعǌا ƪǂلƱة لǇ تƪلم ǉƦǋ المƪتنƥاƱ ƘواعيةÜ بý ومƪتنƥاƥƿ Ƙ تýǌƪ عملية التحǀيÜƾ واƥǗارة ب

  .ربما Ƽي بعƯ اǕحياǇ تتعنƘ وǋنا تبرز ǋƊمية الƥور اǗيجابي للǀاưي Ƽي الخƮومة اƥǗارية

 ƴƿمر الواǕحة اƮب ƻعتراǙي اƼ ǉمبرر ƥيج Ǐعƥا Ǉم Ǐعل ƘباƛǗا ƇƔع Ƈاǀلƍ Ǉƍو

ƘباƛǗا ƇƔع ǇƊ و ÜمةƦة الƇر وبراǋاƲال ƴưواحترام الو  Ǐعل ǇƊ يعني Ǚ اƦǌƼ عيƥالم Ǐعل ƴǀي

 ƘباƛǗا ƇƔع ǇƎƼ ÜƴƑاƿالو Ưببع Ǌعي عليƥالم Ɲا ما احتƦƎƼ Ƙباƛƍو ýليƥ ýǂب ǇتياǗخير اǕا اƦǋ

Ǌǀعات Ǐعل ƴǀي.  

ǇƋث ملويا بƈ ƣيƬال Ǉب Ǉيƪلح ƦتاƪǕا ǎو ير : Ǐعل ƘباƛǗا ƴǀي Ɗƥة لمبƥالنتيجة الوحي

  .2لمƥعي Ʀƍا تبيƊ Ǉنǌا لم تƛبƘ بƽƮة ǂاƼيةالمƥعي ǋو الحƮوý علǏ نƥƍ ƯǀعاƇاƘ ا

                                                 
1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǃƨƑƽ ǅيƨح ƣǄحǄ37. 
2- ÛƑلويǄ Ƙƈ ơيƪال ǅƓ ǅƨلح ÛيةƥاƣǕا ƖƑƳƦƑǆǄال Ǐƺ ƖƑƓƙǕا ƍƣƑƓǄ  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄ69ال. 
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  ƴجم Ǉم Ǉǂيتم Ǚ ƥƿ خيرǕا اƦǋ ǇǕ Üعيƥالم Ǐبيرة علǂ ورةƱخ ýǂƬة تƥاعǀال ǉƦǋ ǇƊ

العناƮر الưرورية لتǂويƿ Ǉناعة الǀاưيÜ وǉƦǋ الǀاعƥة Ǚ ينحƮر تƱبيǌǀا علƱ ǏرƼي الخƮومة 

ÜƱǀƼ مƥعي ومƥعǏ عليǊ بý تتعƍ ǎƥلǏ مǇ يتعاوǇ معǌما مǌƬ ǇوƦƎƼ ƥا ǂƦر ƇǙƌǋ وƿاƴƑ جƥيƥة لم 

  .ƍ ƾليǌا الƱرƼيǇ يǂونوǇ ملزميǇ بƛƎباتǌايتƱر

Ƴنزا Ǐلƍ Ƴنزا Ǉا مǌتƥح ƻتختل ƘباƛǗا ƇƔة عƥاعƿو:  

ƦƎƼا نƲرنا ƍلƥ Ǐعوǎ تجاوز الƪلƱةǚƼ Ü توجƥ عƿǚة بيǇ الƽرƥ واƥǗارةÜ وƦƍا ƊخƦناƼ ǉي 

 Ƙبƛي ǇƊ Ǌعلي ƔعƮال Ǉوم ÜǐارƥǗرار اǀبة للƪير بالنƺال Ǉم ǉƥنج ƘباƛǗوا ƾيǀالتح ýمجا ƥوجو

ƪبƔ مƪƊ ǇباƔ عƥم المƬروعية والǐƦ ارتǂبتǊ اƥǗارة ƛƊناƥƮƍ Ƈارǋا للǀرار المƱعوƼ ǇيǂƼ ÜǊما 

نعرǇƊ ƻ المǂلƻ بƿƎامة الƥليý يجƔ عليǇƊ Ǌ يƛبƘ توƼر ýǂ عنƮر مǇ العناƮر الǚزم ƿيامǌا 

ǀة بالنƬاƱ ولƼ Ǉǂي ǉƦǋ الحالة العناƮر الوحيƥة التي يتمǇǂ مǇ جمعǌا ǋي المتعل 1مجتمعة ƿانونا

 Ǉم ýǀلم ن Ǉƍ ƔعƮارة يƥǘاخلي لƥال ƾƼبالمر ƾيما يتعلƼ ماƊ Üرارǀرة الƥƮارة مƥǘالخارجي ل

ǐارƥǗي اưاǀمام الƊ ǊƼاƬتǂا ýتحيƪالم.  

 ƴجم Ǉعي مƥالم Ǉǂةو ليتمƼاǂ Ǚƥتƪǚانونية لǀر الƮالعناý  ƭحƽت Ǉم Ǉǂيتم ǇƊ Ǌعلي

علǏ اعتبار ƊنǙ Ǌ عƿǚة مƪبǀة بيǇ اƥǗارة مƥƮرة  العناƮر الƥاخلية لƥǘارةÜ وƦǋا Ɗمر ƮعƔ جƥا

الǀرار والمƥعيÜ ويبƦǋ Ǐǀا المǂ ýǂƬبيرا جƥاÜ ولǇǂ ومƴ تƱور النƲام الưǀاƑي اƥǗارÜǐ وƪرعة 

 Ʀƍ Üعيƥالم Ǐرا علƪر يƛǂƊ ƘباƛǗا ƇƔع ýي جعƼ مǋاƪ مما Üيưاǀور الƥ ميةǋƊ Ǌمع ƥزا Üǉيرƺت

Ƙراراǀال Ǐعل ƳǚƱǗا ǊانǂمƎب ƠبƮƊ  ýƛحيث يم Üيưاǀيجابي للǗور اƥنتيجة ال ǁلƦارية وƥǗا

                                                 
 .ƲƜƥ83 الƓƑƨقƈǄ ƫ ÛحÛƖƉƪǆ ƣǄ ال -1
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Ƽي ǀƼرتǌا الƛانية مǇ الǀانوǇ  819و Ʀǋا ما نƘƮ عليǊ الماƥة  ưامǇ للتوازǇ بيƱ ǇرƼي الخƮومة

  .08/09رƿم 

 ǁناǋ Ƙانǂ ǐارƥǗرار اǀور الƥƮ ýبǀƼ Üýامǂال Ƈاưǀال ǎعاوƥ يƼ ǉƥنج Ǚ مرǕا اƦǋو

 ÜارةƥǗوا ƥرƽال Ǉة بيƿǚع Üýليƥامة الƿƍ ýجƊ Ǉانونية مǀر الƮالعنا ƴعملية تجمي ýǌƪة تƿǚالع ǉƦǋو

 Ƈواƪ Üاǌعلي Ƴانونية المتنازǀار الƛǓا اǌيامƿ Ǐعل Ɣانونية التي يترتǀال ƴƑاƿالو Ƙباƛƍ Ǐعƥالم ǏعلƼ

ǂƊانƘ ماƥية Ɗو تƮرƼاƘ وƊعماƿ ýانونية ƪابǀة علǏ رƴƼ الƥعوƦƍ Üǎ يلزم ƛǗباƘ الحƊ ƾو المرǂز 

ǀانوني ƛبوƘ الوƿاƴƑ التي تýƥ علǏ وجوÜǉƥ ويعتبر ƛƊرا مترتبا عليǌا وƦǋا ǋو محý اƛǗباƼ Ƙي ال

  .1الƥعوǎ مƴ مǚحƲة ǇƊ المƥعي ýƮƋǂ عام ƹير ملزم بƛƎباƘ الǀاعƥة الǀانونية

 Üاưعر ÜǚƮƊ Ƙابƛال ƻǚعي خƥي Ǉو مǋ ǊƑعاƥƍ Ǐعل ýليƥامة الƿƎب ƻلǂالم ǇƊ Ǉم يتبيƛ Ǉم

 Ɣويج ÜاưرƼ وƊ ما Ǉǂول Üانوناƿ اǌيامƿ زمǚر الƮالعنا Ǉر مƮعن ýǂ رƼتو Ƙبƛي ǇƊ Ǌعلي

Þاưو عرƊ ÜاưرƼ ÜǚƮƊ رǋاƲو الƊ Ƙابƛبال ƥوƮǀالم  

1. ǘƬƈ ƥǉƑưال:  

Ƽ ÜاýƮǕ الƲاǋر Ƽي Ʀمة ǋ2و ما ǂاǇ علǏ حƱ Ɣƪبيعة اƬǕياÜƇ والƲواǋر الخارجية لǌا

  .اýƮǕ الƲاǋر ǇƊ يƛبƘ ما يƥعيالمرƊ Ƈنǌا خالية ƹير مƺƬولة بƥيǇ ومǇ يƥعي خƦǋ ƻǚا 

2. ƑƮƥƳ ƥǉƑưال:  

 ǁلƦا بưر عرǋاƲال Ǐلƍ ǚƮƊ رǋاƲال ǁلƦ Ɣلǀان Ǌعي عليƥالم Ǐعل Ǌينƥ عيƥالم ƘبƛƊ اƦƍ

Ǌعلي Ǐعƥالم Ǐلƍ عيƥالم Ǉم ƘباƛǗا ƇƔع ýǀنا ينتǋو Üýليƥال.  

                                                 
1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǎƥوǊǆƨ65ال ƑǉƣƴƓ ƑǄو. 
2-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǏǄƑƪال ƔƣيƑƳ114. 
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3. ƑƮƥƺ ƥǉƑưال:  

  .ǋو الحاý التي يƽترǌưا الǀانوǇ بǀرينة ƿانونية

وƦƍا ǂاǇ اƛǗباƘ يعƥ عƇƔا بالنƪبة لمǇ يتحملƼ ÜǊينبƺي تحƥيƥ الƱرƻ المǂلƻ بǋƊ Ǌو 

Þما معاǋǚǂ مƊ Ǌعلي Ǐعƥم المƊ عيƥالم  

ǎƥƏاƦƜال ƅƑƮالق ƹƽوǄ:  

 Ɗƥا المبƦǋ ƾƼالحرية وو Ɗƥا مبǌعلي ǏƺƱي ǐارƥǗا Ƈاưǀمام الƊ ƘباƛǗوا ƾيǀالتح ƘاƇجراƍ Ǉƍ

ƥǗارǐ بǋ ǇƋناǁ واƿعة حƘƛƥ مǌما ǂانƘ الوƪاýƑ التي يمǇƊ Ǉǂ تǂوƿ Ǉناعة لǎƥ الǀاưي ا

اƪتعملǌا اƱǕراƼ ƻي ƿƍامة الƥليý عليǌاÜ وǉƦǋ تمýƛ حرية ǂبيرة لƱǖراƦƍ ƻ بƎمǂانǌم اǙختيار 

 ýبǀا يǋاưتǀالتي بم ƱروƬال Ǐا علƦǋ ýǂ ƻƿويتو ÜǊمونƥǀعما لما يƥ ƾيǀة للتحƽالمختل ýƑاƪالو Ǉبي

  .الǀاưي ǉƦǋ اƥǕلة

معنوǇǕ ǐ الǀاưي لǊ اƛǗباƘ والتحǀيƾ نƲاميǇ معنوييƿ ǇانونيƼ ÜǇالتحǀيƾ نƲام  ويعتبر

Ǚي اƼ انونيالحريةƿا وǌمن ýǂ يمةƿ ƥيƥة وتحƥلة الموجوƥǕبا Ƴتناƿاǌت Ǉǂيم Ǚ يưاǀم الǂح ǇǕ Ü

  .تƪƋيư Ǚƍ ǊƪمǇ وƪاýƑ التحǀيƾ المحƥƥة ƿانونا

ƹ Üير 1المƱبǀة ýƮƋǂ عام Ɗمام الưǀاƇ اƥǗارǋǐي " البينة علǏ مǇ اƥعǏ"والǀاعƥة العامة 

 ÜومةƮي الخƼ Ǌخلƥة تƥي وزياưاǀور الƥ ةƥير نحو زياƪة والتي تƛيƥالح Ǌيراتƺت ƴم Ƈاưǀال ǇƊ

                                                 
Əƥ ƣƮيƧ الƜǄلƧ الǏƓƴƪ الƓلƝ.ƈ ( ǎƣ(ǏƮƽÛ وƙƥة Ǐƺ19/01/1997 ) الƺƥƸة اƣǕاƥية(الƴليƥƽ Ƒاƥ الǄحكǄة -1

 .ƫÛ144 1997لƴيوǅ الƺƑƬƴيƥ وǗية ǆƗƑƓة وÛǈƴǄ ǅǄالƜǄلة القƏƑƮية الƣƣƴ الǆƨÛ ǏǆƑƙة 
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ƘباƛǗوا ýليƥامة الƿǗ عيƥة المƥاعƪم ýجƊ Ǉم ǊتƱلƪو ǉورƥ ميةǋƊ ǁلƦǂ1و ƘاƱلƪ Ǉبي Ǉا مƦǋو Ü

   .08/09 رƿم ازǇ بيǇ اƱǕراƻ والتي جاƇ بǌا الǀانوǇالǀاưي اƥǗارǐ مƊ Ǉجý المحاƲƼة علǏ التو

Ǘوƈ :ƅƑƳƣǕا ƒحƑƬ ǃƬƢحق لل ƖƑƓƙǕا  

 ƾيǀي التحƼ ةƥاعƪللم ýليƥامة الƿƍو ƘباƛǗي اƼ مƮالخ ƾوح ÜومƮللخ ǁي ملǋ ǎعوƥال Ǉƍ

مǇ الحǀوƾ المƪƥǀةƋƬ ÜنƼ Ǌي ƦلǇƋƬ ǁ حƼ Ǌǀي اǙلتجاƍ ƇلǏ الưǀاÜƇ وǋما مǂمǇǚ لبعǌưما 

 ÜƯالبعǊب Ǐعƥالم ƾحماية الح ƾوح Ƈاưǀال Ǐلƍ ƇلتجاǙا ƾ2ح.  

 Ǉانوǀا الǌالتي يبين ƾرƱوال ýƑاƪبالو Ƈاưǀمام الƊ ǊƑعاƥƍ Ǐعل ýليƥامة الƿƍ مƮالخ ǏعلƼ

 ƴم جميƥǀي ǇƊ ǊلƼ ÜǊل ƾو حǋ ýب ÜƔƪحƼ Ǌا واجبا عليƦǋ Ʃولي Üيجابيƍ ƻƿمو ƾيǀي التحƼ ǊƽƿموƼ

ليƩ لƦǌا اǕخير ǇƊ يمنعǊ مǇ تƋييƥا لما يƥعيƊ Ǌمام الǀاưيÜ والمƪتنƥاƘ والوƛاƾƑ اƥǗارية واƥǕلة 

ǁلƦ.  

ƥيوƿ ثǚƛب ƥيǀيت ƘباƛǗم باƮالخ ƾ3وح:  

1:  ǚƼ Ü اǋƥƥالتي ح Ƙياƽيǂوال ÜǇانوǀا الǋƥƥالتي ح ƾرƱبال Ǚƍ ƘباƛǗوم اƮيجوز للخ Ǚ

 ǇƊ ǊعليƼ تابةǂبال ǁلƦ يتم ǇƊ Ɣبالبينة بينما يج ýليƥيم الǀي ǇƊ Ǌلة يجوز لƥƊ Ǉم Ǌيƥم بما لƥǀيت

Ǉانوǀا الǌمƪالتي ر ƘاƇجراǗوا Ƴاưوǖا لǀبƱ Ƙاƥتنƪوم.  

2:  Ǉوǂت ǇƊ Ɣيج Ʀƍ Üالواجبة ƱروƬا الǌيƼ رƼعة لم تتواƿوا Ƙباƛƍو Üýليƥامة الƿƍ Ǌيجوز ل Ǚو

  .الواƿعة متعلǀة بالƥعوǎ منتجة Ƽي Ǚƥلتǌا جاƑزة اƛǗباƿ Ƙانونا

                                                 
1-  Ƒليƴة الǄحكǄال ƥاƥƽ)يةƥاƣǕة اƺƥƸال ( Ǐƺ13/01/1991 Ǐوال ƣƮ ǈƴǄ ǅǄ و ƥƑǄƳ ǏلǘيƜ ǅƓ يةƮƽÛ يةǗو

 .و Ɨ1995 ƫ Û173 ƑǉƣƴƓ ƑǄيǎƦ وƦو و ƓƯƗÛǈƴǄ ǅǄيقƏƑƮƽ ƖƑية Ǐƺ الƔƣƑǄ الƴقƥƑيةƣǄ Ûيƥية الƊƪوǅ الǆƣǄية 
 .ƲƜ19 الƓƑƨق ǄƥǄ ƫ ÛحƣǄ حƨيƬǆǄ ǅوÛƥ ال -2
3-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛƖƉƪǆ ƣǄحƈ34. 
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  ƥǀير ƿيمة اƥǕلة التي يتƥǀم بǌا المƥعي ƦƎƼا رǇƊ ǎƊ الوƪيلة يبǏǀ للǀاưي اƥǗارƪ ǐلƱة ت  :3

 ƴم Ɣƪتتنا ǎخرƊ يلةƪمر بوƋي ǇƊ ǊلƼ ÜيةƼاǂ يرƹ ýليƥامة الƿƍ يƼ عيƥا المǋƥالتي اعتم

مǇ الǀانوǇ رƿم  141و Ʀǋا ما نƘƮ عليǊ الماƥة  Ʊبيعة البياناƘ والوƿاǂ ƴƑاǕمر بخبرة تǂميلية

08/09.  

الخƮوم Ƽي الƥعوÜǎ واعتبارǉ مƥعيا Ɗو مƥعǏ عليǙ ÜǊ يتم تحƥيƱǀƼ ǉƥ و يتبيǇƊ Ǉ مرǂز 

بناƇا علǏ عريưة الƥعوƦƍ Üǎ يمǇǂ للمƥعي عليǇƊ Ǌ يƥǀم Ʊلبا عارưا علǏ الƱلƔ اƮǕلي 

Ǌعلي Ǐعƥعي مƥعيا والمƥم Ǌعلي Ǐعƥالم ƠبƮيƼ عيƥللم.  

يتمƼ ýƛي ǙƊ يعýƱ وحƾ الخƮم Ƽي اƛǗباƘ يǀابلǊ واجƔ يلǏǀ علǏ عاتƾ الخƮم اǓخرÜ و

حƾ اƛǗباƘ بتعنƘ منƊ Ǌو ƪوƇ نيةÜ ويمǇǂ لƦǌا الواجǇƊ Ɣ يتعƼ ǎƥي بعƯ اǕحياǇ علǏ الخƮم 

  .ǇƊ يƥǀم مƪتنƥاƼ Ƙي حوزتǊ لتمǂيǇ المƥعي مƿƍ Ǉامة الƥليý علǏ الحƾ المƥعƼ Ǐي الưǀية

ƑيǆƑƙ :Ƨكƴال ƖƑƓƙƋ Ǐƺ الحق ƥƢǑا ǃƬƢلل  

Ǉƍ حƾ الخƮم ƮاحƔ اƥǗعاƼ Ƈي ƿƍامة الƥليý علǏ ما يƥعيÜǊ يǀابلǊ حƾ الخƮم اǓخر Ƽي 

ƛƍباƘ عƩǂ ما جاƇ بƦǋ Ǌا اƥǗعاÜƇ وƥ ýǂليý يتƥǀم بǊ الخƮم Ƽي ƛƍباƥ Ƙعواǉ يǂوǇ للخƮم اǓخر 

  .الحƼ ƾي نǊưǀ وƛƍباƘ عƩǂ ما يƥعيǊ الخƮم

ر ǇƊ يƱعǇ بالتزويرÜ وƼي جميǂ ǇƎƼ ƴاǇ الƥليý المƥǀم ورƿة رƪمية ǂاǇ للƱرƻ اǓخ

اǕحواý يجوز للخƮم اǓخرǇƊ Ü يƛبƘ ما ǋو ƛابǉƥư Ƙ بالǂتابةÜ علǇƊ Ǐ يǂوǇ بǂتابة مماƛلة وǀƼا 

Ǉانوǀي الƼ ررةǀام المǂحǖل.  
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 ǇƊ ǁلƦ ýǂ Ǉم Ǉويتبي ÜرارƿǗوا ǇƑراǀالǂ ÜǎخرǕا ƾيǀالتح ýƑاƪو ƴم Ǌƪƽمر نǕو اǋ و

Ǉ حƾ الخƮم Ƽي ƛƍباƮ Ƙم تمǂيǇ الخƮم اǓخر مǇ نÜǊưǀ وƊلخاƼ ýƮǕي الƥليý  الǐƦ يƥǀمǊ ا

Ʃǂالع Ƙباƛƍ يƼ خرǓم اƮالخ ƾح Ǌابلǀي Ǌعيƥما ي.  

  

  

  

ƑƙلƑƙ :ǈƗƪƽƑǆǄو üليƣة الǊƓƑƜǄ ƈƣƓǄ ǅƑǄƮ  

حƾ الخƮوم Ƽي اƛǗباƘ ومجابǌة الƥليý تعتبر ƿاعƥة جوǋرية Ƽي التǀاưي ƼالخƮوم لǌم 

ƥعوƼ ÜǎمعنƦ Ǐلƥ ýǂ ǇƊ ǁليý يتƥǀم بǊ الخƮم ǙبǇƊ ƥ يعرƯ الحƼ ƾي مناƬƿة اƥǕلة التي تƥǀم لل

 ǎعوƥي الƼ مƥǀي ƥتنƪوم ýليƥ ýǂم بƮة الخǌا يعني مجابƦǋو ÜǊتƬƿخر لمناǓم اƮالخ Ǐعل

باưǗاƼة ƍلǏ المجابǌة Ƽي اǗجراƇاÜƘ بمعنǏ حƮوý اǗجراƇاƼ Ƙي مواجǌة الخƮومÜ والǀاưي 

ƴيƱتƪي Ǚ ǐارƥǗا  Ǐعل ǎعوƥي الƼ ýƮƽالƥتنƪم ƩاƪƊ  ǇيƼرƱال ƥحǕ رƪلم يتي ýليƥ وƊ ةǀيƛو وƊ

ǊنƋƬب ƘاƲحǚيم المƥǀوت ǊتƬƿومنا ÜǊعلي ƳǚƱǗة اƮرƼ1.  

ǌتƬƿمنا Ǉم Ǌينǂي تمƼ ÜخرǓا ƻرƱال Ǐلƍ مƮلة الخƥƊ Ƹتبلي Ǉم Ưرƺال ýƛو محاولة   او يتم

ǂ ǇƎƼ ÜǊƽما يخال ƘباƛƍǇا Üبالتزوير ǊيƼ ǇعƱي ǇƊ خرǓا ƻرƱلل Ǉاǂ ميةƪة رƿور ýليƥال   Ǉƍ و

  .ǂ2اƿ Ǉرينة بƪيƱة جاز للƱرƻ اǓخر ƛƍباƘ عƩǂ مƥلولǌا بǀرينة Ɗخرǎ مƛلǌا Ɗو بƱ ǐƋريƈ ƾخر

                                                 
1- ǃيǉاƥƓƋ  ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǏƜǆǄال ƫ123. 
2-  ÛƩكوƓ Ǐيح ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ƫ50. 
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 ÜƳاƼƥال ƾوǀح Ƙماناư Ǉو مǋو Ǌتƽيجوز مخال Ǚ Üام العامƲالن Ǉة يعتبر مǌالمواج ƊƥمبƼ

ƽƮي بƑاưƿ Ƈجراƍ ýǂ و حيث يتمǋو Üيةǀيǀي المرحلة التحƼ وƊ يرưي مرحلة التحƼ Ƈواƪ يةǋة وجا

 ƥحǕ رƪومة ما لم يتيƮي الخƼ مǂار حƥƮƍو ƾيǀاختتام التح Üيưاǀال ƴيƱتƪي ǚƼ تناƪراƥ Ƴوưمو

ƯƑة بالعراǀƼالمر Ƙاƥتنƪالم Ǐعل ƳǚƱǗة اƮرƼ ومƮالخ.  

Ƽ اǌبيان Ǉǂيم Ɗƥا المبƦǋ ƾيǀتح Ǉماưر لƮر عناƼتوا Ǉم ƥبǙيو:  

1. ƖاƅاƥƜǕƑƓ ǅƉƪال ƒƑحƬƈ ƥƑƯƢƋ ƔƥوƥƮ:  

 ǐارƥǗي اưاǀو باعتبار الƊ ÜاǌيƼ Ǌخالƥƍ وƊ ǎعوƥال ƥبوجو ǇƋƬ ƔاحƮ ýǂ ارƱخƍ ƔيجƼ

ǋو المƌƪوý علǏ تƪيير الƥعوǌƼ Üǎو مǇ يƥǀر مǎƥ ارتباƱ الƥعوǎ بƬخƊ ƭو جǌة معينة 

بƎجراƇاتǌا وƊيưا تبلƸ وبالتالي اعتبارƱ ǉرƼ ƻي الخƮومة ومتعلƾ بموưوƳ الƥعوǎ حيث تخƱر 

Ǌتǌي مواجƼ امةǀية المƑاưǀال ƘاƇجراǗيني باǀالعلم الي Ǉم ƾǀالتح Ɣما يجǂ Üǎعوƥال ƘناǚعƎو  ب

يتم التبليƸ الرƪمي "علƊ ǏنǀƼ08/09  Ǌرتǌا الƛانية مǇ الǀانوǇ رƿم  Ʀǋ838ا ما تنƭ عليǊ الماƥة 

 Ƹي ويتم التبليƑاưƿ رưمح ƾريƱ Ǉع ǎعوƥال ƟتتاƼة اưلعري ƾƑاƛالو ƴم ƥالر ƘراǂƦوم ƘراǂƦالم

  ."المرǀƼة بǌا ƍلǏ الخƮوم عƱ ǇريƊ ƾمانة الưبƱ تحƬƍ Ƙراƻ الǀاưي المǀرر

 ƘاƇجراǗا ǇǚƱب Ǐلƍ Ǌب ǐƥƌحيحا يƮ اراƱخƍ ǎعوƥبال ǇƋƬال ƔاحƮ ارƱخƍ مƥع Ǉƍو

بƊƥ وعƥم انعǀاƥ الخƮومةÜ وǇƍ الƺاية مǇ اǗخƱار للخƮوم Ɗو ما يعرƻ بالتǂليǋ ƻو تƱبيƾ م

 Ʀƍ Üǉروưم حǌي Ǚو ÜǊعلي Ǐعƥار المƱخƍ يتم Ǉا Ǉوƥ ǇيƼرƱ Ǉبي Ƴيام نزاƿ ورƮيت ǚƼ Üةǌالمواج

Ǉانوǀا الǋƥƥالتي ح ƳاưوǕوا ýاǂƬǖي  لƼتوƪم ƻليǂبت ǉارƱخƎ1العبرة ب.  

2. ƖاƣǆƗƨǄال ƲيǄƜ ǍلƳ ƱǘƯǕا ǅǄ ةǄوƬƢال ƹاƥƯƈ ǅكيǄƗ:  

                                                 
1-  ǅوǆƑالق Ɲƥƪ Ǐƺ ƦيƜالو ÛƔƣǆǗƣ ƹƨ08/09يو ƫ Û30. 
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اƥǗاريةÜ حيث يجǇƊ Ɣ يعلم ýǂ خƮم بجميƴ ويعتبر مǇ المƪاýƑ الجوǋرية Ƽي الخƮومة 

ƪتالم ǐƋƼ ÜخرǓم اƮالخ Ǉم Ǌƽƿمو ƻيعر Ǐحت Üƾيǀي عملية التحƼ لةƥƋǂ Ƙمƥƿ التي ƾƑاƛوالو Ƙاƥن

 Ǉǂيم ǚƼ ÜخرǓم اƮالخ Ǌيعلم ب ǇƊ Ɣوم يجƮالخ ƥحƊ Ǌم بƥǀيت ƥتنƪم ǐƊي وưاǀا الǋƥيلة يعتمƪو

Ɗ ƥو ƥليý لم يتƪنǕ Ǐحƥ اƱǕراƻ اƳǚƱǗ عليǇƊ ÜǊ يƩƪƌ الǀاưي Ɗمر التحǀيƾ بناƇا علǏ مƪتن

 Ƈاưǀمام الƊ اواةƪالم Ɗƥة ومبǌالمواج Ɗƥا لمبǀيǀا تحƦǋة (وƥ70الما ǏولƊ رةǀƼ  Ǉانوǀال Ǉ08/09م.(  

 Ǐعل ƳǚƱǗا Ǉارية مƥǗا ǎعوƥال ƻراƱƊ Ǉيǂتم Ɗƥمب Ǐي علƪرنƽال ƳرƬالم ýخƥƊ ƥƿ و

  :ǋ1ما اƪتƛناƇيƮǇة بنƲر الƥعوǎ المحǂمة المخت ƔالمƪتنƥاƼ Ƙي مǀر ƿلم ǂتا

ýوǕا ƇناƛتƪǙم :اǂارية و محاƥǗم اǂمام المحاƊ ورةƲالمن ǎعاوƥالƻناƑتƪǙارية و يتم  اƥǗا

 ǉƦǋ و حجم ƥƥع Ǉاǂ اƦƍ ǁلƦ و ƘراǂƦالم Ǉǚعƍ اǌة التي يتم بǀريƱال Ʃƽا بنǌيƼ Ƙاƥتنƪالم Ǉǚعƍ

ǁلƦب Ơمƪي Ƙاƥتنƪالم.  

رƳ الƽرنƪي المحاǂم اƥǗارية ƦاƘ الƱبيعة الخاƮة ƱƊراƻ الƥعوƊ ǎلزم المƬ:اƪǙتƛناƇ الƛاني

 ƔلƱ Ǐعل Ƈمة و بناǂر المحǀي مƼ ǎعوƥي الƼ مةƥǀالم Ƙاƥتنƪالم Ǐعل ƳǚƱǗا باǌمامƊ ورةƲالمن

ǁلƦ يƼ Ɣƹالرا ƻرƱال Ǌم بƥǀي.  

  

  :ǄƗكيƥƯƈ ǅاƹ الƬƢوǄة Ɨ ǅǄقƣيǘǄ ǃحǃǊƗƑư كƓƑƗة ƈو ǉƑƻƪة .3

 Ƙاƥتنƪوالم ƾوراǕبا ƥي ما ورƽو نƊ ƘاƇعاƥǗا Ǐعل ƥللر ǇيƼرƱلل ýم مجاƥǀي ǇƊ Ǐبمعن

المƥǀمة Ɗمام الǀاưي اƥǗارÜǐ وتƥǀيم مǚحƲاتǌم عليǌا ƪواǂƊ ƇانǉƦǋ Ƙ المǚحƲاǂ Ƙتابية Ɗو 

 .ƽƬاǋةÜ ويخƱر بǌا الƱرƻ اǓخر ليتƪنǏ لǊ الرƥ عليǌا

                                                 
1 - Chares Debbasch et Jean- Claude Ricci ,contentieux administratif  ,Paris ,edidtion 

dalloz,p481 et suites. 
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ǏǆƑƙال Ʊƥƻحق : ال ǍلƳ Ɣƣƥالوا ƣالقيوƖƑƓƙǕا Ǐƺ ǃوƬƢال  

 ƘاƲحǚالم Ƈاƥبƍو Ƙاƥتنƪيم المƥǀلة وتƥǕامة اƿƍو ƾيǀي التحƼ ةǂارƬي المƼ مƮالخ ƾح Ǉƍ

  :ليƩ بýǂƬ مƱلÜƾ وƍنما ترƥ عليǊ بعƯ الǀيوÜƥ و تتمƼ ýƛيما يلي

Ǘوƈ :ƑǆوǆƑƽ ƔƥƥقǄحقيق الƗال üƏƑƨوƓ ǃاƦƗلǗا  

 ÜƘباƛǗوا ƾيǀي التحƼ ةǂارƬم المƮالخ ƾح Ǉم Ǉاǂ ǇƎƼ Ɣيج ƾا الحƦǋ ǇƎƼ ÜلةƥǕامة اƿƍو

 ýليƥامة الƿƍ Ǌيجوز ل ǚƼ انونيةǀال ƥواعǀيلتزم بال ǇƊ ǊعليƼ ÜǇانوǀال Ǌعưو ǐƦار الƱǗي اƼ Ǉوǂي ǇƊ

Ǉانوǀا الǌعلي ƭا لم ينƿرƱ تيƋي Ǉا Ǌل Ǉǂيم Ǚو Üتابةǂ ǁلƦ يتم ǇƊ Ɣبينما يج ÜƥوǌƬة الƥاǌƬب.  

ƑيǆƑƙ :ǆل ǘليƣ ƲǆƯƬي ǅƈ ǃƬƢلل ƦوƜي Ǘǈƨƻ  

 ǚليƥ Ǉوǂلي ÜخيرǕا اƦǋ Ǉر عƥاƮ وǋ ǊمƮخ ƥư مƮالخ Ǌمƥǀي ǐƦال ýليƥي الƼ ýƮǕا Ǉƍ

 Ǉوǂي ǇƊ Ɣيج ÜمƮالخ Ǐعل ǚليƥ Ǉوǂت ǏحتƼ توبةǂة المƿالور ýاƛالم ýبيƪ Ǐنا علƦخƊ لوƼ Üǉƥư

 Ʈاƥرا بيƊ ǉƥو بتوƿيعÜǊ ومƛ Ǉم Ǚ يجوز ǇƊ يǂوǇ الƥليý الǐƦ يتمǁƪ بǊ الخƮم Ʈاƥر عنǋ Ǌو Ɗو

 Ǉوǂي ǇƊ يجوز ǚƼ ÜǊƪƽلن Ǌƪƽبن ǚليƥ ƴنƱƮي ǇƊ ƭخƬل Ǉǂيم Ǚ ǊنƊ يǌيƥبƼ ÜǊنعƮ Ǉم Ǉوǂي ǇƊ

 ÜǊرة عنƥاƮ ةƿور Ǉوǂي ǇƊ وƊ ǊاتƇعاƥƍو ǊوالƿƊ ƥمجر ǉعواƥ حةƮ Ǐم علƮالخ Ǌمƥǀي ǐƦال ýليƥال

Ǌƪƽا بنǌتبǂ ƘراǂƦم ƥمجر Ǉوǂي ǇƋǂ.  

Ɗ ةƮالخال ǊوالƿƊ ƥمجر Ǐعل ƥتنƪي ǇƊ مƮللخ ƾيح ǚƼ اǌنعƮام بƿ ƾوراƊو Ƙاƥتنƪم Ǐو عل

ǊاتƇعاƥƍ حةƮ اǌǀريƱ Ǉع ƥǂƌي يǂل Ǌƪƽبن. 

ƑƙلƑƙ :ǈƨƻǆ ƣƮ üليƣ ǃيƣقƗ ǍلƳ ǃƬƢال ƥƓƜي Ǘ  
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Ǚ يجوز للخƮم ǇƊ يƱƮنƥ ƴليǚ لنǉƦǋ ǇƎƼ ÜǊƪƽ الǀاعƥة يǀابلǌا ƊنǙ Ǌ يجوز ƍجبار خƮم  

عǊ لنƦǂ ÜǊƪƽلǙ ǁ يưار بتƥǀيم علǏ تƥǀيم ƥليƥư ý نǂƼ ÜǊƪƽما ǇƊ الخƮم Ǚ يƪتƽيƥ مƥ ǇليƮ ýن

ýيƮƽبالت Ǌنتناولƪ ا ماƦǋو ÜǊƪƽن ƥư ýليƥ.  

 ǊنƊ ةƥاعǀال ǉƦǌب ƥوƮǀرية المƮالم Ưǀمة النǂمح ƘحưوƊ ƥƿيم "وƥǀت Ǐم علƮيجبر خ Ǚ

 ǊمƮلخ Ʃولي ÜǊة بƮالخا ǊƿوراƋب Ʋƽيحت ǇƊ مƮخ ýǂ ƾح ǇƎƼ ÜǊلحتƮي مƼ Ʃلي ǊنƊ ǎير ýليƥ

ǂيمل ƥتنƪيم مƥǀبت Ǌيلزم ǇƊǊمƥǀي ǇƊ ƥيري Ǚو Ǌ"1.  

 ýوǕا Ɗƥرية والمبƲالن Ǌعلي Ƙامƿ ǐƦال ƩاƪǕا Ǉاǂ ǇƎƼ–  ǚليƥ ƴنƱƮي ǇƊ مƮيجوز للخ Ǚ

 Ǌƪƽلن–  Ʃƽي نƼ مƥƱƮا تǌنƎƼ ÜيةƮخƬال ǇاƪنǗحرية ا Ɗƥمب ƴم ǏƬخيرة تتماǕا ǉƦǋ Ƙانǂ ǇƎƼ

  .الوƘƿ باعتباراǋ Ƙامة وجوǋرية

ƱرƼيǇ مǇ الخƮومة ǇƊ يجبر الخƮم اǓخر علǏ واƪتƛناƇا مƦǋ Ǉا اýƮǕ يجوز Ǖحƥ ال

Ǉي حالتيƼ ǁلƦو ǎعوƥي الƼ منتجة Ƙومحررا Ƙاƥتنƪم Ǉم ǉƥي Ƙيم ما تحƥǀت:  

ǍولǓلة اƑالح: ƑǊǄليƨƗ وƈ ƑǊǄيƣقƗƓ ǈƗƓلƑƯǄ ƦيƜي ǅوǆƑالق ǅƑا كƤƋ  

 Ǉانوǀال Ǌب Ƈا ما جاƦǋ08/09وǊƮوƮن Ưي بعƼ Ü2.  

Ǖحƥ الخƮوم مƱالبة خƮمǊ بتƥǀيم مƪتنƊ ƥو ورƿة Ɗو ƽƼي بعƯ اǕحواý تجيز النƮوƭ الǀانونية 

 ƥالموجو ƥتنƪا المƦǋ يمƥǀم بتƮلزام الخƍ يưاǀجاز لل ƭا النƦǋ ƥا وجƦƎƼ Üǎعوƥي الƼ Ɲمنت ýليƥ

                                                 
1- ÛيةƥاƣǕية و اǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ Ɲƥƪ Ǐƺ Ưيƨالو ÛƥقƬ üيƓǆ ǎƣǊال ƥاƣ ÛةƴƓƯ ǅوƣÛ ƥƏاƦƜالÛ 2008 Û

 ƫ176. 
2-  ƔƣƑǄال üƑƙǄال üيƓƨ ǍلƳ819  ƑǊƮƺƥ لةƑح Ǐƺ ǈيƺ ǅوƴƯǄال ƥاƥالق ǅǄ ةƢƨǆ ǃيƣقƗƓ ƔƥاƣǕا ǏƮƑالق ƥǄƉي ǅحي

ǈƨƻǆ ƣƮ üليƣال ǃيƣقƗƓ ǃƬƢال ǃƦيل ƑǆǊƺ Ûƣƥƻلل ǈǄيƣقƗ. 
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تحƘ يƼ Üǉƥالمحǂمة ǋنا تتمتƴ بƪلƱة تƥǀيرية واƪعة Ƽي ƍجابة Ʀǋا الƱلƔ وƍلزام Ʀǋا الخƮم بتƥǀيم 

ƯƼو رƊ ǉƥي Ƙالتي تح Ƙالمحررا ƔلƱا الƦǋ.  

 Üǐني والتجارƥالم Ǉانوǀالǂ Üƭوم الخاǌƽعي بالمưالو Ǉانوǀال Ʃلي Ǉانوǀا الƦǌب ƥوƮǀوالم

 ǇƊ يƽǂي ǁلƦ Ǐا علƇالعام وبنا Ǌومǌƽبم Ǉانوǀنما الƍ ÜاريةƥǗنية واƥالم ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ Ǐو حتƊ

ƿانوǇ اǗجراƇاƘ مǇ  73يǂوǇ للخƮم Ɗو حتǏ للƺير وƛيǀة منتجة Ƽي الƥعوÜǎ وǀƼا لنƭ الماƥة 

يجوز للǀاưي ǇƊ يƋمر باƪتخراƜ نƪخة رƪمية Ɗو "المƌرƼ Ƣي حيث  08/09المƥنية واƥǗارية رƿم 

 ƥحƊ ƔلƱ Ǐا علƇير بناƺال ǎƥة محجوزة لǀيƛية وƊ ارưحƍ وƊ يƼو عرƊ ميƪر ƥǀار عưحƍ

ƥǀي العƼ اƼرƱ Ǉǂولو لم ي Ǐوم حتƮالخ."  

 Ǐلƍ ƾƑاƛالو ǉƦǋ يمƥǀم ملزم بتƮالخƼ Ǌƪƽن ƥư اǌتعمالƪǙ ƇاưتƿǙا ƥية عنƑاưǀال Ƙاǌالج

ƿǗامة اƥǕلة Ɗو اƛǗباǉƦǌƼ ÜƘ اǕوراƾ تƬتمý علǏ معلوماƘ وبياناƘ رƪمية يمǇƊ Ǉǂ تǂوǇ منتجة 

  .بý ويجǇƊ Ɣ تǂوǇ منتجة Ƽي الƥعوǎ وتƪاعƼ ƥي تǂويƿ Ǉناعة الǀاưي

  ƤƋا كǅƑ الǄحƥƗƪǄ ƥƥكƓ Ƒيǅ الƑƯلƒ وǈǄƬƢ: الحƑلة الǆƑƙية

Ƽ لحةƮيحرر لم ƥƿ وǌƼ ÜǊمƮوخ ƔالƱال Ǉا بيǂترƬم ƥتنƪو المƊ الحالة يعتبر المحرر ǉƦǋ ي

 ǐارƥǗا ƥǀا العƦǋ لةƛمƊ Ǉوم Üماǌلة بينƥما المتباǌƿوǀما وحǌلتزاماتǙ مبينا Ǉاǂ وƊ معا ǇميƮالخ

 ƥرƽارة والƥǗا Ǉبي Ǉوǂي ǐƦو معنويا"الƊ بيعياƱ ǇاǂƊ اƇواƪ "مة معينة لƥخ ƇاƥǕ ǁلƦيير وƪت ýيǌƪت

 Ǉمر مƋخر بǓا ƻرƱلزام الƍ Ǌنǂيم Üƥǀالع Ǉم Ǌختƪلن ǇيƼرƱال ƥحƊ ƥǀƼ ي حالةƼو Üالعام ƾƼالمر

 Ǌة بǀمتعل Ƙمعلوما Ǉمưيت Ǚ ƥتنƪا المƦǋ ǇƊ ǁلƦ يƼ والعلة Üƥǀالع Ǉع Ǌختƪيم نƥǀي بتưاǀال

ǇميƮالخ Ǉلة بيƥمتبا ƾوǀوح Ƙالتزاما Ǉمưو يتǋ نماƍو Üǉƥوح.  
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اƥǗارǌƼ Üǐو ƿرار Ʈاƥر مǇ جǌة ƥƍارية ليمƩ مرǂز ƿانوني للمخاƔƱ بÜǊ وƊيưا الǀرار 

 Ǉخة عƪيم نƥǀملزم بت Ƈاưǀال Ǐلƍ ǉƇلجو ƥعن ƥرƽالƼ Üانونيƿ زǂمر ýيƥو تعƊ Ƈاƺلƍ وƊ ƇاƬنƍ Ƈواƪ

الǀرار المƱعوƼ ǇيÜǊ وعلǏ اعتبار ǇƊ خƮمƥƍ Ǌارة لǌا رƯƼ تƥǀيم ǉƦǋ النƪخة وǋنا يǌƲر الƥور 

 .ưي اƥǗارǐ بحيث يƋمر اƥǗارة بتƥǀيم نƪخة عǇ الǀرار محý الƱعǇاǗيجابي للǀا

  

  ƤƋا اƣǆƗƨ الƋ ǃƬƢلǍ الǄحƥǄ ǎƈ Ǐƺ ƥƥحلة ƥǄ ǅǄاحü الƳƣوǌ: الحƑلة الƑƙلƙة

 ýجع ǊنƊ Ǐعل ýƥا يƦǋ مةǂالمح Ǐلƍ Ǌمƥǀي ǇƊ Ǉوƥ Ƙالمحررا ƥحƊ Ǐلƍ ǎعوƥي الƼ مƮالخ ƥتنƪا اƦƍ

  .Ɗ1يưا عليǊمنƥ Ǌليý يمǇǂ اǙحتجاƜ بǊ لƮالحǊ و

لتلزم الخƮم بتƥǀيم المƪتنƥ الǐƦ لوƟ بƼ Ǌي الƥعوÜǎ  70وعلƦǋ Ǐا اƪǕاƩ جاƘƇ الماƥة 

 ǇƊ Ǉوƥ ǊاتƇعاƥƍ عمƥمعينة ل ƾƑاƛوو Ƙمحررا Ǐلƍ ومƮالخ ƥحƊ ƥتنƪي ǇƊ ياǀƱمن Ʃلي ǊنƊ حيث

Ǌعيƥحة ما يƮ Ǉم ƾيǀمة للتحǂالمح Ǐلƍ اǌمƥǀي.  

رحلة مǇ مراحý الخƮومةƼ ÜلخƮمǊ الحƼ ƾي ƦƎƼ ǇƊا اƪتنƥ الخƮم ƍلǏ المحرر Ƽي ǐƊ م

 ǇوǂيƼ رجةƥ ýوƊ مةǂمام المحƊ ا المحررƦǋ Ǐلƍ مƮالخ ƥتنƪا اƦƍو Üƥتنƪا المƦǋ يمƥǀبت Ǌلزامƍ ƔلƱي

 70حيث تنƭ الماƥة  لخƮمƼ Ǌي حالة اƪǙتƑناƻ المƱالبة بتƥǀيم Ʀǋا المƪتنƊ ƥمام مجلƩ الƥولة

Ǚ يƬترƍ ƱبƷǚ الخƮم Ƽي مرحلة اƪǙتƑناƻ "علƊ ǏنǊ 08/09الǀƽرة الƛانية مǇ الǀانوǇ رƿم 

  ".باǕوراƾ الموƥعة Ƽي ملƻ الƥعوǎ بالƥرجة اǕولƹ Ǐير ƊنǊ يجوز لƱ ýǂرƱ ƻلبǌا

 ýƮƽوال ǉƥي Ƙتح ƥتنƪيم مƥǀم بتƮلزام الخƍ اǌيƼ التي يجوز ƘǙالحا ǉƦǋ Ǉحالة م ǐƊ يƼو

ƍ ƔلƱ يƼƾيتعل ƥتنƪيم المƥǀم بتƮالتح لزام الخ ýƑاƪير بوƥǀلت ǁمترو ǁلƦو بǋو ƘباƛǗا ǊوجƊو ƾيǀ

                                                 
1-   ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛƥقƬ üيƓǆ196. 
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 Ǉوǂ اƦƍ وƊ Üǎعوƥال Ƴوưي موƼ ýƮƽلل ǊتƥاƼƍ مƥوع Ǌيتƥم جƥع Ǉا تبيƦƍ ǊưƼير ǇƊ ǊلƼ يưاǀال

  .ƿناعتǊ مƥƊ Ǉلة ƊخرƱƊ ǎمǇƑ لǌا

والƱعƼ Ǉي ǉƦǋ اǕحǂام Ǚ يǀبý مƪتƿ ÜǚǀبƥƮ ýور الحǂم النǌاƑي المنǌي للخƮومة وƦǋا 

Ɣبيƪي تƽرورة ينưر  بالƦوالع ÜامǂحǕا ǁلة لتلǀتƪم ƔباƪƊ ƴưو Ǉم Ǐƽي معưاǀالƼ ÜامǂحǕا ǁتل

ý الưǀاة وƍعƽاǋƇم مǇ اǕحǂام التخƽيƻ مǇ العƇƔ الملǏǀ علǂ ǏاƼ ǋي Ʀǋا ǋو رƹبة المƬرƼ Ƴي

 ƥبع Ǚƍ اǌيƼ Ǉوǂي Ǚ ǇعƱالƼ ÜاريةƥǗومة اƮي الخƼ ƾيǀم للتحǌرتƬبة مباƪا بمناǋرƥƮالتي ي

Ƒاǌم النǂور الحƥƮي. 

ǏǆƑƙال ƘحƓǄحقيق: الƗلل ǏƏاƥƜǕا ƥƑƯǕا  

Ǉƍ اƱǗار اǗجراƑي لƪلƱة الǀاưي Ƽي التحǀيƾ ينحƮر باƪǕاƩ علǏ اǗجراƇاƘ الوارƥة 

Ƽ ÜاƱǗار اǗجراƑي ǋو مجموعة ƍجراƇاƘ التǀاưي Ƽ08/09ي ƿانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية واƥǗارية 

ية وتوưيƠ مǌامǊ وتحƥيƥ مǚمƪ  ƠلƱاتǊ التي وưعǌا المƬرƳ الجزاƑرǐ لتنƲيم الخƮومة اƥǗار

ƾيǀمرحلة التح ƇناƛƊ اǌب ƴالتي يتمت ǁي تلǋ ǊاتƱلƪ Ǉمنا مǌوما ي.  

üوǓا ƒلƯǄحقيق: الƗال Ǐƺ ǏƮƑالق ƑǉƣǄƗƴي ǏƗة الǄƑƴال üƏƑƨالو  

 Ǉالتواز ƾيǀالة وتحƥالع ƾيǀتح Ǐلƍ Ǌب Ǐعƪي ǐƦوال ǐارƥǗي اưاǀيجابي للǗور اƥال Ǐưتǀبم

ƥارية ƮومةƼ ÜيلجƋ الǀاưي ƍلǏ الوƪاýƑ العامة للتحǀيƾ حاƿ ýيامǊ بƛƎباƘ الƥعوǎ اǗبيƱ ǇرƼي الخ

  .والتحǀيƼ ƾيǌا

 

üوǓا Ʊƥƻال :ƖاƣǆƗƨǄال ƱاƣيƌƓ ƹكليƗال  
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تعتبر ǉƦǋ الوƪيلة المخولة للǀاưي ومالǊ مƪ ǇلƱة Ƽي نƋƬتǌا مǇ العǚماƘ الرƑيƪية المميزة 

ÜǐارƥǗي اưاǀيجابي للǗور اƥحيث  للǐارƥǗا Ƈاưǀية للƪاƪǕتعتبر الميزة اǀيǀتح Üابة  اƿعالية الرƽل

  .1عý مبƊƥ المƬروعية

ǕواýƮ  يƼ ýƮǕا اƦǌب ƦخǕا ǇƊ Ǚƍ Üعيƥالم ƾعات Ǐعل ƴǀي ƘباƛǗا ƇƔع ǇƊ يƼ

 Ǐا علǋƥي ƴưت Ǉي مǋ ǇحياǕا Ɣالƹ يƼ ارةƥǗا ǇƊ Ǐلƍ رƲيم بالنǀتƪي Ǚ اريةƥǗا Ƙالمنازعا

يǂوǇ لƥيǌا ƥور ƼاƼ ýƮي موưوƳ الƥعوÜǎ وعلǏ اعتبار ǉƦǋ ǇƊ المƪتنƥاƘ لǌا المƪتنƥاƘ التي 

 Ǌي لưاǀال ǇƊ ǐارƥǗا Ƈاưǀي الƼ رة اليومǀتƪالم Əƥالمبا Ǉم ǊنƎƼ Ƙي المنازعاƼ مƪر الحاƛǕا

Ƴالنزا ƯƼ يƼ ƥيƽوالتي ت ƾƑاƛوالو Ƙاƥتنƪالم ƴيم جميƥǀومة بتƮالخ ƻراƱƊ لزامƍ ةƱلƪ2 وǋ و Ü

 ƥǂƌمر مƊاƿاǌǀƼ ا وƇاưƿ نونا و.  

1-ǅوǆƑالق:  

ƳرƬالم ƭن ƥƿة  وƥي الماƼ راحةƮ ǐرƑانية 844الجزاƛا الǌرتǀƼ يƼ ǇƊ Ǐعل: " ƩيƑر Ǉيعي

ة الحǂمÜ الǀاưي المǀرر الǐƦ يحƥƥ بناƇا علƲ Ǐروƻ الưǀيةÜ اǕجý الممنوƟ للخƮوم مǇ يلǂƬت

 ÜƳاƼƥال ǊوجƊو ƘاƲحǚية والمƼاưǗا ƘراǂƦيم المƥǀت ýجƊ Ǉم ƔلƱي ǇƊ Ǌويجوز ل Üƥوƥوالر

Ƴالنزا ƯƼ يƼ ƥيƽة تǀيƛية وƊ وƊ ƥتنƪم ýǂ ومƮالخ."  

 Ɗƥمب ƾبيƱت ÜǇǂيم ǚƼ"Ǐعƥا Ǉم Ǐارية " البينة علƥǗا Ƙالمنازعا Ǐوعل ǐارƥǗا Ǉانوǀي الƼ

ƾلƱالم Ǌǌوج Ǐعل ǊǀبيƱت Ǉǂيم ǚƼ ÜاǌيتƮوƮرا لخƲن.  

                                                 
1-  ƔƣƑǄية 844الǆƑƙال Ɣƥقƻال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
2- ǃيǉاƥƓƋ قƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǏƜǆǄال ƫ Û1132. 
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بيا ǌƼو يتولǏ تحưير الƥعوǎ وتǌيƑتǌا وعلǏ اعتبار ǇƊ الǀاưي اƥǗارǐ يملƥ ǁورا ƍيجا

 Ǌعلي ƾلƱو ما يƊ العامة ƾيǀالتح ýƑاƪبو Ǉتعيƪي ÜاǌيƼ ýƮƽلل"ƘباƛǗر اƮعنا " Ǉم ǎعوƥي الƼ

 Ƙاƥتنƪالم Ưبع ƳاƥيƎوم بƮلزام الخƍو ƻليǂبت Üǎعوƥال ƻمل Ƈاƽتيƪا ýجƊ Ǉم ÜومƮالخ Ɣجان

Ǌتناعƿوا Ǌتƥيǀع Ǉويǂا لتǌر لزومƥǀالتي ي ƾƑاƛوالو.  

Ʀƍ ǇƊ Ǚƍ Ǌƪƽن ƥư ýليƥ يمƥǀت Ǐيجبر عل Ǚ مƮالخ ǇƊ ƾيǀوالتح ƘباƛǗي اƼ ة العامةƥاعǀال Ƙانǂ ا
 :ƊنǊ و التي تنƭ علǏ 09/ 08مǇ الǀانوǇ  819لƿ ýǂاعƥة اƪتƛناÜƇ وƦǋا ما جاƘƇ بǊ الماƥة 

"ƥǗرار اǀروعية الƬم ǎƥير مƥǀو تƊ يرƪƽو تƊ Ƈاƺلƍ Ǐلƍ ة الراميةưالعري ƴم ƾƼير ǇƊ Ɣيج Üǐار
 .”تحƱ ƘاƑلة عƥم الǀبوÜý الǀرار اƥǗارǐ المƱعوƼ ǇيǊ ما لم يوجƥ مانƴ مبرر

حيث Ɗلزم المƬرƳ الجزاƑرǐ المتǀاưي المƥعي ǇƊ يرƾƼ عريưتǊ الرامية ƍلƍ ǏلƺاƇ وتƪƽير  

 يƊǇو تƥǀير مƬروعية الǀرار اƥǗارǐ نƪخة عǇ الǀرار المƱعوƼ ǇيƦǋ ǇǕ ÜǊا اǕخير يƪاǋم Ƽي تǂو

لǀاưيƼ Üالمƥعي يƻǀ موư ƻƿعƼ ƻي مواجǌة اƥǗارة ƦاƘ الƪلƱة العامةÜ وǋنا يتجلƿ Ǐناعة ا

الƥور اǗجراƑي للǀاưيÜ حيث لǇƊ Ǌ يوجƊ Ǌوامر لƥǘارة وƍلزامǌا بتƥǀيم نƪخة عǇ الǀرار 

  .المƱعوƼ ǇيƼ Ǌي Ɗوý جلƪة

ưا وǌنƋƬ Ǉم والتي مǌيƥيƊ Ƙالتي تح Ƙاƥتنƪيم المƥǀبت Ǉومة ملزموƮالخ ƻراƱƋƼ ƥح ƴ

 ǉƦǌل Ƴوưومة الخƮي الخƼرƱ Ǐوعل ǎعوƥي الƼ منتجة Ƙاƥتنƪالم ǉƦǋ Ǉوǂت ǇƊ ǏعلÜƳللنزا

  .اǕوامرÜ واǙلتزام بǌاƹ ǇǕ Üير Ʀǋا يعتبر نǂوǙ بالعƥالة

 ǉƦǋ ǁتمل Ǉي مǋ ǇحياǕم اƲي معƽƼ ومةƮي الخƼ ةƱلƪي الǋ ارةƥǗا ǇƊ اعتبار Ǐوعل

Ʊلƪ Ơنمن ǇƊ Ǉم ƥبǙ Ǉاǂ ǁلƦل Ƙاƥتنƪالم Ɣبا Ǉم Ʃارة ليƥǘوامر لƊ Ǌبتوجي ǐارƥǗي اưاǀة لل

 Ǉوǂت ǇƊ ýǀيع Ǚ ǊنǕ ÜروعيةƬالم Ɗƥيانة مبƮ Ɣبا Ǉم Ǉǂول ƘاƱلƪال Ǉبي ýƮƽال Ɗƥمب ƾخر

 ǐƦرار والǀال Ǉرر مưالمت ýǋاǂ Ǐعل ƴǀي ýليƥامة الƿƍ ƇƔع ǇƊ اعتبار Ǐوعل ÜǇانوǀال ƾوƼ ارةƥǗا
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ǊنƊ يعني Ǚ ǁلƦ يةưǀي الƼ Ǐعƥو المǋ  ýليƥامة الƿƍ ýجƊ Ǉة مƥاعƪللم ýخƥمة التǂللمح Ǉǂيم Ǚ

  .وƛƍباƼ Ƙعý اƥǗارة الƪلبي Ɗو تƮǀيرǋاÜ متǂ Ǐاƥ ǇليƦǋ ýا اƛǗباƘ تحƘ يƥ اƥǗارة وحǋƥا

ومتǂ ǏاƦǋ Ǉا الƥليý بيǇ يǐƥ اƥǗارة وامتنعƘ لƪبƹ Ɣير مƬروƳ عǇ تƥǀيمǊ يوجǊ الǀاưي 

Ǌيمƥǀا بتǌمرا لƊ ǐارƥǗة اƥالما ƭم   819تنƿر Ǉانوǀال Ǉانية مƛا الǌرتǀƼ يƼ08/09 ǊنƊ Ǐا :"علƦƍو

ƛبƦǋ ǇƊ Ƙا المانƴ يعوƍ ƥلǏ امتناƳ اƥǗارة مǇ تمǂيǇ المƥعي مǇ الǀرار المƱعوƼ ǇيƊ ÜǊمرǋا 

ƳمتناǙا اƦǋ Ǉانونية المترتبة عǀال ƝƑالنتا ƭتخلƪوي Üةƪجل ýوƊ يƼ Ǌيمƥǀرر بتǀي المưاǀال.". 

Ǉم ƥبǙ Ǉاǂي وưاǀال ƴي تمتƪت Ǐة حتƱلƪال ǉƦǌب Ƙيرة تعنƪƊ ƾتب Ǚي وưاǀر عملية الت

ǎخرƊ ةǌج Ǉم ƻعư ƻƿمو ƥرƽال ƻوƿة ووǌج Ǉارة مƥǗا.  

 ýƮƽم ƥجر ƥاƥارية بتعƥǗومة اƮي الخƼ Ǉوم ملزموƮالخ ǇƎƼ نيةƥة المƥاعǀال Ʃǂع Ǐوعل

 ƴبƱبال ƥم ما لم يوجǌراتǂƦم ومǌưƑة بعراǀƼالمر Ƙاƥتنƪوالم ƾƑاƛالو ƴلجمي ǇميƊ Ǐويتول ÜǁلƦل ƴمان

 :وƦǋا ما ƪنتناولƼ Ǌي النǀاƱ التالية.1الưبƼ Ʊي ǂلتا الحالتيǇ التƬƋير عليǌا

  ƓƗليƶ الƤǄكƥاƖ والوƏƑƙق 

  ƾريƱ Ǉيتم ع ǎعوƥال ƟتتاƼة اưمي لعريƪالر Ƹالتبلي ǇƊ ǐƥالعا Ƈاưǀي الƼ العام ýƮǕا

نƪبة لعريưة اƼتتاƟ الƥعوƊ Üǎما محưر ưƿاƑيÜ وƦǋا ǋو الحاƊ ýمام الưǀاƇ اƥǗارƦǋ Üǐا ال

  :بالنƪبة لباƿي التبليƺاƘ تتم علǏ النحو التالي

بالنƪبة للمǂƦراƘ ومǂƦراƘ الرƥ مƴ الوƛاƾƑ المرǀƼة بǌا ƍلǏ الخƮوم عƱ ǇريƊ ƾمانة  .1

الưبƱ المǂلƽة باƪتǚمǌاÜ تحƬƍ Ƙراƻ الǀاưي المǀرر حيث تنƭ الǀƽرة الƛانية مǇ الماƥة 

832 ǇƊ Ǐيتم ال: "عل ÜيƑاưƿ رưمح ƾريƱ Ǉع ǎعوƥال ƟتتاƼة اưمي لعريƪالر Ƹتبلي

                                                 
1-  ƔƣƑǄ820ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
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ويتم تبليƸ المǂƦراƘ ومǂƦراƘ الرƥ مƴ الوƛاƾƑ المرǀƼة بǌا ƍلǏ الخƮوم عƱ ǇريƊ ƾمانة 

 ".الưبƱ تحƬƍ Ƙراƻ الǀاưي المǀرر

2.  ƭة و تنǀريƱال Ʃƽوم بنƮالخ Ǐلƍ ƘراǂƦوالم ƯƑة للعراǀƼالمر ƾƑاƛالو Ǉع ƣƪن Ƹتبلي

تبلƸ نƣƪ الوƛاƾƑ المرǀƼة للعراƯƑ والمǂƦراƍ ƘلǊ" : ǏنعلǏ841 Ɗ Ǐ مǇ الماƥة لǀƽرة اǕولا

ƘراǂƦالم Ƹررة لتبليǀالم ýاǂƬǕا Ʃƽوم بنƮالخ." 

ýǂ اǗجراƇاƘ المتخƦة وتƥابير التحǀيƾ يتم تبليǌƺا ƍلǏ الخƮوم برƪالة مưمنة مƴ اƬǗعار  .3

تنƭ الǀƽرة اǕولǏ مǇ تưاƿ ƇةƊ Üو عƱ Ǉريƾ محưر ưƿاƑي عنƥ اǙباƪǙتǚم ǀǂاعƥة عام

تبلýǂ Ƹ اǗجراƇاƘ المتخƦة وتƥابير التحǀيƍ ƾلǏ : "عل08/09ǇƊ ǏمǇ الǀانوǇ  841الماƥة 

 ƥي عنƑاưƿ رưمح ƾريƱ Ǉو عƊ ÜمǚتƪǙعار باƬǗا ƴمنة مưالة مƪوم برƮالخ

ƇاưتƿǙا " Ǉانوǀال Ǌƛƥتحƪا ما اƦǋيم 08/09وƥǀال Ǉانوǀي الƼ ýيƛم Ǌل Ǉǂو لم ي. 

  . تبليƱ ƸلباƘ التƪوية واǗعƦاراƘ وƊوامر اǙختتام وتاريƣ الجلƪة بنƩƽ الƱريǀةيتم  .4

يتم Ɗيưا تبليƱ ƸلباƘ : "علǇƊ Ǐ 08/09مǇ الǀانوǇ  840تنƭ الǀƽرة الƛانية مǇ الماƥة  و

ýاǂƬǕا Ʃƽة بنƪالجل ƣختتام وتاريǙوامر اƊو ƘاراƦعǗوية واƪالت."  

نونية المحƥƥة نƼ Ǌي حالة عƥم مراعاة اǓجاý الǀاƍلƼƊ Ǐي تبليƸ العراƯƑ والمǂƦراƘ ويƬار 

Ɗ Ǉي مưاǀال ƻرƱ Ǉمƾابƪ عارƬƍ Ǉوƥ ƾيǀمر باختتام التحƋي ǇƊ Ǌل ƥالر ƘراǂƦيم مƥǀت ýج.  

يƬار Ƽي تبليƸ العراǊ" : ƯƑعلƊ Ǐن 08/09مǇ الǀانوǇ  840وتنƭ الǀƽرة الƛالƛة مǇ الماƥة  

Ǖجý المحƥƥ مƱ Ǉرƻ الǀاưي لتƥǀيم مǂƦراƘ الرÜƥ والمǂƦراƍ ƘلƊ ǏنƼ Ǌي حالة عƥم مراعاة ا

ƾبƪعار مƬƍ Ǉوƥ ƾيǀاختتام التح Ǉǂيم."  



 اإلطار القانوني للتحقيق في الخصومة اإلدارية                           :   الفصل األول
 

 58 

Ǉ مǌƪ ǚƛلة التلƊ ƻو ƹير ƿابلة Ʀƍا ǂاǇ عƥƥ الوƛاƊ ÜƾƑو حجمǌا Ɗو خƮاǌƮƑاǇƋǂ Ü تǂو

لنÜƣƪ وǂاƦǋ Ǉا الƪبƔ عاǀƑا Ƽي اƪتخراƜ نƣƪ عنǌاÜ يتم رƪم جرƥ مýƮƽ عنǌا بجميƴ ل

اƳǚƱǗ عليǌا ليƦǋ Ƹا الجرƍ ƥلǏ الخƮوم Ɗو ممƛليǌم الǀانونييǇ وƦلǁ بƻƥǌ خƮاǌƮƑاÜ ويتم تب

ưبƱ المحǂمةÜ وƊ Ǉƍراƥ احƥ الخƮميǇ الحƮوý علǏ  نƪخة ƼيǂوƦ Ǉلǁ علǏ علǏ مƪتوƊ ǎمانة 

 ƾƑاƛالو ǉƦǋ ليمƪت ƭمر بترخيƋي ǇƊ ÜاريةƥǗمة اǂالمح ƩيƑرورة الملحة لرưي حالة الƼو ÜǊتǀƽن

  .ةيتم تحƥيǉƥ مƱ Ǉرƻ رƑيƩ التǂƬيل لخƮوم Ɗو ممƛليǌم  Ƽي ƊجýبƽƮة مƿƌتة ƍلǏ ا

 ƭة  و تنƥالما Ǉانية مƛرة الǀƽ841ال ǊنƊ Ǐو : "علƊ اǌو حجمƊ ƾƑاƛالو ƥƥع ýما يحوƥعن

 ƳǚƱǘل Üمǌليƛمم Ǐلƍ وƊ ومƮالخ Ǐلƍ اǌل ýƮƽم ƥجر Ƹيبل Üاǌعن ƣƪن Ɯتخراƪا Ǉوƥ اǌƮƑاƮخ

 ".عليǌا بƋمانة الưبƱ وƊخƦ نƣƪ عنǌا علǏ نǀƽتǌم

ية ǇƊ يرخƼ ƭي حالة الưرورة يجوز لرƑيƩ المحǂمة اƥǗار: "علƊ ǏنǊ 842و تنƭ الماƥة 

ƌم ƾƑاƛالو ǉƦǋ ليمƪالملحة بتƊ ýǚم خǌليƛو ممƊ ومƮالخ Ǐلƍ تاƿǉƥƥيح ýج."  

 ƭيما يخƼ ماƊمƿر Ǉانوǀي الƼ Ƹرة التبليƑاƥ ƳرƬالم ƴƪو ƥǀƼ يةƑجراǗا ýعماǕا Ƹتبلي  

08/09 ƻراƱǕا Ǐلƍ يةƑجراǗا ýعماǕا Ƹعملية تبلي ƴƪيم لتتƥǀال Ǉانوǀال Ʃǂع Ǐعل  Üمǌليƛو ممƊ

 Ɗƥامنا لمبư ǚيعتبر عام ƾيǀير التحƪ ƇناƛƊ بينما Üƾيǀي التحƼ Ƈƥالب ýبƿ ǐجواز Ǉوǂي Ƹا التبليƦǋو

الوجاǋية بيǇ الƱرƼيǇ والحƼ ƾي الƼƥاƼ ÜƳبƍ ýưƽجراƇ التبليƸ الجƥيƥ بالنƪبة لǖعماý اǗجراƑية 

واƛǂƊ ƳǚƱǗر علǏ مجرياƮƊ ƘبƠ بƎمǂاƱƊ Ǉراƻ الخƮومة وبƽƮة ǂبيرة تƽاǐƥ عامý المƽاجƋة 

  .ƪير الƥعوÜǎ وبƦلǁ بưماǚƱƍ Ǉعǌم علƍ ýǂ ǏجراƇ يتم اتخاǉƦ مƱ Ǉرƻ المحǂمة

 Ƈجراƍ ƻتخل Ǐعل Ƈجزا Ɣم ترتيƥو عǋ ÜǇانوǀا الƦǋ يƼ ǐرƑالجزا ƳرƬالم ǊلƽƹƊ ما Ǉǂول

  .تبليƸ اǕعماý اǗجراƑية
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ƻ التي يمǇƊ Ǉǂ تعتبر ولم يحƥƥ مǌƽوم Ɗو معالم ǉƦǋ الưرورة الملحة وما ǋي الƲرو

 Ǉانوǀي الƼ ǎخرƊ رةƺƛ مرǕا اƦǋ ýǌƼ Þرورة ملحةư08/09Þ  

  

  

  

  

2-ƅƑƮالق:  

بالمحǂمة العليا الƪعي  -ƪابǀا-يخوý الưǀاƇ لنÜ ǊƪƽخاƮة الƺرƼة اƥǗارية التي ǂانƿ ƘاƑمة

ǊيƼ ǇعوƱالم ǐارƥǗرار اǀيم الƥǀا بتǌي حالة امتناعƼ اǋجبارƍ ارة وƥǗا ǎƥ1ل.  

3-ǈقƻال:  

 Ƙاƥتنƪو الم ƾƑاƛالو Ǉما يلزم م ýاƪرƍ ارةƥǗا ƯƼر ǇƊ Ǌǀƽال ǎما يرǂ)Ƈناƛتƪبا  ƾƑاƛالو

ƛاǇƊ ƾƑ الƱرƻ اǓخر الǂ ǐƦاǇ مǇ الممǇǂ لǉƦǌ الو" Ü مƋƬ ǇنǊ اعتبار)التي تǂتƪي Ʊابعا ƪريا

Ǉاǂ ما لوǂ ÜǊƽƿمو ǐوǀت ǉعواƥ Ɣƪǂ ƥƿ"2.  

                                                 
1- Ƒليƴة الǄحكǄلƑƓ يةƥاƣǕة اƺƥƸال : ǃƽƥ ƥاƥƽ54003  ơيƥƑƗƓ06/06/1987 يةƮƽÛ)Ʃ.ƈ.ǃ.و (ƣƮ  يةƥيƣǄ

ƒƏاƥƮال.(  
-Ƒليƴة الǄحكǄلƑƓ يةƥاƣǕة اƺƥƸال:ǃƽƥ ƥاƥƽ:117973  ơيƥƑƗ24/07/1994  يةƮƽÛ)Ɲ.ƒ ( Ǐوال ƣƮ ǈƴǄ ǅǄ و

  :وǗية ǆƗƑƓة
" ǃǉ Ûǈل ǈƸليƓƗ ǃƣƴل ǅƳƑƯال ƹƥƯ ǅǄ ǈيƺ ǅوƴƯǄال ƥاƥالق ǃيƣقƗ لةƑحƗƨƑƓ ǅيƴǆƗقǄال ǍولǓة اƜƥƣال ƔƑƮƽ ǅƈ Ƙحي

ƣقƗ ǍلƳ ƥاƥالق ƔƥƣƬǄ ƔƥاƣǕا ƥƑƓƜƌƓ ǅولوƢǄال ƣǆƳ ƑǊƬǘƢƗƨا ƒƜالوا ƛƏƑƗǆال ƫǘƢƗƨƑƓ اƤو ك ÛǈǆǄ ةƢƨǆ ǃي
ƅƑƮƗƽǗا" 

2- ÛǏƽوƥحǄال ǃيǉاƥƓƋ يةƣƑƪ ÛيةƥاƣǕا ǌوƳƣال Ǐƺ ƖاƅاƥƜǕا ÛƯ ǅوƣ Ûƥƪǆلل ÛƔƣيƣƜة الƴǄƑƜال ƥاƣ ÛيةƥƣǆكƨǕا 
2005 Ûƫ231 . 
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ǏǆƑƙال Ʊƥƻة: الǄƑƴال üƏƑƨالو ƫƏƑƬƢ  

 ýǚخ Ǉني يبرز مƥي المưاǀال Ʃǂع Ǐعل ǐارƥǗي اưاǀال Ǌب ƴيتمت ǐƦيجابي الǗور اƥال Ǉƍ

 ýبƿ اريةƥǗومة اƮي الخƼ ƾيǀية للتحƑƥيلة مبƪوالتي تعتبر و ƾيǀي التحƼ العامة ýƑاƪالو ǉƦǋ

  .الخوƼ Ưي التƥابير التحǀيǀية

ƥǗارية والتي يمǇǂ وتمتاز ǉƦǋ الوƪاýƑ بƪماƘ وƽƮاƦ Ƙاتية نƲرا لƦاتية الخƮومة ا

  :تƮƽيلǌا Ƽي النǀاƱ التالية

تتƪم ǉƦǋ الوƪاýƑ بالتعاوǇ بيǇ اƥǗارة والǀاưيÜ وتǂوǇ مƪاǋمة اƥǗارة Ƽي ǉƦǋ المرحلة  .1

Ʀƍا اƪتجابǕ Ƙوامر الǀاưيÜ وǇƊ تƴư تحƘ يǉƥ ) مرحلة تحưير الƥعوǎ للنƲر(ƍيجابية 

ƥعوǎ والتي تǂوư Ǉرورية للýƮƽ المƪتنƥاƘ والوƛاƾƑ والمعلوماƘ المنتجة Ƽي موưوƳ ال

 ÜزماǙ ǁلƦ Ǉاǂ Ǐمت ǊيƼ ǇعوƱرار المǀال Ǉخة عƪبن Ƈاưǀارة الƥǗا ƥتزو ǇƊ Ǉم ƥبǚƼ ÜاǌيƼ

والتزام اƥǗارة Ƽي Ʀǋا الǋ ǇƋƬو التزام ƿانونيÜ وللǀاưي اƪتخƭǚ النتاƝƑ الǀانونية المترتبة 

ǉƦيƽتن Ǉع ƳمتناǙا Ǉ1ع. 

Ɗ ýǋوامر الǀاưي اƥǗارÜǐ علǏ اعتبار Ɗنǌا خاưعة بƥورǋا ƼاƥǗارة Ǚ يمǇǂ لǌا ǇƊ تتجا

  .لمبƊƥ المƬروعية وǋي Ƽي موƴư الخƮم Ƽي الƥعوǎ اƥǗاريةƪ ÜواƇ مƥعية Ɗو مƥعǏ عليǌا

مǇ بيǋƊ Ǉم المباƏƥ الǐƦ تǀوم عليǊ الƥولة المعاƮرةǋ Üو مبƊƥ الýƮƽ بيǇ الƪلƱاÜƘ وƦǋا  .2

واƥǗارة وǂ ǇƍاƦǋ Ǉا يعتبر ýƮƊ عام يمنƴ علǏ منǀƱيا يتưمǇ الýƮƽ بيǇ الƪلƱة الưǀاƑية 

                                                 
1-  ƫǆƗ ƔƣƑǄ819ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09 ǈǆƈ ǍلƳ ................." : ةƓƗƥƗǄية الǆوǆƑالق ƛƏƑƗǆال ƫلƢƗƨوي

ƱƑǆƗǄǗا اƤǉ ǅƳ. " 
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 Ǉانوǀي الƼ Ƈما جا ƾƼو ǐارƥǗي اưاǀال ƴيمن Ǚ اƦǋ ǇƊ Ǚƍ Üارةƥǘوامر لƊ Ǌي توجيưاǀ08ال /

09 ǎعوƥير للưي مرحلة التحƼ ارةƥǘوامر لƊ Ǌتوجي Ǉة مƥيƥج ƘاƱلƪ Ǉم. 

ƥƮالتي ي ǁتل Ǐلƍ ǐارƥǗي اưاǀا الǌǌوامر التي يوجǕا Ɣترǀوت ÜǊيƪوƌمر Ǐلƍ ƩيƑا الرǋر

بمعنǏ اǕوامر والتوجيǌاƘ التي تƥƮرǋا الƪلƱاƘ الرƑاƪية ƍلǏ الƪلƱاƘ اƥǕنǏ منǌا Ƽي الƪلم 

ǐارƥǗا.  

ǇƊ مرƦǋ ƥا الƬبǊ واƿǙتراƍ ǇلýƮƊ ǇƊ Ǐ نƋƬة " 1ويرǎ اƪǕتاƦ عبƥ العزيز عبƥ المنعم خليƽة

  ".ة بينǌما Ƽي العمý بيǇ اƥǗارة والưǀاƇالưǀاƇ اƥǗارǂ ǐاƼ Ǉي ǂنƻ اƥǗارةÜ والǀƛة المتباƥل

ǇǕ اǕوامر التي يوجǌǌا الǀاưي لƥǘارةǙ Ü تمƩ اƪتýǚǀ اƥǗارة عǇ الưǀاǕ ÜƇنǌا Ƽي 

 Ʃارية تمƥƍ وامرƊ Ƙƪير وليƹ Ǚ اريةƥǗومة اƮير الخƪ Ǉƪح Ǉماưية لƑجراƍ Ƙاǌا توجيǌلƮƊ

  .الوƲيƽة الرƪمية لƥǘارةƊ Üو تمƩ باƪتǚǀلǌا

3.  Ǉƍ Ƴنو ƾيǀتح Ǐلƍ ýوƮو محاولة الوǋ ƾيǀالعامة للتح ýƑاƪالو Ǉي مƪاƪǕي واƪيƑالر ƻƥǌال

مǇ التوازǇ المǀƽوƥ بيƱ ǇرƼي المنازعة التي تǂوƼ ǇيǊ اƥǗارة الƱرƻ اƿǕوƼ ǎي مواجǌة 

 ýجƊ Ǉيجابي مƍ ورƥي بưاǀال ƥتزوي Ɣتوجƪا ǐƦمر الǕا Üƻعưز الǂي مرƼ Ǉوǂي ǐƦال ƥرƽال

Ɣع Ǉم ƻيƽعيالتخƥالم Ƙباƛƍ Ƈ. 

4.  ýǂ Üبيرǂ ƥح Ǐلƍ اǌǌوم بتوجيƮوم الخǀالبا ما يƹ نيƥالم Ƈاưǀمام الƊ المتبعة ƘاƇجراǗا Ǉƍ

  .Ƽي اǙتجاǉ الǐƦ يخƥم مƮلحتǊ مǇ خýǚ المباƥراƘ التي يتƥǀموǇ بǌا

                                                 
1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛةƻليƢ ǃƴǆǄال ƣƓƳ ƦيƦƴال ƣƓƳ296. 



 اإلطار القانوني للتحقيق في الخصومة اإلدارية                           :   الفصل األول
 

 62 

 Ü يưاǀة الƱƪة بواǌموج ƘاƇجراƍ يǌƼ ǐارƥǗا Ƈاưǀمام الƊ المتبعة ƘاƇجراǘبة لƪما بالنƊ

ǐƦ يوجǊ مƪار الخƮومةÜ وما علǏ الخƮوم Ʊ ǙƍاعتǊ وƦلǁ منƦ وƘƿ رƴƼ الƥعوƍ ǎليǌƼ Ǌو ال

ǐارƥǗي اưاǀيجابي للǗور اƥال Ǌم بƪا ما يتƦǋو Üاǌايتǌن Ǐحت.  

Ƽاللǌمر بƋوي ƾيǀالتح ƘاƇجراƍ Ǌƪƽن Ƈاǀتل Ǉم ƔلƱي ǇƊ ǐارƥǗي اưاǀ1 ƝƑنتا ƯƼير ǇƊ Ǌول Ü

ǁلƦ Ɣبيƪت ƴوم بزي 2الخبرة مǀي ǇƊ Ǌانية ولƥمي ƘاراǊا  و لǋيرا  Ƙاحاưيƍ ǐƊ ƔلƱي ǇƊ ÜاưيƊ

ǎعوƥال Ƴوưي موƼ ýƮƽي الƼ ƥاعƪوت ǎعوƥي الƼ منتجة Ǉوǂوت ǇƋƬال ǐوƦ Ǉزمة مǙ.  

 Ǉبي Ǉالتواز Ǉم Ƴنو ƾيǀتح Ǚمحاو ǎعوƥر الƲن ýǚخ ǊاتƱلƪ Ʃيمار ǐارƥǗي اưاǀالƼ

رةÜ وتملǁ مǇ الوƪاýƑ واǕوراƾ الƱرƼيÜǇ خاƮة Ɗ ǇƊحǋƥما وǋي اƥǗارة تتمتƴ بامتيازاǂ Ƙبي

والمƪتنƥاƘ والمراƘǚƪ الǚزمة Ƽي الưǀيةÜ و وجوƥ جǌاز Ɗو ƥƍارة متخƮƮة للƼƥاƳ عǇ وجǌة 

  .3نƲرǋا وتǀوية جانبǌا

 ýا ويحاوǌمتيازاتǙ ارةƥǗا ýتعماƪر اƛƊ Ǉم ýليǀيجابي التǗا ǉورƥب ýيحاو ǐارƥǗي اưاǀوال

ƽاƥƊ Ƈلة اƛǗباƊ ÜƘو محاوǙتǌا لوƴư العǀباƊ Ƙو العراƿيý التƺلƔ علǏ محاولة ǉƦǋ اǕخيرة Ǘخ

 ƇǙƥǘل Ƈاưǀمام الƊ ýوƛالم Ǉا مǋƥعن ƻƲالمو ƴو تمنƊ ارةƥǗا ǇاǂمƎبƼ Üƾيǀير التحƪ مامƊ يةƑجراǗا

  .بǌƬاƥتÜǊ وƦǋا ما يحاوý الǀاưي اƥǗارǐ الحلوƥ ýوǇ حƮولǊ بƥورǉ اǗيجابي

                                                 
1-  ǅيƗƣƑǄ76و 75ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
2-  ƔƣƑǄ144ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
3-  ÛǎƥاƣǕا ƅƑƮالق ǃƑحكƈو ƣƳواƽ ÛǎƥƑƨ يقƻƪ ǏƜƥوƜ ا ƥاƣ ÛƯ ǅوƣƴة الƮǊǆلÛƔƥǉƑالق Ûƥƪǆية للƓƥ2003 Û

 ƫ598. 
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و   Ɗ ƘمامǂƊ Ǌبر مƪ ǇيƱرة الǀاưي المƥني عليǌاƪƼÜيƱرة الǀاưي اƥǗارǐ علǏ اǗجراƇا

 Ưيǀالن Ǐو علǌƼ ǐارƥǗي اưاǀما الƊ ÜǊمامƊ ƘاƇجراǗا ƴة تتم جميƥƥمح ƥواعǀب ƥيǀخير مǕا اƦǋ

ǊمامƊ ƘاƇجراǗا Ǌي توجيƼ نيƥالم ǉيرƲن Ǉم ƴƪوƊ ةǂبحرية حر ƴيتمت.  

عوǎ الǀاƑمة علǏ رابǇƍ Ʊ الƥ: "وƼي Ʀǋا الƘưƿ ƥƥƮ المحǂمة اƥǗارية العليا Ƽي مƮر

 ƇاƽتيƪǙ زماǙ ǉا بما يراǌيƼ ومƮالخ ƻلǂا ويǌǌيوج ǐƦو الǌƼ Üيưاǀا الǌǂالعام يمل Ǉانوǀال

  .1تحưيرǋا وتحǀيǌǀا وتǌيƑتǌا للƼ ýƮƽيǌا

علǏ اعتبار Ɗ ǇƊعماý اƥǗارة وبالƥرجة اǕولǏ الǀرار اƥǗارǐ باعتبارǋƊ ǉم نƬاƱاƘ اƥǗارة  .5

Ʊ يرƺب ǉورƥƮ ورƮيت ǚƼ ƴابƱال ƾيǀالتح ƘاƇجراƍ Ǐر علƱيƪي ǇƊ ƾƱالمن ǇمƼ Üتابيǂ ƾري

: والمتعلǀة بتǀرير الخبرة تنƭ علǇƊ Ǐ 09/ 08مǇ الǀانوǇ  138حيث تنƭ الماƥة  الǂتابي

"ƭوƮالخ Ǐعل ǉريرǀي تƼ الخبير ýجƪلمة ..." يǂ Ʋحǚنا يǋرير"وǀت " ƒوƜو ǍلƳ üƣي ƑǄ وǉو

ƑيƓƑƗك ƥيƥقƗال ǅيكو ǅƈ.ƥلمب ƴưوتخ Ü Ǐحت Üتابةǂ تتم ƾيǀي التحƼ وةƱخ ýǂ ǇƊ Ǐبمعن Üتابةǂال Ɗ

 ƻملƼ Üتابةǂ اưيƊ اǌعلي ƥالر Ǉوǂوي Üتوبةǂم ƘراǂƦم ýƥبتبا ǁلƦو Üتابةǂ اƪاƪƊ عة تتمƼالمرا

 ǐارƥǗي اưاǀوم الǀوي Üاريرǀوت ƘراǂƦوم Ƙاƥتنƪم Ǐعل ǐيحتو ƻو معروǋ ماǂ يةưǀال

معنƦǋ Ǐا ǇƊ المراƼعة الƽƬوية محƥوƥة جƥا ربما  ببحث ýǂ ما ƼيǊ و يحưر حǂمǂ Ǌتابة Ʊبعا و

 .تǀتƮر ƱǀƼ علǏ ما ورƼ ƥي المǂƦراƘ المǂتوبة ƥوưƍ ǇاƼاƘ جƥيƥة

 ýعماǕوا ƾƑاƛللو Ƹوالتبلي Ƙاƥتنƪالم ƳاƥيǗ ƻليǂت Ǉم ƾيǀالعامة للتح ýƑاƪالو ýي مجاƼو

جزاƑرǐ والمتعلǀة بالتحǀيƾ اǗجراƑية Ǚبƥ مǇ اƬǗارة ƍلǏ النǀاƱ اǕخرǎ التي جاƇ بǌا المƬرƳ ال

  :مƍ ǇعƽاƇ مǇ التحǀيƾ وتƪوية وƊحǂام اختتام التحǀيƾ وƍعاƥة الƪير ƼيǊ وƪنتناوýǂ ý منǌا Ƽيما يلي

                                                 
1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǎƥƑƨ يقƻƪ ǏƜƥوƜ599. 
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Ǘوƈ :حقيقƗال ǅǄ ƅƑƻƳǕا  

Ɗجاز المƬرƳ لرƑيƩ تǂƬيلة الحǂم والتي يƌوƍ ýليǌا الƼ ýƮƽي موưوƳ الƥعوÜǎ بالنƲر  

 ƥيƥوم بتحǀي ǇƊ ÜƱبưمانة الƊ ǎƥة لưالعري ýجيƪور تƼ ƥƥيح ǇƊ Ǌيưتǀية وما تưǀال ƻروƲ Ǐلƍ

Ʊبưمانة الƊ ƾريƱ Ǉع ƣا التاريƦǌوم بƮم الخǚعƍ وتم Üƾيǀالتح ǊيƼ يختتم ǐƦال ƣ1التاري .  

ƘجازƊ ة  وƥة  847الماưالعري Ǉم Ǌل Ǉما تبيƥارية عنƥǗمة اǂالمح ƩيƑلر Ǉانوǀال ƘاƦ Ǉم

ǇƊ حلǌا مǙ ƥǂƌ يƪتƥعي ƍجراƇ مƍ ǇجراƇاƘ التحǀيƼ ƾلǇƊ Ǌ يǀرر بǙ ǇƋ وجǊ للتحǀيƼ ƾي الưǀية 

Ƽ ÜǚƮƊبعƳǚƱƍ ƥ رƑيƩ المحǂمة اƥǗارية علǏ الحيƛياƘ الوارƥة Ƽي العريưة ويتبيǇ لǇƊ Ǌ حلǌا 

ǂƌمƾيǀللتح Ǌوج ǙƋرر بƿ ÜاǌيƼ مǌمب ƇيƬ Ǚ Ʊيƪوب ƥ.  

Ǐعل ýاƛوالم  ǎعوƥال Ƴوưمو ǁلƦ Ǉǂيم ǚƼ العام ƾƼالمر ýاخƥ ƴǀي يƽيƲو Ǉǂƪ Ǉم ƥرƱال

للƽرǇƊ ƥ يƱالƔ اƥǗارة باƪتمرارƼ ǉي اƪتƦ ýǚƺاƘ الǇǂƪ الوƲيƽي عنƥما ǂانƘ العƿǚة الوƲيƽية 

ǂƪلل Ǌمنح Ɣبƪ يǋ خيرةǕا ǉƦǋ ǇƎƼ ÜمةƑاƿ ÜǇǂƪال ýƺƬ يƼ Ǌǀح ýا زاǌزوال ƥبمجرƼ يƽيƲالو Ǉ

 ýƹاƬ ƥرƱارة بƥǗرار اƿ ǇǕ ƾيǀللتح Ǌوج ǙƋي بưاǀم الǂح Ƴوưا الموƦǌة بưعري Ƙمƥƿ اƦƎƼ

 .الǇǂƪ الوƲيƽي ƮحيƠ وƿانوني

يتم ƍرƪاý الملƍ ƻلǏ محاƲƼ الƥولة لتƥǀيم  2"حالة الحǂم بǙƋ وجǊ للتحǀيƾ"وƼي ǉƦǋ الحالة 

بعǋƥا يƋمر رƑيƩ المحǂمة بƎحالة الملƊ ƻمام تǂƬيلة الحǂم Ƽي الưǀية والتي تم تعينǌا التماƪاتÜǊ و

  .مƱ Ǉرƻ رƑيƩ المحǂمة بمجرƿ ƥيƥ العريưةÜ مرǀƼا بالتماƪاƘ محاƲƼ الƥولة

                                                 
1-  ƔƣƑǄ844ال  ǍولǓا ƑǊƗƥقƺ ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
2-  ƔƣƑǄية 847الǆƑƙال ƑǊƗƥقƺ ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08 /09. 
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ƑيǆƑƙ :ƥاƤƳǕوية واƨƗال  

 ǎƥحǗ ةƮƿة ناưالعري ǉƦǋ Ǉوǂت ǇƋǂ Üاǌبولƿ مƥع Ɣيرت Ɣوبة بعيƬة مưالعري Ǉوǂما تƥعن

ويǂوƦǋ Ǉا العيƿ Ɣابý للتƮحيÜƠ  091/ 08مǇ الǀانوǇ  15بياناƘ المنƮوƭ عليǌا Ƽي الماƥة ال

ǐƊ بعƥ مرور Ɗربعة ǌƬƊر المǀررة  8292حتǏ بعƼ ƥواƘ اǓجاý المنƮوƭ عليǌا Ƽي الماƥة 

 ÜƘلباƱال ǉƦǋ ƯƼي ورƑاǀالتل ýبوǀم الƥارة عƛƍ ýحواǕا Ǉم ýحا ǐƊ يƼ مةǂيجوز للمح Ǚو ÜǇعƱلل

 Ǚƍ يưاǀالت ƾح Ǉم ǇاعƱال Ǉحرما Ǐلƍ ǐƥƌا يƦǌيام بǀم الƥع ǇǕ ÜاǌحيحƮلت Ǉعوة المعينيƥ ƥبع

Ǉƪا الحǋيرƪالعامة و ƠالƮو بالمƊ يرƺال ƾوǀبح Ʃاƪالم Ǉوƥ Ǌǂارƥت Ǉǂو يمǌƪ وƊ ƋƱخ Ɣبƪب.  

 Ƙالبيانا ǎƥحƍ Ɣياƹ ƠحيƮابلة للتƿ اǌنǂل Üýبوǀم الƥا عǌعن Ɣالتي يترت Ɣالعيو Ǉو م

Ƽ ةƥة الوارƥارية . 15ي الماƥǗمة اǂمام المحƊ ǎعوƥال ƴƼتر ǇƋǂ ÜƠحيƮابلة للتƿ يرƹ Ɣما العيوƊ

 Ǉتيƥبالما ǚمحام عم Ǉعة مƿير موƹ ةư8263و 825بعري  Ǉانوǀال Ǉم مƿم 08/09 رƥع Ǉوǂو يƊ Ü

Ƈاưǀو انƊ مƥاǀو التƊ ةƽƮام الƥو انعƊ Üيưاǀي التƼ ƾام  الحƥانع ýƛوعي مưمو ƴƼƥب ǚƮمت ýبوǀال 

ǊيƼ يưǀالم ƇيƬوحجية ال ÜƱǀƪالم ýجǕا. 

                                                 
1-  ƔƣƑǄ15ال "ǆƓال Ûǘكƪ ƑǊولƓƽ ǃƣƳ لةƏƑƯ ƖحƗ ǌوƳƣال ƝƑƗƗƺة اƮيƥƳ ǅǄƮƗƗ ǅƈ ƒƜليةيƑƗال ƖƑيƑ:  

1. ǌوƳƣال ƑǊǄƑǄƈ ƲƺƥƗ ǏƗية الƏƑƮة القǊƜال. 
2. ǈǆƯوǄو ǏƳƣǄال ƒولق ǃƨا. 
3. ǈل ǅƯوǄ ƥƢƉƺ ÛǃلوƴǄ ǅƯوǄ ǈل ǅيك ǃل ǅƌƺ ÛǈليƳ ǍƳƣǄال ǅƯواǄو ƒولق ǃƨا. 
4. ǏƽƑƻƗǗو اƈ ǏǆوǆƑالق ǈلƙǄǄ ةƻƬو ǏƳƑǄƗƜǗا ǇƥقǄو ǎوǆƴǄال ƫƢƪة الƴيƓƯية وǄǆƗ ǍلƋ ƔƥƑƪǕا 
5.  ƲƏƑƽا للوƦƜوǄ ƑƮƥƳǌوƳƣال ƑǊليƳ ƧƨƊƗ ǏƗال üƏƑƨوالو ƖƑƓلƯوال. 
6. ǌوƳƣلل ƔƣيƊǄق الƏƑƙوالو ƖاƣǆƗƨǄال ǍلƋ ƅƑƮƗƽǗا ƣǆƳ ƔƥƑƪǕا. 

2-  ƔƣƑǄال ƫǆƗ829 ǈǆƈ ǍلƳ:" ةƴƓƥƉƓ يةƥاƣǕة اǄحكǄال ǃƑǄƈ ǅƴƯال üƜƈ ƣƣ4(يح ( ƶليƓƗال ơيƥƑƗ ǅǄ ǎƥƨي ÛƥǊƪƈ
 ơيƥƑƗ ǅǄ وƈ Ûǎƣƥƻال ǎƥاƣǕا ƥاƥالق ǅǄ ةƢƨǆƓ ǏƬƢƪالǏǄيưǆƗو الƈ ǏƳƑǄƜال ǎƥاƣǕا ƥاƥالق ƥƪǆ." 

3-  ƫǆƗ ƔƣƑǄ826ال ǈǆƈ ǍلƳ:" üوƓƽ ǃƣƳ لةƏƑƯ ƖحƗ ÛيةƥاƣǕة اǄحكǄال ǃƑǄƈ ǏƓوƜو ƥǄƈ ǏǄƑحǄƓ ǃوƬƢال üيƙǄƗ
 ".الƥƴيƮة
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 Ǉم ƥللموا Ƴ848وبالرجو  Ǐلƍ851 Ǉانوǀال Ǉم مƿ09/ 08 ر ƥƿ ǐرƑالجزا ƳرƬالم ǇƊ ƥنج Ü

 ýǚخ Ǉم ƻƬتƪا ما يƦǋو Üانونيƿ ارƱƍ يƼ Ǌعƿمو Ǉع ƳاƼƥلل ƭرƽال Ǉبير مǂ ƴƪمت Ưالعار Ơمن

  :التǌƪيƘǚ اǓتية

1.   Ǉع ýǀي Ǚ ǚجƊ Ưالعار Ơيوما  15منƠحيƮالت ƇجراƎيام بǀمر 1للƊ يƼ ǁلƦ يƼ ارƬوي Ü

 ƘلباƱي الưاǀال ƯƼير ǇƊ Ǉǂيم ÜǁلƦيام بǀم الƥوع Ưالعار Ʃاعǀي حالة تƼو ÜƠحيƮالت

 Ǉمưيت ǇƊ Ɣيج ƴبƱوبال ýتعجاƪǙحالة ا ǁلƦ Ǉم Ǐنƛتƪوا Üƥƥالمح ýجǕا Ƈاưǀان ƥبع

Ƙ بعƥ انưǀاƇ اǕجý اǕمرƊ ÜنƼ Ǌي حالة عƥم الǀيام بƦǌا اǗجراÜƇ يمǇǂ رƯƼ الƱلبا

ƥƥالمح. 

يجوز لرƑيƩ تǂƬيلة الحǂمÜ عنƥما Ǚ يحترم Ɗحƥ الخƮوم اǕجý الممنوƟ لǊ لتƥǀيم مǂƦرة  .2

 .Ɗ2و مǚحƲاǇƊ ÜƘ يوجǊ لƍ ǊعƦار برƪالة مưمنة مƴ اƬǗعار باƪǙتǚم

ǂما يجوز لرƑيƩ تǂƬيلة الحǂم ǇƊ يƋمر بمنƊ Ơجý جƥيƥ للخƮوم Ƽي حالة الǀوة الǀاǋرة Ɗو . .3

  .3الحاƥث الƽجاƑي

 Ɣبموج Ǌوالممنوحة ل  Ǌل Ƙعưالتي و Ƙǚيǌƪالت ƴم جميƹر Ưالعار Ɣتجƪا لم يƦƎƼ

الǀانوÜǇ ولم يƥǀم المǂƦرة اưǗاƼية التي ƊعلǇ عǇ تƥǀيمǌاƊ Üو لم يǀم بتحưير الملƻ يعتبر 

Ǚي العر4متنازƼ ةƥالوار ƴƑاƿللو ǚابƿ  يعتبر ÜرةǂƦية مƊ مƥǀولم ي Ʃاعǀا تƦƍ ماƊ Üةư5ي.  

                                                 
1-  ƔƣƑǄية   484الǆƑƙال ƔƥقƻالǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08 /09. 
2-  ƔƣƑǄ849ال ǍولǓا Ɣƥقƻال ǅوǆƑالق ƖاƤ ǅǄ. 
3- ƔƣƑǄ849 ال ǅوǆƑالق ǅǄ يةǆƑƙال Ɣƥقƻال ǃƽƥ 08/09. 
4-  ƔƣƑǄ850ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
5-  ƔƣƑǄ851ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
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 Ʊاǀي نƼ ارƦعǗوية و اƪي التƼ اريةƥǗنية و اƥالم ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ يƼ Ƈما جا ƥو نور

  :معينة

ƥƊرƜ المƬرƳ الجزاƑرǐ الحاƥث الƽجاƑي ƪǂبƔ يجيز منƠ الخƮوم Ɗجý جƥيƥ و Ɗخير  -

ƘراǂƦو المƊ ƘاƲحǚيم المƥǀلت.  

عƥم تƥǀيم المƥعي المǂƦرة  وƦǋ ƴƪا الǀانوǇ مǇ مجاƍ ýجراƇاƘ التنازý ليƬمƊ ýيưا حالة -

ƻير الملưم تحƥا حالة عƦǂ ية وƼاưǗا.  

-  ǊوجƊ وƊ ةƥيƥج ƘلباƱ ýبوƿ مƥلع ǏƮƿƊ ýجƋǂ ƾيǀاختتام التح ƣتاري ƥيƥو اعتبار تح

  .جƥيƥة

ƑƙلƑƙ :ǈيƺ ƥيƨال ƔƣƑƳƋحقيق وƗال ǃƑƗƗƢا  

  :اǃƑƗƗƢ الƗحقيق .1

Ǉانوǀوم الǌƽي مƼ ƾيǀاختتام التح Ǉƍ مƿ09/ 08 ر  ǇƊ ǉومعنا ÜǊƑاǌا بانتƥيǀم ǉي معناƼ Ƈجا

يمǇƊ Ǉǂ تýƮƽ بيǇ حالتيǇ لƥƮور  852Ü 853لماƥتيǇ تǂوǇ الưǀية مǌيƋة للÜýƮƽ ومǇ خýǚ ا

ƾيǀمر اختتام التحƊ:  

1.  ýابƿ يرƹ مرƊ Ɣبموج Üمǂيلة الحǂƬت ƩيƑر ýبƿ Ǉم ƾيǀاختتام التح ƣتاري ƥيƥيتم تح ǇƊ ماƍ

ýاǂƬǕا Ǉم ýǂƬ ǐƋب ǇعƱلل ƴمنة مưالة مƪوم برƮالخ ƴجمي Ǐلƍ مرǕا اƦǋ Ƹويتم تبلي Ü

Ƭƍعار باƪǙتǚم Ɗو بƋية وƪيلة ƊخرǇƋǂ Üǎ يبلƦǋ Ƹا اǕمر عƱ Ǉريƾ محưر ưƿاƑيƼ Üي 

حيث تنƭ  يوم ƿبý تاريƣ اǙختتام المحƥƥة Ƽي اǕمر) Ɗ)15جǙ ý يýǀ عǇ خمƪة عƬر 

عنƥما تǂوǇ الưǀية مǌيƋة : "ة علƊ ǏنǊمƿ ǇانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية و اƥǗاري 852الماƥة 
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 ǐǕ ýابƿ يرƹ مرƊ Ɣبموج ƾيǀاختتام التح ƣم تاريǂيلة الحǂƬت ƩيƑر ƥƥا يحǌيƼ ýƮƽلل

ǇعƱ.". 

Ʀƍا Ƙǂƪ رƑيƩ تǂƬيلة الحǂمÜ ولم يƥƮر Ɗمر باختتام التحǀيÜƾ يعتبر Ʀǋا اǕخير منتǌيا   .2

 ýǚة خƛǚƛ)3 (Ǖ اƦǋو Üةƥƥة المحƪالجل ƣتاري ýبƿ يامƊǇاǂ Ɣبƪ ǐ  ƭتن ǁلƦ يƼ ة وƥالما

853 ǊنƊ Ǐارية علƥǗنية و اƥالم ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ Ǉم : "مǂيلة الحǂƬت ƩيƑر رƥƮا لم يƦƍ

 .".  Ɗيام ƿبý تاريƣ الجلƪة المحƥƥة) 3(اǕمر باختتام التحǀيÜƾ يعتبر التحǀيƾ متǌيƋ لƛǚƛة 

3.  ƥيƥتح ƥة بعƥيƥالج ǊوجǕو اƊ ƘلباƱال ýبوƿ مƥو عǋ ýƮǕوا Ǉǂل ƾيǀاختتام التح ƣتاري

يمǇƊ Ǉǂ تǀبý الƱلباƘ و اǕوجǊ الجƥيƥة المƥǀمة ƿبý اختتام التحǀيƬ ÜƾريƱة ǇƊ تƋمر 

 ƻرƮوي Ƹتبل ǚƼ Üƾيǀاختتام التح ƥة بعƥالوار ƘراǂƦما المƊ Üƾيǀالتح ƥيƥم بتمǂيلة الحǂƬت

 .1النƲر عنǌا مƱ Ǉرƻ تǂƬيلة الحǂم

  

  

 

ƑيǆƑƙ :حقيقƗال Ǐƺ ƥيƨال ƔƣƑƳƋ  

للتمييز بيǇ اǗجراƇاƘ مǇ الناحية اǚƮǗحية ƪǙيما بيǇ اƥǗارǐ والجزاƑي ƥǀƼ عƥلƘ لجنة 

 ƠلƱƮم Ƙعưوو ÜƘارية والحرياƥǗانونية واǀال ǇوƌƬير"الƪة الƥعاƍ " Ǉاǂي مƼ"ƠتƼ " Ɵترǀوالم

ƥعاƍ بينما ÜيƑالجزا Ƈاưǀمام الƊ Ǌر عليǀتƪم Ƈجراƍ ƾيǀالتح ƠتƼ ةƥعاƍ ǇǕ ومةǂالح ƻرƱ Ǉة م

ǐارƥǗا Ǉانوǀي الƼ ýتعمƪي Ƈجراƍ وǋ ƾيǀي التحƼ يرƪال.  
                                                 

1- ÛǎƣاƣƸƓال ƖاƥوƪǆǄ ÛƥƏاƦƜال ÛيةƥاƣǕية واǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ Ɲƥƪ ÛǅǄحƥال ƣƓƳ ƔƥƑƓƥƓ 2009  ƫ Û
452. 
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ǊيƼ يرƪة الƥعاƍو ƾيǀالتح ƥيƥتم Ǉبي ƾرƽال Ǐلƍ ارةƬǗا Ɣوتج:  

  ƥولو بع Üياƥابعا جƱ يƪتǂة تƥيƥج ǊوجƊ وƊ ةƥيƥج ƘلباƱ يمƥǀي حالة تƼ Ǉوǂي ƥيƥالتم ǇƊ

مƿ ǇانوǇ اǗجراƇاƘ  854تحƥيƥ تاريƣ اختتام التحǀيÜƾ وƾƼ ما ǋو منƮوƭ عليƼ Ǌي الماƥة 

  .المƥنية واƥǗاريةƼ ÜنǂوǇ بƥƥƮ اƪتمرار للتحǀيƾ تƋمر بǊ تǂƬيلة الحǂم

 Ʀƍ Üيةưǀولة الƥج ýبƿو ƾيǀحينما يختتم التح ǇوǂيƼ Üƾيǀي التحƼ يرƪة الƥعاǗ بةƪما بالنƊ

مر ƹير Ƽي حالة الưرورةǇƊ Ü يǀرر ƍعاƥة الƪير Ƽي التحǀيƾ بموجƊ Ɣ 1يجوز لرƑيƩ تǂƬيلة الحǂم

 ƾيǀمر اختتام التحƊ Ƹررة لتبليǀالم ƱروƬال Ʃƽمر بنǕا اƦǋ Ƹويتم تبلي ÜǇعƱ ǐǕ ýابƿ يرƹو Ɣبƪم

الƪالƽة الǂƦرÜ وǋنا يتم تبليƸ المǂƦراƘ المƥǀمة ƍلǏ الخƮوم خýǚ  852المنƮوƭ عليǌا Ƽي الماƥة 

ǊيƼ يرƪة الƥعاƍو ƾيǀاختتام التح Ǉلة بيƮاƽ2"المرحلة ال.  

ƥة الƪير Ƽي التحǀيƾ بناƇا علǏ حǂم يƋمر بتحǀيƾ تǂميليÜ وƦلǁ حينما يتبيǂ Ǉما يمƍ Ǉǂعا

للمحǂمةÜ بǇƋ ملƻ التحǀيǙ ƾ يتưمǇ ما يƽǂي مƥƊ Ǉلة ومƪتنƥاƥƿ Ƙ تƪاعƥ الǀاưي للƼ ýƮƽي 

  .3الƥعوÜǎ وƥƮƍار حǂم Ƽي الưǀية

ǏǆƑƙال ƒلƯǄحقيق: الƗال ƭƥواƳ  

  ƘاƇاجرا Ǐوم علǀارية تƥǗومة اƮالخ Ǉƍ  مǂام محƲي نƼ معينة و ýمتتالية و عبر مراح

 Ǉمعي ƻƥǋ Ǐلƍ ýوƮالو Ưرƺمبƪم حاǂبح Ƴي النزاƼ ýƮƽو الǋ Ưث عوارƥتح ƥƿ ǊنƊ Ǚƍ Ü

                                                 
1-  ƔƣƑǄ855ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08 /09. 
2-  ƔƣƑǄ857ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
3-  ƔƣƑǄ856ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
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التحǀيƾ يƥƮǀ بǌا Ü  ýǂ و عوارƯ 1اǗجراƑية عوارƯتحوƥ ýوǇ متابعة ƪيرǋا العاǐƥ تعرƻ بال

Ǉانوǀي الƼ Ƈما جاǂ يǋو Üǉيرƪ ƾريƱ يƼ ƻǀم ما يƿ09/ 08رǀة بưالعار ƘلباƱال Üاǌميƪ :

ýو التناز Üýخƥابلة والتǀالم ƘلباƱال.  

 

üوǓا Ʊƥƻة: الƮƥƑƴال ƖƑƓلƯال Ǐƺ  

 ÜǊƑعاƥƍ Ưلعر Ƈاưǀال Ǐلƍ ǎعوƥال ƭخاƬƊ ƥحƊ Ǌم بƥǀيت ǐƦال ƇجراǗي اƼ ƔلƱال ýƛيتم

Ǌب Ǌم لǂالبا الحƱ2Ǖا Ɣƪح ƭخƬال Ǌر بƬيبا ǐƦال ýالعم ǁلƦ ǊنƊ Ǐعل Ǌƽتعري Ǉǂما يمǂ Ü ýحوا

 Ǉنوعي Ǐلƍ يةƑاưǀال ƘلباƱم الƪǀوتن ÜƇاưǀال Ǐلƍ ƇلتجاǙوا ÜƇعاƥǗي اƼ وƊ Üǎعوƥي الƼ Ǌǀح

  .الƱلباƘ اƮǕلية والƱلباƘ العارưة: رƑيƪييǋ Ǉما

  الƯلƖƑƓ اƬǓلية

وǋي تلǁ الƱلباƘ التي يƥǀمǌا المƥعǏ بالحÜƾ والتي يترتƔ عليǊ اƼتتاƟ الخƮومة الưǀاƑية 

  .ويتحƥƥ بǌا نƱاǌƿا

  :الƯلƖƑƓ الƮƥƑƴة

  :يلي وƪنتناوƪƿ ýميǇ الƱلباƘ العارưةÜ والتƥخÜý وƾƼ ما

Ǘوƈ :ةƮƥƑƴال ƖƑƓلƯال ƹيƥƴƗ  

 Ƙي البياناƼ Ǉانوǀال ƥƥƬي ƥǀƼ اƦǌول ÜليƮǕا ƔلƱومة بالƮالخ ƾاƱن ƥيƥو تحǋ ýƮǕا Ǉƍ

Ƽا بيانا واǌوبيان ƥانيƪǕا ƴر جميǂƦو Üǎعوƥال ƟتتاƼة اưي عريƼ اǋƥيراƍ Ɣا التي يجƦǋ وعلة Üيا
                                                 

1-  ƅƦƜال ÛيةƥاƣǕية و اǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ Ɲƥƪ Ǐƺ Ưيƨالو ÛƔƥƓوǆƬوƓ üليƢ1ƥƪǆة و الƳƑƓƯلل ƑيƣيǄوǆ Û   
 ÛƥƏاƦƜال ÛƲيƦوƗ2010و الƫ Û267.  

2-  ƔƣƑǄال ƫǆƗ25 / 1  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ008/09 ǈǆƈ ǍلƳ: " ƖƑƓلƯ ǃيƣقƗ ǍلƳ اƅƑǆƓ ǈيلƣƴƗ ǅكǄي ǈǆƈ ƥيƷ
 ".ƮƥƑƳة ƤƋا كǇƤǉ ƖǆƑ الƯلƯƓƗƥǄ ƖƑƓة ƅƑƳƣǕƑƓاƖ اƬǓلية
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 Ǉǂيتم Ǐحت ǁلƦو ÜياƪيƑا رƥيƥتح ǎعوƥال ƥيƥتتاحي يتم تحƼǙا ƔلƱا الƦǋ Ɣبموج ǊنƊ ÜƥƥƬالت

Ƌاجƽي ǇƊ Ǉمنا مƊ ǊاعƼƥية لƪيƑوة الرƱالخ ƥيƥوتح ǊƿاƱن Ɣترتي Ǉم Ǌعي عليƥالم.  

 ƴم ƾƽبما يت ǊلباتƱ ƠحيƮة تƮرƼ Ǉعي مƥيحرم الم ǙƊ يƺينب Üƾابƪال Ɗƥليم بالمبƪالت ƴوم

 ƥتنƪانونية التي تǀة الƿǚالع Ǌليƍ Ƙلƈ و ماƊ Üƾيǀالتح Ǌر عليƽƪƊ ا بماǌيلƥوتع ÜǊباتƛƍ ýƑاƪوو Ǌاتƥتنƪم

 ƥǀƼ ÜýحواǕا ýǂ يƼ ƳاƼƥال ƻƿالتزام مو Ǐعل Ǌعي عليƥالم ýيحم ǙƊ يƺما ينبǂ Üǎعوƥا الǌعلي

Ǌعلي Ƙوƽعة تƽو لمنƊ Ǌǀرر يلحưا لƦǋ Ǌư1يعرÜ و ǀت Ǉم Ǌعلي Ǐعƥالم Ǉيǂة بتمưعار ƘلباƱ يمƥ

ƥاƮتƿا ǊيƼ Üعيƥالم ǉاتجا  ǐƥاƽا تưيƊو Ƙاǀƽوالن Ƙƿي الوƼاưيƊام وǂحǕا Ɣارưت ǊيƼ لما  Ǉم

  .ƍعƪار المƥعي

 Ǉير عƺال Ǉيعتبر م ƭخƬ Ǐلƍ ةưعار ƘلباƱ Ƈاƥبƍ Ǉوم مƮيحرم الخ ǇƊ Ɣيج Ǚ و

Ʀǋ Ǉو حرماƊ ÜليةƮǕا ǎعوƥة بالƱمرتب ƘلباƱال ǉƦǋ Ǉوǂت ǇƊ ƱرƬب ÜومةƮالخ Ƈاƥبƍ Ǉير مƺا ال

  .ǉƦǋ الƱلباƼ Ƙي مواجǌة ƱرƼي الخƮومة وƦلǁ يعتبر اƿتƮاƥ للوƘƿ ومنعا لتưارƔ اǕحǂام

بتƥǀيم ƱلباƘ  09/ 08مǇ الǀانوǀƼ  Ǉرتǌا اǕولǏ 25المƬرƳ مǇ خýǚ الماƥة  و Ɗجاز 

Ưالعار ƔلƱا الƦǋ ƻتعري Ǐلƍ ƾرƱالت Ǉم ƥبǙو ǎعوƥير الƪ ƇناƛƊ ةưعار.  

Ưالعار ƔلƱالƼ وƊ ييرƺبالت ýمة و يتناوƑاǀومة الƮر الخƲن ƇناƛƊ ǐƥيب ǐƦال ƔلƱال ǁلƦ وǋ Ü

 ƔلƱ وǌƼ ÜاǌƼرƱ وƊ اǌببƪ وƊ Üاǌوعưة موǌج Ǉمة مƑاǀومة الƮالخ ƘاƦ ةƥو بالزياƊ Üƭǀبالن

Ǌعلي ƾلƱي ǇƊ Ǉǂلية ويمƮǕومة اƮالخ Ǉع Ƴرƽم  يتƪرعيةاƼ ǎعوƥ.  

Ǉة اعتباراưالعار ƘلباƱرة الǂƼ Ƴويناز :  

                                                 
1-  Ư ÛيةƥƑƜƗية والǆƣǄال ƖƑƴƺاƥǄال ÛƅƑƺو الوƓƈ ƣǄحƈ15ƹƥƑƴǄال ƔƉƪǆǄ ÛÛ ÛيةƥƣǆكƨǕا  ƫ Ûةǆƨ ǅوƣ191. 
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ƼالمبƊƥ التǀليǐƥ يتجلƼ Ǐي ƛباƘ النزاƳ وعƥم جواز تƺيير محý الخƮومةÜ و مبƊƥ ترǂيز 

الخƮومةÜ ومǇ جǌة ƊخرǙ ǎ يمǇǂ تƥǀيم ƱلباƘ جƥيƥة Ǘعاƿة ƪير العƥالةÜ ولǇǂ و مǇ جǌة 

ƊخرǇƍ ǎ الƪماƟ بتƥǀيم ƱلباƘ جƥيƥة يƍ ǐƥƌلǏ التƪيير علǏ الخƮومÜ وتوƼير وƘƿ الưǀاÜƇ وتƋتي 

ƱلباƘ العارưة Ƽي حƥوƥ معينةÜ وتƪمǏ الƱلباƘ العارưة التي يƥǀمǌا المƥعي ƱلباǉƦǋ Ƙ ال

ưƍاƼيةÜ والتي تƥǀم مƱ Ǉرƻ المƥعǏ عليÜǊ تƪمƱ ǏلباƘ مǀابلة Ɗما الƱلباƘ التي تƥǀم مǇ الƺير 

نرǂز Ƽي ƥراƪتنا علǏ الƱلباƼ  Ƙي مواجǌة الƺير ƼتƪمǏ تƥخÜǚ والخارƜ عǇ الخƮومة Ɗو 

  .تƥخýالمǀابلة وال

ƑيǆƑƙ :ةƮƥƑƴال ƖƑƓلƯال ƯƓواƮ وƈ Ưوƥƪ  

 Üǎعوƥال ƾاƱن ƥƥيتح Ǌبموجب ǐƦالعام ال ýƮǕا Ǉم Ƈناƛتƪي اǋ ةưالعار ƘلباƱال ǇǕ

 ǎعوƥال ýجع ǊنƋƬ Ǉم ǁلƦ Ǉاǂ Ʊوابư Ǉوƥة بǀلƱم ƘلباƱال Ƙانǂ اƦƎƼ Üاǌامتƿƍ ýحا ƘلباƱب

Ʈلحة العامة والخاƮبالم Ʃمما يم Üيǌينت Ǚ ƳراƮ اريةƥǗا Ǉم ƥبǙ  ǁلƦل ÜƇواƪال ƥح Ǐة عل

  :وư ƴưوابƱ لǀبوý الƱلباƘ العارưةÜ وتتمǉƦǋ ýƛ الưوابƱ والƬروƼ Ʊي

يجǇƊ Ɣ تǂوǉƦǋ Ǉ الƱلباƘ مما حǉƥ المƬرƮ ƳراحةÜ بمعنƱ ǏلباƘ عارưة مǇ المƥعي  .1

Ǌعي عليƥ1والم. 

بالƱلƔ ولم يحƥƥ المƬرƳ الƱلباƘ العارưة علƪ Ǐبيý الحƮرÜ وƍنما يجǇƊ Ɣ تǂوǇ متƮلة 

اƮǕليÜ وǇƍ عƥم تحƥيǉƦǋ ƥ الƱلباÜ Ƙ مرǉƥ تنƲيم اƪتعماý وƪاýƑ وƱرƾ الحƮوý علǏ الحماية 

  .الǀانونية ǐƊ الƥعاوÜǎ وƦǂلǁ المƪاعƥة Ƽي تنƲيم ƥƊاƇ المحاǂم لوƲيƽتǌا

                                                 
1-  ƣواǄية 870-866الƥاƣǕية و اǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ ǅǄ. 
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Ǉƍ اǙرتباƱ بيƱ ǇلبيǇ يýǌƪ الƼ ýƮƽي ƥعوييǇ مǇ محǂمة واحƥةƼ ÜيجǇƊ Ɣ تǀوم تلǁ  و

 ƔلƱال Ǉلة بيƮا الƱمرتب Ǉǂلم ي Ǉƍ Ưعار ƔلƱ ǐƊ ýبوƿ ƴويمن ÜƯالعار ƔلƱلي والƮǕا

  .بالƥعوǎ اƮǕلية

Ǚ يجوز تƥǀيم الƱلباƘ العارưة Ɗمام الưǀاƇ المختƭ بالƼ ýƮƽي الƥعوƽƬ ǎاǋة Ƽي ƹير  .2

 .حưور الخƮم اǓخر Ƽيǌا

نǏ يجƔ تƥǀيم الƱلƔ العارƿ Ưبƾǚƹƍ ý باƔ المراƼعةƿ ǐƊ Üبý حجز الƥعوǎ للنƲرÜ بمع .3

ƘراǂƦيم المƥǀت ýجƊ ýǚة خưالعار ƘلباƱيم الƥǀت Ǉǂيم ǊنƊ. 

4. ƔلƱ ǐƊ ýبوǀالعامة ل ƱروƬال Ǐبمعن ÜةƽƮلحة والƮالم ƱرƬ Ǐلƍ ةƼاưƍ. 

ƑƙلƑƙ :ةƮƥƑƴال ƖƑƓلƯال Ʊواǆƈ  

Ǐلƍ ةưالعار ƘلباƱم الƪǀتن:  

1- ǏƳƣǄال ƖƑƓلƯ وƈ يةƺƑƮǕا ƖƑƓلƯال:  

وǋو الǐƦ يلحǊǀ  09/ 08 رƿم مǇ الǀانوǇ 25مǇ الماƥة  و لƥǀ نƭ عليǌا الǀانوƼ Ǉي الǀƽرة الرابعة

المƥعي بƱلبǊ اƮǕليÜ والǐƦ يƺير بمǀتưاǉ نƱاƾ الخƮومةÜ المحƥƥ بƱلبǊ اƮǕليƪ ÜواƇ بالزياƥة 

Ɗو بالنƮǀاƼ ÜǇالƱلƔ اưǗاƼي يجǇƊ Ɣ يƥور حوý الƱلƔ اƮǕلي وƊ ƥƿجاز المƬرƳ للمƥعي بتƥǀيم 

  :Ʊلباưƍ ƘاƼية Ƽي الحƥوƥ اǓتية

ما يتưمǇ مǇ تƮحيƠ الƱلƊ Ɣو تعƥيý موưوعǊ لمواجǌة ƲروƱ ƻرƊ ƘƊو تبينƘ بعƥ   - أ

ǎعوƥال ƴƼر. 

 .ما يǂوǇ مǂمǚ للƱلƔ اƮǕلي Ɗو مترتبا عليƊ Ǌو متǚƮ بƮ Ǌلة Ǚ تǀبý التجزƑة  - ب
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Ɯ -   ليƮǕا ƔلƱال Ƴوưمو Ƈاǀب ƱتراƬا ƴم Üǎعوƥال Ɣبƪ يƼ ييراƺو تƊ ةƼاưƍ Ǉمưما يت

Ʊ الƛالثǙ Ü ينƔƮ الƱلƔ علǏ تعƥيƼ ýي موưوƳ الƥعوƊ ǎو علǏ حالÜǊ وƼي Ʀǋا الƬر

نƿ ƭانوǇ المراƼعاǏ Ƙ الƪبƔ الǐƦ تǀوم عليǊ الƥعوƱƊƼ ǎراǌƼاÜ وƍنما ينƔƮ التعƥيý عل

 ǐƥƌلية ومƮǕا ǎعوƥال Ǉرة عƬمبا ƐƬنا ƔلƱ ýǂ اƥيƥلبا جƱ يعتبر Ǚ ǊنƊ Ǐي علƪرنƽال

Ɗ وƊ ƔباƪƊ Ǐلƍ اƥتنƪم Ǉاǂ اية ولوƺال Ʃƽن ǏلƍليƮǕا Ɣبƪال Ǉة عƽمختل ƥانيƪ. 

ƥ  -   ƔيجƼ ÜيƲƽو التحƊ تيƿالو ƔلƱبيعة الƱ Ǐلƍ رƲوبالن Üتيƿو وƊ يƲƽتح ƇجراƎمر بǕا ƔلƱ

 ǎعوƥال Ƙانǂ Ǉƍ و ÜليةƮǕا ǎعوƥي الƼ ýƮƽال ýبƿ ýتعجاƪǙا Ǌوج Ǐعل ǊيƼ ýƮƽال

الƱلƮ Ɣالحة للƼ ýƮƽي موưوعǌاƼ Üالحǂم الƮاƥر Ƽيǌا Ǚ يƺني عǇ وجوƔ الƼ ýƮƽي 

 ǉƦيƽتي يجوز تنƿالو ƔلƱي الƼ مǂالح ǇƊ اعتبار Ǐعل ÜǊيƼ مǂار حƥƮƍي وƲƽو التحƊ تيƿالو

 ƠبƮƊ اƦƍ Ǚƍ  ǉƦيƽيجوز تن ǚƼ ليƮǕا ƔلƱي الƼ مǂما الحƊÜƻناƑتƪǙبا ǊيƼ ǇعƱ ورا ولوƼ

ǊƽاريƮبم Ǌي عليưǀي ǐƦم الƮالخ ƥيƥزم لتحǙ تيƿالو ƔلƱي الƼ مǂالح ǇǕ ÜياƑاǌن. 

ǉ -  ǇƦƋما ت  Ǉالحالة م ǉƦǋ يƼ ƱترƬما يƼ ÜليƮǕا ƔلƱا بالƱمرتب Ǉوǂو ي Ǌيمƥǀمة بتǂالمح

Ǉ تǇƦƋ بǌا المحǂمة مǇ جǌة Ǉ مرتبƱة بالƱلƔ اƮǕلي مǇ جǌة وƱƊلباƘ عارưة ǇƊ تǂو

 Ǐمت ǊưƼتر ǇƊ Ưالعار ƔلƱلي والƮǕا ƔلƱال Ǉبي ƱرتباǙر اƼمة ولو تواǂللمحƼ ÜǎخرƊ

ǂالتن ǊƑاƥبƍ Ǉم ƥƮǀال ǇƊ ǇمتبيƮبالخ ýي.  

ǎعوƥال Ɣبƪ Ǐلƍ  ناǋ يرƬنƪ :  

ƼالƪبƼ Ɣي ƿانوǇ اƛǗباǋ Ƙو اƪǕاƩ الǀانوني الǐƦ بنǏ المƥعǏ عليƥ ǊعواÜǉ والƪبƼ Ɣي 

  : مجرƦǋ ǎا المعنǏ يتƱلƔ تواƼر ǚƛث نǀاƪƊ Ʊاƪية

  التمǁƪ بوƿاƴƑ معينة - 1
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  ƿƍامة الƥليý وƛƍباƮ Ƙحة ǉƦǋ الوƿاƴƑ ومǎƥ مƬروعيتǌا  - 2

 .Ƽي الƥعوǎ الǐƦ بمǀتưاǉ يحǂم للمƥعي بƱلبǐƊǊ وǌƽƮا وƿ ƻƮانونيÜ وتǂييǌƽا  - 3

 Üةƛǚƛال ǉرƮم وبعناƥǀالمت Ǐبالمعن Üاǌببƪ Ǐاملة علǂ ابةƿر ǎعوƥبال ƻلǂي المưاǀولل

 ƥواعƿ محترما Üاǌمن ǎعوƥي الƼ ƴƿم الواǌƼ ýيƮي تحƼو ÜمƮلة الخƥƊ يرƥǀي تƼ ي حرưاǀالƼ

Ʈو ي Üƾيǀالتح ƘاƇجراƍو ƘباƛǗا ÜǇانوǀا للǀابƱحيحا مƮ اƽƮو ǎعوƥال ƴƿوا Ǉم ǊƮتخلƪما ي ƻ

Ǉانوǀا للƽمخال Ǉاǂ اƦƍ ومƮالخ ƻƮبو ƦخǕا Ǉوƥ.  

وبالتƱرƍ ƾلƪ ǏبƔ الƥعوǙ ǎبƥ مǇ التƱرƍ ƾلǏ وƪاýƑ الƼƥاÜƳ و ǋي ما يƪتنƍ ƥليǊ الخƮوم 

الواƿعيةƊ Üو ǋو ما  مƥƊ Ǉلة ƛǗباƘ وƿاƴƑ الƥعوǎ التي تƌيƱ ƥلباتǌمÜ وƦǋا ما يƱلƾ عليǌا اƥǕلة

 ƻƥǌي ǐƦانوني والǀال ƻƮا الوǌƽƮوو Üǉعواƥ اǌام عليƿƊ التي ƴƑاƿالو ƻييǂم لتƮالخ Ǌب ǁƪيتم

 Ǚ ناǋو Üǎعوƥال ƴƿوا ƴخيرة مǕا ǉƦǋ ƾƼتتوا ƥƿو Üانونيةǀال Ɲي الحجǋ ǉƦǌƼ ÜǊلحتƮم ƾيǀتح Ǐلƍ

  .تƮبƠ مجرƥ حجƿ Ɲانونية

ة يƻƥǌ مǇ جǌة ƍلǏ تحƥيǉƦǋ ƥ الخƮومة وƪبƔ الƱلƔ الưǀاƑي Ƽي الخƮومة اƥǗاري

 Üةưعار ƘلباƱانونا بƿ اǌب Ɵموƪالم ƥوƥي الحƼ Ǚƍ Ǌيلƥيجوز تع Ǚ مƛ Ǉوم Üاǌوعưا وموǌƼراƱƊو

  .ǂما يƊ ƻƥǌيưا ƪبƔ الƱلƼ Ɣي تعƥيلǋ Ǌو ƥوǇ موưوƳ الخƮومة

 Ǉم Ǉوǂيت ÜيƑاưǀال ƔلƱي الƼ Ɣبƪال ǇƊ ةƥمة العليا عمر زوǂار بالمحƬتƪالم ǎوير

  .1نƮريƊ Ǉولǌما ƿانوني وƛانيǌما واƿعيع

ǏǆوǆƑالق ƥƬǆƴال:  Ɣيني ǇƊ Ǌيجوز ل Ǚوم وƮالخ ǊيƼ Ǌيزاحم Ǚي وưاǀال ƭاƮاخت Ǉو مǋ

  .عǇ وƲيƽتǊ نƹ Ǌيرǉ وƦƍا Ƽعý يعتبر متنازǙع

                                                 
1- ƔƣوƦ ƥǄƳ ƥƑƪƗƨǄلة الƑقǄÛ  ÛيةƏƑƮلة القƜǄال ÛǏƏƑƮالق ƒلƯة الǆƨ1994Û  ƣƣƴ01الÛ ƫ319. 
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Ǐƴƽالوا ƥƬǆƴال:  Ǌباتƛƍ ýجǕ Ǉƽال ýǋƊ Ɣيني ǇƊ يưاǀوم ويجوز للƮالخ ƭاƮاخت Ǉو مǌƼ

 ýƑاƪالم Ưبع ƘباƛǗ ياƑاǀي تلưاǀا الǌمر بƋي ƥƿوم وƮالخ ƔلƱ Ǐعل Ƈبنا Ǉوǂت ƥƿ نابة الخبيرƍو

  .الƽنية وƦǋا Ǚ يعƥ تƥخƼ ǚي الواƴƿ مƱ Ǉرƻ الǀاưي

ƥة للحƾ المƱالƔ بƊ Ǌمام وتعريƪ ƻبƔ الƱلƔ الưǀاƑي علǏ انǊ مجموƳ الوƿاƴƑ المولو

  .الưǀاǚƼ Ƈ يخرǇƊ Ɯ يǂوǇ تƮرƼا ƿانونيا Ɗو واƿعة ماƥية

 ǎعوƥ يƼ يƑاưǀال ƔلƱال Ɣبƪ وǋ ارةƥǗا Ǉر عƥاƮال ƳروƬير المƺرار الǀال Ǉوǂوي

  .التعويƯ عǇ الưرر الƮƊ ǐƦاƔ المƥعي

ƱالƔ بǚƼ Ǌ للحƾ الم لưǀاƑي ǋو مجموƳ الوƿاƴƑ المنƋƬةوƦƍا ƊخƦنا علƪ ǇƊ ǏبƔ الƱلƔ ا

يجوز للǀاưي ǇƊ يǀوم بتƺييرƊ ǉو تعƥيلƱ Ǌبǀا لمبƊƥ حياƥ الǀاưي وǋو المبƊƥ المتƾƽ عليǌǀƼ Ǌا 

وưƿاƇاÜ وǋو ǇƊ الǀاưي Ǚ يجوز لǇƊ Ǌ يƺير مƪ ǇبƔ الƱلƔ الưǀاƑيÜ ولƦǋ Ǉǂا يعƥ تǀييƥا 

حƾ وتبعا لƦلýǌƼ ǁ لƪلƱاƘ وƥور الǀاưي ƪ ǇƊ ƦƍبƔ الƱلƔ الưǀاƑي ما ǋو Ǚƍ الواƿعة المولوƥة لل

ÞƘباƛǗا ýي ومحƑاưǀال ƔلƱال Ɣبƪ Ǉبي ƾرƼ ƥيوج.  

ƪ ǇƊبƔ الƱلƔ الưǀاƑي ǋو محý اƛǗباƘ ووجǌة ƍلǏ  " عمر زوƥة"وبƦǌا يýƮ المƪتƬار 

 Ɣبƪ ǇƎƼ ǁلƦا وتبعا لǌباتƛƎي ويلتزم بưاǀال Ǐعل ƴƑاƿالو Ưوم بعرƮوم الخǀحيث ي Üƾيǀالتح

Ʊالƿالو Ʃƽي نƼ ي يعتبرƑاưǀال ƔلƘ ǚير  لمحƺرار الǀي الƑاưǀال ƔلƱال Ɣبƪ Ǉاǂ اƦƎƼ ÜƘباƛǘ

  .المƬروǇƎƼ Ƴ محý اƛǗباǋ Ƙو ƦاƘ الǀرار

 ƔلƱال Ɣبƪ Ǉم تعييƥوع Üالةǌيا للجƼا ناƥيƥا تحƥƥي محƑاưǀال ƔلƱال Ɣبƪ Ǉوǂي ǇƊ Ɣويج

ƪ ƥيƥم تحƥع ǇƊ ماǂ اǌƪيƪƋم تƥلع ǎعوƥال ƯƼر Ǌعلي Ɣالة ترتǌيا للجƼي تعيينا ناƑاưǀال  ƔلƱال Ɣب

Ɣبƪام الƥو انعƊ ورƮǀمة العليا لǂالمح ýبƿ Ǉم Ưǀالن Ǐلƍ مǂا الحƦǋ Ưيعر.  
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 .الƯلƖƑƓ الǄقƓƑلة .2

 .الǏƺ üƢƣƗ الƬƢوǄة .3

 

ǏǆƑƙال Ʊƥƻلة: الƓƑقǄال ƖƑƓلƯال  

 ƳاƼƥ ƻƿمو ƦخƋي ÜǏولǕا ǇورتيƮ Ǉع Ɯيخر Ǚ ÜومةƮي الخƼ Ǌعلي Ǐعƥالم ƻƿمو Ǉƍ

ýبوǀم الƥو بعƊ ليةǂƬ وƊ وعيةưمو ƳوƼƥ ýǂƬ يƼ ǁلƦ Ǉوǂوي Üǎعوƥال Ǐعل ƥوم بالرǀيƼ.  

 ƾلƱا ما يƦǋو Üƥاưم Ƈعاƥƍ عيƥالم Ǐلƍ ǊيوجƼ Üجوميǋ ƻƿبمو ǎعوƥال ýابǀي ǇƊ انيةƛوال

 ǊنǕو Ưالعار ƔلƱال Ǌععلي Ǐعƥو المǋومة وƮي الخƼ خرǓا ƻرƱال Ǉر عƥاƮل Ǌعلي ƾلƱيƼ Ǌي

ýابǀالم ƔلƱال.  

ǋي ƱلباƘ يتƥǀم بǌا المƥعي عليǊ لمǀابلة ƱلباƘ المƥعيÜ حيث تتưمǇ  1والƱلباƘ المǀابلة

 ÜǊƿاƱي نƼ جومǋ ابةƛا بمǌنƋب Ǌǀƽا الǌƽƮو ƥƿو Üعيƥالم ƥư ǊيƼ مǂار حƥƮƍ يةƺب Üǉƥư ƘاƇعاƥƍ

  .2ليǊ مƥعي والمƥعي مƥعǏ عليǊويƮبƠ المƥعǏ ع

  ǊالحƮول Ǌم  لǂالح ƔلƱي ýب ÜƱǀƼ ƯƼالر ƥعي عنƥالم ƘلباƱ Ǉم Ǌعلي Ǐعƥالم ƻǀي Ǚ

بƱلباƘ جƥيƥة ƿبý المƥعيÜ وبƦǌا ǇƎƼ الƱلباƘ المǀابلة خƼǚا للƼƥوÜƳ تǐƥƌ بالưرورة ƍلǏ التƺيير 

  .Ƽ3ي موưوƳ الƥعوÜǎ وƦلǁ بưƎاƼة ƱلباƘ جƥيƥة

                                                 
1-  ƔƣƑǄال Ǐƺ ǎƥƏاƦƜال ƱƥƪǄال ǈƺƥƳ25 /5 ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08 /09 ǅƈ" : ǈǄƣيق ǎƤال ƒلƯو الǉ üƓƑقǄال ƒلƯال

ǈǄƬƢ ǃƳاƦǄ ƭƺƥ ǈƓلƯ ǅƳ ǘƮƺ ÛةƴƻǆǄ ǍلƳ üوƬللح ǈليƳ ǍƳƣǄال" 
2-  ƣƓƳ ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛةƻليƢ ǃƴǆǄال ƣƓƳ ƦيƦƴ93ال. 
3-  ƔƣƑǄال ƫǆƗ02  ǅوǆƑالق ǅǄ91 – 11  Ǐƺ ƠƥƊǄ12ال  ǃƑƳ üواƪ1411  ةƴƻǆǄلكية للǄال ƱƦǆƓ لقƴƗǄال

ƺيقǇƤǉ ǍƮƗ الǊƜƗ " ƔƣƑǄيƦاƳƑǄƜ Ɩية وƖƇƪǆǄ وüƑǄƳƈ كƤ ǌƥƓاƴƻǆǄ Ɩة ǄƳوǄية"... الǄƴوǄية ƺقƑǊƗƥ الǆƑƙية 
 ǃƣقƗ ƹƣǊا الƤǉ ƥاƥالق ƹلƑƢ اƤƌƺ ÛيةǄوǄƴة الƴƻǆǄحقيق الƗ وǉ لكيةǄال ƱƦǆ ƥاƥƽ ǅǄ ƹƣǊال ǅيكو ǅƈ ƒƜي ƣحƈ

 ƹƣǉ ƹلƑƢ ǈǆǓ لكيةǄال ƱƦǆ ƥاƥƽ يةƳوƥƪǄ ǃƣƳ ǏلƬǓا ǈƓلƯ ƱوƮوǄ ǅويكو ƅƑƮالق ǍلƋ ǌوƳƣƓ ƣاƥƺǓا
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Ǉانوǀال Ơمن Ǉƍانية  وǂمƍ يưاǀم للƥǀي تǌƼ Üبيرةǂ ميةǋƊ ابلةǀم ƘلباƱ يمƥǀبت Ǌعلي Ǐعƥللم

اƳǚƱǗ واخƦ نƲرة ǂاملة علǏ المرǂز الǀانوني لƱ ǚǂرƼي الخƮومة وƦلǁ لتƽاƥƮ ǐƥور Ɗحǂام 

متناưƿة Ɗو Ɗحǂام يƮعƔ التوƼيƾ بينǌاÜ وƊيưا يعتبر وƪيلة لتوƼير واƥخار الجƥǌ والنǀƽاƘ ويعتبر 

Ɗƥ اƿǙتƮاƼ ƥي اǗجراƇاÜƘ وƦلǇǕ ǁ الǀاưي بواƱƪة الƱلƔ المǀابý ينƲر ƥعوييƼ Ǉي ƍعماǙ لمب

  .ƥعوǎ واحƥة

لƥǀ وƴư المƬرƬ ƳرƱا لǀبوý الƱلƔ المǀابƼ ýي الخƮومة اƥǗاريةƼ ÜيجǇƊ Ɣ يǂوƦǋ Ǉا 

ǐƊ يǂوǇ الƱلƔ المǀابý متǚƮ بالƥعوǎ اƮǕلية اتƮاǙ Ǚ يǀبý  1الƱلƔ مرتبƱا بالƱلƔ اƮǕلي

لتجزƑةÜ ويجǇƊ Ɣ يǂوǇ الƱلƔ المǀابƼ ýي موưوƳ الخƮومة Ǚ خارƜ عنǌاǚƼ  Ü يمǇƊ Ǉǂ يƋتي ا

 Ưتعوي ƔلƱ ƥرƽلي للƮǕا ƔلƱال Ƴوưمو Ǉاǂ لوƼÜ ومةƮالخ Ƴوưمو Ǉع Ɯخار ýابǀالم ƔلƱال

لما ƼاتǊ مƔƪǂ Ǉ وما لحǊǀ مư ǇررǚƼ Ü يǀبý الƱلƔ المǀابý  2عاýƥ ومنƻƮ عǇ نزƳ الملǂية

ƍ ارةƥǘةلƮية المختƑاưǀة الǌا للجƥƥومة ومحƮالخ Ǉموưم Ǉخارجا ع Ǉاǂ اƦ.  

                                                                                                                                                    
 ǍƳƣǄال ƖƑƓƙƋ ǇƣƑƻǄ üƓƑقǄ ƒلƯƓ ǃƣقƗƗ ƅƑƳƣǕا اƤǉ ƅƑƳƣǕا ƭƺƥƗ ǅƈ üƓƽ ÛةƬƑƢ ةƴƻǆǄ üƓ ةǄƑƴة الƴƻǆǄحقيق الƗ

Ǘو ƑǊيƺ Ƨلي Ǘ ƔƥǄƗƨǄ يةǆلƳ لكيةǄ ةƳوƦǆǄال ƭƥǔل ǈƗلكيǄ  ƔƣǄ ƑǊليƳ ƱاƦǆ)15 ƑǄيو( ǈليƳ ƖƬǆ ƑǄ اƤǉو Û
 ƔƣƑǄ22ال  ǅوǆƑالق ǅǄ93 – 186  Ǐƺ ƠƥƊǄ7ال  ǃƑƳ ƥƻƬ1414  øق لƺواǄ1993يوليو  27ال  ƣƣيح ǎƤوال

 ǅوǆƑيق القƓƯƗ يةƻ11/ 91كي ƑǊƬǆ Ǐƺ ƅƑƜ ǏƗوال:  
"Ƒƽ ǏƗال ƖƑيƥحƗال ǅƳلة وƜƨǄال ƖاƣƑǊƪوال üواƽǓوا ƖƑيحƥƬƗال üحليƗ ǅƳ ƛƗǆ اƤƋ ǅƈ حققǄال ưƺƑحǄال ƑǊƓ ǃ

 ƔƣƏƑƻل ƥƥقƗ ƑǊƗلكيǄ ǅƌƺ ÛلوكةǄǄ ǏƮاƥƈ üƙǄƗ ǏǆƑƓǄال ǅǄ ليةƑƢو الƈ ǏǆƑƓǄال ƖاƤ ƑǊيƺ ǌƥحƗǄال ǏƮاƥǓا
 ƔƣǄ ƱاƦǆ Ǘو ƑǊيƺ Ƨلي Ǘ ƔƥǄƗƨǄية وǆلƳ ƔƦƑحي ƑǊل ǅيƦƏƑالح ƫƑƢƪǓ15ا ƑǄƑƳ ." 

1-  ƔƣƑǄال ƫǆƗ867 ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08 /09  ǅƈ ǍلƳ ":ال ǅيكو ƒلƯلƑƓ ƑƯƓƗƥǄ ǅƑا كƤƋ ÛǗوƓقǄ üƓƑقǄال ƒلƯ
ǏلƬǓا." 

2-  ƔƣƑǄ21ال  ǅوǆƑالق ǅǄ91 – 11  Ǐƺ ƠƥƊǄ27ال   üيƥƺƈ1991 " ƱƦǆ ǅƳ ƭويƴƗال ƶلƓǄ ǅيكو ǅا ƒƜي
ƑƻƬƗǄو ǗƣƑƳ لكيةǄال." 
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Ʊ ǐƋƼلƔ يترتƔ علƍ ǏجابتǙƊ Ǌ يحǂم للمƥعǏ بƱلباتǂ Ǌلǌا Ɗو بعǌưا Ɗو ǇƊ يحǂم لǊ بǌا 

Ǌعلي Ǐعƥلحة المƮلم ƥيƽة يƥيǀابلة 1مǀم ƘلباƱ يǋ.  

وƪيلة Ƽƥاǂ Ƴاƻƥǋ Ǉ المƬرƳ  مƍ Ǉجازة ǉƦǋ الƱلباÜƘ بƮورة عارưةÜ علƪƊ ǏاƊ Ʃنǌا  

المƥعǏ عليÜǊ الƻƥǌ منǌا باƪǕاƩ تحƪيǇ مرǂزǉ الǀانوني ǌƼي تƬبǊ الƼƥوƳ الموưوعيةǋǚǂƼ Üما 

يرمي ƍلǏ تƽاǐƥ الحǂم للمƥعǏ بƱلباتÜǊ زياƥة علƦǋ Ǐا رƹبة المƥعǏ عليƼ Ǌي الحƮوý علǏ ميزة 

Ǌة بƮخا.  

ǂي ǇƊ Ǉيتعي ÜليƮǕا ƔلƱبال Ʊمرتب ýابǀالم ƔلƱال ǇƊ اعتبار Ǐوعل Ǉبي Ʊارتبا ǁناǋ Ǉو

 ÜǊبولǀمة بǂالمح ǇƦƋما ت ƥوƥي حƼ Ǉوǂي ǇƊ Ɣا يجưيƊو ÜǊعي عليƥالم ƘلباƱلي وƮǕا ƔلƱال

 ƔلƱي الƼ مǂالح ýيƱوتع ǊمƮخ ƘعناǗ ÜǊعلي Ǐعƥالم ƥيلة بيƪو ýابǀالم ƔلƱال Ǉوǂي Ǚ Ǐحت

  .اƮǕلي

 Ɣيترت Üǎعوƥال Ƴوưمو ƯƼلي ورƮǕا ƔلƱال ýبوƿ مƥع ǇƊ ياǀƱمن ǇاǂƼ ƯƼر Ǌعن

ýابǀالم ƔلƱ2ال ƴتاب ƳرƽالƼ ÜƇاưǀا الǌưƼر ǎعوƥ Ƴوưي موƼ ýابǀم ƔلƱ ýبوƿ ýǀيع ǚƼ Ü

 Ưالعار ƔلƱلي والƮǕا ƔلƱال Ǉبي ƾرƽال  Ǉمǂنا يǋو ÜýƮǖل)ýابǀالم ( Ʊخير مرتبǕا اƦǌƼ

 .باǕوý مǇ جميƴ النواحي الǀانونية والưǀاƑية

ƘلƑƙال Ʊƥƻة: الǄوƬƢال Ǐƺ üƢƣƗال  

ýخƥالت Ǉƍ اǌليƍ ƾرƱالت Ǉمم ƥب Ǚ ا وǌưعوار ýاǂƬƊ Ǉم ýǂƬ وǋ ومةƮي الخƼ.  

  

                                                 
1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛƅƑƺو الوƓƈ ƣǄحƈ124. 
2-  ƔƣƑǄال ƫǆƗ868  Ǖية و اǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ ǅǄǆƈ ǍلƳ يةƥاƣǈ": ǃƣƳ ǏلƬǓا ƒلƯال üوƓƽ ǃƣƳ ǍلƳ ƒƗƥƗي

üƓƑقǄال ƒلƯال üوƓƽ." 
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Ǘوƈ :üƢƣƗية الǉƑǄ  

1. üƢƣƗال ƹيƥƴƗ:  

 Ǐعƥة بالمƱا مرتبǌنƊ Ǐبمعن ÜƱǀƼ اǌيƼرƱة بǀارية متعلƥǗومة اƮالخ Ǉƍ)عامة ƥرƽال ( Ǐعƥوالم

 Ǌارة (عليƥǗا(ÜǇميƮالخ ǎƥيتع Ǚ اǋرƛƋƼ Üيرƺا الǌمن ƥيƽتƪي Ǚار وưي Ǚو Ü  اƦǋ Ǉاǂ Ǉƍ Ǉǂول

ǁلƦ ǊلƼ ومةƮي الخƼ ýخƥي التƼ Ǉمǂت ǊلحتƮم ǇƊ ǎير يرƺال.  

ƼالتƥخƼ ýي الخƮومة ǋ Üو ƍجراƇ يǀوم بǊ مǇ لم يǇǂ خƮما بǌاƿ ÜاƥƮا ǇƊ يمƼ ýƛي 

ǎعوƥبال Ʊمرتب ƔلƱب Ǌƪƽم لنǂالبا الحƱ وƊ ǊلباتƱ يƼ ومƮالخ ƥحǕ ماưمن ÜاǌومتƮ1خ ýخƥالتƼ Ü

رưةÜ تتƴƪ بǊ الخƮومة اƥǗاريةÜ ويتƴƪ نƱاǌƿا علǏ اعتبار ƥخوǋ ýو نوƳ مǇ الƱلباƘ العا

خƮوم لم يǂونوا ƱرƼا Ƽيǌا عنƥ انعǀاǋƥا ƪواƇ مǇ تلǀاƇ نƊ ÜǊƪƽو ƍلزام Ƭخƛ ƭالث مǇ الƺير 

  .الخارƜ عǇ الخƮومة بالƥخوƼ ýيǌاÜ وǋو ما يƪمǏ باختƮام الƺير

 ƥواعƿ Ǌعلي ƾبƱتن ÜƯعار ƔلƱ وǋ ýخƥالت ǇƊ اعتبار Ǐة وعلǌة بالجǀالمتعل ƭاƮختǙا

 ƔلƱالƼ ÜƯالعار ƔلƱر الƲبن ƭتخت Ǉي مǌƼ ÜليƮǕا ƔلƱر الƲة بنƮمة المختǂية والمحƑاưǀال

  .اƮǕلي ǂما رƊينا ǋو مǇ يحƥƥ الجǌة الưǀاƑية

 Ǉبي ƥيƥج Ǉم Ƴة النزاƥعاƍو Üةưام متعارǂحƊ ورƥƮ Ǉومنعا م ƘاƇجراǗوا Ƙƿيرا للوƼتوƼ

 .Ƴ الجزاƑرǐ للƺير ǇƊ يتƥخƼ ýي الخƮومة للƼƥاƳ عǇ مƮالحǊخƮوم مختلƽيƊ ÜǇجاز المƬر

2. üƢƣƗال Ưوƥƪ:  

علǏ الƬروƱ العامة لǀبوý التƥخǂ ýما ưƊاƘƼ  09/ 08 رƿم مǇ الǀانوǇ 194نƘƮ الماƥة  

  :ƬرƱا ƈخر 195الماƥة 

                                                 
1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛةƻليƢ ǃƴǆǄال ƣƓƳ ƦيƦƴال ƣƓƳ14. 
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ƼيجǇƊ Ɣ يتوƼر ƬرƱي المƮلحة والƽƮةÜ وǉƦǋ اǕخيرة تعني Ʊ ǇƍالƔ التƥخǋ ýو  .1

 .1المرǂز الǀانوني موưوƳ النزاƮƳاحƔ الحƊ ƾو 

2. ǁلƦ ƻǚحالة خǗرار اƿ Ǉمưما لم يت ÜƯǀالن ƥحالة بعǗة اǌمام جƊ ýخƥا التƦǋ ýبǀي Ǚو. 

 .و يجǇƊ Ɣ يǂوǇ التƥخý مرتبƱا ارتباƱا ǂاƼيا مƱ ƴلباƘ الخƮوم .3

4. ƱرتباǙا ƾǀتح Ǉم ƥبǙو. 

 .وǇƊ يبƿ ǐƥبƽƿƍ ýاý باƔ المراƼعة .5

6. ƾƼيتم و Ǉوا ǀالم ƘاƇجراǗاǎعوƥال ƴƼ2ررة لر .  

مƿ ǇانوǇ اǗجراƇاƘ  94وǋنا يƋتي تبايƼ Ǉي مواƻƿ المحǂمة العليا حيث نƘƮ الماƥة 

  .3"تǀبý الƱلباƘ التƥخƼ ýي ǐƊ حالة ǂانƘ عليǌا الƥعوǎ ممǇ لǌم مƮلحة Ƽي النزاƳ"المƥنية 

يƠ الƮر 194المƥنية و اƥǗارية الموưوƳ مǇ خýǚ نƭ الماƥة  Ƙو حƪم ƿانوǇ اǗجراƇا

  .حيث منýǂ Ơ مǇ لǊ مƮلحة ƍمǂانية التƥخƊ ýمام ƥرجتي التǀاưي

7.  Ǉم ƭخƬيعتبر ال Ǚو ÜومةƮالخ Ǉع Ɯير الخارƺال ƻرƱ Ǉم Ƈا جاƦƍ Ǚƍ Ǉوǂي Ǚ ýخƥالت

الƺير Ƽي الخƮومةƦƍ Üا ǂاƱ ǇرƼا Ƽيǌا ويملƬ Ǌǂخƈ ƭخرǚƼ Ü يعتبر ƹير Ƽي الخƮومة 

Ǚ يتƥخلوǇ وƍنما تنƴƱǀ الخƮومة حتǏ يǀوم الخلƻ العام ǕحƱƊ ƥراƻ الخƮومةƼ Üالورƛة 

ƻلƪام الǀة مƛا الورǌيƼ. 

ƑيǆƑƙ :üƢƣƗال Ʊواǆƈ  

                                                 
1-  ƔƣƑǄ195ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08 /09. 
2-  ƔƣƑǄ14ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08 /09. 
3-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǅǄحƥال ƣƓƳ ƔƥƑƓƥƓ43. 
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 ƔلƱما بƍ ǁلƦو ÜǊم لǂالح ƔالƱ ومةƮي الخƼ ýخƥلحة التƮم ǐƦ ýǂل ƳرƬجاز المƊ ƥǀل

مرتبƱ بالƱلƔ اƮǕليƊ Üو منƲما Ǖحƥ الخƮومƼ Üالƺير يتƥخǋ ýنا  باختيارƼ ǉي خƮومة ƿاƑمة 

 ÜǇيƼرƱ Ǉرعيا بيƼ وƊ لياƮƊ ماƍ Ǉوǂي ýخƥ1"تبعيا"والت .  

1. ǎƥƑيƗƢǗا üƢƣƗ2ال  

ƈ .  Ǖو اƈ ǏلƬǓا üƢƣƗالǏǄوƜǊو الƈ ǏǄƑƬƗƢ:  

يǂوǇ التƥخƮƊ ýليا عنƥما يتưمƥƍ ǇعاƇاƘ ":بƋنǊ  08/09مǇ الǀانوǇ  197لƥǀ عرƼتǊ الماƥة 

ýخƥالمت ƠالƮل."  

Ǘا ýخƥالت ýبوǀو ولƊ اميƮلي"ختƮǕا "ǊالبƱل Ǉوǂي ǇƊ ƥبǚƼ  ةƽƮانونية وƿ لحةƮم

  .تبرر ƱلبǊ للتƥخƬ ýخƮية 

 Ʀو يتخǌƼ ǇميƮالخ Ǉم ǐƊ Ǉع ƴƼاƥي Ǚ وǌƼ ÜاتيƦ ƾبح ǊاحبƮ ƔالƱلي يƮǕا ýخƥالتƼ

 ýبƿ ا ماƦƍو Üǎعوƥي الƼ ومƮة الخǌي مواجƼ ÜǊم لǂالح ƔالƱيƼ ÜومةƮي الخƼ Ǌƪƽلن ýǀتƪم ƻƿمو

رǂزا ويƮبƠ خƮما Ƽي الƥعوÜǎ لǇƊ Ǌ التƥخý اƮǕلي Ƽي الخƮومة اƥǗارية يǂتƔƪ المتƥخý م

يبǐƥ ما يƬاƇ مƱ ǇلباƘ وƼƥوƳ لǊ مƮلحة Ƽي ƍبƥاǌƑاÜ وبمجرƿ ƥبولǊ يƮبƠ المƥعǏ عليƼ Ǌي 

تنƭ الماƥة  حيث الخƮومة Ƽي مواجǌة المتƥخƦǌƼ Üýا اǕخير يتƥǀم بƱلباƘ يƪتƽيƥ منǌا ƬخƮيا

194 /1   Ǉانوǀال Ǉ08/09م ǊنƊ Ǐوم:" علƮي الخƼ ýخƥالت Ǉوǂي مرحلة يƼرجة وƥ وƊ يƼ ة

  ".اƪǙتƑناƻ اختياريا Ɗو وجوبيا

                                                 
1- ƥيƸƬال ƣǄحǄ يةƥاƣǕا ƖƑƳƦƑǆǄال Ǐƺ Ưيƨالو ÛǏلƴƓ Û ÛةƓƑǆƳ ÛƲيƦوƗوال ƥƪǆلل ǃلوƴال ƥاƣ ÛƯ ǅوƣ2009 ƫ Û

304. 
2-  ǅǄ ƣواǄ196ال  ǍلƋ198 ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
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 ƾعي بالحƥومة ويƮي الخƼ اجمǌي ǊلبƱب ýخƥالمت ǇǕ جوميǌال ýخƥبالت ýخƥا التƦǋ Ǐمƪوي

لنÜǊƪƽ وتƥخƮƊ ǚليا لتمييزǉ عǇ التƥخý التبعي Ɗما تƪميتǊ بتƥخý اختƮاميǇǕ Ü المƥخý يختƮم 

ǌما وǋƊم ميزة لƦǌا التƥخƊ ýنǊ يميز ƮاحبǊ بƱلƔ حƼ ƾي الخƮومةǌƼ Üو يƥعي بحƼ ƾي مواجǌت

Ǌعلي Ǐعƥعي والمƥالم Ǉم ýǂ ةǌي مواجƼ Ǌب ƭخا.  

 ƥǀƼ ةƥاعǀال ǉƦǋ Ǉخروجا عƼ ƻناƑتƪǙة اǌمام جƊ ةƥيƥج ƘلباƱ Ƈاƥبƍ ƴة العامة تمنƥاعǀال Ǉƍ

ƊباƟ المƬرƳ بتƺيير الƱلƔ الưǀاƑي مǇ حيث اƬǕخاƭ عƱ ǇريƱ ƾلباƘ التƥخý الǌجومي وƦǋا 

يǂوǇ التƥخƼ ýي الخƮومة Ƽي Ɗو ƥرجة :" علƊ ǏنǊ 08/09مǇ الǀانوǇ   1/ 194ما ƥǂƊتǊ الماƥة 

  .1وƥǂƊتǊ المحǂمة العليا Ƽي ƿراراتǌا Ü"مرحلة اƪǙتƑناƻ اختياريا Ɗو وجوبيا وƼي

ƒ .  ǏưƻحƗو الƈ ǏƴƓƗو الƈ ǏǄƑǄƮǆǗو اƈ ǏƳƥƻال üƢƣƗال:  

 Ǉانوǀال ǊƼعر ƥǀا  092/ 08لƪومة ملتمƮالخ ƻراƱƊ ƥحƊ ةƥانƪعم ومƥب ýخƥيام المتƿ ǊنƋب

ƼƥاƦǋ Ƴا الƱرƊ ƻو ƦاƥƮƿ ǁ الحƽاƿ Ʋبوý مباƥرتƬ ÜǊريƱة ǇƊ تǂوǇ لǊ مƮلحة Ƽي ƥعم ǋجوم Ɗو 

ǎعوƥي الƼ ýƮƽال Ƙƿو Ǌƿوǀح Ǐ3عل.  

 ǇميƮالخ ƥحǕ مامưنǙا Ǐعل ýخƥا المتǌيƼ رƮتǀوالتي ي ýخƥور التƮ Ǉورة مƮ ýƛو يم

 Ǐعƥو المƊ عيƥالم ƘلباƱ ƥييƋلت ýخƥنما يتƍو ÜǊƪƽانوني لنƿ زǂو مرƊ ƾبح ƔالƱي Ǚ ناǋ ýخƥالمتƼ

                                                 
Ǐƺ الǄلƥƽ Û :17/05/1989  ǃƽƥ ƹاƥا الǄحكǄة الƴليƑ الƥƑƗƓ ƥƣƑƬيƣƣƳ3ơ  1993الƜǄلة القƏƑƮية  لǆƨة  -1

حيƖƦƑƜƈ Ƙ الǄحكǄة الƴليƑ الǏƺ üƢƣƗ الƥǄ ƅƑǆƙƈ ǃƑƬƢحلة ) ǃ قƓ ǃ( )ǎ ƒ ( ƣƮ)ق Ʈƽ Û)ǃية 52 489
ƹƑǆƏƗƨǗا. 

2-  ƔƣƑǄية   198/1الƥاƣǕية و اǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ ǅǄ. 
3-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǅǄحƥال ƣƓƳ ƔƥƑƓƥƓ43. 
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Üتبعيا ǚخƥت Ǐمƪوي ÜǊعلي  ƥحƊ ةƥاعƪم ƾريƱ Ǉع Ǌƿوǀح Ǐة علƲƼالمحا Ǌخلƥبت ƥƮǀي ýخƥالمتƼ

Ǌƿوǀح Ǉع ƳاƼƥي الƼ ومةƮي الخƼرƱ1.  

Ǘا ýخƥالمت ǇƊ اعتبار Ǐم وعلưين ǐƦم الƮالخ ƘلباƱ ƥييƋت Ǐعل ƱǀƼ رƮتǀي ǉورƥ ماميưن

ƥاتي يƦ ƾح Ǌƪƽلن ýخƥالمت ƔلƱ ǇƎƼ Üما ƾبح Ǌƪƽلن ƔلƱي ǇƊ Ǉوƥ ýخƥو يتǌƼ Ǌليƍي موƼ Ǌة عيǌاج

Ƽ ÜومةƮي الخƼرƱ وƊ جومياǋ ƭخƬاعتبار ال Ǉالعبرة مƼ Üجومياǋ ǚخƥالحالة تعتبر ت ǉƦǌ

Ǌوم لƮالخ ƻييǂت Ǚ انونيǀال Ǌƽييǂة تǀيǀو بحǋ مامياưنƍ.  

بǇƋ التƥخǙ ý يǀبǙƍ ý مǇ الƺير Ƽي الƥعاوǇƊ Ǚƍ ǎ  198ورƼ ƥي الǀƽرة الƛانية مǇ الماƥة 

ƹ ƾريƱب Ǌƪا يمǌيƼ رƥاƮم الǂرةالحƬير مباƹ ةǀريƱب Ǌليƍ ƥتمت ǉارƛƈ ǇǕ رƬير مبا.  

 Ǚم وƮا الخƦǋ ƘلباƱ ƥييƋلت ƳاƼƥال ǊوجƊ Ƈاƥبƍ Ǐمامي علưنǙا ýخƥور المتƥ رƮتǀحيث ي

  .2يƥǀم Ʊلبا جƥيƥا

2. ǎƥƑيƗƢǗا üƢƣƗا الƤǉ ƥƑƙƆ:  

 Ʊتراب Ǉة مƮالخا ǊƱروƬة وƽƮلحة وƮم Ǉالعامة م ǊƱروƬ ýخƥي التƼ ƘرƼا تواƦƍ

ƥǀ تحǂم بǀبوý التƥخƊ Üýما ǇƎƼ المحǂمة ƥƿ تحǂم ƊمريƥƼ ÜǇاƿ Ƈبƽƿƍ ýاý باƔ المراƼعةÜ وưرورة اǗب

Ǌبولƿ مƥي بعưǀا تǌنƎƼ رةƼير متوƹ ƱروƬال ǉƦǋ ǇƊ مةǂالمح ƘƊا رƦƍ.  

وƼي حالة ƿبوý التƥخý بنوعيǊ يƮبƠ المتƥخƱ ýرƼا Ƽي الƥعوǎ ويǂوǇ الحǂم الƮاƥر Ƽيǌا 

Ƽ ǇعƱال Ǌيجوز لƼ ÜǊول Ǌي حجة عليƼ Üýخƥالمت ǇƋب ýيƿ ƥǀƼ ǁلƦ ƴوم Üبةƪالمنا ǇعƱال ƾرƱب Ǌي

                                                 
1- ÛيةƥƑƜƗية والǆƣǄال ƖƑƴƺاƥǄال üوƬƈ Ûǎƣǆǉ ƣǄحƈ Ûƥƪǆ ƥاƣ ǅوƣ ÛةƴƓƯ ǅوƣ  ǅوƣلƓƣ Û2002 ƫ Û458. 
2-  ÛƔƣوƦ ƥǄƳ ƥƑƪƗƨǄة الǆƨ يةƏƑƮƽ لةƜǄ ÛǏƏƑƮالق ƒلƯال üلة حوƑقǄ1994  ƣƣƳ Û01. 
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التƥخý التبعيǙ Ü يجوز لǇƊ Ǌ يƱعƼ Ǉي الحǂم الƮاƥر علǏ مǇ تƥخý لتƋييƊ Üǉƥما Ʀƍا ƱعƦǋ Ǉا 

  .اǕخير جاز للمتƥخý اǙنưمامي ǇƊ ينưم ƍليƼ Ǌي الخƮومة Ɗمام الجǌة المختƮة

الƥعوǎ للمتƥخý وحجة عليÜǊ وماƥام المتƥخý يرمي والمنƊ ƾƱنǊ ما ƥام الحǂم الƮاƥر Ƽي 

 ǐƦم الƮالخ ƘلباƱ يƼ رƥاƮال Üمةǂالمح Ƈاưƿ يƼ رƲة النƥعاƍو ÜǊƑاƺلƍ Ǐلƍ مǂي الحƼ ǇعƱال Ǉم

تƥخý لتƋييƥ ǉƥوǇƊ Ǉ يرمي بƱعنƍ ǊلǏ التƥǀم بƱلباƘ تƺايرǋاÜ وماƥام ǇƊ للمتƥخý مƮلحة وƼاƥƑة Ƽي 

  .ǂوǋ Ǉناǁ علة Ƽي رǉƦǋ ƯƼ الƱلباƘتƋييǉƦǋ ƥ الƱلباǚƼ Ƙ يعǇƊ ýǀ ت

وƦƍا حǂم بعƥم ƿبوý التƥخǌƼ ýنا Ǚ يملƱ ǁالƔ التƥخǙƍ ý الƱعƼ Ǉي الحǂم الƮاƥر بعƥم 

ǎعوƥال Ƴوưي موƼ رƥاƮم الǂي الحƼ ǇعƱال ǁيمل ǇƊ Ǉوƥ Ǌخلƥت ýبوƿ.  

وبƦǌا ǇƎƼ التƥخý بنوعيǊ يجيز للمتƥخǇƊ ý يƱعƼ Ǉي الحǂم الƮاƥر بالƱريƾ المناÜƔƪ وƼيما 

 Ǐا علǌمن ýǂل ƾرƱنتƪمامي وưنǗا ýخƥام والتƮختǙا ýخƥت Ǉم ýǂ ارƛƈ ƻتختل ƾابƪر الƛǕا اƥع

ǎƥح. 

ƈ .  ǏǄƑǄƮǆǕا üƢƣƗال ǅƳ ةƓƗƥƗǄال ƥƑƙǑ1ا:  

Ǉ يتمتƴ بحƾ تƪيير الخƮومة وحƾ الƼƥاǇƍ Ƴ المتƥخý التبعي يعتبر خƮما ناƮƿاǂ ǇƎƼ Üا

Ƽ ƾالح ǁيمل Ǚ ǊنƎƼومة اللƮي الخƼ ƻرƮبالت ƾيما يتعل ƾوǀالح Ǐر علƮتƿوا ƾما تعل Ǚƍ مǌ

  :اǗجراƑية الخاƮة بǊ ويترتƔ علƦ Ǐلǁ ما يلي

Ǉƍ المتƥخý اǙنưمامي Ǚ يجوز لƱ ǊرƟ وتƥǀيم ƱلباƘ تƺاير ƱلباƘ الخƮم اƮǕلي Ƽي  :1

Ʀوال Üǎعوƥر الƮتǀت Ǌا عليƇوبنا ÜǊلباتƱ ƥييƋلت ƳاƼƥ ǉوجو ǐƥيب ǇƊ Ǌنما يجوز لƍو ÜǉƥييƋلت ýخƥت ǐ

  .وƲيƽة المحǂمة Ƽي التƥخý اǗنưمامي علǏ الƼ ýƮƽي موưوƳ الƥعوǎ اƮǕلي

                                                 
1-  ÛƥقƬ üيƓǆ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ƫ228. 
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Ǉƍ المتƥخƍ ýلǏ جانƔ المƥعǏ عليÜǊ يجوز لǇƊ Ǌ يتمǁƪ بƴƼƥ ǐƋ موưوعي Ɗو بعƥم  :2

 Ǐعƥالم Ǌب ǁƪولو لم يتم ÜýبوǀالǊب ƇǙƥǗي اƼ خيرǕا اƦǋ ƾح Ʊǀƪ ƥƿ Ǉǂما لم ي ÜǊعلي.  

Ɗو تƮالحǊ مƴ ) ترǁ الخƮومة وزوالǌا(Ǉƍ تنازý المƥعي عǇ الخƮومة اƮǕلية  :3

Ǌو تنازلƊ Ǌعلي Ǐعƥان الم Ǌعلي Ɣيرت Ǌعيƥي ǐƦال ƾالح Ǉع ýبوƿ مƥم بعǂالح ǇƊ ماǂ ýخƥالت Ƈاưǀ

  .Ƽ Ǌي جميƴ اǕحواý انưǀاƇ التƥخýالƥعوǎ اƮǕليةƊ Üو ببǇǚƱ عريưتǌا يترتƔ علي

ƒ .  ǏǄوƜǊال üƢƣƗال ǅƳ ةƓƗƥƗǄال ƥƑƙǑ1ا:  

 ƴيتمت ǊنƎƼ اƦول Üǎعوƥي الƼ ýامǂم الƮام الخǀوم مǀلي يƮǕو اƊ جوميǌال ýخƥالمت Ǉƍ

  .بحǀوƾ المƥعي اƮǕلي

1:  Üاǌعن ýو يتنازƊ اǌيƼ ýƥيع ǇƊ Ǌما لǂ ƘلباƱ Ǉم ƇاƬما ي ǐƥيب ǇƊ Ǌلي لƮǕا ýخƥالمت Ǉƍ

ا علǏ المحǂمة ƍلǏ جانƮƼ Ɣلǌا Ƽي موưوƳ الƥعوǇƊ ǎ تƼ ýƮƽي ƱلباƘ المتƥخý اƮǕليǂ Üم

وǙ يترتƔ علǏ تƥǀيم Ʀǋا الƱلƍ ƔرجاƥƮƍ Ƈار الحǂم Ƽي الƥعوǎ اƮǕلية Ʀƍا ǂانƮ Ƙالحة الحǂم 

 ǁلƦ ƥبع ýخƥالت ƔلƱ يƼ رƲلية وتنƮǕا ǎعوƥي الƼ ýƮƽبال ǙوƊ ومǀمة تǂالمح ǇƊ Ǐبمعن ÜاǌيƼ

  .Ƽيǂ ÜǊما لǌا ǇƊ تحǂم Ƽي Ʀǋا الƱلƔ مƴ موưوƳ الƥعوǎ اƮǕلية ǂلما ƊمƦ Ǉǂلǁ للحǂم

2:  Üعيƥم المǂي حƼ ǊنǕ المحلي ƭاƮختǙم اƥبع ƴƼƥال Ǌيجوز ل Ǚ ليƮǕا ýخƥالمت Ǉƍ

وƦǋا اǕخير ليƩ لǊ اƇǙƥǗ بƦǌا الÜƴƼƥ ومجرƥ مباƥرتǊ بالتƥخý تعني رưاǉƇ باختƮاƭ المحǂمة 

  .المحلي

خƪر المتƥخý اƮǕلي ƥعواǉ حǂم عليǊ بتحمý مƮاريǊƽ ومƮاريƻ خƮمÜǊ وƦƍا Ʀƍا  :3

ǇخريǓوم اƮالخ Ǐعل ƻاريƮم بالمǂح ǉعواƥ يƼ Ơنج.  

                                                 
1- ƥقƬ üيƓǆÛ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ƫ228. 
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       4 : ƭاƮم اختƥو بعƊ اǌبولƿ مƥو بعƊ ليةƮǕا ǎعوƥي الƼ ومةƮالخ ǁم بترǂالح Ǉƍ

ǂانƦ ƘاƘ المحǂمة مختƮة  Ǌ انưǀاƇ الخƮومة Ƽي التƥخǇƍ ýالمحǂمة بالنƲر ƼيǌاǙ Ü يترتƔ عن

 Ǉاليمي Ǌتوجي Ǌما لǂ ÜǊبولƿ ƱروƬيا لƼتوƪم Ǉاǂو ǉالوجو ƴجمي Ǉلي مƮǕا ýخƥالت ƔلƱ رƲبن

  .الحاƪمة

Ɗما Ʀƍا حǂم الǀاưي ببǇǚƱ العريưة المƽتتحة للƥعوƎƼ ÜǎنǊ تزوý بǊ الƥعوǎ بجميƛƈ ƴارǋا 

ýخƥالت ǁلƦ يƼ بما.  

  :اǏƺ üƑƢƣǕ الƬƢوǄة .3

 ƈ.   Ǐƺ üƑƢƣǕية اǉƑǄةǄوƬƢال:  

 ƴƼومة لم ترƮي الخƼ ýخƥير المتƺال ǇǕ ǐالجبر ýخƥوالت ýخاƥǗير باƺام الƮاخت Ǐمƪوي

ǁلƦ يƼ ةƥراƍ Ǌل Ǉوǂت ǇƊ Ǉوƥ اǌنما يلزم بƍو ÜǚƮƊ Ǌ1علي ÜاريةƥǗومة اƮي الخƼ يرƺام الƮاختƼ Ü

باǗراƥة معناǉ تǂليƬ ƻخƭ خارƜ عǇ الخƮومة بالƥخوƼ ýيǌاÜ وǋو علǏ عƩǂ التƥخý الǐƦ يتم 

 Ǐعƥو المƊ عيƥالم Ǉم ƔلƱب Ǉوǂومة يƮي الخƼ ýخاƥǗو اƊ ǐجبارǗا ýخƥالت ǇƎƼ Üيرƺة للƥرƽالمن

 .Ɗو بƋمر مǇ المحǂمة 2عليǊ علǏ الƪواÜƇ الǐƦ يرǎ مǇ مƮلحتƥƍ Ǌخاý الƺير

 ƒ.  ƥيƸال ǃƑƬƗƢا ǅǄ ƭƥƸال: 

  :والƺرƯ مƥƍ Ǉخاý الƺير Ƽي الخƮومة يتمƼ ýƛي ǚƛث نǀاƪƊ Ʊاƪية

 .لǏ الƺير بƦاƘ الƱلباƘ المرƼوعة بǌا الƥعوǎ اƮǕلية Ɗو بƱلƔ يوجƍ ǊليǊ خاƮةالحǂم ع - 1

                                                 
1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال Ûǎƣǆǉ ƣǄحƈ458. 
2-  ƔƣƑǄ199ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08 /09. 



 اإلطار القانوني للتحقيق في الخصومة اإلدارية                           :   الفصل األول
 

 88 

جعý الحǂم الƮاƥر Ƽي الƥعوǎ اƮǕلية حجة علǏ الƺير وملزما لǊ حتǙ Ǐ تنǂر حجتǊ باعتبار  - 2

 .Ɗ1نǊ لم يƱ ǇǂرƼا Ƽيǌا

3 - Ǉƍو Üǉƥي Ƙتح Ǉوǂلية تƮǕا ǎعوƥي الƼ ة منتجةƿية ورƊ يمƥǀير بتƺلزام الƍ رƮعن Ƙباƛƍ

 Ǚ ǐƦوال Üجبرا ýخƥالم Ǐعل Ʃير وليƺال ýخاƥƍ يƼ Ɣƹير ǐƦم الƮالخ ƾعات Ǐعل ƴǀلحة يƮالم

حتǏ لو اƪتنƥ علƬ ǏرƱ محƥƥ لǚختƮاÜƭ علǏ  يجوز لƛƍ Ǌارة الƴƼƥ بعƥم اǙختƮاƭ اƿǗليمي

ƘعاƼالمرا Ɣبا ƾǚƹƍ ýبƿ ýخاƥǗيتم ا ǇƊ.2 

 ƚ.  ةǄوƬƢال Ǐƺ ƥيƸال üƑƢƣƋ Ưوƥƪ 

ƱروƬ ýƛيما يلي تتمƼ ومةƮي الخƼ يرƺال ýخاƥƍ: 

1 -ƥيƽير مƺال ýخاƥƍ Ǉوǂي ǇƊ Ɣايج  ƾعات Ǐعل ƴǀلحة يƮالم Ƙباƛƍ ǇƊ Ǐالة بمعنƥير العƪ Ǉƪلح

 . الخƮم الǐƦ يرƼ Ɣƹي ƥƍخاý الƺير

2 - ƘعاƼالمرا Ɣبا ƾǚƹƍ ýبƿ يرƺال ýخاƥƍ Ɣيج. 

2 -  ƭاƮختǙم اƥبع ƴƼƥير الƛي ǇƊ امƮي الخƼ ýخƥير المƺيجوز لل Ǚية وƑاưǀة الǌليمي للجƿǗا

ƭاƮختǚل ƥƥمح ƱرƬ Ǐعل ƥتنƪولو ا Ǐحت ÜاǌمامƊ ورưة بالحƽلǂالم. 

ƣ-ةǄوƬƢال Ǐƺ ƥيƸال üƑƢƣƋ Ǐƺ ǏƮƑالق ƥوƣ  

ǎƥاƣǕا ǏƮƑللق ǏƓƑƜيǕا ƥوƣال ǃƳƣ  

                                                 
1-  ƔƣƑǄ199ال ǅوǆƑالق ǅǄ يةǆƑƙال Ɣƥقƻال ǃƽƥ 08/09. 
2-   ƔƣƑǄ202و  200ال  ǃƽƥ يةƥاƣǕية و اǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ ǅǄ08/09. 
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  Ǉانوǀال Ǌي منحưاǀيجابي للǗور اƥعما للƥƼ مƿة 09/ 08 رƥيƥج ƘاƱلƪ   ǉما يرا Ʀيتخ ǇƊ يƼ

  :Ƽيجوز لǊ 1راƇاƥ ƘوǇ مخالƽة الǀانوǇمناƪبا مƍ Ǉج

1.  ýخاƥƎب ƇاưتƿǙا ƥية عنƥيƥǌرامة التƺلة الƑاƱ Ƙوتح ÜǊƪƽن Ƈاǀتل Ǉوم ولو مƮالخ ƥحƊ مرƋي ǇƊ

 .ƥƍخالǊ مƽيƥ لحƪ Ǉƪير العƥالة Ɗو ǌƲǗار الحǀيǀة ǇƊ مǇ يرƼ ǎي

2. Ǉامưال ýخاƥǗ ومƮللخ ǚجƊ Ơيمن ǇƊ. 

3.  ýƑاƪير لوưللتح Ǉامưلل ǚجƊ Ơيمن ǇƊǊاعƼƥ. 

ƍلǏ  يýƮƽ الǀاưي Ƽي ƱلƔ الưماǇ وƼي الƥعوǎ اƮǕلية بحǂم واحƦƍ Ǚƍ Üƥا ƥعƘ الưرورة .4

ǁلƦ يرƹ2.  

بناƇ علƊ Ǐمر مǇ المحǂمة مƋƪلة ǂانƘ محý جýƥ " التƥخý الوجوبي"وǉƦǋ Ǉƍ الƪلƱة 

 مƴ مبƊƥ الحيƥة واعتراƯ علǏ اعتبار ǇƊ الخƮومة ملƱǕ ǁراǌƼاÜ وتƥخý الǀاưي يعتبر تعارưا

  .واƪتǀرƘ بǊ اǕوưاƳ 09/ 08الǀانوǇ  حتƥƮ Ǐور

ǂاǇ مǇ المǀرر ƿانونا ǇƊ لǐƦ ýǂ مƮلحة ǇƊ يƱعƼ Ǉي  متƔ" :Ǐ  و Ƙưƿ المحǂمة العليا

حǂم لم يƱ ǇǂرƼا ƼيǊ باعتراƯ الƺير الخارƜ عǇ الخƮومة ǇƎƼ الưǀاƇ بما يخالƊ ƻحǂام Ʀǋا 

Ǉانوǀا للƿخر ƥيع Ɗƥالمب.  

لحاƊ ýنǙ Ǌ يوجǕ ƥية عƿǚة ƿانونية مǇ المƥعǏ عليǌم Ƽي الƱعǇ وƦƍا ǂاǇ الƛابƼ Ƙي ưƿية ا

 ýبوƿ مƥبع ƟرƮ ماƥي عنƑاưǀال Ʃالمجل ǇƎƼ يưاǀي التƼ لحةƮم Ǌل Ʃخير ليǕا اƦǋ ǇƊ باعتبار

                                                 
1 -  ƣواǄ200الÛ201 Û202 ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
2-  ƣواǄ204ال Û205 ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 



 اإلطار القانوني للتحقيق في الخصومة اإلدارية                           :   الفصل األول
 

 90 

 ƾبيƱالت Ǉانوǀال ƾبƱ ƥƿ Ǉاǂ ومةƮالخ Ǉع Ɯير الخارƺال Ưاعترا ƾريƱ Ǉع ƳوƼالمر ǇعƱال

  ."Ʊ1عǇ المƩƪƌ علǏ مخالƽتƦǋ Ǌا المبƊƥالƮحيÜƠ ومتǂ ǏاƦ Ǉلǁ اƪتوجƔ ال

 Ƙưƿ ماǂ :" ما ýƑاƪالو Ǉم Ʀيتخ ǇƊ يƼ ƾالح ƳيوƬي الƼ ǁريƬ ýǂل ǇƊ انوناƿ ررǀالم Ǉم

 ǁلƦ Ǉاǂ ولو ƇيƬال Ʋƽيلزم لح  Ǉوƥ اƦǋ ƻلم يخال Ƈاưǀال ǇƎƼ مƛ Ǉوم ÜƇاǂرƬي الƿة باǀƼموا

Ǉانوǀا للƿخر ƥيع Ɗƥالمب.  

 ýية الحاưƿ يƼ ابتاƛ Ǉاǂ ا ولماǋƥرƽالبة بمƱ اǌنƊ اعنةƱبوا للƪلما ن Ʃاة المجلưƿ ǇƊ

 Ǉم مƹا بالرǌجلتƪ ومة التيƮالخ Ǉع Ɯير الخارƺال Ưاعترا ǎعوƥ مǌبولƿ مƥاعة وبعƬم ƾوǀبح

ǂوǇƊ Ǉ الǀانوǇ يƪمƠ لǌا ǂمƬارǂة Ƽي الƬيوưƿ ǇƎƼ Ƴاة الموưوƳ بưǀاǌƑم ǂما Ƽعلوا ƥǀƼ خرƿوا 

Ǉانوǀال.  

 ."لǀرار المƱعوƼ ǇيǊومتǂ ǏاƦ Ǉلǁ اƪتوجƔ نƯǀ ا

 ƥƿ ǁلƦƼ ǊتƥاǌƬ Ƴماƪ ǁلƦب ƥƮǀي Ǚ ةǋاƥة وبǀيǀار الحǌƲƍ وǋ يرƺال ýخاƥƍ Ǉم ƯرƺالƼ

 Ǉمư ƾيǀالتح ƥواعƿ Ǌمنưت"ƾيǀالتح ýƑاƪو" Ǌلزامƍ ýجƊ Ǉم Ǉوǂي ýخاƥǗا اƦǋ Ǉم Ưرƺنما الƍو Ü

ǉƥي Ƙتح Ƙاƥتنƪو مƊ ةƿيم ورƥǀبت.  

Ʊرƻ الخƮومƱ  ÜلƔ الưǀاƑي والƮاƥر مǇو يتƠư لنا ǇƊ المحǂمة Ƽي حƥوƥ موưوƳ ال

ǊحيحƮة تƱلƪ مةǂانوني  للمحǀال ƻييǂالت Ǌƽييǂت ǁوتمل ÜǊƼراƱƊ حيث Ǉوم ǊلǂƬ حيث Ǉم

 Ǌليƍ ƥتنƪا ǐƦال ƩاƪǕير اƹ انونياƿ اƪيƪƋت ǊƪيƪƋت ƘǙالحا Ưي بعƼ اƦǋ ƔلƱيت ƥƿو ÜƠحيƮال

ǊعƑاƿي ووƑاưǀال ƔلƱال ƾاƱي نƼ اƦǋ Ǉوǂي ǇƊ ƱرƬب ÜومƮالخ. 

  Ǐƺ الƥ: üƦƑǆƗاƲƓلƱƥƻ الا

                                                 
1-  ƣƣƳ يةƏƑƮلة القƜǄة  02الǆƨل1989لǄ Ûƹ  ǃƽƥ35645Û  Ǐƺ ƠƥƊǄ1985/ 05/ 20ال. 
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 231للمواƥ مǇƍ872  Ǉ التنازý مǇ العوارƯ التي تƥخý علǏ الخƮومةÜ و Ɗ ƥƿحالƘ الماƥة     

 Ǐلƍ236 اريةƥǗم اǂمام المحاƊ اǌامǂحƊ ƾبيƱلت.  

Ǚ يجوز للمحǂمة اƥǗارية ǇƊ تمنƊ ": ƠنǊ  علǏ   08/09مǇ الǀانوǇ   873و نƘƮ الماƥة     

 ǊيƼ يرƪة الƥعاƎمر بƌما لم ي Ü ƾيǀاختتام التح ƥم بعƥǀالم ýا بالتنازƥاǌƬƍ. "  

Ǘوƈ : üƦƑǆƗق الƑƯǆ  

1- ǈƻيƥƴƗ   

عليǊ يتنازý بمǀتưاǉ عýǂ Ǉ  راƍ Ƈراǐƥ مخوý للمƥعي ƥوǇ المƥعǇƍǏ التنازý عǇ الخƮومة ƍج

ÜومةƮي الخƼ ةƦالمتخ ƘاƇجراǗا Ƌا بƲƽمحت ǊƑاǀب ƴا مǌعƼولي لرǕا ƇجراǗا اǌيƼ بماÜƾالح ýƮ   

يختلƻ مǌƽومǊ عǇ التنازý عǇ الƥعوƦǋ ǇǕ Üǎا اǕخير يƍ ǐƥƌلǏ العƥوý عǇ الحƾ محý و مƛ Ǉم 

Ƴ1النزا.  

 مǂانية مخولة للمƥعي ǗنǌاƇ الخƮومةǋƍ Üو  08/09 رƿم مǇ الǀانوǇ 231و عرƼتǊ الماƥة        

ǎعوƥي الƼ ƾالح Ǉالتخلي ع Ǌعلي Ɣو يترت.  

        ƥا بحيث يعوǌانونية التي رتبتǀار الƛǓة اƼاǂ ƘيƺلƊ Ü ǁلƦ ǊمƮخ ýبƿ و ǁرر الترƿ اƦƎƼ

ƎƼ Ü ومةƮالخ ǁما يترƥعي عنƥو الم Ü ǎعوƥال ƴƼر ýبƿ اǌانا عليǂ الحالة التي Ǐلƍ ǇاƼرƱال Ǚ Ǌن

 Ƙƿالو Ưبع ýوƱت ƥƿ ةƽƮتا بƿƌما مƍ Ǌيلة حمايتƪو ǁيتر ýب Ü ƾالح ýƮƊ ǁتر ƥƮǀي.  

                                                 
1- ÛƥǉƑƯة الƨƑƓƳ ÛةǄوƬƢال ƭƥواƳ يةǆوǆƑƽ ƖƑƨاƥƣ لةƜǄƲيƦوƗو ال ƥƪǆية للǆوƣلƢال ƥاƣ ÛÛ  ÛƥƏاƦƜ2010الÛ 

ƫ152. 
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       Ƙǌة معينة انتƥا بمƱمرتب ǎعوƥال ƴƼر Ǉاǂ اƦƍ Ǚƍ ǚبǀتƪم ǎعوƥال ƴƼة رƥعاƍ عيƥللم ƾو يح

لǏ باƪتعماý عريưتǌا Ƽي المƥة المحƥƥة ǂ ÜالƱعǇ باƪǙتƑناƻ خýǚ المƥة المحƥƥة Ɗو الƱعǇ ع

  .لƿ Ǐرار الýƮƽ التعƽƪي Ƽي العمƿýرار الترميم Ƽي المƥة التي حǋƥƥا الǀانوƊ Ü Ǉو الƱعǇ ع

    Ǌوج Ǉر مƛǂƊ اǌومة لƮالخ Ǉع Ǌي تنازلƼ عيƥا المǌليƍ ƔǋƦي ƥƿ و العلة التي:  

ƥǀƼ يƻƬǂ المƥعي ƊنƿƊ Ǌام الƥعوƊ ǎمام محǂمة ƹير مختƮة Üو بǙƥ مǇ حجز الƥعوǎ للحǂم * 

عليǊ تƋجيý المǂƦراƘ و المƪتنƥاƎƼ ƘنǊ يترƮ  ǁاƭ و Ʊƍالة الوƦƍ Ƙƿا ƱلƔ المƥعǏتبعƥم اǙخ

 ƇناƛƊ Ǌعمل ƭǀن ǁارƥت ƻƥǌب ýعي التنازƥيجوز للمƼ ةƮمة المختǂمام المحƊ اǌعƼومة ليرƮالخ

 Ǌما يجوز لǂ Ü ومةƮير الخƪ )عيƥالم ( Ɣة بموجƮمخت Ƙانǂ Ǉƍ ةǌالج Ʃƽمام نƊ Ƴالرجو

  .ة بƦاƘ الحÜ ƾ ما لم تلحƍ ǊǀحƪƊ ǎƥباƔ اǙنưǀاǂ Ƈالتǀاƥم ƥعوǎ جƥيƥة للمƱالب

 * ǉƦǋ و بحث ǇǚƱبالب ƴƼƥيا للƼǚومة تƮالخ ǁيترƼ Ü ةưالعري ǇǚƱعي بƥالم ƻƬتǂي ƥƿ و

 ƥǌو الج Ƙƿالو Ƴياư Ǐلƍ ةƼاưǗا باǌيƼ مǂو الح Ü مةǂالمح Ǉلة مƋƪالم.  

Ü لƥ ƔƪǂعواǇƊ ý ǉ يجمƴ اƥǕلة المناƪبةو ƥƿ يǂوǇ الƪبǇƊ Ɣ المƥعي تعجƼ ýي رƴƼ الƥعوƿ ǎب* 

 ǉƥي موعƼ ƘباƛǗا ƘاƇجراƍ Ǉم Ǉمعي Ƈجراƍ Ʀاتخا Ǉع Ǌƽتخل Ɣبƪومة بƮالخ ǁيتر ƥƿ و.  

     Ǉع ýيتناز ǇƊ Ǉوƥ اǌرتƬمبا Ǌل Ƙǀبƪ التي ƘاƇجراǗا ǁنما يترƍ عيƥالم ǇƊ ýوǀة الƮǚو خ

ǂاư Ǉمنيا ƼيجǙƊ Ɣ يǂوǋ ǇناýƮƊ  ǁ الحƾ و يجǇƊ Ɣ يǂوǇ التنازý عǇ الحƮ ƾريحا Ü و Ʀƍا

 ǁلحة التارƮر لمƪƽي ǁƬال ǇƎƼ Ǚƍ و Ü Ǌيامƿ يƼ ǁƬ.  

      ǊريحƮو تƊ عيƥالم Ǉتابي مǂالتعبير ال Ǐعل Ƈبنا Ü ýي بالتنازưاǀم الǂالح ƩيƪƋو يتم ت

 Ʃعي ليƥالم Ɣجان Ǉم Ǌالمعبر عن ƔلƱال Ü Ʊبưال ƇمناƊ ƩيƑر ǉر يحررưمح Ǌبتƛي ǐƦال ǐوƽƬال
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 Ǐمت Ü Ǌعلي Ǐعƥالم ýبوƿ Ǐعل ƾو معلǋ نماƍ Ü اǀلƱا مǀحƊƿ ǚعم ýالتناز ƥخير عنǕا اƦǋ ة بامƥالما

232 ƥوعا بعƼƥ وƊ رعياƼ اƼناƑتƪو اƊ ǚابǀلبا مƱ ÜƳوưي الموƼ وعاƼƥ وƊ ýبوǀم ال.  

       Ǉانوǀال Ǌب Ƈ08/09و ما جا  ǐƥƌي Ǚ ومةƮالخ Ǉعي عƥالم ýتناز ǇƊ Ǐعل ƥيǂƋو التǋ

ǎعوƥي الƼ ƾالح Ǉع ýالتناز Ǐلƍ بالتبعية .  

      Ǐعƥالم ƻƿمو Ǉوǂي ǇƊ Üناǋ ƳرƬالم ƱترƬو لم ي Ǌعلي Üýالتناز ƔلƱ Ǉا عǀابƪ  Ǐƽتǂنما اƍ

باƬتراƱ تƪƋيƩ رƯƼ التنازý مƱ Ǉرƻ المƥعǏ عليÜǊ علƪƊ ǏباƔ مƬروعة بما Ƽيǌا ƛبوƘ عƥم 

ƾالح ýتعماƪي اƼ ƻƪالتع.  

       ǐƥƌمما ي Ü ومةƮالخ ǁتر ǁلƦالبا بƱ Ƈاưǀال Ǐلƍ Ƈباللجو ǊلباتƱ Ǉع Ǐعƥالم ýتناز Ǉƍ و

 .1يعيƥ اƱǕراƍ ƻلǏ الحالة التي ǂانƿ ƘاƑمة ƿبý رƴƼ الƥعوǎ  بالưرورة ƍلƍ ǏنǌاǌƑا بحǂم

2-  ǈƯوƥƪ  

                                                 
1-  ƥاƥƽ Ûولةƣال ƧلƜǄ890251Û  ơيƥƑƗƓ:23/10/2000 ǏǄƑحǄية الƮƽ Û (....) ƣƮ : حيةƑǆل ǅيǄƑحǄة الǄưǆǄ

  .ƓƑǆƳة 
 üكƪال Ǐƺ:  

- Ǘا ǅƈ ƘحيǏǆوǆƑالق ƣƑƴيǄال Ǐƺ ة وƻƬ ǈل ǅǄǄ ǈƴƺƥ Ʋƽو ƹƑǆƏƗƨ.  
- ǘكƪ üوƓقǄ وǊƺ يةǆوǆƑالق ǈƗƑكليƪ ƲيǄƜ ǍƺوƗƨƈ ǏلƑالح ƹƑǆƏƗƨǗا ǅƌƺ ƤƏǆحي Ƙو حي.  

ƱوƮوǄال Ǐƺ:  
الǏƗ  حيǅƈ Ƙ الƭƥƑƴ يǄƑưǆ ǃƣƳ Ǐƺ ǅƴƯية اƖƑƓƑƢƗǆǗ الƴƗǄلقة ƗƓحƣيƣ اǄưǆǄ ƖƑƓƑƢƗǆة الǄحǄƑيǅ لƑǆحية ƓƑǆƳة -

ǃيو ƖƥƜ:23-04-1998  يةƥيƮحƗحلة الƥǄال Ǐƺ ƑǊƓ لقةƴƗǄال ƖƑليǄƴال ƭƴƓ ƖƨǄ ƖƑƻلƑƢǄ ƔƣƳ ǍلƳ ƑƨيƨƉƗ Û
 ƦƥƻلƑƓ لقةƴƗǄال ƖƑليǄƴا الƤو ك Ƒǉƥيƨ ƅƑǆƙƈ و.  

و حيǅƈ Ƙ الǅƳ üƦƑǆƗ ƹǆƉƗƨǄ الƬƢوǄة ƥƜƋ ƅƑǆƙƈاƅاƖ الƗحقيق Ư ǏƺلǈƓ القÛ ǏƏƑƮ كǉ ƑǄو واǅǄ ƞƮ كƓƑƗة  -
  . ƜǄ Ǎ:01 -09-1998لƧ الƣولة ƥƑƗƓيơالواƋ Ɣƣƥل

-  ưƻحƗ ǎƈ ǈǆƉƪƓ ǃƣقƗ ǃو ل Û üƦƑǆƗا الƤǉ ƭƥƑƴƗ ǃل ƑǊليƳ ƭƥƗƴǄال ǅƌƺ ƿلƤ ǅǄ üƓƑقǄلƑƓ Ƙو حي .  
-  üƦƑǆƗا الƤǉ ǍلƳ ةƓƗƥƗǄية الǆوǆƑالق ƥƑƙǑا ƥيƥقƗ ǅيƴƗي ƿلƤ ǍلƳ ƑƓيƗƥƗ Ƙو حي."  
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ƈ-  رƼة تواƱريƬ ÜǇاعƱال Ǉومة مƮالخ Ǉع ýر التنازƥƮي ǇƊ Ǐبمعن ÜǊǂيمل Ǉمم ýالتناز ýوƮح

ǊيƼ يةƑجراǗلية اǋǕ1ا .  

      Ǚ يحيثƦƍ Ü ǁلƦي بưاǀي الưǀو ي Ǚبوǀم ýالتناز Ǉوǂا  ǚǋƊ Ʃو ليǋ عي وƥالم Ǉر عƥƮ

عليǕ ǊنǊ الخƮم الǐƦ يجǇƊ Ɣ يƼ ýƲي الƥعوǎ حتǏ يحǂم Ƽيǌاƥ  ÜعǏلƊ Ǌو ƥƮر التنازý مǇ الم

 Ǉيجوز حرما Ǚ و  ǐƊ يưاǀالت ƩƪƊ مǋƊ Ǉمر مƊ ǁلƦƼ Ü Ǌƪƽن Ǉع ƳاƼƥو الƊ ورưالح Ǉم ƭخƬ

  .و يتعلƾ بالنƲام العام 

      ýلية المتنازǋƊ ǇƎƼ لناƿ ماǂ و Ǉاǂ و لما Ü ومةƮالخ Ǉع ýلية التنازǋƊ Ǌي لưاǀلية التǋƊ Ǉم

الƺƮير و المجنوǇ و المعتوǉ ليƪوا ǚǋƊ للتǀاưي ǇƎƼ Ü التنازǙ ý يجوز Ǚƍ مǇ الولي Ɗو الوƮي 

ǋǖلية Ɗو ناǌƮƿا ǂ Üما Ǚ يجوز للمحامي ǇƊ يتنازý عǇ الǀيم و ƪواǂ ƇاǇ الƺƮير Ƽاƥƿا ل Ɗو

ǂتو Ǉاǂ اƦƍ Ǚƍ ومةƮالخƦƎƼ Ü ǁلƦ Ǌل Ơيبي ǊيلǌƼ ýالتناز ƾح ýيǂالتو Ǉمưانا لم يت  Ǉوǂالمحامي ي

 Ǌيلزم تنازل Ǚ و Ü ǇƋƬا الƦǋ يƼ ǊتƽƮ امƥنعǙ ýبوǀير مƹ Ǌو تنازل  Ü الةǂالو ƾاƱتجاوز ن ƥƿ

 ýǂالمو.  

      ǊاتƦ Ü ƾالح ýƮƊ Ǉع ýيتناز ýب ƱǀƼ ومةƮالخ Ǉع ýيتناز Ǚ ǊنƋب ýالمتناز ƟرƮ اƦƍ ماƊ

ƔيجƼ  ýتناز ǁناǋ و Ü ƾوǀالح Ʊاǀƪƍ يعني ǁلƦ ǇǕ ƻرƮلية التǋƊ Ǌل Ǉوǂت ǇƊ ýالمتناز Ǐعل

  .للخƮومة يƍ ǐƥƌلǀƪƍ ǏاƱ الحƾ محý التǀاưي 

       ǎعوƥال ƴƼر Ǉة بيƥالم Ǉم ǚجƊ رƛǂƊ مƥاǀبالت ƾة للحƱǀƪة المƥالم Ƙانǂ اƦƍ ي حالة ماƼ ǁلƦ و

  .و الحǂم بتنازلǌا

                                                 
1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǏلƴƓ ƥيƸƬال ƣǄحǄ338. 
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ƥعǏ عليǇƎƼ Ǌ المƥعي يƱلƔ مǇ المحǂمة ǇƊ تǇƦƋ لǊ بƎعǇǚ المƥعǏ عليƊ Ǌما Ʀƍا تخلƻ الم       

ÜومةƮالخ ýبتناز ƔƑاƺة  الƪور للجلưبالح ƻليǂمنة التưمت ýة تنازưبعري ǇǚعǗا Ǉوǂي ƦƑƥعن

  .المǀبلة و ƱلƔ التنازƮ ýراحة 

       Ɗ Ɣيج ǚƼ ÜƘاƲƽتح ǐƊ Ǉا مƥمجر Ǉوǂي ǇƊ Ɣيج ÜǙبوǀم ýالتناز Ǉوǂي يǂو ل Ǉوǂي Ǉ

ƣƪاƼ وƊ ƻƿوا ƱرƬ Ǐا علǀمعل.  

     ýǂ ǇƊ Ʀƍ ة العامةƥاعǀال Ǉم Ƈناƛتƪا ýو التناز  ÜاǌامƿƊ التي ǊومتƮبخ ǁƪم يتمƮخ ƇناƛتƪǙو ا

 ǇƊ Ǌيجوز ل ǚƼ Ü Ǌمن ýبǀلم يƼ ýعي بالتنازƥالم ƴƼƥ اƦƍ و Ü اǀيư رƪƽي ýب ǉيرƪƽي تƼ ƴƪيتو Ǚ

Ǖننا نǂوǇ بƦلƊ ǁمام محǂمتيǇ تنƲراǇ نƩƽ النزاÜ  Ƴيتعجý برƥ ƴƼعوƊ ǎخرƊ ǎمام محǂمة مƺايرة

  .و يتƱلƔ اǕمر ƍحالة الưǀية الحƥيƛة ƍلǏ الưǀية اƥƿǕم 

و للƺير ǇƊ يتƥخƍ ýنưماميا Ɗو  Üو Ʀƍا لم يýƮƽ بعƼ ƥي التنازǇƎƼ ý الخƮومة تǂوƪ Ǉارية    

 ǎعوƥي الƼ جومياǋ.  

ƒ- ýالتناز Ǐعل Ǌعلي Ǐعƥة المǀƼ1موا ǁلƦب Ǌبولƿ و  ǇƎƼ ومةƮالخ ƥǀا لم تنعƦƍ ماƊ ÜǊƺي حالة تبليƼ

ǊباتƛǗ Ʃللمجل ǇاعƱال Ǉم ƔلƱ يمƥǀت ƥمجر Ǉوǂي ǁالتر.  

عǇ الƥعوǋ ǎربا مǇ الحǂم عليǊ لƮالƠ المƥعǏ عليǊ بƱلباتƦƍ Ǚƍ Ǌا  ǚƼǏ يجوز للمƥعي ǇƊ يتخل

ýا التنازƦǋ Ǐعل Ǌعلي Ǐعƥالم ƾƼوا.  

و لǇǂ المƬرƳ وư ƴưوابƱ علǉƦǋ Ǐ الǀاعƥة Ü بحيث Ǚ يتعلƊ ƾمر التنازý علǏ مواǀƼة     

المƥعǏ عليÜǊ بǙ ý يلتƍ ƘƽلǏ اعتراǊư علǏ التنازƦƍ ýا ǂاƴƼƥ ƥƿ Ǉ بعƥم اختƮاƭ المحǂمة Ɗو 

                                                 
 .ǅǄ ǃƽƥ 08/09 القǆƑوƔƣƑǄ232 ǅ ال  -1
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 ƥƮǀال Ǉوǂمما ي ǁلƦ يرƹ ƔلƱ وƊ ǎعوƥة الưعري ǇǚƱو ببƊ Ü ǎخرƊ مةǂمح Ǐلƍ يةưǀحالة الƍ

 Ǌمن ǎعوƥال Ƴماƪ يƼ يưالم Ǉمة مǂالمح ƴمن.  

  :علƾ بعƯ الǌǀƽاƇ علƬ ǏرƱ الǀبوý علƊ ǏنǊ و

ǇƊ الخƮومة تنƋƬ بيƱ ǇرƼيǌا عƥǀا ưƿاƑيا Ɗو Ƭبưƿ ǊاƑي Ü يرتýǂ Ɣ منǌم التزام بالƪير Ƽي " 

 ƻرƱة الǀƼبموا Ǚƍ اǌعن ýما التنازǋƥحǕ Ǉǂيم Ǚ بحيث Ü اǌيƼ رƥاƮم الǂالح Ʀيƽومة و تنƮالخ

Ǔ1"خرا.  

ƚ - ǇƊ لناƿ ماǂ ƥيƿ وƊ ƱرƬ Ǐعل ƾير معلƹ ǐƊ ÜاǀلƱم ǁالتر Ǉوǂي.  

  .ǂ2ما يجǇƊ Ɣ يƩƪƌ رƯƼ التنازý مƱ Ǉرƻ المƥعǏ عليǊ علƪƊ ǏباƔ مƬروعة 

 * Ǌƪƽن ƟرƱي ýاƌƪال ǇƊ ƥنا نجǋ و  

  ƿ ƾبوý المƥعǏ عليƻÞ Ǌ يتحǂǀي*      

ية Ü و اǗبƥاƇ الƮريƥƿ Ơ يǂوƽƬ Ǉاǋة Ǉƍ المواǀƼة علǏ التنازƥƿ ý تǂوƮ Ǉريحة و ƥƿ تǂوư Ǉمن

 Ǐعƥالم Ǉرير مǀي تƼ وƊ Ü ةǀƼالموا ǉƦǋ Ƙمنưتوبة تǂرة مǂƦي مƼ وƊ Ü ةƪر الجلưبمح Ƙبƛي

ǊعليÜ   ƴưانونيا يخƿ اƼرƮيعتبر ت ýبوǀا الƦǋ و Ü ýجƪم ƔاƱو خƊ يةƼراƺية تلƿورة برƮ يƼ وƊ

 Ǉانوǀا الǌوجبƊ التي Ǉموưو الم ýǂƬال ƱروƬ حيث Ǉم Ü انونيةǀال ƘاƼرƮحة التƮ ƱروƬل

ǀƼة الưمنية Ǚ ǇƊ Ü يعترƯ المƥعǏ عليƮ Ǌراحة علƱ ǏلƔ التنازÜ ý االمƥني Ü و مƿ Ǉبý المو

  .ام المƥعي بمƮاريƻ التنازý و Ʀلǁ يعني ưمنا المواǀƼة بý يƱلƍ Ɣلز

      *Þ ýالتناز ƯƼر ƾǀيتح Ǐمت  

                                                 
1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛƥقƬ üيƓǆ244. 
2-  ƔƣƑǄ233ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
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ǂحاý مواǀƼة المƥعǏ عليǊ علǏ تنازلǊ عǇ الخƮومةǂƼ Üيƽية الرƊ ƯƼيưا يمǇƊ Ǉǂ تǂوƮ Ǉريحة 

  .Ɗو ưمنية

ƑيǆƑƙ: üƦƑǆƗة الƴƓƗ  

Ǌ عǇ الƪير Ƽي الخƮومة و Ʀلǁ يتحمý المƥعي الǐƦ يƱلƔ التنازý تبعة تراجع 234بموجƔ الماƥة 

 Ǉزاويتي Ǉم:  

1 - Ü ومةƮالخ ƘاƇجراƍ ƻاريƮم ƴƼƥ  

2 -  ǇƊ ناǋ يưاǀو لل ÜǊب ƾلح ǐƦرر الưال Ɣبƪب Ǌعلي Ǐعƥالم Ǉلوبة مƱالم Ƙاưالتعوي ƴƼƥ

ǊيƼ اƺمبال Ǌب ƔالƱالم Ƹالمبل Ǉاǂ يما لوƼ ýوǀالمع ƥالح Ǐلƍ Ưالتعوي Ƹمبل ƴيراج.  

  .Ǉ الخƮومة Ɗمام الجǌة الناƲرة Ƽي المعارưة وجǌتي اƪǙتƑناǂƻما تƪرƊ ǐحǂام التنازý ع

  

 

ƘلƑƙال ƒلƯǄولة: الƣال ưƺƑحǄو ƥƥقǄال ǏƮƑالق ǅǄ üك ƥوƣ  

ƾيǀالتح Ǉث عƥنتحƪ ناǂ Ǉƍ  Ǐƺ مةǋاƪالم ƻراƱǕة اƼاǂ Ǐلƍ ƾرƱالت Ǉم ƥب ǚƼ اريةƥǗومة اƮالخ

Üƾيǀا التحƦǋ يرƪ يƼ  ýي حƼ ƥاعƪي Ǉم ýǂ Ǐلƍ ارةƬǗو ا ÜǐارƥǗا Ƈاưǀمام الƊ امǀالم Ƴالنزا

 ƥيƥو تحƊ ýليƥال Ǉي البحث عƼ رةƬمة المباǋاƪبالم Ǌل Ơمƪا معتبرا يƪياǀم ƦخƋي ǐارƥǗي اưاǀالƼ

ǁلƦ يƼ مǋاƪي ǇƊ Ǉǂيم ǐƦال ƭخƬرر. 1الǀي المưاǀال ƾيǀيرة للتحƪالم Ƙاǌالج Ǉبي Ǉوم        

 .و محاƲƼ الƥولة

üوǓا Ʊƥƻال :ƥقǄال ǏƮƑالق ƥوƣƥ  

                                                 
1 - Jacques viguier , le contentieux administratif, Paris, édition Dalloz ,1998,p118 
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تنƲم المحاǂم اƥǗارية Ƽي ƹ ýǂƬرƻ و يعيǇ رƑيƩ المحǂمة اƥǗارية التǂƬيلةÜ التي يƌوƍ ýليǌا  
و        تحة للƥعوǎ بƋمانة ưبƱ المحǂمةÜالƼ ýƮƽي الƥعوÜǎ وƦلǁ بمجرƿ ƥيƥ العريưة المƽت

يتولǏ رƑيƩ  و يتولǏ رƑيƩ المجلƩ توزيƴ الملƽاƘ علǏ الƺرƻ بالنƪبة للمجالƩ الưǀاƑية 
ƻرƺال Ǐعل Ƙاƽالمل ƴي توزيƑاưǀال Ʃة  المجلƥالما ƭم  543و تنƿر Ǉانوǀال Ǉ08/09م  Ǐعل

ǇƊ":ƻرƺال Ǐعل Ƙاƽالمل ƴي توزيƑاưǀال Ʃالمجل ƩيƑر Ǐيتول" 

.  

 ǎعوƥير الưي تحƼ ياƪاƪƊ وراƥ Ǉانوǀي الƼ ررǀي المưاǀو الƊ ررǀار المƬتƪم المƥǀوي

المǀرر اǕميǇ علǏ الƪير الحǇƪ للƥعوÜǎ وتوجيǊ وتǌيƑتǌا للƼ ýƮƽيǌاÜ حيث يعتبر الǀاưي 

  .اǗجراƇاƍ Ƙلƹ Ǐاية تƥǀيم تǀريرǋا الǂتابي ƍلǋ ǏيƑة الحǂم

  :لƦا نتناوý  الǀاưي المǀرر Ƽي النǀاƱ التالية

  

  

  

Ǘوƈ :ƥƥقǄال ǏƮƑالق ǅييƴƗ  

الماƥة نƭ حيث ت يتم تعييǇ الǀاưي المǀرر مƱ Ǉرƻ رƑيƩ تǂƬيلة الحǂم الǀاƑمة بالمحǂمة اƥǗارية
844  Ǉانوǀال Ǉ08/09م ǊنƊ Ǐعل" : ýƮƽا الǌليƍ ýوƌيلة التي تǂƬارية التƥǗمة اǂالمح ƩيƑر Ǉيعي

ÜƱبưمانة الƋب ǎعوƥال ƟتتاƼة اưعري ƥيƿ ƥبمجر ǎعوƥي الƼ  
 ýجǕا Üيةưǀال ƻروƲ Ǐعل Ƈالبنا ƥƥيح ǐƦرر الǀي المưاǀم الǂيلة الحǂƬت ƩيƑر Ǉيعي

  Ü ...".المǂƦراƘ اǗيưاحية الممنوƟ لخƮوم مƊ Ǉجý تƥǀيم

  ).رƑيƩ الƺرƼة المختƮة بمجلƩ الƥولة( Ɗ1و رƑيƩ تǂƬيلة الحǂم

                                                 
1-  ƔƣƑǄال ƫǆƗ915 ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09 ǅƈ ǍلƳ" : ǅǄ ƣواǄال Ǐƺ Ɣƣƥالوا ǃƑحكǓق اƓƯƗ838  ǍلƋ873  ǇǘƳƈ

 "الƴƗǄلقة ƑƓلƗحقيق ƜǄ ǃƑǄƈلƧ الƣولة
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المƪتƬار المǀرر Ƽي ƥعوǎ اǗلƺاƇ المرƼوعة Ɗمام المحǂمة اƥǗارية ǋو ƿاƯ بǌاƊ Üو  و

  .ƿاƯ بمجلƩ الƥولة Ƽي ƥعاوǎ اǗلƺاƇ المرƼوعة Ɗمام مجلƩ الƥولة

Ʃ الƥولة ǇƊ يǂوǇ مƑƼ Ǉة وƮنƻ المƪتƬاريƼ Ǉي مǌمة ويƬترƼ Ʊي المƪتƬار المǀرر بمجل

Üيةƥعا ÜǇرريǀم ǇاريƬتƪونوا مǂي ǇƊ مǌنǂيم Ǚ Üيةƥير عاƹ مةǌي مƼ ǇاريƬتƪم   و المǌامǌم ǇƊ و

  .الوƲيƽية تǀتƮر بالƥرجة اǕولǏ علǏ الوƲيƽة اƪǙتƬارية لمجلƩ الƥولة

ƑيǆƑƙ :ƥƥقǄال ǏƮƑالق ƖƑƬƑƬƗƢا  

1.  ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ Ǐƺ يةǆƣǄ09/ 08ال:  

  :Ƽي ǀƼرتǌا الƛانية ǋƊم ǚƮحياƘ الǀاưي المǀرر 844حيث تنƭ الماƥة 

 " ýجǕا Üيةưǀال ƻروƲ Ǐا علƇبنا ƥƥيح ǐƦرر الǀي المưاǀم الǂيلة الحǂƬت ƩيƑر Ǉيعي

 Ǌويجوز ل Üƥوƥوالر ƳاƼƥال ǊوجƊو ƘاƲحǚية والمƼاưǗا ƘراǂƦيم المƥǀت ýجƊ Ǉوم مƮللخ Ɵالممنو

Ǉم ƔلƱي ǇƊ Ƴالنزا ƯƼ يƼ ƥيƽة تǀيƛية وƊ وƊ ƥتنƪم ýǂ ومƮالخ."  

 

  :الǃƑưǆ الƣاƢلǏ لƜǄلƧ الƣولة .2

  :يǂلƻ المƪتƬار المǀرر بما يƋتي:"منÜǊ علƊ ǏنǊ 49وتنƭ الماƥة 

- ƪيم مǀوي ÜةƼرƺال ƩيƑر Ǉم Ƙاƽليم الملƪتƌاǌلمƪت ƥبمجر Ǌوليت. 

 .التحǀيƼ ƾي الملƽاƱ Ƙبǀا للǀوانيǇ واǕنƲمة -

- ǀال ƻمل  ƷǚبƍǊلباتƱ يمƥǀخير تǕا اƦǌل Ǐنƪولة ليتƥال ƲƼمحا Ǐلƍ ريرǀية والتư. 

- Ǚة باƼرƺال ƩيƑر Ǉǚعƍةƪالجل ƥيƥا وتحǌولتƥج Ưرƺب Üيةưǀي الƼ ƾيǀالتح Ǉم Ƈاǌنت. 

  ".ƍعƥاƥ مƬروƳ الǀرارÜ بعƥ المƥاولة وƿبý النƾƱ بƼ Ǌي الجلƪة -
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ة واƥǗارية والنƲام الƥاخلي مǇ خýǚ الماƥتيǇ الƪابǀتيǇ لýǂ مƿ ǇانوǇ اǗجراƇاƘ المƥني

  :لمجلƩ الƥولة يمǇǂ جمǋƊ ƴم ǚƮحياƘ الǀاưي المǀرر Ƽي

Ɗ- ÜƠلƮمحاولة ال ƘاƇجراƍ  

 Ɣ -  ÜومƮالخ Ǉبي ƘراǂƦالم ýƥتبا Ǌتوجي  

Ɯ- Üƾيǀالتح  

 ƥ - Ɣتوǂرير مǀيم تƥǀت.  

Ƽي موưوƥ Ƴراƪتنا ǋي النǀاƱ الƛǚƛة اǕخيرة ƥوǇ الƮلƠ وƪوƻ نتƱرƾ لýǂ  وما يǌمنا

  :منǌا وƾƼ مايلي 

1. ǃوƬƢال ǅيƓ ƖاƥكƤǄوال ƭƏاƥƴال üƣƑƓƗ ǈيƜوƗ:  

يǌƪر الǀاưي علǏ حǇƪ :"مƿ ǇانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية واƥǗارية علƊ ǏنǊ 24تنƭ الماƥة 

Ǉزما مǙ ǉما يرا Ʀويتخ ýجاǓا Ơويمن ÜومةƮير الخƪ ƘاƇجراƍ."  

  

 ƈ.  حيةƑƗƗƺǗة اƮيƥƴال ƶليƓƗ:  

يƪجƊ ýميǇ الưبƱ رƿم الưǀية :"علƊ ǏنǊ 09/ 08 رƿم مǇ الǀانوǇ 2/ 16حيث تنƭ الماƥة 

  "وتاريƊ ƣوý جلƪة علǏ نƣƪ العريưة اƼǙتتاحية ويƪلمǌا للمƥعي لƺرƯ تبليǌƺا رƪميا للخƮوم

Ǉانوǀال Ǐعل Ʋحǚم وما يƿتتاحية  09/ 08 رƼǙا ƯƑالعرا ƳنواƊ ƻا لمختلƥموح Ƈجا ǊنƊ

 ǎعوƥبيعة الƱ Ǉر عƲالن Ưƺارية(بƥƍ وƊ نيةƥة ) مƥالما ƘƮ19حيث ن ǊنƊ Ǐعل Ǉمراعاة : "م ƴم
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 Ǉم ƥام المواǂحƊ406  Ǐلƍ4161  ةƱƪوم بواƮالخ Ǐلƍ ورưبالح ƻليǂلم التƪي ÜǇانوǀا الƦǋ Ǉم

  ".تưمǇ البياناƘ اǓتيةالمحưر الưǀاƑيÜ الǐƦ يحرر محưرا ي

يتم التبليƸ الرƪمي الموجƍ ǊلǏ اƥǗاراƘ :"علƊ ǏنǊ 08/09مǇ الǀانوǇ  408وتنƭ الماƥة 

 Ưرƺا الƦǌل Ǉالمعي ýƛالمم Ǐلƍ اريةƥǗة اƺيƮال ƘاƦ العمومية Ƙاƪƪƌليمية والمƿǗا Ƙوالجماعا

  ".وبمǀرǋا

الرƪمي لعريưة اƼتتاƟ الƥعوǎ  يتم التبليƸ:"مƦ ǇاƘ الǀانوǇ علƊ ǏنǊ 2/ 838وتنƭ الماƥة 

 Ǐلƍ اǌة بǀƼالمر ƾƑاƛالو ƴم ƥالر ƘراǂƦوم ÜƘراǂƦالم Ƹويتم تبلي ÜيƑاưƿ رưمح ƾريƱ Ǉع

  ."الخƮوم عƱ ǇريƊ ƾمانة الưبƱ تحƬƍ Ƙراƻ الǀاưي المǀرر

يعيǇ رƑيƩ تǂƬيلة الحǂم الǀاưي :"مƦ ǇاƘ الǀانوƼ Ǉي ǀƼرتǌا الƛانية 844وتنƭ الماƥة 

حƥƥ بناƇا علƲ Ǐروƻ الưǀية اǕجý الممنوƟ للخƮوم مƊ Ǉجý تƥǀيم المǂƦراƘ المǀرر الǐƦ ي

 ǐƊ وƊ ƥتنƪم ýǂ ومƮالخ Ǉم ƔلƱي ǇƊ Ǌويجوز ل Üƥوƥوالر ƳاƼƥال ǊوجƊو ƘاƲحǚية والمƼاưǗا

Ƴالنزا ƯƼ يƼ ƥيƽة تǀيƛو."  

Ǉانوǀال Ƈنا جاǌƼ مƿ09/ 08 ر Ʊ يƼ الحرية Ǌل Ơحيث من ǐارƥǗي اưاǀة للƥيƥة جƱلƪب Ɣل

 Üǎعوƥي الƼ مƮالخ Ǉاǂ ماǌم ÜƳالنزا ƯƼ يƼ ƥاعƪي ƥƿزما وǙبا وƪمنا ǉيرا ƥتنƪو مƊ ةǀيƛو ǐƊ

ǊتƽƮ Ƙانǂ ماǌوم.  

ويعتبر تحƥيƈ ƥجاý تباýƥ المǂƦراƘ تƱبيǀا وƍعماǕ Ǚحƥ المباƏƥ اƪǕاƪية التي يǀوم عليǌا 

  .عǀولةǙƊ وǋو مبƊƥ اǓجاý الم ƿ08/09انوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية واƥǗارية 

                                                 
 .الƴƗǄلقة ƓƗƓليƶ الƴقوƣ الǄƨƥية -1
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 Ǉم ƻƥǌاية والƺال ǇǕ Üاǀبƪم ƾيǀالتح Ƈاǌانت ƣة تاريƼم معرƥو عǋ Üالعام ýƮǕا Ǉاǂ اƦƍو

ƿƍرارǋ Üǉو الوƮوƍ ýلǏ الحǀيǀة التي Ǚ يمǇǂ التنبƌ بƥƎراǌǂا خƼ ýǚترة زمنية محƥƥةÜ نƲرا 

 Ǉماư ýجƊ Ǉم Ƙƿالو Ǐلƍ Ɯي تحتاǌƼ اǌبيعتƱالمتبعة و ƘاƇجراǗة اƼاǂية وưǀال ƻروƲل ýوƮالو

 ƴƿالوا ƴم ǏƬي بما يتماưاǀال ǉرƥƮي ǐƦم الǂالح Ǉبي Ʊالرب Ǐية بمعنƑاưǀعية الƿة الواǀيǀالح Ǐلƍ

Ǉانوǀي الƼ ƥنج Ǚ ماǂ عيةƿالوا ƾƑاǀم والحƿ09/ 08 ر  ƥيƥية بتحƑاưǀة الǌانوني يلزم الجƿ ƭن ǐƊ

رƑيƩ التǂƬيلة التي Ƽي ǀƼرتǌا اǕخيرةƊ ÜجازƘ ل 844مƥة ƮƿوƊ ǎو ƥƊنǏ للتحǀيǇƎƼ Üƾ الماƥة 

يƌوƍ ýليǌا الƼ ýƮƽي الƥعوÜǎ وعنƥما تǀتưي Ʋروƻ الưǀية منǌا التعجيƼ ýي الƼ ýƮƽي 

موưوƳ الƥعوǇƊ Üǎ يحƼ ƥƥور تƪجيý العريưة التاريƣ الǐƦ يختتم ƼيǊ التحǀيÜƾ ويعلم الخƮوم 

Ʊبưمانة الƊ ƾريƱ Ǉع ÜǊب. 

عنƥما تǀتưي Ʋروƻ الưǀيةǇƊ Ü  يجوز لرƑيƩ تǂƬيلة الحǂمÜ: "بƋنǊ 844وتưǀي الماƥة  

يحƼ ƥƥور تƪجيý العريưة التاريƣ الǐƦ يختتم ƼيǊ التحǀيÜƾ ويعلم الخƮوم بǊ عƱ ǇريƊ ƾمانة 

Ʊبưال."  

علǏ وجوƔ تبليǂ ƸاƼة الƱلباƘ واǕعماý اǗجراƑية المتخƦة مƿ Ǉبý  845وƘƥǂƊ الماƥة 

ǚƱƍ Ǐونوا علǂي Ǐم حتǌليƛو ممƊ ومةƮالخ ƻراƱƊ Ǐلƍ مةǂالمح Ǉانوǀا ما ميز الƦǋو ƇيƬ ýǂب Ƴ

08/09 ƘاƇجراǗا Ɣريǀت ǇاǂمǗر اƥƿ ƳرƬالم ýوحاو ÜƥراƼǕا Ǐلƍ ƔرƿƊ Ƈاưǀال ƠبƮƋƼ Ü

الưǀاƑية ƍلǏ الخƮوم ومحاولة تبƪيǌƱا حتǙ Ǐ يƽاجǐƊ Ɛ مǇ الخƮوم الƱرƻ اǓخر بƱلباƊ Ƙو 

 ƘاƇجراƍ خيرǕا اƦǋ Ǉǂة لم يƥالما ƘƮحيث ن Üاǌب ƳǚƱƍ Ǐعل 845علǇƊ Ǐ": ƘلباƱال Ƹيتم تبلي

  ".واǕعماý اǗجراƑية المختلƽة ƛƊناƇ التحǀيƍ ƾلǏ اƱǕراƊ ƻو ممƛليǌم

 ƒ.  حقيقƗال 
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   Ǐلƍ Ƈارية اللجوƥǗا ǎعوƥال Ǐمينا علƊ ǉباعتبار Üررǀي المưاǀة الƮوخا Üمǂيلة الحǂƬت ƴتتمت

 Ƴالنزا ƯƼة وǀيǀار الحǌƲƍ يƼ ƥاعƪت ǇƊ اǌنƋƬ Ǉوالتي م Üانونيةǀال ƘاƇجراǗوا ýƑاƪة الوƼاǂ

حǀيÜƾ وƍعƱاƇ لǐƦ ýǂ حƾ حÜǊǀ وتǂويƿ Ǉناعة الǀاưي ومǉƦǋ Ǉ اǗجراƇاƘ اللجوƍ ƇلǏ وƪاýƑ الت

 ƾرƱنت ƻوƪم وǌير مبƹحا وưا وواƥǂƌية مưǀال ýح Ǉاǂ اƦƍ لزامياƍ ƾيǀالتح Ǐلƍ Ƈاللجو ǇƊ ماǂ

 .ƍلǏ وƪاýƑ التحǀيƼ ƾي الýƮƽ الƛاني مǇ موưوƥ Ƴراƪتنا

 ƚ.   ƒوƗكǄ ƥيƥقƗ ǃيƣقƗ  

مǇ الǀانوǇƍ 884  Ǉ عمý الǀاưي المǀرر يتوƜ بƎعƥاƥ تǀرير مǂتوÜƔ حيث نƘƮ الماƥة

08/09 Ɗ ǏعلǊيم بع:"نƥǀوم تƮيجوز للخ Üيةưǀال ýحو ƥرير المعǀرر للتǀي المưاǀوة الǚت ƥ

  ".مǚحƲاتǌم الƽƬوية تƥعيما لƱلباتǌم الǂتابية

يحيý الǀاưي :"مƿ ǇانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية و اƥǗارية Ƽي نǌƮا 897وƦǋا ما ƥǂƊتǊ  الماƥة 

Ǌة بǀالملح ƾƑاƛرير والوǀا بالتǀƼية مرưǀال ƻمل Üرر وجوباǀالم  ǉريرǀيم تƥǀولة لتƥال ƲƼمحا Ǐلƍ

ƻالمل Ǌمǚتƪا ƣتاري Ǉم ƥر واحǌƬ ýجƊ يƼ Ɣتوǂالم."  

Ƽالمǀرر وبعƥ ƥراƪة حيƛياƘ الƥعوÜǎ وبعƥ الǀيام بƍ ýǂجراƇاƘ التحǀيƾ يǀوم  بƎعƥاƥ تǀرير 

Ǌليƍ ýƮما تو ýǂ Ǉع Ɣتوǂم.  

 

ǏǆƑƙال Ʊƥƻولة: الƣال ưƺƑحǄ ƥوƣ  

ة علƹ Ǐرار ما ǂاƪ ǇاƼ ƥƑي الƥوý التي تƋخƦ بنƲام ƪتحƥث المƬرǋ ƳيƑة محاƲƼي الƥولا 

  .الưǀاƇ المزƥوƼ ÜƜرنƪا ومƮر
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 Ǐمƪا بما يƪرنƼ ƦخƋومة"حيث تǂالح Ưوƽم " Ɣبموج Ǉريưالمح Ǉبي Ǉم مǌويتم تعيين

 Ƴوưومو Üيةưǀال Ǉع ƘاƮǚوخ ƘراǂƦيم مƥǀبت Ǉوƽلǂحيث ي Üماǌورا مƥ وم ليتولواƪمر

 ǏولǕرجة اƥبال Ǉمưتت ÜومةƮورا الخƥ لعبوا ƥƿو ǎعوƥال Ƴوưي موƼ ǊيƊور ÜǇانوǀر الƲة نǌوج

بارزا ومǌما Ƽي Ʈياƹة ووƴư مباƏƥ اǙجتǌاƥ الưǀاƑي Ƽي المواƥ اƥǗارية حيث ينƲر ƍليǌم 

 ǇƋƬي الƼ يليƮƋوالت ǐيرƲيجابي والتنǗم اǋورƥرا لƲن ÜƇاưǀال ǎƥل Ǌǀƽي الƛمبعوǂ Ưالبع

ǐارƥǗ1ا.  

مƽوưي الƥولة المǀتبƩ عǇ نƲام مƽوưي الحǂومة Ƽي ƼرنƪاÜ ويƋخƦ النƲام المƮرǐ بنƲام 

 Ǌعلي ƾلƱولة"ويƥي الưوƽة مƑيǋ"ƪعة تƪوا ƘاƱلƪب ƴويتمت Ü يƼ مةǂالمح ǏولǕرجة اƥبال ƥاع

ǎعوƥلل Ǉƪير الحƪال Ǉماư2. 

Ǘوƈ :ǅييƴƗال  

ƪيÜ ولم يحƥƥ علǏ اعتبار ǇƊ مƽوƯ الƥولة ǋو ƿاưي ƼمنǀƱيا ǇƊ يتم تعيينǊ بمرƪوم رƑا

وƍ ǙجراƇاƘ معينة ومتميزة Ü وƍلǏ جانƔ محاƲƼ الƥولةÜ يمǇǂ تعييǇ الǀانوƬ ǇروƱ خاƮة 

 Ǉانوǀولة للƥال ƲƼمحا ƴưو يخ Ü يƪاƑوم رƪا بمرưيƊ Ǉاة معينوưƿ مǋو ÜǇيƥاعƪولة مƥ يƲƼمحا

Ƈاưǀي للƪاƪǕا.  

ƑيǆƑƙ :ƖƑحيǘƬال  

  :ǄحưƺƑ الƣولة ƑƓلǄحكǄة اƣǕاƥية .1

                                                 
1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǏلƴƓ ƥيƸƬال ƣǄحǄ327. 
2-   ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛǏǆوƓƨي ǃƪƑǉ ƹوƊƥال ƣƓƳ368 - 392. 
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يتولǏ محاƲƼ : "المتعلƾ بالمحاǂم اƥǗارية علƊ ǏنǊ 02 – 98مǇ الǀانوǇ  5تنƭ الماƥة  

Ǉيƥاعƪولة مƥ يƲƼة محاƥاعƪولة النيابة العامة بمƥال"  

عنƥما تǂوǇ الưǀية مǌيƋة للجلƪةƊ Üو : "علƊ ǏنǊ 09/ 08 رƿم مǇ الǀانوǇ 846نƘƮ الماƥة  

Ǉا مǋيرƹ وƊ ƥوǌƬ Ƴماƪ وƊ Üخبرة ƾريƱ Ǉع ƾيǀيام بالتحǀي الưتǀما تƥعن  ýƪوير ƘاƇجراǗا

  ".الملƍ ƻلǏ محاƲƼ الƥولة لتƥǀيم التماƪاتǊ بعƥ ƥراƪتǊ مƿ Ǉبý الǀاưي المǀرر

 ƘاƪلتماǙا ǇƊ Ǐبمعن ÜƳي النزاƼ اƼرƱ Ʃلي Ǌونǂل ƻراƱǖل Ƹتبل Ǚ ƘاƪلتماǙا ǉƦǋ ǇƊ يرƹ

Ǘي اƿباǂ ومةƮالخ ƻراƱƊ Ǐلƍ اǌƺيتم تبلي Ǚ يةưǀال ƻمل ýولة حوƥال ƲƼا محاǌمƥƿ التي ÜƘاƇجرا

 .متعلǀة بتنƲيمǌاو علǏ اعتبار Ɗنǌا مǇ اǗجراƇاƘ المتعلǀة بالنƲام الƥاخلي للمحǂمة 

يجƔ علǏ محاƲƼ الƥولة ƍعاƥة الملƻ والوƛاƾƑ المرǀƼة بǊ :"علƊ Ǐنǂ897 /2 Ǌما نƘƮ الماƥة 

  ". ƍلǏ الǀاưي المǀرر بمجرƥ انưǀاƇ اǕجý المǂƦور

لƻ الưǀية مرǀƼا بالتǀرير والوƛاƾƑ الملحǀة بƍ ǊلǏ وبعǇƊ ƥ يحيý الǀاưي المǀرر وجوباÜ م

 Ǉانوǀي الƼ ةƥيƥة جƱǀن ǉƦǋر وǌƬ ýجƊ يƼ Ɣتوǂالم ǉريرǀيم تƥǀلت Üولةƥال ƲƼحيث  09/ 08محا

 Ǉموưم ƥيƥا بتحưيƊ Ǌلزامƍو Üيةưǀال ƻمل Ǉع Ɣتوǂرير مǀيم تƥǀبت Üولةƥال ƲƼمحا ƳرƬلزم المƊ

Ɣتوǂرير المǀالت.  

 Ǉƪتحƪالم Ǉم Ǉاǂ و Ǌحالتƍ ƥعن ǊƼرƱ Ǉم ƥرير المعǀالت ƻرر بالملǀي المưاǀال ƾƼير Ǚ ǇƊ

Ǌخير عليǕا اƦǋ ýǂيت Ǚ Ǐا حتƦǋو Üولةƥال ƲƼمحا Ǐعل ƻ1للمل Ɵتراƿا ƴيا مƼحر Ǌلǀن ƥو يعي Ü

الحلوý نǌƪƽاƼ ÜمǇ المنƥوǇƊ Ɣ يترǁ محاƲƼ الƥولة لتƥǀيم Ʊلباتƥ ǊوǇ التƛƋر بما جاƼ Ƈي تǀرير 

                                                 
1-  ơيƪال ǅƓ ǅيƨلحƮالق Ǐƺ ǍقƗǆǄال ÛƑلويǄ ƘƆǎƥاƣǕا ƅƑ)ةǆƥƑقǄ ةƨاƥƣ(Ư ǅوƣ ÛÛيةǆوƣلƢال ƥاƣ Û ƥƏاƦƜالÛ 

2008Û  ƫ27. 



 اإلطار القانوني للتحقيق في الخصومة اإلدارية                           :   الفصل األول
 

 106 

ýƦ مجǌوƥا Ƽي اƿتراƟ الحلوý و تنبيǊ المحǂمة عǇ بعƯ المƪاýƑ التي تجنƔ الǀاưيÜ وحتǏ يب

 ǇƊ Ǉم ǙƥبƼ Üنيةǀانونية و التǀيم الǋاƽالم ƠحيƮا لتƦǂ وÜاǌعن ýƽƹ وƊ ررǀي المưاǀرير الǀا تǋرǂƦ

Ǖو تختار ا ýة حلوƥما عƊ اǌƪƽن ƥتج Üƥواح ýمام حƊ اǌƪƽارية نƥǗمة اǂالمح ƥتج ƔرƿǕو ا ƔوƮ

  .ǀيÜǇو ƥƿ تƋخر بحƈ ýخر بعǇƊ ƥ يتبيǇ لǌا عƥم رجحاǇ الحلوý المǀترحةƍلǏ الي

  :ǄحưƺƑ الƣولة ƜǄƓلƧ الƣولة .2

يمارƩ محاƲƼ الƥولة ومحاƲƼو :"علƊ ǏنǊ 01 – 98مǇ الǀانوǇ العưوǐ  26تنƭ الماƥة 

ǐارƬتƪǙي واƑاưǀال ƴابƱال ƘاƦ اياưǀي الƼ مة النيابة العامةǌم Ǉوƥاعƪولة المƥال.  

 ǇموƥǀوياويƽƬ مǌاتƲحǚم ǇرحوƬتابيا ويǂ مǌراتǂƦم"  

يǀوم محاƲƼ الƥولة بƥور النيابة العامة بمƪاعƥة محاƲƼي :"منǊ علǇƊ Ǐ 15ونƘƮ الماƥة 

Ǉوƥاعƪولة المƥال."  

يمýƛ النيابة العامة علǏ مƪتوǎ مجلƩ :"مǇ النƲام الƥاخلي لمجلƩ الƥولة 10و نƘƮ الماƥة 

 ǉƥاعƪي ǐƦالÜ ولةƥال ƲƼولة محاƥالǇوƥاعƪولة المƥو الƲƼمحا. "  

  .1وƿ ƥǂƊانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية و اƥǗارية علƥ Ǐور محاƲƼ الƥولة Ƽي الخƮومة اƥǗارية

ومǇ النƮوƭ الǀانونية المنƲمة لمǌام محاƲƼ الƥولة Ɗو مƪاعÜǉƥ يتبيƊ Ǉنǌم يǀوموǇ بمǌمة 

Ǉم Ǌيƥو ما يبƊ تابيةǂ ƘراǂƦم Ǉم مƥǀما ي ýǚخ Ǉم Üي  النيابة العامةƼ Ƈواƪ ÜويةƽƬ ƘاƲحǚم

 Ǐلƍ حالةƍ مةƛ ǇƊ ƥا نجƦǋ يƼو ÜƘراراǀال Ʀيƽا متابعة تنƦǂارية وƬتƪǙو اƊ يةƑاưǀال ƘǚيǂƬالت

Ǉانوǀال ƾبيƱالبة بتƱالم Ǐا علƪاƪƊ مة النيابة العامةǌم ƔƮحيث تن ǐƥالعا Ƈاưǀال. 

                                                 
1-  ƔƣƑǄية 846الƥاƣǕية و اǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ ǅǄ. 
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ǐارƥǗا Ƈاưǀية الƮوƮرا لخƲن ÜƯرƺي بالƽت ǇƊ حالةǗا ǉƦǌل Ǉǂيم Ǚو Ʊبư Ǉم ƥبǚƼ Ü

 ǐارƥǗا Ƈاưǀال Ƙياưتǀوم ƾƼولة بما يتواƥال Ʃمجل ƇاưعƊ Ǉة مƑƽال ǉƦǋ ƘاƮاƮاخت

ǊيتƮوƮوخ.  

Ǉانوǀور الƱ و ýعƼم وƿي  09/ 08 رƼ ǊǂرƬƊو ǊلزمƊ حيث ǊحياتǚƮولة وƥال ƲƼور محاƥ

  .1النزاƳ اƥǗارǐ المƱروƊ Ɵمام المحاǂم اƥǗارية

ƲƓاƥال ƒلƯǄال :ƑǄƮ Ǐƺ ǏƮƑالق ƥوƣ ǏƺƥƯ ǅيƓ ǅƦواƗة للǄƑƴال üƏƑƨحقيق الوƗ ǅ

  الƬƢوǄة

 Ǉانوǀال ƥǂƊ08 /09  ƘƥǂƊ انونيةƿ Ƙاناǂم ǉاƱعƊو ÜǐارƥǗي اưاǀيجابي للǗور اƥال Ǐعل

علƦ ǏلÜǁ وƊيưا ملǂيتǊ لخƮومتƼ Ǌي جميƴ مراحلǌاƼ ÜماƦا منƠ المƬرƳ للǀاưي اƥǗارǐ مƥ Ǉور 

Þالعامة ýƑاƪالو Ǉمư  

üوǓا Ʊƥƻال : ƯƸƮالƹاƥƯǓا ǍلƳ  

 2يجǇƊ Ɣ يǂوǇ تباýƥ العراƯƑ الǐƦ يتم بيƱ ǇرƼي الخƮومة والǐƦ يƋمر بǊ الǀاưي المǀرر

والتي تتم Ƽي اǓجاý الǀانونية التي يحǋƥƥا Ʀǋا اǕخيرÜ وǋي ƱلباƘ تعتبر مǇ الوƪاýƑ العامة 

لة الحǂم للتحǀيƾ ووƪيلة لƛǘباÜƘ وƦƍا لم يحترم ƱرƼي الخƮومة ǉƦǋ اǓجاƿ ýام رƑيƩ تǂƬي

  .اƥǗارة Ɗو الƱرƻ اǓخر برƪالة مưمنة مƴ اƬǗعار باƪǙتǚم 3بƎعƦار

لمنƈ Ơجاý جƥيƥة للخƮومÜ وǂ ǇƍاƦǋ Ǉا  Ɣوǋنا ƥƊ ƥƿرƜ المƬرƳ الحاƥث الƽجاƑي ƪǂب

  .اǕخير ýƽƹ ƥƿ عǇ تحƥيƥ ماǋية الحاƥث الƽجاƑي
                                                 

1-  ǅƑƗƣƑǄية 846،898الƥاƣǕية و اǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ ǅǄ. 
2-  ƔƣƑǄ2/ 844ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
3-  ƔƣƑǄ1/ 849ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
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لمرحلة يمǇǂ حƮرǋا ويمǇǂ للǀاưي ǇƊ يƪتنتƝ عƥة نتاƝƑ مƪ Ǉلوǁ الƱرƼيƛƊ ǇناǉƦǋ Ƈ ا

  :Ƽي

1.  ƻر الملưو لم يحƊ اǌيمƥǀت Ǉع ǇعلƊ ية التيƼاưǗرة اǂƦم المƥǀعي ولم يƥالم Ʃاعǀا ما تƦƍ

ǉƇعاƥƍ Ǉع Ǚاعتبر متناز Ü1بالمرة. 

ǂما يعتبر المƥعǏ عليƿ Ǌابǚ بالوƿاƴƑ المƥعǏ بǌا Ƽي الƥعوƦƍ ǎا لم يƥǀم ǋو اǓخر Ɗية  .2

 .2مǂƦرة Ƽي اǓجاý الǀانونية

 ǁلƦǂ Ǌعلي Ǐعƥوالم Ǚمتناز Ǐعƥانونية يعتبر المǀال ýجاǓا Ɯخار ƘراǂƦالم ǇيƼرƱما الƥƿ اƦƍ

 Ǉم ƥƥالمح ýجǕاية اǌن Ɣتراƿا ƴوم ǊنƊ Ƙبƛي ƴƿعي والواƥالم ƻرƱ Ǉا مǌب Ǐعƥالم ƴƑاƿيا بالوưرا

 ǇǕ ÜيƼاưƍ ýجƊ Ǐعل ýوƮالة الحƪة رƱƪي بواưاǀال Ǉم Ǐعƥالم ƔلƱالبا ما يƹ Üيưاǀال ƻرƱ

وƊ Ƙƿو اǕجý المحƥƥ لم يǇǂ محƥƥا لتƥǀيم جواÜƔ وللǀاưي الƪلƱة التƥǀيرية Ƽي ƿبوƊ ýو رƯƼ ال

ýجǕا اƦǋ Ơمن.  

Ǘوƈ :Ɣƥاƣǖل ƥǄواƈ ǈيƜوƗ Ǐƺ ǈƗƯلƨ  

ǂانƘ اƥǗارة تعتبر خƱا Ɗحمرا بالنƪبة للǀاưي اƥǗارƿ08 /09  ÜǐبƥƮ ýور الǀانوǇ رƿم 

يǌا تنƽيƊ Ʀحǂاما ưƿاƑيةǂƼ ÜانƘ اƥǗارة علǏ الرƹم مƼ Ǉلم يǇǂ لǇƊ Ǌ يوجǊ لǌا Ɗوامر Ɗو يƽرƯ عل

Ɗنǌا ƱرƼ ƻي الخƮومة Ɗ Ǚƍنǌا تعتبر Ƽي ƦاƘ الحيƪ ǇلƱة عامة وتعامý علƦǋ Ǐا اƪǕاƼ Ʃي 

 Ǉالتواز ƾيǀتح ýجƊ Ǉلة مƥمعاملة عا ǇميƮمعاملة الخ Ɣوجو Ǉم مƹالر Ǐوعل ÜاريةƥǗالمنازعة ا

                                                 
1-  ƔƣƑǄ850ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09 
2-  ƔƣƑǄ851ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
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اƥǗارة خارƱ  Ɯة الưǀاƑية واƥǗارة وبƦǌا ǂانýƮƽƘ بيǇ الƪلبينǌما ǇƊ Ǚƍ الǀانوƊ ǇخƦ بمبƊƥ ال

ƥبعي ƥح Ǐلƍ Ƈاưǀة الƱلƪ ƾاƱن.  

Ǉانوǀور الƥƮ ايةƹ Ǐلƍ مرǕا اƦǋ تمرƪم واƿما  09/ 08 ر Ʃǂع Ƈوجا ÜǇالموازي Ɣلƿو

ƍ ƔǋƦليǊ اǙجتǌاƥ الưǀاƑي اƥǗارƼ ǐي الجزاƑر لƪنواƘ عƥيƥة حيث Ǚ يحƾ للǀاưي توجيƊ Ǌوامر 

Ü خƼǚا ما ǂاƪ ǇاƥƑا Ƽي Ƽرنƪا حيث ǂاǇ الǀاưي يتمتƴ بǉƦǌ الƪلƱة ƥǀƼ نƲم ƿانوǇ 1لƥǘارة

ǘوامر لƊ Ǌتوجي Ƴوưارية موƥǗنية واƥالم ƘاƇجراǗالتي ا Ʊاǀم النǋƊ Ǉبي Ǉا مƦǋ Ǉاǂ ارة وربماƥ

ǊيƼ Ƙƛƥتحƪا. 

Ƽي حالة امتناƳ اƥǗارة عƊ " Ǉمر"Ʈ Üراحة علƼ Ǐعý 819و نƘƮ الǀƽرة الƛانية مǇ الماƥة 

تمǂيǇ المƥعي مǇ حƮولǊ علǏ نƪخة للǀرار اƥǗارǐ المƱعوƼ ǇيƼ Ǌي ƥعاوǎ اǗلƺاƊ Ƈو تƪƽير Ɗو 

ǐارƥǗرار اǀروعية الƬير مƥǀت.  

 Üةƪجل ýوƊ ƣتاري ýبƿ ǊيƼ ǇعوƱرار المǀال Ǉخة عƪيم نƥǀارة بتƥǘمر لƊ Ǌي يوجưاǀالƼ

ƳمتناǙا اƦǋ Ǐانونية المترتبة علǀال ƝƑالنتا ƭتخلƪ2ون:  

 Ɗ -  ةƛǚƛ ǚجƊ Ƈاưǀوان ÜǊوم عليǂالمح ƻرƱ Ǉم Ʀيƽالتن ƯƼي حالة رƼ)3 ( Ǉا مƇƥر بǌƬƊ

لمحǂمة اƥǗارية المƥƮرة لƦǌا الحǂم مƊ Ǉجý تاريƣ التبليƸ الرƪمي للحǂمÜ يƥǀم Ʊلƍ ƔلǏ ا

 .التنƽيƦ تحƱ ƘاƑلة الƺرامة التƥǌيƥية عýǂ Ǉ يوم تƋخير

                                                 
1-  ǃƽƥ ƥاƥƽ115284  ơيƥƑƗƓ13/04/1997Û يةƮƽ)ƒ.ǃ (ƣƣƳ يةƏƑƮلة القƜǄال Û ƯواƷǓية اƣلƓ ƣƮ01Û  ةǆƨ

1998  Ûƫ193. 
2-  ǅƑƗƣƑǄ988-987ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
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 Ɣ-  ýجǕا ǎعوƥال Ƴوưي موƼ رƥاƮال Ǌمǂي حƼ ǐارƥǗي اưاǀال ƥƥا حƦƍ ي حالة ماƼ ماƊ

رƥư ǐ للمحǂوم عليǊ للتنƽيƦ ƦاƘ الحǂم الưǀاƑي ǚƼ يجوز للمحǂوم لǊ بتƥǀيم ƱلƔ للتنƽيƦ الجب

ýجǕا اƦǋ Ƈاưǀان ƥبع Ǚƍ Ǌوم عليǂالمح. 

Ɗما Ƽي حالة رƯƼ التƲلم الموجƍ ǊلǏ اƥǗارة مƊ Ǉجý تنƽيƦ الحǂم الƮاƥر عǇ الجǌة 

  .Ü بعƥƮ ƥور ƿرار الر987ƯƼالưǀاƑية اƥǗاريةÜ يبƪ ƊƥرياǇ اǓجý المحƼ ƥƥي الماƥة 

 Ɯ- Ǌمتǌم ƥلم تعƼ ǊومتƮخ ǁيمل ǐارƥǗي اưاǀال ǇƊ Ǉو يتبي  Ƈاƺلƍ Ǐعل ƱǀƼ رƮتǀت

 ǁلƦ Ǉاǂ Ǐارة متƥǗا Ƙوامر وتعليماƊ Ǌيوج ǇƊ Ǌنما لƍو Ưم بالتعويǂالمعينة والح Ƙراراǀال

 .ưروريا

ƑيǆƑƙ :ƹاƥƯǓا ǅǄ ƖƑǄلوƴǄ ƒلƯ Ǐƺ ǈƗƯلƨ  

      ƻƥǌوال Üمǌتجوابƪيام باǀلل ǁلƦو ÜǊمامƊ ومƮالخ Ƈعاƥتƪا ǊاعتƱتƪبا ǇƊ يưاǀال ƘاƱلƪ Ǉم

 ƥيǂƋبالت ǁلƦ Ǉمام مƊ ورưالح Ƴي النزاƼرƱ ƥحƊ ƯƼا رƦƍما وǋƥحƊ Ǉرار مƿƍ Ǐعل ýوƮو الحǋ

 Üيưاǀال ƻرƱ Ǉتابة مǂ وƊ ةǋاƽƬ ǊرحƱ تم ýاƌƪ Ǉجابة عǗا ƯƼو رƊ ÜمǌƑعاƥتƪا ƥي بعưاǀال

 ƔلƱ يƼ يưاǀة الƱلƪو ýاƌƪال Ǉجابة عǗو اƊ ورưالح ƯƼر ǐƦال ƻرƱال ƠالƮ يƼ يعتبر Ǚ

Ɗ ǎƥتتع ƻراƱǕا Ǉم Ƙمعلوما ƦخƋي ǇƊ يưاǀال ǇاǂمƎحيث ب ÜمǋƥوǌƬ Ǐلƍ ƥومة ليمتƮالخ ƻراƱ

 .ƿƊ1والǌم Ƽي محưر رƪمي وƦلǁ بعƥ تƥƋية اليميǇ الǀانونية

ƑƙلƑƙ :يةƣيƣǊƗ ةǄاƥƷ ƭƥƺ Ǐƺ ǈƗƯلƨ  

1. ƑǊƗيǉƑǄ:  

                                                 
1-  ǅǄ ƣواǄ98ال  ǍلƋ107 ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08 /09. 
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 Ʀيƽتن Ǉع ƴالممتن Ǉيƥة  المǌي مواجƼ ǇƑاƥلل ƳرƬا المǋرƿƊ انونيةƿ يلةƪية وƥيƥǌرامة التƺال Ǉƍ

Ǌǀ بموجƪ ƔنƥاƘ تنƽيƦية Ɗحǂاما ưƿاƑية ǂانƊ Ƙو عǀوƥ رƪميةÜ وتتمƴƿ ýƛ علǏ عاتوااǙلتزام ال

 Ǌمن ƔلƱوب ǇƑاƥة الƥƑاƽل Ƈاưǀال ǉرǀمالي ي Ƹي مبلƼ يةƥيƥǌرامة التƺو ال Ʀيƽالتن Ǉع ƴر الممتنƱưي

  .ƥǕاǊƑ لǊ عƼ ýǂ Ǉترة تƋخير Ƽي  تنƽيƦ اǙلتزام

حǂوم عليǊ علǏ تنƽيƦ حǂم نǌاƑي Ʈاƥر عǇ المحǂمة و يحǂم بالƺرامة التƥǌيƥية بƺية ǂƍراǉ الم

Ü ولةƥال Ʃمجل Ǉر عƥاƮ رارƿ وƊ اريةƥǗمة  اǂالمح ƻرƱ Ǉية مƥيƥǌرامة التƺبال ƾƱللن ƱترƬو ي

  :1اƥǗارية ما يلي

Ɗ -  ولةƥال Ʃمجل Ǉر عƥاƮ رارƿ وƊ يƑاǌم نǂح ƥƥƮب Ǉوǂن ǇƊ.  

Ɣ- Ǌوم عليǂي للمحƑاưǀرار الǀو الƊ مǂالح Ƹيبل ǇƊ.  

Ɯ- ƣتاري Ǉم Ƈاƥر ابتǌƬƊ ةƛǚƛ ýجƊ Ƈاưǀان ýبƿ المالي ǉراǂǗة اƱƪبوا Ʀيƽالتن ƔلƱ مƥǀي ǇƊ

 Üرارǀو للƊ مǂمي للحƪالر Ƹوالتبلي  ǉراǂǗة اƱƪبوا Ʀيƽالتن ƔلƱ يجوز Ǚ ƥالميعا ǁلƦ Ƈاưǀان ƥبع

  .المالي

ƪǗوامر اǕا Ǐعل Ǐưتǀا المƦǋ ƾبƱين Ǚ تعجاليةو ƔلƱيم الƥǀالتي يجوز ت Ü Ǉوƥ اǌنƋƬب

ƥميعا ƱتراƬا.  

ƑǊƬƏƑƬƢ:  

  :تمتاز الƺرامة التمǌيƥية بǚƛث خƮاƪƊ ƭƑاƪية

                                                 
1  - ƧلƜǄ ƅƑƮƽ Ǐƺ ǍقƗǆǄال ÛƑلويǄ ƘƆ ơيƪال ǅƓ ǅيƨولة الحƣالÛ قاƓƑƨال ƲƜƥǄلÛ ƫ45. 
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لǂونǌا تنبǊ للمحǂوم عليƍ ǊلǏ الجزاƇاƘ المالية التي ƥƿ يتعرƯ لǌا ƣǊƗ:  Ǉƍيƣية ƗحƤيƥية .1

اƪتمر Ƽي مǀاومة تنƽيƦ الحǂم الƮاƥر ǉƥư وǋي تحƦر المحǂوم عليǊ مǇ اǙلتزاماƘ المالية 

ƛت ƻوƪ ليةالتيǂ مǂالح Ʀيƽتن Ǉع Ǌي حالة امتناعƼ Ǌلǋاǂ ýǀ. 

ǐƊ يƌخƦ تǀريرǋا وتحƥيǋƥا بمǎƥ تعنƘ المƥيƼ Ǉي تنƽيƦ التزامǊ الوارƥ بالحǂم  :ƗحكيǄية .2

ǉƦيƽتن ƥالمرا. 

Ǚ ǐƊ ينƾƱ بǌا تلǀاƑيا بý بناƇا علƱ ǏلƔ المحǂوم لÜǊ وǋو Ɗمر جوازǃƣƳ:  ǐ الƗلقƏƑية .3

عƥم اƪǙتجابة لƦƍ ÜǊا تǇƊ ƘƥǂƋ المحǂوم لǊ يريýǙƦƍ ƥ  متروǁ لتƥǀير الưǀاƦƍ ÜƇ بƎمǂانǌا

Ǌوم عليǂالمح.  

وƿبý التƱرƍ ƾلǏ الƺرامة التƥǌيƥية وتƱورǋا Ƽي الưǀاƇ اƥǗارǐ الجزاƑرƪ ǐوƻ نتناولǌا 

  .Ƽي الưǀاƇ الƽرنƪي بƬيƇ مǇ اǙختƮار

Ǐƨǆƥƻال ƲيƥƪƗال Ǐƺ يةƣيƣǊƗة الǄاƥƸال:  

  :لتƥǌيƥية Ƽي التƬريƴ الƽرنƪي ƍلǏ مرحلتيǇويمǇǂ تƪǀيم مراحý تƱور الƺرامة ا

ƈ .   ǅوǆƑالق üƓƽ ƑǄ حلةƥǄ80 /539:  

 Ǉانوǀور الƥƮ ýبƿ يƪرنƽال Ƈاưǀال Ǉƍ80 /539  يةƥيƥǌرامة التƺال ƯرƼ Ǐعل ƌيجر Ǉǂلم ي

 ǉتجاǙا Ʃƽو نǋو ƘاƱلƪال Ǉبي ýƮƽال Ɗƥام احتراما لمبǂحǕا Ʀيƽتن Ǉارة الممتنعة عƥǗة اǌي مواجƼ

Ƒاƪ Ǉاǂ ǐƦرالƑي الجزاƼ اƥ.  

 Ǉانوǀور الƥƮوب Ǉǂي  539/ 80لƼ Ƣرƌي  16/07/1980والمƼ المالية Ƙاƥيƥǌبالت ƾالمتعل

 ƥư يةƥيƥǌرامة التƺم بالǂجاز الحƊو Üالعام Ǉانوǀال ƭخاƬƊ ýبƿ Ǉام مǂحǕا Ʀيƽارية وتنƥǗة اƥالما

  .اƬǕخاƭ المعنوية العامة لưماǇ تنƽيƦ اǕحǂام Ƽي مواجǌتǌا
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 ƭخاƬǕا Ǐية علƥيƥǌرامة تƹ Ʊليƪت ƾبح Ǌƪƽي لنƪرنƽال ƳرƬالم ƻاعتر ǏولƊ ي مرحلةƽƼ

 ýƑاƪو ǁتمل Ǚ  ارةƥǗا ǇƋب Ǌل Ǉما يتبيƥم عنǌالتزامات Ʀيƽتن Ǉع Ǉارة الممتنعيƥǗا ƴم Ǉيƥƿالمتعا

Ƽ Ǌǀي تƪتƱيƴ باƪتعمالǌا ǂƍراǌǋم لتنƽيƦ التزاماتǌم التعاƥƿية واعتراƻ مجلƩ الƥولة بعƦ ƥلǁ بح

 ƭخاƬƊ ƴم Ǉاǂ ياƊ Ʊم ارتباǌل ǇيƦال ƭالخوا ƥư يةƥيƥǌت Ƙراماƹ Ʊليƪت ƴوامر مƊ Ǌتوجي

  .الǀانوǇ العام

 

ƒ .   ǅوǆƑالق ƣƴƓ ƑǄ حلةƥǄ80 /539:  

 Ǉانوǀال Ǉƍ80 /539  يƼ Ƣرƌ16/07/19801الم Ƙالمميزا Ǉتميز بمجموعة م:  

1.  Ǌل ǐƦيبي للميزانية المالية الƥƋالت Ʃمام المجلƊ Ǉالعموميي ǇعواǕلة اƇاƪلة مƋƪم Ʃرǂ

 .الحƼ ƾي خƮم مبالƸ الƺرامة التƥǌيƥية المحǂوم بǌا مƦ Ǉمتǌم المالية الخاƮة

2. ƥيƽتƪالم ƻرƱ Ǉا مǌلبƱ Ǉوƥيا وبƑاǀية تلƥيƥǌرامة التƺرير الǀولة بتƥال Ʃلمجل Ơمƪ. 

  ):09/ 08القǆƑوǅ (لƥƪƗيƲ الƦƜاǎƥƏ الƥƸاǄة الƣǊƗيƣية Ǐƺ ا

    Ǉانوǀم الƪ09/ 08ح  ƴيƿتو Ƴوưمو ƥوƪوي ǐيعتر Ǉاǂ ǐƦال Ưƿوالتنا ƥƥوالتر Ưموƺال

الƺرامة التƥǌيƥية علǏ اƥǗارة نƲرا لعƥم تنƽيǋƦا للǀراراƘ الưǀاƑية واƥǗاريةÜ ونجǇƊ ƥ الƺرامة 

  :ر التƬريƴ الƽرنƪيÜ نتƥاولǌا علǏ مايليالتƥǌيƥية Ƽي التƬريƴ الجزاƑرǐ مرƘ بمرحلتيǇ علƹ Ǐرا

ƈ .   ǃƽƥ ǅوǆƑالق ƥوƣƬ üƓƽ ƑǄ حلةƥǄ08 /09:  

  .وƪوƻ نƼ ýƮƽي ǉƦǋ المرحلة ما بيǇ الجانƔ التƬريعي والجانƔ الưǀاƑي والجانƔ الǌǀƽي

                                                 
1-  ǅوǆƑالق ǅƋ80 /539  ǅوǆƑلقƑƓ ǈيلƣƴƗ ǃƗ ليةƑǄال ƖاƣيƣǊƗلƑƓ لقƴƗǄ31 – 2000ال  Ǐƺ ƠƥƊǄ12ال  üيƥƺƈ2000 

 ǈƗƣƑǄ Ǐƺ17 ƥƙكƈ ƱǘƯǖول Û  
www.legifrance.gouv.FR (Le service public de la diffusion de droit Jeudi 9 Décembre 
2010. 
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1. ǏƴيƥƪƗال ǌوƗƨǄال ǍلƳ:  

 Ɗ ةƥالما ƭالمالية حيث تن Ƙاƥيƥǌام التƲنية بنƥالم ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ Ʀع 340خ Ǌمن Ǐل

ǊنƊ": ǁلƦ Ʀيƽم بالتنƑاǀال Ƙبƛي ýعم Ǉع ƳمتناǙالتزاما با ƻو خالƊ ýالتزام بعم Ʀيƽتن Ǉيƥالم ƯƼا رƦƍ

Ƽي محưر ويحيƮ ýاحƔ المƮلحة ƍلǏ المحǂمة للمƱالبة بالتعويưاƊ Ƙو التƥǌيƥاƘ الماليةÜ ما لم 

ýبƿ Ǉالمالية م Ƙاƥيƥǌبالت Ǐưƿ ƥƿ Ǉǂي."  

ز للجǌاƘ الưǀاƑية بناƇا علƱ ǏلƔ الخƮوم ǇƊ يƥƮر يجو:"علƊ Ǐنǂ471 Ǌما تنƭ الماƥة 

و يجوز  . Ɗحǂاما بتƥǌيƥاƘ مالية Ƽي حƥوƥ اختƮاǌƮا و عليǌا بعƦ ƥلǁ مراجعتǌا وتƽƮية ƿيمتǌا

ǉƦǋ و  لǀاưي اǕمور المƪتعجلة بناƇا علƱ ǏلƔ  الخƮوم ǇƊ يƥƮر Ɗحǂاما بتƥǌيƥاƘ مالية 

الجǌة الưǀاƑية المختƮة وǙ يجوز ǇƊ يتعǎƥ مƥǀار التƥǌيƥاƘ يجƔ مراجعتǌا و تƽƮيتǌا بمعرƼة 

  ".ƋƬر التعويƯ عǇ الưرر الƽعلي الǐƦ نالتƥǌيƥ المالي مƥǀا

2. ǏƏƑƮالق ǌوƗƨǄال ǍلƳ1:  

  Üالعمومية ƘاراƥǗا ýية حياƥيƥǌرامة التƺام الƲن ƾبيƱانية تǂمƍ مƥع Ǐلƍ ولةƥال Ʃمجل ƔǋƦ

 ýƽƹƊ ƥƿو Ǉتيƥبالما ýالعم Ʃ340المجل Ü471  مƿرار رǀي الƼ014989 ƣر بتاريƥاƮال :

08/04/2003 Ǌياتƛي حيƼ Ƈجا ǐƦوال:  

حيث ƊنǊ وƼي اǕخيرÜ وبما ǇƊ الƺرامة التƥǌيƥية التزام ينƾƱ بǊ الǀاưي ǂعǀوبةƎƼ ÜنǊ ينبƺي "

Ǉانوǀا بǌنƪ Ɣوبالتالي يج Ƙوباǀم والعƑانونية الجراƿ Ɗƥا مبǌعلي ƾبƱي ǇƊ.  

                                                 
1- ÛǅƑƮǄƥ ǎƑǆƷ Û يةƣيƣǊƗة الǄاƥƸال ǅǄ ولةƣال ƧلƜǄ ƹƽوǄ ǅƳ ƣƣƳ Ûولةƣال ƧلƜǄ لةƜǄ04 ةǆƨÛ2003Û 

 ƫ145. 
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يوجǐƊ ƥ لم   حيث ƊنǙ Ǌ يجوز للǀاưي Ƽي المƪاýƑ اƥǗاريةÜ النƾƱ بالƺرامة التƥǌيƥية ما

Ɗو Üاǌراحة بƮ ƭيرخ Ǉانوƿ اƦǋ ýǋتجا ƥƿ يةƥيƥǌرامة تƺب ƥرƱرار الƿ ǊƿاƼرƎب ƻنƋتƪرار المǀال Ǉ

Ʀيƽالتن ƻƿو ƔلƱ ýبوƿ بالنتيجة Ɣتوجƪمما ي ÜƊƥالمب."  

ǚوم Ƙاǀة تعليƥير عƛرار يǀا الƦǋو Ǚا وƇجز Ƙƪية ليƥيƥǌرامة التƺال ǇƊ حيث Ǉم ƘاƲح

 ǇƊ ماǂ ÜرعيةƬال Ɗƥا احتراما لمبǌƪرǂانوني يƿ ƭن Ǐلƍ Ɯتحتا Ǐي حتƑالجنا Ǐبالمعن Üوبةǀع

مƿ ǇانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية Ƽي المƪاýƑ  471الوارƥة مƿ Ǉبý والماƥة  340اƪتبعاƥ تƱبيƾ الماƥة 

  .اƥǗارية ƹير مبرر

اƇ معاƪǂا تماما وǙ يƪتǀيم مƴ ما ƪƊ ýƲاتƦة الǀانوǇ يرƥƥونǊ علǏ مƪامعنا ƦǌƼا اǙجتǌاƥ ج

 ǐارƥǗا ýي المجاƼ يƪاƪƊ ýاعƼ ǐارƥǗي اưاǀال ǊيƼ ي يعتبرƑاưƿ Ǉانوƿ ǐارƥǗا Ǉانوǀال ǇƊ Ǐعل

وƮانƪƊ ƴاƪي للǀواعƥ اƥǗارية والمباƏƥ الǀانونية ومبتǂرا للحلوý الưǀاƑية علư ǏوƇ التƪƽير 

  .للǀواعƥ الǀانونية ƍلƹ Ǐاية ƍيجاƥ الحلوý الناجحة لƼ ýǂ ƥƪراƷ تƬريعيالمƑǚم 

 ƥوجو ƴم ƻƪǖل Ǉǂولة ولƥال Ʃاة مجلưƿ ƥǌاجتƼ Ǉانوǀال Ǐزا علƽƿ ƥاǌجتǙا اƦǋ Ƈما جاǂ

والمتعلƾ باختƮاƮاƘ مجلƩ الƥولة وتنƲيمǊ وعملǊ  01/ 98مǇ الǀانوǇ العưوǐ  40نƭ الماƥة 

Ǚ ريحةƮ حةưوا ƘƇيروالتي جاƪƽو التƊ ýويƋالت ýتحتم :  

 " ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ امǂحǕ ولةƥال Ʃمام مجلƊ يƑاưǀال ƴابƱال ƘاƦ ƘاƇجراǗا ƴưتخ

  ".المƥنية

وبƦǌا يǂوưƿ Ǉاة مجلƩ الƥولة ƊخƑƱوا حينما اƪتبعƥوا ƪلƱة الǀاưي اƥǗارƼ ǐي تǀرير 

ǌƽƿم Ʀǋا Ǚ يواƔǂ تƱور الƺرامة التƥǌيƥية بحجة ƹياƔ نƿ ƭانوني يƪمƮ Ơراحة بǌاǂ Üما ǇƊ مو

 Ǌعلي Ǉاǂ ýانوني بƿ ƭن ƥوجو ƱتراƬا Ʃولة ليƥال Ʃمجل Ǐعل Ǉاǂ اƦل ÜǇارǀالم ǐارƥǗا Ƈاưǀال
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اǙنƾǚƱ مǇ عƥم وجوƥ نƿ ƭانوني يمنƴ الǀاưي اƥǗارǐ مǇ تǀرير ǉƦǋ الƺرامة ǇǕ اƼ ýƮǕي 

Ʃǂالع Ʃباحة وليǗا ƇياƬǕا.  

اǕحǂام الƮاƥرة عǇ الجǌاƘ الưǀاƑية اƥǗارية ǂƼاǇ اǕجƥر ǇƊ تƱبƾ علǏ الǀراراƘ و

  .ǂما تƱبƾ علǏ تلǁ الƮاƥرة عǇ الưǀاƇ العاǐƥ) مجلƩ الƥولةÜ الƺرƻ اƥǗارية(

3. ǏǊقƻال ǌوƗƨǄال ǍلƳ1:  

ư ÜǊǀƽال ǊييتجƼ يưǀالم ƇيƬوة الƿ يةƿاƥƮرورة مانا لمư Ǐلƍ ÜƥراƼǕا ƾوǀواحتراما لح ÜǊ

مجاý اƥǗارǐ للعƥيƥ مǇ اǙعتباراǂ ÜƘما ǋو ƪاƼ ƥƑي Ƽرنƪا اǕخƦ بنƲام الƺرامة التƥǌيƥية Ƽي ال

ǚƛم.  

ƒ .   ǅوǆƑالق ƥوƣƬ ƣƴƓ ƑǄ حلةƥǄ08 /09:  

 Ǉانوǀور الƥƮانونية  09/ 08بƿ ƭوƮمرة بن ýوǕ اريةƥǗية اƑاưǀال Ƙاǌم للجƲالمن

 ǁلƦارية وƥǗة اƥي الماƼ يةƥيƥǌرامة التƺال Ǐعل ƭون Üǐƥالعا Ƈاưǀال Ǉا عǌلƮƼا وǌة بƮي خاƼ

 Ǉم ƥالموا ƭوƮ980ن  Ʃالمجل Ʃƽن Ǉر عƥاƮ خرƈ ƥاǌجتǙ اƪرǂم Ƈوجا Üاǋƥوما بع": ǊنƊ حيث

 ǐارƥǗي اưاǀال Ǐبالتالي عل Ǉيتعي ÜƳرƬالم Ǉوا مǌƪ ا يعتبرƦǋ Ǉع Ǉانوǀال Ƙوǂƪ Ǉاǂ اƦƍو

 ".تƮحيحǌا

ǊنƊ Ǐخيرة علǕا ǉƦǋ ƘƮحيث ن:  

ǇƊ تƋمر بƺرامة ....... اƊ Ʀمر بالتنƽيƦيجوز للجǌاƘ الưǀاƑية اƥǗاريةÜ المƱلوƔ منǌا اتخ"

  .2..."تƥǌيƥية

                                                 
1- ÛǏلƴƓ ƥيƸƬال ƣǄحǄ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ƫ390. 
2-  ƔƣƑǄ980ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08 /09. 
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ýǋ يجوز تحƥيƥ الƺرامة التƥǌيƥية بمنƱوƾ الحǂم Ɗو بعƥ : والƌƪاý الǐƦ يƱرƟ نǋ Ǌƪƽو

ÞƦيƽالتن Ǉارة عƥǗا Ƴامتنا ýجيƪت  

ǂوƪيلة Ǚحǀة علǏ التنƽيƊ ÜƦو ǂوƪيلة ƪابǀة لǕ ÜǊنǌا تعتبر  يمǇǂ اƪتعماý الƺرامة التƥǌيƥية 

 Ƙي امتنعǋ اƦƍ اǌتتحمل ƻوƪ المالية التي ƘلتزاماǙا Ǉارة مƥǗر اƦتح Ʀƍ Üǎبرǂ ميةǋƊ ƘاƦ عملية

 ƥيƥالبة بتحƱللم Üاƥƥمج Ƈاưǀلل Ƈاللجو Ǉني عƺوت ƴريƪ ýǂƬب Ʀيƽالتن Ǉمưا تǌنƊ ماǂ Ʀيƽالتن Ǉع

مƹ Ü987  Ǉير ǇƊ المƬرƳ الجزاƑرǂ ǐاǇ واưحا Ƽي ǉƦǋ النƱǀة ونƭ الماƥة الƺرامة التƥǌيƥية

 Ǉانوǀ09/ 08ال  Ƈاưǀوان Ʀيƽالتن Ǌوم عليǂالمح ƯƼر ƥبع Ǚƍ تتم Ǚ يةƥيƥǌرامة التƺال ǇƊ Ǐ3(عل (

رƯƼ التƲلم الموجǂ  ǊمÜ ومƥƮ Ǉور ƿرار الرƼ ƯƼي حالةǌƬƊر مǇ تاريƣ التبليƸ الرƪمي للح

 ýجƊ Ǉارة مƥǘة لƥالما ƘƮما نǂ Üمǂالح Ʀيƽ988تن ǊنƊ Ǐعل": Ǐلƍ Ǌلم الموجƲالت ƯƼي حالة رƼ

اƥǗارة مƊ Ǉجý تنƽيƦ الحǂم الƮاƥر عǇ الجǌة الưǀاƑية اƥǗاريةÜ يبƪ ƊƥرياǇ اǕجý المحƼ ƥƥي 

  ".Ɗعǉǚ بعƿ ƥرار الرƯƼ 987الماƥة 

التƥابير المǀررة Ƽي Ʀلǁ جǚ للمحǂوم عليǊ لتنƽيƦ حƘƥƥ المحǂمة اƥǗارية Ƽي حǂمǌا Ɗو Ʀƍا 

ƎƼ ÜمǂالحǇ Ǚ Üالمالي ǉراǂǗبا Ʀيƽالتن ƔلƱ ýجǕا ǁلƦ Ƈاưǀان ƥبع Ǚƍ Ǌيمƥǀيجوز ت.  

 ýجƊ ǇƎƼÜ Ʀيƽا للتنǌعوتƥ ýجƊ Ǉارة مƥǗا Ǐلƍ ƳوƼلم مرƲت Ƴوưم موǂالح Ʀيƽتن Ǉاǂ اƦƍ و

  .برƯƼ التنƽيƦالƛǚƛة ǌƬƊر لƱلƔ الحǂم بالƺرامة التƥǌيƥية Ǚ يبǙƍ Ɗƥ بعƥƮ ƥور ƿرار 

ǂما لم يوƠư الحالة التي يعتبر  رƳ لم يحƥƥ مǌلة لƥǘارة للرƥ علǏ التƲلمƬÜو يǚحƲ بǇƋ الم

ƪ اǌيƼلم وƲمنيا للتư اưƼارة رƥǗا ƘوǂÜǁلƦررة لǀة المƥالم Ǚ  Ǐلƍ Ƴالرجو Ɣيج ǁلƦو تبعا ل

  .08/09 رƿم مǇ الǀانوǇ 830الǀواعƥ العامة المǂƦورة Ƽي الماƥة 
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اƥǗارة علǏ التƲلم خýǚ مǌلة  لم ترǂƥوƊ Ǉمام ƿرار ƮريƠ برƯƼ التنƽيƦƍ Ʀا و بƦلǁ ن

  .ǌƬريǇ تبƊƥ مǇ يوم تبليǌƺا بالتƲلم

 ǇƎƼ Üƥالر Ǉع Ƙتǂƪ لم وƲا بالتǌƺيوم تبلي Ǉم ǇريǌƬ ةƥم Ƙưǀا انƦƍ ماƊƦ يعتبر Ƙوǂƪال ǁل

Ƭة الƥم Ƈاưǀان Ǉم ǐƊ اليوم ǁلƦ Ǉوم ÜƦيƽالتن ƯƼمني برư رارƿ ابةƛة بمƛǚƛال ƥميعا Ɗƥيب Ǉريǌ

  .ǌƬƊر لƱلƔ التنƽيƦ بواƱƪة اǂǗراǉ المالي

المحǂمة اƥǗاريةƼ) ÜاǙختƮاƭ يعوƍ ƥلǏ الجǌة الưǀاƑية اƥǗارية التي ǂانƘưƿ ƥƿ Ƙ بǌا 

  Ʀƍ:1 تتمتƴ بالƪلƱاƘ اƪǕاƪية اǓتية). مجلƩ الƥولة

 Ɗ.  اǌريانƪ ƣوتاري Üرامةƺيمة الƿ ƥيƥتح. 

 Ɣ.   مƥي حالة عƼ ÜاǌيتƽƮت ýجƊ مرور ƥبع Üارة العامةƥǗا ƻرƱ Ǉم Ʀيƽ3التن  Ǉاية مƥر بǌƬƊ

 .تاريƣ التبليƸ الرƪمي

 Ɯ.  ƇاưتƿǙا ƥعن Üلياǂ اǋƇاƺلƍ وƊ يةƥيƥǌرامة التƺال Ưيƽتخ. 

حاوý منƴ اƥǗارة مǇ التƪلƱ  نخلƍ ƭلǇƊ Ǐ المƬرƳ الجزاƑرǐ بƽرǊư للƺرامة التƥǌيƥية 

وما يƌخƦ علǏ المƬرǋ Ƴو ƼرǊư للƺرامة . وحملǌا علǏ تنƽيƦ اǕحǂام الưǀاƑية الƮاƥرة ǋƥưا

علǏ الخزينة العموميةÜ مما يýǂƬ عبƑا ưƍاƼيا لǌاƦƍ Üا ǂاǇ عليƼ ǊرƯ الƺرامة Ƽي مواجǌة 

ǚƛا مƪرنƼ يƼ Ǌب ýو معموǋ ماǂ ÜياƮخƬ Ʀيƽالتن Ǉع ƴالممتن ƻƲارة الموƥǗا ýاƛم امتƥي حالة عƽƼ 

 Ʀيƽيتم التن ǇƊ Ǉǂيم ýب ÜǐارƥǗا ƩيƑة للرƮمة المالية الخاƦال Ǐية علƥيƥǌرامة التƺال Ʊلƪت Ʀيƽللتن

 Ʃي المجلƼ Ƙوباǀالع Ʀيƽي بتنưاƿ مǂح Ǐعل ÜاريةƥǗا Ƙراراǀال Ʀيƽي تنưاǀب Ǐمƪي يưاƿ ýبƿ Ǉم

 .Ƽي الماƥة الجزاƑية

                                                 
1- ƜƥǄال ÛǏلƴƓ ƥيƸƬال ƣǄحǄƲ  ƫ ÛقƓƑƨ391ال. 
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ǏǆƑƙال Ʊƥƻال :ƙƋ Ǐƺ ǇƥوƣƑيƏƑلقƗ ǈƜوǓا ƭƴƓ ƔƥƑ  

عنƥما يتبيǇ لرƑيƩ تǂƬيلة الحǂمǇƊ Ü :"علƊ ǏنǊ 09/ 08 رƿم مǇ الǀانوǇ 843تنƭ الماƥة 

 ÜǊا الوجƦǌم بǂة الحƪجل ýبƿ ومƮيا بعلم الخƑاǀار تلƛم Ǌوج Ǐا علƪƪƌم Ǉوǂي ǇƊ Ǉǂم يمǂالح

ƾخر Ǉوƥ Üارƛالم Ǌالوج Ǐم علǌاتƲحǚيم مƥǀت ǊيƼ Ǉǂيم ǐƦال ýجǕا ƥƥويح ƾيǀاختتام التح ýجاƈ.  

  ".Ɗ ƾحǂام ǉƦǋ الماƥة علǏ اǕوامرǙ تƱب

  

  

  

  

  

Ǘوƈ :ǏƏƑلقƗال ǈƜية الوǉƑǄ  

 ÜǊمƮخ ƘاƇعاƥƍ ومةƮالخ ƻراƱƊ ƥحƊ اǌب Ưالتي يعار ÜýƑاƪالو ǁتل ƳاƼƥال ýƑاƪتعتبر و

 ýǂل Ǉǂيم Üǉƥư ةǌالموج ƘلباƱال ƥيƥي يتم تحǂولÜ اǌưƼو رƊ اǌبولƿ Ǉي مưاǀال ƥǂƋيت Ǐحت

  1:رǇƊ Ư يتجǚƛ Ǌث اتجاǋاƘعا

1. Ǌب ƔالƱالم ƾعي الحƥية المǂم ملƥعي عƥي ǇƋǂ Ƴوưي الموƼ ƴƼƥي. 

2.  ǎعوƥال ƘاƇجراƍ لةƿعر Ǌمن ƻƥǌال Ƙƿƌم Ǉوǂالبا ما يƹ ýǂƬي الƼ ƴƼƥام(يƥة انعƽƮال ( 

                                                 
 ÛالƑƬ ǅƓ ƔƥƑƪƗƨǄولة ƻƪيقةƣǄ ÛاƢلة  Ǐƺ الǄلƗقǍ الوǏǆƯ  حوǆƑƽ Ɲƥƪ üوǅ اƥƜǕاƅاƖ الǆƣǄية و اƣǕاƥية -1

 ǏلǘيƜة الƴǄƑƜÛƧƓƑالي ÛƧƑƓƴلƓ ǎƣيƨ  ةǆƨ2010Û  ƫ4. 
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3.  ýبوǀير مƹ ƔلƱو الƊ ةưعتبار العريǙ ýبوǀم الƥبع ƴƼƥو (الƊ ƻناƑتƪǙم جواز اƥع

ǇعƱال.(  

 Ƈاǀتل Ǉا مǌير وجƛي يưاǀال ǇƊ تعني Üيưاǀال ƻرƱ Ǉيا مƑاǀار تلƛالم Ǌبة للوجƪما بالنƊ

Ǌعلي Ǐعƥو المƊ عيƥالم ƻرƱ Ǉارة مƛالم ƳوƼƥير الƹ انونيǀال ƴƼƥال ǁلƦ وǋ وƊ ÜǊƪƽن.  

ƪلƱة الممنوحة للǀاưي اƥǗارǐ متعƥƥة اǂƬǕاƋƼ Üýحيانا Ǉƍ الǀواعƥ الǀانونية المنƲمة  للو

Ʀǋ Ǌي تمنحƼ ÜǊا عليǌتمنع ǎخرƊ ا وتارةǌب Ǌتلزم ǎخرƊ وتارة Üيريةƥǀة التƱلƪار الƱƍ يƼ ةƱلƪال ǉ

مƿ ǇانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية واƥǗارية منعǉƦǋ225  Ƙ الحالة اǕخيرة حالة المنƴ نجǇƊ ƥ الماƥة 

مƿ ǇانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية واƥǗارية تƪمƠ للǀاưي  ƛƍ13ارة ǀƪوƱ الخƮومة وǇƍ الماƥة 

ƥǗارƛƍ ǐارة تلǀاƑيا انعƥام الƽƮة Ƽي المƥعي Ɗو المƥعǏ عليǂ ÜǊما تنƭ علƛƍ Ǐارة  اǇƦǗ  تلǀاƑيا ا

Ǉانوǀال ǊƱترƬا ما اƦƍ.  

ǂمƋƪلة اǓجا1Ü  ýǂƬ ÜýوƴƼƥ ýǂ يǂتƪي Ʊابƴ النƲام العام يƛار تلǀاƑيا مƱ Ǉرƻ الǀاưي

ƹ ƥياƱ Ɣريƾ الƱعÜǇ ومنƠ العريưة خاƮة Ʀƍا ما تعلƾ اǕمر بعƥم احترام ƈجاý الƱعƊ Ǉو عن

  .2الǀاưي ƪلƱة ƛƍارتǊ تلǀاƑيا انعƥام اǋǕلية وانعƥام التƽويƯ لتمƛيý الƬخƭ المعنوƊ ǐو الƱبيعي

ƑيǆƑƙ : ةƯلƨال ǇƤǉ ƥƑƯƋ  

حوý اǙختƮاƭ النوعي ǌƼو مǇ النƲام العام  09/ 08مǇ الǀانوǇƍ807  Ǉ ما ƛƊارتǊ الماƥة 

ƿ ǁلƦو ÜǊƪƽن Ƈاǀتل Ǉي مưاǀال ǉيرƛيƳي النزاƼ ƾيǀالتح ǊرتƬمبا ýب.  

ǏحلǄال ƫƑƬƗƢǗا  

                                                 
1-  ƔƣƑǄ68ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
2-  ƔƣƑǄية 65الƥاƣǕية و اǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ ǅǄ. 
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  Ɣحيث يج Üام العامƲالن Ǉالمحلي م ƭاƮختǙارية اƥǗنية و اƥالم ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ اعتبر

  .ƛƍارتǊ مƱ Ǉرƻ الǀاưي اƥǗارǐ تلǀاƑيا

 ƻمختل Ǉالمحلي بي ƭاƮختǙي اƼ ƴاحترام التوزي Ǐلƍ اƪاƪƊ ƥيƥا التجƦǋ ƴوربما يرج

  .Ƒية وتخǌƮƮا يưمǇ عƥالة ýưƼƊالجǌاƘ الưǀا

عنƥما يتبيǇ لرƑيƩ :"لتƥǂƌ علǉƦǋ Ǐ الƪلƱة الجƥيƥة Ƽي نǌƮا بƋنǊ 843لƥǀ جاƘƇ الماƥة 

تǂƬيلة الحǂمǇƊ Ü الحǂم يمǇƊ Ǉǂ يǂوǇ مƪƪƌا علǏ وجǊ مƛار تلǀاƑياÜ يعلم الخƮوم ƿبý جلƪة 

علǏ الوجǊ المƛار ƥوǇ خرƾ الحǂمÜ بƦǌا الوجÜǊ ويحƥƥ اǕجý الǐƦ يمƼ ǇǂيǊ تƥǀيم مǚحƲاتǌم 

ƾيǀاختتام التح ýجاƈ."  

  : و يتبيǇ مǇ خƦǋ ýǚا النǇƊ ƭ المƬرƳ منǉƦǋ Ơ الƪلƱة

 .لرƑيƩ تǂƬيلة الحǂم -

- ƾيǀالتح Ƈاǌانت ýجاƈ ƥيƥتح ƥتتم بع ǇƊ. 

 ǎعوƥال Ƴوưي موƼ يƑاǌالن ýƮƽال ǇƊ Ʀƍ Üررǀي المưاǀة للƱلƪال ǉƦǋ ƳرƬالم Ơولم يمن

الجماعية وليƩ للǀاưي المǀرر Ƽي الملÜ ƻعلǏ اعتبار ǇƊ الǀاưي اƥǗارǋ ǐو ƪيƥ يعوƥ للتǂƬيلة 

  .الخƮومة

ƱترƬالحالة ي ǉƦǋ يƼ ǐرƑالجزا ƳرƬالم ǇƊ ƥنا نجǋو:  

 .احترام اǓجاý المحƥƥة ǙنتǌاƇ التحǀيƾ مǇ جǌة -

  .وعƥم تƱبيƦǋ ƾا الحǂم علǏ اǕوامر لما تتميز بǉƦǋ Ǌ اǕخيرة مƱ Ǉابƴ اƪتعجالي -

  ".Ǚ تƱبƊ ƾحǂام ǉƦǋ الماƥة علǏ اǕوامر: "بƋنǊ 843وتبيǇ الǀƽرة اǕخيرة مǇ الماƥة 
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Ǌب ƥƮǀي ýǌƼ :ÞياƑاǀتل Ǌارة الوجƛƍ يƼ يưاǀة الƱلƪ ƾبيƱم تƥع  Ƹم تبليƥي عƼ ǊتƱلƪ Ǌيƥم لƊ

ÞومƮالخ Ǐلƍ ƴƼƥا الƦǋ. 

ƘلƑƙال Ʊƥƻال :ǈƨƻǆ ƅƑلقƗ ǅǄ حقيقيةƗ ƥيƓاƣƗƓ ƥǄǓا Ǐƺ Ǉƥوƣ  

جة حتمية للƥور التحǀيǀي الǐƦ يتمتƴ بǊ الǀاưي Ƽي مجاý المنازعاƘ اƥǗاريةÜ تمýƛ تعǂ ƥنتي

ǌما ومناƪبا Ƽي حƥوƥ الǀانوÜǇ ونƘƮ يث ƊنǊ يƪتƱيǇƊ ƴ يتخƦ ما يراǉ مالƥور اǗيجابي للǀاưيÜ ح

لǀاưي بناƇا علƱ ǏلƔ الخƮوم Ɗو مǇ تلǀاƇ نÜǊƪƽ يمǇǂ ل:"علƊ ǏنǇ08 /09 Ǌ الǀانوǇ م 75الماƥة 

ƊǇانوǀا الǌب Ơمƪالتي ي ƾيǀالتح ƘاƇجراƍ Ǉم Ƈجراƍ ǐƋتابة بǂ وƊ ةǋاƽƬ مرƋي Ǉ."  

وƿبý حلة ǂانƘ عليǌا الƥعوǂ Üǎما يمǇǂ ويجوز للǀاưي ǇƊ يƋمر بƎجراƇ التحǀيƼ ƾي ǐƊ مر

 ƥƮƿ ÜلحةƮم ǐƦ ýǂ ƔلƱ Ǐا علƇبنا ƾيǀالتح ƘاƇجراƍ Ǉم Ƈجراƍ ǐƋمر بƋي ǇƊ Üǎعوƥرة الƬمبا

Ƴالنزا ýƉم ƥƥالتي تح ƴƑاƿالو ƘباƛǗ Ǌب ƲاƽحتǙوا ýليƥامة الƿƍ1.  

ǂما يمǇǂ للǀاưي ǇƊ ينتýǀ خارƥ ƜاƑرة اختƮاǊƮ للǀيام بƎجراƇ التحǀيƊ ƾو بمراƿبة 

ǉƦيƽمر2تنƋي ǇƊ يưاǀلل Ǉǂابير التالية ويمƥبالت Ǌƪƽن Ƈاǀتل Ǉم:  

 .بحưور Ɗحƥ اƱǕراƬ ƻخƮيا -

- ƥوǌƬم بالǌتǌور الخبير ومواجưوم بحƮالخ Ɣتجواƪوا ƾيǀالتح Ƈجراƍ3. 

ولǇƊ Ǌ يƋمر بƍ ýǂجراƇ يراư ǉرورياÜ ولو لم ينƭ الǀانوǇ عليǊ ما ƥام ǇƊ الǋ ƻƥǌو  -

نزاƳ المتمƛليƼ Ǉي اƥǗارة مƍ Ǉبراز الحǀيǀة ƍلǏ حيز الوجوÜƥ وتحǀيƾ التوازǇ بيƱ ǇرƼي ال

ǎخرƊ ةǌج Ǉم ǇƱة والمواǌ1ج. 

                                                 
1-  ǅƑƗƣƑǄ77-76ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09.. 
2-  ƔƣƑǄ84ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
3-  ǅƑƗƣƑǄية 101-98الƥاƣǕية و اǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ ǅǄ. 
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-  ǇƊ ǎير Ǉم ýخاƥƎب Üيةƥيƥǌرامة تƹ لةƑاƱ Ƙتح ÜƇاưتƿǙا ƥوم عنƮالخ ƥحƊ مرƋي ǇƊ

 .ƥƍ2خالǊ مƽيƥ لحƪ Ǉƪير العƥالةÜ وǌƲǗار الحǀيǀة

-  ÜƳرƬالم ƻرƱ Ǉمحمية م Üƾيǀالتح ƘاƇجراƎيام بǀي للưاǀا الǋرƥƮوامر التي يǕا Ǉƍي وƼ

Ǚ تǀبý المعارưة Ƽي اǕوامر واǕحǂام ":09/ 08 رƿم مǇ الǀانوǇ 81نƭ الماƥة 

والǀراراƘ التي تƋمر بƎجراƇ مƍ ǇجراƇاƘ التحǀيƾ وǙ يǀبý اƪتƑناǌƼا Ɗو الƱعƼ Ǉيǌا 

ǎعوƥال Ƴوưي موƼ ýƮƼ ǐƦم الǂالح ƴم Ǚƍ ÜƯǀبالن." 

 

Ǌ تخلي الǀاưي عǇ الƼ ýƮƽي Ɗمر الǀاưي بƍ ǐƋجراƇ مƍ ǇجراƇاƘ التحǀيǙ ƾ يترتƔ عن  -

 .3الưǀية

نتيجة بما Ɗمر بǊ مƍ ǇجراƇاƘ التحǀيƾ ويجوز لǙƊ Ǌ يƋخǂ Ʀما يمǇǂ للǀاưي العƥوý ع

  .4اǗجراƇ بƬرǇƊ Ʊ يبيƪƊ ǇباƦ ƔلƼ ǁي المحǂمة

•  ÜاريةƥǗم اǂمام المحاƊ ÜǐرƑالجزا Ǉانوǀي الƼ Üǐجبارƍ ƾيǀالتح ǇƊ Ǌليƍ ارةƬǗر اƥوما تج

  .لƥولةƊو Ɗمام مجلƩ ا

 Ǉما يتبيƥعن Üيةưǀي الƼ ƾيǀللتح Ǌوج ǙƋرر بǀي ǇƊ اريةƥǗمة اǂالمح ƩيƑلر Ǉا تبيƦƍ ǊنƊ يرƹ

ƥǂƌا مǌحل ǇƊ ةưالعري Ǉم Ǌ5ل.  

                                                                                                                                                    
1- ƍƣƑƓǄ ÛƑلويǄ Ɩƈ ơيƪال ǅƓ ǅيƨلح ƙǕاÛƖƑƓ  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄ43ال. 
2-  ƔƣƑǄية 201الƥاƣǕية و اǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ ǅǄ. 
3-  ƔƣƑǄ80ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08 /09. 
4-  ƔƣƑǄية 144الƥاƣǕية و اǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ ǅǄ. 
5- ƔƣƑǄية  847الƥاƣǕية و اǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ. 
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وǇƍ الƪبƔ اǕوƼ ýي جعý التحǀيƍ ƾجراƇا ƍلزاميا Ƽي المنازعاƘ اƥǗاريةǋ Üو ƽƮة ƱرƼي 

 ǇƊ ƥرƽلل Ǉǂيم Ǚ ƘمتيازاǙا Ǉبمجموعة م ƴة عامة تتمتƱلƪ ýƛارة تمƥǗا ǇƊ ƩاƪƊ Ǐعل ÜƳالنزا

يتمتƴ بǌاÜ مما جعƱ ýرƼي الخƮومة ƹير متƪاوييÜǇ وǋنا يƋتي ƥور الǀاưي والǐƦ يتمƼ ýƛي 

ƾيǀتح  ƘباƛǗلة وعملية اƥǕي اƼ بعملية البحث Ǌيامƿ ƇناƛƊ مƮالخ ƥرƽارة والƥǗا Ǉما بي Ǉالتواز

ƾيǀالتح ƘاƇجراǗ ǊرتƬومبا .Ǉانوǀال Ơمن ƥǀƼ اƦǌم ولƿ09/ 08 ر ǂم ǐارƥǗي اưاǀانونية اللƿ Ƙنا

ƍرƪاÜ  Ƈ بحيث منƠ لƪ ǊلƱاƘ واƪعة مƊ ǇجƘƥǂƊ1ý علƥ Ǐورǉ اǗيجابي وملǂيتǊ الƽعلية للخƮومة

Ƴي النزاƼرƱ Ǉبي Ǉالتواز ƾيǀالة وتحƥالع.  

  

  

  

 

ƲƓاƥال Ʊƥƻال :ƲƏƑƽالو ƖƑƓƙƋ Ǐƺ ǏƮƑالق ƥوƣ  

  .وǋنا ƪنƽرƾ بيƛƍ ǇباƘ الوƿاƴƑ الماƥية وƛƍباƘ التƮرƼاƘ الǀانونية

Ǘوƈ :يةƣƑǄال ƲƏƑƽالو ƖƑƓƙƋ  

ǇƑراƿ وƊ ƾوراƊ Ǉم ƾيǀوالتح ƘباƛǗا ƾرƱ ƴية بجميƥالما ƴƑاƿالو Ƙباƛƍ ة  يجوزƥاǌƬ اƦǂو

الǌƬوÜƥ وǉƦǋ الوƿاǙ ƴƑ يمǇǂ توƿعǌا Ƽي ƹالƔ اǕحياǚƼ ÜǇ يتƮور تحưير وƪيلة تحǀيƾ خاƮة 

  .بǌاǂ Üما ǋو الحاý بالنƪبة للتƮرƼاƘ الǀانونية

                                                 
 .ƻƪ2يقةÛ الƲƜƥǄ الƓƑƨقƣǄ  ƫ ÛاƢلة الƑƬ ǅƓ ƔƥƑƪƗƨǄولة -1
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ýزǙالز Üيةƥالما ƴƑاƿالو ǉƦǋ ýƛو وم  ÜبيعةƱا الǌيƼ Ɣبƪث التي تتƥبة للحواƪا بالنƦǋ ƾƑالحرا

ƥوحوا ýث العمƥا حواưيƊجراميةوǗا ýعماǕا اưيƊو Üث المرور.  

ولƿ ƥǀررƘ الƺرƼة اƥǗارية بالمحǂمة العليا ومجلƩ الƥولة حاليا بǀبوƛƍ ýباƘ الوƿاƴƑ الماƥية 

 Ǐعل ÜيƑاưǀر الưا المحǋحالة التي يحرر Ƙباƛƍ رưة محاƱƪا بواƦǂة وƱرƬر الưة محاƱƪبوا

Ƙابة معلوماƛبم ÜǇريưالمح Ǉم ýجع Ǉانوǀال ǇƊ Ǉم مƹالر  ýبيƪ Ǐعل Ǐلƍ اǌب Ʀخƌي Ǚ ةƱيƪب

ýǙƥتƪǙا.  

 ƣا بتاريǋرارƿ يƼ مة العلياǂارية للمحƥǗة اƼرƺال Ǌتƥانƪ ا ماƦǋ05/05/19901و " ǊنƋب

 ƣة بتاريƱرƬال ƠالƮم ƻرƱ Ǉالمحرر م ƾيǀر التحưمح Ǉم ƭتخلƪ19/02/1982ي  ǇƋب

  .مƌƪولية بلƥية تيزǐ وزو واưحة

بيƴ بوƍ ǇƊيƮاý الǌǂرباƇ تم مƱ Ǉرƻ المƮالƠ التǀنية للبلƥية ǗيưاƇ اǕجنحة الخاƮة 

 ƾوƪل Ǌǂواƽر والưالخ )Ƙبƪال.(  

وǇƍ الƬرǂة الوƱنية للǌǂرباƇ والƺاز ǋي التي ƿامƘ بترǂيƦǋ Ɣا الخƱ الǌǂرباƑي المƺناƱيƪي 

ƥيƥح Ǉم Ɯياƪ ƴưي وƑرباǌǂال Ʊا الخƦǋ Ǉƍو.  

ƛǗباƘ اǋǗماý ونƭǀ الحيƱة والحƦر التي يƍ ǐƥƌلƿ Ǐيام مƌƪولية  وǉƦǋ Ǉƍ العناƮر تƽǂي

  ".مǇ الǀانوǇ المƥني 138المƪتƋنƽيǂ Ǉاملة وǀƼا Ǖحǂام الماƥة 

ǂما يجوز ƛƍباƘ الوƿاƴƑ الماƥية بواƱƪة محưر ƛƍباƘ حالةƱ Üبǀا لما ǋƦبƍ ƘليǊ الƺرƼة  •

 ƣا بتاريǌرار لƿ يƼ مة العلياǂارية بالمحƥǗية  27/04/1998اưƿ يƼ)ƫ.ƥ ( يةƥبل ƥư

                                                 
1-  ǃƽƥ ƹلǄ Û Ƒليƴة الǄحكǄية للƥاƣǕة اƺƥƸال ƥاƥƽ65983   Ǐƺ ƠƥƊǄية  05/05/1990الƮƽ)ƥ.ǃ. يةƣلƓل Ʃ

ǈƴǄ ǅǄ وƦو ǎƦيƗ ( ƣƮ)Ʊ.ǈƴǄ ǅǄو Ʊ (üوǓا ƣƣƴية الƏƑƮلة القƜǄةالǆƨ Û 1994  Û ƫ171. 
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حيث ǇƊ البلƥية المƪتƋنƻ عليǌا ƿامƘ بالتعǐƥ علǏ الجƥار ƥوǇ "... :بǀولǌا 1بونورة

الحƮوý علǏ حǂم يرخƭ لǌا ƦلǇǕ Üǁ المƪتƋنƥƿ ƻ اƪتǌƲر برخƮة البناƇ وبمحưر 

  ...".ƛƍباƘ حالة علƊ ǏنǊ لم يƺلƾ مجرǎ مياǉ الواǂ ǐƥما تƥعي البلƥية

ƑيǆƑƙ :ال ƖƑƓƙƋيةǆوǆƑالق ƖƑƺƥƬƗ  

Ǉƍ التƮرƼاƘ الǀانونية ƥƿ تǂوƼ Ǉي ýǂƬ عǀوƊ ƥو Ƽي ýǂƬ تƮرƼاƘ متƽرƥةǐƊ Ü بƎراƥة 

 ǏولǕي الحالة اƽƼ Üةƥواح–  ƥوǀوالحالة  –ع Üƥرƽارة والƥǗا Ǉبي Ɣتوǂم ƥǀع ýǂƬ Ǐا علǋƥنج

Ʋيمية ǂانƊ Ƙو ǉƦǌƼ تتجƥƪ وتتمƼ ýƛي الǀراراƘ اƥǗارية بƋنواعǌا تن –تƮرƼاƘ منƽرƥة  –الƛانية 

ƼرƥيةÜ وǂمبƊƥ عام Ǚ يƛار مýǂƬ الƥليý الƛابƘ بǇƋƬ التƮرƼاƘ الǀانونية ǌƼي تƮاƷ وتƽرƼ Ʒي 

 ǇǕ ÜƟرƱت Ǚ ƘباƛǗا Əƥومبا ƾيǀالتح ƥواعƿ لزاميةƍ يةǋلة ماǂƬم ǇƊ Ǐلƍ ةƼاưǗبا ÜƔتوǂم Ɣالƿ

Ʈور الخƥ ƾوƽت ǊتƱلƪƼ ÜومةƮي الخƼ ة العلياƱلƪال Ǌل ÜǐارƥǗي اưاǀال ƾاƽات ýيتخي Ǚ اƦǌوب Üوم

 Üتابيةǂ ماƑاƥ Ǉوǂا تǌنƊ اعتبار Ǐعل Üƥواعǀال ǉƦǋ ةƽمخال Ǐعل Ƴي النزاƼرƱ ǐƊ ارةƥǗوا ƥراƼǕا

وƊيưا ǇƊ المنازعاƘ اƥǗارية والخƮومة Ɗمام الưǀاƇ تǂوǇ بالƥرجة اǕولǏ حوƿ ýرار ƥƍارƹ ǐير 

  .Ǌƺ للƽرƊ ƥو نƬرǉمƬروƳ ومنǀƱيا يجǇƊ Ɣ يǂوƦǋ Ǉا الǀرار مǂتوبا وتم تبلي

 Ǐعل ƔوجƊ Ǉانوǀال Ǉوǂي Üام العامƲالن Ǉم ƥانونية يعǀال ƘاƼرƮي التƼ ƘباƛǗوا ƾيǀالتحƼ

 ƇناƛƊ ǇيƼرƱال Ǐعل Ɣيج ÜƘاƇجراǗناحية ا Ǉو مÜاǌاتƼرƮي تƼ تابيǂال ýǂƬارة احترام الƥǗا

ǐارƥǗا Ƈاưǀمام الƊ ƾيǀالتح ƘاƇجراƍ ƥومة احترام مواعيƮالخ ǁتحري.  

                                                 
Ɠ ƣƮلƣية )Ʈƽ)Ʃ.ƣية  27/04/1998الǄ Û165252  Ǐƺ ƠƥƊǄلǃƽƥ ƹ لƺƥƸة اƣǕاƥية  ƑƓلǄحكǄة الƴليƥƽƑاƥ ا -1

 .ǆƨ Û 1998 ƫ Û198ةالƣƣƴ اǓوƓÛ üوǆوÛƔƥ الƜǄلة القƮية
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 ƾيǀالتح ƥواعƿ مة العلياǂارية للمحƥǗة اƼرƺال Ƙاعتبر ƥǀول)ƘباƛǗي ) اƼ اǌعلي ƭوƮالمن

الǀانوǇ المƥني مǇ النƲام العام وƊنǙ Ǌ يجوز مخالƽتǌا مƱ Ǉرƻ الخƮومÜ و Ǚ يجوز للǀاưي 

  . ƥư1 بلƥية العلمة) و م. Ɣ ر(اƥǗارǇƊ ǐ يưǀي بما يخالǌƽاÜ وƦǋا ما نƪتǊƽƬ مưƿ Ǉية 

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
1-  Ǐƺ Ƒليƴة الǄحكǄية للƥاƣǕة اƺƥƸال ƥاƥƽ25/07/1993  يةƮƽ)ƥ ƒ .ǃ و ( ÛيةƏƑƮلة القƜǄال ÛةǄلƴية الƣلƓ ƣƮ

ǏǆƑƙال ƣƣƴالÛ  ةǆƨ1994 ƫ Û212  -218. 



  

  

  

  

ǏǆƑƙال üƬƻال : ǎƥاƣǕا ǏƮƑالق ƖƑƯلƨ

 ǅǄƮ وüƏƑƨ الƗحقيق
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ưال ǇميƊ مرƋي Ü الخبرة Ƙعمليا Ǐي علưاǀال ƻراƬƍǊمعاينت ǊيƼ Ǉوƥر يưبتحرير مح Ʊب        

  .1التوưيحاƘ المƥǀمة مǇ الخبير و تƮريحاƘ الخƮوم و الƺيرو 

لتحǀيƾ لم يƬترƱ عƥ تنƽيƦ اراƇاƘ اƪتƑناƻ الƪير Ƽي الخƮومة بو بƺرƯ تǌƪيý و تبƪيƍ Ʊج     

 Ɣبموج ýالتعجي Ǌمǌي ǐƦم الƮالخ Ǉم Ü اǌيƼ يرƪال ƻناƑتƪبحيث يتم ا ƭخا Ƈجراƍ  ǐƊ ƳرƬالم

Ʊيƪب ƔلƱ2.  

  :ƍلǏ تحǀيƾ  08/09مǇ الǀانوǇ  93و تƻƥǌ الماƥة 

1 – ýالتعجي Ǌمǌي Ǉم Ǐلƍ ومةƮي الخƼ يرƪة الƥعاƍ ƥناƪƍ ýǚخ Ǉي مưاǀال ƥحيا Ǉماư.  

الحƽاƲ علǏ حǀوƾ و مƮالƠ الخƮوم عƱ Ǉريƾ تǌƪيƍ ýجراƇاƍ Ƙعاƥة الƪير Ƽي الخƮومة    – 2

 Ʊيƪب ƔلƱ ƱتراƬبا ǁلƦ و.  

    جư ýماƽƬ ǇاƼية اǗجراƇاƘ و حƾ الƼƥاƳ يمǇǂ للخƮوم اƳǚƱǗ علǏ المحاưرǕو         

بعƥ تƥƪيƥ المƮاريƦǁ  ƻل و التǀارير التي تحرر ƛƊناƇ تنƽيƦ التحǀيƾ و الحƮوý علǏ نƣƪ منǌاÜ و

ƭخا ýجƪ يƼ  ليمƪالت Ǐر علƬƌة و يǀتحƪ3الم .  

        ƴưما يخǂ ǇǚƱررة لبǀالم ƥواعǀال Ǐلƍ ƾيǀابير التحƥة بتǀالمتعل Ʀيƽالتن ƘاƇجراƍ ƔلƱ

و ƥƿ حƮرÜ  Ƙو ما يليǌا  08/09مǇ الǀانوƼ61  Ǉي الماƥة  عليǌا المنƮوƭ  4اǕعماý اǗجراƑية

Ƽي الجوانƔ المƬوبة بعƥم الƮحة التي تمƍ Ʃحǎƥ عملياƘ التحǀيƥ ƾوǇ  البǇǚƱ 96الماƥة 

  .توƪيعǌا ƍلǏ العملياƘ اǕخرÜǎ و الƻƥǌ مƦ Ǉلǋ ǁو التưييƾ مǇ مجاý المماƱلة

                                                 
1-  ƔƣƑǄ91ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09.  
2-  ƔƣƑǄ93ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09.  
3-  ƔƣƑǄ94ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09 .  
4  -  ƔƣƑǄ97ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09.  
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 1يمǇǂ الǀيام بعملياƘ التحǀيƾ مǇ جƥيƊ ƥو تƮحيحǌاƦƍ Üا ƊمǇǂ تƮحيƠ العيƔ الǐƦ يƬوبǌا و    

 ýƛم ǊلƮي ǇƊ Ǉوƥ ƾيǀالتح ƘاƇجراƍ Ʀيƽم تنƮر الخưيح ǇƊƇعاƥتƪǙا  ýعماǕا ǇǚƱبب ǁƪيتم Ǚ

     .اǗجراƑية

   ýƌاƪت ƟرƱنا نǋ ما :و ÞǐارƥǗي اưاǀمام الƊ بولةǀالم ƾيǀانونية للتحǀال ýƑاƪي الوǋ  Ǐعل

اعتبار ǇƊ جميƴ الوƪاýƑ مǀبولة Ǚƍ ما اƪتƛني مƿ Ǉبưƿ ýاƇ مجلƩ الƥولةÜ لǂونǊ مخالƻ للنƲام 

   .العام

 .المباحث التاليةو ƪوƻ نتناوǉƦǋ ý الوƪاƼ ýƑي    

üوǓا ƘحƓǄال :ƔƥƪƑƓǄحقيق الƗال üƏƑƨو Ǐƺ ǈƗƑƯلƨ  

    ƠلƱƮم ƾلƱو ي  Ǌو ل ÜǊƪƽي بنưاǀا الǌالتي يعاين ýƑاƪالو ǁتل Ǐرة علƬالمبا ƾيǀالتح ýƑاƪو

 .ƥور ƍيجابي Ƽي ƥƍارتǌاÜ و تتمƼ ýƛي المعاينةÜ اليميÜǇ اƪǙتجواǌƬ ÜƔاƥة الǌƬوÜƥ و اƿǗرار

üوǓا ƒلƯǄة:الǆيƑƴǄو ال üƑقƗǆǗا ƅƑǆƙƈ ǈƗƯلƨ  

     ƻرƱ ýǂ ومǀارية يƥƍ ومةƮخ ýǂ يƼ  ƾƑاǀة الحƼاǂ Ǉلة و بياƥǕلة اƼاǂ يمƥǀا بمحاولة تǌيƼ

         التي تƥعم اƥعاǊƑ و تƥحƯ اƥعاƇاƘ خƮمÜǊ ولƼ Ǉǂي بعƯ الحاǙ ƘǙ تǂوƿƊ Ǉواý الخƮوم

و Ƽƍاƥاتǌم ǂاƼية لبياǇ الحǀيǀة الواƿعية حوý الوƿاƴƑ المƥعǏ بǌا لƦلǁ يǂوǇ لزاما علǏ الǀاưي 

مƊ Ǉجý الوƮوƍ ýلǏ حý للنزاƼ Ƴما ǋي ƪلƱاتư ǊمǉƦǋ Ǉ الوƪيلة مǇ اƥǗارǐ اǙنتǀاý للمعاينة 

 .وƪاýƑ التحǀيƾ المباƬرة

üوǓا Ʊƥƻال: ǅكƑǄǔل üƑقƗǆǗة و اǆيƑƴǄية الǉƑǄ  

                                                 
 1-  ƔƣƑǄ95ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09.  
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     Ǉǂي ليتمưاǀلل ƳرƬا المǋرƿƊ التي ƾيǀالتح ýƑاƪو Ǉم ǇǂماǕا Ǐلƍ ýاǀنتǙو ا Ƙتعتبر المعاينا

ميƥانياÜ متǂ ǏاƦ Ǉلǁ مƽيƥا ǌƲǗار الحǀيǀة و الوƮوƍ ýلǏ حý  مǇ معرƼة الوƿاƴƑ المƥعǏ بǌا

Ƴة . النزاƥالما ƘحالƊ ƥƿ861و  Ǐلƍƥالموا ƭوƮة  146 نƥالما Ǐلƍ149 ة معالجةلƱǀالن ǉƦǋ.  

         Ǘوƈ :ةǆيƑƴǄال ƹيƥƴƗ  

  : اريƻللوƮوƍ ýلǏ تعريƬ ƻامý للمعاينة ƪوƻ نتƱرƍ ƾلǏ مختلƻ التع     

 1–  ƯرƊ Ǐعل Ƴالنزا Ƴوưة موƥǋاƬي بمưاǀيام الƿ ƾيǀالتح ýƑاƪو Ǉيلة مƪوǂ بالمعاينة ƥƮǀي

 Ǐعƥالم ƻƮي وƼ ةƿƥال Ǉعي مƥالم Ƹما بلǌم ǊنǕ ƴƿعليالوا Ǌل Ǐتتجل Ǚ ماǌمب ǊƽƮو Ǐǀيب ƥƿ ÜǊ

ƻƮبالو ǊمƮخ Ǌƽيخال ƥƿ ي وưاǀال ǇǋƦ يƼ Ǌب Ǐعƥورة  المƮ1.  

لمƬاƥǋة محý النزاƊ Ƴيا ǂانƱ Ƙبيعتƪ ÜǊواǂ ƇاǇ عǀارا Ɗو المعاينة ǋي انتǀاý المحǂمة  – 2

  .2منǀوǙ و بƽƮة عامة ýǂ ما يƴǀ عليǊ النزاÜƳ مما يǇƊ ǇƲ يǂوǇ معاينة مجƥية

3 – Ʈƽا للǌعلي Ưمة المعروǂالمح ýبƿ Ǉم Ƴالنزا Ƴوưية موƌي رǋ اƦǋ Ǐلƍ Ƌو تلج ÜǊيƼ ý

محý النزاƳ المنƑƬة للحƾ المتنازƳ  تحƾǀ مƮ Ǉحة ƥƍعاƇاƘ الخƮوم بǇƋƬ الواƿعةاǗجراƇ لل

Ǌ3علي.  

4 – ƾيǀالتح ýƑاƪو Ǉيلة مƪوǂ بالمعاينة ƥوƮǀالم )ƻƬǂال ( Ƴالمتناز ƇيƬمة الǂة المحƥǋاƬم

  .4النزاƳ محý عليÜǊ و Ʀǋا عƱ Ǉريƾ انتǀاǋ ýيƑة المحǂمة Ɗو Ɗحưƿ ƥاتǌا لمعاينة

                                                 
1- ƖƑيكǆƪال ƣوǄحǄ ƣاƥǄÛƔƥƓƢة و الǆيƑƴǄلƑƓ ƖƑƓƙǕا Û ǅوƣ ƲيƦوƗو ال ƥƪǆة للƺƑقƙال ƥاƣ ÛƯÛ  ÛƥƬǄ2008  ƫ

43.  
2- ƚƥƺ ǅƨيق حƺوƗÛ  ƲƜƥǄالƫ ÛقƓƑƨ337ال.  
3- ƹƨيو ǃƑǄƈ ƥƑƗƨال ƣƓƳ ƥحƨÛ ƖƑƓƙǕا Ǐƺ ǏƮƑالق ƥوƣÛ ǏƴǄƑƜال ƥكƻال ƥاƣ ÛƯ ǅوƣÛ  يةƥƣǆكƨǕا Û2007Û  ƫ

466.   
4- üيƓǆƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛƥقƬ207.   
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       ǇاƦتاƪǕا ǎو يرGilles Darcy وMichel Paillet ال ǇƊ ýاǀنتǙوم باǀي ǐارƥǗي اưاǀ

ÜǁلƦب Ǌƺتبلي ƥبع Ǌلمعاينت Ƴالنزا ýي لمحƮخƬية  الƑناƛتƪة اƽƮيلة بƪالو ǉƦǋ ýتعماƪتمر اƪا ƥƿ و

Ü اƪرنƼ يƼ اريةƥǗم اǂالمحا ýبƿ Ǉم ƴو م Ǉǂو ل Ʊة بالمحيǀالمتعل Ƙور النازعاǌƲ  ýǀو الن

  .1الممارƪة مƿ Ǉبý الǌيƑاƘ اƥǗارية البرƮƊ ǐبحƛǂƊ Ƙر اƪتعماǇƍ Ǚ لم نƊ ýǀنǌا ƮƊبحƥ ƘاƑمة

 ǅوǆƑالق Ǐƺ08/09  :  

   ƘƮة  و نƥ146الما  ǇمǊنƊ Ǐارية علƥǗنية و اƥالم ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ :  

يجوز للǀاưي مǇ تلǀاƇ نƊ Ǌƪƽو بƱلƔ مǇ الخƮوم الǀيام بƎجراƇ معايناƘ تƪǀيماƊ Ƙو تƥǀيراƊ Ƙو " 

Ǚا ƴرورية مư اǋالتي يرا ƴƑاƿالو ýيƛة تمƥعاƍǁلƦ مرǕا Ǐưتƿا اƦƍ Ǉاǂالم Ǉعي Ǐلƍ ýاǀنت."  

تعتمƥ علǏ الوƿاƴƑ الموجوƥة ƼعǌƼ Üǚي تعƥ وƪيلة موưوعية اينة ǂوƪيلة مǇ وƪاýƑ التحǀيƼ ƾالمع

 Ǐعل Ǌƪƽي بنưاǀال ýوƮح Ǐلƍ ǏولǕرجة اƥبال ƻƥǌو ت ÜيةƮخƬ رƮعنا Ǐعل ƥتعتم ǚƼ ƾيǀللتح

  .مǂانǌامعلوماƘ تتعلƾ بوƿاƴƑ متنازƳ عليǌا Ƽي 

ǇƊ الǀانوǇ لم يحƥƥ المجƊ Ƙǚو الحاƘǙ التي يجوز للǀاưي  الƪالƽة الǂƦر يتبيǇمǇ الماƥة      

  .ƍجراƇ معايناƘ بƋƬنǌا

 ƭيخ ýاǀنتǙا ǇƊ رةǀƽال ƘاƦ Ǉم Ʋحǚما يǂ:  

  المعاينة الميƥانية  – 1                   

                   2 –  Ƙيراƥǀو تƊ Ƙييماǀت Ƈجراƍ  

                   3 –  ƴƑاƿالو ýيƛة تمƥعاƍ  

                                                 
1- Gille Darcy et Michel Paillet, contentieux administratif ,Paris,armand 

colin,2000,p165. 
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   ǁلƦ مرǕا Ǐưتƿا اƦƍ Ǉاǂالم Ǉعي Ǐلƍ  ýاǀنتǙا ƔلƱيت ƥƿ ƘاƇجراǗا ǉƦǌيام بǀ1و ال    .                        

ƑيǆƑƙ :ةǆيƑƴǄية الǄǉƈ  

      ƘريعاƬالت Ƙǌا اتجƦǌول Üايةƺلل ƻلǂم ǊنƊ ماǂ ÜƇƱو الب ƥيǀم بالتعƪالمعاينة يت Ƈجراƍ Ǉاǂ ƥǀل

ƥƿ يưاǀال ƇاƱعƍو Ɣالعيو Ǉم ƇجراǗا اƦǋ ƭة بتخليƛيƥالح Ʀيƽي تنƼ ƘحياǚƮال Ǉبيرا مǂ ا راƦǋ

ƇجراǗا.   

ماǐƥ بالواƿعة موưوƳ النزاƳ نƲرا ǙتƮالǌا ال Üو تعتبر المعاينة مƱ Ǉرƾ اƛǗباƘ المباƬرة      

تتمǇǂ المحǂمة مǇ معرƼة  –الواƿعة  -ومحý التحǀيƊ ƾمام الǀاưي اƥǗارƼ ǐبواƱƪة ǉƦǋ اǕخيرة

ǚليƥ ا بالمعاينة يعتبرǌل Ƙبƛما ي ǇƎƼ اƦǌو ب ÜǊيƼ ýƥم العاǂالح Ǐلƍ ýƮو التو ÜƳة النزاǀيǀما  حƑاƿ

ǊيƼ اǌلمتǂ ýوǀت ǇƊ  اǌيتحتم علي Üǎعوƥي الƼ .  

و ƥƿ تǂوǇ للمعاينة ǋƊمية خاƮة Ƽي بعƯ الحاƘǙ التي يخاƼ ƻيǌا ưياƳ معالم واƿعة معينة       

  .Ɗجاز الǀانوƱ ǇلƔ انتǀاý المحǂمة للمعاينة خƬية ưياƳ معالم الواƿعة ƼتƮبƠ محý للنزاƳ لƦا

ǀة اǕمر وƪيلة ناجحة للوƿوƻ علǏ حǀيǀة النزاǋ Ʀƍ Ƴي توƊ ƻƿولي علǏ حǀي تعتبر المعاينة      

ƾوراǕا Ǐعل ƳǚƱǗا ƥمجر Ǉم مǌر لƪيتي Ǚ اƦǋ و Ư2المعرو . Ǉيلة مƪا وǌنƊ اعتبار Ǐعل

 ÜƳة النزاǀيǀح Ǐعل ƻوƿي تعتبر ناجحة للوǌƼ Ü يةƥالما ýƑاƪي المƼ ƾيǀالتح ýƑاƪوو  Ǐلƍ ǐƥƌت
                                                 

1_   ǅƯواǄ ǍلƳ ƑيƬƢƪ ƲلƯلي ǏƮƑالق ǈƓ ƥǄƉي ƣƽ ǏحقيقƗ ƅاƥƜƋ ةǆيƑƴǄة للǄحكǄال üƑقƗǆا ǅƈ ƑǆوǆƑƽ ƥƥقǄال ǅǄƺ
ǅيƴƓ ƑǊليƳ ǇƥيƣقƗ ǏǆƓو ي      ƱاƦǆال  Ǉƥƣƽ و ǇƣǉƑƪ ƑǄ ǈǄحك Ǐƺ ƖƓƙي ǅƈ Ǐƻيك Û ǃكƑو الحǉ ǅƑك ƑǄو ل Û ǅƑكǄال

 ƔƣƑǄال ƥƑƬƗƽǗ ةǆيƑƴǄال ƥƮحǄ ƥيƥحƗ ƒوƜو ǅوƣ59 ق ǅǄ.Ƌ. ǃƣƳ ǍلƳ ƅاƦƜال ƒيƗƥƗ ǅوƣ ǈليƋ ƔƥƑƪǕا ǍلƳ ǃ
ǇƥيƥحƗ  

-  ǃƽƥ ƥاƥƽ117-22  Ǐƺ ƠƥƊǄ:19/05/1982  ǃƽƥ يةƏƑƮلة القƜǄال Û1989  ƣƣƳ Û01  ƫ29 .  
-  ǃƽƥ ƥاƥƽ98.033 Ǐƺ ƠƥƊǄ:25/05/1994 ǃÛ. 1998ق  ƣƣƳÛ01  ƫ98 . ǈيƺ ƅƑƜ ǎƤو ال:  

 ƿلƤ ǃƗي ǅƈ ǍلƳ يةǆاƣيǄة الǆيƑƴǄال ƣƬƽ üƑقƗǆǗحقيق و اƗ ƅاƥƜƌƓ ƥǄƈ ƥاƣƬƋ ƧلƜǄلل ƦوƜي ǈǆƈ ƑǆوǆƑƽ ƥƥقǄال ǅǄ
 Û üƑقƗǆǗƑƓ ǅييǆƴǄال ƧلƜǄة الƏيǉ ƅƑƮƳƈ  ǈيƺ ƥكƤي ƒوƗكǄ ǎƥيƮحƗ ƥاƥƽ üكƪ Ǐƺ ƒƗƑة كƯƨواƓ ǈƽوƯǆǄ ƶلƓو ي

üƑقƗǆǗا ƥƮحǄƓ ƥƥو يح üƜƴƗƨǄال ƹƥƯال ƒلƯ ǍلƳ اƅƑǆƓ ƯƓƮال.  
2- ƖƑيكǆƪال ƣوǄحǄ ƣاƥǄÛ ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄ47ال  .  
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ǙعتǀاǌƲƍ ƥار و اƪتنارة المحǂمة للواƿعة Ƽي ƿƊرƔ وƘƿ و Ɗيƪر نǀƽةÜ و يتǂوǇ لǎƥ المحǂمة ا

ƥوǇ المعاينة ومƬاƥǋة  و ƪتخƭǚ الحǂم ƼيǌاƦ ÜلƊ ǁنǊ الƮحيƠ علǏ حǀيǀة المنازعةÜ وǂيƽية ا

     المحǂمة لموưوƳ النزاƪ ÜƳيǀوǋƥا ƍلǏ تǂويǇ اعتǀاǋƥا علǏ ما يرويǊ الƺير لǌاÜ و Ʀǋا

"ƻƮالو "Üةƿƥال Ǉم Ƹما بلǌالمعاين م Ƈجراƍ Ǉاǂ ǁلƦو محابيا لƊ اƑƱمخ Ǉوǂي ƥƿ ǊنƎƼ ǏƱة يع

  .للǀاưي مزيƥا مǇ اǗيưاƟ و الǌƽم Ƽي حƪم الƥعوǎ المعروưة عليǌا 

     ƾيǀالتح ýƑاƪو ƻمة لمختلƥالعامة الخا ƘاƇجراǗا Ǉم ƥالمعاينة تع ǇƊ Ǌǀƽال Ǉم Ɣجان ǎو ير  

نƥ علƥ Ǐليý يعƥ مجرƿ ƥرينة ƥƿ تǀتنƴ تƍنما ǋي مجرƍ ƥجراƥƿ Ƈ يƪبƦاتǌاÜ و ƍنǌا Ǚ تعƥ وƪيلة ƿاƑمة 

 Ƴوưمة الموǂمح Ǌب. 

 ǏǆƑƙال Ʊƥƻة: الǆيƑƴǄال ƖاƅاƥƜƋ  

ǂ Üيƽياƍ ƘجراƇ المعاينة و اǙنتǀاƍ ýلǏ اǕماÜ Ǉǂ علǏ  08/09مǇ الǀانوǇ  146حƘƥƥ الماƥة    

 Ǌما لǂ Ƴوưي الموƼ ýƮƽال ýبƿ مǂح Ɣبموج Ü اǌمر بƋي ǇƊ Ǌل Üيưاǀلل Ǌا جوازيǌنƊ Ǉم مƹالر

ǇƊ Ǉوƥ ومƮالخ ƔلƱتجابة لƪǙم اƥع  Ɣنما يجƍ ƯƼيبرر الر ýǀتƪم مǂار حƥƮƎملزما ب Ǉوǂي

Ǌعلي ǁلƦ Ɣبيƪالت ýǚخ Ǉم. 

    Ǘوƈ : ةǆيƑƴǄال ƅاƥƜƋ Ǐƺ ةǄحكǄة الƯلƨ  

    ÜǐارƥǗي اưاǀلل ǐجواز Ƈجراƍ المعاينة Ƈجراƍ Ǉƍو  ǊلبƱو لو لم ي Ǐحت Ǌمر بƋي ǇƊ Ǌل

مǇ عƥمÜǊ و لǇƊ Ǌ يƋمر بƽƬ Ǌاǋة ما لم  و Ʊ ǇƍلبوǇƎƼ ǉ لǊ الƪلƱة التƥǀيرية Ƽي اǕمر بÜ ǊالخƮوم

 ýاǀنتǙيام بالمعاينة و اǀا الǌưƼي حالة رƼ مةǂالمح Ǐلوم عل ǚƼ Üتابيǂ مرƊ ارƥƮƍ يƼ رورةư ير

ƍلǏ محý النزاƦǌƼ ÜƳا مǇ الرخƭ الǀانونيةƼ ÜمتǏ وجƊ ǇƊ Ƙƥوراƾ الƥعوǂ ǎاƼية ƿǗناعǌا و 

 ýƮتو Ǐلƍ ƘƽتǂƊ ǎعوƥي الƼ ýƮƽم و الǂار حƥƮƍالمعاينة Ƈجراƍ Ǉع Ƙنƺتƪو ا ǁلƦب  .  
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      Ǉاǂ Ǉƍ المعاينة ƇجراƎيام بǀمة الǂالمح ýبوƿ ƥبو بمجر Üاǌƪƽن Ƈاǀتل Ǉو مƊ ومƮالخ Ǉم ƔلƱ

ǌƼي تƥƮر ƿرار المعاينة و اǙنتǀاý حيث ƊنƦƍ Ǌا ǂانƘ الواƿعة محý المعاينة يمǇǂ نǀلǌا ƍلǏ مǀر 

ǋ يƽƼ Üƻو تلƊ ررư اǌǀيلح ǇƊ Ǉوƥ Üمةǂي المحƼ مةǂي المحƼ ي المعاينةưاǀال ǐالحالة يجر ǉƦ

  .                                                     حưور الخƮوم Ɗو ممƛليǌم

ǋنا Ǚ يƬترƱ حưور الخƮوم للمعاينة بƋنǌƪƽم بý يƽǂي حưور مǇ يمƛلǌمÜ و Ƽي حالة  و      

يتم ƍحưار الخƮوم لحưور ƍجراƇاƘ " :التي تنƭ علǇƊ Ǐ 85تخلǌƽم يتم تƱبيƊ ƾحǂام الماƥة 

ǌمور بƋالم ƾيǀة  االتحƪالجل Ǉم عǌم و محاميǌيابƹ ي حالةƼ مǌة محاميƱƪو بواƊ ةƪة بالجلǋاƽƬ

 ƻرƱ Ǉم  مǚتƪǙعار باƬǗا ƴمنة مưالة مƪم برǋƌعاƥتƪيتم ا Üƾيǀالتح ƇجراƎا بǌيƼ مرƊ التي

  .Ɗميư ǇبƱ الجǌة الưǀاƑية 

  "ưور لنƩƽ الƺرƯ حƔƪ نƩƽ اǗجراƇو يتم اƪتƥعاƇ الƺير بالح

  :منƲم ǗجراƇ المعاينة و اǙنتǀاý ما يليو يجǇƊ Ɣ يتưمǇ الǀرار الƮاƥر عǇ المحǂمة و ال     

يحƥƥ الǀاưي خýǚ الجلƪة مǂاǇ و يوم و ƪاعة اǙنتǀاÜý و يƥعو الخƮوم ƍلǏ حưور  – 1

  .08/09الǀƽرة الƛانية مǇ الǀانوǇ رƿم  146العملياÜƘ الماƥة 

 2 –  ƇجراǗا اƦǋ ررǀا تƦƍ ماƊ Üو المعاينة ýاǀنتǙوم باǀي Ǉو مǋ Üالمعاينة ƇجراƎمر بǓي اưاǀال Ǉƍ

Ƽرǋ ƥو مǇ يجرǐ المعاينة  يبمعنƊ ǏنƦƍ Ǌا ǂانƘ مǂƬلة مƿ ǇاÜ ưمƱ Ǉرƻ الǀاưي المǀرر

Ǘا اƦǌيام بǀا للǋƇاưعƊ ƥحƊ Ɣƥتن ǇƊ Ǉǂة جماعية يمƑيǌلة بǂƬم Ƙانǂ اƦƍ ماƊ ÜǊƪƽبنƇجرا.  

  .مǇ الǀانوǇ  85تبƴ اǗجراƇاƘ المǀررة Ƽي الماƥة تو Ƽي حالة ƹياƔ الخƮوم Ɗو Ɗحǋƥم  – 3 

        Ǉاǂي مƼ راưحا ǇميƮالخ Ǉم ýǂ Ǉاǂ اƦƍ ýي الحاƼ المعاينة ǐيجر ǇƊ يưاǀلل Ǉǂو يم

ƥور الǀاưي Ƽي تحƥيǉƥ تاريƣ اǗجراƇ  حưور الخƮوم ǌƼنا يƋتيƍجراƇ المعاينةƊ Üما Ƽي حالة عƥم 

  .باليوم و الƪاعة و المǂاǇ الƪ ǐƦيجرƼ ǐيƦǋ Ǌا اǗجراƇ بƬرƱ تبليƦǋ Ƹا التحƥيƥ للخƮوم 
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       Ǌمعاينت ƾريƱ Ǉوم عƮالخ ƘاƇعاƥƍ حةƮ Ǉم ƾǀيتح ǇƊ يưاǀلل Ơمƪت ƘاƇجراǗا ǉƦǌƼ

Ǘ Ʊيƪللو ƥوجو Ǉوƥ Üاǌب Ǐعƥانونية المǀعة الƿرة للواƬالمبا ƘǙمحاو Ǉا عƥبعي ǁلƦ و ÜاǌƑجرا

 ƴƿالوا ƯرƊ Ǐو عل Ǌƪƽبن Ƙبالتحريا ǐارƥǗي اưاǀوم الǀم حيث يǋعواƥ حةƮب ǊناعƿǗ ومƮالخ

   .لƮحة اƥǗعاƇاǌƼ ÜƘنا توƼر المƥƮاƿية بعيƥا عǇ زيƻ الخƮوم

       Ǉتعيƪي ǇƊ Ǉǂيم Ƴالنزا ýعة محƿة الواǀيǀح Ǐعل ƻوƿالو Ǉي مưاǀال Ǉيǂتم ýجƊ Ǉو م  ýǂب

Ƭخƭ يرƪ ǎماعǊ مƽيƥا ǌƲǗار الحǀيǀةÜ حيث ƊنƦƍ Ǌا تƱلƔ موưوƳ اǙنتǀاý معارƻ تǀنية يجوز 

ƥاعƪلم Ǉنييǀالت Ǉم ǉيختار Ǉم Ǉم بتعييǂالح Ʃƽي نƼ  مرƋي ǇƊ يưاǀللǊت  Ǌعلي ƘƮا ما نƦǋ و

نƲيم Ü حيث يجوز للǀاưي ǇƊ يƋمر Ƽي الحǂم بنǊƪƽ المǀرر لت08/09مǇ الǀانوǇ رƿم  147الماƥة 

ƇباƱǕو ا Ƈالخبراǂ Ǌتعانة بƪǚل ƭاƮختǙا ǐوƦ Ǉم ǉيختار Ǉم ƔحاƱƮالمعاينة با Ƈجراƍ.  

  .Ƽ1الǀاưي لǇƊ Ǌ يƥعو Ƽنيا للحưور لǘجابة علǏ المƪاýƑ الƽنية التي تحتاƜ رƊيا علميا متخƮƮا

ǂ ƻما يƪتمƴ الǀاưي ƍلƍ ǏيưاحاƘ الخƮوم بǇƋƬ الواƿعة علǇƊ Ǐ يǂوƪ Ǉماعǌم مƱ Ǉر       

الǀاưيÜ و Ʀلǁ علƪ Ǐبيý اƪǙتÜƱǀƼ ýǙƥ و Ǚ يمǇǂ للمحǂمة ǇƊ ترتƔ علƿƊ Ǐواý الخƮوم Ƽي 

ǉƦǋ الحالة نƩƽ اƛǓار التي ترتبǌا علƿƊ Ǐوالǌم  Ƽي حالة اƪǙتجواÜƔ و لƦǋ Ǉǂا المنǙ ƴ يƪتƛني 

ưي لǇƊ Ǌ تƋمر المحǂمة باƪتجواƔ الخƮوم Ƽي الحاƼ ýي انتƲار ƥƮور حǂم ƪǙتجوابǌم Ƽ Üالǀا

ǁلƦ يƼ بيرةǂ  حرية ǁو يملǌƼ Üعةƿي الواƼ ƾيǀالتح ƘاƇجراƍ Ǉم Ƈجراƍ Ǉر مƛǂƋمر بƋي ǇƊ  ةƥالما

148  Ǉانوǀال Ǉ08/09م .  

ǌƬاƥة Ƭ ǐƊخƭ يرǎ مǇ الưرورƪ ǐماư  Ƴي ƛƊناƍ ƇجراǉƇ للمعاينة ǇƊ يƪمǂƴما يجوز للǀا     

Ɗا رƦƍ و ÜǊƪƽن Ƈاǀتل Ǉو مƊ ومƮالخ Ǉم ƔلƱب Ƈواƪ ÜǊوالƿƊ ǁلƦ يƼ ǎرورةư و  ýوƮللو ýيǌƪت

  .ƍلǏ حý للưǀية

                                                 
   .ƨ ƫ Û471حƣƓƳ ƥ الǃƑǄƈ ƥƑƗƨ يوÛƹƨ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -1



 سلطات القاضي اإلداري ضمن وسائل التحقيق              :                      الفصل الثاني
 

 137 

      ƥواعǀم الǌعلي ǐرƪت ýǋ و ƥوǌƬي الƼ ƱترƬما ي ƭخاƬǕا ƇǙƌǋ يƼ ƱترƬي ýǋ Ǉǂو ل

Þ ةƥاǌƬة بالǀالمتعل  

      Ǐلƍ Ǌǀƽال Ǉم Ɣجان ƔǋƦǊمǂي حưاǀال Ǌيبني علي ƥƿ ياƼاǂ ǚليƥ ýƛة تمƥاǌƬال ǇƊ   Ǉǂيم ǊنƊ و

ýƮƽية للưرƊ Ǉوǂي ǇƊ ƥواعǀمراعاة ال Ɣا يجƦǌو ب Ü Ƴي النزاƼ   ƴانونية التي تتبǀال ƘاƇجراǗو ا

Ƴماƪ يƼ ة تحƮو خا Ü مةǂمام المحƊ ƥوǌƬم الǌوالƿƊ Ƴماƪ ýبƿ Ǉم اليميǌƽلي.  

     و تمامǌا  Ƽيما يرǎ جانƈ Ɣخر ǇƊ الǌƬاƥة Ƽي ǉƦǋ الحالة Ü تعتبر وƪيلة مƪاعƥة للمعاينة     

حǀيƼ ƾي الƥعوÜ ǎ و لǉƦǌ المǚحƲة ǋƊمية ǂبيرة Ƽي التحǀيÜ ƾ حيث ǇƊ و ليƩ لتƥǀيم ƥƊلة للت

الǌƬاƥة التي يƋخǋƦا الǀاưي Ƽي محý المعاينة Ǚ Ü تخƴư للǀيوƊ ƥو اǂƬǕاý التي تخƴư لǌا 

 Ǚ و ÜةƥاǌƬلل ǚǋƊ ونواǂو لو لم ي Ǐم حتǌماعƪ Ǉǂالحالة يم ǉƦǋ يƽƼ Üƾيǀللتح ýليƥǂ ةƥاǌƬال

Ǚ يخưعوǇ لǘجراƇاƘ المǀررة للǌƬاƥةƊ Üما Ʀƍا رƘƊ المحǂمة ưرورة لƪماƳ يحلƽوǇ لǊ يميناÜ و

روƱ و Ƽي ǉƦǋ الحالة يتعيǇ مراعاة الƬ لǀاưي يƋمر بƎجراƇ تحǀيƾ لƪماعǌمƇǙƌǋÜ الǌƬوǇƎƼ Üƥ ا

  .و الǀواعƥ المتبعة Ƽي ƪماƳ الǌƬاƥة

                .1ة تƥǀير المحǂمو تǂوǇ جميƴ التƥǀيراƘ التي توƍ ýƮليǌا الǀاưي ƛƊناƇ المعاينة خاưع

و يǂوǇ تنƽيƦ الǀرار المنƲم ǗجراƇ المعاينة Ƽي اليوم المعيǗ ǇجراƇ المعاينةÜ حيث تنتýǀ المحǂمة 

ǀلƊ Ǌو الǀاưي المنتƍ ƔƥلǏ محý النزاƊ ÜƳو يتم نýǀ الƬيƇ المتنازƼ Ƴيƍ ǊليǌاƦƍ Üا ǂاǇ مما يمǇǂ ن

ǂ وتتم المعاينة Üƻتل Ǉوƥ ينا بحماƊمرǌونƥو بƊ مǌليƛو ممƊ ومƮور الخư.  

ƥعاوǎ الưǀاƇ الǂامƥǂ ýعاوǎ المƌƪولية و العǀوƥ اƥǗاريةǋ Üي المجاý الخƮيƔ  نجǇƊ ƥو    

  .ǗجراƇ المعاينة لتعلƾ الƼ ýƮƽي ƹƊلبǌا بمƪاƊ ýƑو وƿاƦ ƴƑاƱ Ƙبيعة ماƥية 

                                                 
  .ƥǄ ƫ Û74اǄ ƣحǄوƣ الǆƪيكÛƖƑ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -1
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      ýاǀي حالة انتƼ ماǂ ƇاƺلǗا ǎعاوƥ يƼ المعاينة Ǐلƍ Ƈاللجو Ǉم ƴمان ýǂƬي Ǚ اƦǋ Ǉاǂ Ǉƍ و

 Ʀƍ ÜروعيةƬم المƥو عƊ ƇاƺلǗبا ǊيƼ ǇعوƱالم ǐارƥǗرار اǀال ýƮƊ Ǐعل ƳǚƱǘي لưاǀر الƦتع

Üƻي الملƼ رارǀال ƘاƦ Ƴاƥيƍ ا اƦǌوم بǀيƪ Ǉم Ơưيو ýاǀنتǙا Ǉمưرار المتǀال ǇƎƼƇجراǗÜ  ǇǕ

Üالخبير Ǐلƍ Ƈاللجو Ǉم Ǚƥب Ɣرƿ Ǉمر عǕة اǀيǀح Ǐعل ƳǚƱǗو اǋ المعاينة Ǉم ƻƥǌال  ƥƿ ماǂ

تǂوǇ الخبرة ناƮƿة و ƹير معبرة عǇ الواÜƴƿ و لتحǀيƦǋ ƾا الƺرƯ مǇ وراƇ المعاينة و ƍتمامǌا 

Ƽي نƱاƾ علǏ الوجǊ الƽعاý يعتمƥ علǏ مǎƥ تعاوǇ الجǌة التي يƼ ƴǀي حوزتǌا Ɗو تحƘ يǋƥا Ɗو 

  .اختƮاǌƮا الوƿاƊ ƴƑو المƪاýƑ التي تتم معاينتǌا 

      ǇƎƼ ÜǊمتǌم ýيǌƪو ت ǐارƥǗي اưاǀاملة للǂيم المعاونة الƥǀا تǌعلي Ɣارية وجƥƍ ةǌج Ƙانǂ   

        . 1و Ƽي حالة امتناعǌا عƦ ǇلƊ ǁو وƴư الƮعوباƼ Ƙي ƪبيƍ ýتمام المعاينة يǂƦر ƦلƼ ǁي المحưر

نة بǇƋƬ مƪتنƥاƊ Ƙو ƪجƘǚ اƥǗارة Ü و ƥƿ تǂوǇ بǇƋƬ بعƯ الوƿاƊ ƴƑو المƪاƥǀƼ ýƑ تǂوǇ المعاي

 ǎعوƥة بǀمتعل ƾيǀيلة للتحƪورة وƮ يƼ ǇحياǕا Ưي بعƼ تتم المعاينة ƥƿ و ÜǎخرǕية اƥالما

      .ưƿاƑية ƪبƾ رƼعǌا بالƽعÜý و Ʀǋا ما يƋخƦنا ƍلƥ Ǐعاوƛƍ ǎباƘ الحالة Ƽي نƱاƾ الưǀاƇ اƪǗتعجالي

     Ǉانوǀال ǉƥǂƊ ا ماƦǋ08/09 يƼ   ƥ939الموا  Ǐلƍ941  حيث Üƾيǀابير التحƥالحالة و ت Ƙباƛƍ يƼ

 Ü الحالة Ƙباƛƍ ǎعوƥب ǎعوƥال ǉƦǋ Ǐمƪللمعاينة و ت ýاǀنتǙا ƔلƱتعجلة بƪلية مƮƊ ǎعوƥ ƴƼيتم ر

مƥǂƌ  و يتعيǇ لرƼعǌا تواƼر ƬروƱ اƪǙتعجاƦƍ Üýا ǂاǇ الƻƥǌ مǇ الƥعوǎ منư ƴرر محƊ ƾǀو

      الوƿوƳ و ƥƿ يتعƦر ربما عƥم ƍمǂانية تجنبƼ Ǌي المƪتǀبƛƎǂ ýباƘ واƿعة يحتمư ýياƳ مǚمحǌا

 Ǉالزم ƴير مƺتت ƥƿ معالم ƥيǂƋو تƊ ÜاǌنƋƬ و Ƙǂا ترƦƍ اǌو معالم " Ƙاƪاǀم ƦخƊ رورةư ǚƛم

الحالة خبرة Ü و ƥƿ يتƱلƛƍ ƔباƘ "اǕرƯ محý النزاƼ Ƴي نزƳ الملǂية مƊ Ǉجý المنƽعة العمومية

                                                 
1-  ƲƜƥǄال ÛǏƜƑǆ ǃيǉاƥƓƋ ƫ ÛقƓƑƨ1148ال.   
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ÜƔالجوان ƴعالما بجمي Ǉوǂي ǇƊ Ǉǂيم Ǚ وǌƼ Üتعجلةƪمور المǕي اưاƿ ǎƥر لƼتتوا Ǚ نيةƼ  اƦǌو ل

  .Ɗجاز لǊ الǀانوǇƊ Ǉ ينتƊ Ɣƥحƥ الخبراƇ لǚنتǀاý و المعاينةÜ للǀيام بƎحǎƥ اǕمور الƽنية 

 ƑيǆƑƙ :ǏƮƑة القƯلƨ ǍلƳ Ɣƣƥالوا ƣالقيو  

ƴمر  يتمتǕي اƼ عةƪيرية واƥǀة تƱلƪ ة وƥيƥع ƘاƱلƪ و Ƙناǂبم ǐارƥǗي اưاǀالمعاينة و ال ƇجراƎب

تم بǌاÜ و اختيار العملياƘ و التǀنياƘ التي يتم اللجوƍ Ƈليǌا و اƪǙتعانة بǌاǉƦǋ ǇƊ Ǚƍ Ü الǂيƽية التي ت

       وƥ تحǂمǌاالƪلƱة التي منحƘ للǀاưي اƥǗارǐ ليƘƪ مƱلǀة مƿ ýǂ Ǉيƥ بý لǌا ưوابƱ و ƿي

  :و تتمƼ ýƛي

      1  ƳرƬالم ýخو  Ưرƺالمعاينة لل ƾيǀتح Ǉم Ǉǂنية ليتمƽال ýƑاƪتعانة بالوƪǙي اưاǀلل

 ƴجمي ǊيƼ Ǉوƥر يưرورة تحرير محư Ǉي مưاǀال ƻتع Ǚ ةƮالرخ ǉƦǋ ǇƊ Ǚƍ Üاǌمن ƥوƬالمن

ƽة Ʀǋا النƭ وƿوعǊ باǚƱ اǕعماý و اǗجراƇاƘ المتعلǀة بالمعاينةÜ و بالتالي يترتƔ علǏ مخال

Ƽƥال ƾوǀار حƥǋƍ ƇجزاƳوم ل. اƮر للخưا المحƦǋ مƥǀا يƦƍ التي Ƙالعمليا Ǐعل ƳǚƱǗو ا ƻلتعر

Ʋحǚم ƇاƥبǗ اưيƊ ةƮرƼ مǌم لƥǀما تǂ Üعةƿالوا ǁي لتلưاǀال ƾيǀتح ƇناƛƊ Ƙاتم Ǉما تم م Ǐم علǌت

مǇ  87تنƭ الماƥة حيث  ƍجراƇاƘ خاƮة Ʀƍا لم يǇǂ الخƮوم حاưريǇ رƹم ƥعوتǌم للحưور

 Ǉانوǀ08/09ال ǊنƊ Ǐي :" ..............   علƼ Ǐحت Ǌة بǀالمتعل ƘلباƱو ال ƘاƲحǚيم المƥǀو ت

ƊنǊ و Ʈحة العملياƘ المتعلǀة بالمعاينةƦǋÜا المحưر ưمانة لمراƿبة  ǂما يعتبر ".ƹياƔ الخƮم 

 ƥعن ƭخاƬǖي لưاǀال Ƴماƪب Ơمƪي ǐƦال ƇجراǗي اƼ ƾيƿƥو المعاينة و يلزم بالت ǇǂماǕا Ǐلƍ Ǌلǀتن

ƥƥمح ƻƥǋ يƼ ǉرƮم حƥبع.  

     2 – Ʈور الخưي حƼ Ǚƍ المعاينة Ƈجراƍ يتم Ǚ موǋخبارƍ ةƱريƬ مǋورưير حƺو بƊ و  وم

الوƘƿ و المǂاǇ الƪ ǐƦيباƬر ƼيƦǋ Ǌا اǗجراƇ و Ǚƍ عƥ باÜǚƱو Ʀƍا ƩƪƊ الǀاưي حǂمǊ بƍعǚمǌم 

لحưورÜ يǂوǇ حǂمǊ مƬوبا م Ɗو ممƛليǌم Ɗو ƥوƍ Ǉعǚمǌم باعلǏ معايناƘ تمƥ ƘوǇ حưور الخƮو
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 ÜورƮǀبال ƾوǀا لحǀبيƱت ƥيع ǐƦة و الǌالمواج Ɗƥمب Ǌتƽلمخال ÜǊưǀن Ǉانوǀام الǂحƊ Ɣƪح Ɣتوجƪو ي

ƳاƼƥا والتي الư ǉا باعتبارǌي مراعاتưاǀال Ǐعل Ǉةميتعيǌالمواج Ɗƥنا لمب.  

لتحǀيǋ ƾو عƥم جعý الǀاưي حبيƪا Ƽي نƱاǂ ƾاǇ الƻƥǌ اǕوý للمƬرƳ مƥƍ ǇراƜ وƪاýƑ ا– 3  

 Ǉع Ǌƪƽي البحث بنƼ ƾالح Ǌنما خولƍ و ÜƱǀƼ ýليƥلل ýبǀتƪم ƥو مجر ÜǊة عليưالمعرو ƴƑاƿالو

الحǀيǀةÜ و ƬروƱ ممارƪة Ʀǋا الحƾ تǂوǇ مرتبƱة بالوƪاýƑ الǀانونية التي حǋƥƥا الǀانوǇ و رƪم 

Ʊا المنƦǋ Ǉو م Üاǌمة لƲانونية المنǀال ƥواعǀال ǉƦǋ يرƹ Ǐعل Ǌتƥيǀيبني ع ǇƊ يưاǀال Ǐعل ƴيمن ƾل

Üالمنازعة ýمح ƴƑاƿمية للوƪير رƹ Ƙيام بزياراǀال Ǌعلي ƴا يمنƦǌو ب Üانونيةǀال ƾرƱال  Ǉاǂو مƊ

ƍ و Üالمعاينة ýمح ƇيƬاالƦƍ Ǌعلي Ɣنما يج Ɗ المعاينة ǁتل ƇجراǗ رورةư ǎƊما رǂر حƥƮي Ǉ

  .منƲما لǌا

يحƥƥ اليوم و الƪاعة       الحاƦƍ ýا ǂاǇ الخƮوم حاưريƊ Ǉو ǂ ǇƊما لǇƊ Ǌ يǀوم بƼ Ǌي       

مǂاƍ ǇجراÜǉƇ وƍعǚم الخƮوم بƦلÜǁ وƾƼ الƱرƾ الǀانونية المنƲمة لƦǌاÜ وǐƊ مخالƽة لتلǁ الǀاعƥة و

يترتƔ عليǌا بǇǚƱ الحǂم الƮاƥر المبني علƦǋ Ǐا الƥليý الǐƦ يتم تحƮيلǊ بƺير الƱرƾ الجاƑزة 

اǁ التزاما علǏ الǀاưي بǇƋ يوƠư المƥƮر الǐƦ اƪتǏƽƬ منǊ معلوماتÜǊ وبني ƿانوناǋ ǇƊ Ʀƍ Üن

Ǌعلي Ǌمǂح.  

4 – ưاǀال ýخƥت ǇƍǏعل ǏنبنƊ نماƍ ةǀيǀالح Ǉي البحث عƼ ي  يưتǀو يÜاǌعن ƻƬǂالتزام عام بال

يƋمر  التوƍ ýƮليǌاÜ و لƦǌا عنƥماƦǋا الواجƔ مƬارǂة جميƴ اƱǕراưƿ Ü ƻاة و خƮوم Ƽي 

 Ǉم عƮالخ Ʃاعǀلت ǚيƥب Ʃو لي ÜƳالنزا ƥƥƮب Ǌتƥيǀلتنوير ع Ǌليƍ Ƌنما يلجƍ ƾيǀتح ƇجراƎي بưاǀال

 ýمح ýيح Ǚ Ǌنǂة و لǀيǀالح Ǐلƍ ýƮي التوƼ ǁارƬنا يǋ يưاǀالƼ ÜǊƑعاƥƍ ƘباƛǗ ýليƥيم الƥǀت

ƍ Ǉم عƮالخ Ʃاعǀو تƊ ير عجزƥǀت Ǉاǂ Ǉƍ و Üǉعواƥ ƘباƛƎب ýƮǕي اƼ ƻلǂم المƮالخ ǉعواƥ Ƙباƛ

Ƴوưالمو Ưاƿ Ǌمرجع.  
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ƪماƳ الǀاưي بالǐƦ يƪمǋ  Ơو وجوƔ تƿƥيƾ اǗجراƇ 08/09رƿم  نوǇالǀا ورƼ ƥيو  – 5

ƥƥمح ƻƥǋ يƼ ǉرƮم حƥللمعاينة و بع ǇǂماǕا Ǐلƍ Ǌلǀتن ƥعن ƭخاƬǖل.  

   ƑƙلƑƙ : ƖاƅاƥƜǕا ǅƳ üوƣƴال Ǐƺ ةǄحكǄة الƯلƨ  

ƪ ǇلƱاƘ محǂمة الموưوƼ ÜƳلǌا ǇƊ تƋمر بƦƍ Ǌا وجǇƍ Ƙƥ اللجوƍ Ƈلƍ ǏجراƇاƘ المعاينة ǋو م    

ưرورة ǗجراÜǊƑ و Ʀƍا رƦǋ ǇƊ ƘƊا اǗجراƥƿ Ƈ يƪاعƼ ƥي الƼ ýƮƽي النزاǂ ÜƳما يجوز للخƮوم 

 ƔلƱا الƦǋ يرƥǀت ýالحا ƘاƦ يƼ ƴو يرج ÜƳالنزا ýمة بمعاينة محǂالبوا المحƱي ǇƊ ÜǎخرƊ ةǌج Ǉم

ƭ الǀانونية التي تتعاƱاǋا المحǂمة متƬ ǏاǚƼ ÜƘƇ يƋخƦǋ Ʀا اǗجراǋ Ƈو مǇ الرخ. ƍلǏ المحǂمة

عليǌا ǋ Ǉƍي لم تƪتجƍ ƔلƦ Ǐلǁ متǏ وجƼ Ƙƥي مƪتنƥاƘ الƥعوǎ المعروưة Ɗمامǌا ما يƽǂي 

Ƴي النزاƼ ýƮƽا للǌناعƿǗ.   

الوحيƥة للمƥعي و التي يملǌǂا ƛǗباƥ Ƙعواǉ تعيǇ عليǌا  Ɗ ǙƍنƦƍ Ǌا عƘƥ المعاينة ǋي الوƪيلة    

  .لƱلبǊ للǀيام بƦǌا اǗجراÜƇ و ǂ ǙƍاǇ حǂمǌا مƬوبا بالƮǀور و يƪتوجƔ الƱعƼ ǇيǊ اƪǙتجابة

ǂما للمحǂمة مǇ جǌة Ɗخرǎ الحƼ ƾي العƥوý عما ƊمرƘ بƦƍ ÜǊا تبيǇ لǌا ƍ ǇƊجراƇ المعاينة     

ǇƊ ما اƪتجƼ ƥي الƥعوǎ بعƥƮƍ ƥار حǂم التحǀيƾ يƽǂي لتǂويƮƊ Ǉبƹ Ơير مجƊ ƥو ƹير منتÜƝ و 

Ǌناعتƿ ي وưاǀة الƥيǀع.  

ǂاƼة اǕحǂام المتعلǀة بالتحǀيƾ تتǂ ƾƽلǌا Ƽي Ʊبيعتǌا بƋنǌا Ǚ تƴƱǀ النزاƳ و Ǚ تحƥƥ مراǂز  و    

اƊ Ƈو الخƮوم مƿƌتا Ɗو نǌاƑياÜ و مƛ Ǉم Ʀƍا رǎƊ الǀاưي ƊنǙ Ǌ جƥوǎ مǇ وراƇ تنƽيƦǋ Ʀا اǗجر

  . 1مƥƊ Ǉلة و براǋيǇ تƥǀم يتعƦر تنƽيƼ ÜǉƦلǊ العƥوý عنǊ و الƼ ýƮƽي النزاƼ Ƴي ưوƇ ما 

                                                 
  . Û  ƫ47لǃƑǄƋ ƥƑƗƨ يوÛƹƨ الƲƜƥǄ الƓƑƨقƨحƣƓƳ ƥ ا -1



 سلطات القاضي اإلداري ضمن وسائل التحقيق              :                      الفصل الثاني
 

 142 

     Ƙƥوج Ǉƍ Ǌعن ýƥتع ǇƊ اǌيجوز لƼ Üللمعاينة ýاǀنتǙبا ǉرƥƮت ǐƦرار الǀبال ƥيǀتت Ǚ مةǂالمحƼ

ǌا حينǇƊ ƦƑ بعƦ ƥلƼ ǁي عناƮر الƥعوǎ ما يƽǂيǌا لتǂويǇ عǀيƥتǌا Ƽي موưوƳ الƥعوÜǎ ويتعيǇ علي

  . 1تبيƪƊ ǇباƔ العƥوƼ ýي محưر الجلƪة Ɗو Ƽي ƪƊباƔ حǂمǌا

     Ǌل ƴيرجƼ المعاينة ƇجراƎوم بƮالخ ƔلƱ Ǐا علƇو بناƊ Ǌƪƽن Ƈاǀتل Ǉم Ƈواƪ يưاǀمر الƊ اƦƍ و

ƇجراǗا اƦǋ اǌة التي يتم بǀريƱو الƊ ýǂƬال ƥيƥتح ǉƥوح.  

 ƱƥƻالƘلƑƙة :الǆيƑƴǄال ƛƏƑƗǆ  

      ǉƥǋاƬ ما Ǉمưيت ÜǇǂماǕا Ǐلƍ ýاǀنتǙا Ǉر عưيحرر مح Ǌمتǌم Ǉي مưاǀال Ƈاǌانت ƥو  بع

 ÜƱبưمانة الƋب ýوƮǕا Ǉمư Ƴƥو يو Ʊبưال ǇميƊ ƴم Ǌعƿم يوƛ Üبةƪة بالمناƦالمتخ ƘاƇجراǗو  ا

 Ǉانوǀي الƼ ثƥتحƪ08/09الم  Ǐعل ýوƮانية الحǂمƍ Ƈجراƍ وǋ ÜǐرƑالجزا ƳرƬللم Ɣƪاحت ǐƦو ال

 . 2نƣƪ مƦǋ Ǉا المحưر Ʀƍا ما ƱلبǊ الخƮوم

    Ǘوƈ : ةǆيƑƴǄال ƥƮحǄ  

للǀاưي اƥǗارǐ اǙنتǀاý للمعاينة بنƍ Ǌƪƽلƪ Ǐمƿ Ǉƍ ƠانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية و اƥǗارية      

 - و مǚبƪاتǌا وǂ ǇƍاǇ يتعƦر تƮورǋا  اǕمǂنة الǚزمة لƳǚƱǘ عƿ ǇرƔ علǏ معƱياƘ الưǀية

Ƭتراƍ ƱرƼاƾ الǀرار المƱعوƼ ǇيǊ بعريưة الƥعوÜǎ تحƱ ƘاƑلة ƼǙي منازعاƘ اǗلƺاƇ  –عمليا 

للǀاưي اƥǗارƪ ǐلƱاƘ توجيƊ Ǌوامر لƥǘارة و ƍلزامǌا بتƥǀيم ما تحƘ يǋƥا مǇ  منƠ و ÜلبǇǚƱا

 ƾƑاƛو و Ƙاƥتنƪم .  

     Ǌاعƥيƍ ýبƿ Ǌاتبǂو Üيưاǀال Ǉم Ǌعلي ƴƿر موưالمعاينة بتحرير مح Ɯو تتوƱبưتابة الǂÜ  

 Ǉمư Ƴƥو يو ÜƱبưال ǇميƊ ي وưاǀال Ǌعƿيو ǇǂماǕا Ǐلƍ ýاǀنتǙا Ǉر عưحيث يحرر المح

                                                 
  .ƥǄ ƫ Û75اǄ ƣحǄوƣ الǆƪيكÛƖƑ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -1
2-  ƔƣƑǄ149ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
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و يعتبر المحưر ترجمة  ÜاƮǕوý بƋمانة الưبÜƱ يمǇǂ للخƮوم الحƮوý علǏ نƣƪ مǇ المحưر 

Ƈاưǀمة الƥانوني لخƿ ýǂƬية عما تم بƑاǌلنتيجة ن  ýƮالتو ýجƊ Ǉم ǊمامƊ Ưالمعرو Ƴو النزا  Ǐلƍ

ƻƮو من ýƥم عاǂوم . حǌƽالمƼ ر المعاينةưتحرير مح Ƈجراƍ مةǂالمح Ǐعل ƔوجƊ ǐƦال ƭا النƦǌƼ

 ǐƥƌانونية تƿ ةƥƑاƼ بيرة وǂ ميةǋƊ Ǌل Ƙراراƿ ام وǂحƊ Ǉا مǌعن Ɲللمعاينة و ما تنت ǇƊ رةƬمبا Ǌمن

يعتبر ƍلǏ الƼ ýƮƽي النزاƳ المعروƯ علǏ المحǂمة Ɗو Ɗمام الǀاưي و ǇǕ محưر المعاينة 

المجمƴ الرƑيƪي لجميƴ اǕعماý المتعلǀة بǌا مƍ ǇجراƇاƘ و تحرǂاƘ وƿƊواý و مƬاƥǋاƍ Ƙلƹ Ǐير 

 Ǐلƍ المعاينة ƔلƱ ايةƥب Ǉالمعاينة م Ƈجراƍ يƼ ÜاưيƊ يƪيƑالر ƻو الملǋ و ÜƘاƇجراǗا Ǉم ǁلƦ

المحưر حيǇ الƼ ýƮƽي النزاÜƳ المعروƯ علƪƊ Ǐاƍ ƩجراƇ المعاينة و ƊحǂامǌاÜ و يتم تحرير 

 Ǉا و مǌƑجراǗ Ɣƥي المنتưاǀو الƊ يلةǂƬالت ƩيƑر Ǌعƿو يو Ʊبưال  Ɣاتǂ ƻرƱ Ǉم ǇميƊ ƻرƱ

   ƣر تاريǂƦ و ÜƱبưال ýعماǕو ا ÜومƮالخ Ǉر مưح Ǉم ƇماƪƊ Ǉو بيا Üالمعاينة Ǉاǂاعة و مƪ و

  .لمحǂمة التي ƿامƘ بǌا المحǂمة Ɗو الǀاưي مǇ وƘƿ التوجƍ ǊلǏ محý النزاƍ ƳلǏ وƘƿ العوƥة ƍلǏ ا

    ƥما تǂوǇا مǌمعاينت Ƙالتي تم ƴƑاƿالو Ǉو  ýǂ اƦǂ مر وǕا لزم اƦƍ ومƮالخ ƘريحاƮت Ǉويƥت

  .   1ما تمƘ مناƬƿتǊ و معاينتǊ ميƥانيا

حǂمǇƎƼ Ü للخƮوم Ɗو Ɗحǋƥم ملزم بƎعاƥة علǏ  و ǂ Ǉƍانƍ ƘجراƇاƘ المعاينة ƥƿ تمƘ بناƇا    

  .Ƽي Ʀǋا الǇƋƬ  الƪير Ƽي الƥعوǎ وƾƼ اǗجراƇاƘ المǀررة

     ƴية مưǀال ƻبمل Ǌاعƥيƍ ر وưالمح Ǉخة مƪن Ɣحƪ ومƮللخƼ مةƑاƿ ǎعوƥال Ƙانǂ اƦƍ و

 ǊنƋƬب ƘاƲحǚم Ƈاƥبƍ و Ǌعلي ƾانية التعليǂمƍ.  

                                                 
  . ƫ Û101 يوÛƔƣǆǗƣ ƹƨ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -1
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    Ǉاǂ Ǉƍ و  ǇƊ يƺينب ǊنƎƼ Üة بالمعاينةǀالمتعل ýعماǕا ƴر جميưي المحƼ Ǉيبي ǇƊ Ǉالمتعي Ǉم

Ǐعل Ǌمعاينت Ƙما تم ǊيƼ Ǉبيعة يبيƱالÜ  Ǌبتƛما ت ýǂ ǊنǕ ǁلƦ و Üƴƿة للواƿƥاƮ ورةƮ Ǉوǂحيث ي

 .عتبر ƥليǚ يƪتنƍ ƥليƼ Ǌي الƥعوǎالمعاينة ي

 ƑيǆƑƙ :ةǆيƑƴǄال ƛƏƑƗǆ ƥيƣقƗ Ǐƺ ةǄحكǄة الƯلƨ  

انتƘǌ المحǂمة مǂ ǇاƼة اǕعماý المتعلǀة بالمعاينة للواƿعة محý التحǀيƾ و التي ǋي موưوƦƍ  Ƴا    

 ǇƊ و ǊيƼ اǌلمتǂ ýوǀت ǇƊ اǌيتحتم علي ǎعوƥي الƼ ماƑاƿ ǚليƥ ƥا يعǌيƼ Ƙبƛما ي ýǂ ǇƎƼ ÜƳالنزا

  .تعƱيƿ Ǌيمة ƿانونية

     ƴưخا ǐمر جوازƊ ǊلƑاƪو و ƾيǀالتح ƘاƇجراƍ ǇƊ اعتبار Ǐو عل Üمةǂيرية للمحƥǀة التƱلƪلل

Ƽ ÜيمǇǂ للǀاưي ǙƊ يƋخƦ بنتيجة المعاينة Ʀƍا ر نتاƍ ƝƑجراƇ التحǀيƾ الƊ ǐƦجرتǊتملǁ الحرية Ƽي تƥǀي

Üةǀيǀالح ƾابƱي ƥبحيث لم يع Ǌما عاين Ǐعل ƘخلƥƊ ƥƿ Ƙييراƺمة تƛ ǇƊ عرƬتƪو اƊ اǌب  ƴتنǀلم ي     

لمعاينة  ليƩ بحǂم منýƮƽ عǇ الحǂم المنǌي ƋخƦ نتاƝƑ ام بتƪبيƦǋ Ɣا الرƯƼ بو الǀاưي ملز

ولǇǂ عليǇƊ Ǌ يبيƦ ǇلƼ ǁي مƥونة الحǂمÜ بƋنƥƿ Ǌ وجƼ ƥي Ɗوراƾ الƥعوǎ ما يƽǂي  ÜللخƮومة

لتǂويǇ عǀيƥتƥ ǊوǇ الحاجة لǖخƦ بنتيجة  اǗجراƇ متǏ اتǉƦǋ ǇƊ Ơư النتيجة ƹير منتجة Ƽي 

 Ǚ و ǎعوƥيالƱاƿ ǚليƥ ýǂƬي النزƼ ýƮƽحيث ال Ǉالمعروعا م ƳاƯ ƳرƬالم ýو لم يتناو Ü

Ɗƥا المبƦǋ ǐرƑالجزا.  

  

ǏǆƑƙال ƒلƯǄال :ƒواƜƗƨǗا Ǐƺ ǏƮƑالق ƖƑƯلƨ  

لتوƍ ýƮلǏ حǀيǀة النزاƳ المعروƯ علǏ المحǂمة بمناƬƿة الخƮوم Ƽي موưوƦǋ Ƴا النزاƳ ل      

 Ǉم ƥي المواƼ ƔتجواƪǙا ǐرƑالجزا ƳرƬم المƲ98ن  Ǐلƍ107 Ǉانوǀلل ýوǕا Ɣتاǂال Ǉم مƿر 
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Ƽي  بƪبƔ وجوǉƥ مǚƛ 1و باƪتƛناƇ الحالة التي يتعƦر Ƽيǌا علǏ الخƮم مƛولƊ Ǌمام الǀاưي . 08/09

 ǏƽƬتƪالمÜةǂالحر Ɣاجتنا ƔلƱيت Ưمر Ǉم Ɯǚللع  ƥبع Ǌماعƪل ýاǀنتǙي اưاǀحيث يجوز لل

ƇجراǗا اƦǋ ǇƋƬر المحرر بưالمح Ǉخة مƪن Ǐعل ýوƮالح Ǌنǂيم ǐƦم الƮللخ ƾبƪار المƱخǗا Ü

و  تم اƪتجوابǌم حوý موưوƳ الخƮومة Ü ليبالحưور  للǀاưي ǇƊ يƋمر الخƮوم ƬخƮيا  و

 ǐارƥǗي اưاǀيجابي للǗور اƥا للƪريǂيلة تƪالو ǉƦǋ ƘƇجا  . 

üوǓا Ʊƥƻال :        ƒواƜƗƨǗية اǉƑǄ 

     ƥيƥو تح Ǌƽة تعريƼمعر Ǉم ƥبǙ ƔتجواƪǙي اƼ ǐارƥǗي اưاǀال ƘاƱلƪ Ǐلƍ ƾرƱالت ýبƿ 

 .الجǌة الموجǌة و مƛ Ǉم ƪنتناوƪ ýلƱاƘ الǀاưي اƥǗارư ǐمǉƦǋ Ǉ الƪلƱة

   Ǘوƈ :ƒواƜƗƨǗا ƹيƥƴƗ  

تحǀيƾ الƱريǀة مƱ Ǉرƾ اƪǙتجواƔ لƺة اƪǙتنƱاƾ ورƥ الجواÜƔ و Ƽي اƟǚƱƮǙ الǀانوني     

الخƮم ƌاƪ ý الخƮم وƦلǁ عƱ Ǉريƾ بƱلƔ مƊ Ǉو مǇ تلǀاƇ نǌƪƽا ƍليǊ المحǂمةلجƋ تالƥعوƼ Üǎي 

  .ƺرƯ الحƮوý علƿƍ Ǐرار منǊ اǓخر عǇ وƿاƴƑ معينة ب

     ǁتر ƴم Ƴالنزا ƴƑاƿو ƥƥƮب ǊتجوابƪǙ يưاǀمام الƊ مƮالخ ýƛيم ǉاưتǀبم ƾيǀتح Ƈجراƍ وǋ وƊ 

 ÜǊتجوابƪا ƔلوƱم المƮالخ ƻƿمو Ǉانونية الناتجة عǀال ƝƑة النتاƼاǂ Ɣي ترتيƼ يưاǀلل Ǌمر برمتǕا

الحǀيǀة الموƮلة ƛǗباƘ  لƥعوǎ تƻƥǌ مǇ خǚلǊ المحǂمة التماƾƩ اǌƼو Ʊريǀة مƱ Ǉرƾ تحǀي

 ǎعوƥي الƼ ƾالح.  

                                                 
1 _ ƔƣƑǄ106ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09.  
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 1و الƥƮǀ مǇ اǕمر بحưور الخƮوم و اƪتجوابǌم تنوير المحǂمة حوý وƿاƴƑ الưǀية    

ƼاƪǙتجواƍ ƔجراƼ ƇعاÜý يƪمƠ باǙتƮاý المباƬر بيǇ الǀاưي و الخƮوم و الرƥ علǏ اƑƪǕلة 

ƥم بǌليƍ ةǌم الموجƪتت Ƙجاباƍ يưاǀم للƥǀمما ي Üمǌوم و محاميƮالخ Ǉجابة بيǘل ƾبƪم ƥاƥعƍ Ǉو

 Ƙجاباƍ يمƥǀم بتǌليǂمو ƠالƮ يƼ مǂح Ǐعل ýوƮللح Ǉالمحامي ƔاليƪƊ Ǉا عƥية بعيƑاǀو التل ƾƥƮبال

 ÜرارƿǗلة باƮال ƾيƛو ƔتجواƪǙو ا  ÜƇجراǗا Ǉم ƻƥǌال ƾيǀتح Ǉوƥ ýانوني يحوƿ Ɣوƛ يƼ ملتوية

بǌتǊ بالحǀاƾƑ الواưحة Ɗمام ا ما يǐƥƌ اƪǙتجواƔ بعƥ مناƬƿة الخƮم Ƽي المحǂمة ومجاƹ Ʀƍالب

ÜǊمƮخ Ƴالنزا Ƴوưعة موƿبالوا ǉرارƿƍ مƛ ǉارǂنƍ Ǉرار بالتخلي عƱưǙا Ǐلƍ . وǇƍ  Ǐعل ýوƮالح

 Ƙاحاưيƍ Ǐعل ýوƮالح ÜǊمن ƥƮǀال Ǉوǂي ƥǀƼ ÜýحواǕا ƴي جميƼ رورياư Ʃم ليƮرار الخƿƍ

وƥƿ Üǎ يƪتƽيƥ منǊ الخƮم الǐƦ يƱلƔ اƪǙتجواƼ Ɣي ƼƥاعƊ ÜǊو تƪتƽيƥ منǋ ǊيƑة متعلǀة بالƥع

 Ƴالنزا Ƴوưمو ǎعوƥي الƼ Üةǀيǀالح Ǐعل ƻي التعرƼ مةǂالمح.  

الǀاعƥة العامة ǇƊ اƪǙتجواƔ يƼ ƠƮي ǐƊ مرحلة تǂوǇ عليǌا الƥعوǎ بƬرǇƊ Ʊ يǂوƦǋ Ǉا       

  .اǗجراƿ Ƈبƾǚƹƍ ý باƔ المراƼعة

  

 

     ƑيǆƑƙ :       ƒواƜƗƨǘة لǊƜوǄة الǊƜال 

                                                 
  .ƫ Û 72يوÛƔƣǆǗƣ ƹƨ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -1
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تǂريƪا للƥور اǗيجابي للǀاưي Ƽي ƪير الخƮومةƊ Üجاز لǊ المƬرƳ و ǇƊ يƋمر الخƮوم Ɗو     

ǊمامƊ ياƮخƬ ورưوم بالحƮالخ ƥحƊ Ǉم ƔلƱو بƊ ياƑاǀم تلǋƥحƊ1 ýƛو ممƊ م محامǌيƥل Ǉاǂ و لو Ü

Ɣانوني ينوƿ  Ǐلƍ وم الراميƮالخ ƥحƊ ƔلƱ يƼ ǇعƱلل ýابƿ يرƹ مرƋي بưاǀال ýƮƽو ي Üمǌعن

  .الحưور الƬخƮي للƱرƻ اǓخر 

      ǎعوƥي الƼ رƲي الناưاǀة للǂم متروǌتجوابƪǙ ومƮور الخưمر بحǕرير اǀة تƱلƪƼ   و

  :تتمƼ ýƛيما يلي

  ƗوƜيǈ اƜƗƨǗواüƓƽ ǅǄ ƒ الǄحكǄة  – 1    

Ʈوم Ɗو ƱلƔ مǇ الخ Ǉ تلǀاƇ نǌƪƽا و ƥوǇƊ Ǉ يǂوǇ اǕمر واƽƿا علǏة وملǁ المحǂمتتم    

ة يعƱ ƥريǀا مƱ Ǉرƾ تحǀيÜ ƾ و اƪǙتجواƔ بوǊƽƮ حǀا ƮƊيǚ للمحǂممعارưتǌم ǇƊ تƪتجوبǌم

Üǎعوƥال  Ǉم ƻƥǌتƪوتÜǎعوƥي الƼ ƾالح ƘباƛǗ ةǀيǀالح Ǐلƍ ýوƮالو Ǉا مǌينǂمة تمǂالمح ǉƇرا   

Ǚ ية  وƊ ارƥǋƍ ǁلƦ يعني ǁلƦ Ǐمة علǂالمح ƠƮƽالما لم تƱ Üƾيǀالتح ýƑاƪو Ǉم ǎخرƊ يلةƪو

  . Ʈراحة

    2 –    ǃوƬƢال ƒلƯ ǍلƳ ƅƑǆƓ ƒواƜƗƨǗا ǈيƜوƗ  

Ǉƍ اƪǙتجواƔ الǐƦ يوجǊ بناƇ علƱ ǏلƊ Ɣحƥ الخƮومÜ يجǇƊ Ɣ يوجǊ علǏ مǂ ǇاƱ ǇرƼا Ƽي     

ƽƮب Ǚƍ ومةƮي الخƼ Ɣتجوƪي ǇƊ يجوز Ǚ ǊنƎƼ يرƺما الƊ ÜǎعوƥالǇاليمي ǊƑاƥƊ ƥا بعƥǋاƬ Ǌا  تƦƍ و

  .          Ɗراƥ الǀاưي اƪتجواƔ الƺير Ƽيجƥƍ ƔخالƼ Ǌي الƥعوǎ وǀƼا لǀواعƥ اختƮام الƺير 

     ƔتجواƪǙا Ǉاǂ اƦƍ ǊنƊ يرƹ ÜلةƑƪƊ Ǉم Ǌليƍ Ǌيوجƪ م علما بماƮة الخƱحاƍ Ǉانوǀتلزم الƪي Ǚ و

ǊلبƱ يƼ Ơưيو ǇƊ Ǌي عليƺينبƼ مƮالخ ƔلƱ Ǐا علƇا  بناǌعن ǊمƮخ Ɣتجواƪا ƥالمرا ƴƑاƿالو

                                                 
2-  ƔƣƑǄ98ال  ǅǄǅوǆƑالق ǃƽƥ  08/09. 
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 ƔلوƱم المƮبة للخƪية بالنƮخƬ يǋ ƴƑاƿالو ǉƦǋ ǇƊ Ǉمة مǂالمح ƥǂƋتت Ǐحت ǁلƦو Üيحا تاماưتو

Ǌتجوابƪا.  

     ưاǀلل Ǉانوǀجاز الƊ ƥƿ وƥا وجƦƍ ƔتجواƪǙا ƯƼي رƼ ƾر ما ي الحƮالعنا Ǉم ǎعوƥي الƼ 

Ǌتƥيǀع Ǉويǂي لتƽǂتج يƪǙا ƦتخاǙ حاجة Ǉوƥ و Ɣواƭة  حيث تنƥ98الما ǇƊ Ǐعل ": ýƮƽي

 ƻرƱي لƮخƬور الưالح Ǐلƍ وم الراميƮالخ ƥحƊ ƔلƱ يƼ ÜǇعƱ ǐǕ ýابƿ يرƹ مرƋي بưاǀال

  " ƈخر 

       ÜǇانونييƿ Ǉليƛو ممƊ بمحامي Ǉليƛانوا ممǂ ولو Ǐمة حتǂمام المحƊ ياƮخƬ ومƮر الخưو يح

  .و ƦلƼ ǁي جلƪة علنية Ɗو Ƽي ƹرƼة المƬورةƱ Üبǀا للǀواعƥ التي تحǂم ƪير الخƮومة

 ƑƙلƑƙ :ǈƓواƜƗƨا ƣاƥǄال ǃƬƢلية الǉƈ "ƒواƜƗƨǗا ǈليƋ ǈƜيو ǅǄ"  

    Ǉم Ǚƍ Ɣتجواƪǚل Ǐعƥي ǇƊ يجوز Ǚ  وƊ ǚيƮƊ ماƮخ Ǉاǂ Ƈواƪ ومةƮي الخƼ اƼرƱ Ǉاǂ

ǎعوƥي الƼ ǚخƥمت .ǚǋƊ Ǉوǂي ǇƊ Ǐبمعن ÜليةǋǕا ýامǂ Ǉوǂي ǇƊ Ɣتجوƪم المƮي الخƼ ƱترƬو ي 

ÜǊعلي Ƴالمتناز ƾي الحƼ ƻرƮللت "Ǖا ýامǂ ƭخƬال Ǉوǂي ǇƊ ƔيجƼارةƥǗا ƴم ƥǀبرام العǗ ليةǋ ."               

 Ǌتجوابƪا ƔلوƱم المƮرار الخƿƍ Ǐعل ǇحياǕا Ɣالƹ يƼ ýوƮو الحǋ ƔتجواƪǙا Ǉم Ưرƺال ǇǕ

 Ǚ ǐƦالƼ ÜǊاتƦ رارƿǘا لǋرƼتوا Ɣلية الواجǋǕا ǊيƼ رƼتتوا ǇƊ Ɣيا يجǀƱو من ÜǊيƼ Ƴالمتناز ƾبالح

Ǌتجوابƪيجوز ا Ǚ ǉرارƿƍ ýبǀي.  

      Ǉانوǀجاز الƊ ة  08/09وƥي الماƼ107 و Ɣتجواƪم اǋǕا ƥƿاƼ ýوƛ مامƊ انونيǀال Ǌلƛة ممǀƼلية ر

   ".يمǇǂ للǀاưي ǇƊ يƋمر بمƛوƼ ýاƥƿ اǋǕلية رǀƼة ممƛلǊ الǀانوني:" الǀاưي Ƽي نǌƮا 

     Ǌلƛيم Ǉم Ǐلƍ ƔتجواƪǙا ǊيوجƼ Üǚƛة مǂرƬالǂ ا معنوياƮخƬ Ǌتجوابƪا ƥالمرا Ǉاǂ اƦƍ ماƊ

 ƾالح Ǌل ƭخƬ ǐƊ وƊ يرƥالمǂ Üانوناƿ يƼال ýيƛتمǐالمعنو ƭخƬ1.  

                                                 
1-  ƔƣƑǄال ǅǄ يةǆƑƙال Ɣƥقƻية 107الƥاƣǕية و اǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ ǅǄ. 
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 ƑƴƓاƥ :ƒواƜƗƨǘل üحǄ ǅكوƗ ǏƗة الƴƽالوا Ưوƥƪ  

ƱترƬتية يǓا ƱروƬر الƼا تواǌنƋƬب ƔتجواƪǙا ƥعة المراƿي الواƼ:  

       1 –  ǈƓواƜƗƨا ƒلوƯǄال ǃƬƢة للƓƨǆلƑƓ يةƬƢƪ ةƴƽالوا ǅكوƗ ǅƈ  

     Ɣتجوƪالم ƭخƬا بالǌلة لƮ Ǚ ƴƑاƿو ƔتجواƪǙا ýيتناو ǇƊ يجوز ǚƼ1 Ü بةƪما بالنƊ

 ǇƊ وƊ عةƿالوا ǉƦǋ ƾتتعل ǇƊ يةƮخƬ عةƿالوا ƻƮبو ƥƮǀي ǊنƎƼ المعنوية ƭخاƬǕا ƔتجواƪǙ

 ƭخƬب Ʃيرية و ليƥو مƊ ةǂرƬ وƊ لحةƮو مƊ ةƑيǋ Ƈواƪ ǊاتƦ ǐعتبارǙا ƭخƬلة بالƮمت Ǉوǂت

 ǐالمعنو ƭخƬا الƦǌانوني لǀال ýƛالمم.  

      2 –  ƦƏƑƜو ƑǊيƺ ةƜƗǆǄ و ǌوƳƣلƑƓ لقةƴƗǄ ƑǊǆƉƪƓ ƒواƜƗƨǗا ƣاƥǄة الƴƽالوا ǅكوƗ ǅƈ

 ƑǊولƓƽ  

     Ɣتجواƪا ƥعة المراƿالوا Ǉوǂت ǇƊ Ǐبمعن Üƾيǀالتح ýƑاƪو و ƾرƱ ةƼاǂبة لƪعام بالن ƱرƬ اƦǋ و

Ƴالنزا Ƴوưلة بموƮ ƘاƦ اǌنƋƬم بƮالخ.   

      ÜýƑاƪالو Ǉا مǋيرƹ وƊ ƔتجواƪǙيلة اƪبو ǁلƦ Ǉاǂ Ƈواƪ اǌنƋƬب ƾيǀعة التي يجوز التحƿو الوا

ƼيجǙ ǇƊ Ɣ يمنƴ الǀانوǇ التحǀيƼ ƾيǌا ƪواǂƊ Ƈاƪ ǇبƦǋ Ɣا المنƴ متعلǀا بالنƲام العام Ɗو اƥǓاƊ ÜƔو 

  .ǂاǇ لƪبƔ اƿتưتǊ الƮياƹة الǀانونية

  :Ɣ و ƪوƻ نƬير ǋنا ƍلǏ موưوƳ اƪǙتجوا     

  ǇƊ يưاǀال ǎو ير ÜƇاưǀمام الƊ Ƴنزا ǊنƋƬم بƑاƿ Ƴوưمو ýǂ يƼ ƔتجواƪǙا Ƈجراƍ حيث يجوز

و يƬترƼ Ʊي الموưوƳ  النزاÜƳتنوير عǀيƥتǊ بƥƥƮ موưوƳ اǕمر بƎجراƇ اƪǙتجواư Ɣرورǐ ل

  .ƍليǌاالƬروƱ العامة للواƿعة و الƪ ǐƦبƘǀ اƬǗارة 

  :وز للǀاưي ǇƊ يجرǐ اƪǙتجواƔ بƋƬنǊ ما يليو بƦǌا يخرƜ مƥ ǇاƑرة اƪǙتجواƔ و Ǚ يج 

                                                 
 . ƧƑƓƳ ƫ Û227 الƓƴوÛǎƣ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -1
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   Ɗ-  Ǉانوǀر الƲروعة التي يحƬير المƹ ƴƑاƿالوÜاǌباتƛƍ  

  Ɣ - ام حǂحƊ Ǐưتǀانية بمƛال ƴƑاƿالوǊيƼ يưǀمر المǕوة اǀزة لƑاÜ  

  ƚ-  ƴƑاƿالو Ƙانǂ اƦƍ–  Ɣتجواƪا ýلية –محǂƬال ƥوǀالع ýƛمعينا م ǚǂƬ اǌباتƛǗ Ǉانوǀال ƔلƱيت  

   ي تعتبر الǂƬلية رǂنا مƊ ǇرǂانǌاÜو الت

   ƥ-  اǌưǀيجوز ن ǚƼ Ǌمعƪو ǉƥي Ƙمية و تحƪة رƿي ورƼ عام ƻƲا موǌبتƛƊ ƥƿ عةƿالوا Ƙانǂ اƦƍ

  .Ǚƍ عƱ Ǉريƾ الƱعǇ بالتزوير

 ǏǆƑƙال Ʊƥƻال :ƒواƜƗƨǗا ƖاƅاƥƜƋ  

      Ǉم ƥا المواǌمنưالتي تت ƘاƇجراǗا Ǉƍ100  Ǐلƍ105 Ǉانوǀال Ǉم مƿ08/09 ر  Ǉوǂما ي ǊبƬƊ

 Ƴماƪ حيث Ǉية مƑالجزا ƘاƇجراǗام اǂحǕ اǀƼي وƑالجزا Ƈاưǀمام الƊ اǌب ýالمعمو ƥواعǀلل

Ʈوم و المحاميǇ بعƥ انتǌاƇ اƱǕراƻ بƮورة Ƽرƥية Ɗو جماعية مƍ ƴمǂانية المواجǌة و منƠ الخ

  .Ɵ اƑƪǕلة بواƱƪة الǀاưيجواƼ ƔرƮة ƱراƪǙت

          Ǘوƈ : ƒواƜƗƨǗية اƻكي  

يÜǇ و الǀاعƥة العامة ǇƊ يتم اƪǙتجواƼ Ɣي حưور جميƱƊ ƴراƻ الخƮومة Ʀƍا ǂانوا حاưرتưǀي 

ǐيجر ǇƊ يưاǀلل Ǉǂيم ǁلƦ ƴخر مǓم اƮور الخưير حƹ يƼ ƔتجواƪǙا.  

مǇ الǀانوǇ رƿم  100الماƥة حيث يوجƔ الǀانوǇ علǏ الخƮوم حưورǋم بƽƮة ƬخƮية     

Ƽي ƹرƼة المƬورةÜ و Ʀلǁ تبعا للǀواعƥ الǀانونية التي تحǂم  Ɗمام الưǀاƼ Ƈي جلƪة علنية Ɗو 08/09

  .    ƪير الخƮومة

Ʀƍا Ɗمر الǀاưي باƪتجواƔ جميƴ الخƮوم Ƽي الƥعوÜǎ و الǀاعƥة العامة Ƽي اƪتجواƔ الخƮوم  - 1

ƊنǊ يتم Ƽي حưورǋم معاÜ و لƦƍ Ǉǂا رǎƊ الǀاưي Ʋ ǇƊروƻ الưǀية تƪتوجƔ اƪتجواýǂ Ɣ خƮم 

 ÜǁلƦ Ǌل ǎƥح Ǐعل Ǌمحامي Ʃو لي Ǌروحة عليƱلة المƑƪǕا Ǉم عƮخ ýǂ Ɣيجي ǇƊ Ǐة (  علƥالما
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100  Ǉانوǀال Ǉم ǏولƊ رةǀƼ08/09 ( ÜǇانوǀي الƼ ƥنج Ǚ م وƿور  08/09 رưح Ǉم ƴما يمن

 ǐƥراƽنǙا Ɣتجواƪǚم لƮمحامي الخ.  

لخƮميƦƍ Ǉا و بعƥ انتǌاƇ اƪǙتجواƔ اǙنƽراǐƥ يمǇǂ للǀاưي ǇƊ يƱبƾ مبƊƥ المواجǌة بيǇ ا - 2

 ǁلƦ ǇميƮالخ ƥحƊ ƔلƱ ) ةƥم  100الماƿر Ǉانوǀال Ǉانية مƛ رةǀƼ08/09 ( Ü يưاǀال ƻƥǌحيث ي

 Ƈورا ǇمǇم Ü ǎعوƥي الƼ مرǕة اǀيǀلة لحƮالمو Ʊالخيو Ʃة التماǌوم  المواجƮالخ Ƙجاباƍ ýǚخ

ƿƊوالǌم المتưاربةÜ و المواجǌة رخƮة للǀاưي يƪتعملǌا Ƭ ǇƍاƊ Ǚƍ ÜƇنǊ مǇ جǌة المتعارưة و 

ǁلƦ ومƮالخ ƥحƊ ƔلƱ اƦƍ اǌيام بǀا و الǌƑجراƎملزما ب Ǉوǂي ǎخرƊ.  

يتم اƪتجواƔ الخƮم Ƽي حưور الخƮم اǓخرÜ ولƼ Ǉǂي بعƯ الحاƥƿ ÜƘǙ يǀوم الǀاưي  - 3 

حيث  و لǇǂ الǀانوǇ حƲƽ حƦǋ ƾا اǕخيرÜرÜ باƪتجوابƼ Ǌورا و حاý حưورƥ ǉوǇ الخƮم اǓخ

 ǇƊ Ǉǂيم Ǚ حيث  Ɣتجوƪالم ƻرƱال ýواƿƋعلما ب Ɣيƺالمت ƻرƱال Ʊيحي ǇƊ يưاǀال Ǐعل Ǉيتعي

  .يحوƹ ýياƊ Ɣحƥ الخƮوم اƪتجواƔ الƱرƻ الحاưر

4 -   Ǉا مǌǀريƱ Ǉع Ǉǂيتم ýƑاƪة وƥي عưاǀال ýتخوي ýجƊ Ǉم ƾيǀالتح ƥواعƿ ƳرƬالم ƴưو ƥƿ

 Ɣبجان ǎخرƊ ƘاƇجراƎمر بƋي ǇƊ يưاǀلل Ǉǂيم Üƻƥǌا الƦǋ ƾيǀتح ýجƊ Ǉوم Üةǀيǀالح Ǐلƍ ýƮالتو

اǕمر باƪǙتجواƔ وتعƥ مǂملة و تخƥم Ʀǋا اǗجراÜƇ و حƪبما يرƼ ǎي ưوƲ Ƈروƻ الƥعوǎ و 

 ÜاǌاتƪبǚخيرمǕا اƦǋ Ǉم ƔلƱوم بƮم بالخǌتǌو مواج ƥوǌƬال Ƈعاƥتƪمر باƋي ǇƊ Ǉǂا يمƦǌو ل Ü  ماƊ

Ü نيةƼ ومƮا الخǌب ƟرƮالتي ي ƘجاباǗا Ƙانǂ اƦƍ ي حالة ماƼ Ʈلمتخ Ɯة و تحتاƥيǀلتنوير ع ƭ

 ÜاǋƥƥƮمة بǂور خبيرالمحưي بحưاǀمر الƋتجو يƪم المƮالخ Ƙجاباƍ Ǐلƍ ƴتمƪي ليƼ Ɣ

ǉورư1ح.  

                                                 
1_   ƔƣƑǄ101ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09.   
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5 -   Ǉتعيƪي Ǚ ة وǋاƽƬ لةƑƪǕا Ǉع Ǌتجوابƪا ƔلوƱم المƮالخ Ɣيجي ǇƊ ة العامةƥاعǀي الưتǀت

و  Ʀƍا ǂانƘ اƑƪǕلة التي يوجǌǌا الǀاưي للخƮم تتƱلƍ ƔجاباƘ محƥƥة Ƌǂ Üرƿام Ɗو 1بمǂƽرة مǂتوبة

 Ǉوƥ جابةǗبا Ɣتجوƪم المƮرة الخǂاƦ Ơمƪت Ǚ و Ƙاباƪو حƊ ƥǀي عƼ ةƥوار ƱروƬ و ƥر بنوǂƦ

 Ǐعل ƥتوبة للرǂالم ƾوراǕا ǁتل ýǚخ Ǉجابة مǗمة باǂالمح Ǌل Ơمƪت ǇƊ ياǀƱمنƼ Üاǌعلي ƳǚƱǗا

 ýاƌƪا الƦǋ.  

Ʀǋ ǇƊا Ǚ يعƥ خرƿا للǀاعƥة العامة و ƍنما يعتبر وƪيلة للمحǂمة للوƮوƍ ýلǏ حǀيǀة  نرǎو  - 

  .واƿعية

Ü لƦلǁ 2بعريưة موƿعة مǇ محامالمتǀاưي المتƥǀم ƍلǏ الưǀاǇƊ ÜƇ يتƥǀم  08/09و بموجƔ الǀانو 

الƽرƥ ƥوǇ اƬǕخاƭ المعنوية و الƥولة حيث ( ǇƎƼ الحưور الƬخƮي للخƮوم الممƛليǇ بمحامي 

ýخƥو التƊ ƳاƼƥو الƊ ƇعاƥǗي اƼ بمحام ýيƛالتم Ɣوجو Ǉم Ǉانوǀم الǋاƽعƊ(3 .  

ƾا احتراما لحƦǋ و يعتبر ÜǉارƱخƍ ƥو بعƊ ور المحاميưبح Ǉوǂي ƔتجواƪǙا ƇناƛƊ  ǁلƦ و ƳاƼƥال 

  .مǇ خýǚ توưيƠ مƋƪلة الحưور الƬخƮي و اƪǙتعانة بمحام

 6 - Ǚ و Ü ماƑاƥ و ƱǀƼ يưاǀال ýبƿ Ǉم Ǉوǂلة يƑƪǕا Ǌتوجي Ǉƍ  ƔتجواƪǙا ƔالƱ مƮالخ ǁيمل

       توجيǌǌا مباƬرة للخƮم اǓخرÜ و ƍنما يجƔ عليƊ Ǌو لمحاميǇƊ Ǌ يƱلƔ مǇ الǀاưي توجيǌǌا

ǉƦǋ يرƥǀت ƴưي و يخưاǀلة للƑƪǕ4اÜǁلƦيام بǀال ƇناƛƊ Ʃو لي ƔتجواƪǙا Ƈاǌانت ƥبع ǁلƦ و يتم     

و Ǉƍ ربƱ حƾ الخƮوم Ƽي ƱرƑƪƊ Ɵلتǌم حوý الوƿاƴƑ محý النزاƳ يƬترǇƊ Ʊ يباƬر بواƱƪة 

  . الǀاưي و Ʀǋا مǇ باƔ  الحرƭ علǏ عƥم تعǂير الƪير الحǇƪ للخƮومة 

                                                 
2_   ƔƣƑǄ102ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09.   
1_   ƔƣƑǄ826-  815ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09.   
2_   ƔƣƑǄ827ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09.  
3_  ƔƣƑǄ104ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09 .  
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ƹياƔ المبرر Ɗو اƪǕاƊ Ʃو الحǂمة مǇ تǀييƼ ƥتƠ  08/09مǇ الǀانوǇ  104و ما يǚحƲ علǏ الماƥة  

 Ǐلƍ Ɯتحتا Ǚ لةƋƪالم ǇǕ ÜƔتجواƪǙا Ƈاǌبانت Ǉوم و المحاميƮالخ ƻرƱ Ǉلة مƑƪǕا ƟرƱ ýمجا

Ǉانوƿ Ɣبموج ƭيƮو تنƊ يمƲتن .  

رية و ǋو المƌƪوý علǏ الƪير الحǇƪ مǇ اýưƼǕ و علǏ اعتبار ǇƊ الǀاưي لƥيǊ الƪلƱة التƥǀي و

مما يƽتƠ مجاǗ  Ǚمǂانية اƱǕ ǇƦǗراǇÜ  ƻ بƎمǂانǊ توƲيƪ ƻلƱتǊ التƥǀيريةللخƮومة ǂƼا

 Ǐلƍ الحاجة Ǉوƥ رورياư ǁلƦ Ǉاǂ Ǐي متưاǀة الƱƪم بواǌلتƑƪƊ ƟرƱل Ǉومة و المحاميƮالخ

 ƔتجواƪǙاية اǌار نƲانت.  

    - Ǉيتبي Ǚ ومƮور الخưمر بحǕا ǇƊ اƦǋ و ǎعوƥا الǌعلي Ƙانǂ مرحلة ǐƊ يƼ م يجوزǌتجوابƪ

حيث ƊجازƘ اǕمر بƎجراƇ التحǀيƼ ƾي Ɗية مرحلة  08/09مǇ الǀانوǇ  76ما نƘƮ عليǊ الماƥة 

 ýبƿ Ǌيام بǀيجوز ال ƾيǀالتح ƘاƇجراƍ Ǉم Ƈجراƍ ƔتجواƪǙا ǇƊ اعتبار Ǐو عل Üǎعوƥا الǌعلي Ǉوǂت

  .   08/09مǇ الǀانوǇ  77الماƥة رƴƼ الƥعوǎ و Ʀǋا ما يǌƽم مƊ Ǉحǂام 

 

 ƘلƑƙال Ʊƥƻال :ƒواƜƗƨǗا ƛƏƑƗǆ  

  :ƪوƻ نتعرƛǓ Ưار اƪǙتجواƼ Ɣي النǀاƱ اǓتية

       Ǘوƈ:  ƒواƜƗƨǗا ǅƳ ƒƗƥƗƗ ǏƗال ƥƑƙǑا  

    ƍ ƾǀا حƦƎƼ عام Ǌم بوجƮالخ Ǉرار مƿǗا Ǐعل ýوƮو الحǋ ƔتجواƪǙا Ǉم ƻƥǌال Ǉ

ƾبƱنا نǌƼ Ưرƺا الƦǋ ƔتجواƪǙا لم  اƦƍ ماƊ ÜيƑاưǀرار الƿǗوة اƿ Ǌل Ǉوǂرار حيث يƿǗام اǂحƊ

  :ǇƊ Ǉǂ يخرƜ عƍ ǇحǉƦǋ ǎƥ المواƻƿيبلƸ اƪǙتجواƦǋ Ɣا الƼ ƻƥǌالخƮم المƪتجوǙ Ɣ يم

  1-  ƒواƜƗƨǗا ƑǊǆǄƮƗ ǏƗال ƲƏƑƽالو ƒوƜƗƨǄال ǃƬƢال ƥكǆي ǅƈ  

 .بالوƪاýƑ اǕخرǎ للتحǀيƾ يƥعيǊ و ǋنا ليƊ Ʃمام الخƮم اǓخر ƪوƿƍ ǎامة الƥليý علƮ Ǐحة ما
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  2- ƒواƜƗƨǘل ƔƣƣحǄة الƨلƜال ǅƳ ƥوƮالح ǅƳ ƒوƜƗƨǄال ǃƬƢال ƹلƢƗي ǅƈ  

Ǉ الحưور و تǀبلǊ المحǂمة و ǋنا يǂوǇ تخلƻ الƬخƍ ƭما بعƦر يمنعǊ م و Ƽي ǉƦǋ الحالة     

بعƍ ƥخƱار نتǀاý لƪماعǊ حيث يجوز للǀاưي اǙ 085/09رƿم  مǇ الǀانوǇ 160نƋخƦ بƋحǂام الماƥة 

Ǔم اƮخرالخ.  

Ɗما Ʀƍا ǂاǇ تخلƻ الخƮم المƱلوƔ اƪتجوابǊ بƺير عƦر مǀبوƊ Üýو حưر و Ɗمتنƴ عǇ اǗجابة      

لƺير ƪبƊ Ɣو مƪوƿ ƷانونيÜ و ƹالبا Ʀǋا ما تƽعلǊ اƥǗارة Ƽي المنازعاƘ اƥǗاريةƊ ÜمǇǂ الǀاưي 

ƪǙو ا Ƙيحاưيم التوƥǀور لتưا الحǌưƼر Ǉم Ʊتنبƪي ǇƊ ǐارƥǗر اƥاƮال ƻرƮالت ǇƋب ÜƘتجوابا

 Ǉوǂما تƥا عنǋعواƥ يƼ ةǀير محƹ ارةƥǗا ǇƊ وƊ Üانونيƿ يرƹ عيƥالم ýبƿ Ǉم ǊيƼ ǇعوƱا و المǌعن

 ǎعوƥال ƘعƼي التي رǋ.  

 3 -ƥƢǑا ƑǊƮƴƓƓ ƥو يق ƲƏƑƽالو ƭƴƓ ƥكǆو يƈ ةƬƽƑǆ وƈ ةƮǄƑƷ ةƓƑƜƌƓ ƒوƜƗƨǄال ƒيƜي ǅƈ.  

       ƑيǆƑƙ : ƒواƜƗƨǗا ƥƮحǄ ƥيƥحƗ   

واƑƪǕلة ưور الخƮوم لƥǀ اƬترƱ المƬرƳ الجزاƑرǇƊ ǐ يƥوƼ Ǉي محưر الجلƪة واƿعة ح      

 Ƙǀبƪ و التي ƘǙالحا Ưي بعƼ ƇاưتƿǙا ƥو عن ÜƔتجوƪم المƮالخ Ƙجاباƍ م وǌليƍ Ƙǌالتي وج

ƘريحاƮبالت ƇǙƥǗم اǌưƼو رƊ ومƮالخ Ɣياƹ Ǐلƍ رưالمح ƘاƦ يƼ ارƬي ǇƊ اǌليƍ ارةƬǗا.  

م توƿيƴ المحưر مǇ الǀاưي و ƊميǇ الưبÜƱ و Ʀǂلǁ يƬترƱ الǀانوǇƊ Ǉ يǂƦر Ƽي المحưر و يت    

ǉاعة تحريرƪ و ƣو تاري Ǉاǂ1م.  

       ǇميƊ ƻرƱ Ǉم مǌامعƪم Ǐعل Ǌوتǚت ƥر بعưالمح Ǐوم علƮالخ ƴƿيو ǇƊ Ɣيج ǁلƦǂ و

  . الưبƱ و Ƽي حالة رƯƼ التوƿيƴ يƬار ƍلƦ ǏلƼ ǁي المحưر

ƘلƑƙال ƒلƯǄال :ƣوǊƪال ƱƑǄƨ ƅاƦƋ ǈƗƯلƨ  
                                                 

1-  ƔƣƑǄية 105الƥاƣǕية و اǆƣǄال ƖاƅاƥƜǕا ǅوǆƑƽ.  
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   Ǉو م  ǎخرƊ Ǐلƍ ةƥما Ǉم ƻي تختلǋ ا وǌاتƇجراƍ و ƾيǀي التحƼ ةƺمية بالǋƊ ƥوǌƬة الƥاǌƬل

 ǐارƥǗي اưاǀمام الƊ ƥوǌƬال Ƴماƪ وǋ تناƪراƥ Ƴوưي موƼ مناǌو ما ي Üخرƈ Ǐلƍ رƮع         

ƥǗا ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ ýحاƊ ƥƿ التالية و Ʊاǀي النƼ اǌليƍ ƾرƱنتƪ مام وƊ ةƥاǌƬال Ƴوưارية مو

 Ǉانوǀال  Ǌب  Ƈما جا Ǐلƍ ةƼاưǗبا ǐƥالعا Ƈاưǀمام الƊ ةǀبƱام المǂحǕا Ǐلƍ اريةƥǗا Ƙاǌ08/09الج 

  .مǇ اƪتƥعاƇ للموƽƲيǇ و ƊعواǇ اƥǗارة 

üوǓا Ʊƥƻال :ƔƣƑǊƪية الǉƑǄ  

      Ǐعل ǏولǕرجة اƥبال ƥالتي تعتم ƾيǀالتح ýƑاƪو Ǉو البينة مƊ ةƥاǌƬال Ǉƍ وƊ ƥǋاƬية الƮخƬ

ƊحاƪيǊƪ و معتƥǀاتÜǊ و بƦلǁ تختلƻ الǌƬاƥة عǇ الخبرة و المعاينة Ƽي Ɗنǌا تتعلƾ بƪماƿƊ Ƴواý و 

 ƘرƮƿ و التي ƘاحاưيǗة و اǀيǀالح Ǐلƍ ýوƮللو ǇƋƬال ƔحاƮƊ ةǌي مواجƼ ƴƑاƿرواية و

Ƽ يưاǀو الƊ الخبير ǇƎƼ ǎخرƊ ناحية Ǉوم Ü اǌبيان Ǉع ƻالمل ƾوراƊ و Ƙاƥتنƪالم Ƈجراƍ ي حالة

 ýǙƥتƪǙا ýبيƪ Ǐتعانة علƪǙا Ǌنǂو المعاينة يمƊ بالخبرةǊوالƿƊ ƦخƊ لزوم ǎير Ǉم ýواƿƊ Ƴماƪ     

و ينƪ ƔƮماƳ اƿǕواƼ ýي ǉƦǋ الحالة علǏ مƋƪلة Ɗو واƿعة . و ƦلǗ ǁتمام اǗجراƇ معاينة Ɗو خبرة

محƥƥة Ƽي حƥوƥ موưوƳ معيÜǇ علǏ اعتبار ƪ ǇƊماƳ اƿǕواǋ ýنا يعتبر Ɗحƥ العناƮر المختلƽة 

  . للحƮوý علǏ المعلوماƘ و التي يمǇǂ للخبير Ɗو الǀاưي الحƮوý عليǌا لǚعتماƥ عليǌا 

       Ǚ ǁلƦ Ǉم Ʃǂالع Ǐعل ƾيǀالتح ýƑاƪو Ǉلة مǀتƪيلة مƪا وǋة باعتبارƥاǌƬيلة الƪو ǇƊ Ǉي حيƼ

 Ɣالƺا و الǌة بǀالمتعل ƴƑاƿو الو ýƑاƪالم ƴجمي ýحو ƥوǌƬال ýواƿƊ Ƴماƪ و يتم ÜƘاƥاǌƬ Ǚƍ Ǉمưتت

ýامǂال Ƴوưبالمو ƾة تتعلƥاǌƬ ýǂ ǇƊ.  

 Ǘوƈ : ƔƣƑǊƪال ƹيƥƴƗ  

  اǗخبار الǀاƴƱ عǇ مƬاƥǋة و عياǙ Ǉ عǇ تƥǀير و حƪباÜǇ  و علƦ Ǐلǁ : 1الǌƬاƥة لƺة     

                                                 
1- ǎƣوƓƴال ƧƑƓƳÛ قƓƑƨال ƲƜƥǄالƫ Û232 . 
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ýاǀƼ عليما ǐƊ اƥيǌƬ ƥǋاƬال Ǐتعال Ǐمƪ " ǇيƥيǌƬ واƥǌƬتƪ1"وا.  

     Ǉم Ƙƛƥعة حƿبوا Ƈاưǀمام الƊ ومةƮالخ ƻراƱƊ يرƹ Ǉم ƭخƬ خبارƍ يǋ ƥوǌƬة الƥاǌƬ و

ǉيرƺل ƾا حǌعلي Ɣو يترت ǉيرƹ2.  

ǂƦر Ɗم ƊنƊ Ǐƛمام الưǀاƛǗ ƇباƘ الواƿعة  تلǁ اƿǕواý التي يƥلي بƬ ǊخǌƬƼ Üƭاƥة الǌƬوǋ ƥي    

ǊاحبƮل ƾالح ƥيǂƋة و تǀيǀالح Ǐعل ƻوƿالو ƥƮƿ Ǌة عليư3المعرو.  

ƼالǌƬاƥة ǋي وƪيلة للتحǀيƼ ƾي واƿعة معينة مǇ خýǚ ما يǀولƊ Ǌحƥ اƬǕخاƭ عما ƬاƊ ǉƥǋو     

ǀة مباƬرة Ü و يمýƛ الƥليý المƪتنƥ مǇ الǌƬاƥة اǋتمام ƪمعƊ Ǌو ƥƊرǊǂ بحواǊƪ عǉƦǋ Ǉ الواƿعة بƱري

وزǇ اƥǕلة ƍلǏ مǇ رǎƊ الواƿعة Ɗو ƪمƴ عنǌا Ɗو ƥƊرǌǂا  ǀاưيƹ ǇǕ Üالبا ما يحتاƼ Ɯيال

  .بحواÜǊƪو لƦǌا  ƿيý بǇƋ الǌƬوǋ ƥم عيوǇ المحǂمة و ƦƊانǌا

واية ƪمعǌا الƬاƥǋ و ƛ ƥƿار جýƥ حوý ما يƪمǏ بالǌƬاƥة الƪماعية و ǋي ما ينƔƮ علǏ ر     

  .بƱريǀة ƹير مباƬرة نǚǀ عƬ Ǉخƈ ƭخر و ƪوƻ نتƱرƾ لǌا Ƽي النǀاƱ التالية

 ƑيǆƑƙ : ƔƣƑǊƪق الƑƯǆ  

حيث جاƇ اƱǗار العام للمƪاýƑ التي يمǇǂ اللجوƼ Ƈيǌا ƍلƪ ǏماƳ الǌƬوƥ  150حƘƥƥ الماƥة         

  :Ƽي نǌƮا

  "ÜƥوǌƬة الƥاǌƬب Ƙباƛǘابلة لƿ اǌبيعتƱب Ǉوǂالتي ت ƴƑاƿالو ýحو ƥوǌƬال Ƴماƪمر بǕو  يجوز ا

  ."يǂوǇ التحǀيƼ ƾيǌا جاƑز و مƽيƥا للưǀية 

  :ƥǀƼ حƥƥ المƬرƳ المƪاýƑ التي يمǇǂ اللجوƼ Ƈيǌا ƍلƪ ǏماƳ الǌƬوƥ و ǋي علǏ النحو اǓتي

                                                 
 .ƨ282وƔƥ الƓقƔƥ اǑية  -1
2- ƲƜƥǄال ÛƥقƬ üيƓǆ قƓƑƨال ƫ Û209. 
3- ÛƥƏاƦƜال ÛةǄوǉ ƥاƣ ÛƯ ǅوƣ ÛƣوǊƪال ƔƣƑǊƪ Ǐƺ ƦيƜالو ÛƔƣǆǗƣ ƹƨ2008 يوÛ ƫ19. 
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Ƙ بǌƬاƥة الǌƬوǚƼ Üƥ يجوز اƪǙتعانة بالǌƬوƼ ƥي ǇƊ تǂوǇ الوƿاƴƑ بƱبيعتǌا ƿابلة لƛǘبا -1   

 Ǉيوƥ وƊ اريةǀعينية ع ƾوǀية حǂمل ýƛة مƮخا Ƙباƛƍ ƘاƇجراǗ Ǉانوǀا الǌعưالتي يخ ƘاƼرƮالت

 Ǉا عǌيمتƿ ƥية تزيƥǀ100.000ن  Ɯƥ.  

  .ǇƊ يǂوǇ التحǀيƼ ƾيǌا جاƑز مƛلما ǋو الǇƋƬ بالنƪبة ƛǗباƘ الزواƜ العرƼي  – 2  

  .Ǉ التحǀيƼ ƾيǌا مƽيƥ للưǀية و ǋي مƋƪلة نƪبية يƥǀرǋا الǀاưيǇƊ يǂو – 3  

  .ǙƊ يوجƥ ƥليǂ ýتابي ƿƊوǎ مǇ الǌƬاƥة - 4

ƑƙلƑƙ : ƔƣƑǊƪال ǃيƣقƗ Ưوƥƪ  

     ƴƑاƿحة الوƮ Ǉوƥيƌي ǇيƦال ƥوǌƬال ýواƿƊ Ǐعل ýوƮو الحǋ ةƥاǌƬبال ƘباƛǗا Ǉم ƻƥǌال Ǉƍ

ǌƬاƥة ǋي الƬروƱ التي تتعلƾ بالƬاǚưƼ Üƥǋ المتƮلة بالưǀية موưوƳ الƥعوǋƊ ǇƎƼ Üǎم ƬروƱ ال

ƱروƬال ǉƦǋ ýنجم ǇƊ Ǉǂة و يمƥاǌƬال ýعة محƿبالوا ƾالتي تتعل ǎخرǕا ƱروƬال Ǐلƍ يƼ:  

    1-  ƥيƸال ǅǄ ƣǉƑƪال ǅيكو ǅƈ  

    Ǌيم عليǀو الƊ يƮو الوƊ المحاميǂ Ǌلƛيم Ǉو مƊ ومةƮالخ ƻراƱƊ ƥحƊ ةƥاǌƬلل ƠلƮي Ǚ        

ǚƮحية الƱرƼ ƻي الخƮومة ǇǕ يǂوƬ Ǉاƥǋا ǋو تجنƔ وưعƼ Ǌي موƻƿ  و الƪبƼ Ɣي عƥم

يخǏƬ معǊ تƺليƔ مƮلحتǊ الخاƮة علǏ واجبǊ بوƬ ǊƽƮاƥǋاƦƎƼ Üا لم توجǉƦǋ ƥ المƮلحة 

ƮخƬال ǊتƥاǌƬ يمƥǀت Ǉم ƴما المانƼ ية.  

  .ǇƊ يǂوǇ الƬاǚǋƊ ƥǋ للǌƬاƥة - 2  

   .Ǚ ǇƊ يǂوǇ الƬاƥǋ ممنوعا مǇ الǌƬاƥة - 3 

   .ǇƊ يǂوǇ الƬاƥƿ ƥǋ حýƮ علǏ المعلوماƘ التي يخبر بǌا المحǂمة بحواǊƪ الخاƮة - 4 

ǇƊ تنƔƮ الǌƬاƥة علǏ عرƯ الوƿاƴƑ التي يعرǌưا الƬاƥǋ و ليƍ ƩبƥاƇ رƊيƼ Ǌيǌا Ɗو تǂييǌƽا  - 5 

ƻييǂا التƦǋ ýƛم Ǐعل Ɣالتي تترت ƝƑالنتا ƭǚتخƪا Ǉمعي ǇƼ وƊ علم ýوƮǕ اǀƼو.  



 سلطات القاضي اإلداري ضمن وسائل التحقيق              :                      الفصل الثاني
 

 158 

 6 - ƿالو Ǉوǂت ǇƊƘباƛǗزة اƑا و جاǌيƼ Ƴو متناز ǎعوƥة بالǀة متعلƥاǌƬا بالǌباتƛƍ ƥالمرا ƴƑا.        

  .ƪبǂƦ ƾرǋ ǉو عام بالنƪبة لǂاƼة وƪاýƑ التحǀيƾ الƬرǂ ƱماوƦǋا 

 ǏǆƑƙال Ʊƥƻال :ƣوǊƪال ƱƑǄƨ ƖاƅاƥƜƋ  

م تنƽيǉƦ و Ǉƍ التحǀيƾ بواƱƪة ƪماƳ الǌƬوƼ ƥي الưǀايا المƥنية و التجارية و اǙجتماعية Ü يت    

 ǎƊا رƦƍ بلةǀة المƪية للجلưǀال ýجيƋو يتم تƊ مǂر الحƥƮي ǁلƦ ƥم بعƛ ÜمةƑاƿ ǎعوƥال ƘاƇجراƍ

 ƾة للتعليƮرƼ مǌƑاƱعǗ ومةƮالخ ƻراƱƊ ƥحƊ ƔلƱ Ǐعل Ƈبنا ýجيƋا التƦǋ يتم ǇƊ وƊ ǁلƦ يưاǀال

ƥبƍ روưي المحƼ Ǉوƥ عما ƘاƲحǚالم Ƈا.  

Ƈ التحǀيƽƼ Üƾي ǉƦǋ الحالة ينƦƽ الحǂم الǀاưي بƪماǂ Ƴما يجوز ǇƊ يƥƮر حǂم يưǀي بƎجرا    

الǌƬوƥ بƪعي مƊ ǇحƱƊ ƥراƻ الƥعوǎ و يحرر محưر تحǀيƾ يتم ƍيƥاعǂ Ǌتابة ưبƱ الجǌة 

 ƥية بعưǀال Ơة ترجيưبعري Ǉة تعنوưعري Ɣبموج ǎعوƥي الƼ يرƪة الƥعاƍ م و يتمǂرة للحƥƮالم

ƥوǌƬال Ƴماƪ1.  

     ƭو ما تنǋ و ÜƳوưالمو ǎعوƥ رةƬمبا ýبƿ ƥوǌƬال Ƴماƪ ƾريƱ Ǉع ƾيǀالتح Ƈجراƍ يتم ƥƿ و

مǇ الǀانوÜǇ و يمǇǂ للǀاưي و لƪبƔ مƬروƳ و ƿبý مباƬرة الƥعوǇƊ ǎ يƋمر بǐƋ  77عليǊ الماƥة 

 Ǌب ƲاƽحتǙو ا ýليƥامة الƿƍ ƥƮƿ ÜلحةƮم ǐƦ ýǂ ƔلƱ Ǐا علƇبنا ƾيǀالتح ƘاƇجراƍ Ǉم Ƈجراƍ

 ƘباƛǗ Ƴالنزا ýƉم ƥƥتح ƥƿ التي ƴƑاƿالو.  

                                                 
1-  üƑƜƴƗƨǗيق اƥƯ ǅƳ وƈ ةƮيƥƳ ǍلƳ ƥǄƉƓ ƒلوƯǄال ƅاƥƜǕا ǏƮƑالق ƥǄƉي                                                     .
  - Ʊوƽالو üǄƗحǄ ǅو لك ƅƑƮالق ǍلƳ ƭƥƴي ǃل ǌوƳƣال ƱوƮوǄ ǅيكو ǅƈ.  
  - ƣوǊƪال ƔƣƑǊƪƓ ǎƈ ةǆيƓلƑƓ ƖƑƓƙǖلة لƓƑƽ ƅƑƮالق ǍلƳ ƑǊƮƥƳ üǄƗحǄال ƲƏƑƽو الوƈ ǌوƳƣال ƱوƮوǄ ǅيكو ǅƈ.  
لƗ ǅƈ ƣǉƑƪكوƥƮ ƿƑǆǉ ǅوǄ Ɣƥلحة لƔƣƑǊƪ ƱƑǄƨ الǊƪوƈ ƣو الǊƪوƻƬƓ ƣة ƜƴƗƨǄلة Û كحƑلة ƤƋ ƑǄا كǅƑ ا -  

 ƒƓƨل ƥƻƨة الƓǉƈ ǍلƳ ǈǆƈ وƈ ǈƗƣƑǊƪ ƱƑǄƨ Ǐƺ üيƜƉƗال üǄƗيح Ǘ و ǈƗƑƺو ǍلƋ ǎƣƊي ƣƽ ƥيƯƢ ƭƥǄƓ ƑƓƑƬǄ
 ǎƣƜüوƯي ƣƽ ƚƥƑƢال Ǐƺ ǇƅƑقƓ ǅƈ و Û.  

  - ƪال ƱƑǄƨ ƅاƥƜƋ ǍلƳ ǌوƳƣال ǏƺƥƯ ǅيƓ قƓƨǄ قƑƻƗا ǃƗي ǅƈ ǃǉǓليةو اƑƜƴƗƨǕا ǌوƳƣيق الƥƯ ǅƳ ƣوǊ. 
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 Ǘوƈ : ǃǊƻلƢƗ و ƣوǊƪال ƥوƮح Ǐƺ  

     1- ǃوƬƢال ƥوƮح Ǐƺ  

     بعǇƊ ƥ تتƥǂƋ المحǂمة ǇƊ وƿاƴƑ الƥعوƿ ǎابلة لƛǘباƘ بالبينة ǐƊ بǌƬاƥة الǌƬوƥ تǇƦƋ للمƥعي    

يحƊ ƥƥجý لƪاعة Ü و ǋƥما و تحƥƥ لǌم اليوم و او Ɗحيانا للمƥعǏ عليƊ Ǌو للƱرƼيǇ معا بƎحưار ǌƬو

ǂحƛ ǏƮƿƊ ƥمانية Ɗيام ǂمǌلة Ǘخبار الǌƬوƥ بالحưور Ƽي اليوم والƪاعة المحƥƥيƪ Ǉلƽا عƥا Ƽي 

  .08/09مǇ الǀانوǇ رƿم  151نƭ الماƥة  ýحالة اƪǙتعجا

    Ɗ ƥيƥمة بتحǂوم المحǀما تǂǇƊ ƥم بعǌماعƪ ƥالمرا ƥوǌƬال Ƈماƪ  مƥƿ ƥƿ المعني ƻرƱال Ǉوǂي

ƑماƪƋمة بƑاƿ ƇناƛƊ مǌ ÜƘعاƼالمرا ƭخƬال Ǉعي مƪب ǐƊ ƻليǂت Ǉوƥ Ǉما مƍ يتم ƥوǌƬور الưو ح

 ƾريƱ Ǉع ƥوǌƬو الƊ ƥǋاƬلل Ǌƺيتم تبلي Ƈعاƥتƪا ƾريƱ Ǉم عǌعوتƥما بƍ و ǉƥوǌƬ Ƴماƪ ƔلƱ ǐƦال

  ƥوǌƬال ƇعاƥتƪǙ النيابة ýخƥيتم بت ƥƿ حياناƊ وƊ يƑاưǀر الưالمح Ǉتيƥ155و  154الما  Ǉم

  .08/09الǀانوǇ رƿم 

و بƦǌا ƍ ǇƎƼجراƇاƘ اƛǗباƘ بǌƬاƥة الǌƬوƥ تبƊƥ بƱلƔ يتƥǀم بǊ الخƮم يƪتƼ ǇƦƋيǊ المحǂمة     

 ƥǋاƬال Ƴماƪ ƔلƱ Ǐمƪي Üعة معينةƿوا ƘباƛǗ ƥوǌƬال Ƴماƪ1ل Ǐعل ƔلƱا الƦǋ ǐيحتو ǇƊ Ɣو يج:   

             Ɗ- Ǌو عنوان ƥǋاƬم الƪا.  

             Ɣ -   Ƴوưبمو ƥǋاƬة الƿǚعǎعوƥال.  

             Ɯ– ااǌعلي ǊتƥاǌƬب ýƥتƪعة التي يƿلوا.  

              ƥ– ةƥاǌƬمية الǋƊ.  

   ƪماƳ الǌƬوƦƎƼÜƥا ƿبلƘ المحǂمة Ʀǋا الƱلƥƮƊ ÜƔر الǀاưي حǂما مƽاǉƥ اǗحالة ƍلǏ التحǀيƾ ل     

مر بƪماƳ الǌƬوÜƥ الوƿاƴƑ التي يƪمعوǇ حولǌاÜ و يوم ǀوم الǀاưي Ɗيưا Ƽي بنƥ الحǂم اǓو ي

                                                 
1- ƨال ƲƜƥǄال ÛƥقƬ üيƓǆقƓƑ ƫ Û209. 
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وƪاعة الجلƪة المحƥƥة لƦلÜǁ مƴ مراعاة الƲروƻ الخاƮة بưƿ ýǂية و يتưمƦǋ Ǉا الحǂم ƥعوة 

  .الخƮوم للحưور و ƍحưار ǌƬوǋƥم Ƽي اليوم و الƪاعة المحƥƥيǇ للجلƪة

     ǁلƦ يƼ Ɣƹم الراƮالخ Ǉعي مƪور بưبالح ƥوǌƬال ƻليǂو يتم ت  Ƴاƥيƍ ƥبع ÜǊتǀƽن Ǐو عل

  .المبالƸ الǚزمة لتƱƺية التعويưاƘ المƪتحǀة للǌƬوƥ المǀررة ƿانونا

Ʀƍ ليƩ  1و يختلƻ حưور الƬاƊ ƥǋمام الưǀاƇ المƥني عما ǋو مǀرر Ƽي المƪاýƑ الجزاƑية      

و  للǀاưي Ƽي المواƥ المƥنية ƍجبار الƬاƥǋ علǏ الحưورÜ حتǏ و Ǉƍ اعتبرǌƬ ƘاƥتǙ Ǌزمة

ưرورية للوƮوƍ ýلǏ الحǀيǀةÜ بخƻǚ ما ǋو متبƼ ƴي المƪاýƑ الجزاƑيةÜ و التي للǀاưي Ƽيǌا 

ƪلƱة واƪعة Ƽيما يتعلƾ بمƋƪلة الǌƬوƼ Üƥللǀاưي ƪلƱة ƍجبار الƬاƥǋ علǏ الحưور ƊمامǊ و لو 

  . مƿ ǇانوǇ اǗجراƇاƘ الجزاƑية  97باƪتعماý الǀوة العمومية عمǚ بنƭ الماƥة 

و علǏ نǀƽتǊ بعƍ ƥيƥاƳ المبالǂ  Ƹليƻ الǌƬوƥ بالحưور بƪعي مǇ الخƮم الراƼ Ɣƹي Ʀلǁيتم تو     

 Ǌعلي ýتحاƪا ǊنƊ ƥǋاƬال ƘبƛƊ اƦƎƼ Üانوناƿ ررةǀو الم ƥوǌƬة للǀتحƪالم Ƙاưية التعويƱƺزمة لتǚال

Ǉ الحưور Ƽي اليوم المحÜ ƥƥجاز للǀاưي ǇƊ يحƥƥ لƊ Ǌجƈ ǚخر Ɗو يتنýǀ لتلǀي ǌƬاƥتÜǊ و Ʀƍا ǂا

الƬاƥǋ مǀيما خارƥ ƜاƑرة اختƮاƭ الجǌة الưǀاƑية جاز للǀاưي ƥƮƍار ƍنابة ưƿاƑية لتلǀي 

  ƴưيخ Ǚ ƥيƪ نيةƥايا المưǀي الƼ ƥǋاƬالƼ ÜǊتƥاǌƬالجبرية ƾرƱلل.  

   2- ƣوǊƪال ƹلƢƗ Ǐƺ  

ƪماƳ الǌƬوƥ يتم تǂليǌƽم بالحưور بƪعي مǇ الخƮم الراƼ Ɣƹي Ʀلǁ بƦƍا ƊمرƘ المحǂمة      

 Ɣƪة حƥالما ǁلƦ Ǐعل ƘƮ154ما ن  Ǉانوǀال Ǉ08/09م  Ǉع ƥوǌƬو الƊ ƥǋاƬال ƻيتخل ƥƿ ǊنƊ Ǚƍ

بالحưورǇƋǂ Ü يƛبƊ ƘنǊ اƪتحاý عليǊ الحưورÜ  يوم والƪاعة المحƥƥيǇ رƹم تǂليǌƽمالحưور Ƽي ال

                                                 
 .ƣƓƳ ƫ Û143 . Ƙ الƥحÛƔƥƑƓƥƓ ǅƑǄ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -1
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ƭحيث تن ǊنƊ Ǐة علƥجاز :" الما Üƥƥي اليوم المحƼ ورưالح Ǌعلي ýتحاƪا ǊنƊ ƥǋاƬال ƘبƛƊ اƦƍ

  .ưي ǇƊ يحƥƥ لƊ Ǌجƈ ǚخر Ɗو ينتýǀ لتلǀي ǌƬاƥتǊللǀا

ƥƮƍار ƍنابة از للǀاưي Ʀƍا ǂاǇ الƬاƥǋ مǀيما خارƥ ƜاƑرة اختƮاƭ الجǌة الưǀاƑيةÜ ج     

ǊتƥاǌƬ يǀية لتلƑاưƿ."  

      Ɣبƪل ǁلƦ Ǉǂير ممƹ ǉورưح ǇƊ Ǉو تبي Ǌعوتƥ مƹور رưالح ƥǋاƬال Ǐعل ýتحاƪا اƦƍ ماƊ

يưا Ɗو ƱريƠ الƽراƽƼ ƫي ǉƦǋ الحالة يجوز للǀاưي Ʀƍا رư ǎƊرورة ƿاǋر ǇƋǂ يǂوǇ الƬاƥǋ مر

 ÜƥوǌƬو الƊ ƥǋاƬة الƥاǌƬ Ǐا علǌيƼ ýƮƽال ƻƿا يتوǌيƼ ورƲالمن ƴƑاƿالو ǇƊ و Ü ƥǋاƬا الƦǋ Ƴماƪ

ƎƼنǊ  ينتýǀ رǀƼة ǂاتƔ الưبƱ و اƱǕراƍ ƻلǏ مǀر ƿƍامتǊ و بǌا يتم تلƿƊ ǏǀوالǊ التي تƥوƼ Ǉي 

يمǇǂ للǀاưي ƛƊناƇ تنǀلƪ ÜǊماǐƊ Ƴ :" علƊ ǏنǊ 148لمǂƦورة و  تنƭ الماƥة محưر بنƩƽ الǂيƽية ا

  Ƭخƭ مǇ تلǀاƇ نƊ Ǌƪƽو بناƇ علƱ ǏلƔ الخƮوم Ʀƍا رƼ ǎƊي Ʀلư ǁرورة

  ". ǂما يجوز لƼ Ǌي نƩƽ الƲروƪ ƻماƳ الخƮوم 

معني Ɗما Ʀƍا ǂاǇ الƬاƊ ƥǋو الǌƬوƥ يǀيموǇ خارƥ ƜاƑرة اختƮاǊƮ و لم يتمǇǂ المƥعي Ɗو ال     

مƍ Ǉحưارǋم Ƽللǀاưي ǇƊ يƥƮر ƍنابة ưƿاƑية لزميلƼ Ǌي ƥاƑرة اختƮاƭ المحǂمة التي يǀيم Ƽيǌا 

Ǌلƪو ير ǁلƦر بưم و يحرر محǌماعƪ حيث يتم ƥوǌƬال Ɣي المنيưاǀلل.  

ýƇاƪا نتƦل:  

      Ǉاǂ اƦƍ ي حالة ماƼ وة العموميةǀبال ƥوǌƬو الƊ ƥǋاƬار الưحƎمر بƋي ǇƊ يưاǀيجوز لل ýǋ

  اƳ يتوƻƿ الƼ ýƮƽيǊ علƪ ǏماǌƬ Ƴاƥة الǌƬوÞƥ النز

Ǉانوǀلل Ƴم و بالرجوƿا يجيز 08/09 رƮن ƥنج Ǚ اưتحƪوة العمومية راǀال ƾريƱ Ǉع ƥوǌƬي  الƼ

  .الخƮومة اƥǗارية
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 ƑيǆƑƙ : ƔƣƑǊƪال ǏلقƗ 

    Ƙمưن  ƥ152،158،159الموا  Ǉانوǀال Ǉ08/09م  Ǐعل ƥوǌƬال Ƴماƪ ة وƥاǌƬي الǀية تلƽيǂ

 ƥالموا Ǉموưم Ǉع Ʊاǀث نǚƛ يƼ ƻيم 65،71،72نحو يختلƥǀال Ǉانوǀال Ǉ1م                 .

ƥǋاƬال Ǉوǂي ǇƊ ƥبعƼ ǌƬو الƊ Ǉعي مƪب ǁلƦ و ƥƥي اليوم المحƼ مةǂمام المحƊ رواưح ƥƿ ƥو

 Ƙاưية التعويƱƺزمة لتǚال Ƹالمبال Ƴاƥيƍ Ǌتǀƽن Ǐو عل ÜǁلƦ يƼ Ɣƹم الراƮو الخƊ ومƮالخ

 . يƬرƼ Ƴي ƪماعǌم و تلǀي ƿƊوالǌممƪتحǀة للǌƬوƥ و المǀررة ƿانوناÜ ال

   Ǉاليمي ƻة بحلƿبوƪم Ƙانǂ اƦƍ Ǚƍ ةƥاǌƬال ƠلƮت Ǚ2 وب ƾة بالحƥاǌƬال Ǉوǂت ǇƋ  ƥǋاƬال ýوǀي Ǚ

ƾالح Ǚƍ .Ǉاليمي ƇاƥƋƼ  ةƥاǌƬبال ƇǙƥǗا ƥعن ǉرƼتوا Ɣيج Ǉماư يǋ و ÜةƥاǌƬحة الƮي لƪاƪƊ ƱرƬ

       ƥǋاùƬال ýواùƿƊ Ǐùا علùيبƿر Ÿاùب ƥاǌùƬتƪا Ǉùم ǊيƼ مة لماǂمام المحƊ وƊ ƾǀمام المحƊ Ƈواƪ.              

ưاǀة و للƱلƪال ǐارƥǗي ا         Ǉيùاليم ƇاƥƊ ƯùƼا رƦƍ ƥǋاùƬة الƥاǌùƬ ýاùƱبƍ يùƼ ةùيريƥǀالت                .

-   ýاƱبǘابلة لƿ ǊتƥاǌƬ Ƙانǂ Ǚƍ و ƾيǀالح ýوǀي ǇƋب Ǉاليمي ƥǋاƬال ǐƥƌي  .  

    Ƭي الƼ ýƮǕا Ǉƍتعƪة اƥاǌ ƠلƱƮم ýما "ƴمƪي " Ʃو لي "Ɣتجوƪي  " Ơمن Ɣبا Ǉا مƦǋ و

ƻراƱǕا Ǉم Ʊƺư Ǉوƥ ǊوالƿƋة بƥاƼǘاحة لƪم ƥǋاƬال.  

حيث تƪمǌƬ Ơاƥة Ƭ ýǂخƭ : 3يƪمƬ ýǂ ƴاƥǋ علƍ ǏنƽراƼ ƥي حưور Ɗو Ƽي ƹياƔ الخƮوم -   

  .علƍ Ǐنƽراƥ بƺير حưور باƿي الǌƬوƥ الƦيǇ لم تƪمǌƬ ƴاƥتǌم 

    -  Ɣيج Ǌبǀو ل Ǌمƪبا ƻيعر Ǌماعƪ ýبƿ حيث و Üالةǌيا للجƼتعيينا نا ƥوǌƬالم ƥǋاƬال Ǉيعي ǇƊ

  ومǌنتǊ و ƪنǊ و موƱنǊ و عƿǚتǊ و ƥرجة ƿرابتǊ و مƮاǋرتƊ Ǌو تبعيتǊ للخƮوم 

    - Ɣتوǂم ƭن ǐǕ ةƇراƿ Ǉوƥ ǊتƥاǌƬ ƥǋاƬال ǐƥƌيج 1ي ǚƼتوبةǂم ƘراǂƦتعانة بمƪǙا Ǌوز ل.  
                                                 

1- ƑǄحƥال ƣƓƳǅ قƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛƔƥƑƓƥƓ ƫ Û143 .ƚ . 
2-  ƔƣƑǄ152ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ يةǆƑƙال Ɣƥقƻ08/09ال. 
3-  ƔƣƑǄ152ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ ǍولǓا Ɣƥقƻ08/09ال. 
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    ǋاƬال Ǐعل ƔيجƼ Ǌل Ơمƪي ǇƊ ƠƮي Ǚ و ƱǀƼ ǊرتǂاƦ Ǐعل ƥيعتم ǇƊ ǊتƥاǌƬب ƇǙƥǗا ƇناƛƊ ƥ

Ʀƍ Ǚƍا اƿتƱ Ƙưبيعة الƥعوƦ ǎلƼ Üǁربما ƥƿ تحتاƜ الǌƬاƥة ƍلǏ  2بتǚوة ǌƬاƥتǊ مǇ ورƿة مǂتوبة

Ɗما مƥƿ Ǚ Ǉرة لǊ علǏ الǚǂم ƼلÜ ǇƊ Ǌ تǚوة Ɗرƿام Ɗو تواريƣ يǂوǇ مǇ الƮعƔ حǌƲƽا Ƽي الƦاǂرة

  . ƥتǂ Ǌتابة Ɗو باƬǗارة ǂ ǇƍاǙ Ǉ يƪتƱيƴ الǂتابةǌƬابيƥلي 

تǂوǇ الحǂمة مǇ اعتبار الǌƬاƥة ƽƬوية ǕنƼ Ǌي حالة ƔƦǂ اللƪاƊ Ǉو ǂƪوƘ الƬاƥǋ حيث  ƥƿو   

يجƔ الǚǂم ǋ ǇƎƼيƑة المرƇ و حالتǊ و Ʊريǀة ǌƬاƥتƥƿ Ǌ تنم عǇ الحǀيǀة Ɗو تƪاعƥ علǏ اǂتƬاǌƼا Ɗو 

  . ƥƿ تƪاعƥ علǏ تƥǀير الǌƬاƥة

يجǇƊ Ɣ يƥلي الƬاƥǋ بƿƋوالǊ علǏ وجǊ اƪǙترƪاƥ ýوǇ مǀاƱعة  مƊ Ǉحƥ الخƮومÜ و اƪتƛناƇا  -   

 Ǌالƌƪ و ǊتƥاǌƬب ƇǙƥǗا ƇناƛƊ ƥǋاƬعة الƱاǀة مƱلƪ ǉƥي وحưاǀلل ƳرƬالم ǏƱعƊ ƥǀƼ اƦǋ Ǐعل

  . ƑƪƊ3لة مباƬرة

   - Ǌƪƽن Ƈاǀتل Ǉي مưاǀيجوز لل ÜǊوالƿƋب ƇǙƥǗا Ǉم ƥǋاƬال Ǐǌا انتƦƍ  ǇƊ ومƮالخ Ǉم ƔلƱو يƊ

  .4يƱرƟ اƑƪǕلة علǏ الƬاƥǋ و التي يراǋا مناƪبة للتوƍ ýƮلǏ الحǀيǀة

  : ما يلي 08/09رƿم  الǀانوǇ و ƛƊار

 Ɗ-  ǐƦال ǇǚƱالب Ǉع Ǚƥة بǀيǀالح ýوǀي ǇƋب Ǉلليمي ƥǋاƬال ƇاƥƊ مƥي حالة عƼ ýاƱبǘة لƥاǌƬابلية الƿ

  .م .ƍ.مǂ65 ƾ ǇاǇ مǀررا Ƽي الماƥة 

 Ɣ - Ưم البعǌưة بعǌو مواج ƥوǌƬال Ƴماƪ ةƥعاƍ يجوز.  

                                                                                                                                                    
1-  ƔƣƑǄ158ال Ǔا Ɣƥقƻال ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ Ǎ08/09ول. 
2- ƖƉƪǆ ƣǄحƈÛ قƓƑƨال ƲƜƥǄال ƫ Û49. 
3-  ƔƣƑǄ159ال ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
4-  ƔƣƑǄ158ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
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  Ɯ-  Ǚƥب Ǉاǂ ǐƊ ýمƬة عامة تƺيƮ يƼ Ƈجا ÜǊرة لƬلة مباƑƪƊ Ǌو توجيƊ ƥǋاƬعة الƱاǀم ƴمن ǇƊ

  .                م .ƾ.ƍ 72عǇ المنƴ المǀتƮر علƊ Ǐحƥ الخƮوم وǀƼا للماƥة 

  - ǊحالتƊ ما Ǐلƍ ةƼاưǗبا ƥا 859ة الما ƘاƇجراƍ Ǉمƽن Ǐلƍ ةƥاǌƬال ƥواعǀال Ʃ مامƊ ةǀبƱلم

لتưيƻ نƱǀة جƥيƥة و ǋي تحتƔƪ للمƬرƳ الجزاƑرǐ و  860الماƥة  ƘاƇالǀاưي العاƥǀƼ Üǐƥ ج

 Ǉانوǀلل ƴưخا ƴالجمي ǇƊ اواة وƪالم Ɗƥمب ƾيǀلتح ƘƇربما جا.  

يƪتمƴ حيث يجوز لتǂƬيلة الحǂم Ɗو الǀاưي المǀرر الǐƦ يǀوم بƪماƳ الǌƬوǇƊ ƥ يƪتƥعي Ɗو      

 ƻرƱ Ǉم مǌمتƑاƿ ƥيƥتم تح ǇيƦال ƥوǌƬال Ǐلƍ ةƼاưǗبا Üاƥيƽم Ǌماعƪ ǎير ƭخƬ ǐƊ Ǐلƍ ياƑاǀتل

 Ǐلƍ ýوƮة للوƥيƽم ǊوالƿƊ ǇƋب ǎير ƭخƬ ǐƊ Ƈعاƥتƪي اƼ ةƱلƪال ǐارƥǗي اưاǀللƼ ÜومƮالخ

 ǊمامƊ Ưالمعرو Ƴالنزا ýة و حǀيǀالح.  

 - Ƙمưة  نƥ860الما ǂالح ƴƪانية لتوƛا الǌرتǀƼ يƼب ƾارةم المتعلƥǗا ǇعواƊ ýمƬلي ƥوǌƬال Ƴماƪ Ü

 Ǉانوǀال Ǌل Ơمن ƥƿ ǐارƥǗي اưاǀالƼ08/09  Ǌيتǂمل Ǐعل ƥǂƌة تƥيƥج ƘاƱلƪ  Ǉمưو ت ǊومتƮلخ

الحưور و تƥǀيم   ƥورǉ اǗيجابي Ü حيث ƮƊبƠ مǇ اǗمǂاǇ للǀاưي ǇƊ يƱلƔ مƊ ǇعواǇ اƥǗارة 

ǀي المưاǀو الƊ مǂيلة  الحǂƬمام تƊ ƘاحاưيǗير اƲن Ǌل Ǉǂمر لم يǕا اƦǋ رر و  Üيمƥǀال Ǉانوǀي الƼ

اǕخير ƪلƱة توجيǊ  علǏ اعتبار ǇƊ اƥǗارة ǂانƘ تعتبر خƱا Ɗحمر بالنƪبة للưǀاÜƇ ولم يǇǂ لƦǌا 

      .Ɗوامر لƥǘارة و Ʀǋا ما ǉƥǂƊ اجتǌاƥ الƺرƼة اƥǗارية بالمحǂمة العليا

 ƑƙلƑƙ :ƣǉƑƪال Ǐƺ ƞيƥƜƗو ال ƔƣƑǊƪال üوƓƽ ǃƣƳ  

 ƈ- ƔƣƑǊƪال üوƓƽ ǃƣƳ ƖǗƑح  

ƿاƑمة اƬǕخاƭ الƦيǙ Ǉ تǀبǌƬ ýاƥتǌم و Ʀلǁ  08/09 رƿم مǇ الǀانوǇ 153حƘƥƥ الماƥة     

 ýالمخ ýالمي ǐƥاƽلت ǁلƦ و Üرابةǀمعيار ال Ǐعل ǏولǕرجة اƥبال ƥتنƪوعية بحتة تưمو ƔباƪǕ

Ǚميا Ǉاƪنƍ Ǐǀيب ƇيƬ ýǂ ƥبع ǇاƪنǗاƼ Üةǀيǀة  بالحƲحǚانية مǂمƍ ƴم ÜǊتƽƱعا Ǐلƍ Ǉموưم ǇƊ
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مƿ ǇانوǇ اǗجراƇاƘ الƥǀيم ƥǀƼ احتƲƽ المƬرǙ64  Ƴ تختلƻ بƽƮة عامة عǇ الماƥة  153الماƥة 

  :الجزاƑرǐ ببعƯ العناƮر و اƪتبعƊ ƥخرƪ ǎنبينǌا Ƽيما يلي

  :ƼالمحتƲƽ بǊ يتمƼ ýƛي 

  Ɗ- رابةƿ Ǌل Ƙانǂ اƦƍ ƥǋاƬǂ ƭخƬ ǐƊ Ƴماƪ م جوازƥوم عƮالخ ƥحƊ ƴرة مƬرة مباǋاƮو مƊ.  

  Ɣ - ƾǚƱ ي حالةƼ اناǂ و لو Ǐوم حتƮالخ ƥحƊ Ɯة زوƥاǌƬ Ƴماƪ م جوازƥع.   

  Ɯ- ومƮالخ ƥحǕ العمومة ƇبناƊ و ƘخواǕخوة و اǗة اƥاǌƬ ýبوƿ مƥع.   

  :ƼيتمƼ ýƛي Ɗ153ما جƥيƥ الماƥة 

   ƥ-  ÜاǀلƱم Ǉاǂ وم ولوƮالخ ƥحƊ Ɯة زوƥاǌƬ Ƴماƪ ƴمن ƥيƽمعنياي Ɯالزو Ǉاǂ اƦƍ  اƦƎƼ يةưǀبال

Ǌماعƪ جاز Ǉǂلم ي.  

   ǉ- التمييز Ǉƪ واƺبل ǇيƦر الƮǀال Ƴماƪ يجوز ýǙƥتƪǙا ýبيƪ Ǐعل.  

   .Ǚ تǀبǌƬ ýاƥة ناƮƿي اǋǕلية -و   

   ǐ- ليةǋǕا ǐƥƿاƼ ةƥاǌƬ ýبǀت Ǚ. 

ƒ- ƣǉƑƪال Ǐƺ ƞيƥƜƗال  

       ƣوǊƪال ƱƑǄƨ üƓƽ   

     ƥوǌƬو الƊ ƥǋاƬال ƭخƬ يƼ Ơالتجري ǊوجƊ ǐƥيب ǇƊ ǎعوƥال ƻراƱƊ Ǉم ƻرƱ ǐǕ يجوز   

 .بمجرǇƊ ƥ يتƥǀم Ɗحǋƥما بƪƋماǌƑم للمحǂمة

و ƊوجǊ التجريƼ Ơي الƬخƭ الƬاƥǋ بعƪ ƥماعǊ تبنǏ علǏ حاƘǙ عƥيƥة منǌا عƿǚة الǀرابة Ɗو     

يǇ الǌƬوƥ و الƱرƻ اǓخر Ɗو ǇƊ الƬاƥǋ المƮاǋرة بالمƥعي Ɗو المتƥǀم بالǌƬوƊ ƥو لوجوƥ خƻǚ ب

 ǇƊ وƊ Üýة العمƿǚع Ɣبƪب Ǐو حتƊ ةƥاǌƬال ƇاƥƊ ǁلƦ يƼ نية بماƥالم ƾوǀالح Ǉم Ǉم محروموǋ Ǉمم

Ɗ ƻراƱǕا ƥحƊ ǎƥل ýيعم ƥǋاƬال ǇوǂخريǓا ƻرƱال ǉيرا ǐƥج Ɣبƪ ǐǕ و.  



 سلطات القاضي اإلداري ضمن وسائل التحقيق              :                      الفصل الثاني
 

 166 

    Ɣبƪرار مǀب Ơالتجري ǊوجƊ يƼ ýƮƽالحالة ملزم بال ǉƦǋ يƼ يưاǀو ال ƻناƑتƪǚل ýابƿ يرƹ 

م ƼتƠ المجاư ýمانا ƪǙتǀرار اǕعماý الưǀاƑية Ü وعÜ ƥ) 08/09مǇ الǀانوǇ رƿم  156الماƥة (

Ƴالنزا ƥمƊ الةƱǗ.  

        ƣوǊƪال ƱƑǄƨ ƣƴƓ:  

الماƥة (يجƛƍ Ɣارة ƊوجǊ التجريƿ Ơبý اƇǙƥǗ بالǌƬاƥةƹ Üير ƊنǊ يجوز Ɗيưا للƱرƻ المعني      

157 ƿر Ǉانوǀال Ǉ08/09م م (. ƇناƛƊ وƊ Ƴماƪ ýبƿ اǋارƛƊ ƥƿ Ǉǂالتي لم ي Ơالتجري ǊوجƊ يرƛي ǇƊ

ƥوǌƬال Ƴماƪ1   

      ƻراƱƊ ƥحǕ ǎحرǕو باƊ Ǌعلي Ǐعƥو المƊ عيƥللم Ơưيت ƥƿ Ʀƍ Ƴوƿنة الوǂالحالة مم ǉƦǋ

 Ǉم Ɣبƪ ǐǕ وƊ ǉƥعن ýيعم ǊنƊ وƊ خرǓا ƻرƱرة بالǋاƮة مƿǚع Ǌل Ƴموƪالم ƥǋاƬال ǇƊ ǎعوƥال

تعتبر  و Ʀƍا ƿبý التجريƼ Ơي ǉƦǋ الحالة.  اƪǕباƊ ÜƔو ǇƊ الƬاƊ ƥǋو الǌƬوƥ لم يƥƌوا اليميǇ الǀانونية

Ǉǂا لم تǌنƋǂ لة وƱة باƥاǌƬ2ال.  

ƑƴƓاƥ: ƣوǊƪال ƱƑǄƨ ƥƮحǄ  

ǌوƼ Ü ƥƿ ƥبعǇƊ ƥ يǂوǇ ال3ƬتتلǏ علǏ الƬاƿƊ ƥǋوالǊ مƱ ǇرƊ ƻميǇ الưبƼ Ʊور اƇǙƥǗ بǌا     

Üرưم يحرر محǌوالƿƋلوا بƥƊ  ƴيƿوم بالتوǀو ي ÜǊليƍ Ǌالتنوي ƾبƪ ماǂ ǊوالƿƊ ƥǋاƬ ýǂ Ǐعل Ǐو يتل

                                                 
1-  ƣوǊƪال ƅǗƣƋ ƣƴƓ ǍƗح ƣوǊƪ وƈ ƣǉƑƪال ƣƮ ƞيƥƜƗال ǈƜوƈ ƅاƣƓƋ ǃوƬƢال ǅǄ ǎǓ ƦوƜي ǈǆƈ ƑǆوǆƑƽ ƥƥقǄال ǅǄ

 ƞيƥƬƗال ƣƴƓ ƞيƥƜƗال ƒƓƨ ƥǊư اƤƋ ǃǊƗƣƑǊƪƓ ƔƣƑǊƪلƑƓ .  
 ƖƓƑƙال ǅƑك ƑǄو ل–  üƑية الحƮƽ Ǐƺ–  ƔƥǉƑƬǄو الƈ ةƓاƥالق ƒƓƨƓ ƣوǊƪال ƔƣƑǊƪ ƝƥƜ ǅƳƑƯال ǅƈ  

 ƔƣƑǊƪ ƞيƥƜƗ ƒلƯ ةƪƽƑǆǄ ǅوƣ ƑǊليƳ ƱƦƑǆƗǄال ƔƥƑيƨال ƲيƓ ƖاƅاƥƜƋ ǃƑǄƗƋ واƮƽ ǅيƤال ƱوƮوǄال ƔƑƮƽ ǅƈ
 ƖاƅاƥƜǕا Ǐƺ يةƥǉوƜال üƑكƪǓوا اƽƥƢ ƣƽ واǆيكو ƣوǊƪال.  

 ƥاƥƽ ǃƽƥ651-56  Ǐƺ ƠƥƊǄ28/12/1988  ق ǃ1993  ƣƣƳ01  ƫ18. 
2  -  ƔƣƑǄ157ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ يةǆƑƙال Ɣƥقƻ08/09ال. 
3  -ƔƣƑǄ161ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ ǍولǓا Ɣƥقƻ08/09ال. 
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ǂما يتم Ɗيưا توƿيÜ ƴ وǉ بƋنǙ Ǌ يعرƊ ƻو Ǚ يمǂنǊ التوƿيƊ ƴو Ɗنƥƿ Ǌ يمتنƴ عƦ ǇلǁعلƿƊ ǏوالƊ ÜǊو ين

  .المحưر مƱ Ǉرƻ الǀاưي و ǂاتƔ الưبƱ علƪƊ ǏاǇƊ Ʃ الǌƬاƥة تتم بحưورǋما

     ƥǀƼ Ǉانوǀال Ƈ08/09جا  ǐƊ Ǉوƥ ýبما يحو Üرưي محƼ ƥǋاƬال ýواƿƊ Ǉويƥت Ƈجراƍ Ʊبưلي

Ǘا اƦǋ ƾبيƱت ƥعن ƐƱير خاƪƽت Ƈجرا.  

    ƿƊواý الǌƬوƥ تƥوƼ Ǉيǂ ǊاƼة البياناƘ الǚزمة ǌǂوية اƱǕراƇ ƻ المحưرباưǗاƼة ƍلǏ احتوا    

Ʀي الưاǀية و الưǀال Ƴية و نوưǀم الƿو ر ƥوǌƬو و ال ƥوǌƬو الƊ ƥǋاƬال Ƴماƪام بƿ ǐماƪ و  Ɣǀل

تƥوƿƊ Ǉواý الƬاƼ ƥǋي :  " علǇƊ Ǐ 80/09مǇ الǀانوǇ  160نƘƮ الماƥة  حيثǂاتƔ الưبƱ و 

  : محưر يتưمǇ المحưر البياناƘ التالية 

  1 -  ƥǋاƬال Ƴماƪ اعةƪ و يوم و Ǉاǂم.  

  .حưور Ɗو ƹياƔ الخƮوم - 2  

  3 -  ƥǋاƬال ǇƱنة وموǌوم Ɣǀم و لƪا.  

  4 - Ǌل Ǌو تبعيتƊ ومƮالخ ƴم ǊرتǋاƮو مƊ Ǌرابتƿ رجةƥ و ÜƥǋاƬال ƻرƱ Ǉم Ǉاليمي ƇاƥƊ.  

  .تجريƠ المƥǀمة ƥư الƬاƥǋ عنƥ اƿǙتưاƊƇوجǊ ال - 5  

  6 -  Ǌا عليǌوتǚبت Ǌو التنوي ƥǋاƬال ýواƿƊ."  

Ƽي ƦاƘ المحưر ما Ʀƍا ǂاǇ الǌƬوƥƿ ƥ حلƽوا يمينا ƿانونية Ɗو ƊنǊ تم ƪماعǌم علǏ  يƬار ǂما    

و يجوز للخƮوم الحƮوý علǏ نƪخة مǇ محưر ليميƪ ÜǇبيý اƪǙتýǙƥ و مƛ Ǉم ƍعƽاǌƑم مǇ ا

   Ƽ ýƮي الưǀية Ƽور ƪماƳ الǌƬوƊ ƥو يƌجلǌا ƍلǏ جلƪة ǂƽما يجوز للǀاưي ǇƊ ي Ü 1اƳ الƪم

و Ƽي ǉƦǋ الحالة اǕخيرة بالنƪبة لتƋجيý الưǀية ƍلǏ  و يتم ƍلحاƾ المحưر بýƮƋ الحǂمǙ2 Üحǀة 

                                                 
1 -  ƔƣƑǄ162ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09.   
2-  ƔƣƑǄ163ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09.   
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جلƪة Ǚحǀة Ü يعلǇ محưر التحǀيƍ ƾلǏ الخƮوم ƿبǇƊ ý يناǎƥ مǇ جƥيƥ علǏ الưǀية Ƽي الجلƪة 

  .Ɗ و جاǋلية اǗجراƇاƘ التحǀيǀيةƥƥة لǌا Ü و Ʀǋا تƱبيǀا لمبƥالمح

 Ǉيǌبوج Ǉوǂر يưالمحƼ:  

   -  ƻناƑتƪǚابلة لƿ يرƺال ǎعاوƥي الƼ  

   -  ƻناƑتƪǚابلة لǀال ǎعاوƥي الƼ. 

 ƘحƓǄالǏǆƑƙال: ƔƥƪƑƓǄال ƥيƷ üƏƑƨالو ǇƑƜƗا ǎƥاƣǕا ǏƮƑالق ƖƑƯلƨ  

     ƾرƱنت ƻوƪ ي لƼ لةƥǕا ǉƦǌƼ ÜرةƬير مباƺية الǀيǀالتح ýƑاƪالو ǉاتجا ǐارƥǗي اưاǀال ƘاƱلƪ

الǀاưي ǋنا Ǚ يعǇƊ ƥ يǂوƥ Ǉورا ƹالƔ اǕحياǙ Ǉ يلعƔ الǀاưي ƥورا ǂبيرا Ƽي ƍنƬاǌƑاƥƼ Üور 

ƪتنتاجيا اƪتنباƱيا و ليƥ Ʃورا اƪتƛناƑيا ƥǀƼ Ü يتعƦر علǏ الǀاưي Ƽي بعƯ الưǀايا المعروưة ا

ǇƊ Ǌعلي  ƔلƱا يتǌيƼ ƾيǀالتح Ǉاǂ اƦƍ يماƪǙ ǎعوƥال ƴƑاƿو Ưو بعƊ ýǂ يƼ  ƾيǀتح Ǌƪƽر بنƬيبا

  .اǗلمام بمعلوماƿ Ƙيمة ƿƥيǀة و ǋي خارجة نوعا ما عǇ معارƻ الǀاưي 

ýƇاƪا نتƦل:  

ÞرةƬير مباƺية الǀيǀالتح ýƑاƪالو ǉاتجا ǊاتƱلƪ يǋ و ما Þ ýƑاƪالو ǉƦǌي بưاǀال ýاƮات ǎƥما م  

علƦǋ Ǐا التƪاƪ ýƌنتناوƪ ýلƱاƘ الǀاưي ưمǇ وƪاýƑ التحǀيƾ الƺير المباƬرة Ƽي و لǘجابة 

  :المƱالƔ التالية

 üوǓا ƒلƯǄال :ƔƥƓƢلƑƓ ƥǄǓا ǇƑƜƗا ǏƮƑالق ƖƑƯلƨ  

عǌم ǋم Ǉƍ اƬǕخاƭ الƦيǇ يƱلƔ منǌم بحǂم مǌامǌم و وƲاǌƽƑم مƪاعƥة الưǀاة و التعاوǇ م    

 Ǉوƥاعƪم المǌعلي ƾلƱي ǇيƦييالƑاưǀر الƛƍ اةưǀة الƥاعƪبم Ǉوموǀي ǇيƽƲالمو Ǉم جماعة مǋ و Ǉ
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 Ǉيưاǀللمت Ǉالعو ƥيم يƥǀو ت ƾولة الحƥ امةƿǗ ǊيتƿاƥƮم ƾاǀحǗ Ƈاưǀمة الƥي خƼ مǌامǌرة مƬمبا

Ƈاưǀم للǌƑلجو ƥ1عن  .  

  .و Ʊبعا للخبير الưǀاƑي نƮيǂ Ɣبير Ƽي ǉƦǋ المǌمة   

üوǓا Ʊƥƻال :ƔƥƓƢية الǉƑǄ  

     ýالخبرةتحي Ƴوưبة لموƪارية بالنƥǗية اƑاưǀال ƘاƑيǌة بالǀالمتعل ƥواعǀة حيث  الƥالما ƭتن

858  Ǉانوǀال Ǉ08/09م " : Ǉم ƥي المواƼ اǌعلي ƭوƮة بالخبرة المنǀام المتعلǂحǕا ƾبƱ125ن 

 Ǐلƍ145 اريةƥǗم اǂمام المحاƊ Ǉانوǀا الƦǋ Ǉم" Ü العامة ƥواعǀال Ǐةو علǂترƬنوا المƊ ƴجمي Ǉبي Ƴ

Ǐلƍ ƾرƱنت ƻوƪ ǁلƦنية لƥا و المǌارية منƥǗا ǎعاوƥال  ƥالموا ƭوƮن ýǚخ Ǉالخبرة م Ƴوưمو

 Ǉ125م Ǐلƍ145  مƿر Ǉانوǀال Ǉ08/09م.  

 Ǘوƈ : ƔƥƓƢال ǃوǊƻǄ  

ليƩ للǀاưي اختƮاƭ مƱ Ǉراز تǀني ليƻƬǂ عǇ معنǏ الوƿاƼ ƴƑي جميƴ المواƼ Üƥالƥǀرة و     

ǀ ƻاưي ǋي معرƼة ƿانونية و ليƘƪ معرƼة تǀنيةÜ وǋنا لǇƊ Ǌ يǂلالمعرƼة المƱلوƔ تواƼرǋا عنƥ ال

  .ما يƪاعƥ علǏ تنوير عǀيƥتƮƊǊحاƔ المعارƻ الǀيام بمǌمتǌم ب

        1- ƔƥƓƢال ƹيƥƴƗ  :  

    ƘاعاƱǀي الƼ وƊ Ƈاưǀال ƳاƱƿ يƼ Ƈواƪ Ǉمعي ýبمجا ƥƥير محƹ و ýتعماƪǙا ƴƑاƬ Ʋƽالخبرة ل

ǎخرǕا.  

  : للخبرة معنييǇ لƺوǐ و اǚƱƮحي

                                                 
ǄقǄƣةƴǄƑƜ Û Û2004Û  ƫ Ûة ƯƨيƜƹيƗƨيƑƨƥ Ûƥلة ƑǄالقƏƑƮية Ǐƺ الƥƪƗيƲ الƦƜاÛ ƔƥǎƥƏ الǄƓƢكƦǆ ǎƥƑيǊة -1
ƈ. 
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 ǎوƸالل ǍǆƴǄخبير :ال ƭخƬال Ǉخابر عƊ خبار وƊ ýاǀو ي Ƌالنب ǐƊ الخبر Ǉة مǀتƬلمة مǂ  ƥƮǀو ي

ǉƥما عن ǉƋنبƊ ǐƊ ǉخبرƊ و ƇيƬعليم ب ǐƊ خبير ƠلƱƮ1بم.  

ǉو اختبار ƇيƬة العلم بالƺي اللƼ اưيƊ وتعني . Ǌتǀيǀح Ǐعل ǊƼا عرƦƍ مرƋƃال ǇǚƼ خبر ýاǀي.  

  .2"الرحمƼ ǇاýƋƪ  بǊ الخبير: " Ƽي الǀرǇƈ الǂريم  ƿاý اŸ عز و جýو 

ǏǆوǆƑالق ǏحǘƯƬǗا ǍǆƴǄال:  

     ƍǌƼ Üانونيƿ ƠلƱƮمǂ الخبرة ƘƦخƊ اƦ Ǉمة مǂا المحǌليƍ Ƌنية تلجƼ ارةƬتƪو اƊ يǀيǀتح Ƈجراƍ ي

 ýƑاƪالم ƴي جميƼ ýƮƽلل ǁلƦ و ƭاƮختǙا ýǋƊ ةƥاعƪرورية بمư Ƙمعلوما Ǐعل ýوƮالح ýجƊ

  .التي يƪتلزم الƼ ýƮƽيǌا Ɗمورا علمية Ɗو Ƽنية Ǚ يƪتƱيƴ الǀاưي اǗلمام بǌا 

      Ǐعل ǁلƦ يƼ ƥيعتم ǇƊ Ǉوƥ Ǌناعتƿ ýماǂتƪǙ ÜƴƑاƿالو ǐي ملزم بتحرưاǀال ǇƊ ýƮǕاƼ

تحرياƘ الƺيرƹ Üير ǇƊ معارƻ الǀاưي Ǚ يمǇƊ Ǉǂ تǂوƬ Ǉاملة للمجاý الƱبي و الǌنƪƥي Ɗو 

المưاǋاة لƦلǙ ǁ بƥ مǇ اللجوƍ ƇلǏ خبير Ƽي Ʀǋا المجاƪǙÜýيما ǉƦǋ ǇƊ المƪاýƑ الƽنية ƥƿ اتƪعƘ و 

  .ƬعبƘ نتيجة اتƪاƳ مجاƘǙ الحياة ت

     ƘباƛǗا ƾرƱ Ǉة مǀريƱ يǌƼ Ƴالنزا Ƴوưلة موƋƪا بالمǌǀتعل ǎƥالخبرة و م Ǐلƍ رناƲا نƦƍ و

 ǐارƥǗي اưاǀا الǋرƬة يباƱلƪǂ اǋناƦخƊ اƦƍ ماƊ Ü اǌباتƛƍ ƥعة المراƿر بالواƬا المباǌالƮتǙ رةƬالمبا

عتبار ǉƦǋ ǇƊ الوƪيلة Ǚ تǀوم بǌا المحǂمة و ƍنما بواƱƪة مǇ الوƪاýƑ الƺير المباƬرة للتحǀيƾ علǏ ا

  . ƬƊ3خاƭ تتواƼر لƥيǌم الƽǂاƇة Ƽي النواحي الƽنية التي Ǚ تتواƼر لǎƥ الưǀاة

و لƥǀ تƱرƿنا ƍلǇƊ Ǐ الǀاưي يجǇƊ Ɣ يملǁ مǇ المعارƻ الǀانونية ما يǋƌلƍ ǊلǇƊ Ǐ يǂوƿ Ǉاưيا     

ƬتƪǙو اƊ و الخبرة ÜƳي النزاƼ ýƮƽو ي ýƑاƪي المƼ Ǌتƥاعƪلم Ǉوǂي تưاǀا الǌليƍ Ƌارة التي يلج
                                                 

1- ǎƣوƓƴال ƧƑƓƳقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛÛ  ƫ325. 
 .ƨ59وƔƥ الÛǅƑƽƥƻ اǑية  -  2
 .ǄÛ  ƫ3كƦǆ ǎƥƑيǊةÛ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -3
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 Ǚ Ǉǂية و لƑاưǀة الƱلƪو الưع ǎƥر لƼتتوا Ǚ ƥƿ ارية عمليةƥƍ وƊ علمية Ƙنياǀت ƔلƱنية التي تƽال

و التي ǋي مǇ  يمǇƊ Ǉǂ يǂوƦǋ Ǉا النƼ ƭǀي المعرƼة Ɗو ƿلة الƥراية العلمية Ƽي المƪاýƑ الǀانونية

ǊƮƮو تخƊ ǊتƽيƲو Ưمح.  

            بتحƥيƥ مǌام 154-66حيث اǂتǏƽ الǀانوÜ  ǇالمƬرƳ الجزاƑرǐ الخبرة لم يعرƻو      

و Ƽي الǀانوǇ  مǂررƍ155 ÜلǏ  147ة Ƽي المواƥ مǇ و ǚƮحياƘ الخبير و Ʀǂا عملية ƍجراƇ الخبر

Ơ تƻƥǌ الخبرة ƍلǏ توưي" :و التي تنƭ علǇƊ Ǐ 125الماƥة Ɗورƥ الƻƥǌ المرجو منǌا Ƽي  08/09

  " واƿعة ماƥية تǀنية Ɗو علمية محưة للǀاưي 

للتحǀيƾ الǋ ǐƦو مǇ الǀانوǇ و ƊنǊ يحƾ لýǂ جǌة  الخبرة عمý ماǐƥ" : و عرƼتǌا المحǂمة العليا    

ưƿاƑية اǕمر بƎجراǌƑا عمý بالمبƊƥ الǐƦ يخوý مǂتبǊ اللجوƍ Ƈلǂ ǏاƼة الوƪاýƑ الƽǂيلة بتنويرǋم Ƽي 

  .Ʊƍ"1ار ما ليƩ ممنوعا ƿانونا 

    2-  ƔƥƓƢال Ʊواǆƈ  

خبرة ƍختباريةƥƍ Üارية Ü  ÜتنوƳ الخبرة و تتƽرƳ حƔƪ المجاý الǐƦ تتواجƼ ƥيǊ مǇ خبرة اتƽاƿيةت    

خبرة الحيƱة و Ɗخيرا الخبرة الưǀاƑية وما يǌمنا Ƽي موưوƥ Ƴراƪتنا ǋي الخبرة الưǀاƑية التي 

 ýيƮƽا بالتǌنتناولƪ  .  

  ǆƈواƱ الƔƥøƓƢ القƏƑƮية

       ƈ- يةǆƑƙو ال ǍولǓا ƔƥƓƢال  

اǕولǋ Ǐي الخبرة التي يƋمر بǌا الǀاưي للمرة اǕولǏ عنƥما تتوƼر Ƽي ƍحǎƥ الưǀايا  الخبرة     

 Ɣƪح ǁلƦ و Ƈة خبراƥو عƊ ƥخبير واح Ǐلƍ ƥنƪت Üةƥǀنية معǀت ýƑاƪا مǌيƼ ýƮƽلل Ǌروحة عليƱالم

  .Ʊ1بيعة و ǋƊمية موưوƳ الخبرة

                                                 
 .ǆƨ2002Û  ƫ45ة  Û 1 الƜǄÛƣƣƴلة ƜǄلƧ الƣولة -1
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نƩƽ الưǀية و لǇǂ تǂوǇ محý نǀاƱ مختلƽة تماما عǇ النǀاƱ التي  الخبرة الƛانية تƬمý و     

تتناولǌا الخبرة اǕولÜ Ǐ و تƪتنǉƦǋ ƥ اǕخيرة ƍلǏ خبير Ɗو عƥة خبراÜ Ƈ وƦلǁ حǋƊ Ɣƪمية و Ʊبيعة 

 ǏولǕالخبرة ا ýعماƋاموا بƿ ǇيƦال Ƈالخبرا Ʃƽن Ǐلƍ ƥتنƪت ǇƊ العلم ƴم Üاǌالخبرة عين Ƴوưمو  . 

  

   ƒ-   يليةǄكƗال ƔƥƓƢو ال ƔƣƑƮǄال ƔƥƓƢال  

  - ƔƣƑƮǄال ƔƥƓƢال  

تƋمر بǌا المحǂمة مǇ تلǀاƇ نǌƪƽاƊ Üو يƱلƔ مǇ الخƮومÜ و يǂوǇ موưوعǌا تناƼ Ưƿي تǀارير     

 Ǉع ƾتحƪالم Ưة للتعويƽمختل Ƙييماǀت Ǐلƍ ƘلƮتو ƝƑالنتا ǇƊ وƊ يưاǀمام الƊ ةưالخبرة المعرو

  .العامة نزƳ الملǂية للمنƽعة 

Ƽي ǉƦǋ الحالة باƪتƱاعة الǀاưي ǇƊ يƋمر بخبرة مưاƥة يǂوǇ موưوعǌا مراƿبة Ʈحة     

المعƱياƘ و ǚƪمة و ƾƥƮ و نتاƝƑ و خƮǚاƘ الخبرة اǕولǏ و Ʀلǁ بواƱƪة خبير واحƊ ƥو عƥة 

  Ǉخريƈ Ƈ2خبرا.  

  الƔƥƓƢ الƗكǄيلية -  

الǀاưي عنƥما يتجلǏ لǊ نƭǀ واƼ Ơưي الخبرة المƥǀمة ƍليƊ ÜǊو  و ǋي الخبرة التي يƋمر بǌا    

Ƽي حالة عƥم ƍجابة الخبير عǇ جميƴ اƑƪǕلة Ɗو النǀاƱ الƽنية و التي عيǇ مƊ ǇجلǌاƼ ÜتƋمر المحǂمة 

  .باƪتǂماƦǋ ýا النƭǀ الملحوƼ Ʋي تǀرير الخبير

و Ʀلǁ يرجƍ ƴلƊÜ  Ǐو ƍلǏ خبير ƈخر و تƪتنƥ الخبرة التǂميلية ƍلǏ الخبير الƿ ǐƦام بالخبرة اƮǕلية

ƥǀة التƱلƪباالƪمنا ǉي و ما يراưاǀيرية لل.  

                                                                                                                                                    
1- ǏƺلوƢ ƣيƪƥƑƮالق ƔƥƓƢال Û يةƏيةƥاƣǕا  ƖƑƳƦƑǆǄال ƔƣƑǄ ǏƺÛ ÛƥƏاƦƜال ÛةǄوǉ ƥاƣ ÛƯ ǅوƣ2007  ƫÛ32 . 
2- ƑلويǄ ƘƆ ơيƪال ǅƓ ǅيƨلحÛ قƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛيةƥاƣǕا ƖƑƳƦƑǆǄال Ǐƺ ƖƑƓƙǕا ƍƣƑƓǄÛ  ƫ232 . 
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    *ƔباƪǕا Ǉم Ɣبƪ ǐǕ اǌجوانب ýǂ Ǉم ǏولǕي الخبرة اưاǀال ƯƼما يرƥو عنÜ  مƥلع ǇǚƱالبǂ

  .   ǌنا يƋمر الǀاưي بخبرة جƥيƥة Ƽاحترام ƍجراƇاƘ جوǋرية 

  ƫƏƑƬƢ الƔƥƓƢ القƏƑƮية  -3    

   :Ƽي ما يلي الخبرة الưǀاƑية بعƥة خƮاƭƑ مما يميزǋا عǇ باƿي وƪاýƑ التحǀيƾ اǕخرǎتتميز 

  

     ƈ- ƥƑيƗƢا ƅاƥƜƋ ƔƥƓƢالǎ ǏƮƑللق   

يجوز " :حيث نƘƮ علƊ ǏنǊ 08/09مǇ الǀانوǇƍ126  Ǉ الƽƮة الưǀاƑية للخبرة ƥǂƊتǊ الماƥة      

Ɗو عƥة خبراƇ مǇ نƩƽ التخƊ ƭƮو للǀاưي مǇ تلǀاƇ نƊ Ǌƪƽو بƱلƊ Ɣحƥ الخƮومÜ تعييǇ خبير 

بمعنǇƊ Ǐ النƾƱ بتعييǇ الخبير يتم مƱ Ǉرƻ الǀاưي بمعنƊ Ǐنǌا تتم بƋمر  Ü"مǇ تخƮƮاƘ مختلƽة 

 ÜǐارƥǗي اưاǀيرية للƥǀة التƱلƪلل ƴưخا ǐي اختيارǀيǀتح Ƈجراƍ الخبرة ýǂƬي و تưاǀال Ǉم

   .يجوز للǀاưي مǇ تلǀاƇ نƊ Ǌƪƽو بƱلƔ مǇ الخƮوم ǇƊ يƋمر بǌا

     ƒ- ƔƥƓƢية للƴƓƗة الƻƬال  

Ǉƍ وجوƥ الخبرة يتوƻƿ علǏ وجوƥ ƥعوƮƊ ǎليةǌƼ Üي Ʊريƾ مƱ Ǉرƾ الƥعوǎ الƽرعية      

Ƽالخبرة تƽترƯ وجوƥ نزاƿ ƳاƑم باعتبارǋا وƪيلة ƛƍباÜƘ و لƦǋ Ǉǂا المبƊƥ يرƥ عليǊ اƪتƛناƇ و ǋو 

يƬترƱ  و  الưǀاƇ اƪǗتعجاليƥ Üعوƛƍ ǎباƘ الحالةÜ و ǋي مƥ Ǉعاوǎ اƥǕلة التي يختƭ بǌا

 ǏƬيخ ƴƑاƿو ƥووجو  ýبǀتƪي المƼ ا لمنازعةƪاƪƊ ƴƑاƿالو ǉƦǋ ƠبƮت ǇƊ ýاحتما Ü ǇاƱرƬ ماǌبولǀل

  .  زواƊ ýو ưياƳ معالمǌا

    ƚ–  يةƏƑƮالق ƔƥƓƢية للǆƻة الƻƬال  

    Ǉƍ  Ǉانوǀي الƼ يةƑاưǀللخبرة ال Ǌتناول ƥعن ǐرƑالجزا ƳرƬ08/09الم  Ǐلƍ رƬنية الخبرةلم يƼ  

  .و لƦǋ Ǉǂا بƥيǌي نƲرا ǉƦǋ ǇǕ الƽƮة تتƾƽ و Ʊبيعة الخبرة
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   ƣ-  ƔƥƓƢلل ǏƓƨǆال ƲƓƑƯال  

ƘƮة  نƥالما Ǉانية مƛرة الǀƽ144ال ǇƊ Ǐعل " : Ǌي عليƺينب ǊنƊ يرƹ Üالخبير ǐƊير ملزم برƹ يưاǀال

 Ɣبيƪالخبرة ت ƝƑنتا ƥتبعاƪا."                                                    

 ƑيǆƑƙ : ƑǊƗǗƑƜǄ و ƔƥƓƢية للǆوǆƑة القƴيƓƯال  

  الƓƯيƴة القǆƑوǆية للƔƥƓƢ القƏƑƮية -1  

    Ǉƍ ǌƼ ÜǊتناعƿا Ǐلƍ ýوƮالو ýجƊ Ǉعة مƪة واƱلƪب ƴيتمت ǐارƥǗي اưاǀوال  ƱنماƋب ƾير متعلƹ

 لƦااƿǗناƳ الƬخƮي Ü و  مƪبǀة تƽرƯ عليƱ Ǌريǀة ƛƍباƘ معينة ƼاǗجراƇاƘ اƥǗارية مرتبƱة بنƲام

  .منحǊ المƬرƪ ƳلƱاƘ تحǀيǀية

    ƼتجابةللƪǙا اƦǂ و Ǌم تعيينƥو عƊ خبير Ǉمر بتعييǕي اƼ يريةƥǀة التƱلƪال ǐارƥǗي اưاǀ  مƥو عƊ

 Ǉǂل Üخبير Ɣƥن ƔلƱتجابة لƪǙابة اƿر Ǉوƥ للخبير ƥما يري ƥناƪƍ يƼ حرا Ʃلي ǐارƥǗي اưاǀال

Ǉم ƥبǙ ýب Ü ƥحƊ Ǉم Ǌواع عليƿ احترامÜƇالخبرا Ɣƥي نƼ يةƪاƪƊ Əƥو مبا ƥ  Ɣو يج   ƾتتعل ǇƊ

  .1الخبرة بتوưيƠ نǀاƼ Ʊنية ǚƼ يمǇǂ بǐƋ حاý مǇ اǕحواǇƊ ý تƬتمý علǏ مƪاƿ ýƑانونية

و Ǉƍ اعتماǉƦǋ ƥ الǀاعƥة Ƽي عƥم جواز ƪƍناƥ الǀاưي مƪاƿ ýƑانونية Ƭ ǐǕخƭ تولƥ عنǌا    

  :منǌاƿواعƥ عƥة 

      -  ǙƊ ýحواǕا Ǉم ýحا ǐƋاميجوز للخبير بǂحƊ رƥƮي Ǉانونية اƿ ýƑاƪبم ƾتتعل.   

  . يجƔ علǏ الخبير ǇƊ يلتزم بمƋموريتǊ التǀنية ƥوǇ التƱرƍ ƾلǏ المƪاýƑ الǀانونية -      

 ƑƙلƑƙ :ƅاƥƓƢة الǄƏƑƽ و ƥيƓƢال  

   1- ƥيƓƢال ƹيƥƴƗ  

                                                 
 .ƪƥÛ  ƫ45يƢ ƣلوÛǏƺ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -1
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معينةÜ يǀوم بالمǌام المƪنƥة ƍليǊ بموجƔ الخبير ǋو Ƭخƭ لǊ خبرة Ƽنية Ƽي اختƮاƮاƘ مǌنية     

ǎعوƥي الƼ ýƮƽال ƥƮƿ Ǌية التي عينتƑاưǀة الǌنارة الجƍ Ưرƺي لƑاưƿ مǂ1ح .  

     ƾاƽو باتƊ يưاǀال Ǉم ÜياƑاǀما تلƍ ƻلǂي Ǉمعي Ǉاƥي ميƼ ارةƥو جƦ ƭخƬ وǋ و الخبير

ǀلة بالƮال ƘاƦ نيةƽال Ɣالجوان Ưبع ýمة حوǂتنوير المح ýجƊ Ǉم ƻراƱǕيةاư2Ü الخبير Ǐو عل

 ƻخبير محل Ǌعلي ƾلƱيƼ انونيةǀال Ǉاليمي ǐƥƌي ǇƊ.  

الخبير بý اǂتǏƽ بتعريƻ الخبرة عƱ Ǉريƾ  لم يعرƿ ƻانوǇ اǗجراƇاƘ الǀانونية و اƥǗارية   

   3.تحƥيǌƼƥǋ ƥا 

الخبير تنتƥبǂ  Ǌما ǇƊ المحǂمة العليا Ƽي ƿرار لǌا Ɗ ƘưƿنǊ مǇ المǀرر ǇƊ المǌمة التي يǂلƻ بǌا  

Ƴم النزاƪح Ǐي علưاǀال ƥاعƪالتي ت Ƙالمعلوما ƴي جمƼ رƮية ما تنحƑاưƿ ةǌج.  

     ýمƬƊ عم وƊ ةƽƮية بưǀال Ǌور لƮ4و ت.  

    Ǉمعي ýي مجاƼ علمية ƻمعار Ǐعل ýƮتح ǐƦال ƭخƬال ǊنƊ Ǐالخبير عل ƻتعري Ǉǂو يم     

و تحليلǌا و ƍعƱاƇ حوƮلة Ɗو خƮǚة ƥƿ و يلجƋ لخƥماتǊ لجمƴ المعلوماÜ  Ƙو لǊ خبرة و تجربة

 ƠحيƮال Ǌالوج Ǐم علǂار حƥƮǗ يưاǀال ƥاعƪت .  

   2- ƅاƥƓƢة الǄƏƑƽ Ǐƺ üيƜƨƗال Ưوƥƪ :  

 310 –95ينƲم مǌنة الخبير الưǀاƑي Ɗمام الجǌاƘ الưǀاƑية Ƽي الجزاƑر المرƪوم التنƽيǐƦ رƿم     

        وǂيƽياتǊ الخبراƿ ƇواƑمالمتưمǇ تحƥيƬ ƥروƱ التƪجيƼ ýي ǂƊ1995  Üتوبر  10المƌرƼ Ƣي 

  . 1و تحƥيƥ حǀوǌƿم و واجباتǌم
                                                 

 .ƫ Û74 يوÛƔƣǆǗƣ ƹƨ الƲƜƥǄ  الƓƑƨق  -1
ǄƑƽ ÛوƑƓ ƧللƗƸيǅ الƓƥƴية و الƨǆƥƻية  لƔƤƑƗƨǔ اǃƑƨƗƓ لقǆƑوǆية Ǐƺ الƥƪƗيƲ الƦƜاǎƥƏكƒƑƗ الƯƬǄلحƖƑ ا -2

 .الƥƻاǄ ÛǃحǄƑية
3-  ƔƣƑǄ125ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
4- ǃƽƥ ƹلǄ34653 ơيƥƑƗƓ Û20-11 -1985لƜǄ Ûة  ƣƣƳ يةƏƑƮƽ04ǆƨال Û1992 ة Ûƫ 61. 
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 04و جاǉƦǋ ƘƇ الƬروƼ Ʊي الýƮƽ الƛاني بعنواǇ الƬروƱ العامة للتƪجيý و نƲمتǊ الماƥة     

ǊنƊ Ǐعل ƭيي:" حيث تنƑاưǀال Ƈمة الخبراƑاƿ يƼ بيعيƱ ƭخƬ ǐƊ ýجƪي ǇƊ يجوز ƘرƼتوا Ʀƍ Ǉ

Ƽالتالية ƱروƬال Ǌي:   

  .ǇƊ تǂوǇ جنƪيتǊ جزاƑرية مƴ مراعاة اǙتƽاƿياƘ الƥولية  -1         

         2-  ýجيƪالت ƔلƱي ǐƦال ƭاƮختǙي اƼ Ǉني معيǌم ýيǋƋو تƊ ة جامعيةƥاǌƬ Ǌل Ǉوǂت ǇƊ

ǊيƼ.  

  Ǚ ǇƊ يǂوƥƿ Ǉ تعرƯ لƊ ƩǚƼǘو التƪوية الưǀاƑية  -3         

         4- ǂي Ǚ ǇƊ ابةǀن Ǉم Ǌمƪا ƔƱƬ و محامياƊ Ǌو عزلƊ Ǌخلع ƴƿا عموميا وƱابư Ǉو

المحاميƊ Ǉو موƻƲ عزý بمǀتƍ ǏưجراƇ تƥƋيبي بƪبƔ ارتǂابǊ وƿاƴƑ مخلة باƥǓاƔ العامة Ɗو 

 ƻرƬال.  

  .Ǚ ǇƊ يǂوƥƿ Ǉ منƴ بǀرار مǇ ممارƪة المǌنة -5         

         6- Ƭا النƦǋ وƊ نةǌالم ǉƦǋ Ʃمار ƥƿ Ǉوǂي ǇƊ Ǐعل ýƮيتح ǇƊ Ǌل Ƙمحƪ ƻروƲ يƼ Ʊا

 ƴبƪ Ǉع ýǀت Ǚ ةƥلم ƻاǂ ýيǋƋ07(ت (Ƙنواƪ.  

  .ǇƊ تعتمƥ الƪلƱة الوƮية علǏ اختƮاƊ ǊƮو يƪجƼ ýي ƿاƑمة تعǋƥا ǉƦǋ الƪلƱة -7         

Ǚ ǇƊ يǂوƥƿ Ǉ تعرƯ لعǀوبة نǌاƑية بƪبƔ ارتǂابǊ وƿاƴƑ مخلة باƥǓاƔ العامة Ɗو  -8         

  ƻرƬ2"ال.  

اƬترƼ ƘƱي الƬخƭ المعنوǐ الǐƦ يترÜ Ƽ ƥǀ ƠƬلماƥة الخامƪة مƦ ǇاƘ المرƪومبالرجوƳ ل*    

  : يلي  Ƽي التƪجيƼ ýي ƿاƑمة الخبراƇ الưǀاƑييǇ ما

                                                                                                                                                    
1  -  Ǐƺ ƠƥƊǄال ƥاƥالق ƑǊǄưǆ üƓƽ ǅǄ ƑǄǆيƓ08  ǅواƜ1966 ǃƑƗƢǓا ưƺƑولة و حƣال ƥيƦو ǅƳ ƥƣƑƬال . 
2- ƥيƓƢة للƓƨǆلƑƓ ƞƪƥƗال ǅƨ ƣƣيح ǃل ǈǆƈ ǃوƨƥǄا الƤǉ ǍلƳ ưحǘي ƑǄ و. 
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            -  Ƙراǀƽي الƼ اǌعلي ƭوƮالمن ƱروƬال ǇجتماعييǙا Ǉيريƪي المƼ رƼتتو ǇƊ3  4و  Ǉم

  .Ɗعǉǚ 4الماƥة 

            -  ƔاƪتǂǙ Ƙنواƪ Ʃخم Ǉع Ǌتƥم ýǀت Ǚ اƱاƬن Ʃمار ƥƿ ǐالمعنو ƭخƬال Ǉوǂي ǇƊ

ǊيƼ ýجيƪالت ƔلƱي ǐƦال ƭƮي التخƼ ƻاǂ ýيǋƋت.  

            -  ƭاƮرة اختƑاƥ يƼ ǊƮƮتخ ƴم ǏƬنية تتماǀة تƪƪƌو مƊ يƪيƑر رǀم Ǌل Ǉوǂي ǇƊ

  .المجلƩ الưǀاƑي

    * Ǉتيƥالما Ƙ7و 6و بين  Ǉانوǀال Ǉا 95/310مǌليƍ مƥǀة التي يǌو الج ƔلƱيم الƥǀية تƽيǂ .  

يƥǀم ƱلƔ التƪجيƼ ýي ƿاƑمة الخبراƇ الưǀاƑييƍ ǇلǏ الناƔƑ : " علƊ ǏنǊ 6نƘƮ الماƥة  حيث -     

ǊƮاƮر اختǀبم Ǌامتƿƍ رǀيختار م ǐƦي الƑاưǀال Ʃالمجل ǎƥالعام ل .  

  ".  ي يƱلƔ التƪجيƼ ýيǌا يبيǇ الƱلƔ بƿƥة اǙختƮاƊ ƭو اǙختƮاƮاƘ الت

  :يجǇƊ Ɣ يƮحƱ ƔلƔ التƪجيý بما يƋتي: " علƊ ǏنǊ 7و نƘƮ الماƥة 

-  ƭاƮختǙي اƼ ƠƬا المترǌبƪتǂية التي يǀبيƱرية و التƲالن Ƙة بالمعلوماǀبوتية المتعلƛال ƾƑاƛالو

 ǊيƼ ýجيƪالت ƥالمرا.  

 -  ýƑاƪالو Ǉبوتية التي تبيƛال ƾƑاƛالو ƔحƮي ƇاưتƿǙا ƥو عن ƠƬا المترǋية التي يجوزƥالما  

  " . و يحƥƥ وزير العǉƦǋ ýƥ الوƛاƾƑ بǀرار ƿƊ ǇƍتǏư اǕمر

ý الناƔƑ العام الملÜƻ بعƍ ƥجراǊƑ تحǀيǀا ƥƍاريا ƍلǏ رƑيƩ المجلƩ يحي" : 08و نƘƮ الماƥة 

Ǌم التابعة لǂو المحا Ʃالمجل ǎتوƪي مƼ Ǉاة العامليưǀعي الجمعية العامة للƥتƪي ǐƦي الƑاưǀال  Ǐلƍ

 ǇريǌƬ ýجƊ يƼ ƭاƮختǙا Ɣƪح ǇييƑاưǀال Ƈمة الخبراƑاƿ ƥاƥعƍ)02 ( نةƪاية الǌن ýبƿ ýƿǕا Ǐعل

  ."الưǀاƑية 
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 12،15،19،20،22اƪم الخبير مǇ الǀاƑمة و ǋو ما عالجتǊ المواƥ  نƬير ƍلƪƊ ǏباƔƱƬ Ɣو *     

و  08/09 رƿم  نوǇمǇ الǀا 145ومنǌا  ما ورƼ ƥي الماƥة  310-95مǇ المرƪوم التنƽيǐƦ رƿم 

                   : جراƇاƘ الجزاƑية و يǂوǇ الƔƱƬ بƪبƔاǗمƿ ǇانوǇ  148الماƥة 

-    ÜيرةƱنية خǌم ƇاƱخƊ  

- Ǚو ا ƻرƬية مخلة بالƑجزا Ƙوباǀامة عǀتƪ.  

3- ƅاƥƓƢة الǄƏƑƽ ƣاƣƳƋ :  

    ǂƦة الƽالƪال ƱروƬر الƼتوا ƥةبعƮة المختǌمام الجƊ ƔلƱم الƥǀر ي Ü ومǀباي ƔƑية الناƑاưǀة الǌلج

 Ʃالمجل ƩيƑر Ǐلƍ زمǚال ǐارƥǗا ƾيǀالتح Ƈجراƍ ƥبع ƻالمل ýبتحوي ƔلƱا الǌمامƊ مƥƿ التي

 Ǐعل Ǉاة العامليưǀالجمعية العامة لل Ƈعاƥتƪخير باǕا اƦǋ ومǀو ي Ü يةƑاưǀة الǌالج Ʃƽي لنƑاưǀال

ưǀاƑييǇ حƔƪ اǙختƮاƼ ƭي مƥة مƪتوǎ المجلƩ و المحاǂم التابعة لǗ Ǌعƥاƿ ƥاƑمة الخبراƇ ال

 ýƥوزير الع Ǐلƍ مƑواǀال ǉƦǋ ýاƪرƍ و يتم Ü يةƑاưǀنة الƪاية الǌن ýبƿ ǁلƦ و ýƿǕا Ǐعل ǇريǌƬ

  .ليواƾƼ عليǌا 

بعǇƊ ƥ تتم المواǀƼة علƿ ǏاƑمة الخبراƇ مƱ Ǉرƻ وزير العýƥ يǐƥƌ الخبراƇ المǀيƥوǕ Ǉوý مرة 

ƿانوǇ اǗجراƇاƘ الجزاƑية Ü وبعƥƊ ƥاǊƑ لليميǇ الǀانونية مǇ  145اليميǇ المنƮوƭ عليǌا Ƽي الماƥة 

 ƴليرج Ǉاليمي ƇاƥƊ رưيتم تحرير مح  Ǌليƍالحاجة ƥعن.  

ƥي جƼ م الخبيرƪمية اƪة رƽƮب ƥيǀاي Ǉمưيت ǇƊ Ɣيج ǐƦو ال Ƈالخبرا ýو      Ǌبǀو ل Ǌمƪ

Ǌƽاتǋ مƿر ƇاưتƿǙا ƥو عن Ǌو عنوان ǊƮاƮواختÜ ǀالخبير الم ǇƊ ةƲحǚالم ƴم Ǚ ýوƥي الجƼ ƥي

يǐƥƌ اليميǇ عنƥƊ ƥاƇ المǌام المƪنƥة Ʀǋ Üا خƼǚا لما ǋو عليǊ اǕمر بالنƪبة للخبير الǐƦ لم يǀيƼ ƥي 

 Ǌة التي عينتǌي الجưاƿ مامƊ مةǌم Ǌل ƘƥنƪƊ لماǂ Ǉاليمي ƇاƥƋو ملزم بǌƼ ýوƥالجÜ  ةƥالما ƘƮن
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131  Ǉانوǀال Ǉ08/09م ǇƊ Ǐعل  ":Ƽ ƥيǀير المƹ الخبير ǐƥƌي يưاǀمام الƊ  Ǉاليمي Ƈمة الخبراƑاƿ ي

Ǔم اǂي الحƼ ǇالمعيƊ رưمح Ǉخة مƪن Ƴƥيةمر بالخبرة و يوưǀال ƻي ملƼ Ǉاليمي Ƈاƥ".  

 ƥحǕ Ǉǂو يم ǐƥƌلم ي ǐƦا الخبير الǋƥعƊ الخبرة التي ƥتبعاƪو اƊ ýاƱبƍ ƔلƱي ǇƊ ǎعوƥال ƻراƱƊ

  .مǇ النƲام العاماليميǇ الǀانونية باعتبار ƥƊ ǇƊاƇ اليميƊ Ǉو عƥم ƥƊاǌƑا 

  : ƱƼ1بيعة مƋمورية الخبير تنحƮر Ƽي

      - ƔباƪǕا Ƙانǂ ماǌانونية للخبير مǀال ýƑاƪالم ƥناƪƍ يجوز Ǚ.  

  .التحǀيƼ ƾي المƪاýƑ الƽنية التي تخرƜ عǇ نƱاƾ الǀاưي  -      

  .Ǚ يمƪƍ Ǉǂناƥ مǌمة مƮالحة اƱǕراƍ ƻلǏ الخبير  -      

      2-  ƔƥƓƢال ƖǗƑƜǄ يةƏƑƮالق:   

    ÜǇانوǀال ƳروƼ Ƴبتنو Ƴية وتتنوƑاưǀالخبرة ال ƻتختل  ÜيƑالجنا Ǐلƍ نيƥالم ýي المجاƼ خبرة Ǉم

ǐارƥǗا ýي المجاƼ و الخبرة Üǐالتجار .  

 ǏǆƑƙال Ʊƥƻال :ƔƥƓƢية للǄيưǆƗال ƣƳالقوا  

ƔƮتن  ƭاƮاخت Ǉم ýƮǕي اƼ يǋ انونية التيǀال Ǉوƥ ǎعوƥي الƼ نيةƽال ýƑاƪالم Ǐالخبرة عل

Ü و بƦلǚƼ ǁ مجاý لƪǚتعانة بالخبرة لƳǚƱǘ علǏ المƪتنƥاƊ Ƙو الملƽاƘ اƥǗارية 2الǀاưي

ǋ يƼ Ǉǂويم Ǌمتǌعملية الخبير و م ýمجا Ǉا عǌلخروج ƻلǂي ǇƊ الحالة ǉƦ ǇيƮالمخت ƥحƊ يưاǀال

Ǉ بالجǌاƘ اƥǗارية لƳǚƱǘ علǉƦǋ Ǐ المƪتنƥاƘ و الملƽاƘ و تƥǀيم تǀرير عنǌا ǚƼ يمǇǂ المحايƥي

  . نƔƥ خبير ليحý محý اƥǗارة Ƽي مباƬرة عملǌا و ƪلƱتǌا التƥǀيرية 

   

                                                 
 .ƪƥ ƫ Û46يƢ ƣلوÛǏƺ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -1
 .ƥƓƋ ƫ Û1147اǉيǃ الÛǏƜǆǄ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -2
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 Ǘوƈ : ƅاƥƓƢو حقوق ال ƖƑǄاƦƗال  

تامة باƪتعماý الوƪاýƑ الƽنية و العلمية التي يراǋا مناƪبة و اƬر الخبير الưǀاƑي مǌامǊ بحرية يب   

 Ǉماưل Üبيرةǂ ƥواعƿ و ملزم باحترامǌƼ ǁلƦ Ǉم مƹو بالر Ü Ƴالنزا ƇاǌنǗ ةƥيƽمÜ الةƥير العƪ Ǉƪح 

و لƦǌا Ƽ ƥǀƼرƯ عليǊ المƬرƳ الجزاƑرǐ التزاماƘ عƥيƥة Ü و بالمǀابý مƊ Ǉجý تحƽيزǋم للمǌمة 

  : ǌم المƬرƳ عƥة حǀوǌƿم ƪنتناولǌا Ƽي المƪنƥة ƍليǌم منƠ ل

   1- ƥيƓƢال ƖƑǄاƦƗال :  

  : التزاماƘ الخبير ǂما يƋتي 310-95مǇ المرƪوم التنƽيǐƦ  20لƥǀ حƘƥƥ الماƥة 

  :تعتبر مǇ اǕخƱاƇ المǌنية علǏ الخƮوƭ ما يƋتي   

     - ǉرǋاƲم Ǉر مǌƲور بمǌƲو الƊ ƻراƱǕا ƥحƊ Ǐلƍ نحيازǙا .  

     - ƥوعيةالمزايưالخبرة المو ƝƑيير نتاƺت ƥƮƿ يةƥو الماƊ المعنوية Ƙا.  

  .اƪتعماƽƮ ýة الخبير الưǀاƑي Ƽي ƹرǌƬƍ Ưار تجارǐ تعƽƪي  -     

عƥم ƍخƱار الجǌة الưǀاƑية المختƮة بانưǀاƇ اǕجý المحƼ ƥƥي الحǂم ƿبƍ ýنجاز الخبرة و  -     

  .ƍعƥاƥ التǀرير 

     - ǀال Ǐلƍ يƑاưǀالخبير ال ƯƼرÜةƥƥالمح ýجاǓي اƼ اǋƦيƽو تنƊ Ǌمتǌيام بم ƍ ƥبع Ǉوƥ ǉارƦع

  .ƪبƬ Ɣرعي 

     - ǁلƦ Ǌمن ƔلƱ اƦƍ ǉƥعƊ ǐƦرير الǀالت ǇƋƬية بƑاưǀال Ƙاǌمام الجƊ ور الخبيرưم حƥع.  
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تبيǉƦǋ ǇƊ Ǉ اǙلتزاماƘ لم ترƥ علƪ Ǐبيý الحƮرƦǋ Üا عǚوة علǏ تلǁ " الخƮوƭ " و ǂلمة * 

Ǚ يجوز "  :و التي نƘƮ علƊ ǏنǊ 40و ƪǙيما Ƽي الماƥة  08/09 رƿم نوǇالمحƥƥة Ƽي Ɗحǂام الǀا

  للخƮوم بǐƋ حاý مǇ اǕحواƥƊ ýاƇ تƪبيǀاƘ عǇ اǕتعاƔ و المƮاريƻ مباƬرة للخبير 

 ǇǚƱو ب Ƈمة الخبراƑاƿ Ǉم ǊبƱƬ Ƙاǀبيƪالت ǉƦǋ ýوƥي الجƼ ƥيǀالخبير الم ýبوƿ Ǐعل Ɣو يترت

  " . الخبرة 

عǇ العǀوباƘ التي ƥƿ يتعارƯ لǌا  310-95مǇ المرƪوم التنƽيƦǋ19  ǐƦا ونƘƮ الماƥة      

ǋو الوƿاية Ü وǙ يمǐǕ Ǉǂ نƲام 1الخبير الƊ ǐƦخý باǙلتزاماÜ Ƙ و Ǉƍ الƻƥǌ مǇ العǀوبة التƥƋيبية 

ǋ رجيƥلم تƪ ƥوجو Ǉوƥ ايةƺال ǉƦǋ ƾيǀتح Ǐلƍ ýƮي ǇƊ يبيƥƋتƻǚباخت ƻيختل Ƙوباǀرمي للع 

  :الخƋƱ التƥƋيبي و ǉƦǋ العǀوباǋ Ƙي  جƪامة

   ÜاǗنƦار -   

   -  ƣالتوبيÜ  

   - Ƙنواƪ ثǚƛ تتجاوز Ǚ ةƥلم ƻيƿالتوÜ   

     .الƔƱƬ النǌاƑي -   

ƊنǊ يجوز الحǂم علǏ الخبير الƿ ǐƦبý المǌمة  علǏ 08/09مǇ الǀانوǂ132  Ǉما نƘƮ الماƥة    

ǉريرǀنجاز تƎم بǀو لم ي Ǌليƍ ةƥنƪالم ƥية و عنƑاưǀال ƻاريƮالم ýǂب ƥƥالمح ýجǕي اƼ Ǌعƥو لم يوƊ Ü

Ƙاưبالتعوي Ǌم عليǂالح ƇاưتƿǙا ÜǊالƥتبƪا ǁلƦ Ǐوة علǚنية عƥالم  Ǉتيƥالما Ƙƥƥ13و  12و ح 

ǇƊ الخبير الưǀاƑي  12مƌƪولية الخبير الưǀاƑيÜ حيث نƘƮ الماƥة  310-95مǇ المرƪوم رƿم 

Ƙاƪراƥال Ǉع ƥالوحي ýوƌƪو المǋ Üاǋالتي ينجز ýعماǕو ا  ƻلǂي ǇƊ يƑاưǀالخبير ال Ǐعل ƴو يمن

Ǌعلي ƴلƱر ما اƪ Ʋƽيح ǇƊ ƘǙالحا ƴي جميƼ Ǌعلي Ǉو يتعي Ǌليƍ ƘƥنƪƊ مةǌبم ǉيرƹ.  

                                                 
 . ƪƥ ƫ Û83يƢ ƣلوÛǏƺ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -1
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ة ǇƊ الخبير الưǀاƑي ǋو المƌƪوý عǇ جميƴ الوƛاƾƑ التي تƪلم لǊ بمناƪب 13الماƥة  ưمƘو ن    

ÜǊمتǌم ǊيتƥƋت ǀƼو ýǚخǗي حالة اƼ ة وƥام الماǂحǕ الخبير  13ا Ưيتعر ƥƿ ومƪالمر ƘاƦ Ǉم

  .مƿ ǇانوǇ العǀوباƘ 238للعǀوباƘ المنƮوƭ عليǌا Ƽي الماƥة 

يتعرƯ الخبير الǐƦ يƬƽي "  :ǇƊعلǏ  310 -95مǇ المرƪوم التنƽيǐƦ  18نƘƮ الماƥة  و     

مǇ  302اƪǕرار التي اƱلƴ عليǌا ƛƊناƇ تƥƋية مǌمتƍ ǊلǏ العǀوباƘ المنƮوƭ عليǌا Ƽي الماƥة 

 Ƙوباǀالع Ǉانوƿ " .  

   ýǂ مǇ يعمý بƋية ƽƮة ǂانƼ Ƙي مƪƪƌة :" علǇƊ Ǐ مƿ ǇانوǇ العǀوباƘ 302و تنƭ الماƥة     

و ƥƊلƊ Ǐو ƬرƼ Ƴي اƍ ƇǙƥǗلƊ ǏجانƊ Ɣو ƍلǏ جزاƑرييǇ يǀيموƼ Ǉي بƊ ƥǚجنبية بƪƋرار المƪƪƌة 

التي يعمƼ ýيǌا ƥوǇƊ Ǉ يǂوǇ مخوǙ لƦ Ǌلǁ يعاƔƿ بالحبƩ مƪ Ǉنتيƍ ǇلǏ خمƪ ƩنواƘ و بƺرامة 

 Ǉ500م  Ǐلƍ1000  Ɯƥ.  

   ǂتƼ رƑي الجزاƼ Ǉيموǀي ǇرييƑجزا Ǐلƍ رارƪǕا ǉƦǌب ǏلƥƊ اƦƍ و Ǐلƍ ةƛǚƛ Ǉم Ʃوبة الحبǀالع Ǉو

 Ǉرامة مƺو ب Ǉنتيƪ500  Ǐلƍ1500 Ɯƥ"  

  الƓƢيƥ حقوق  -2

لýǂ عمý مǌني حǀوƾ و التزاماƘ يƽرǌưا الǀانوǇ و العرƻ المǌني بما ƼيǊ عمý الخبير ǂƼما     

Ǌالتزام ƇاƥƊ Ǌل Ǉمưت ƾوǀح Ǌل Ǉوǂي ǇƊ Ǉم ƥبǚƼ ةƥيƥع Ƙالتزاما Ǌا1ل ǉƦǋ تيƋي و تƼ ƾوǀلح

  :  تيǇحال

     Ɗ - ة الخبيرƽƮ حماية.  

      Ɣ-  معينة ƘǙي حاƼ ررưب ǊابتƮƍ Ǉحماية الخبير ع.  

                                                 
1  - ǏƺلوƢ ƣيƪƥال ƲƜƥǄال ÛقƓƑƨ ƫ Û94. 
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Ɗحǀية الخبير Ƽي اǕتعاƔ و مƮاريƻ الخبرة ǂما ǋو منƮوƭ عليƼ Ǌي الماƥة  ƍلǏ جانƦǋƔا     

128  Ǉانوǀال Ǉة  08/09مƥي الماƼ Ǌعلي ƭوƮو منǋ ما ƾƼا وƦǂ م  15وƿر ǐƦيƽوم التنƪالمر Ǉم

95 – 3101   .  

لưǀاƑيةǇƍ Ü الخبير يتمتƴ بالحماية و المƪاعƥة الǚزمتيƥǕ ǇاƇ المǌمة التي ƪƊنƥتǌا ƍليǊ الجǌة ا    

يوƼر الناƔƑ العام الحماية و المƪاعƥة :" علǇƊ ǏمǇ المرƪوم التنƽيǐƦ  14نƘƮ الماƥة حيث 

ƍ اǌتƥنƪƊ مة التيǌالم ƇاƥǕ يƑاưǀللخبير ال Ǉزمتيǚية لالƑاưǀة الǌالج Ǌي."  

ƊنǊ يعاƬ ýǂ Ɣƿخƭ يǌيǇ الخبير الưǀاƑي Ɗو يعتǐƥ عليǊ بعنƻ :" 16علǇƊ Ǐ و نƘƮ الماƥة     

Ɗ يƼ Ǉتيƥام الماǂحƊ ƾƼو Ǌامǌية مƥƋت Ƈناƛ144  148و  Ƙوباǀالع Ǉانوƿ Ǉم ."  

يعاƔƿ بالحبƩ مǌƬ Ǉريƍ Ǉلƪ ǏنتيǇ و بƺرامة :" علǇƊ Ǐ مƿ ǇانوǇ العǀوباƘ 144و نƘƮ الماƥة 

 Ǉ1000مالية م  Ǐلƍ500.000  وƊ اƽƲو موƊ ياưاƿ ǇاǋƊ Ǉم ýǂ ƱǀƼ Ǉوبتيǀالع Ǉاتيǋ ǎƥحƎو بƊ Ɯƥ

ƿاƥƑا Ɗو Ɗحƥ رجاý الǀوة العمومية بالǀوƊ ýو اƬǗارة Ɗو التƥǌيƊ ƥو بƎرƪاƊ ýو ưابƱا عموميا Ɗو 

       تƪليم Ƭ ǐƊيƍ Ƈليǌم Ɗو بالǂتابة Ɗو الرƪم ƹير العلنييƛƊ ǇناƇ تƥƋية وƲاǌƽƑم Ɗو بمناƪبة تƥƋيتǌا

  .ǋم Ɗو باǙحترام الواجƔ لƪلƱتǌم و Ʀلǁ بƥƮǀ المƪاƩ بƬرǌƼم Ɗو باعتبار

بة الحبƩ مƪ Ǉنة ƍلƪ ǏنتيƦƍ Ǉا ǂانƘ اǋǗانة الموجǌة ƍلƿ ǏاƊ Ưو عưو محلƻ و تǂوǇ العǀو   

  ."Ɗو ƛǂƊر ƥƿ وƿعƼ Ƙي جلƪة محǂمة Ɗو مجلưƿ ƩاƑي

 Ǐعل ǊيƼ Ƙƥƥالتي ح ƱروƬبال ƾم و يعلǂر الحƬين ǇƋمر بƋي ǇƊ ýحواǕا ƴي جميƼ Ƈاưǀو يجوز لل

  .اǏƮƿǕ للƺرامة المبينة Ɗعƥǉǚ نǀƽة المحǂوم عليƥ ǊوǇƊ Ǉ تتجاوز ǉƦǋ المƮاريƻ الح

                                                 
 .ƫ Û81 يوÛƔƣǆǗƣ ƹƨ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -1
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يعاƔƿ بالحبƩ مƪ Ǉنتيƍ ǇلǏ خمƩ  :"  علǇƊ Ǐ مƿ ǇانوǇ العǀوباƘ 148و تنƭ الماƥة  -  

ƪنواýǂ Ƙ مǇ يعتǐƥ بالعنƊ ƻو الǀوة علƊ Ǐحƥ الưǀاة Ɗو Ɗحƥ الموƽƲيƊ Ǉو الǀواƊ ƥو رجاý الǀوة 

Ɗ مǌƽƑاƲو ýعماƊ رةƬمبا ƇناƛƊ Ǉالعموميي Ʊباưو الƊ االعموميةǌرتƬبة مباƪو بمنا."  

    Ƈواƪ ƥƮو ترƊ رارƮƍ ƾبƪ Ǉع ƴƿو وƊ Ưو مرƊ Ɵو جرƊ Ƈماƥالة الƪƍ ƻالعن Ǉع Ɣا ترتƦƍ و

Ɗ ƥưحƥ الưǀاة Ɗو اǕعưاƇ المحلƽيƼ Ǉي جلƪة بمحǂمة Ɗو مجلưƿ ƩاƑي ƼتǂوǇ العǀوبة ǋي 

اǕعưاƊ Ƈو  و Ʀƍا تترتƔ عǇ العنƻ تƬويƊ Ǌو بتر Ɗحƪ ƥجǇ المƘƿƌ مǇ خمƍ ƩلǏ عƬر ƪنواÜƘال

عجز عǇ اƪتعماƊ ýو ƥǀƼ النƲر Ɗو ƍ ƥǀƼبƮار ƍحǎƥ العينيƊ Ǉو Ɗية عاǋة مƪتƥيمة ƼتǂوǇ العǀوبة 

 ƥبƌالم Ǉجƪال.  

و Ʀƍا ǎƥƊ العنƍ ƻلǏ الموƘ و ǂاƥƮƿ Ǉ الƽاعǋ ýو ƍحƥاƼ ǊƛتǂوǇ العǀوبة اǗعƥام و يجوز    

مƦ ǇاƘ الǀانوǇ    14ماƥة Ƽي الحرماǇ المحǂوم عليǊ بالحبƩ مǇ مباƬرة الحǀوƾ الوارƥة 

" Ƙوباǀوبة و " العǀالع ǊيƼ Ʀƽتن ǐƦاليوم ال Ǉم Ɗƥر تبƛǂǕا Ǐعل Ƙنواƪ Ʃو خم ýƿǕا Ǐنة علƪ ةƥلم

 Ƙنواƪ Ʃخم Ǐلƍ Ǉنتيƪ Ǉامة مƿǗا Ǉم ƴبالمن Ǌم عليǂالح.  

 ƑيǆƑƙ:ƥوƣ  ǎƥاƣǕا ǏƮƑالقǏƺ  ƥيƓƢة الǄǊǄ  

عوƥ للƪلƱة التƥǀيرية للǀاưي Ü ويجوز لǇƊ Ǌ يƋمر الǀاعƥة اƮǕلية ǇƊ اللجوƍ ƇلǏ الخبراƇ ي    

 ǁناǌƼ Üǎعوƥ ýǂ ƻروƲ Ɣƪو ح ÜاǌيƼ ýƮƽلل Ǌعلي Ưنية تعرƼ لةƋƪم ǐƊ يƼ خبرة ƇجراƎب

ƪا ما يǌƽي ملƼ يưاǀال ƥيج ǎعاوƥلل Ƈاللجو Ǐلƍ الحاجة Ǉوƥ اǌيƼ ýƮƽال Ǐعل ǉƥاع ýابǀخبير و بالم

Ƽ ýƮƽي الưاǀال Ǐعل ýتحيƪي ǎخرƊ ǎعاوƥ ƥلة توجƛمǕم اǋƊ Ǉو م Ƈتعانة بالخبراƪǙا Ǉوƥ  اǌي

 Ǐعلƍ يƼ Ưبالتعوي ƾالمتعل Ƴالنزا ǁلƦ عة العموميةƽالمن ýجƊ Ǉية مǂالمل Ƴار نزƱ.  

   1- ƥيƓƢال ǅييƴƗ   
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ǇƊ يƋمر  ƘƥǂƊ جǌة النƊ ƯǀنǊ مǇ المǀرر ƿانونا و ưƿاƇا Ƽ1ي اجتǌاưƿ ƥاƑي للمحǂمة العليا     

الǀاưي بƎجراƇ الخبرة و تعييǇ الخبير مƴ توưيƠ مǌمتǊ التي تǂتƪي Ʊابعا Ƽنيا بحتا مƴ مراعاة 

 ƾيǀتح ƇجراƎمر الخبير بƊ Ǉمưيت ǐƦم الǂة الخبير و الحƥƑاƽي لưاǀال ƘحياǚƮ Ǉم التخلي عƥع

لǀانوǇ و مƪ ƴماƳ الǌƬوƛ ƥم اعتماƥ نتاƝƑ التǀرير للƼ ýƮƽي موưوƳ الƥعوǎ يعƥ مخالƽا ل

 ýاƱبǗو ا Ưǀللن Ɣتوجƪم.  

    Ǚ وƊ Ǌل Ƌيلج ǇƊ Ǌل ǐƥيǌرار تمƿ Ɣي بموجưاǀيرية للƥǀة التƱلƪلل ƴưخا ǐمر جوازƊ Ǉو التعيي

  . 2يلجƋ حتƼ Ǐي حالة ƱلƦ Ɣلǁ  مƊ Ǉحƥ الخƮوم

مÜ3  Ǉ مƍ ƴمǂانية تعييǇ عƥƥ مǇ الخبراƇ 08/09مǇ الǀانوǇ  126و Ʀǋا ما نƘƮ عليǊ الماƥة    

ƽة نƱريƬ Ǉيƥيǀير مƹ وƊ Ƈمة الخبراƑاƿ يƼ Ǉيƥيǀانوا مǂ Ƈواƪ ةƽمختل ƘاƮƮو تخƊ ƭƮالتخ Ʃ

ǇƊ يǐƥƌ الخبير الƺير مǀيƼ ƥي ƿاƑمة الخبراƇ اليميƊ Ǉمام الǀاưي المعيƼ Ǉي الحǂم اǓمر بالخبرة و 

  .ƥƊاƇ اليميƼ Ǉي ملƻ الưǀية مǇ محưر  توƳƥ نƪخة

حالة النزاعاƘ التي تتƱلƔ معرƼة Ƽنية متƮلة  08/09الǀانوǇ مǇ  131و لƥǀ عالجƘ الماƥة    

ببعƯ التخƮƮاƘ التي Ǚ تتưمƿ ǇاƑمة الخبراƇ بƪƋماƇ المعنييƼ ÜǇي ǉƦǋ الحالةÜ يجوز للǀاưي 

Ǌمتǌم Ʀيƽتن ýبƿ Ǌل Ǉاليمي Ǌتوجي ƴا مƽمحل Ǉǂلم ي Ǉƍ و Ǐتعانة بخبير حتƪǙا.  

ƥǀيرية ǌƼو ƹير ملزم ƿانونا باƪǙتجابة للƱلƔ المƥǀم لƪ ǁلƱة تاعتبارا ǇƊ الǀاưي اƥǗارǐ يمبو 

مǇ الخƮوم بƺية تعييǇ خبير Ƽ Ǚƍي الحاƘǙ التي ƊوجƼ Ɣيǌا الǀانوǇ اƪǙتعانة بالخبراƇ مýƛ ما ǋو 

  .مǇ الǀانوǇ التجارǐ بالنƪبة للتعويƯ اƪǗتحǀاƿي 187مǀرر Ƽي الماƥة 

                                                 
1-  ǃƽƥ ƥاƥƽ9774Ǐƺ ƠƥƊǄ Û:07/07/1993 ƣƣƳ يةƏƑƮƽ لةƜǄ Û02ةǆƨ Û1994Û  ƫ108 . 
2-  ǃƽƥ ƥاƥƽ ولةƣال ƧلƜǄلة الƜǄ5163  ơيƥƑƗƓ:11-02-2002  . 
3-  ƔƣƑǄ127ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
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    Ǉالمعيني Ƈالخبرا ƥƥي حالة تعƼ م 1وǌعلي ƴǀي  Ü ƥرير موحǀت ƥاƥعƍ الخبرة معا و ýعماƊ نجازƍ

 ƻƿمو Ǌر عليǀتƪو ما اǋ و Ü ǊيƊر Ɣبيƪم تǌمن ƥواح ýǂ Ǐعل Ɣم وجǋƌراƈ Ƙƽا اختلƦƍ ماƊ

  .2م. ƾ.ƍ  49المحǂمة العليا تƱبيǀا للماƥة 

    Ɣƪح ǎعوƥي الƼ مƪو الح ýƮƽال ǊانǂمƎب Ʀƍ يưاǀير ملزمة للƹ الخبرة ǇƊ Ǉم مƹالر Ǐو عل

ƴƑ المعروưة عليƊ Ǚƍ ÜǊنƼ Ǌي وƿتنا Ʀǋا و Ɗمام ƛǂرة المنازعاƘ و تعǀيƥاتǌاÜ و ǌƲور الوƿا

منازعاƘ جƥيƥة لم تǇǂ موجوƥة ǇƎƼ Ü الخبرة تحتý مǂانة مميزة Ƽي العمý الưǀاƑي باعتبار و ǂما 

 ƾلƱي Ǉو مǋو ǇوƮƮمتخ ýرجا ƇراƊ Ǐا علǌيƼ مƪالح ƻƿيتو Ƙم النزاعاƲمع ǇƊ ǉرǂƦ ƾبƪ

  .براƦ ýǂ Ü Ƈلǁ علǏ الرƹم مǇƊ Ǉ رǐƊ الخبير ƹير ملزم للǀاưي الناƲر Ƽي الƥعوǎ عليǌم الخ

و الǀاưي عنƥƮƍ ƥارǉ الحǂم الǐƦ بموجبǊ يƋمر بƎجراƇ خبرة و يجǇƊ Ɣ يتưمǇ حǂمǊ مجموعة 

 Ǉانوǀي الƼ اƛƥتحƪمرا مƊ تعتبر Ʊاǀالن Ǉ08/09م Ǔم اǂالح Ƈاحتوا Ɣو وجوǋ الخبرةمو ƇجراƎر ب Ü 

  :ƊمراǇبياناƪƊ Ƙاƪية يتحƾǀ مǇ وراǋƇا مجموعة 

  مراƿبة جƥية اƪǕباƔ المƥƌية للجوƍ ƇلǏ الخبرة *  

  * Ƈالخبرا Ǉتعيي Ǐلƍ Ƈي اللجوƼ ƻƪالتع ǐƥاƽت   .  

  :ǉƦǋ البياناƼ Ƙي نǌƮا   08/09مǇ الǀانوǇ  128و لƥǀ تưمنƘ الماƥة 

  :يƋتييجǇƊ Ɣ يتưمǇ الحǂم اǕمر بƎجراƇ الخبرة ما " 

   *Ưعر  Ƈة خبراƥع Ǉتبرير تعيي ƇاưتƿǙا ƥوعن Üالخبرة Ǐلƍ Ƈاللجو Ƙالتي برر ƔباƪǕا.  

   * Ǉمبياƪا  ƥيƥتح ƴم Ǉالمعيني Ƈو الخبراƊ الخبير Ǉو عنوا ƔǀولƭƮالتخ.    
                                                 

1-  ƔƣƑǄ127ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
ǅǄ الǄقǆƑƽ ƥƥوƤƋ ǈǆƈ Ƒǆا :" ƺ ƅƑƜيǅƳ ƥƣƑƬ ƥ64 487 Ǐƺ ƠƥƊǄ:28/12/1988 ǈ الǄحكǄة الƴليƥƽ ǃƽƥ Ƒا -2

 ƅƑƮالق ǅƌƺ ǃƙ ǅǄ و Û ƣواح ƥيƥقƗ Ǐƺ ǃǊƗاƥƓƢ ǅƑيƓ و Û ويةƨ ƔƥƓƢال üƑǄƳƉƓ ǃƑالقي ǃǊليƳ ƒƜو ƅاƥƓƢال ƣƣƴƗ
Ʈƽ Ǐƺ ƖƓƑƙال ǅǄ ǅƑك ƑǄو ل Û ǅوǆƑللق ƑƽƥƢ ƣƴي ƈƣƓǄا الƤǉ ƹلƑƢي ƑǄƓ üك ƥƥح ƣƽ ǅيǆيƴǄال ǅيƥيƓƢال ǅƈ üƑية الح

 ǅوǆƑوا القƽƥƢ ƣƽ واǆيكو ƿلƤ ǍلƋ واƗƻƗيل ǃل ǅيƤال ƱوƮوǄال ƔƑƮƽ ǅƌƺ Û ǘقƗƨǄ اƥيƥقƗ ƑǄǊǆǄ ƣواح." 
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   .ƿƥيǀاتحƥيǐƥ مǌمة الخبير تحƥيƥا *   

   * Ʊبưمانة الƋرير الخبرة بǀت Ƴاƥيƍ ýجƊ ƥيƥتح."  

-  Ǐلƍ Ƌة ما يلجƥية و عاǂالمل Ƴايا نزưƿ و Ü ƳيوƬحالة ال Ƈاǌنƍ ýƛارية مǀايا العưǀي الƼ الخبير

  .مƊ Ǉجý المنƽعة العامة

- ƍ مرǕا ƾا تعلƦƍ Ǉǂوم و لƮالخ ýبƿ Ǉم مƥǀالخبير م Ǉتعيي ƔلƱتجابة لƪǚير ملزم لƹ يưاǀال Ǉ

Ƙاǀيǀمر بتحǕا ƾما يتعلǂ Üانونيةǀي الưاǀة الƼاǀƛ Ǉع Ɯنية بحتة تخرƼ ýƑاƪعية  بمưي الوƼ

         الحƪابية الجباƑيةƽƼ Üي ǉƦǋ الحالة مǚƛ و منǀƱيا يجƔ علǏ الǀاưي اƪǙتعانة بخبير جباƑي

)Ɣƪمحا( ǉƇعاƥƍ حةƮ ƘباƛǗ عيƥة للمƥيلة الوحيƪالخبرة الو Ǉوǂت ƘǙالحا Ưي بعƼ و Ü ) ماǂ

  )ǋو مبيƼ Ǉي ƹالبية ƥعاوƱ ǎلƔ التعويƼ Ưي نزƳ الملǂية للمنƽعة العامة 

و حتǏ يƪتƱيƴ الǀاưي ǇƊ يƱلƴ علǏ اƪǕباƔ رƹبة الخƮم Ƽي ƍجراƇ الخبرة و مƍ ǎƥمǂانيتǌا Ɗو 

  :Ɣƥ الخبير علǏ البياناƘ التاليةجƥواǋا Ƽي حƪم النزاƳ الǀاƑم ƊمامǌاÜ وجǇƊ Ɣ يحتوƱ ǐلƔ ن

  .ǇƊ يǂوƱ ǇلƔ تعييǇ الخبير المƥǀم للǀاưي واưحا و Ʈريحا - 

  .ƪǕباƔ التي تƥعو ƍلƍ ǏجراƇ الخبرةǇƊ يǂƦر Ƽي Ʀǋا الƱلƔ ا - 

ǇƊ يǂر Ƽي الƱلƔ جميƴ النǀاƱ التǀنية الني يجǇƊ Ɣ تƬملǌا الخبرة و مǋƊ ǎƥميتǌا Ƽي حƪم  - 

Ƴالنزا.  

ǇƊ يǂوǇ الƱلƔ جƥيا و ǇƊ الƺرƯ منǊ تنوير الǀاưي للƼ ýƮƽي الƥعوǎ و تحǀيǀا للعƥالة و Ʀƍا  - 

اǇ تواƼر عناƮر اƪǗتعجاƼ ýي الƥعوǎ التي تجعƥƿ ýم الƱلƍ ƔلǏ الǀاưي اƪǗتعجالي وجƔ بي

  .الǀاưي Ǚ يترƼ ƥƥي اǕمر بƎجراǌƑا 

2- Ǉƣƥو ƥيƓƢال üاƣƓƗƨا  
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   Ƈالخبرا ýاƥتبƪو يتم ا ÜǙوǀببا معƪ ƥا وجƦƍ ǉƥر Ǉǂما يمǂ مǂي الحƼ Ǉالخبير المعي ýاƥتبƪا Ǉǂيم

Ǉببيƪل:  

  .ƍما لƪبƔ متýƮ بالمǌمة - 1

  .Ɗو بƪبƔ رƥ الخبير -  2

  

  

  :1لƑƓ üƬƗǄ ƒƓƨلǄǊǄة -1

ƍ ةƥنƪام المǌيام بالمǀملزم بال Ǉالخبير المعي ǇƊ ýƮǕا Ǉƍملزما ل ƻليǂت ýǂƬي Ǚ الخبير Ǉوتعيي ÜǊي

 ǁو متروǋ نماƍ و ǊلÜǊتǀƼي  لمواƼ ǊولǁلƦ:  

  *Ǌمǌي Ǉم Ǐو عل Ü اǌاتƦب ƘǙحا ƳرƬالم ƥƥيح ǇƊ Ǉوƥ Ǌليƍ ةƥنƪمة المǌنجاز المƍ ƯƼمر  رǕا

 ÜƭƮالتخ Ʃƽم نǌل ǇيƦال Ƈالخبرا Ǉم ǉيرƺب Ǌالƥتبƪا Ǌعين ǐƦي الưاǀال Ǉم ƔلƱي ǇƊ ومƮالخ Ǉم

Ǉ الƦيǙ Ǉ يملǂوǇ رƯƼ الǀيام بالمǌام المخولة لǌم بموجƔ يوƦǋا علǏ خƻǚ الưباƱ  العمومي

     ƦÜلǁ نǊالǀانوǇ المنƲم للمǌنةƼ Üالمحưر الưǀاƑي مƱالƔ بƎنجاز ƍجراƇاƘ التنƽيǂ Ʀلما ƱلƔ م

ƳروƬم Ɣبƪ Ǉوƥ ƯƼم الرǌل Ʃو لي.  

Ǉ الخبير نǊƪƽ و عǇƊ يتưمǇ اƪǕباƔ الƥاعية ƍلƦ Ǐلǁ و الƮاƥرة  يجƔو ƱلƔ اƪتبƥاý الخبير    

Ƙباƛƍ ƇاưتƿǙا ƥمة عنǌيام بالمǀال Ǐعل Ǌرتƥƿ مƥعÜ  مةǌالم Ǉم ǉƇاƽعƍ ƔلƱ يحرر الخبير ǇƋǂ

ƼيتعيǇ علǏ الخبير الǐƦ عينتǊ المحǂمة . رǉ للǀاưيالمƪنƥة ƍليǊ بتƥǀيم عƦر مǀبوý يرجƠ تƥǀي

  .ƍحاƱتǌا علما بتعƦر الǀيام بالمǌمة ƪǕباƔ موưوعية 

                                                 
1  -  ƔƣƑǄ132ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
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و Ƽي الحالتيÜǇ يتم اƪتبƥاý الخبير الراƯƼ للمǌمة Ɗو المتعƦر عليǊ الǀيام بǌاÜ بخبير ƈخر    

Ǌعين ǐƦي الưاǀال Ǉر عƥاƮ ةưعري Ǐمر علƊ ƔبموجÜ ا الرƦǋ يمƥǀت Ɣو بحيث يجƊ ƯƼ

 Ǌامǌي مƼ ƳروƬال ýبƿ ارƦعتǙا.  

    Ǉاوǌالت Ɣبƪب Ǌنǂل ÜƯƼر و لم يرƦمة و لم يعتǌالخبير الم ýبƿ يما لوƼ ƻيختل ƴưالو ǇƊ يرƹ

  ǉƦǋ يƽƼ ƥƥالمح ýجǕي اƼ Ǌعƥو لم يوƊ ǉريرǀو لم ينجز تƊ اǌم بǀلم ي Ü نية Ƈوƪ وƊ ýماǋǗو اƊ

Ǉ مƮاريÜƻ وعنƥ اƿǙتưاƇ الحǂم عليǊ بالتعويưاƘ يجوز الحǂم عليǊ بýǂ ما تƪبƼ ƔيǊ مÜ الحالة

Ǌالƥتبƪانية اǂمƍ ƴنية مƥالم.  

Ü يتعلƾ بالǀاưي المǂلƻ باƪتبƥاý الخبير حيث ƪƊنǀ 08/09  ƥانوǇمǇ ال 132و جƥيƥ الماƥة     

م التي يتم بموجبǌا اƪتبƥاƾ.ƍ. ý 51المƬرƦǋ Ƴا اǙختƮاƍ ƭلǏ الǀاưي الǐƦ عينǊ خƼǚا للماƥة 

  . Ƈ1 بناƇ علǏ عريưة ممǏư عليǌا مǇ رƑيƩ الجǌة الưǀاƑيةالخبرا

2- ƅاƥƓƢال ƣƥƓ üƬƗǄ ƒƓƨ2ل:  

     ǚم بالتنحي عمǌالبتƱم Ǉوƥ Ƈالخبرا ƥر ƳرƬاة يجيز المưǀبة للƪرر بالنǀو مǋ ما ƻǚخ Ǐعل

Ʀƍا ƊراƊ ƥحƥ الخƮوم رƥ الخبير المعيǇ يƥǀم عريưة تتưمƼ ": Ǉي نǌƮا جاƇ و التي 133بالماƥة 

ƛمانية Ɗيام مǇ تاريƣ تبليǊƺ بƦǌا ) ƍ)08لǏ الǀاưي الƊ ǐƦمر بالخبرة خƪƊǊ ýǚباƔ الرÜƥ توج

ǇعƱ ǐǕ ýابƿ يرƹ مرƋب ƥالر ƔلƱ يƼ خيرƋت Ǉوƥ ýƮƽو ي ÜǇالتعيي.  

   Ɗ رةƬرابة المباǀال Ɣبƪب Ǚƍ ƥالر ýبǀي Ǚ ƥو لوجوƊ رجة الرابعةƥاية الƺرة لƬير المباƹ رابةǀو ال

  ". مƮلحة ƬخƮية Ɗو ƪ ǐǕبƔ جƈ ǐƥخر

                                                 
 .ƣƓƳ ƔƥƑƓƥƓ ƫ Û137 الƥحÛǅǄ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -1
2-  ƔƣƑǄ133ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
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مƦƎƼ Üا Ɗراƥ الخƮوم رƍ. ƥ.مƾ Ǉ 52معƥلة للماƥة  08/09مǇ الǀانوǇ  133و جاƘƇ الماƥة     

Ɗيام  )08(الخبير المعيƼ ÜǇعليǌم تƥǀيم عريưة موجǌة ƍلǏ الǀاưي الƊ ǐƦمر بالخبرة خƛ ýǚمانية 

Ǐعل ƩƪƊ اƦƍ Ǚƍ Ǚبوǀم Ǉوǂي Ǚ و ÜǇا التعييƦǌب Ǌƺتبلي ƣتاري Ǉم:  

  "و ǋي الƮلة ما بيǇ اƮǕوý و الƽروƿ " Ƴرابة مباƬرة  -1      

  .علǏ الǀرابة ƹير المباƬرة ƍلǏ الƥرجة الرابعة  -2      

  علǏ وجوƥ مƮلحة ƬخƮية  -3      

  .علƪ ǐƊ ǏبƔ جƈ ǐƥخر  -4      

   ƥة و وروƥالما ƭي نƼ ةưعري Ʋƽ133ل  Ǉانوǀال Ǉ08/09م  ǇƊ Ɣالخبير يج ƥر ƔلƱ ǇƊ يعني

  .1يǂوǂ Ǉتابيا ƽƬ Ǚويا

Ɗيام و Ʀلǁ حتǙ Ǐ يبƍ8  ƾيƥاƳ الƱلƔ خýǚ  يجƔ و لƥǀ وƴư المƬرƬ ƳرƱ الوƘƿ حيث  

ƥ الخƮوم Ɗو Ɗحǋƥم يماƼ ýƱي تƥǀيم الƱلÜƔ حيث ƊوجƔ الǀانوǇ علǏ الǀاưي الƼ ýƮƽي ƱلƔ الر

Ƌمر ƹير ƿابý للƱعǚƼ ÜǇ يجوز اƪتƑناƊ ǊƼو الƱعƼ ǇيǊ بالنǙƍ Ưǀ مƴ الحǂم الƽاýƮ بƥوǇ تƋخير 

 Ƴي النزاƼ.  

  .ƦƎƼا تم ƿبوƱ ýلƔ الرƼ ƥمǇ تحƮيý الحاǇƊ ýƮ يتم تعييǇ خبير ƈخر  

 Ǉي الحالتيƼ ýƥتبƪالخبير ي ǇƊ ǊتƲحǚم Ǉǂو ما يم:  

    * Ǌليƍ ةƥنƪمة المǌيام بالمǀال Ǌر عليƦو تعƊ الخبير ƯƼحالة ر.  

  . حالة رǉƥ مƱ ǇرƊ ƻحƥ الخƮوم*    

 ƑƙلƑƙ :ƦƑƜǆƋ   ƔƥƓƢال  

                                                 
1- ÛƯ ǅوƣ ÛيةƥاƣǕية و اƥƑƜƗية و الǆƣǄال üحواǓا Ǐƺ يةƏƑƮالق ƔƥƓƢال ÛǏƗواƗ ƥǉƑƯƓ  üƑƸƪǔل ǏǆƯالو ǅيواƣال

ÛويةƓƥƗال ÛƣلƓ ǅوƣ 2003Û ƫ59. 
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  .   ƿبý الحƥيث عǇ مباƬرة الخبير لمǌامǚƼ ÜǊبƥ مǇ اƬǗارة ƍلǏ عملية اختيار الخبير

      1- ƥيƓƢال ƥƑيƗƢا   :  

   Ǉحيث يتم اختيار الخبير م  Ǐعل ƾƼا وǋƥاƥعƍ التي يتم Ƈمة الخبراƑاƿ يƼ Ǉيƥيǀالم Ƈالخبرا Ǉبي

  :التي تنƭ علƊ ǏنǊو  310-95الماƥة الƛانية مǇ المرƪوم التنƽيǐƦ رƿم 

علƪƊ ǏاƩ الǀواƑم التي يواƾƼ عليǌا وزير العƼ ýƥي ƥاƑرة اختƮاǇ  ƭويختار الخبراƇ الưǀاƑي" 

 Ǉينتمو ǐƦال Ʃالمجل ƭاƮاخت Ɯم خارǌامǌة مƪلممار Ƈناƛتƪم اǌتعيين Ǉǂو يم ÜيƑاưǀال Ʃالمجل

 Ǌليƍ"  

    ƘاƇجراǗار اƱƍ يƼ يةƑاưǀة الǌيجوز للج ÜورةǂƦة المƥالما Ǉانية مƛرة الǀƽام الǂحƊ و بمراجعة

  . Ƽي حالة الưرورة ǇƊ تعيǇ خبيرا Ǚ يوجƥ اƪمƼ Ǌي ƿواƑم الخبراƇ  الưǀاƑية و

Ǚاƌùƪ ƟرƱنا نǋ و : Þ ǎعوƥ ƴùƼر Ǉوƥ رùخبي Ǉجواز تعيي ǎƥم  

يجوز لǀاưي اǕمور المƪتعجلة ƥƮƍار Ɗمر علǏ  08/09مǇ الǀانوǇ  310اƪتناƥا Ǖحǂام الماƥة   

 Ǐعل ƭخبير مخت Ǉبتعيي ǁلƦ حالة و Ƙباƛƍ ƥƮƿ ةưعري ýƮƋة بưعري Ǐمر علǕا Ʃيم Ǚ ǇƊ

ƾالح. 

    ýتعجاƪǙي اưاƿ ǇاǂمƎبƼ ƭاƮختǙا ǐوƦ Ǉمعاينة م ƔلƱيت Ɛاجƽث مƥحا ƴƿا وƦƍ ǚƛمƼ

ǁلƦ رƛƊ ýي زواƬا  خƦƍ خبير Ǉتعيي ƔلƱ Ǐة علǀƼالموا.  

مǇ الǀانوǂ299  Ǉما يمƍ ǇǂجراƇ خبرة برƥ ƴƼعوƊ ǎمام الǀاưي اƪǗتعجالي ǂما تنƭ الماƥة     

08/09 ǁلƦ Ǐاعلǋارƛƥان ǏƬيخ ƘǙو حا ƳاưوƊ و معاينة Ƙالمعلوما ƴو جمǋ ǁلƦ Ǉاية مƺو ال Ü  

Ƙƿا بمرور الوǌو زوال .  

  2- ƔƥƓƢال ƣاƣƳƋ Ǐƺ Ʊوƥƪال  
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     ƴابƱ ƘاƦ اǌنƋب ÜƇاưǀال ǇعواƊ Ǉم Ǉعو ǉباعتبار Üمة الخبيرǌني و علمي " تتميز مǀت " ǁلƦ

 ƭاƮختǙا ǐوƦ ýخƥت Ǉا عبارة عǌنƊ Ǉمعي ýي مجاƼ و الخبرة ) Üزراعة Üبةƪمحا ÜƔƱ Üةƪƥنǋ

  .لتƥǀيم اǗيưاحاƘ و المعلوماƘ الǚزمة للǀاưي حتǏ يحǂم علǏ بينة اǕمر) ƍلǇÜ..... ƣعمرا

     Ǉعي ǐƦم الǂالح Ǉية مƦيƽخة التنƪالن Ǌلمƪت ƥالخبرة بمجر ƥاƥعƍ ƘاƇجراƍ يƼ الخبير ƳرƬو ي

Ǉو مƊ ÜومƮالخ ƥحƊ ýبƿ Ǉم Ǌبموجب  ƥاƥعƍ ƘاƇجراƎوم بǀو الخبير ي Ü ǉƦيƽعي لتنƪم بالǂالح Ǌيعين

Ǌعين ǐƦي الưاǀبة الƿمرا Ƙالخبرة تح.  

حيث يتولǏ الǀاưي تلǀاƑيا Ɗو بناƇا علǏ  08/09مǇ الǀانوǇ  79و Ʀǋا ما نƘƮ عليǊ الماƥة    

 ƥƿ التي ƘǙاǂƬǗوية اƪبت Ǉو الخبير المعيƊ ومƮمر الخƊ ƔلƱيǀالتح Ʀيƽتن ƯتعترǊمور بƋالم ƾ.    

     ƈ- ǃƜƥƗǄƓ ةǆƑƴƗƨǗا :   

حيث يجوز للخبير عنƦƍ1  ƥا تƱلƔ اǕمر ƛƊناƇ الǀيام بالخبرةÜ اللجوƍ ƇلǏ ترجمة مǂتوبة Ɗو ƽƬوية   

عتمƥيƊ Ǉو اƿǙتưاƇ اƪǙتعانة بمترجم ƛƊناƿ ƇيامǊ بالخبرة Ƭ ÜريƱة اختيار مǇ بيǇ المترجميǇ الم

ǁلƦ يƼ يưاǀال Ǐلƍ ƴيرج.  

    ýمجا ǁلƦ ما يبرر Ǉيƥالمعتم Ǉالمترجمي Ǐر علƮاƿ و ƥوƥختيار محǙا ýمجا ǇƋب Ʋحǚن ƥيƥتح

Ǉالمترجمي Ǉيƥالمعتم.  

يمنƠ المترجم  -الترجماǇ الرƪمي –المتưمǇ تنƲيم مǌنة المترجم  ǇƎƼ95 – 13Ü2 اǕمر رƿم 

  .لمزايƥةƽƮة الưابƱ العمومي مƛلǊ مýƛ المحưر الưǀاƑي و الموƾƛ و محاƲƼ البيƴ با

                                                 
1-  ƔƣƑǄ134ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09.  
2-  ǃƽƥ ƥǄƈ95-13  Ǐƺ ƠƥƊǄ11:ال  ƧƥƑǄ1995 ƜƥƗǄة الǆǊǄ ǃيưǆƗ ǅǄƮƗي Ûǃ -ǏǄƨƥال ǅƑǄƜƥƗال -  ƥ ƚ 

 ƣƣƳ17  ةǆƨ1995ل . 

-  Ǐƺ ولةƣال ƧلƜǄ ƥاƥƽ20/12/1999  Û ) ةƙلƑƙة الƺƥƸية ) . الƣلƓية لƤيƻǆƗة الƓوƣǆǄال ƣƮ ǏƓƥƴال ƣǄحǄ يةƮƽ
 ƥاƦƜال 

-  ǃƽƥ ƹلǄ Ǐƺ ƥاƥƽ92010 Ǐƺ ƠƥƊǄ:03/01/1992  يةƏƑƮƽ لةƜǄÛ03  ةǆƨ1994  ƫÛ84 .  
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  -  ǐƦيƽوم التنƪي المرƼ وǋ ما Ɯا خارǌتƪممار Ǉǂيم Ǚ مةƲنة منǌالترجمة م ƘامƥماƼ95 – 

 -الترجماǇ الرƪمي –المحƥƥ لƬروƱ اǙلتحاƾ بمǌنة المترجم  ƥ1995يƪمبر  18المƌرƼ Ƣي  436

 ǐƊ Ǉترجمة م ǐƊ ǇƎƼ Üاǋيرƪ نة وǌالم ýǂياǋ يمƲتن ƥواعƿ اƦǂ يبي وƥƋا التǌامƲا و نǌتƪو ممار

 Ǌب ƥمي يعتƪر ýعمǂ اǌب ƦخǕا Ǉǂيم Ǚ ǊتƇاƽǂ Ƙانǂ ماǌم ƭخƬ.  

 ƒ– ǃوƬƢال ƥƑƯƢƋ:    

ر الخبير للخƮوم اƪتǀر الموƻƿ لýǂ ǎƥ مǇ المحǂمة العليا و مجلƩ الƥولة علǏ اعتبار ƍخƱا    

  Ü للحưور بيوم ƍجراƇ الخبرة ƍجراƇا جوǋريا الƻƥǌ منǋ Ǌو تمǂيǇ الخƮوم مǇ تƥǀيم مǚحƲاتǌم

Ʀƍ يƴǀ علǏ الخبير ǙƊ يباƬر عملǙƍ Ǌ بعƥ ƥعوة  08/09مǇ الǀانوǇ  135و Ʀǋا ما ƥǂƊتǊ الماƥة 

 ƥƥح ǐƦال ƥي الموعƼ ýر العمƬيبا Ǚ ǇƊ الخبرة و Ƙƿور وưوم للحƮم الخǋارƱخƍ ƥبع Ǚƍ مǌل

Ɗما Ʀƍا باƬر عملƥ ǊوǇƊ Ǉ يƥعوǋم للحưور ǂ ÜاǇ عملǊ مƬوبا بالبÜǇǚƱ و ƠƮ للخƮوم Üمƪبǀا 

  .ǇƊ يتمǂƪوا بƦلǁ و ƛƍارتƊ Ǌمام جǌة  الموưوƳ الǐƦ يخƮƼ ƴưلǌا لرƿابة المحǂمة العليا 

 53لمǀرر Ƽي الماƥة حتƲƽ المƬرƳ بالمبƊƥ ااÜ 08/09مǇ الǀانوǇ  135و مǇ خýǚ نƭ الماƥة     

ƾ Ǉم.ƍ. اǌيƼ ومǀيƪ التي Ƙاعاƪيام و الǕالخبير با ƻرƱ Ǉوم مƮار الخƱخƍ Ɣوجو Ǉمưم المت

 Ǉاǀيتعل Ǉميǂح Ƙƛƥتحƪو ا Üالخبرة ýعماƊ ƇجراƎب:  

1 -  ǁلƦ بيعة الخبرة وƱ Ɣبƪوم بƮالخ ƥا تواجǌيƼ Ǉǂالتي يم ƘǙالحا Ƈناƛتƪالتباƻيƽخ  Ǉم

راƦ ƘاƘ تǀنية عالية Ɗو Ʊبية Ǚ يمǇǂ تنƽيǋƦا با يتعلƾ اǕمر بختƱبيǀاƘ مبƊƥ الوجاǋيةÜ عنƥم

  .بحưور الخƮوم 

  .ǇƊ يتم ƍخƱار الخƮوم بيوم و ƪاعة و مǂاƍ ǇجراǌƑا عƱ Ǉريƾ محưر ưƿاƑي - 2 
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-  Ǉوƥ Ǌمتǌنجاز مǗ روريةư اǋالتي يرا Ƙاƥتنƪيم المƥǀوم تƮالخ Ǉم ƔلƱي ǇƊ ما يجوز للخبيرǂ

  . 1تƋخير

Ü و الƼ ýƮƽي ƱلƔ تمƥيƥ رƯ تنƽيƦ مǌمة الخبيريعوƥ للǀاưي تƪوية اǂƬǗاƘǙ التي تعت    

Ǌوج ǇƪحƊ Ǐتمام الخبرة علƍ يƼ ةƥاعƪما للمǌم ǉبير يراƥت ǐƊ Ʀي باتخاưاǀمر الƋو ي Üمةǌالم.  

Ü بتƥǀيم المƪتنƥاƘ و للجǌة Ʈوم تحƱ ƘاƑلة الƺرامة التƥǌيƥيةǂما يجوز للǀاưي ǇƊ يƋمر الخ  

Ƙاƥتنƪيم المƥǀت Ǉوم عƮالخ Ƴامتنا Ǐانونية المترتبة علǀار الƛǓا ƭتخلƪت ǇƊ يةƑاưǀال  .  

  

  

 

 ǃوƬƢال ƥوƮح ǅوƣƓ ƔƥƓƢال ƣاƣƳƋ لةƑح:  

    ýو الحاǋ ماǂ مام الخبيرƊ ورưالح Ǉم مǋƥحƊ وƊ ومƮالخ Ƈاƽعƍ بيعة الخبرةƱ Ɣبƪو ب Ǉǂيم

ǉƦ الحالة الخƮم المƥعǏ عليǙ Ǌ يجوز لǊ عملية ƽƼي Ü ǋعلƪ Ǐبيý المƛاý عنƍ ƥجراƇ الخبرة الƱبية

  .ƍجراƇ الخبرة الƱبية

  -  ƴجمي Ƈعاƥتƪمر اǕا ƔلƱيت ǚƼ معينة ƴƑاƿو ƘباƛǗ و ǎوƮǀال ýتعجاƪǙي حالة اƼ ǊنƊ ماǂ

  .الخƮوم 

ƘلƑƙال Ʊƥƻال :ƥيƓƢال ƒواƜ  

    ǊعمالƊ نتيجة Ǌمنưريرا يǀم تƥǀي ǇƊ Ǌعلي Ɣوج Ǌمتǌالخبير م ǏǌنƊ اƦƍ ǊيƊر ǊيƼ Ơưو يو

Ǌليƍ ةƥنƪمة المǌالم ƭالتي تخ Ƙالمعلوما ýǂ و ƭالخا.  

    Ǘوƈ : ƔƥƓƢال ƥيƥقƗ  

                                                 
1-  ƔƣƑǄ137ال   ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ ǍولǓا Ɣƥقƻ08/09ال. 
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    1-  ƥيƥقƗال ǌوƗحǄ  

     Ƴي النزاƼ ýƮƽو ال Ƈاưǀال Ǉم Ǌينǂي و تمưاǀال ǐƊتنوير ر Ǐلƍ ƻƥǌة تǀيƛرير الخبرة وǀت Ǉƍ

.                اưحا و ƿƥيǀاالمعروƯ عليƼ ÜǊيجǇƊ Ɣ يǂوǇ تحريرƦƍ ǉا تحريرا منǌجياÜ و

ا لتحرير Ʀǋا التǀرير و ýǋ حƥƥ لƪƿƊ Ǌام Þ  لم ينƭ نو لýǋ Ǉǂ حƥƥ المƬرƳ الجزاƑرǚǂƬ ǐ معي

 ǁنما ترƍ رير وǀا تحرير التǌية التي يتم بƽيǂال Ǐعل ǐرƑالجزا ƳرƬمر المǕاǀال ƻعراǖيةلƑاưÜ 

  :Ɗما بالنƪبة لمưموǇ التǀرير و ƪƿƊامǌƼ Ǌي ǂالتالي

   Üالƥيباجة/ 1 

 2 / ƴƑاƿالو Ưعر:  

    - ƻƮوÜ   

    - ÜةƬƿمنا  

    - ƝƑنتاÜ   

  3 /ƴيƿو التو ƣالتاريÜ   

   .الوƛاƾƑ المرǀƼة بالتǀرير/ 4  

   Ƒاǀالعملية و الن ƘǙاǂƬǘعا لƼƥ وƭ  ƔوجƊ اǌưحية بعƱƪ و ÜƇارير الخبراǀت Ǐة علƲحǚالم

 Ƈاƽưƍ ýجǕ Ƙالمعلوما Ǉم ǏنƥƊ اƥح ǉريرǀت Ǉمưي ǇƊ الخبير Ǐعل ƳرƬعملة الم Ǐية علƼاƽƬ

Ǉموưية المƥ1وج.  

  :علǏ الخƮوǉ2 ƭرƮƋƼبƠ الخبير ملزما بǇƋ يƪجƼ ýي تǀري

  .ƿƊواý و مǚحƲاƘ الخƮوم و مƪتنƥاتǌم - 1

                                                 
 .ƣƓƳ ƫ Û140 الƥحÛƔƥƑƓƥƓ ǅƑǄ الƲƜƥǄ الƓƑƨق  -1
2-  ƔƣƑǄ138ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
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2 - Ǌليƍ ةƥنƪمة المǌالم ƥوƥي حƼ Ǌو عاين Ǌام بƿ ا تحليليا عماưعر.  

  .نتاƝƑ الخبرة  - 3

ƥيƥج ǇتيƱǀن Ǉاتيǋ وǇتي ǐارƥǗي اưاǀال ƘاƱلƪل ƻاưت:  

  .حيث ưƊاƻ تƪجيý المƪتنƥاƼ Ƙي تǀرير الخبير لتمǂيǇ الǀاưي مǇ الرƿابة علǏ الخبرة  -

يƽưǗ ǊاƇ الجƥية و الƽعالية علǏ لالمƪنƥة ƍ حƮر العرƯ التحليلي للخبير Ƽي حƥوƥ المǌمة -

Ǌعمل.  

 * ýجǕا ýǚخ Ʊبưمانة الƊ ǎƥرير لǀالت Ƴاƥيƍ الخبير Ǐعل ƔيجƼ ريرǀالت Ƴاƥيƍ ýجǕ بةƪما بالنƊ

 Ǌعن Ɣلزام يترتǗا اƦǌب ýǚخƍ ýǂو Ü الخبرة ƇجراƎي بưاǀال Ǉر عƥاƮمر الǕي اƼ ƥƥالمح

  .1مƌƪولية

و التي  Ǚ تمنƴ مǇ تưميǇ الخبير البياناƘ الǚزمة 138لوارƥة Ƽي الماƥة ƹير ǉƦǋ ǇƊ البياناƘ ا    

عنوانǂ Ǌما يǂƦر  و اختƮاÜǊƮلǀبÜ  Ǌالخبير اƪمǊ  رǇƋǂ ي2Ü ǂƦتعتبر جوǋرية Ƽي ƥيباجة التǀرير

ƪƊماƇ وǋوية الخƮوم و Ʀǂا رƿم و تاريƣ و منƱوƾ الحǂم الǐƦ عينǊ و الجǌة التي ƥƮƊرتǊ و 

ƍ ةƥنƪام المǌم المǂالح ƾوƱي منƼ اǋƥيƥتح ƥو الوار Ǌلي.  

يجƔ علǏ الخبير ƍرƼاƾ تǀريرǉ بمختلƻ الوƛاƾƑ التي تƪاعƥ علǏ توưيƠ و تƪƽير مǂƦراتǊ و     

 ýƛم ƝƑنتا Ǉم Ǌليƍ ýƮيحية: ما توưالتو ƘاƱƱو المخ Ƙوم و البياناƪالر Ü يةƼراƹوتوƽور الƮال  Ü 

Ƙǚجƪو ال Ƙاباƪالح ƻوƬǂ Ü ƇياƬǕا ƥو جر.       

     ƥǀلƘƇة  جاƥ142الما Ǉانوǀال Ǉم مƿمرحلة  08/09 ر ǐƊ يƼ ƠلƮجواز ال Ɗƥمب Ǐعل ƥيǂƋللت

 Ƴا النزاǌعلي ǇاǂÜ  ǊنƊ احيثƦƍ  ƠالƮت Ɣبƪب Ƴوưمو Ǉوƥ ƘبحƮƊ Ǌمتǌم ǇƊ للخبير Ǉتبي

                                                 
1- ǏلƴƓ ƥيƸƬال ƣǄحǄقƓƑƨال ƲƜƥǄال Û ƫ Û321. 
2- ƔƣǆǗƣ ƹƨيوÛ قƓƑƨال ƲƜƥǄال ƫ Û95  . 
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ومǉƦǋ Ǉ الماƥة يمǇǂ الǀوƊ ýنǊ . الخƮوم ƎƼنǊ  يتعيǇ عليƍ Ǌخبار الǀاưي  بƦلǁ بموجƔ تǀرير 

 ǇƊ خيرǕا اƦǋ Ǐمام الخبير و علƊ ƠلƮ برامƍ ومƮريرييجوز للخǀي التƼ ƠلƮال Ǉموưم Ǉوƥ1.  

    ǎƥبيرة  لǂ ميةǋƊ ƠلƮلة  الƋƪو لمǐارƥǗي اưاǀي الƼ نةǂا ممǌجعل ƾلƱا المنƦǌو ل Ü ǐƊ

 Ǉم ýليǀللت ýǂǂ ƴو المجتم Ü ƻراƱǖة لƥƑاƼ Ǉم ǁلƦ يƼ لما Ü ǎعوƥا الǌعلي Ƙانǂ مرحلة

ƘوماƮا    الخǌمن ƥو الح.  

    Ǌعلي ƘƮية و التي نƼير الواƺالخبرة ال Ǐلƍ ةƼاưǗبا Ü ومةƮالخ Ưعوار Ǉم ƠلƮو يعتبر ال

لم ينجƠ الخبير Ƽي ƥƊاƇ مǌمتǊ اتخƦ الǀاưي جميǇ  ƴحيث و ƍ 08/09 رƿم لǀانوǇمǇ ا 141الماƥة 

  :2التƥابير الǚزمة و للتوưيƛǂƊ Ơر ارتƋينا تƥǀيم ǉƦǋ اǕمƛلة

1   - ýاǀنتǙمر باǕا ÜةƮƿالخبرة نا Ƙانǂ اƦƍ للمعاينة  

  ÜاǕمر بخبرة مưاƥة - 2

  .عƥم التƥƮيƾ علǏ الخبرة  لƺموǌưا- 3

      2- Ƌي           ƥيƥقƗال Ʊاƣ  

     Ǌاعƥيƍ Ǉانوǀال ƔوجƊ اǌنƋƬريرا بǀو حرر ت Ǌليƍ ةƥنƪمة المǌنجز المƊ ƥƿ الخبير Ǉوǂي ǇƊ ƥبع

ÜǊية التي عينتƑاưǀة الǌالج Ʊبư مانةƊ ǎƥل  Ǚ ƣƪن ƥƥرير و عǀالت Ǉلية مƮƊ خةƪالخبير ن Ƴƥو يو

يǀوم ƊميǇ الưبƱ الưǀاƑي بتƪجيلƼ Ǌي ƪجý خاƭ حƔƪ تƪلýƪ  و ƱƊ ƥƥراƻ الƥعوÜǎتýǀ عǇ ع

 Ƈارير الخبراǀت ƥورو.  

  -  ǇƊ الخبير ǇاǂمƎب Ǉاǂ اƦƍ ما Ǉلم يبي ǊنƊ اريةƥǗنية و اƥالم ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ Ǐعل Ʋحǚو ما ي

 Ʊبưمانة الƊ ǎƥرير لǀالت Ƴاƥيƍ ƥور بعƮ وƊ Ƙو معلوماƊ Ƙبيانا ƻيưي.  

                                                 
 ƫ Û92 يوÛƔƣǆǗƣ ƹƨ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -1
 .Ƌ240لÛ  ǅǄ ƫ231  ǍلحƨيǅƓ ǅ الƪيǄ ƘƆ ơلويÛƑ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -  2
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ƺير الالنƭ علǏ الخبرة ب 08/09 رƿم مǇ الǀانوƼ 141 Ǉي الماƥة  اǂتǏƽ المƬرƳ يتبيǇƊ Ǉو    

واƼيةÜ حيث ƊنƊ ǊعǏƱ للǀاưي اƥǗارƪ ǐلƱة Ƽي حالة ما Ʀƍا تبيǇ لǇƊ Ǌ العناƮر التي بنǏ عليǌا 

واƼية لǇƊ Ǌ يتخƦ جميƴ اǗجراƇاƘ الǚزمة ǂما يجوز لǊ علƹ  Ǐير الخبير تǀريرƹ ǉير ǂاƼية و

 ƭوƮالخ   Ƌي ǇƊƘاحاưيǗا Ǌمن Ǐǀليتل ǊمامƊ ور الخبيرưو بحƊ ƾيǀالتح ýماǂتƪو   مر با

  .المعلوماƘ الưرورية 

    ƳرƬالم Ơưلم يو  Ǚ اƦǋ ǇƊ Ǚƍ Ü رير الخبيرǀت Ǉم ƣƪن Ǐومة علƮالخ ƻراƱƊ ýوƮية حƽيǂ

 Ǉما يلزم م Ʀو اتخا Ǌعلي ƳǚƱǘرير لǀالت Ǉخة مƪوم نƮالخ Ɣحƪيا يǀƱحيث و من ƾƑعا ýǂƬي

  .راƇاǗ Ƙعاƥة الƪير Ƽي الƥعوƍ ǎج

    Ǉم Ƈواƪ ǁلƦ الخبرة و Ƴاƥيƍ ƣوم بتاريƮار الخƱخƍ Ɣوجو Ǐعل ƭالن ýǌƪǕا Ǉم Ǉاǂ Ǉǂو ل

 Ɣاƪاية حƥلب Ʊبưال ǇميƊ وƊ الخبير ƻرƱƈومةƮالخ Ʊوǀƪ ýجا.  

  

   ƑيǆƑƙ :ƣيƣحƗ  ƖƑيقƓƨƗال Ʋƺƣ و ƥيƓƢال ƒƑƴƗƈ  

1-  ƖƑيقƓƨƗال Ʋƺƣ  

مƍ ƾ Ǉ م Ü و التي تجيز للǀاưي تǂليƻ الخƮوم Ɗو Ɗحǋƥم  44خƼǚا  لما جاƼ Ƈي نƭ الماƥة     

 ƘاƇجراƍ اǌتلزمƪالتي ت ƘاƼروƮمة المƦ Ǐعل ǉارƥǀم ƥƥا يحƺمة مبلǂالمح Ɣتاǂ لمǀب Ƴƥيو ǇƋب

 Ǉǂل ƥوǌƬال ýǀتن ƻاليǂت Ü Ƈالخبرا ƘاƼروƮم Ǐلƍ ةƼاưǗبا ýمƬي تǋ و Ü اǌمر بƊ التي ƾيǀالتح

حƮر موưوƴƼƥ Ƴ التƪبيǀاƘ بمناƪبة ƍجراƇ خبرة   08/09 رƿم لمƬرƳ و بموجƔ الǀانوǇا

  .ưƿاƑية تƽاƥيا Ʈ ǐǕعوبة مالية 

ƍنما جاƇ نƭ الماƥة " يجوز " لم يعتمƥ المƬرƳ لƲƽ  08/09مǇ الǀانوǇ  129و Ƽي نƭ الماƥة     

 ƥيƥبتح Ü مر بالخبرةǓي اưاǀوم الǀي Ǉحي Ü تبعي بالنتيجة ýعمǂ يưاǀمر الƊ لماǂƼ Ü ƾبيƪالت Ƹمبل
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 Ƹالمبل Ǉوǂي ǇƊ Ǉǂاربا لما يمǀم Ƹا المبلƦǋ Ǉوǂي ǇƊ ƱرƬ Ǐعل Ü ƾبيƪالت Ƹمبل ƥƥيح Ü بالخبرة

 Ƴاƥيƍ مǌعلي Ǉيتعي ǇيƦوم الƮو الخƊ مƮي الخưاǀال Ǉما يعيǂ Ü الخبير ƻاريƮو م ƔتعاǕ يƑاǌالن

ƥيح ǐƦال ýجǕي اƼ Ʊبưمانة الƊ ǎƥل ƾبيƪالت  Ƹمبل ǉƥ.  

     ƴƼو رƊ ýجǕا ƥيƥتم Ǌبموجب Ʃيلتم ƔلƱ يمƥǀت Ü ƾبيƪالت Ƹمبل Ƴƥلم يو ǐƦم الƮو يجوز للخ

وǀƼا لǘجراƇاƘ المتعلǀة باǕمر Ü علǏ عريưة Ʀƍ Üا ƛƊبتƊ ƘنǊ حǇƪ النية ƍ1  ÜلƺاƇ تعييǇ الخبير

لتمƥيƥ اعتبار ويترتƔ علǏ عƥم ƍيƥاƳ التƪبيƼ ƾي اǕجý المحƥ ƥƥوǇ الرجوƍ ƳلǏ الǀاưي بƱلƔ ا

  .تعييǇ الخبير ƹǙيا 

ƥƥ الǀاưي مبلƺا حيÜ و Ʀƍا تبيǇƊ Ǉ المبلƸ الموƳƥ بƋمانة الưبƹ Ʊير ǂاƻ لتƱƺية ƊتعاƔ الخبير  

ưƍاƼيا و ƊجǗ ǚيƥاعÜ Ǌ و Ƽي حالة عƥم ƍيƥاƳ المبلƸ المحƼ ƥƥي اǕجý المǀرر Ü يوƳƥ الخبير 

  .2عما تبǏǀ مƍ ǇجراƇاƘتǀريرǉ علǏ الحالة التي يوجƥ عليǌا و يƪتƺني 

 Ǚƍ Ü Ʊبưمانة الƋب Ƴƥالمو Ƹالمبل Ǉم ƾبيƪت ƳاƱتƿبا ýحواǕا Ǉم ýحا ǐƋللخبير ب ƭيرخ Ǚ ماǂ

ƾبيƪا التƦǌم تبريرا لƥƿ اƦƍ3.  

    ƔتعاǕا Ǉع Ƙاǀبيƪت ƇاƥƊ ýحواǕا Ǉم ýحا ǐƋم بǌيجوز ل Ǚ ماǂ ومƮللخ ƭيرخ Ǚ و            

و ǕجƦ ýلǁ يتم Ƽƥ Ü ýǂ ƴƼƥعا Ǖية Ƭبǌة Ɗو مƪاƪا بمƥƮاƿية الخبرة  Üرللخبي و المƮاريƻ مباƬرة

Ü يưاǀابة الƿر Ƙية تحƑاǌن ƔتعاƊ ýابǀو مƊ Ƙاǀبيƪورة تƮ يƼ Ƈواƪ ة الخبيرƥƑاƽل Ƹمبل   Ɣو يترت

 ǁلƦ ةƽمخال Ǐعل       :    

  .ƱƬبǊ مƿ ǇاƑمة الخبراƇ  يƼ ƥي الجƥوý الǐƦ يǀبǉƦǋ ý التƪبيǀاǀƘبالنƪبة للخبير الم - 1

  .Ɗما بالنƪبة للخبرة ƼيǂوǇ مƮيرǋا البǇǚƱ و بالتالي Ǚ يجوز اǙعتماƥ علǏ نتاƑجǌا - 2
                                                 

1-  ƔƣƑǄ130ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
2-  ƔƣƑǄ139ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ ةƙلƑƙية و الǆƑƙال ǅيƗƥقƻ08/09ال. 
3-  ƔƣƑǄ139ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ ǍولǓا ƑǊƗƥقƺ08/09. 
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2- ƥيƓƢال ƒƑƴƗƈ ƣيƣحƗ  

Ü و Ʀلǁ بعƍ ƥيƥاƳ الخبير للتǀرير Ɗ Ǉƍ1تعاƔ الخبير يتم تحƥيǋƥا مƱ Ǉرƻ رƑيƩ الجǌة الưǀاƑية

يراعي رƑيƩ الجǌة الưǀاƑية Ƽي تحƥيƊ ƥتعاƔ الخبير و ưبƱ الجǌة الưǀاƑية التي عينتÜ Ǌ  بƋمانة

و ǋي علǏ وجÜ  Ǌ 08/09مǇ الǀانوǇ  143نƭ الماƥة ورƼ Ƙƥي مجموعة مǇ المعايير 

 ƭوƮالخ:  

  المƪاعي المبƦولة  -  

  .احترام اǓجاý المحƥƥة -  

  .جوƥة العمý المنجز -  

    Ǉتيƥالما ƭي نƼ Ƈما جاǂ 143 - 139و  ǇƎƼ Ü Ǉانوǀال ǇمƮي ǐƦم الخبرة الǂيحưاǀال ǉرƥ Ü

        يحƼ ƥƥيǊ التƪبيǀاƘ الǚزمة للخبير ƦƎƼ Üا ǂانƘ تلǁ التƪبيǀاǂ ƘاƼية لتƱƺية مƮاريƻ الخبير

و الموƥعة ƪلƽا بƋمانة ưبƱ الجǌة الưǀاƑية ƎƼنǊ يǇƦƋ رƑيƩ الجǌة الưǀاƑية  تمǂينǌا Ɗو تƪليمǌا 

  .2للخبير

ƪتǂماý المبالƸ المƪتحǀة باƪبيƼ ƾيƋمر رƑيƩ الجǌة الưǀاƑية و Ƽي حالة عƥم ƽǂاية مبلƸ الت    

ǁلƦ ýيتحم ǐƦم الƮالخ Ǉتعيي ƴ3للخبير م.  

و Ɗما Ʀƍا ǂانƘ المبالƸ المƪبǀة زاƥƑة Ɗو ƼاưƑة ƎƼنǊ يƋمر بƎرجاعǌا Ɗو ƍعاƥتǌا لمƊ Ǉوƥعǌا Ɗمام     

لية مǇ يƥ الخƮوم تحƘ و يمنƴ منعا باتا علǏ الخبير ƿبƯ مبالƸ ما 4الجǌة الưǀاƑية المختƮة

 Ǌليƍ ارةƬǗا ƾبƪ ماǂ الخبرة ǇǚƱيبية و بƥƋلة التƇاƪلة المƑاƱ.  

                                                 
1-  ƔƣƑǄ143ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ ةƴƓاƥال ƑǊƗƥقƺ08/09. 
2-  ƔƣƑǄ143ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ يةǆƑƙال ƑǊƗƥقƺ08/09. 
3-  ƔƣƑǄ143ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ ةƙلƑƙال ƑǊƗƥقƺ08/09. 
4-  ƔƣƑǄ143ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ ةƴƓاƥال ƑǊƗƥقƺ08/09. 
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ƑƙلƑƙ :ƥيƓƢة الƪƽƑǆǄ  

    Ǐي علǌƼ Ü يưاǀة للưو علمية محƊ نيةǀية تƥعة ماƿيحيا لواưتو Ƈجراƍ Ǚƍ Ʃالخبير لي ýعم Ǉƍ

Ǚ يǌƼ Ü ارةƬتƪǙا ýبيƪ ƥيǀت Ü Ƴوưي الموƼ ýƮƽر و الƲالن Ƙƿو Ü ƇيƬ يƼ مةǂالمح  Ǉǂا يمƦƍ       

للǀاưي ǇƊ يƩƪƌ حǂمǊ علǏ نتاƝƑ الخبرة  بǂƋملǌا Ɗو يƋخƦ بجزƇ منǌا Ɗو يعƥلǌا ماƥام ƹير ملزما 

برǐƊ الخبير و للخƮوم ǇƊ يبƥوا ýǂ ما لƥيǌم مǇ مǚحƲاƘ و ƊوجƼƥ ǊاƳ عǇ حǀوǌƿم وƘƿ النƲر 

  . اƇ ما لǌم مǇ تحƛƊ ƲƽناƇ مناƬƿة الخبرة Ƽي الموưوƳ و ƍجر

 Ǉتيƥالما Ǌتƛƥتحƪا ǐƦال ƥيƥما الجƊ144  145و  Ǉانوǀال Ǉو 08/09مǋ:  

  .تƪبيƔ اƪتبعاǉƥ نتاƝƑ الخبرة تƽاƥيا للتعƻƪ المǚحƊ Ʋحيانا Ƽي Ʀǋا المجاý بƍلزام الǀاưي  - 1

تخƴư للƪلƱة التƥǀيرية الǂاملة للǀاưي عƥا Ƽي حالة  و مƋƪلة تƥǀير نتاƝƑ الخبرة و اǕخƦ بǌا    

ǂما ǋو Ƽي المƪاýƑ الƽنية و الƱيبة البحتة  Üما Ʀƍا ǂاǇ الƼ ýƮƽي الƥعوǎ يتوƻƿ علǏ نتاƝƑ الخبرة

 Ǉرا مƮعن Ǉوǂي ǇƊ وƥيع Ǚ الخبير ǐƊرƼ ǁلƦ اƥع Ü ǊيƼ ǊيƊر Ƈجراƍ يưاǀال ƴيƱتƪي Ǚ التي

Ƌي ǇƊ Ǌي لưاǀالƼ ƘباƛǗر اƮعنا ƥوƥي حƼ ýخƥا مما يƦǋ Ǌتناعƿا Ɣƪبح Ǌب ƦخƋي Ǚ وƊ Ǌب Ʀخ

  .ƪلƱتǊ التƥǀيرية 

  : 1ي المجاƘǙ التاليةƼو تتمǉƦǋ ýƛ المƪاýƑ الƽنية البحتة Ƽي بعǌưا 

 *Ǌعن Ưلحة العامة و التعويƮالم ýجǕ يةǂالمل ƳنزÜ   

  Üالخبرة Ƽي الميƥاǇ الجباƑي* 

  .لǀƪوƱ الخبرة المتعلǀة بالعماراƘ المتƥاعية ل* 

2 - ƻناƑتƪم جواز اƥ1ع Ǔم اǂي الحƼ ýƮاƽم الǂالح ƴم Ǚƍ Ưǀبالن ǊيƼ ǇعƱو الƊ مر بالخبرة

م . ƍ. مƾ Ǉ  106موưوƳ النزاƼ Ü Ƴوƴư المƬرƳ بƦلǁ حƥا للجýƥ الƱويý المتعلƾ بتƱبيƾ الماƥة 

                                                 
 .Ƌ166ل2006Û  ǅǄ ƫ157  ǍالƦƜاƣÛ  ÛƥƏوƣ ÛƯ ǅاǉ ƥوǄة ǄÛحƗ ƣǄوƺيق ƨƋكÛƥƣǆ الƔƥƓƢ القƏƑƮية -1
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ƿ ǎƥو م ǐƥيǌو تم ǐيرưتح Ǉبي Ƴوưالمو ýبƿ لةƮاƽام الǂحǖانوني لǀال ƻييǂالت ǇƋƬا بǌابليت

 ƻناƑتƪǚل.  

3-  ǇعƱو الƊ مǂالح ƻناƑتƪǙ ƔباƪƋǂ Ü ر الخبرةƮة بعناǀالمتعل ƘاƬƿبالمنا ƦخǕا ƳرƬالم ƥتبعاƪا

  .ƼيǊ بالنƦƍ Ưǀا لم تƛƊ ƥƿ ǇǂيرƘ مƪبǀا Ɗمام الجǌة الưǀاƑية التي ƮƼلƼ Ƙي نتاƝƑ الخبرة 

ǏǆƑƙال ƒلƯǄال :ǏƓƑƗالك üليƣال ƅاƦƋ ǎƥاƣǕا ǏƮƑة القƯلƨ  

    Üتناƪراƥ Ƴوưي موǋ ارية و التيƥǗومة اƮي الخƼ ýيƮƊ ƻرƱ يǋ ارةƥǗا ǇƊ اعتبار Ǐعل

 Ƙي المنازعاƼ مةǌلة المƥǕا Ǉتابي يعتبر مǂال ýليƥال ǇƎƼ ÜاريةƥǗيما اƲمة تنƲارة منƥǗا ǇƊ ǁلƦ

ƥوǌƬو الƊ ǇيƽƲرة الموǂاƦ Ǐعل ƥيعتم Ǚ و Ü ƾوراǕا Ǐليا علǂ ƥو الت 2يعتم ƘاƇجراǗاƼ Ü ƘاƼرƮ

ǋƥا الǀاưي ملƦǌا ǂاǇ الƥليý الǂتابي ǋƊم  اƥǕلة التي يعت ÜاƥǗارية ǋي بالƥرجة اǕولǂ Ǐتابية

ǐارƥǗي اưاǀمام الƊ ƘاƇجراǗا ƩاƪƊ ǇƎƼ اƦǌو ب Ü ǐارƥǗا ýƛي  يتمƼتابية الǂال ƾƑاƛتابة و الوǂ

Ǉǂ لǊ حǂم ƍزاƇ تǀرير المعروưة عليƦǋ Ü Ǌا اǕخير Ǚ علم لǊ بالعملياƘ الماƥية للخبرة Ü و ل

  .الخبرةÜ و ƦاƘ الƬيƍ ƇزاƇ تǀرير المعاينة 

و تعƥ اǕوراƾ المǂتوبة مǋƊ Ǉم ƊنواƳ اƥǕلة المعتبرة Ƽي المنازعاƘ اƥǗارية و عليǌا يعوý عاƥة    

ÜƾوراǕا Ǐليا علǂ ƥيما يعتمƲمة تنƲارة منƥǗا ǇƊ ǁلƦ و ÜƘباƛǗي اƼ  رǂاƦ Ǐعل ƥيعتم Ǚ و

ǐارƥǗي اưاǀمام الƊ اǌب ƥلة التي يعتƥǕم اǋƊ تابيǂال ýليƥال Ǉاǂ اƦل ƥوǌƬو الƊ ǇيƽƲ3.المو 

 ǎƣيǊǄƗ Ʊƥƺ : يةƥاƣǕة اƽƥية الوǉƑǄ  

ƿبý الحƥيث عǇ الورƿة اƥǗارية باعتبارǋا ورƿة رƪمية Ʈاƥرة عǇ جǌة رƪمية Ǚ بƥ مǇ التمييز   

  .لورƿة العرƼيةبيǇ الورƿة الرƪمية و ا
                                                                                                                                                    

1-  ƔƣƑǄ145ال  ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
2- Ƙƈ ơيƪال ǅƓ ǅيƨق لحƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛيةƥاƣǕا ƖƑƳƦƑǆǄال Ǐƺ ƖƑƓƙǕا ƍƣƑƓǄ ÛƑلويǄÛ  ƫ246 . 
3- ƑƮالق ÛǏǄحل ƣوǄحǄƅ ǎƥاƣǕاƯ ǅوƣ ÛÛ ÛǏƓƥƴال ƥكƻال ƥاƣ  ÛƣلƓ ǅوƣ1977Û ƫ448. 
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-  ƻرƮالت Ʃاǂي انعǋ ميةƪة الرƿالورƼال Ǉو م Ü عام ƻƲم موƊ عمومي Ʊابư ǉيحرر Ü انونيǀ

  ưابƱ الحالة المƥنية ǂ ÜتاƔ الưبƱ بالجǌاƘ الưǀاƑية المختلƽة Ü الموǀƛيÜ Ǉ الǀناƮلة Ɗ : Üمƛلتǌم 

ي تƥǀمǌا Ʊريǀة ƿبولǌم ƼالمƬرƳ الجزاƑرƥƿ ǐ وǀƛ ƴưتƼ Ǌي ƇǙƌǋ نƲرا للưماناƘ و الƬروƱ الت

  .Ƽي تلǁ الوƲيƽة

  :و وƴư الǀانوƬ ǇروǙ Ʊعتبار الورƿة رƪمية    

  .ǇƊ تǂوƮ Ǉاƥرة عư ǇابƱ عمومي Ɗو مǇ اƥǗارة العمومية -

-  Ǉانوǀا الǌعلي ƭالتي ن ƘلياǂƬال Ǐعل ýتمƬت ǇƊ )اǋارƥƮƍ حةƮ(Ü  ƾƑاƛالو ǇƊ العلم ƴم

 ƾوراǕا Ưا بعƦǂ ارة وƥǗا Ǉرة عƥاƮال Ǉوƥ ميةƪة الرƽƮ اǌا لǋالتي تحررÜاǋيرƹ  اعتبار Ǐعل

  .الƥولةǇƊ اƥǗارة ƪلƱة Ƽي 

Ɗما الورƿة العرƼية ǌƼي ýǂ الورƿة Ɗو الƥليý التي تحتوǐ علƍ ǏمưاƇ مƥƮ Ǉر منÜǊ و لم  -

 Ƙمميزا Ǐلƍ ǇǓا ƾرƱنت ƻوƪ و ǉو تحريرƊ ǉارƥƮǗ ةƥƥلية محǂƬ ǐƊ خيرǕا اƦǌل Ǉانوǀال ƱترƬي

  .اƥǗاريةالورƿة 

1- ƥوƬ ية  وƥاƣǕة اƽƥالو üƑكƪƈ:  

  :  Ǉƍ1 الورƿة اƥǗارية Ɗو المƪتنƥ اƥǗارƥƿ ǐ يتخƦ اǂƬǕاý التالية     

 * ƘلياǂƬال Ưا بعǌيƼ Ǐيراع ǇƊ Ɣمية و التي يجƪالر ƾوراǕور اƮ Ʀتتخ ƥƿ اريةƥǗة اƿالور

التاريÜ ƣ و ƹيرǋا مǇ الǂƬلياǂ  Ƙاحترام الجǌة المƥƮرة Ü التوƿيÜ Ü ƴالمǀررة لǖوراƾ الرƪمية

 ǐرƑالجزا ƳرƬا المǌمر بƊ التي.  

                                                 
1- ÛǏƜǆǄال ǃيǉاƥƓƋ قƓƑƨال ƲƜƥǄال ƫ Û1089. 
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 * ƱاƬبن ƾية تتعلƥعة ماƿو واƊ انونيƿ ƻرƮباتا لتƛƍ و ǚليƥ اريةƥǗة اƿالور ǉƦǋ Ǉوǂت ǇƊ Ǉǂو يم

ǉƦǌƼ الورƿة  –ǂالعǀوƥ اƥǗارية و الǀراراƘ اƥǗارية بالƥرجة اǕولǏ  –اƥǗارة وƪير العمý بǌا 

  .Ɗيưا يمǇƊ Ǉǂ تǂوǇ مƛبتة لتƮرƼاƘ العامليǇ باƥǗارة Ɗو ƹيرǋم ممǇ تربǌƱم بǌا عƿǚة Ɗو Ʈلة 

و ƥƿ تǂوǉƦǋ Ǉ الورƿة اƥǗارية Ƽي ƿ ýǂƬراراƥƍ Ƙارية تنƲيمية Ɗو Ƽرƥية Ɗو منƬوراƊ Ƙو * 

  .تعليماƥƍ Ƙارية ƥاخلية Ɗو محاưر ƥƍارية Ɗو تǀارير Ƽنية

 * ƔلƱ ورةƮ يƼ رƥƮت ƥƿ و ǊتƽيƲو Ǐưتǀبم ƭمخت ƻƲمو Ǉر مƥƮت ƥƿ اريةƥǗة اƿو الور

  .ƦلǁمǇ الƽرƥ عامý بالƥولة Ɗو ƹير 

 * ƜƦو نماƊ ةƮخا ƜƦنما Ǐو محررة علƊ Ǉمعي ýǂƬ Ǐمبينة عل Ǉوǂت ƥƿ اريةƥǗة اƿو الور

لمƥنيةƊ Üو بƱاƿاƬ ƘخƮية Ɗو البياناƘ الوارƥة Ƽي الحالة ا –ǂجواز ƽƪر  –ǌƬاƥاƊ Ƙو وƛاƽƪ ƾƑر 

   .Ɗو عاƑلية Ɗو ƹيرǋا

و ƥƿ تǂوǇ الورƿة اƥǗارية مختومة و معتمƥة مǇ الجǌة اƥǗارية و ƥƿ تǂوǇ خƱابا Ɗو ƱلƔ مƥǀما * 

   .مǇ الƽرƦ ƥاتƍ Ǌليǌا

   -  ǇيƮا و المختǌب Ǉالعاملي ýخƥرر تǀي ƴƑاƿو Ǉم Ǌمنưارية حجة بما تتƥǗا ƾوراǕو تعتبر ا

 Ƽ ýǂƘي حƥوƥ اختƮاƼ Ü ǊƮما تتưمنǊ الورƿة مǇ بياناƘ و رƥ -موƻƲ معتمƥ –بƥƮƎارǋا 

 ǇيƽƲالمو Ǉاƪل ǏعلǇيƦا الǋاموا بتحريرƿÜ  وƊ مǌبحالت ƾتتعل Ǚ م وǌƮاƮاخت ƾاƱي نƼ اǌباتƛƍ و

Ü يةƮخƬم الǌالحƮوم ǌب ƥيعتƾوراǕا ǉƥ ƾيǀو التح ƘباƛǗا ýي مجاƼ.  

ƥǗارية Ʈاƥرة Ƽي اýƮǕ عǇ موƥƍ ƻƲارÜ ǐ بý تǂوƱ Ǉلبا و ǂما رƊينا Ǚ ƥƿ Ü تǂوǇ الورƿة ا -

 ƥرƽال Ǉما مƥǀيتموم  ƻƲير الموƬƋو تƊ ما و تاريخاƿر ƇاƱعƍ وƊ ǚƪلƪا متƿاƼرƍ Ƙاƽا بالملǌƿاƼرƍ

 ǐارƥǗا ƘباƛǗي اƼ حجة ƘاƦ اريةƥƍ ةƿا ورǌيجعل Ü اǌعلي ƭالمخت.  

  ǄǄيƦاƖ الوƽƥة اƣǕاƥية  -2
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ة و Ƽي حوزة اƥǗارةÜ وǇƊ تاريخǌا ƿابý لƛǘباǂ Ƙما Ɗنǌا تýƥ يبƋنǌا ǂتابتتميز اǕوراƾ اƥǗارية 

  .علǏ واƿعة ƥƍارية معينة

   ƈ / ةƓƑƗك  

ǂما ƪبƘǀ اƬǗارة ƍليǇƎƼ Ǌ مميزاƘ التƮرƼاƘ اƥǗارية Ɗنǌا ǂتابية بالƥرجة اǕولǌƼ Ǐي ǂما     

 Ü اǌعلي ƴƿمو Ǉوǂو تƊ Ü اǌو خاتمƊ اǌرتƥƮƊ ة التيǌم الجƪا ýو تحمƊ اريةƥƍ ƜƦنما ýǂƬ يƼ Ǉوǂت

Ǚ  مƱ ǇرƊ ƻحƥ اƥǗارييƊ Ǉو مƬƌر عليǌا منƎƼ Ü Ǌنǌا ƥƿ تǂوƦǂ Ǉلǁ مجرƥ ورƿة ƹير موƿعة و

 Ƙانǂ و لو Ü اريةƥƍ اǌا يجعلǌيƼ رƮر العناƑاƪ رƼتوا Ǉǂو ل Ü اريةƥƍ مةƪ يةƊ ýتحم Ǚ رخة وƌم

  .مƪوƥة مملوƇة بالƔƱƬ  و التحƬير

لحƾ المتنازƳ عليǌƼ ÜǊي ƥليý يعƥ و ترجǋƊ ƴمية الǂتابة ƍلǏ ما تحǊǀǀ مư ǇماناƼ Ƙي ƛƍباƘ ا    

ƋƬن Ʀما منƥǀمƘ عةƿو الواƊ انونيǀال ƻرƮالت Üانونيةǀية  الƮخƬلحة الƮالم ǊيƼ يƽتنت Ƙƿي وƼ و

  .1لمƿ Ǉاموا بƎعƥاƼ ǉƥي تحريƻ الحǀيǀة Ɗو تحويرǋا

ƒ- ǊǆƳ ƔƥƣƑƬ و ƔƥاƣǕا ƔƦحو Ǐƺ ƑǊǆƈƑ  

يعتبر Ʀǋا الƬرƱ مǋƊ Ǉم الƬروƱ للƥليý الǂتابي بǇƋ يǂوƮ Ǉاƥرا عǇ اƥǗارة ليعتƥ بǂ Ǌورƿة     

نƲام اƥǗارǐ وƾƼ النƲام المعموý بǂ ǇƎƼ Ü ǊانǉƦǋ Ƙ الوƛيǀة و يجǇƊ Ɣ يǂوƥ Ǉخولǌا Ƽي الƥƍ Üارية

Üƣم و التاريƿبالر ƥالوار ƥتر البريƼƥ يƼ Ƙƥيƿ ةƑيǌال Ɯخار Ǉة مƥوار  ýعماǕا Ǉم Ƙانǂ Ǉƍ و

 ƭالمخت ƻƲة الموƼبمعر Ƙǚجƪو الƊ Ƙاƽي الملƼ اǌاعƥيƍ Ǉوǂي ǇƊ ƔيجƼ اخليةƥال.  

                                                 
1  -ƓƙǕا ǃƑحكƈ Ûǅيƥƽ وƓƈ üƑƴال ƣƓƳ ƣǄحƈيƥƑƜƗية و الǆƣǄال ƣواǄال Ǐƺ ƖƑة Ư Û3Û ÛيةƓƥƴة الƮǊǆال ƥاƣ  ÛƔƥǉƑالق

2006ƫÛ55. 
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و ƥƿ جرǎ العمý اƥǗارǐ علم ưم  ÜالملƽاƘ و الƪجƘǚ و الوعاƇ الƱبيعي لحƲƽ اǕوراǋ ƾو    

اǕوراƾ المتعلǀة بموưوƳ واحƼ ƥي ملƻ واحƦ ƥو رƿم معيÜǇ و تعنوǇ جميƴ اǕوراƾ التي 

ǚƪلƪما متƿا رǌي لƱم و يعƿا الرƦǌب ƻا الملǌمنư1يت.    

الƥليý ووƪيلة ƪƊرƳ و ǂلما ǂاƦǋ Ǉا منتƲما ǂاǇ وƪيلة مǀنعة و Ʀو نجاعة Ƽي اƛǗباƘ و ƿƍامة      

Ƽي التحǀيƾ و ƯƼ النزاÜ Ƴ و ǂلما ǂاǇ مختƊ ǚو ناƭƿ التنƲيم ƿلƿ ƘيمتǊ الƛبوتية لǖوراƾ التي 

 Ü ǊامƲر انتƥǀب ƻالمل Ǉم ƥيƽتƪي ǊنƊ ýب Ü Ɣبƪا الƦǌارة لƥǗا ƥư مǂيح Ǚ يưاǀال ǇƊ Ǚƍ اǌمنưيت

ýو ب  ƾوراƊ Ǉم ǉاƥبما ع ýليƥال ýمǂتƪي ƥƿ.  

    Ǐعل Ɣو  و يج ǊيƼ ǁيǂƬالت Ǐعل Ǌو ما حمل Üƻبحالة المل Ǌتناعƿم اƥع ƔباƪƊ Ǉيبي ǇƊ يưاǀال

يجوز للǀاưي اƪǙتعانة بƥƋلة Ɗخرǎ لتǂملة الملƻ و تƪƽير محتوياتÜǊ و لǊ الƪلƱة التƥǀيرية Ƽي 

Ǌتناعƿرجة اƥتبعا ل ǁلƦ.  

ƚ-  ƖƑƓƙǖل üƓƑƽ ƑǊƢيƥƑƗ ǅƈ  

لتوƿيƴ و التاريÜƣ و يǂوƛƍ ǇباƘ تاريخǌا بتƪلƪلǌا Ƽي و Ʀلǁ و لو ǂانƼ Ƙي Ʀاتǌا خالية مǇ ا     

الملƻ بýǂƬ مƱمƛǂ ǇƑبوƘ رƿم عليǌا يربǌƱا بƺيرǋا Ƽي الملƊ ƻو Ƽي ƪجý للǀيƊ Ü ƥو تبليǌƺا Ɗو 

  .ريǁ الملƻ و حƬرǋا ƼيǊ و نحو Ʀلƥƿǁمǌا Ü و عƥم ǌƲور ما يýƥ علǏ تح

و للتاريƣ علƦǋ Ǐا اǙعتبار ǋƊمية ǂبيرة ǕنǊ يمýƛ الƪنƥ علƼ Ǐورية الورƿة و تحريرǋا Ƽي     

حينǌا ǂƼ Üلما ǂاƦǋ Ǉا التاريƿ ƣريƔ العƥǌ مǇ الواƿعة محý النزاǂ Ü ƳاƛǂƊ Ǉر ƿيمة Ƽي اƛǗباƘ و 

Ƙ و Ƽي حالة التحǀيƾ و العƮ Ʃǂحيǂ Ü Ơلما بعƦǋ ƥا التاريǂ ƣلما ƿلƿ ƘيمتƼ Ǌي التحǀيƾ و اƛǗبا

تواƼر ورƿتاǇ يخƥماƦ ǇاƘ الموưوƳ محý النزاƳ و ƍحƥاǋما ƿƊرƔ تاريخا مǇ الواƿعة ƎƼ Üنما 

  .ناƮر تýƥ علǏ التروǐ و اƪǙتǂماýترجƠ علǏ اǕخرƦƍ Ǚƍ Ü ǎا تưمنƘ الǚحǀة ع

                                                 
1  - ƑلويǄ Ƙƈ ơيƪال ǅƓ ǅيƨلحÛ قƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛيةƥاƣǕا ƖƑƳƦƑǆǄال Ǐƺ ƖƑƓƙǕا ƍƣƑƓǄÛ  ƫ249. 
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ƣ- يةƥاƣƋ ةƴƽوا ƑǊƳوƮوǄ ǅيكو ǅƈ   

     ǇǕ Üاريةƥƍ ةƑيǋ Ǉرة عƥاƮ اǌنƊ الماƱ يǀƱا منƦǋ و ƾتتعل Ǚ موراƊ Ǉمưتت Ǚ Ƙاƽالمل

 ÜاريةƥǗا ƴƑاƿبالوƊ ýة بالعمƿǚع Ǚ ƾوراǕا Ƙانǂ اƦƍ ماÜǐارƥǗب ا Ʀخƌي ǚƼǌ اǌنƊ ƩاƪƊ Ǐا عل

  .اƛǗباƮƘاƥرة مǇ اƥǗارة و بالتالي Ǚ حجة لǌا Ƽي 

 ƱƥƻالüوǓة  :اǆيƑƴǄ ƅاƦƋ ǈƗƯلƨ ) ƔƑǉƑƮǄ (ƯوƯƢال   

ǂوƪيلة مǇ وƪاýƑ التحǀيƼ ƾتƠ المجاý واƪعا للتƱبيƼ ƾي ميƥاǇƍ Ǉ اعتبار الوƛيǀة الǂتابية 

  .المنازعاƘ اƥǗارية Ƽ Üالǂتابة ǋي البالƺة ǂما ƪبƾ و ƬƊ ǇƊرنا و Ʀلǁ لǂتابية اǗجراƇاƘ اƥǗارية 

    Üتابةǂال ǁتل Ǐا علǋƇاƽưƍ Ɣية الواجƿاƥƮالم ýǂƬم ýح ǇƦƍ ƔيجƼ  رƮعن ƥي مجرǋ ýǌƼ

 Üƾيǀر التحƮعنا Ǉم Ʊيƪا وبǌلولƥم Ʃǂع Ƙباƛƍ ايةƺبما ل ƥيعت ýǋÞ  ǇƊ Ǐلƍ ناعيةƿƍ وةƿ اǌل ǇƊ مƊ

Þ  ƭخا Ƈجراƍ اǋƥư ƴيتب  

   ǇعƱو ال ƱوƱاة للخǋاưم Ǉتابة مǂبال ƘباƛǗا Ưبعوار ƻا بما يعرƦǌل ƾرƱنت ƻوƪ و

  . بالتزوير

    ƔلƱا المƦǋ يƼ ýنتناو ƻوƪ و " ƱوƱاة الخǋاưة " مƥالما ƘحالƊ ƥƿ 862و  Ǉانوǀال Ǉم

08/09  Ǉم ƥالموا Ǐلƍ164  Ǐلƍ174 ƱوƱاة الخǋاưة بمǀام المتعلǂحǕا Ǉانوƿ Ǉم  Ƙاǌمام جƊ

ǐƥالعا Ƈاưǀارية الƥǗم اǂمام المحاƊ اǌǀبيƱلت. 

 Ǘوƈ : ƔƑǉƑƮǄلƑƓ ةƬƑƢال ƖاƅاƥƜǕا  

راƇاƘ الواجƍ Ɣتباعǌا Ƽي خƮوƭ مưاǋاة الخƱوƱ حǋƥƥا ƿانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية ǂما ƿلنا اǗج

  .و ما يليǌا  164و اƥǗارية Ƽي الماƥة 

1-  ƯوƯƢحقيق الƗƓ ƣوƬقǄو الƈ ƹيƥƴƗ  
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يƥƮǀ بتحǀيƾ الخƱوƱ مجموعة اǗجراƇاƘ التي حǋƥƥا الǀانوƛǗ ǇباƘ مƮ ǎƥحة المحرر      

ƪالمن ƭخƬال ǉرǂنƊ اƦƍ يƼالعرǊمن ǉورƥƮ Ɣ1و.  

ǋي وƪيلة مǇ وƪاýƑ التحǀيÜ ƾ يلجƍ Ƌليǌا الǀاưي تلǀاƑيا Ɗو بƱلƔ مǇ الخƮوم Ƽ Üي حالة  و    

  .ƍ2نǂار Ɗحƥ الخƮوم خƊ ǊƱو توƿيعƊ Ǌو بƮمتǊ علǏ ورƿة مǂتوبة

 08/09مǇ الǀانوǇ  164عرƻ المƬرƳ الجزاƑرƥ ǐعوǎ مưاǋاة الخƱوƱ مǇ خýǚ الماƥة  و     

ƥƼعوÜ  ǎعلƊ Ǐنǌا الƥعوǎ الرامية ƍلƛƍ ǏباƊ Ƙو نƽي Ʈحة الخƊ Ʊو التوƿيƴ علǏ المحرر العرƼي

و المƪتحƥث Üمưاǋاة الخƱوÜǇƦƍ Ʊ تتعلƱǀƼ ƾ بالمحرراƘ العرƼيةÜ و Ǚ يǀبƼ ýي العǀوƥ الرƪمية

ƥ ǇƊعوǎ مưاǋاة الخƱوƱ لم تعƍ ƥجازتǌا ƿاƮرة علǏ اعتبارǋا عارưا   08/09نوƼ Ǉي الǀا

  .للخƮومة ƍ Üنما ƮƊبƠ باǗمǂاǇ رƥ ƴƼعوƮƊ ǎلية بƋƬنǌا 

يعتبر العƥǀ " : مǇ الǀانوǇ المƥني 2مǂرر  326و المحرر العرƼي يƥƮǀ بǊ ما جاƼ Ƈي الماƥة      

 Ʊابưلية الǋƊ وƊ ةƇاƽǂ مƥع Ɣبƪمي بƪير رƹ Ǉاǂ اƦƍ يƼمحرر عرǂ ýǂƬام الƥو انعƊ العمومي

 ƻراƱǕا ýبƿ Ǉعا مƿمو ."  

     Ǌتƥما ƘƼاưƊ مة " : 327تمƮب Ǌعلي ƴưو وƊ Ǌعƿو وƊ Ǌتبتǂ Ǉرا ممƥاƮ يƼالعر ƥǀيعتبر الع

ƮƍبعǊ ما لم ينǂر Ʈراحة ما ǋو منƪوƍ ƔليƊ Ü Ǌما ورƛتƊ Ǌو خلǚƼ Ǌƽ يƱلƔ منǌم اǗنǂار و يƽǂي 

 Ü     نا بƋنǌم Ǚ يعلموǇƊ Ǉ الخƊ Ʊو اǗمưاƊ Ƈو البƮمة ǋو لمǇ تلǀوا منƦǋ Ǌا الحǇƊƾ يحلƽوا يمي

  ."Ɗعǉǚ  1مǂرر 323و يعتƥ بالتوƿيƴ اǗلǂتروني وƾƼ الƬروƱ المǂƦورة Ƽي الماƥة 

  ǋي ǂيƽية التمǁƪ بƎجراƇاƘ تحǀيƾ الخƱوƼ Þ Ʊما

                                                 
1- ƥقƬ üيƓǆÛ قƓƑƨال ƲƜƥǄال ƫ Û214. 
 .Ǆ ƫ Û323حƣǄ الƸƬيƴƓ ƥلÛǏ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -2
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    Ƈاǀتل Ǉمة مǂالمح Ǉم ƱوƱالخ ƾيǀتح ƘاƇجراƎب ǁƪيتم التم  ƥحƊ ƔلƱ Ǐعل Ƈو بناƊ اǌƪƽن

الخƮوم و يƋخƦ التحǀيƼ ƾي الƺالƮ Ɣورة الƥعوǎ الƽرعيةÜ و Ʀلǁ يǂوƼ Ǉي حالة Ɗمر المحǂمة 

 ƥǂƋللت Ü ومƮالخ Ǉلية بيƮǕا ǎعوƥر الƲن ƇناƛƊ ƾيǀالتح Ǐلƍ Ǌعلي Ƴي المتنازƼحالة المحرر العرƎب

  .رǉ مƮ Ǉحة Ʀǋا المحرر الƊ  ǐƦنǂرǉ الخƮم المنƪوƍ ƔليƥƮƍ Ǌا

  .و يعني ƦلƊ ǁنǊ تحǀيƾ يتم بƎجراƇاƘ متƽرعة عǇ خƮومة ƮƊلية    

جعý اǙختƮاƭ بالنƲر Ƽي ƥعوǎ مưاǋاة  08/09مǇ الǀانوǇ  164و Ƽي ƦاƘ نƭ الماƥة * 

الخƱوƍ ƱلǏ الǀاưي الǐƦ ينƲر Ƽي الƥعوǎ اƮǕلية بالƼ ýƮƽي الƥعوǎ الƽرعية لمưاǋاة 

  :الخƱوƱ المتعلǀة بمحرر عرƼي

- ǂو ل Ǉانوǀال Ɣتوجƪي ƱوƱاة الخǋاưم ǎعوƥ ǁي يتم تحري:  

  .ǇƊ يǂوƊ Ǉحƥ الخƮوم ƥƿ اƪتýƥ بوƛيǀة Ɗو وƛاƼ ƾƑي الƥعوǎ اƮǕلية -1   

   2- Ǌليƍ Ɣوƪالمن ƴيƿو التوƊ Ʊوم للخƮالخ ƥحƊ Ǉار مǂنƍ رƥƮي ǇƊ.  

  .ǇƊ يƮرƊ Ɵحƥ الخƮوم بعƥم اǙعتراƻ بالخƊ Ʊو توƿيƴ الƺير -3   

Ǚي حالة اƼ Ʀƍ ƱترƬما يǂ ƱوƱاة الخǋاưم ǎعوƥ رةƬلمبا ýمجا ǚƼ ƴيƿو التوƊ Ʊبالخ ƻعترا

 ƻƿيتو ǇƊ Ǐبمعن ÜƳي النزاƼ ýƮƽمنتجة لل ƴيƿو التوƊ Ʊار الخǂنƍ ýة محǀيƛالو Ǉوǂت ǇƊ Ǉانوǀال

  .الحǂم و الƼ ýƮƽي النزاƳ علǏ تلǁ الوƛيǀة

ý النزاƳ مƴ اǕمر بƎيƥاƮƊ Ƴلǌا ƦƎƼا تواƼرǉƦǋ Ƙ الƬروƱ يǀوم الǀاưي بالتƬƋير علǏ الوƛيǀة مح

Ʊبưمانة الƋب.   

 2-  ƔƑǉƑƮǄلية الǄƳ ƖǘǄƗƪǄ  

ƱوƱاة الخǋاưعملية م ýتمƪا تƦما Ǐعل Ơưنو ǇƊ ير بناƥج.  

 ƈ– ƯƢال   
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اǙختƮاƭ مǇ خبراƇ و ƼنييǇ للǀيام بƽحƭ الخƱ المƥوƍ Ǉƍǐ  ǇجراƇ الخبرة Ǚ محالة توýǂ لƦو

علǏ الوƛيǀة المƥǀمة مƱ ǇرƊ ƻحƥ الخƮوم ƥǂليý علǏ ما يƥعيƪ Ǌواǂ ƇاǇ الخƱ تمƼ ýƛي ƱƪƊر 

ƴƑاƬو الǋ و ƴيƿبالتو ƾالمتعل Ʊو الخƊ.  

    Ǉالخبير المعي ƥو يعتم ƭخاƬǕا Ǉم ǉيرƹ Ǉاير عƺم Ʊخ Ǌل ƭخƬ ýǂ ǇƊ علميا Ƙبƛ بحيث

ưا علǏ حالة الƬخƭ مǇ حيث الǀƛاƼة و Ʊريǀة الǂتابة بالǀلم و ýǂƬ الخƱ و مǎƥ الƱƺư علƊ Ǐي

Ƙنياǀالت ǁتل ýǂ العموم Ǐو عل Ʊالخ ƴƱاǀو تƊ ýو ميƊ امةǀتƪا ǎƥتابة و مǂال ƇناƛƊ لمǀال     Ǉنوƽو ال

 ǊاتƦ ƥم بحƑاƿ علم ƱوƱاة الخǋاưعملية م ƘبحƮƊ Ʀƍ Ü الخبير ƭاƮاخت Ǉالتي تعتبر م ƠبƮƊ و

 ǉƥي Ʊخ ýǚخ Ǉم ǇاƪنǗية اƮخƬ ةƼمعر Ǉǂالمم Ǉم.  

ǇƊÜ للǀاưي الƪلƱة التƥǀيرية المƱلǀة Ƽي اختيار Ɗحƍ ƥجراƇاƘ تحǀيƼ1  ƾمǇ المǀرر ƿانونا   

  .و اƥǗاريةمƿ ǇانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية  76الخƱوƱ المنƮوƭ عليǌا بالماƥة 

      ǎة يرǀيƛي وƼ Ǌليƍ Ɣوƪالمن ƴيƿو التوƊ Ʊوم الخƮالخ ƥحƊ رǂنƊ اƦƍ ǊنƊ انوناƿ ررǀالم Ǉو م

 Ǐعل ǊƑاưمƍ رƬƌي يưاǀال ǇƎƼ Ü Ƴي النزاƼ ýƮƽو لل ǎعوƥي الƼ يلة منتجةƪا وǌنƊ يưاǀال

الورƿة المƱعوƼ Ǉيǌا ƍجراƇ تحǀيƾ الخƱوƍ Ʊما بمƪتنƥاƊ Ƙو بǌƬوƥ و Ǉƍ لزم اǕمر بواƱƪة 

  .خبيرال

     Ƙابƛال Ǉاǂ و لما-  ýية الحاưƿ يƼ-  واƽتǂا Ü ǇاعƱال ƳوƼƥ مǌتƬƿمنا ƥعن Ƴوưاة الموưƿ ǇƊ

 Ǉاǂ و Ƴي النزاƼ ýƮƽيلة منتجة للƪو ǊنƊ مƹر ÜǊب Ɲي المحتƼالعر ƥǀوا العƥتبعƪو ا ƴƑالبا Ƴماƪب

ار المƱعوǇ عليǌم اƪǙتماƍ ƳلǏ الƬاƥǋيǇ الƦيǇ حưروا تحريرÜ ǉ و عليǊ يƪتوجƔ نƯǀ الǀر

ǊيƼ2.  

                                                 
1- ƔƣǆǗƣ ƹƨقيوƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛÛ  ƫ119. 
2-  ǃƽƥ ƥاƥƽ842  .98 Ǐƺ ƠƥƊǄ 03/06/1992:و Û  ƣƣƳÛيةƏƑƮلة القƜǄ04الÛ Û1993  ƫ41. 
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ƒ-  ƖƑǄƬƓال  

ƱابƼ ƾي البƮماƼ Ƙي خƱوƱ لƛƊ ƥǀبƘ العلم Ƽي عƮرنا ƊنǙ Ǌ يوجƬ ƥخƮيƼ Ǉي العالم لǌما ت    

ÜǇيƥال الي ƥبو تول ƻو معروǋ ماǂ مةƮو الب Ü Ǌممات Ǐا حتǌحال Ǐعل Ǐǀو تب Ü ƭخƬال ƴم ƘماƮ

تƋخǂƬƊ ƦاǙ علǏ جلƮƊ ƥابƴ اليƥيǋ Ǉي تلǁ الخƱوƱ المتواجƥة البارزة علǏ بƮمة اǗنƪاǇ و التي 

 ýاخƥال Ǉم Ǉيƽǂوال.  

   Üƾيǀالتح ýƑاƪم وǋƊ Ǉي تعتبر مǌƼ ǁلƦو ب Ǌƪم تلمƪج ýǂ Ǐابعا علƱ ǁتتر ƱوƱي خǋ و      

و ƥƿ يحƥث ǇƊ يƴư نƪخة مǇ بƮمة ƮƊبعǊ علǏ ورƿة ƛم ينǂر البƮمة المƥموƹة علǏ الورƿة 

ƔلƱ ومƮالخ ƥحǕ Ǉǂنا يمǋ ا وǌب ýƥتƪالم ƾيǀتح Ƈجراƍ1.  

3-  ƔƑǉƑƮǄال ƅاƥƜƌƓ ةƓلƑƯǄال  

  :تتم المƱالبة بƎجراƇ مưاǋاة الخƱوǂ Ʊالتالي 

ƍما بموجƱ ƔلƼ Ɣرعي بمناƪبة نزاƳ مƱروƊ Ɵمام الưǀاÜƇ و ǋنا يختƭ الǀاưي الǐƦ ينƲر  - 1

  .Ƽي الƥعوǎ اƮǕلية بالƼ ýƮƽي الƱلƔ الƽرعي لمưاǋاة الخƱوƱ المتعلǀة بمحرر عرƼي

تƥǀيم ƥعوǎ مưاǋاة الخƱوƱ للمحرر العرƼي ƥǂعوƮƊ ǎلية Ɗمام الجǌة الưǀاƑية Ɗو  - 2

و ƥƿ جاƇ الحǂم المƪتحƥث تبعا لƪياƾ المƮلحة المحتملة Ü ليƪمƠ للخƮم الǐƦ يحوز . 2المختƮة

 Ƙبƛلية يƮƊ ǎعوƥ ƴƼير ǇƋب Ü ا المحررƦǋ ýحو ǚبǀتƪم ǊمƮخ Ǌينازع ǇƊ ǏƬيا و يخƼمحررا عر

ǇƊ Ǚƍ المƬرƳ مÜ  Ǉمحرر الǐƦ بيƮ ǉƥاƥر Ƽعǚ عǇ الƬخƭ الǐƦ حررǉ و وƿعǊمǇ خǚلǌا Ɗم ال

  :ýƽƹƊ ƥƿ  164خýǚ الماƥة 

                                                 
1-  ǃƽƥ ǏƴيƥƪƗال ǃوƨƥǄال ǃƑحكƈ ƲƜاƥ04-432  Ǐƺ ƠƥƊǄ2004-12- 29ال  ǏǆƯالو ƣǊƴǄال ƅƑƪǆƋ ǅǄƮƗǄو ال

 Ǐƺ ƠƥƊǄال ƿƥƗƪǄال ǎƥاƦالو ƥاƥالق ǃƑحكƈ اƤو ك Û ǏƏƑǆƜحقيق الƗال ǃلƳ Ǐƺ ƘحƓلق  2007-04-14للƴƗǄو ال
Ƴ Ǐƺ ƘحƓلل ǏǆƯالو ƣǊƴǄوية للǊƜال ƥƓƑƢǄو ال ƞلƑƬǄو ال ǃƑƨƽǓا ǃيưǆƗƓ ǏƏƑǆƜحقيق الƗال ǃل. 

2-  ƔƣƑǄ165ال ǅوǆƑالق ǅǄ يةǆƑƙال ƑǊƗƥقƺ ǃƽƥ 08/09 . 
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تحƥيƥ الجǌة الưǀاƑية المختƮة بالنƲر Ƽي الƥعوǎ اƮǕلية Ü و نحǇ نرجƠ اختƮاƭ الǀاưي * 

 ƘاƇجراǗي اƼ ررةǀالعامة الم ƥواعǀا للǀƼلي وƮǕا Ƴي النزاƼ رƲينƪ ǐƦال.  

ƥƥ المƬرƳ زمنا لتƥǀيم الƱلƔ المتưمƍ ǇجراƇ مưاǋاة الخƱوƱ و عليƦǋ Ǌا اǕمر متروǁ لم يح* 

للƪلƱة التƥǀيرية للǀاưيƼ ÜيمǇǂ تƥǀيم الƱلƔ الƽرعي لمưاǋاة الخƱوƱ المتعلǀة بمحرر عرƼي Ƽي 

ǐƊ مرحلة ǂانƘ عليǌا الƥعوǎ متǏ رǎƊ الǀاưي بǇƋ اǗجراƇ المƱالƔ بǊ منتƼ Ɲي الƼ ýƮƽي 

 Ƴالنزا.  

4-  ƔƑǉƑƮǄلƑƓ ǃƑالقي üاحƥǄ  

     ǁيǂƬوم بالتƮالخ ƥحƊ ǉرǂي ينƼعر ƥǀو عƊ يةƼة عرƿور Ǐا علƇم بناǂيح ǇƊ يưاǀلل Ǉǂيم Ǚ

Ǌليƍ Ɣوƪالمن Ʊو بالخƊ ƇاưمǗي اƼÜ Ƴي النزاƼ ýƮƽا الǌعلي ƻǀية يƼة العرǀيƛالو Ƙانǂ اƦƍ ةƮخا.   

اǕمر بمưاǋاة الخƱوÜ Ʊ و تبعا لƦلƘưƿ ǁ بý علǏ الǀاưي اƪتبعاǋƥا ƛƊناƇ الƼ ýƮƽي النزاƊ Ƴو 

 ƣمة العليا بتاريǂنية للمحƥة المƼرƺية  27/05/1992:الưƿ يƼ )ǐ.Ʃ ( ƥư)ǐ.Ɵ (1بما يلي:  

 ......" Ǐارية علƪال ƥواعǀا الǌعلي ƘǀبƱ Ü حيحةƮ يةƼة العرƿالور ǇƋب Ƙبƛ اƦƎƼ ǁلƦ Ǐو عل

Ü اǌƮحƽل ƔلƱ ǐƊ Ǉنة مƮمح ƘبحƮƊ ǐƊ Ü ميƪالمحرر الر  ǇعƱال ƘاƇجراǗ ƴưتخ ýب

  .بالتزوير 

-  ƥتبعƪة تǀيƛالو ǁتل ǇƎƼ Ü مƮالخ Ǉر مƥاƮ يرƹ ƇاưمǗو اƊ Ʊالخ ǇƋب ƾيǀالتح Ǉم Ƙبƛ اƦƍ ماƊ

 Ƴوưي الموƼ ýƮƽال ƇناƛƊ اǌب ƥيعت Ǚ و Ü ǎعوƥال ƘاƇجراƍ Ǉم."  

لخƊ Ʊو التوƿيƼ ƴالǀاưي ƹير ملزم باƪǙتجابة لƱلƔ مưاǋاة الخƱوƦƎƼ Ü Ʊا Ɗنǂر Ɗحƥ الخƮوم ا -

المنƪوƍ ƔليƊ Ü Ǌو ƮرƟ بعƥم اǙعتراƻ بخƊ Ʊو توƿيƴ الƺير Ü يجوز للǀاưي ǇƊ يƮرƻ النƲر 

                                                 
1-  Ǐƺ Ƒليƴة الǄحكǄية للǆƣǄة الƺƥƸال ƥاƥƽ27-05-1992  يةƮƽ )ǎ-Ƨ ( ƣƮ ) ǎ.Ɲ ( ƣƣƴال ÛيةƏƑƮلة القƜǄال
3 Û1994  ƫ14 ƑǉƣƴƓ ƑǄ و. 
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Ƴي النزاƼ ýƮƽي الƼ ير منتجةƹ يلةƪالو ǉƦǋ ǇƊ ǎƊا رƦƍ ǁلƦ Ǉ1ع Ǚ نيƥي المưاǀال ǇƊ ǁلƦ Ü

لتحǀيƾ حوý يǌمǊ الƾƬ الجزاƑي Ɗو التحرǐ حوý الƪنƥ بýǂƬ مجرƍ Ü ƥنما ƪيحƮر اǋتمامƼ Ǌي ا

  .الوƿاƴƑ المƽيƥة Ƽي الưǀية 

-  ǎو يرƊ Ƴي النزاƼ مةƪمية و حاǋƊ اǌا لǌيƼ ǇعوƱة المǀيƛالو ǇƊ ǐƊ يةƪǂي الحالة العƼ ماƊ

  :الǀاưي بǇƋ المƱالƔ بǊ منتƼ Ɲي الƼ ýƮƽي النزاÜ Ƴ يǀوم باǗجراƇاƘ التالية 

   1-  Ƴالنزا ýة محǀيƛالو Ǐي علưاǀال ƻرƱ Ǉير مƬƋالت.  

   2- ƾيǀرة التحƬم يتم مباƛ ÜƱبưمانة الƋب Ƴالنزا ýة محǀيƛالو ýƮƊ ƳاƥيƎي بưاǀمر الƋي.  

   3-  ƥو عن ƥوǌƬة الƥاǌƬ Ǐو علƊ Ƙاƥتنƪالم Ǐا علƥاعتما ƱوƱاة الخǋاưم ƇجراƎمر بƋحيث ي

  .  2اƿǙتưاƇ بواƱƪة خبير

     Üللنيابة Ƴوưالمو ƘاƦ ýحو ǉواǂƬ مƥƿ وƊ ýحاƊ ƥƿ رعياƼ ǇاعƱم الƮالخ Ǉǂا لم يƦƍ بعاƱ اƦǋ

 ÜيةƑالجزا ǎعوƥي الƼ ýƮƽال Ǉحي Ǐلƍ ƱوƱاة الخǋاưم ǎعوƥ يƼ ýƮƽال ƻƿالحالة يتو ǉƦǋ يƽƼ

  .تƱبيǀا لمبƊƥ الجزاƑي يعرýƿ المƥني

   4- ǀالنيابة العامة لت Ǐلƍ يةưǀال ƻمل Ƹتوبةيتم تبليǂا المǌلباتƱ يمƥ3 .  

 Üƾيǀالتح Ƈجراƍ مرƋي ǇƊ ƥالتالية و بع ƾرƱال ǎƥحƍ ǁلƪي ǇƊ يưاǀلل:  

Ɗ- ارنةǀم Ƈجراƍ4. 

Ɣ- يƮخƬور الư5الح.  

Ɯ- خ Ƈجراƍرةب.  
                                                 

1-  ƔƣƑǄ165ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǍولǓا Ɣƥقƻال ǃƽƥ 08/09. 
2-  ƔƣƑǄ165ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ يةǆƑƙال Ɣƥقƻ08/09ال. 
3-  ƔƣƑǄ165ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ ةƙلƑƙال Ɣƥقƻ08/09ال. 
4-   ƔƣƑǄ167ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
5-  ƔƣƑǄ166ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
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 *ǍولǓلة اƑة: الحǆƥƑقǄال ƅاƥƜƋ  

    Ǉانوǀجاز الƊ الحالة ǉƦǋ يƼ ارن 08/09وǀر المƮعنا Ǐلƍ اƥتناƪا ƱوƱاة الخǋاưم Ƈجراƍ ة التي

 ƥعن Ǌنǂو يم Ü ƴيƿالتو Ʃƽو نƊ Ʊالخ Ʃƽن ýالتي تحم Ƙاƥتنƪالم ýƛم Üيưاǀبحوزة ال ƥتوج

 ýبǀي Ǌمن ƇǚمƎب ƜƦتابة نماǂ ƴارنة مǀالم ƇجراƎب Ơمƪالتي ت ƾƑاƛيم الوƥǀوم بتƮمر الخƊ Ü ƇاưتƿǙا

  :علǏ وجǊ المǀارنة ƪǙيما العناƮر اǓتية 

1 -  ƥوǀا العǌمنưالتي تت Ƙيعاƿميةالتوƪالر.  

  .الخƱوƱ و التوƿيعاƘ التي ƪبƾ اǙعتراƻ بǌا - 2

3 - ǉارǂنƍ لم يتم ǐƦاة الǋاưالم Ƴوưمو ƥنƪالم Ƈالجز.   

Þ ýما العمƼ يرƺال ǎƥمية لƪا الرǌة منƮالخا ƾƑاƛالو ƥتوج ǇƊ ث وƥيح ƥƿ Ǉǂل  

    -  Ǉانوǀجاز الƊ ƥǀة  08/09لƥي الماƼ69 ǊنƊ Ǐعل Ǌمر و :" منƋي ǇƊ يưاǀيجوز لل Ƈاǀتل Ǉلو م

وزة الƺير Ʀƍا ǂانƘ حنǊƪƽ و تحƱ ƘاƑلة ƹرامة تƥǌيƥية بƎحưار اƊ ýƮǕو نƪخة مǇ الوƛاƾƑ التي ب

  ."مǀارنتǌا بالمحرر المتنازƼ ƳيǊ مƽيƥة

   الحƮوƥ الǏƬƢƪ: الحƑلة الǆƑƙية  

يƥƮǀ بالحưور الƬخƮي حưور الخƮوم Ɗمام الǀاưي ليتم ƪماعǌم و مواجǌتǌم Ǉƍ لزم اǕمر 

 ýحوƥا الحƦǋ ƥعن ƻƿمر يتوǕا ǇƎƼ ƥيƽو م Ɲوم منتƮالخ Ƴماƪ Ǉاǂ اƦƎƼ مǌمن ƥواح ýǂ ƘاƇعاƥƍ .   

    ǁلƦ ƻǚمر خǕا Ǉاǂ اƦƍ ي حالة ماƼ ماƊÜ ƾيǀلة التحƮور  و يتم مواưمر بحƋي ǇƊ يưاǀلل

ǊحتƮ و ǊبيعتƱ يƼ Ƴالمتناز ƥǀالع Ɣاتǂ وƊ محرر.  

     ƇناƛƊ وƊ ƥǀتابة العǂ مǌتƥǋاƬم ýم حوǌماعƪل ǁلƦ Ǉاǂ Ƈواƪ ƥوǌƬور الưمر بحƋي ǇƊ Ǌما لǂ

ƥǀتابة العǂ روا عمليةưح ǇيƦال ƥوǌƬو الƊ ǊاتƦ ƥي حƼ ƥǀالع ƥوǌƬ ƥوǌƬبال ƥƮǀو ي ÜǊيعƿتو             

Ǌيعƿو تو.  
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م وƾƼ ما ƪبǂƦ ƾرƼ ǉي و ƍجراƪ ƇماƳ الǌƬوƥ و ǂيƽيتǊ خاƴư لƪلƱة الǀاưي و ǂيƽية Ʀلǁ يت   

ƾابƪالمبحث ال .  

  

  ƥƜƋاƅ الƔƥƓƢ: الحƑلة الƑƙلƙة  

ƎƼ Ü يƑاǀمر التلǕبا Ʃنية ليƽالخبرة ال Ǐلƍ ƇاللجوǇ  ورưالح ǐƊ ǇورتيǂƦالم Ǉيلتيƪالو Ƙانǂ

 Ƈاللجو ǐرورưال Ǉم ƠبƮƊ ǊنƊ ƻلǂي المưاǀال ǎƊو ر Ǉيتيƥير مجƹ ƥوǌƬال Ƴماƪ ي وƮخƬال

ƼلǇƊ Ǌ يƥƮر حǂم يưǀي بموجبǊ تعييƊ Ǉحƥ الخبراƇ الƽنييǇ المختƮيǗ ǇجراƇ عملية  ƍÜلǏ خبرة

 Ƴالنزا ýو المحرر محƊ ƥǀالع Ǐوعة علưالمو ƘماƮارنة البǀو مƊ ƱوƱاة الخǋاưم   .  

     Ƴالنزا ýة محǀيƛالو Ǐي علưاǀر الƬƌارنة 1و يǀة للمƥالمعتم ƾƑاƛالو Ǐعل ǁلƦǂ رƬƌو يÜ      

ǂعناƮر تƥǀير مƴ المحرر المتنازƼ ƳيƊ Ǌو يƋمر بƎيƥاعǌا بƋمانة الưبÜ Ʊ ليتم ƪحبǌا  و يحتƲƽ بǌا

  .مƱ Ǉرƻ الخبير المعيǇ مǀابý توƿيعǊ باƪǙتǚم 

     ýƮǕار اưحƎية بƥيƥǌرامة التƺلة الƑاƱ Ƙو تح Ǌƪƽن Ƈاǀتل Ǉمر و لو مƋي ǇƊ يưاǀو يجوز لل

انƘ مǀارنتǌا بالمحرر المتنازƼ ƳيǊ مǀيƥة و ǋي Ʀƍا ƊÜ ǂو نƪخة مǇ الوƛاƾƑ التي بحوزة الƺير

  .بالنƪبة للخƮوم ǚƮ167حية ƪبƾ للمƬرǇƊ Ƴ خولǌا للǀاưي بموجƔ الماƥة 

مǀابý وƛ Ü ýƮم يƋمر الǀاưي  Ü بƋمانة ưبƱ الجǌة الưǀاƑية2توǉƦǋ Ƴƥ الوƛاƾƑ التي يƪلمǌا للƺير

Ƭ Ǉزمة التي مǚابير الƥالت ƦباتخاƋǉƦǋ Ǐة علƲƼا المحاǌو  نƊ اǌخƪو نƊ اǌعلي ƳǚƱǗو ا ƾƑاƛالو

    ƍ.3رجاعǌا Ɗو ƍعاƥة ƥƍراجǌا 

                                                 
1-  ƔƣƑǄ168ال  ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
2-  ƔƣƑǄ168ال  ǅوǆƑالق ǅǄ يةǆƑƙال Ɣƥقƻ08/09ال  . 
3-  ƔƣƑǄ168ال  ǅوǆƑالق ǅǄ ةƙلƑƙال Ɣƥقƻ08/09ال. 
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ǂما تعرƯ علǏ الǀاưي ǂƬƍاƘǙ تنƽيƦ مưاǋاة الخƱوƪǙ Ʊيما المتعلǀة بتحƥيƥ الوƛاƾƑ المعتمƥة    

ƥيما بعƼ مǂالح Ǌمنưيت ǇƊ Ǐعل Ü ƻالمل Ǐير علƬƋالت ƥبمجر ǁلƦ يƼ ýƮƽارنة و يǀي عملية المƼ1.  

  

 ƑيǆƑƙ : ƔƑǉƑƮǄال ƔƥƪƑƓǄ ǍلƳ ةƓƗƥƗǄال ƛƏƑƗǆال  

  :للǀاưي ǇƊ يƪتخلƭ النتاƝƑ مǇ خýǚ حǂمƼ Ǌي الموưوƳ تبعا للƽرưياƘ الƛǚƛة

1 - Ǌعلي Ǐعƥالم Ɣياƹ.  

2 -  Ǌعلي Ǐعƥالم ƻاعترا.  

3 - ƔƦاǂال ƇعاƥǗحالة ا .  

1-  ǈليƳ ǍƳƣǄال ƒƑيƷ  

Ʈيا Ƽي ƥعوǎ مưاǋاة الخƱوƱ المرƼوعة يعتبر الǀاưي عƥم حưور المƥعǏ عليǊ المبلƬ Ƹخ    

ƳرƬر مƦع ƥما لم يوج ÜƳالنزا ýالمحرر مح Ǌمنưبما يت Ǌرارا منƿƍ ÜليةƮƊ ةƽƮ2ب . Ɣيƺا تƦƍ ماƊ

المƥعǏ عليǊ رƹم Ʈحة تǂليƥ ǊƽوǇƊ Ǉ يبلƬ ƸخƮيا Ƽ ÜوưعيتǊ تƪتوǐ مƴ الƊ ǐƦنǂر Ɗو لم 

 ƘاƇجراǗا ƴو بالتالي تتب Ü ƴيƿو التوƊ Ʊالخ Ǐعل ƻة  يتعرƥي الماƼ اǌعلي ƭوƮو ما  165المن

Ǉانوǀال Ǉا مǌاة  08/09يليǋاưيام بالمǀال ýة بمراحǀ3المتعل .  

2-  ǈليƳ ǍƳƣǄال ƹاƥƗƳا  

                                                 
1-  ƔƣƑǄ170ال  ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
2-  ƔƣƑǄ171ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
3-  ƔƣƑǄ173ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
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     Ǉوǂي Ǐحت Ü ǁلƦا بƥاǌƬƍ عيƥي للمưاǀال ǏƱعƊ Ü تابة المحررǂب Ǌعلي Ǐعƥالم ƻا اعترƦƍ

جية Ƽي مواجǌة الخƮم الǂ ǐƦتبǊ حجة علǏ المǀر بÜ Ǌ و يحوز المحرر العرƼي بƽعƦǋ ýا الحǂم ح

Ǌعƿو وƊ1  .  

3- Ƒالك ƅƑƳƣǕلة اƑح ƒƤ  

     ƴƿو موƊ Ɣتوǂم Ƴالنزا ýالمحرر مح ǇƊ ÜƱوƱاة الخǋاưم Ǉم Ƙبƛ ǐƦم الƮالخ Ǐم علǂيح 

عليǊ مƱ ǇرÜǊƼ بƺرامة مƥنية مǇ خمƪة ƥ ƻǙƈينار ƍلǏ خمƪيƊ Ǉلƥ ƻينار ǂجزاƇ عǇ اǗنǂار 

  .2التعويưاƘ المƥنية و المƮاريƥƻوǇ المƪاƩ بحƾ المƱالبة ب

ǏǆƑƙال Ʊƥƻال :ƥويƦƗلƑƓ ƅƑƳƣǕا ƅاƦƋ ǈƗƯلƨ  

 ƣøيǊǄƗ  

اǕحǂام المتعلǀة بالتزوير المنƮوƭ عليǌا Ƽي المواƥ  08/09مǇ الǀانوǇ  871لƊ ƥǀحالƘ الماƥة     

175  Ǐلƍ188 اريةƥǗم اǂمام المحاƊ Ǉانوǀا الƦǋ Ǉم.  

 ƥوǀالع ƥư بالتزوير ƇعاƥǗا Ǉƍ ƥǀيير عƺو تƊ ƻتزيي Ƙباƛƍ Ǐلƍ ƻƥǌالتي ت ǎعوƥو الǋ Ü ميةƪالر

Ǌليƍ مزورة Ƙة معلوماƼاưƍ وƊ ǉتحرير ƾبƪ3 .  

و ƥƿ تǉƦǋ ƻƥǌ الƥعوƊ ǎيưا ƍلƛƍ ǏباƘ الƱابƴ المƱƮنƴ لƦǌا العƥǀ و يǀام اƥǗعاƇ بالتزوير    

  .بƱلƼ Ɣرعي Ɗو بƥعوƮƊ ǎلية 

يƥة المتاحة ƿانونا Ü لƥǌم ƿوة المحرراƘ الرƪمية Ƽي و اƥǗعاƇ بالتزوير يمýƛ الوƪيلة الوح   

ƘباƛǗاÜ  Ǉوƥ اǋارǂنƍ ƥمجر Ü يةƼالعر Ƙحة المحرراƮب Ʃاƪي للمƽǂي ƥƿ بينماǗا ƳتباƎلزام ب

  .ƍجراƇاƘ اƥǗعاƇ بالتزوير
                                                 

1-  ƔƣƑǄ172ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
2-  ƔƣƑǄ174ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
 .Ɠǆ ƫ Û217يƬ üقÛƥ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -3
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    Ǐلƍ Ƈاللجو ƘباƛǗي اƼ يƼوة المحرر العرƿ مƥǌا لǌيƼ Ǉالتي يتعي ƘǙالحا Ưبع ƥتوج ǁلƦ ƴو م

  . Ǉ عليǌا بالتزويرالƱع

 .و التزوير المƥعǏ بƍ Ǌما ǇƊ يǂوǇ ماƥيا Ɗو معنويا  

 

 

  

  ǎƣƑǄال ƥøويƦƗال  

Ʀƍا حƥث ƥƍعاƇ بǇƋ المحرر المنƪوƥƮ Ɣورǉ مǇ موƻƲ عام لم يƥƮر منƊ Ǌو Ɗنƥƿ Ǌ حƥث    

Ɗو  ǂ ƇاƦǋ Ǉا المحرر رƪمياتƺيير Ɗو ưƍاƼة ƍلǏ المحرر الǐƦ تم اƿǗرار بƊ Ǌو تƛبƮ Ƙحتƪ Ü Ǌوا

  .عرƼيا

و مƛاƦ ýلƍ ǁزالة جزƇ مǇ المحرر بالƊ ƴƱǀو التمزيǗ ƾعƥام بعƯ عباراتǊ بنية الƊ ƫƺو    

 ƥنƪال ƫامǋ يƼ ǇƑاƥال Ʊونة بخƥم Ƙانǂ ي العبارة التيƼ ةƼاưǗالمحو و ا ƾريƱتزوير ب ýوƮح

 Ǌباتƛƍ ƥنƪحرر ال ǐƦال Ǉيƥال Ƹة مبلǀيǀح Ǐعل ýƥت Ƙانǂ و التي.  

  ǎ الƦƗويƥ الǆƴǄو 

Ɗما بالنƪبة للتزوير المعنوƮƼ ǐورتǇƊ Ǌ يحýƮ اƥǗعاƇ بǇƋ الموƻƲ العام ƥƿ وƼ ƴưي     

 Ǌتنجم عن Ǚ اƦƍ Üǐمعنو ýǂƬا الƦǌو التزوير بƊ ǉورưي حƼ Ƙة التي تمǀيǀالح ƻالمحرر ما يخال

لƛƊ ǇƋƬار ماƥية Ƽي المحرر Ü و بالتالي Ǚ تيƪر عملية اǂتƬاǙƍ ǊƼ عƱ Ǉريƾ الرجوƍ ƳلƮ ǏاحƔ ا

 Ƙة البياناƼلمعر.  

و ǂما ƪبƘǀ اƬǗارة ƍليǇƎƼ ÜǊ الƱعǇ بالتزوير يǂوƼ Ǉي العǀوƥ المƼƥوƳ بǌا للمناƬƿة Ɗمام     

الưǀاÜƇ يƬمý العǀوƥ الرƪمية و المحرراƘ العرƼية و ǋو بƦلǁ يختلƻ عǇ مưاǋاة الخƱوƱ التي 
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 Ǐوم علǀت ƱوƱاة الخǋاưم ǇƊ ماǂ Ü يةƼالعر Ƙالمحررا Ǐر علƮتǀت Ǐعƥالم Ǉلبي مƪ ƻƿمو

عليÜǊ بحيث يǂتƽي باǗنǂار بينما يǂوǇ للخƮم Ƽي ƥعوǎ التزوير ƥورا ǋجوميا بحيث يƴƼƥ و ǋو 

  .علǏ  يǀيǇ مƊ Ǉمرǉ بوجوƥ تزوير Ƽي العƊ ƥǀو المحرر 

و يمǇƊ Ǉǂ يتم اƥǗعاƇ بالتزوير ǂ Üما ǋو الحاƼ ýي تحǀيƾ الخƱوƍ Ʊما ƛƊناƪ Ƈير الخƮومة    

ǌا بالمحرر Ü و Ʀلǁ عƱ Ǉريƥ ƾعوǎ التزوير الƽرعية Ü و ƍما عƱ Ǉريƥ ƾعوǎ التي يحتƼ Ɲي

  .مبتƑƥة Ü و ǋي ƥعوǎ التزوير اƮǕلية 

و المƪتحƥث بموجƔ الǀانوǇ الجƥيǋ Ü ƥو ƍمǂانية الƱعǇ بالتزوير عƱ Ǉريƥ ƾعوƮƊ ǎلية Ɗمام     

وǀƼا لǂƬǖاý المǀررة لرƴƼ  اƥǗارÜǐمام الǀاưي Ɗو بالتالي تƱبيƦ ƾاƘ اǕحǂام  Üالǀاưي المƥني 

الƥعوǎ و ǋو Ʊريƹ ƾير عاǐƥ و مƋلوƻ تǌƲر ƊمامǊ بعƯ التƪاƘǙƌ حوƼ ýاƥƑة Ʀǋا التƺيير ǂما 

 ǇǂيمƊ ƭاƮختǙا Ɗƥحيث مب Ǉم Ưتعار ǊيƼ Ǉوǂي Ǉالنوعي.  

عƥ ي –اƥǗارǐ باǗحالة  –حيث Ƽ ǇƊتƠ المجاý لƥعوǎ التزوير اƮǕلية Ɗمام الưǀاƇ المƥني    

 Ǉم Ʃǂالع Ǐعل Ü ýبƿ Ǉي مƑاưǀال ƥاǌجتǙا ǊƼو لم يعر Ü ǐرƑالجزا ƴريƬالت ǊƼيعر Ǚ اƥيƥما جǂح

  ƦÜلÜ ǁ عرƻ موƻƿ المحǂمة العليا Ü اتجاǋا واحƥا يưǀي بǇƋ الƱعǇ بالتزوير بموجƱ ƔلƮƊ Ɣلي

  . 1و يتم بƱلƼ Ɣرعي Ɗمام الưǀاƇ المƥنيÜ يتم Ɗمام الưǀاƇ الجزاƑي 

Ʀǋا اƪǙتƛناǙ Ƈ يعني اƪتحƥاث وƬ ƴưاƼ Ü Ʀالǀاưي الجزاƑي مخوƦǂ ýلǁ بالýƮƽ و ƿƍ Ǉƍرار    

مƿ ǇانوǇ اǗجراƇاƘ الجزاƑية Ü مƥ ǇƊ ƴعوǎ التعويƼ02  Ưي الƥعوǎ المƥنية التبعية وǀƼا للماƥة 

ǋي مƮ Ǉميم اختƮاƭ الǀاưي المƥنيÜ لǇǂ حƪ Ǉƪير العƥالة يưǀي مƥ اǙختƮاƼ Ü ƭالوǙية 

 .وǙية النƲر Ƽي النزاƳ اƮǕلي ǋنا Ü مƬتǀة مǇاƪǙتƛناƑية 

 Ǘوƈ :وƦƗلƑƓ ǅƴƯية يالƺƥƴال ƣقوƴال Ǐƺ ƥ  

                                                 
1-  ƥاƥƽ ǃƽƥ ƹلǄ Ǐƺ314645 Ǐƺ ƠƥƊǄ Û:06/07/2005 ƣƣƴال ÛƑليƴة الǄحكǄلة الƜǄ Û 02 ةǆƨ Û2004. 
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     Ǉجملة م Ǉانوǀال ƱترƬلية يƮƊ ǎعوƥو بƊ رعيةƼ ǎعوƥب Ƈواƪ بالتزوير ǇعƱرة الƬمبا ýبƿ

  : الƬروǋƊ Ʊمǌا

1 - Ʈي ǇƊƟر  ǊيƼ Ƴبالمحرر المناز Ǌǂƪبتم Ǌعلي Ǐعƥالم.  

  .المتنازƼ ƳيǊ منتجا Ƽي الƥعوǇƊ ǎ يǂوǇ المحرر  - 2

3 -  ƳاƥيƎمر بǕو ا Ƴالنزا ýة محǀيƛالو Ǐير علƛƋبالت ǁلƦ التزوير و ǎعوƥ رةƬي بمباưاǀال ǇƦƋي ǇƊ

Ʊبưمانة الƋا بǌلƮƊ.  

Ʀƍا تعلƾ اǕمر بمحرر عرƼي و ǂاǇ العƥǀ مǇ العǀوƥ التي يمǇǂ اƪتبعاǋƥا بالƱرƾ المǀررة  - 4

ýƱي الباƼالعر ƥǀالعǂ انوناƿ ƥوǀالع Ǉم Ƴا النوƦǋ ǇƎƼ اريةǀية العǂالمل ýǀن Ǐعل ƔƮالمن Ü ǚƮƊ   و

ǋي ƪƊاƪا باƱلة ǇǕ نýǀ الملǂية يƬترƱ الǀانوǇ  1970المحررة بعƥƮ ƥور ƿانوǇ التوƛيƪ ƾنة 

 Ǉتيƥار الماǌƬǗمية و اƪرر  324الرǂني 793مƥالم Ǉانوǀال Ǉم.  

عǇ العƥǀ الباýƱ و الƼ ýƮƽي الƥعوǎ علƽƼ Ǐي ǉƦǋ الحالة يمǇǂ للǀاưي ǇƊ يƮرƻ النƲر     

  .الحالة التي ǋي عليǌا

يƬترƊ Ʊيưا ǇƊ يǀام نزاƳ بيǇ الخƮوم Ǚ Ʀƍ يجوز مباƬرة الƥعوǎ الƽرعية بالتزوير Ƽي  - 5

  .الưǀايا المƥنية Ǉƍ لم يǋ Ǉǂناǁ خƮام ƿاƑم بƥعوƮƊ ǎلية Ɗمام نƩƽ الǀاưي

لتزوير يتعلƾ بمحرر عرƼي Ɗو محرر رƪمي ƦƎƼ Üا و ǋنا يختلƻ اǕمر Ƽيما Ʀƍا ǂاǇ الƱعǇ با    

  .يƥǀم بƋƬنƱ ǊعǇ يجǂǇƊ ƔاǇ اǕمر يتعلƾ بمحرر عرƼيƎƼ ÜنǊ باưǗاƼة ƍلǏ الƬروƱ الƪالƽة الǂƦر 

  :1يلو المنازعة Ƽي المحرر العرƼي يمƛƍ Ǉǂارتǌا علǏ النحو التا

التوƿيƊ ƴو الǂتابة الوارƥة عƱ Ǉريƥ ƾعوǎ مưاǋاة الخƱوƦƍ Ʊا تعلƾ اǕمر ƪƊاƪا بمƮ ǎƥحة  - 1

  .بالمحرر مǇ عƥمǌا

                                                 
 . ƣƓƳÛ  ƫ152 الƥحÛƔƥƑƓƥƓ ǅƑǄ الƲƜƥǄ الƓƑƨق -1
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2 -  ƭخƬال ƻرƱ Ǉم ǉلم يتم تحرير ƥتنƪالم ǇƋب ǇعƱي حالة الƼ التزوير ǎعوƥ ƾريƱ Ǉو عƊ

ǊƑجزاƊ ƥحƊ يƼ ƻو تزييƊ ييرƺت ýمح Ǉاǂ ǊنƊ وƊ Ǌعƿو ǐƦ1ال.  

- Ƽر Ƈواƪ التزوير ǎعوƥ Ǐلƍ ƾرƱنتƪ و ÜƱوƱاة الخǋاưم Ǉنا عƛƥتح ǇƊ و ƾبƪ ƥǀو ل Ƙع

 ƔلƱ وƊ رعيƼ ƔلƱ ƔليبموجƮƊ.  

ƥǀم ƛƊناƪ Ƈير الخƮومة ƪ ÜواƇ بموجƱ ƔلƼ Ɣرعي Ɗو يƱعǇ بالتزوير Ƽي محرر عرƼي الƦƎƼا    

 ÜǊيƼ Ƴبالمحرر المتناز Ǌǂƪبتم Ǌعلي Ǐعƥالم ƠريƮة تƱريƬ لية بالتزويرƮƊ ǎعوƥتب ƴتب

ة بƎجراƇاƘ مưاǋاة المتعلǀ 08/09مǇ الǀانوǇ  165اǗجراƇاƘ المنƮوƭ عليǌا Ƽي الماƥة 

ƱوƱ2الخ .  

  Üبعƥم اƪتعماý المحرر المƱعوƼ ǇيǊ بالتزوير Ɗ3ما Ʀƍا ƮرƟ المƥعǏ عليƼ Ǌي الƥعوǎ اƮǕلية   

ƥوƍ ǇخưاƳ الƪنƥ للمưاǋاة ما ƥام الƥƿ ƻƥǌ تحƾǀ و ǋو  ÜيعƱي الǀاưي ǌƬƍاƥا بƦلǁ للمƥعي

  .اƪتبعاƥ الƪنƥ مǇ مجاý المناƬƿة

Ü  ǇƊالƽرعي عǇ الƥعوǎ اƮǕلية المتưمنة الƱعǇ بالتزوير Ƽي محرر عرƼيما يميز الƱلƔ و     

 ƇعاƥǗبا ƇاƽتǂǙم اƥالتزوير و ع ǊوجƊ Ǉمưتت ǇƊ Ɣيج Üانيةƛي الحالة الƼ ǎعوƥال ƟتتاƼة اưعري

  .المحرر العرƼي مزور

  ƑيǆƑƙ : يةǄƨƥال ƣقوƴال ƥويƦƗƓ ƅƑƳƣǕا  

اƥǗعاƇ بالتزوير ƥư العǀوƥ الرƪمية ƦƎƼا ǂاǇ اǕمر  08/09مǇ الǀانوǇ  179لƥǀ عرƘƼ الماƥة    

 Ǉة مƥتمƪالم ǊوجǕا ǁبتل ƾمر يتعلǕا ǇƎƼ ميƪبمحرر ر ƾيتعل:  

- ƾيƛالتو Ƙباƛƍ.  
                                                 

1-  ƔƣƑǄ175ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
2-  ƔƣƑǄ176ال ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
3-  ƔƣƑǄ177ال  ǅوǆƑالق ǅǄ ǃƽƥ 08/09. 
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-  ǉتحرير ƾبƪ ƥǀيير عƺت.  

  .ưƍاƼة معلوماƘ مزورة -

- ƥǀللع ƴنƱƮالم ƴابƱال Ƙباƛƍ.  

اƊ ƾƼو Ƭخƭ مýǋƌ لƦلǂ ǁالموƽƲيƦƍ Ǉا و ǂما ǋو معلوم Ƽالعǀوƥ الرƪمية تحرر مƿ Ǉبý مر   

  .اƥǗارييǇ و الموǀƛيǇ الƦيǇ يتمتعوǇ بƽƮة الưبƱية العمومية

العƥǀ الرƪمي عƥǀ يƛبƼ ƘيǊ موƊ ƻƲو ưابƱ عمومي :"مǇ الǀانوǇ المƥني 324و لƥǀ عرƘƼ الماƥة 

ǀانونية ما تلǀاǉ مƦ Ǉوǐ الǇƋƬ و ƦلƱ ǁبǀا لǂƬǖاý ال Ɗو Ƭخƭ مǂلƻ بخƥمة عامةÜ ما تم لƥيƊ Ǌو

ǊƮاƮو اخت ǊتƱلƪ ƥوƥي حƼ و."   

يعتبر العƥǀ الرƪمي حجة لمحتوǎ اǙتƽاƾ المبرم بيǇ اƱǕراƻ : "6مǂرر ƛ324م ưƊاƘƼ الماƥة    

ǇƋƬال ǐوƦ م وǌتƛة و ورƥƿالمتعا"... .  

   ƠلƱƮم ýتعمƪا ǊنƊ ǐرƑالجزا ƳرƬالم Ǐعل Ʋحǚمحرر" و ما ي "ƠلƱƮية و مƼالعر ƥوǀي العƼ "

ƥǀع " ƥوǀي العƼميةƪالر.  

    1-  ƥøويƦƗلƑƓ ǏƳƥƻال ƅƑƳƣǕا Ǐƺ  

ƥيم Ƽي ǐƊ حالة تǂوǇ عليǌا الƥعوÜǎ و Ʀلǁ بتǀ –بƮورة Ƽرعية  –يǂوǇ اƥǗعاƇ بالتزوير     

ǀمة المتǂالمح Ɣتاǂ لمƿ يƼ رير ǎعوƥال ǁا تلǌمامƊ ورةƲن.  

ƈ-  ƥويƦƗلƑƓ ǏƳƥƻال ƅƑƳƣǕا ƔƥƑƙƋ  

ǇƎƼ اƥǗعاƇ الƽرعي بالتزوير يƛار بمǂƦرة توƳƥ  08/09مǇ الǀانوǇ  180اƪتناƥا Ǖحǂام الماƥة     

Ɗمام الǀاưي الǐƦ ينƲر Ƽي الƥعوǎ اƮǕليةÜ و يجǇƊ Ɣ تبيƼ Ǉي ǉƦǋ المǂƦرة مواưيƴ التزوير 
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ة عƥم الǀبوƼ Ü ýيجǇƊ Ɣ تتưمǇ المǂƦرة بƿƥة اǕوجǊ التي يƪتنƥ عليǌا المƥعǏ بǌا تحƱ ƘاƑل

  . 1الخƮم ƛǗباƘ التزوير

     Ƴتباƍ ميƪر ƥǀع ƥư رعيا بالتزويرƼ اƇعاƥƍ ومƮالخ ƥحƊ ارƛƊ Ǐي متưاǀال Ǐعل Ɣو يج

  :حƔƪ  181اǗجراƇاƘ التالية وƾƼ ترتيƔ وروǋƥا Ƽي الماƥة 

يجوز  Ɲ الƥعوǙ ǎ يتوƻƿ علǏ العƥǀ المƱعوƼ ǇيƊ Ǌو ƹير منت Ʀƍا رǎƊ الǀاưي بǇƋ الƼ ýƮƽي - 1

 ƇعاƥǗا Ǉر عƲالن ƻرƮي ǇƊ Ǌل.  

2 -  ƠريƮللت Ǌمƥƿ ǐƦم الƮعو الخƥي ǊيƼ ǇعوƱالم ƥǀالع Ǐعل ƻƿيتو ǎعوƥي الƼ ýƮƽال Ǉاǂ اƦƍ

Ǌب ǁƪيتم Ǉاǂ اƦƍ عما.  

 3 -  ǐƊ ƥو لم يبƊ ميƪبالمحرر الر ǁƪم التمƥم بعƮالخ ƟرƮ اƦƍƠريƮتÜ                 ƥتبعƪا

  . المحرر

Ɗما Ʀƍا تمǁƪ الخƮم باƪتعمالƥ ÜǊعا الǀاưي ƍلƍ ǏيƥاýƮƊ Ƴ العƊ ƥǀو نƪخة مƱابǀة عنǊ بƋمانة  - 4

ƊيامÜ و Ƽي حالة عƥم ƍيƥاƳ المƪتنƼ ƥي ) 8(خƊ ýǚجǙ ý يزيƥ علƛ Ǐمانية الưǀاƑيةưÜبƱ الجǌة 

ǉƥتبعاƪيتم ا Üةƥƥالمح ýجاǓا.  

                                                 
Ǐƺ ǈǆƈ Û Ƒǆ حƑلة اƑƓ ƅƑƳƣǕلƦƗويƥ يقوƏƥ ǃيƧ الǊƜة القƏƑƮية ƗƓحƣيƣ اüƜǓ الǎƤ يƝƥƬ و ǅǄ الǄقǆƑƽ ƥƥو -1

ƤƋ ƑǄا كǅƑ يƑǄƴƗƨƑƓ ƿƨǄƗلǗ ǈǆƈ ƥƥƽ ǅƋ ƑǊ يǆوǎ اƑǄƴƗƨلƈ ƑǊو  –الƦƗƓ ǍƳƣǄويǘƢ–  ƑǉƥلƦƥƓƈ ǅǄ ǈ الوƙيقة 
ƥكوƤǄال ƣǆƗƨǄال ƣƴƓƗƨا Û ƣƥال ǅƳ Ɩكƨ.   

   ƑǊƓ ƿƨǄƗǄ ǈǆƈ ƥƥƽ اƤƋ ƑǄƈ  Ǐƺ üƬƻي ǏƗلية حƬǓة اǄوƬƢال Ǐƺ üƬƻال ƹƽيو ǅƈ ƑǄƋ ƧلƜǄلل ƦوƜي ǈǆƋ Û
 Ǘ ليةƬǓة اǄوƬƢال Ǐƺ üƬƻال ǅƈ ǈل ǌƅاƥƗ اƤƋ ƥويƦƗلƑƓ ǅƴƯال ǅƳ ƥưǆال ƹƥƬي ǅƈ ƑǄƋ و Û ƥويƦƗال ǌوƳƣ

 ǇƥويƦƗƓ ǍƳƣǄال ƣǆƗƨǄال ǍلƳ ƹƽوƗي.  
     ƖƓƙ ƑǄو ل-   üƑية الحƮƽ ǅǄ–  ƹƥƯ ǅǄ ةǄƣقǄيقة الƙالو ƥويƦƗ ǈيƺ ǅƴƯي ƑيƳƥƺ ƑƓلƯ ǃƣƽ ǅƳƑƯال ǅƈ

 ƥيƸƗل ƞƬ لو ǎƤال ǎƥǉوƜال Ʋƺƣا الƤǉ واƪƽƑǆي ǃل ƱوƮوǄال ƔƑƮƽ ǅƈ ǗƋ Û يةƑǊǆال ǍلƋ ǈƓلƯƓ ƿƨǄƗ و ǈǄƬƢ
 ƭقǆلل ƑƓƜوƗƨǄ و ǅوǆƑللق ƑƻلƑƢǄ ƅƑƜ ǃǉƥاƥƽ ǅƋ اƤل Û يةƮالق Ǐƺ ǎƈƥال ǈƜو.  

     ǃƽƥ ƥاƥƽ76.026 ǄǏƺ ƠƥƊ:02/03/1992Û  ÛüوǓا ƣƣƴال ÛيةƏƑƮلة القƜǄ1994ال Û ƫ21.   
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ǂاƦǋ ýƮƊ Ǉا المƪتنƥ موƥعا ưمǇ محƽوƲاƘ عموميةÜ يƋمر الǀاưي الموƳƥ لƥيƦǋ Ǌا Ʀƍا  - 5

 .اýƮǕ بتƪليمƍ ǊلƊ Ǐمانة ưبƱ الجǌة الưǀاƑية

  

  

 ƒ– ƥويƦƗلƑƓ ǏƳƥƻال ƅƑƳƣǕة اƴƓƗ  

 1يجƔ علǏ الǀاưي ƍرجاƇ الƼ ýƮƽي موưوƳ الƥعوǎ اƮǕلية ƍلǏ حيƥƮ Ǉور الحǂم Ƽي التزوير

 Ƙبوƛم بǂي الحưƿ اƦƎƼالتزوير:  

1 - Ǌيلƥما تعƍ يا وƑو جزƊ لياǂ ǊبƱƬ وƊ المحرر ƻǚتƍ وƊ زالةƎما بƍ يưاǀمر الƋي  .  

  .يƪجý المنƱوƾ علǋ Ǐامƫ العƥǀ المزور - 2

يǀرر الǀاưي ƍما ƍعاƥة ƥƍراýƮƊ Ɯ العƥǀ الرƪمي ưمǇ المحƽوƲاƘ التي اƪتخرƜ منǌا Ɗو  - 3

Ʊبưمانة الƋب ǊƲƽ2ح.  

يخƴư الحǂم الƽاƼ ýƮي ƥعوǎ التزوير الƽرعية ƍلǏ جميƱ ƴرƾ الƱعǇ العاƥية و ƹير العاƥية      

و نتيجة لƦلƦƍ Üǁا Ɗمر الحǂم برƥ المƪتنƥاƘ الموƥعة بƋمانة الưبǚƼ ÜƱ تƪترƥ المƪتنƥاƦƍ Ǚƍ Ƙا 

Ǌي بưǀالم ƇيƬوة الƿ Ƙ3حاز Ɣبا Ǉو م Üالمعني ƔلƱ Ǐا علƇبنا Ü ǁلƦ ƻǚمر بخƋما لم ي Ü 

الحƽاƲ علǚƪ Ǐمة المƪتنƥاƘ الموƥعة لƊ ǎƥمانة الưبÜ Ʊ المƱعوƼ Ǉيǌا بالتزوير Ǚ Ü يجوز تƪليم 

  .4نƪخة رƪمية منǌا Ǚƍ بموجƊ Ɣمر علǏ عريưة

                                                 
1-   ƔƣƑǄ182ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
2-  ƔƣƑǄ183ال   ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
3-  ƔƣƑǄ184ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
4-  ƔƣƑǄ185ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
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حيث ƊنǊ و ǂ ǇƍاǇ الǀانوǇ يمǇǂ الưǀاة مƮ Ǉرƻ النƲر عǇ :" و لƘưƿ ƥǀ المحǂمة العليا      

Ɗ Ǚƍ ǉنǌم يجƔ عليǌم ǇƊ يعللوا Ʀلǂ ǁما Ɗنǌم لم يƽƬǂوا عǇ اƥǗعاƇ و اƪتبعƥ الƪنƥ المƥعي بتزوير

 ǉƥتبعاƪو ا Ǌبولƿ ýرورة تعليư حيث Ǉم Üǎعوƥي الƼ Ɲير منتƹ ƥتبعƪالم ƥتنƪالم Ǉاǂ اƦƍ م ماǌيƊر

 ǇعوƱالم ƳوƼƥ Ơي ترجيƼ اǌليƍ ƥتنƪلة التي اƥǕبيعة اƱ ية وǋوا ماƬƿلم يبينوا و لم ينا ǁلƦǂ مǌنƊ و

ƍ Ǉجابة الƼƥوƳ المتعلǀة بتزوير الوƛاÜ ƾƑ لƦا ƿ ǇƎƼرارǋم المƱعوǇ جاƇ بعمومية ǋƥưم و ƽƹلوا ع

 Ʃƽمام نƊ يةưǀحالة الƍ و Ǌưǀن ǁلƦب Ǉو يتعي ýالتعلي ƭƿانوني ناƿ ƩيƪƋت Ǉة مƥƥالمح Ƙلماǂال

  ".1المجلƩ مǚǂƬ تǂƬيƈ ǚخر

    Ƙùưƿ ماǂ ":بت Ǐعƥالم ƥتنƪالم ǇƊ ýية الحاưƿ يƼ Ƙابƛال Ǉاǂ و لما Ǌعلي ƻƿيتو ǉزوير

الƼ ýƮƽي الƥعوǎ اƮǕليةÜ و ǂ ƥƿاǇ علưƿ Ǐاة الموưوǇƊ Ƴ يوƽƿا الƼ ýƮƽيǌا لحيǇ الƼ ýƮƽي 

ƥعوǎ التزويرƊ Ǚƍ Üنǌم رưƼوا Ʀلǁ و ƪببوا ƿرارǋم برƪمية العƎƼ Ü ƥǀنǌم بƦǌا الưǀاƇ خالƽوا 

Ǉانوǀ2ال ."  

Ƽي حالة اƥǗعاƇ بالتزوير يǀوم رƑيƩ مǇ المǀرر ƿانونا Ɗنǂ ": Ǌما Ƙưƿ المحǂمùة العليùا      

ما Ʀƍا ǂاǇ  –المƥعǏ بتزويرǋا  –الجǌة الưǀاƑية بتحƥيƥ اǕجý الƮ ǐƦرƟ خǚلǊ مƊ Ǉبرز الوƛيǀة 

يتمǁƪ باƪتعمالǌا ƿ ǇƎƼرر ƊنǙ Ǌ ينوǐ اƪتعمالǌا Ɗو Ƙǂƪ عǇ الرÜƥ اƪتبعƥ المƪتنƥ المǂƦورƊ Üما 

ƍ Ʃيجوز للمجل ǊنƎƼ اǌب ǁƪمتم ǊنƊ ررƿ اƦƍ ýƮƽي Ǐلية حتƮǕومة اƮي الخƼ ýƮƽال ƻƿيو ǇƊ ما

Ƽي ƥعوǎ التزوير و ƍما ǇƊ يƮرƻ النƲر عǇ الƱعǇ بالتزوير Ʀƍا تراǎƇ لǇƊ Ǌ الƼ ýƮƽي 

 ǉبتزوير Ǐعƥالم ƥتنƪالم Ǐعل ƻƿيتو Ǚ ليةƮǕومة اƮالخ.  

                                                 
1-  ǃƽƥ ƹلǄ54 403 ơيƥƑƗƓ:07-10 -87. 
2-  ǃƽƥ ƹلǄ34700 ơيƥƑƗƓ ƥاƥƽ:26/06/1985. 
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    Ƙبƛ و لما– ýية الحاưƿ- ة الǀيƛبتزوير الو ǊيƼ ǇعƱرعيا يƼ لباƱ مƥƿ ǇاعƱال ǇƊ Ǉمة مƥǀم

خƮمǊ و تمǁƪ بƱلبƍ ǊلǏ النǌاية ưƿ ǇƊ Ǚƍاة الموưوƳ لم يناƬƿوا Ʀǋا الƴƼƥ الجوǋرǐ الǐƦ لو 

Ưǀتوجبا للنƪوم Ǉانوǀا للƽمخال Ƈم جاǋرارƿ ǇƎƼ اƦل Ü يةưǀي الƼ ǐƊالر Ǌير وجƺلت  ƠƮ1  . "  

  

  

  

2- ƥويƦƗلƑƓ ǏلƬǓا ƅƑƳƣǕا  

بالتزويرǇƎƼ Ü اƥǗعاƇ اƮǕلي بالتزوير يرƱ ƴƼبǀا  خƼǚا لما ǋو عليǊ بالنƪبة لƥǘعاƇ الƽرعي   

ǎعوƥال ƴƼررة لرǀالم ƥواعǀة 2للƥا للماǀƼ13و  Ǉانوǀال Ǉي  08/09مǋ لية وƮƊ ǎعوƥ Ɣيوج ǐƊ Ü

  .ƥعوǎ مƪتǀلة ƦاƱ Ƙابƴ وƿاƑي تǀوم علǏ مƮلحة محتملة 

    ǊنƎƼ ليةƮƊ لة وǀتƪورة مƮبالتزوير ب ǇعƱة بالưالعار ǎعوƥال ƘعƼا رƦƎƼ  يƼ ýƮƽال ƻƿيو

  .الƥعوǎ اƥǗارية لƺاية ƥƮور ƿرار بǇƋƬ بالتزوير

     ǎƥيتع Ǚ ýجƊ ýǚخ Ʊبưمانة الƊ ǎƥبالتزوير ل ǊيƼ ǇعوƱالم ƥتنƪالم ƳاƥيƎي بưاǀمر الƋي

و اƥǗعاƊ  Ƈما باƿي اǗجراƇاǌƼ Ü Ƙي مماƛلة بما ǋو مǀرر لƥعوǎ مưاǋاة الخƱوƊ3Ʊيام) ƛ)08مانية

  .الƽرعي بالتزوير

   Ǉانوǀال ƥموا Ǉموưبم ƱǀƼ يرǂƦي بالتƽتǂت ÜاƦحالة لǗا ƾريƱ ناǋ ƳرƬالم ƥاعتم ƥƿ 08/09و 

  :المحاƍ ýليǌا

  .Ƽيما يخƍ ƭجراƇاƘ مưاǋاة الخƱوƱ  165الماƥة  - 1
                                                 

1- ǆƨ ÛüوǓا ƣƣƴية الƏƑƮلة القƜǄ1994 ةال Ûƫ 21لǄ Ûƹ 76026 ơيƥƑƗƓ :02/03/1992. 
2-  ƔƣƑǄ186ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
3-  ƔƣƑǄ187ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
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2 -  Ǉم ƥ167الموا  Ǐلƍ170 ƘǙاǂƬǗي اƼ ýƮƽارنة و الǀو الم ƾƑاƛار الوưحƍ ýحو.  

  .اƇ الǂاƔƦبالنƪبة لحالة اƥǗع 174الماƥة  - 3

المتعلǀة  بتبعة اƥǗعاƇ الƽرعي بالتزوير منǌا ƍزالة Ɗو ƍتƻǚ المحرر Ɗو ƱƬبǂ Ǌليا  183الماƥة  - 4

  .Ɗو جزƑيا

  :08/09مǇ الǀانوƘƮ915  Ǉ الماƥة Ɗما بالنƪبة لǘجراƇاƘ المتبعة Ɗمام مجلƩ الƥولة ƥǀƼ Ü ن    

 " Ǉم ƥي المواƼ ةƥام الوارǂحǕا ƾبƱ838ت  Ǐلƍ873 ولةƥال Ʃمام مجلƊ ƾيǀة بالتحǀالمتعل ǉǚعƊ".   

Ü المتعلƾ  1998ماǐ  30المƌرƼ Ƣي  98/01مǇ الǀانوǇ العưوǐ رƿم  40و نƘƮ الماƥة     

 Ǌان Ǐعل Ǌيمية و عملƲولة و تنƥال Ʃمجل ƘاƮاƮي :" باختƑاưǀال ƴابƱال ƘاƦ ƘاƇجراǗا ƴưتخ

  ... " ..Ɗمام مجلƩ الƥولة Ǖحǂام ƿانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية

و علƦ Ǐلǁ يتم رƥ ƴƼعوǎ التزوير Ɗمام مجلƩ الƥولة بموجƔ عريưة مǂتوبة توƊ Ƴƥمام ǂتابة     

 Ʃمام مجلƊ ýبوǀة محام مƱƪبوا ǉعواƥ ƴƼير ǇƊ عي بالتزويرƥالم Ǐعل Ɣو يج Üولةƥال Ʃمجل Ʊبư

      .          13الƥولةÜ و تخƴư العريưة للǀواعƥ العامةÜ المنƮوƭ عليǌا Ƽي الماƥة 

 ǊƑعاƥƍ ýبوǀوم لƪر Ƴاƥيƍ Ǐعƥالم Ǐعل Ɣما يجǂ.  

ƛم تعرƯ عريưة اƥǗعاƇ بالتزوير علǏ رƑيƩ مجلƩ الƥولة Ü مƮحوبة بعƥƥ النƣƪ بƥǀر      

  .Ǖخير ƥƮƍار ƿرار بالترخيƭ باƥǗعاƊ Ƈو رǊưƼعƥƥ الخƮوم Ƽي الƱعÜ Ǉ و يتولƦǋ Ǐا ا

     Ƹيبل ƭرار الترخيƿ ǇƎƼ بالتزوير ƘاƇعاƥǗولة باƥال Ʃمجل ƩيƑر ƭا رخƦƍ بو Ǉخة مƪن

 ýǚخ ƠريƮالت Ɣبوجو ǉارƦنƍ ƴم Ü Ǌعلي Ǐعƥالم Ǐلƍ ةư08(العري  ( Ǌƺيوم تبلي Ǉم Ɗƥيام تبƊ

Ǐعƥالم ƥتنƪالم ýتعماƪناويا ا Ǉاǂ اƦƍ Ü ميƪالر  ǉتزوير .  

    ǇعƱال ýمح ƥتنƪالم ýتعماƪا ǐينو Ǚ ǊنƋب ƟرƮ وƊ Ü ƥي الميعاƼ Ǌعلي Ǐعƥالم ƟرƮا لم يƦƍ و

 ǎعوƥال ƘاƇجراƍ Ǉم ƥتبعƪي ƥتنƪالم ǇƎƼ Ü بالتزوير.  
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     Ǐعƥالم ƥتنƪبالم ǁƪيتم ǊنƋب Ǌعلي Ǐعƥالم ƟرƮ اƦƍ ماƊولة بƥال Ʃمجل ƩيƑر ǇƎƼ Üǉتزوير

ƹ ǎƥحƍ Ǐلƍ ومƮالخ ýيحيǎعوƥي الƼ ýƮƽلل ǊامƪƿƊ ƥحƊ وƊ ولةƥال Ʃمجل ƻ1ر.  

Ʀƍ Ǚƍا ǂاƦǋ Ǉا  Üمƴ اƬǗارة بǇƋ اƥǗعاƇ بالتزوير Ǚ يǀبƿ ýي مƪتنƥ مƥǀم Ɗمام مجلƩ الƥولة   

المƪتنƥ لم يƪبƾ عرǊư علǏ الجǌة الưǀاƑية التي ƥƮƊرƘ الحǂم المƱعوƼ ǇيǐƊ Ǌ المحǂمة 

  .2اƥǗارية

وير Ɗمام ƍحƹ ǎƥرƻ مجلƩ الƥولة Ɗو Ɗحƥ اƪƿǕام بÜǊ تتولǏ الƺرƼة و Ʀƍا Ɗحيý الƱعǇ بالتز     

 ƥو عن ÜǙ مƊ حيحاƮ Ǉاǂ اƦƍ ما Ǐلƍ ýوƮالو ƥƮƿ بالتزوير ǊيƼ ǇعوƱالم ƥتنƪالم ƭحƼ اريةƥǗا

ÜǙ مƊ مزورا ƥتنƪالم Ǉاǂ اƦƍ ما ƥيƥو تح ƭحƽمة الǌيام بمǀلل ƭخبير مخت Ǉتعيي ƇاưتƿǙا       

Ʈالن ƾبƱا تǋƥبالو بع ƻرƺة بالƮة بالتزوير و الخاǀالمتعل ƭروǂƦة الƽالƪارية و الƥǗم اǂمحا.  

ƘلƑƙال ƒلƯǄحقيق: الƗلل ǌƥƢǓا ƥيƓاƣƗال ƅاƦƋ ǈƗƯلƨ  

Ɗ ÜنǊ يجوز لرƑيƩ تǂƬيلة الحǂم تعييƊ ǇحƊ ƥعưاǌƑا  08/09مǇ الǀانوǇ  863لƥǀ نƘƮ الماƥة 

 Ǉم ƥي المواƼ ةƥالوار ǁير تلƹ ƾيǀابير التحƥت ýǂيام بǀ858لل  Ǐلƍ861  خبرة Ǉر مǂƦة الƽالƪال

 ƱوƱاة للخǋاưم Ü معاينة Ü ƥوǌƬال Ƴماƪو .  

جزƼ ƇيمǇǂ للǀاưي ǇƊ يƋمر بƎجراƇ تƪجيƮ ýوتي بƮرƊ ǐو ƪمعي بƮرǐ لýǂ العملياƊ Ƙو ل   

  .منǌا ǂ Üما يمǇǂ لǇƊ Ǌ يƋمر بƥƮƎار ƍناباưƿ ƘاƑية 

üوǓا Ʊƥƻال :ƔƣيƣƜحقيق الƗال üƏƑƨو ǅǄƮ ǈƗƯلƨ  

                                                 
1-  ƔƣƑǄال ƖƬǆ ƣ22لق  ǍلƳ ولةƣال ƧلƜǄ ƖƑƬƑƬƗƢƑƓ لقƴƗǄال ǎوƮƴال ǅوǆƑالق ǅǄǈǆƈ.... ": ƧيƏƥ ǍولƗي

 ƒƗكǄال ƔƥƑƪƗƨا ƣƴƓ ولةƣال ǎƥƑƪƗƨǄ و ǃƑƨƽǓا ƅƑƨƊƥ و ƹƥƸال ƅƑƨƊƥ ǍلƳ ǃƑǊǄال ƲيƦوƗ ولةƣال ƧلƜǄ" 
2-  üǄƑƴƗلوا الƓƽ ǃوƬƢال ǅƈ ƿلƤ ǍǆƴǄƺ يةƥاƣǕة اǄحكǄال ǃƑǄƈ ǃƣقǄال ƣǆƗƨǄال ƣƮ ƥويƦƗلƑƓ ǅƴƯ ǎƈ ǃƣيق ǃا لƤƌƺ
ǈƓ. 
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لƥǀ تƱرƾ المƬرƳ الجزاƑرƍ ǐلǏ وƪيلة حƥيƛة لƛǘباƘ و ƍجراƇاƘ التحǀيƾ  و ǋي بمƛابة ƪلƱة    

لية و حƥاƛة جƥيƥة للǀاưي اƥǗارǐ لمƪاعƥتǊ للوƮوƍ ýلǏ حý النزاƳ بƱرƾƥƊ ƾ و ƛǂƊر عم

  .تتماǏƬ مƴ التƱور التǂنولوجي و التƥǀم العلمي 

        و تتمǉƦǋ ýƛ الوƪيلة الحƥيƛة Ƽي ƪلƱة الǀاưي اƥǗارƼ ǐي ƍجراƇ تƪجيƪ ýمعي Ɗو ƪمعي   

 864و بƮرǐ لýǂ عملياƘ التحǀيƊ ƾو لجزƇ منǌا Ü ولƥǀ خƭ لǊ المƬرƳ ماƥة وحيƥة Ƽي الماƥة 

Ǉانوǀال Ǉم مƿانونية بالر 08/09 رǀال Ǌيمتƿ ýحو ƘǙƌاƪت Ǉم ƥيƥالج ýبيƪا الƦǋ ǉيرƛم مما يƹ     

 ǊƑجراƍ ƾرƱ و.  

Ǘوƈ :üيƜƨƗية الǉƑǄ  

       Ɣجان Ǐلƍ ƾيǀالتح ýي مجاƼ ة العلميةƛيƥالح ƘباƛǗا ýƑاƪو Ǉوتي مƮال ýجيƪيعتبر الت

 ýجيƪو الت ǐرƮالب ýجيƪالت)VIDEO (ǐرƮمعي البƪال Ü ǊنƊ ýجيƪالت ƻو يعر ƾريƱ وƊ ƱاƬن

ýجيƪتÜ  ورƮ وƊ ƘواƮƊ اǌيƼ ýǀحية التي تنƱƪال ǊنƊ ƻما يعرǂ.  

  .و يعرƦǂ ƻلǁ بƋنǊ تǀنياƘ الحƽاƊ Ʋو ƍعاƥة ترǂيƼ ƔوƱƪ ƾحية ماƥية ƮƊ ÜواƊ Ƙو Ʈور

ǊƼعر ƥƿ و:Dictionnaire Welkepedia ǊنƊ Ǐعل:  

Action ou manière d’enregistrer. 

Support sur lequel ont été transcrits des son ou des images. 

Techniques consistent a conserver ou reproduire sur un support matériel des 

son , des images1 

    ǐرƑالجزا ƳرƬا المǋƥورƊ ماǂ ƘǙث حاǚƛ ýجيƪالت ǇƊ ƻا التعريƦǋ Ǉم ƭتخلƪو بالتالي ن:  

  .ƪمعي  - 1

2 - ǐرƮب.  

                                                 
 .Û  ƫ13لƲƜƥǄ الƓƑƨقا ƻƪÛيقة الƑƬ ǅƓ ƔƥƑƪƗƨǄولة -1
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  .بƮرƪ . ǐمعي - 3

يعتبر التƪجيƛǗ ýباƘ نƬاƱ معيƊ Ǉو واƿعة معينةǌƼ Üو يعتبر ƥليý علǏ مǎƥ مƬروعية تلǁ و    

  .العملية و مǎƥ مراعاتǌا لǖحǂام الǀانونية

 ƑيǆƑƙ :ƥƑƓƗƳا  üيƜƨƗال  ƖƑƓƙǖيق لƥƯك  

ǌƲ Ǉƍور Ʀǋا الحƼ ƾي اƛǗباƘ بواƱƪة التǂنولوجيا و الوƪاýƑ العلمية و ƍعƱاƪǂ ǊƑلƱة     

ǌƲ يưاǀم للƿر Ǉانوǀال Ɣبموج Ǌة عليƿƥاƮالم Ƙو تم ÜاƪرنƼ يƼ رǌƲ ما ýوƊ 2000/23ر 

 ƣر بتاريƥاƮة  13/03/2000الƮم و الخاǚعǗنولوجية اǂبت ƘباƛǗا ƥواعƿ ةǀابƱم Ǉمưو المت Ü

الƮاƥر  2001/87باǗمưاƇ اǗلǂتروني Ü و Ʀǂلǁ المرƪوم التنƽيǐƦ الخاƭ بǌا و الحامý رƿم 

 ƣ2/03/2001بتاري .  

     ƣر بتاريƥاƮال Ǉانوǀال Ǉƍ اǂي بلجيƼ ماƊ02/08/2002  ƘريحاƮت Ǐعل ýوƮبالح ƾو المتعل

 ýƑاƪي المƼ اǌǀبيƱية تƽيǂ ة وƥيƥالج ƾرƱال ǉƦǋ Ǐعل ƭرية نƮمعية و البƪال ýƑاƪالو ƾريƱ Ǉع

  .الجزاƑية

  :علƊ ǏنǊاǕولǏ  الǀƽرةنƦǋ ƭا الǀانوƼ Ǉي الماƥة الƪاƪƥة ث حي

 " ýيǂو ǇƊ ƾريƱ Ǉتم ع ǐƦال ƾيǀالتح ýǂ ǊيƼ ƥيǀي Ƴماƪرا بưيحرر مح ƾيǀي التحưاƿ وƊ ǁالمل

  .التƪجيý و يƼ ƥǂƌيǊ علǏ المǀاƴƱ المǌمة 

ƍ Ƴموƪالم ƭخƬلويعتبر الƇعاƥتƪǚل Ɣتجاƪر و اưح ǊنƋǂ و ýجيƪالت ƾريƱ Ǉع Ǌي."  

 ǐرƮب ýجيƪت Ƴوưما موƑاƥ ƔتجواƪǙا ǇƊ Ǐعل Ǉانوǀال ƻيưما يǂ. 

 ƑƙلƑƙ :حقيقƗال Ǐƺ ƣيƣƜال ƒلوƨǓا اƤǊية لǆوǆƑة القǄالقي  
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Ǉƍ المƬرƳ الƽرنƪي نƭ علƍ Ǐمǂانية Ʀǋا التƪجيý الƪمعيÜ البƮرƊ ǐو الƪمعي البƮرƼ ǐي     

 ƥيƥنية الجƥالم ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ Ǉم Ʃالخام ýƮƽار الƱƍ ) ةƥابير  174الماƥت Ʀيƽبتن ƭو الخا

  .)ǌابالتحǀيƾ بحيث نƭ علǏ منƠ الǀاưي اǕمر 

  .ية Ü للǀاưي الǐƦ يباƬر التحǀيƾو Ʀƍا ǂاƦǋ Ǉا اǗجراƇ مƋمور بǊ مƱ Ǉرƻ التǂƬيلة الجماع    

  .Ɗو رƑيƩ التǂƬيلة الجماعية       

 ƭخ ƇجراǗا اƦǋ ǇƊ ǉǚعƊ ورةǂƦة المƥالما Ǉم Ƙابƛ و:  

  ...) .خبرةÜ معاينةýǂ )Ü تƥابير التحǀيƾ بما Ƽيǌا التǀليƥية 

  :اǗجراƇ و Ʀǋ ýǂƬا * 

- ƍ ارةƬǗا ýǂƬ ƦخƋي ǇƊ ماƍلƻبالمل Ǌي.  

- ƍ ارةƬǗلا Ƙاƪالجل ýجƪب Ǌي.  

- ǁلƦمر بƊ وƊ مǂرورة يحرر الحưحالة ال.  

 ƑƴƓاƥ: ƖƑƓƙǖيلة لƨكو üيƜƨƗال ǎƥƏاƦƜال ǅوǆƑالق Ǐƺ  

     ƋيةلجƑالجزا ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ يƼ ƘباƛǗي اƼ ƥيƥالج ƔلوƪǕا اƦǌل ǐرƑالجزا ƳرƬالمÜ  بحيث

 65و الماƥة  5مǂرر  65منǉƦǋ Ơ الƪلƱة لýǂ مǇ وǂيý الجمǌورية و ƿاưي التحǀيƾ الماƥة 

ư ǇƦƍابƱ الƬرƱة الưǀاƑية ǙعتراƯ مراƘǚƪ تتم عƱ Ǉريƾ وƪاýƑ  :عƱ Ǉريƾùù  10مǂرر

  .اǙتƮاý الƪلǂية و الƪǚلǂية

تنǉƦǋ Ʀƽ و ...ƮورالالتǀاƊ Ʊو .... وƴư ترتيباƘ تǀنية ǙلتǀاƱ و تƛبيƘ و بث تƪجيý الǚǂم  -

Ǖم  و اǌعلم Ǚ و Ǉة المعنييǀƼموا ǇوƥÜوريةǌالجم ýيǂو Ɣƿمرا Ƙتح ýعماǗا ƥƥيح ǉƦǋ ƥوƥح ǇƦ

  .مƥة Ʀǋا اƊ ǇƦǗربعة ǌƬƊر ƿابلة للتجƥيƥ الǚƮحية و مجالǌا Üو 
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ƪǀم جاƼ ƘƇي Ʊƍار الحالة الخامƪة مǇ الƽرƳ الƛاني مǇ ال 08/09مǇ الǀانوǇ  864و الماƥة  -

  .الƛاني الباƔ الخاƭ باǗجراƇاƘ المتبعة Ɗمام الجǌاƘ الưǀاƑية اƥǗارية 

و يخƦǋ ƭا الƪǀم وƪاýƑ التحǀيÜƾ خبرةƪ ÜماƳ الǌƬوÜƥ معاينة و انتǀاý لǖماǇǂ مưاǋاة 

ƱوƱالخ.  

ƹير تلǁ الوارƥة Ƽي المواƥ " بحيث ǂƦرتǌا بƽƮة  863و ǉƦǋ التƥابير ǂما ƿلنا نƘƮ عليǌا الماƥة 

 Ǉ858م  Ǐلƍ861 . "  

عنƥما يƌمر بƋحƥ تƥابير التحǀيýǂ ǐƊ ƾ " يƻƥǌ نǌƮا لǂƦر المƬرƳ  864و بالتالي نرǇƊ ǎ الماƥة 

ƾيǀابير التحƥة ". تƥي الماƼ اǌعلي ƭوƮالمن ǎخرǕابير اƥالت ƱǀƼ Ʃ863و لي.  

لتǂƬيلة الحǂم علǏ اعتبار ǇƊ المƬرƳ ) التƪجيý( ير الجƥيƥ خƦǋ ƘƮا التƥب ǂ864ما ǇƊ الماƥة 

  .بالنƪبة ǗجراƇ التƪجيý " علǇƊ Ǐ تǀرر" نƮ ƭراحة 

       اƥǗارǐ يǂوǇ مƪبوƾ بعبارة Ǉƍ منƱوƾ الحǂم الƮاƥر عǇ جǌة الưǀاƇ  890و وǀƼا للماƥة 

  ". يǀرر" 

    ƥبǙ مǂة الحǌج Ǉرار مǀبير يتم بƥا التƦǋ ǇƊ الماƱ و  Ʀƍ Ǌبيبƪت Ǉبييم ǉƇلجو Ɣبƪ يưاǀال Ǉ

 Üيلةƪالو ǉƦǌل Ǉا  و مǌم عليǂي الحưاǀال Ʃƪƌي ƥƿ ƾيǀيلة تحƪو و Ƙباƛƍ يلةƪا وǌنƊ اعتبار Ǐو عل

  .ƛم تبǏǀ خاưعة لمبƊƥ الوجاǋية بيǇ الخƮوم 

     ƾح Ǉم ƾحيث يب Ʊبưال Ɣاتǂ اǌب Ʋƽو يحت ƾƑاƛالو ƴة مǀيƛوǂ ƻبالمل Ɯرƥت ýبيعة الحاƱو ب

  .  لخƮوم الحƮوý علǏ نƣƪ منǌا تحƘ نǀƽتǌما

ǀوتǌا الǀانونية Ǚبƥ مǇ توƼير Ʋروƻ حǌƲƽا حتǙ Ǐ تتƛƋر بالزمǇ بǉƦǋ الوƪيلة لǂي تحتƲƽ و    

  .بحيث يتƺير الƮوƊ Ƙو الƮورة المƪجلة Ɗو الƮورة و الƮوƘ معا
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تحرير محưر  لưماǇ بǀاƇ الǀوة Ʀǋا اƪǕلوƔ الجƥيƥ حبƦا لو ǇƊ المƬرƳ نƭ علư Ǐرورة   

ƥيƥالج ƔلوƪǕا ƾريƱ Ǉع Ʊاǀم النǋƊ ƥرƪ ǊيƼ ƥيعا. 

 ǏǆƑƙال Ʊƥƻية: الƏƑƮالق ƖƑƓƑǆǕا ǅǄƮ ǈƗƑƯلƨ  

ƍلǏ  108اǕحǂام المتعلǀة باǗناباƘ الưǀاƑية المنƮوƭ عليǌا Ƽي المواƥ مƊ865  ǇحالƘ الماƥة     

124 Ü اريةƥǗم اǂمام المحاƊ  يǋ نيƥالم Ƈاưǀمام الƊ يةƑاưǀنابة الǘررة لǀالم ƘاƇجراǗا Ǉƍ و

  .الưǀاƇ الجزاƑي امƬƊبǊ باǗجراƇاƊ Ƙم

         و اƼ ýƮǕي اǗجراƇاƿ Ü Ƙيام الجǌة الưǀاƑية المنƬورة Ɗمامǌا الƥعوÜ ǎ بالتحǀيƼ ƾي الưǀية    

Ʋرǋا Ü و تƪتƱيƴ اƳǚƱǗ عليǌا و الƼ ýƮƽيǌا بما يتواƼر لƥيǌا مǇ وƪاýƑ و عناƮر تƴǀ تحƘ نا

 Ƙاƿمعو Ǉوƥ اǌتعانة  بƪǙو اƊ.  

و لƥƿ Ǉǂ تنƋƬ الحاجة ƍلǏ اǗنابة الưǀاƑية حينما يتعƦر علǏ الجǌة الưǀاƑية و بƪبǙ Ɣبƥ لǌا     

 Ǉم ǎعوƥي الƼ ýƮƽر الƮة بعناƱحاǗا ÜƳالنزا ýعة محƿو الواƊ ýمواǕو اƊ ةƼاƪالم ƥبعǂ Ü ǊيƼ

تƮاƭ حيث ƪماǌƬ ƳوƊ ƥو ƥƊاƇ اليميƊ Ǉو ƍجراƇ تحǀيƾ لوجوƥ تلǁ العناƮر خارƥ ƜاƑرة اǙخ

 ǎعوƥر الƲة التي تنǌليمي للجƿǗا.  

ƑǊƻيƥƴƗ   

حالة ƿانونية Ü تǀوم بموجبǌا الجǌة الưǀاƑية التي ترƊ ƴƼمامǌا الƥعوÜ ǎ و تعرƻ اǗنابة بƋنǌا       

Ǐمƪت ǎخرƊ يةƑاưƿ ةǌج ƻليǂة المنيبة بتǌالج Ǐمƪة المنابة " و تǌالج " Ǉم Ǉمعي Ƈجراƍ ƦتخاǙ

ƘباƛǗا ƘاƇجراƍÜ  Ǚ راƲانǌيام بǀال ǏولǕة اǌا و عجز الجǌخيرة بǕية اƑاưǀة الǌالج ƭاƮ1خت.  

  .ƥاخلية و ƥولية: و حƥƥ المƬرƳ نوعيǇ مǇ اǗنابة

 Ǘوƈ :ليةƢاƣية الƏƑƮالق ƖƑƓƑǆǕا  

                                                 
 . ƣƓƳ ƫ Û121 الƥحÛƔƥƑƓƥƓ ǅƑǄ الƲƜƥǄ الƓƑƨق _1
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ǐƊ Ü مǇ محǂمة وƱنية ƍلǏ محǂمة وƱنية التي تتم Ƽي Ʊƍار ƿƍليم بلƥ واحƥو يƥƮǀ بǌا اǗنابة       

 Ʀاتخا ƥƮǀب Ü ǎخرƊ ƾيǀالتح ƘاƇجراƍ Ǉم Ƈجراƍ.  

  .و لƥǀ جاƘƇ اǗنابة الưǀاƑية لتƥǂƌ علǏ ملǂية الǀاưي لخƮومتǊ و التǂƋيƥ علƥ Ǐورǉ اǗيجابي 

1-  ƑǊƗاƥƥƓǄ  

      Ǉي بيƑاưǀال Ǉبالتعاو ǏولǕرجة اƥلة بالƮية و المتƑاưǀنابة الǘالعامة ل Ƙالمبررا Ɣجان Ǐلƍ

Ǉانوǀال Ƈجا ÜيةƑاưǀال Ƙاǌم الجƿ08/09 ر  Ǌتƥي ماƼ108  ليعتبر Üيưاǀال Ǐعل ƇƔالع ƻƽليخ

 Ƈمبرر اللجو ƻاريƮو المƊ ةƼاƪالم ƥبع Ɣبƪب ǊƮاƮرة اختƑاƥ Ɯخار ýاǀنتǙا Ǉي عưاǀر الƦتع

  .ƍلǏ اǗنابة الưǀاƑية

  : 108و يمǇǂ اƪتخƭǚ النǀاƱ التالية مǇ الماƥة 

ưي اƥǗارǌƼ ǐو مǇ يجوز لǊ تƥǀير Ǉƍ ǉƦǋ اللجوƍ ƇلǏ اǗنابة ǋو مǇ الƪلƱة التƥǀيرية للǀا -1   

  .الưرورةÜ و ليƩ للخƮوم ǇƊ يتƥǀموا بƱلƍ ƔجراǌƑا

و    ƥƮƍار اǗنابة الưǀاƑية يǂوǇ للجǌة الưǀاƑية المƪاوية لǌا مǇ حيǇ اǙختƮاƭ النوعي - 2  

  .اƿǗليمي

ة Ɗو مǇ تǂوǇ الجǌة المنابة مǇ نƩƽ الƥرجةƊ Üو ƥرجة ƥƊنǇƋǂ Ǐ تǂوǇ مǇ محǂمة لمحǂم - 3  

Ʃمة لمجلǂمح Ǉم Ǉوǂت ǇƊ Ǉǂيم Ǚ مة وǂلمح Ʃمجل.  

  .عƥم جواز توƴƪ الجǌة المنابة خارƜ اǗجراƇاƘ المƋمور بǌا - 4

ƑيǆƑƙ: ƓƑǆǕا ƖاƅاƥƜƋƑ ليةƢاƣية الƏƑƮالق Ɩ  
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يتǀاƪم ýǂ مƿ Ǉاưي و Ɗمانة الưبƱ لǎƥ الجǌتيǇ الưǀاƑيتيǇ المنيبة و المنابة Ü المǌام         

 Ƽ Ü108الǀاưي المنيƔ يحƥƥ اǗجراƇاƘ المƋمور بǌا وǀƼا للماƥة 1المتعلǀة بƎنجاز اǗنابة الưǀاƑية

 Ǉانوǀال Ǉ08/09م .  

Ǌ باǗنابةÜ باƪتƥعاƇ الخƮوم Ɗو Ƽ ǐƊي حيǇ يǀوم ƿاưي الجǌة المنابةÜ مباƬرة بعƥ توƮيل      

  .Ƭ2خƭ معيƼ Ǉي اǗنابة الưǀاƑية و تنƽيƦ مưمونǌا

       Ǉتيƥالما Ɣبموج ƥƥو محǌƼ Ü ǇيتيƑاưǀال Ǉتيǌالج ǎƥل Ʊبưمانة الƊ ورƥبة لƪما بالنƊ109Ü 

110 Ƙاƥتنƪم المǚتƪو ا ýاƪرƎة بǀالمتعل ýƑاƪبالم Ʊبưمانتا الƊ ýƽǂحيث تت Ǉانوǀال Ʃƽن Ǉم      

 .و المحاưر و اƬǕياƇ الملحǀة بǌا Ɗو الموƥعة 

ƑيǆƑƙ : وليةƣية الƏƑƮالق ƖƑƓƑǆǕا  

و يƥƮǀ بǌا اǗناباƘ العابرة للحƥوƥ بحيث تنيƔ جǌة ưƿاƑية تتبƥ ƴولة معينة جǌة ưƿاƑية      

 Ǉم ǎخرƊ ولةƥ ةƪياƪ ƴتتبƊولƥية الƑاưǀال ƘناباǗو تعتبر ا Ü ةƥƥمح ƘاƇجراƎيام بǀال ýج Ǉية م

  .  مǀتưياƘ حƪ Ǉƪير العƥالة و Ʊƍار Ɗمýƛ لترƿية التعاوǇ الưǀاƑي الƥولي 

و مƴ التƪليم باختƼ ƻǚيما بيǇ الƥوý مǇ حيث المباƏƥ الǀانونية العامة ƪǙيما الجوانƔ المتعلǀة     

Ǘا Ǉع Ǚƥب Ü الةƥمة العƥولي لخƥال Ǉة التعاوƽǂ Ơرج ƳرƬالم ǇƊ Ǚƍ Ü ام العامƲرة النǂƽب ǐƦال ƥراƽن

  .ƪيحرم الǀاưي الوƱني مǇ وƪاýƑ اƛǗباƘ المƥƌية ƍلǏ معرƼة الحǀيǀة 

  ƥƥƓǄاƖ اƖƑƓƑǆǕ القƏƑƮية الƣولية  -1

     ƘناباǗا Ǉƍ  ةƮية الخاƑاưǀال ƘياƿاƽتǙا Ǐلƍ ƩاƪǕا باǌي مبرراتƼ ƥتنƪولية تƥية الƑاưǀال

  ƥيƥة العربية منǌا و ƹير العربيةÜبالتعاوǇ المتباƼ ýƥي الميƥاǇ الưǀاƑي بيǇ الجزاƑر و ƥوý ع

                                                 
1-  ƔƣƑǄ109ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
2-  ƔƣƑǄ110ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
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ýǚǀتƪǙا Ʀر منƑا الجزاǌعلي ƘƿƥاƮ 1و التي.  

2- ƑǊƗƅاƥƜƋ  

     ƘناباǗا Ǉبي ƻǚختǗا ǊوجƊ Ǉم  ƘناباǗا Ǉاني مƛال ƻنƮال ǇƊ Ü وليةƥاخلية و الƥية الƑاưǀال

 Ǉميƪƿ Ǐلƍ مƪǀين : ýƛالمعاملة بالم Ɗƥمر بمبǕا ƾلتعل Ü ةƥوار ǎخرƊ رة وƥاƮ Ƙناباƍ.  

  

  

    ƈ- ƔƥƣƑƬية الƏƑƮالق ƖƑƓƑǆǕا  

     Ƙناباǘبة لƪارة بالنƬǗا Ƙǀبƪ ƥǀا  لǌليƍ Ƈباللجو Ơمƪ ƥƿ نيةƥالم ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ يƼ يةƑاưǀال

 Ǌتƥي ماƼ يماƪǙ468/12 ƭالتي تن ǊنƊ Ǐي :"  علƼ اǋƦيƽي تنưتǀية يƑاưǀنابة الǗا Ƙانǂ اƦƍ و

 Ǐية علƪياƪال ƘاƿاƽتǙا ƭما لم تن ýƥوزير الع ƾريƱ Ǉة عƮة المختƱلƪال Ǐلƍ ýتحاƼ Ü Ɯالخار

 ǁلƦ يرƹ"Ǉǂل Ü انǀال ƘاƦ ƳرƬالم ýخƥت Ǐعƥتƪمما ا Ü ýƮƽم ýǂƬابير العملية بƥالت Ǉمưلم يت Ǉو

 Ǉانوǀام الǂحƊ Ɣ08/09بموج  ƘاƇجراǗا Ơيưلتو. 

ƑƙلƑƙ:  ƑǉƦƑƜǆƌƓ ةƻكلǄة الǊƜال  

Ü يجوز للǀاưي تلǀاƑيا Ɗو بƱلƔ مǇ الخƮوم ǇƊ يƱلƔ اتخاǐƊ Ʀ  112بناƇ علǏ نƭ الماƥة      

 ǐƊ وƊ ƾيǀالتح ƘاƇجراƍ Ǉم Ƈجراƍ نابةƍ ارƥƮƍ Ü جنبيةƊ ولةƥ يƼ رورياư ǉخر يراƈ يƑاưƿ Ƈجراƍ

ưƿاƑية و لƼ Ǌي Ʀلǁ اǙختيار بيǇ الƪلƱة الưǀاƑية المختƮة للƥولة المعنية Ɗو الƪلƱاƘ الƥبلوماƪية 

Ɗو الǀنƮلية الجزاƑرية Ƽ ÜاǕمر يختلƻ عǇ اǗنابة الưǀاƑية الƥاخلية التي توجƍ ƱǀƼ ǊلǏ جǌة 

 ǎخرƊ يةƑاưƿ.  

 *Ư    يةƏƑƮالق ƖƑƓƑǆǕا üƑƨƥƋ يقةƥ  

                                                 
1- üƑƙǄال üيƓƨ ǍلƳ Û’يƽƑƻƗا ÛيةƥƏاƦƜال üƣƴال ƔƥاƦو ƥاƣƬƋة  Ûƣ ÛيةƏƑƮƽوية  وƓƥƗال üƑƸƪǔ1992ل. 
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     Ǉبمرحلتي Ɯية نحو الخارƑاưǀال ƘناباǗا ýاƪرƍ 1تمر عملية:  

يتƊ ýƽǂميư ǇبƱ الجǌة الưǀاƑية المنيبة بƎرƪاý نƪخة مǇ الحǂم الưǀاƑي بƎجراƇ اǗنابة  -1     

  .الưǀاƑية ƍلǏ الناƔƑ العام مƮحوبة بترجمة رƪمية يتýƽǂ بǌا الخƮوم

1 -  ƥبع ýƥوزير الع Ǐلƍ Ǚحا ǊالƪرƎوم بǀي ÜيةƑاưǀنابة الǗا ƇجراƎي بưاǀم الǂالعام للح ƔƑي الناǀتل

  .ƍ ƥƮƿرƪالƍ ǊلǏ الƪلƱة الưǀاƑية اǕجنبية ما لم توجƥ اتƽاƿية ưƿاƑية تƪمƠ باǗرƪاý المباƬر

  ƒ- Ɣƣƥية الواƏƑƮالق ƖƑƓƑǆǕا  

Ƭƍ ǐƊارة ƍلƍ Ǐمǂانية تلǀي اǗناباƘ  08/09مǇ الǀانوǇ  116و  115 يǇلم تتưمǇ الماƥت      

مǇ نƩƽ الǀانوǇ رƹم ǇƊ العƿǚاƘ  114الưǀاƑية الوارƥة بƱريƾ مباƬر خƼǚا لما تưمنتǊ الماƥة 

   :بيǇ الƥوý تǀوم علǏ مبƊƥ المعاملة بالمýƛ و اǂتǏƽ المƬرƳ بǂƦر مرحليتيǋ ƱǀƼ Ǉما

1 - ƥية الوارƑاưǀال ƘناباǗا ýƥوزير الع Ǐǀحينما يتل Ǐلƍ اǌالƪرƎوم بǀي Ü جنبيةƊ ýوƥ Ǉم Ǌليƍ ة

  .الناƔƑ العام لǎƥ المجلƩ الưǀاƑي المختƿƍ ƭليميا بتنƽيǋƦا

  .يرýƪ الناƔƑ العام Ƽي مجاý اǗنابة الưǀاƑية للتنƽيƍ ƦلǏ الجǌة الưǀاƑية المختƮة - 2

  :ƻǆƗيƤ اƖƑƓƑǆǕ القƏƑƮية الƣولية   -3

       ǉƦǋ ƩيƑر ƻرƱ Ǉم ÜǇي المعيưاǀو الƊ ة المنابةǌوم الجǀت ÜيةƑاưǀنابة الǗي اǀتل ƥرة بعƬمبا

 Ƴماƪ ǚƛنابة مǗا Ƴوưمو Ǉاǂ اƦƎƼ ÜǐرƑالجزا Ǉانوǀا للǀبƱ لوبةƱمة المǌالم Ʀيƽية بتنƑاưǀة الǌالج

  .نوǇ الجزاƑرƬǐاÜƥǋ يƱبƾ الǀاưي اǕحǂام المتعلǀة بƪماƳ الǌƬوƥ المنƮوƭ عليǌا Ƽي الǀا

       ƭخا ýǂƬ يƼ نابة وǗا Ʀيƽتن ƔلƱ جنبيةǕية اƑاưǀة الǌيجوز للج ǊنƊ ǏعلÜ  Ǚ ǇƊ ƱرƬ

 ƔلƱي ǇƋǂ Ü رƑي الجزاƼ ررǀو مǋ ة لماƽنابة مخالǗا ƘƇا ما جاƦƎƼ ÜنيƱالو ƴريƬالت ƴم Ưيتعار

                                                 
1_  ǅيƗƣƑǄ114و  113ال ǅǄ  ǃƽƥ ǅوǆƑ08/09الق. 
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مǌ158  Ǉا الماƥة ƪماƳ الƬاƥǋ و لو عƱ Ǉريƿ ƾراƇة نƭ مǂتوÜ Ɣ يرƯƼ تنƽيƦ اǗنابة لمخالƽت

 Ǉانوǀ08/09ال .  

ƈ- ƤيƻǆƗال ǃاƦلƋ:  

يختلƻ الوƴư بالنƪبة لǘناباƘ الƥولية مǀارنة باǗنابة الƥاخلية مǇ حيث وجوƔ اƪتجابة        

الǀاưي المناƼ  Ü ƔاǗنابة الưǀاƑية الƥاخلية واجبة و ملزمة نƲرا لخưوƳ الجǌة المنيبة و المنابة 

  .لƪياƥة ƥولة واحƥة 

        ƘعتباراǙ لزامǗا ƴابƱنة بƮير محƹ اǌونǂولية لƥنابة الǘبة لƪبالن ǁلƦǂ Ʃمر ليǕا ǇƊ Ǚƍ

  .وƱنية و Ɗخرǎ تتعلƾ بالƪياƥة و ƊمǇ الƥولة و بالنƲام العام

        Ʀيƽني بتنƱي الوưاǀال ƯƼة لرƪƪƌالم ƔباƪǕا Ǉمư ام العامƲالن Ɯراƥƍ ǇƊ Ǐلƍ ارةƬǗا ƴم

ةǋ Üو حاýƮ تƥخý لجنة الƌƬوǇ الǀانونية و اƥǗارية و الحرياƘ و Ʀلǁ بƻƥǌ توƪيƴ اǗنابة الƥولي

نǌا ƦƍƋا ǂاǇ مÜƬ Ǉ مجاý تƱبيƦǋ ƾا الحǂم الǐƦ يưǀي بƎلزام الǀاưي برخƭ اǗنابة الưǀاƑية

  . 1المƪاƩ بالنƲام العام الǐƦ يعƥ رǂيزة ƪǙتǀرار الƥولة و ƥيمومتǌا

Ʀƍا رǎƊ الǀاưي بǇƋ تنƽيƦ اǗنابة الưǀاƑية Ǚ يƥخư ýمǇ  يǂوǇ الرƯƼ جوازيا - 1

ǊحياتǚƮ.   

بينما يجƔ علǏ الǀاưي رƯƼ تنƽيƦ اǗنابة الưǀاƑية Ʀƍا ǂاǇ مƋƬ Ǉنǌا المƪاƩ بالƪياƥة Ɗو  - 2

  .بƋمǇ الƥولة Ɗو بالنƲام العام

     Ǉع ƴالتراج Ɣي المناưاǀال Ǉم ƔلƱي ǇƊ معني ƭخƬ ýǂل Ü Ǉي الحالتيƼ ما يجوزǂ

 .اǗجراƇاƘ المتخƦة و ƍبƱاý العǀوƥ التي ƿام بتحريرǋا تنƽيƦ اǗنابة الưǀاƑية

ƒ- ƤيƻǆƗلƑƓ لةƬƗǄال ƖاƅاƥƜǕا  
                                                 

1- ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛƔƥƑƓƥƓ ǅƑǄحƥال ƣƓƳ127. 
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     Ƈاưǀمام الƊ ررةǀالم Əƥالمبا Ʃƽن Ǐلƍ وليةƥية الƑاưǀنابة الǗا Ʀيƽلة بتنƮالمت ƘاƇجراǗا ƥتنƪت

 ƥيƥالج Ǉانوǀية للƥيǌام التمǂحǕي اƼ اǋƥيǂƋت Ƈو التي جا ǐرƑالجزا.  

      ƥƊناǉ للخƮوم 08/09مǇ الǀانوƼ119  ǇمǇ حيث ƍعماý مبƊƥ الوجاǋية Ü ترخƭ الماƥة       

ƱرƑƪƊ Ɵلة تتعلƾ بتنƽيƦ اǗنابة الưǀاƑية بعƥ الحƮوý علǏ ترخيƭ بǌم و لو ǂانوا ƊجانƔ و محامي

  . مǇ الǀاưي المǂلƻ بتنƽيƦ اǗنابة Ü علǇƊ Ǐ تƮاƷ اƑƪǕلة و اǕجوبة باللƺة العربية Ɗو تترجم ƍليǌا

ي المناƔ حيث يتعيǇ علǏ الǀاƥƊ .ưناǂ120  ǉما نجƥ مبƊƥ الƽƬاƼية مǂرƪا بموجƔ الماƥة       

Ü ǁلƦ Ǌمن ƘلبƱ اƦƍ يةƑاưǀنابة الǗا Ʀيƽاعة تنƪ و ƣو تاري Ǉاǂية المنيبة بمƑاưǀة الǌعار الجƬƍ    

  .وجƘƥ اتƽاƿياưƿ ƘاƑية تƪمƠ بƦلǁو الƪماƳ للǀاưي المنيƔ حưورا ƍجراƇاƘ تنƽيƦ اǗنابة Ʀƍا 

المتعلǀة برƯƼ تنƽيƦ اǗنابة  علǏ مبƍ Ɗƥلزامية تƪبيƔ اǕحǂام الưǀاƑية 122بينما تƥǂƌ الماƥة     

 ƘاƇجراǗا Ǉع ƴو التراجƊ يةƑاưǀنابة الǘا لƦيƽا تنǋام بتحريرƿ التي ƥوǀالع ýاƱبƍ وƊ Ü يةƑاưǀال

و Ƽي ǉƦǋ الحالة يجوز للخƮوم و للنيابة العامة اƪتƑناƻ الحǂم Ƽي  Ɗو رƯƼ التراجÜ Ü ƴالمتخƦة

  .Ɣ المƪاƼاƘ يوماÜ و Ǚ يمƦǋ ƥƥا اǕجý بƪب) Ɗ)15جý خمƪة عƬر

عرƼا ƥبلوماƪيا يتعلƾ بالمجامƘǚ الƥولية Ü يǀتưي ƍعƽاƇ تنƽيƼ124  Ʀي حيǇ ترƣƪ الماƥة      

و     ƹير ǇƊ المبالƸ المƪتحǀة للǌƬوƥ و الخبراÜƇ اǗناباƘ الưǀاƑية مƴƼƥ Ǉ المƮاريƊ ƻو الرƪوم 

  Üاتƾ الƪلƱة اǕجنبيةالمترجميǇ و Ƭ ǐǕخƪ ƭاǋم Ƽي ƍنجاز اǗنابة الưǀاƑية Ü تǂوǇ علǏ ع

  .ƥوǇ اǗخýǚ بما تنƭ عليǊ اǙتƽاƿياƘ الưǀاƑية 

  ƨلƖƑƯ القǏƮƑ اƣǕاƦƋ ǎƥاƅ اليǄيǅ و اƥƽǕاƥ: لƯǄلƒ الƥاƲƓ ا

     ýيƮƊ ƻرƱ ارةƥǗا ǇƊ عتبارƍ Ǐا المتميز علǌابعƱ ارية وƥǗومة اƮية الخƮوƮرا لخƲن

       ƿواعƥ الǀانوǇ اƥǗارǐ و الưǀاƇ اƥǗارǐ نجýǂ ǇƊ ƥ مǇ اƿǗرار و اليميǇ لم يتưمنǌا ƼÜيǌا
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اجتǌاƥاƘ مجلƩ الƥولة و الǐƦ اƪتƛنǏ اليميǇ مǇ بيǇ وƪاýƑ اƛǗباƘ و التحǀيƾ المǀبولة Ɗمام  و

 ǐارƥǗي اưاǀال.  

üوǓا Ʊƥƻال :ƥاƥƽǕا  

مواجǌتÜǊ اƿǗرار ǋو اعتراƻ مƮǀوƥ مǇ الƬخƭ بواƿعة يترتƔ عليǌا ƛƊر ƿانوني معيƼ Ǉي      

  .1و يتمƦ ýƛلƹ ǁالباƼ Üي التƪليم بما يƥعيǊ الخƮم

  و عرǊƼ الÜǊǀƽ بƋنǊ اعتراƻ الخƮم بƮحة واƿعة مƥعǏ بǌا عليÜǊ و اƿǗرار و ǂ ǇƍاǇ بمƛابة      

الƥليý الǀاƴƱ علƛ ǏبوƘ الواƿعة محý النزاƊ Ǚƍ ÜƳنƼ Ǌي الواǙ ƴƿ يعتبر Ʊريǀة ƛƍباƘ بƥǀر ما ǋو 

Ǌمن Ƈاƽعƍ2.  

    ǐوبرƊ Ǉاǌيǀƽال ǊƼعر ƥǀو ل ÜةǀلƱالم ƘباƛǗلة اƥƊ Ǉم Ʃƽالن Ǐعل ƻعتراǙو اƊ رارƿǗا            

التƮريƠ الǐƦ يعترƻ بموجبƬ Ǌخƭ ما بƮحة واƿعة و التي يƌخƦ :" بƋنAubry et Rau( Ǌ(و رو

  . 3"بǌا Ƌǂنǌا Ʋاǋرة Ƽي مواجǌتǊ و مƋƬ Ǉنǌا ǇƊ تنتƛƊ ǉƥư Ɲار ƿانونية 

 Ǉي حيƼ Ǉبارتا Ǌيǀƽال ǊƽƮو)Bartin(  ƴم Üانونيةƿ ǊرينƼ ابةƛو بمǋ و Ƙباƛǘل ǚتحوي Ǌان Ǐعل

     علƦ Ǐلƿ ǇƎƼ ǁواعƥ الǀانوǇ العامالعلم بƋنǙ Ǌ توجƼ ƥي الǀانوǇ اƥǗارƿ ǐواعƥ تتعلƾ باƿǗرار و 

 .ǋي المƱبǀة) المƥني ( 

Ǘوƈ : ǏƏƑƮالق ƥاƥƽǕا  

                                                 
1-  ƫ ÛقƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛƥوƬǆǄ ǅيƨح ƣǄحǄ201. 
2- ƔƣواƳ ƞلƻǄوƣ ÛيةƥƑƜƗية و الǆƣǄال ƣواǄال Ǐƺ ƖƑǆيƓال Ûǅ ƑǄƳ ÛƲيƦوƗو ال ƥƪǆة للƺƑقƙال ƥاƣ ÛƯǅ Û2007  ƫ

258. 
3  - Ƙƈ ơيƪال ǅƓ ǅيƨق لحƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛيةƥاƣǕا ƖƑƳƦƑǆǄال Ǐƺ ƖƑƓƙǕا ƍƣƑƓǄ ÛƑلويǄ ƫ Û185. 
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Ǐ ) ǐƊ  اƿǗرار الưǀاƑي Ü لǇǂ و علǏ خƻǚ الưǀاƇ المƥني لم ينƭ الǀانوǇ المƥني Ǚƍ عل    

ǇƎƼ مجلƩ الƥولة ƊخƼ Ʀي البعƯ مƿ ǇراراتǊ بƮحة اƛǗباƘ بواƱƪة ) ưƿاƇ المحǂمة العليا 

  .اƿǗرار ƹير الưǀاƑي 

     ÜǊا عليǌب Ǐعƥانونية مƿ عةƿبوا Ƈاưǀمام الƊ Ǌƪƽن Ǐم علƮالخ ƻو اعتراǋ يƑاưǀرار الƿǗو ا

ƛƊ ǁلƦ وǎعوƥال ǉƦǌة بǀالمتعل ǎعوƥي الƼ يرƪال Ƈ1نا  .  

ƪتحƾ لƊ Ǌو بƋنǊ تنازý عǇ و ǋو حجة ƿاƱعة علǏ المǀرƼ ÜمتƿƊ Ǐر الƽرƥ بƋنƿ ǊبƯ ما ǋو م     

Üǉعواƥ  ƴƑاƿو Ǐعل ƔƮا انƦƍ Ǚƍ ǊاحبƮ Ǐرار علƿǗا Ɗيتجز Ǚ و Ǌم عليǂر الحƥƮ و ǉرارƿƎب ƦخƊ

 Ǌعن ƴيجوز التراج Ǚ ماǂ ǎخرǕا ƴƑاƿالو ƥتلزم حتما وجوƪ Ǚ اǌعة منƿوا ƥوجو Ǉاǂ و Ü ةƥƥمتع .  

ي ƪابǀا اƥǗارية بالمجلƩ الưǀاƑعƥ اƿǗرار الưǀاƑي مǇ اƥǕلة المƱلǀة Ɗمام الƺرƼة و ي       

  .المحǂمة اƥǗارية حاليا و Ʀǂا مجلƩ الƥولة

 ǏƏƑƮالق ƥاƥƽǕا Ưوƥƪ:  

Ɗ- ǎعوƥي الƼ مƮخ Ǉùرار مƿǗر اƥƮي ǇƊ:  

      ýوǀن Ʀƍ راحةƮ ƭالن Ǌي بưǀا ما يƦǋ م " وƮالخ ƻاعترا " Ǉرار مƿǗر اƥƮي ǇƊ ƥبǚƼ Ü

وƔ عنǊ و يǂوǇ لǊ حƾ خƮم Ƽي الƥعوƪ ǎواƥƮ Ƈر اƿǗرار مǇ الخƮم نƬ ǊƪƽخƮيا Ɗو ممǇ ين

 ǉرارƿƍ ƥيع ǚƼ Ü ǚƛا مƥǋاƬ Ǉاǂ ýب ǎعوƥي الƼ ماƮرار خƿǗا Ǌر منƥƮ Ǉم Ǉǂا لم يƦƎƼ Ü رارƿǗا

  .ƿƍرارا بالمعني الǐƦ نǋ ǉƥƮǀنا 

Ɣ- اǌب Ǐعƥانونية مƿ عةƿوا Ǐùرار علƿǗا ƔƮين ǇƊ.  

                                                 
1-  ƔƣƑǄ341ال  ǅǄال ǅوǆƑالقǏǆƣǄ. 
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ينƔƮ علǏ الواƿعة الǀانونية ǌƼ Üو اƿعة ƿانونية مƥعǏ بǌا علǏ المǀرǇƍ اƿǗرار ǋو اعتراƻ بو     

 Ƙباƛǘل ǚمح ƠلƮعة تƿوا ýǂ Ǌو علي Ü Ƙباƛǘل ǚمح Ǉوǂي التي تǋ Ü يناƊما رǂ عةƿالوا ǉƦǋ و

  .يمǇƊ Ǉǂ تǂوǇ محǚ لƿǘرار ƪواǂ ƇانƘ تƮرƼا ƿانونيا Ɗو واƿعة ماƥية 

 ùج - Ƈاưǀمام الƊ مƮالخ Ǉرار مƿǗر اƥƮي ǇƊ.    

ƥ - ناƛƊ رارƿǗا Ǉوǂي ǇƊيƪال Ƈǎعوƥي الƼ ر :  

و المƮǀوƥ بالƥعوǋ ǎنا ǋي الƥعوǎ المتعلǀة التي حýƮ عنǌا اƿǗرار Ü و علƦ ǏلƦƍ ǁا ƿƊر      

Ƭخƭ بواƿعة Ǚ تتعلƾ بالƥعوǎ المنƲورة Ɗمام المحǂمة ǚƼ يعتبر ƿƍرارا ưƿاƑيا Ƽ ÜاƿǗرار 

Ǌب Ʀخƌي Ǚ ǎعوƥ يƼ رƥاƮال ǎخرǕا ǎعوƥال ǉƦǋ يƼÜ ياƑاưƿ راراƿƍ ǉباعتبار ǎخرƊ ǎعوƥ يƼ.  

 Ʃƽن Ƈاǀتل Ǉرار مƿǗر اƥƮ Ƈواƪ ÜياƑاưƿ رارƿǗا Ǉاǂ رǂƦة الƽالƪال ƱروƬال ƘرƼا ما تواƦƍ

 Ǌب ƘمرƊ وƊ خرǓم اƮالخ ƔلƱ Ǐعل Ƈبنا ƔتجواƪǙتم ا Ƈواƪ و ÜǊتجوابƪر اƛƊ Ǐو علƊ ƭخƬال

  .ما ƪبƘǀ اƬǗارة ƍليǊالمحǂمة مǇ تلǀاƇ نǌƪƽا و ǋو 

 *Ǘا Ǉوǂراو يتùƿ يةƪاƪƊ ǇاǂرƊ ثǚƛ Ǉر م:  

    1- Ʈخ ƥوجوǀر م  م.  

   2- ǀم ƾح ƥوجو Ǌر ب.  

3 - Ʈخ ƥوجوǀم م Ǌر ب.  

 ǏƏƑƮالق ƥاƥøƽǕية اƜح  

Ǉƍ اƿǗرار ǋو حجة ƿاƱعة علǏ المǀر Ǖ ÜنƥƮ Ǉƍ Ǌر مǇ المǀر بعƥ روية و تǂƽير Ʀǋا يعتبر     

ƿƍرارǉ حجة عليǊ يƌخƦ بǚƼ Ü Ǌ يجوز لǇƊ Ǌ يعýƥ عنǊ و يتعيǇ علǏ الǀاưي ǇƊ يƋخƦ بǊ و يحǂم 

وز بمǀتưاÜ ǉ و بƦǌا و لǂي يǂوǇ اƿǗرار حجة علǏ المǀرÜ و ملزما لƼ Ǌي نƩƽ الوǙ ǐƊ Ü Ƙƿ يج

 ǊحتƮ و ǉƥاǀنعǙ Ǉانوǀا الǌلبƱالتي يت ƱروƬال ýǂ ǊيƼ ƘرƼليما تواƪ Ǉوǂي ǇƊ ƔيجƼ Ü Ǌعن ýوƥالع



 سلطات القاضي اإلداري ضمن وسائل التحقيق              :                      الفصل الثاني
 

 243 

 ǊنǚƱب Ǉوƥ ýيحو Ǚ Ǌر منƥƮ Ǉبة لمƪبالن Ǌلزوم ǇƎƼ ƱروƬال ǉƦǋ ýǂ ǏƼتوƪا ƥƿ Ǉǂا لم يƦƎƼ Ü

 ƱروƬال Ǉم ƱرƬ ƻا تخلƦƍ .  

   ǂ Ǌب Ʀخƌي ǇƊ ماƎƼ رارƿǗة اƑم تجزƥع Ɣو يجƊ Ǌي و لƼ وǋ ما ƦخƋي ǇƊ رǀللم ƩليƼ ÜǊلǂ ǁيتر

ǊالحƮ يƼ Ʃما لي ǁو يتر ǊالحƮ.  

 ƑيǆƑƙ: ƥاƥƽǕالا ǏƏƑƮƽ ƥيƸ 

      ǇƋمة العليا بǂنية بالمحƥة المƼرƺال Ƙاعتبر ƥǀو ل Ü Ƈاưǀمام الƊ يتم Ǚ ǐƦرار الƿǗا ǁلƦ وǋ

 Ƙưƿ ǁلƦ Ǐو عل ÜƇاưǀال Ɯخار Ǉاǂ اƦƍ Ǌب ƥيعت Ǚ يƑاưǀير الƹ رارƿǗا Ƣرƌرار مƿ يƼ

  :ƿرارǋا ǂما يلي........ بǇƋ اƿǗرار Ɗمام الخبير Ǚ يعتƥ بÜ Ǌ و Ƽ:07/12/1988  ƥƿي

حيث ǇƊ الưǀاة Ƽعǚ اعتبروا ƍنǂار الƱاعنيǙ Ǉ يƽيƿǚƱƍ ƥا بناƇا علƊ Ǐنǌم ƿƊروا Ɗمام "        

Ʊا للمǌيتǂمل Ƙبƛام التي تƮالخ ýمح ƯرǕا Ǐالتخلي عل Ǉوƥم يريǌنƋالخبير ب Ǉع ǉƥư Ǉعو

Ʊريƾ الخبرة Ü مما يتبيǇ معƊ Ǌنǌم بنو ƿرارǋم علǏ خبرة الخبير و اعتبروا Ʀلƿƍ ǁرارا للحǂم 

مǇ الǀانوǇ المƥني Ü التي تǀتưي بǇƋ يǂوǇ اƿǗرار  341عليǌم مƥ ǇوǇƊ Ǉ يراعوا Ɗحǂام الماƥة 

Ƽ Ǉانوǀال ƾبيƱت Ǌوا معƌاƪƊ ǐƦمر الǕا Ü ǎعوƥير الƪ ƇناƛƊ اة وưǀمام الƊ م تنازلواǌنƊ Ǉع ǚư

ǌل Ǉǂا يمưنيا محƼ ياƊر Ǚƍ ǁيمل Ǚ ǐƦم للخبير الǌتƱلƪ ǇعǊعن ƇناƺتƪǙو اƊ Ǌتعانة بƪǙو م ا Ü

 Ưǀللن Ǌưير عرƮي ǊيƼ ǇعوƱرار المǀال ǇƎƼ ǁلƦ Ǐا علƇ1بنا."  

    Ǐو عل ǇƋب ƥنج Üنيƥالم Ƈاưǀال Ǌليƍ ƔǋƦ ما ƻǚخ  Ƈاưƿ ƭخǕا Ǐو عل ǐارƥǗا Ƈاưǀال

 Ǐحت ǊاحبƮ يلزم ǊنƊ و Ü ƠحيƮ و ǉارƛǕ Ɲي منتƑاưǀير الƹ رارƿǗا ǇƋاعتبروا ب Ü ولةƥال Ʃمجل

 Ǐƪعي Ƙيƈ يةƥية بلưƿ يƼ ولةƥال Ʃمجل Ǌب Ǐưƿ و ماǋ و Ü مام الخبيرƊ رارƿǗا ǁلƦ Ǉاǂ و لو

ƣبتاري ƥحمƊ يعيƥ وƊ ƥư Ǉ28/06/1999:ميمو Ƈجا ƥƿ و Ü ما يليǂ رارǀال ǁلƦ ƔباƪƊ Ƙ : 

                                                 
1- ƣƴال ÛيةƏƑƮلة القƜǄالƣ  ÛǏǆƑƙ1990ال Ûƫ 38 ƑǉƣƴƓ ƑǄ و. 
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حيث ƊنǊ يǌƲر مƿ ǇراƇة الǀرار المعاƥ و الǀرار التمǌيÜ ǐƥ و Ʀǂا تǀرير الخبرة ǇƊ المƪتƋنƽة لم " 

 ǇƊ يةƥالبل ƩيƑر ƟرƮ مام الخبيرƊ و Ü ƻناƑتƪǙا ýǚخ Ǚƍ ǁمالǂ Ǌعلي ƻنƋتƪة المƽƮ Ƴتناز

Ü Ɯي منعرƼ ƥحاليا توج Ǌعلي ƻنƋتƪعي المƥية المǂمل  ýح ƥيوج Ǚ الممر و Ơتƽرا لƱưم Ǉاǂ و

  .ƈخر Ü و عليǊ عرƯ علǏ المƥعي تعويưا حƿ ƔƪانوǇ نزƳ الملǂية

Ǌ الملǂية مǇ الجƍ ƥلǏ حيث ǇƊ المƪتƋنƻ يعترư ƻمنيا بملǂية المƪتƋنƻ عليǊ الƈ ǐƦلƘ ل

ƔǕا".....  

خبير بǇƋ ملǂية و علƦ ǏلƊ ǁعتبر مجلƩ الƥولة اعتراƻ بلƥية ƈيƘ عيǏƪ ميموƊ Ǉمام ال      

 ƾبيƱت Ǐلƍ Ƌلم يلج ǊنƊ و Ü خيرǕا اƦǋ يةǂمنيا بملư راراƿƍ ƥيع Ü Ɯي منعرƼ ƥتوج Ǌعلي ƻنƋتƪالم

ÜيƑاưǀير الƹ رارƿǗبا ƥتعت Ǚ ني التيƥالم Ǉانوǀال ƥواعƿ  ة التيǀيǀالح Ǉيبحث ع ǐارƥǗي اưاǀالƼ

ƥ Ü ǇƱارة و المواƥǗا Ǉما بي Ǉا للتوازǀيǀتح ƥالوحي Ǌمǋ يǋ ƘباƛǗا ýƑاƪو Ǉيلة مƪبو ƥيǀالت Ǉو

 ƭالخا Ǉانوǀي الƼ اǌعلي ƭوƮالمن.  

  

 

ǏǆƑƙال Ʊƥƻال :ǅيǄالي  

Ü تتƱلƔ تƥƋية Ʈيƺة يحǋƥƥا ƛǗباƘ التزام Ɗو واƿعة مƥعǏ بǌااليميǇ وƪيلة مǀررة  تعتبر    

ƾƥƮ ما حالƻ اƬ Ÿاƥǋا علǏ الǀاưي Ɗمام Ƭخƭ مƪǙ ýǋƌتǀبالǌا Ü و اليميƿ Ǉوý يتخƼ ƦيǊ ال

ýوǀيÜ    ƻالحال ýوǀي ǇƋب Ǉية اليميƥƋت Ǉوǂو ت)Ÿيما ) و اƪǙ Ü ǎخرǕا ƘباƛǗا ýƑاƪا لوƼǚو خ Ü

  .يƽترƼ Ưي اليميǇ توƼر رǇǂ اǗيماǇ بالǀيمة الƥينية لǎƥ مƥƌيǌا  Ü الǂتابة منǌا

      Ǉني مƥالم Ǉانوǀام الǂحǕ ƴưوعية تخưمو Ǉمة بيƪǀم Ǉمة لليميƲالمن ƥواعǀو ال ƥالموا ýǚخ

 Ǉ343م  Ǐلƍ350  Ǉارية مƥǗنية و اƥالم ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ ƥا مواǌƱبưية تƑجراƍ ǎخرƊ 189و 
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 Ǐلƍ193 ƥما Ǚƍ Ǉمưيت Ǚ يمƥǀال ƴريƬالت ǇƊ اعتبار Ǐانوني علǀال Ʒراƽال ƥƪل ƘƇالتي جا ƱǀƼ Ǉتي

  .م.ƍ.مƾ Ǉ 434و  ǋ433ما 

     ýبƿ Ǉم Üةƪبالجل Ɣيǌالم ƠريƮي التǋ Ǉاليمي  Ǉو لليمي ǊالحƮ يƼ Ǉوǂعة تƿوم بواƮالخ ƥحƊ

و المعبوƥ علǇƊ Ǐ ما يǀولÜ Ǌ يǂوǇ الƬخƭ المǐƥƌ لǌا يƥǌƬ اƊ Ÿو الƬخƭ المƱ1Ɗ Ʃƥǀابƥ ƴيني 

Ü ƠحيƮ  باƦاǂ ǊريحƮت Ǉاǂ اƦƍ ي يوم ماƼ وبةǀللع Ǌƪƽن Ưو يعر.  

تƥǀيرية  ƪلƱاƘمنƠ و  ƍ193لǏ  189يƼ Ǉي المواƥ مǇ موưوƳ اليم 08/09نƲم الǀانوǇ  و     

 Üýا المجاƦǋ يƼ يưاǀعة للƪووا  ǁو تر ÜǇاليمي ƇاƥƊ ƥيƥبتح ƾالمتعل ƇجراǗا Ǉانوǀا الƦǋ ƻƦح

  .الƪلƱة التƥǀيرية للǀاưي Ƽي اتخاƦ ما يراǉ مناƪبا

      ǊمامƊ بولةǀم ƘباƛǗا ýƑاƪو ƴجمي ǇƊ ولة اعتبرƥال Ʃمجل Ƈاưƿ ǇƋي  -و بưاǀمام الƊ

 ǐارƥǗما ا –ا Ǚƍ اريةƥǗومة اƮالخ ƦخƋب ǁلƦ و Ǉاليمي ýحاǂ ام العامƲللن ƻمخال Ǌونǂل ǉناƛتƪ

  . بعيǇ اǙعتبار

  

 Ǘوƈ :ƬǅيǄالي ƥو 

يميز الǀانوǇ المƥني بيƮ ǇورتيǇ لليميÜǇ حاƪمة و متممةƼ ÜاليميǇ الحاƪمة ǋي تلǁ التي      

Ƴم النزاƪلح ǉميرư Ǐلƍ اǌيƼ مǂيحت ǊمƮخ Ǐلƍ مƮا الخǌǌيوج.  

  Ɗما اليميǇ المتممة يوجǌǌا الǀاưي ƍلǐƊ Ǐ مǇ الخƮميǇ ليƪتǂمý بǌا اƥǕلة التي ƥƿمǌا      

يجوز لýǂ مǇ الخƮميǇƊ Ǉ :" مǇ الǀانوǇ المƥني 343و Ƽي Ʀǋا المعنǏ نƘƮ الماƥة  1الخƮم 

  ."يوجǊ اليميƍ ǇلǏ الخƮم اǓخر 

                                                 
1- ǅƓ ǅيƨالح ƑلويǄ Ƙƈ ơيƪالÛ قƓƑƨال ƲƜƥǄال ÛيةƥاƣǕا ƖƑƳƦƑǆǄال Ǐƺ ƖƑƓƙǕا ƍƣƑƓǄ ƫ Û203. 
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ǀاƑيا ƍلǐƊ Ǐ مǇ الخƮميǇ ليبني للǀاưي ǇƊ يوجǊ اليميǇ تل:" علƊ ǏنǊ 348الماƥة  نƘƮ و     

 Ǌم بǂيما يحƼ وƊ ǎعوƥال Ƴوưي موƼ Ǌمǂا حǌعلي."  

     ǐƊ Ǉخالية م ǎعوƥال Ǉوǂت ǙƊ و ýامǂ ýليƥ ǎعوƥي الƼ Ǉوǂي ǙƊ المتممة Ǉي اليميƼ ƱترƬو ي

 Ǉم مƥǀالم ýليƥملة للǂي تǋ المتممة Ǉو اليمي ƘباƛǗا Ǉم Ǐƽمة تعƪالحا Ǉخر اليميƈ Ǐو بمعن Üýليƥ

ǇميƮالخ ƥحƊ  . 

     Ƽ Ǌǌيوج ǇƊ اǋƥو رƊ Ǉاليمي Ƙǌوج Ǉيجوز لم Ǚ بوƿ Ǉم ǁلƦ يǇاليمي ǁتل ƻم حلƮخ ýÜ    و

 Ǌعلي Ƙƥور Ǉم ýǂ و ǊمƮخ Ǐا علǋƥر Ǉوƥ Ƙǂƪ ǐƊ اǌعن ýǂنƼ Ü Ǉاليمي Ǌليƍ Ƙǌوج Ǉم ýǂ

Ǐا علǋƥيجوز ر Ǚ يưاǀا الǌǌالتي يوج Ǉو اليمي Ü ǉعواƥ رƪخ ýǂنƼ Ǉخر اليميǓم اƮالخÜ       

و Ǚ يجوز توجيǌǌا Ƽي  ǂانƘ عليǌا الƥعوÜ ǎ. و اليميǇ الحاƪمة يجوز توجيǌǌا Ƽي Ɗية مرحلة 

 ǁلƦ يƼ اƽƪم متعƮالخ Ǉاǂ اƦƍ مةƪالحا Ǉاليمي ƴيمن ǇƊ يưاǀو لل Ü ام العامƲة للنƽعة مخالƿوا.  

 ƑيǆƑƙ :  ǅيǄالي ƅاƣƉƓ ǏƮƑالق ƥǄǓا 

        Ƙانǂ حالة ǐƊ يƼ اǌǌيجوز توجي ƾيǀو التح ƘباƛǗا ýƑاƪو Ǉبي Ǉيلة مƪو Ƙانǂ Ǉƍ و Ǉاليمي

Ǚƍ Ü ǎعوƥا الǌو  عليƊ التزام ƘباƛǗ ƾريƱا الƦǌتعانة بƪǙجواز ا ǎƥبم ƥيǀم Ǉلليمي Ƈاللجو ǇƊ

لتǂريƩ مبƊƥ يưǀي بعƥم جواز ƥƊاƇ  08/09مǇ الǀانوǇ  189واƿعة مƥعǏ بǌا Ü و ƥƿ جاƘƇ الماƥة 

ǋ Ʀƍ Üناǁ مǇ المعامƘǚ المƥنية ما Ǚ تǀبý اƛǗباǙƍ Ƙ بالǂتابة و بعǌưا ƥاليميƼ Ǉي ýǂ الموا

                                                                                                                                                    
1-  ǅǄ ǈƸليƓƗ ƣƴƓ وƈ ƥƢǑا ǃƬƢال ƥوƮحƓ üحواǓا ƲيǄƜ Ǐƺ ǃƗي ƑǄ ƱاƦǆ Ǐƺ ǅيǄالي ƹحل ǅƈ ƑǆوǆƑƽ ƥƥقǄال

 ƖاƅاƥƜǕا Ǐƺ يةƥǉوƜال üƑكƪǓا ǅǄƮ ƿلƤ ƣƴƓ و Û ةƨلƜال ƥوƮلح.  
 ƖƓƙ ǍƗǄ و–  üƑية الحƮƽ ǅǄ–  ƒƑيƷ Ǐƺ ةƨلƜلƑƓ ǈليƳ ƹǆƉƗƨǄيلية الǄكƗال ǅيǄوا اليǊƜو ƣƽ ƧلƜǄال ƔƑƮƽ ǅƈ

ƗƨǄال ƑǄǄ ÛƱƑƺƣال Ǐƺ ǅƳƑƯحق الƓ لواƢƈ و ǅوǆƑوا القƻلƑƢ ǃǊǆƌƺ ÛǅيǄالي ƅاƣƈ ةƨلƜ ƥوƮلح ǈƸليƓƗ ǅوƣ ƹǆƉ
ǃǉƥاƥƽ ƭقǆ ƒƜوƗƨي .  

 ǃƽƥ ƥاƥƽ138.429 Ǐƺ ƠƥƊǄ:16/10/1996 ÛيةƏƑƮلة القƜǄال Û1996Û  ƣƣƳ02 Ûƫ 45. 
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ة الرƪمية ǂما ǋو اǕمر بالنƪبة لعǀوƥ اǗيجار و بيƴ العǀاراƘ و الƥيوǇ النƥǀية التي تزيƥ بالǂتاب

 Ǐا علǌيمتƿ100.000  Ɯƥ.  

  :Ǐ Ǉ اليميوƍ Ƈلو ǋƊم ƿيƥيǇ علǏ اللج

1 -  ƥيƥخر تحƈ مƮلخ Ǉاليمي Ǌيوج ǐƦم الƮالخ Ǐعل Ɣنما يجƍ ة عامةƺيƮ يƼ Ǌالبة بƱم المƥع

التي ƪيǐƥƌ بƋƬنǌا اليميƪ ǇواƇ  1علة الǀاưي ǇƊ يحƦǂ ƥƥلǁ الوƿاƴƑ الوƿاƴƑ التي ينƔƮ عليǌا و 

 Ɣما يترت Ǐلƍ ومƮالخ Ǌينب ǇƊ Ǐيا علƑاǀي تلưاǀال ǉررƿ وƊ ومƮالخ ƥحƊ Ǉم ƔلƱ Ǐعل Ƈبنا Ǉاǂ

  .2مǇ عǀوباƘ جزاƑية

مǇ  344عƥم جواز توجيǊ اليميǇ بǇƋƬ وƿاƴƑ مخالƽة للنƲام العام و ǋو نƩƽ ما ǂƦرتǊ الماƥة  - 2

  .الǀانوǇ المƥني

  

  

  

  

ƑƙلƑƙ :يǄالي ƅاƣƈ ǅ  

      Üمةǌم ýƑاƪث مǚƛب ƇاƥǕا Ʊيرتب  ƥǀو ل ÜƇاƥǕا Ǉع ƳمتناǙار اƛƈ ة وƺيƮو ال ƇاƥǕا Ǉاǂم

 ƥا المواǌ191عالجتÜ 192  193و Ǉانوǀال Ǉم مƿ8/09 ر .  

ƊماƥƊ ǇǂاƇ اليميǇ و اƬǕخاƭ الƦيǇ يتم بحưورǋم ǂ Üما ƊجازƼ193  Ƙلƥǀ حƘƥƥ الماƥة      

Ǉ تƊ ǎƥƌو اƪتحالة تنǀلÜ Ǌ اƊ Ü ǇƦƍ ýƮǕللǀاưي اǙنتǀاƍ ýلǏ مǂاǇ وجوƥ الخƮم Ƽي حالة تعƦر 

                                                 
1-  ƔƣƑǄ190ال  ǃƽƥ ǅوǆƑالق ǅǄ08/09. 
2-  ƔƣƑǄ240ال ƖƑƓقوƴال ǅوǆƑƽ ǅǄ. 
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ƥيح ǐƦال Ǉاǂي المƼ اǌيتƥƋانية تǂمƍ ƴة مƪيا بالجلƮخƬ Ǌل Ƙǌوج ǐƦم الƮالخ ýبƿ Ǉم Ǉاليمي ǉƥ

 Ǉا مǌة لما لƪالجل Ǉيلة عƥالب ǇǂماǕا ýưƼƊ ƥاجƪاعتبار الم Ǐعل ƻالعر ǎجر ƥƿ و Ü يưاǀال

  . رǋبة Ƽي النƽوƩ و ƿيمة ƥينية

    ƦƑحين Ǌنǂيم Üةƪالجل ƥاǀانع Ǉاǂم Ǉع ǊنƱو ƥنتيجة لبع Ǌلǀتحالة تنƪم اƮا برز الخƦƍ ماƊ        

ƍلǏ مǂاǇ وجوǉƥ بحưور ƊميǇ نتƔƥ يتنýǀ و بموجǇƦƍ Ɣ مǇ الǀاưيƥƊ Üاǋƌا ƍما Ɗمام ƿاƯ م

Ʊبưال Ǌامتƿƍ ýا محǌƮاƮرة اختƑاƥة بƥمة الموجوǂمام المحƊ وƊ Ü .  

و Ƽي جميƴ الحاƘǙ تǎƥƌ اليميǇ بحưور الخƮم اǓخر Ɗو بعƮ ƥحة تبليǊƺ و ǋو نƩƽ ما      

و اǗجراƇاƘ مư ǇمǇ اǂƬǕاý الجوǋرية Ƽي لمحǂمة العليا حينما اعتبرƦ Ƙلǁ اƪتǀر عليǊ رǐƊ ا

  . 1تǐƥƌ مخالƽتǌا ƍلǏ النƯǀ نتيجة لǘخýǚ بحƾ الخƮم Ƽي الƼƥاƳ التي 

مǇ الǀانوǇ  347تǂƋيƥا للǀاعƥة الوارƥة Ƽي الماƥة  08/09مǇ الǀانوǇ  192و لƥǀ جاƘƇ الماƥة 

  .المƥني

 08/09م لم يرƼ ƥي مواƥ الǀانوƊ434 ƾ.ƍ. Ǉما بالنƪبة لƮيƺة اليميÜǇ و خƼǚا للماƥة        

  :المتعلǀة باليميƬƍ ǐƊ ÜǇارة ƍلǏ العبارة اǓتية

 " ǃيưƴال ŶƑƓ ƹحلƈ" ƥǀو المعت ǇيماǗر اƮبعن Ʊمرتب Ǉاليمي ǇƊ ƴم.  

 ƑƴƓاƥ :يǄة اليǆƑكǄ   يةƥاƣǕا ƖƑƳƦƑǆǄال Ǐƺ ǅ 

Ɗو مجلƩ الƥولة Ü موƽƿا حاƪما Ɗو حǂما ƿاưيا ) الƺرƼة اƥǗارية ( لم تتخƦ المحǂمة العليا        

بǀبوý اليميƥǂ Ǉليý لƛǘباƼ Ƙي المنازعاƘ اƥǗارية ǂ Üما ǇƊ الǊǀƽ الجزاƑرǐ لم يتƱرƾ لǉƦǌ المƋƪلة 

Ü ارةƥǗا Ǐلƍ Ǉاليمي Ǌي توجيǀƱير المنƹ Ǉم ǊنƊ ƥǀرنا نعتƲة نǌوج Ǉو م   Ǚ ي وƼ اǌليƍ Ƈاللجو

 Ǉم ƭخƬة بǀمتعل Ǉا اليميǌبة عليƮعة المنƿالوا Ǉوǂت ǇƋب ƔوجƊ Ǉانوǀال Ǉوǂارية لƥǗا Ƙالمنازعا

                                                 
1- ƥ ƥاƥƽ ǃƽ138.429  Ǐƺ ƠƥƊǄ16/1/1996:الÛ يةƏƑƮƽ لةƜǄÛ  ƣƣƳ02  ةǆƨ1996لÛ  ƫ45. 
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Ǌليƍ Ƙǌة ل 1وجǌالموج Ǉاليمي ǇƊ ǁلƦخيرمǕا اƦǋ ƭخƬا بǌة لƿǚع Ǚ اريةƥǗة اǌالج ýƛمÜ  Ǚ و

 ýخƥو يƊ Ü اǌارة  بمجملƥǗة اǌج ǊيƼ Ʊما يورƪƿ ƻيحل ǇƊ Ǌل Ǉǂيم Ü اǌلƛة التي يمǌة الجƼاǂ اǌيƼ

باưǗاƼة ƍلƦ ǏلǙ ǁ يمǇǂ توجيǊ اليميǙƍ Ǉ ممǇ يملǁ حƾ التƮرƼ ƻي الحƾ محý النزاÜ Ƴ و Ʀǋا 

Ʃƽو ن Ü ارةƥǗا ýƛمم Ǌǂيمل Ǚ المتممة و التي ما Ǉبة لليميƪبالن ýوǀال  Ǐبيرة علǂ ورةƱخ ýǂƬت

Ɗ ارةƥǗا Ǐلƍ يưاǀا الǌǌما وج ýي حاƼ العام ýالما Ǐنما علƍ و Ü ƭƿنا ýليƥ ýماǂتƪǙ مƮو الخ

ǎخرǕا ƾيǀالتح ýƑاƪو Ǐلƍ Ǌالحالة التوج ǉƦǋ يƼ يưاǀالÜ  يƼ عةƪة واƱلƪ ƳرƬالم Ǌل Ơمن ƥǀƼ

 ƇاƥƊ Ǉوƥ ǊتجوابƪǙ ƻƲو الموƊ رارǀر الƥƮو مƊ ارةƥǗا ýƛمم Ƈعاƥتƪا اǌمن ƾيǀالتح ýƑاƪو

Ǉاليمي.    

                                                 
1  -   ƔƣƑǄ344ال  ǅǄال ǅوǆƑالقǏǆƣǄ. 
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Ü علǇ Ǐ الƥعاوǎتعتبر المنازعاƘ اƥǗارية  ƦاƱ Ƙبيعة خاƮة متميزة عǇ اǕنواƳ اǕخرǎ م     

ƌƪو المǋ ومةƮالخ ƻراƱƊ ƥحƊ ǇƊ اعتبارÜارةƥǗي اǋو ƥراƼǖالجماعية ل ƠالƮيير المƪت Ǉع ýو 

 ƾƼير المراƪرورية لư اǌنƊ Ǐروعية و علƬحة و المƮا الǌراراتƿ يƼ Ưترƽي ƩاƪǕا اƦǋ Ǐوعل

و ǋو الƽرÜƥ الǐƦ  تملǁ اƥǗارة Ƽي  علǏ عƩǂ الƱرƻ اǓخر Ƽي الخƮومة العامة للمجتمƦǋ Üƴا 

  .ǚ عبƑا ǀƛي –الƽرƥ  –الǀانونيÜ و بƦǌا يعتبر ƿƍامة الƥليý علƥƍ ǏعاǂǗ  ǊƑراǉواجǌتƪ ǊلƱاƘ ام

ة بيǇ الƱرƼيǇ المتǀاưييƊ Ǉمام الưǀاƇ وااة الخƮومة اƥǗارية Ƽي عƥم المƪو تتمýƛ خƮوƮي      

ƾيǀالتح ýƑاƪو وƊ ƘباƛǗا ƾرƱب ƥƮǀو ي ÜǐارƥǗانونا اƿ بولةǀالم ýƑاƪالو ǁي تلǋ  Ƌو التي يلج

ƍ ƦجراƇاƘ التحǀيƾ وتنƍ1ƽليǌا ƱƊراƻ النزاƿǗ ƳناƳ الǀاưي بƮحة الوƿاƴƑ الǀانونية التي يƥعونǌا

مƪتخرƜ لخƮوم بموجƊ Ɣمر ƽƬوƊ ǐو تنƽيƦ بحƔƪ الحالة ƍما بمباƥرة مǇ الǀاưي Ɗو مƊ Ǉحƥ ا

Ǌخة منƪو نƊ مǂبة  2الحƿرر مراǀي المưاǀال Ǐيلة جماعية يتولǂƬت Ǉرا عƥاƮ مǂالح Ǉاǂ اƦƍ و Ü

ǉƦيƽجر3تنƎيام بǀلل ǊƮاƮرة اختƑاƥ Ɯخار ýǀينت ǇƊ يưاǀلل Ǉǂيم ǁلƦ ýجǕ Ü وƊ ƾيǀالتح ƘاƇا

  .الجزاƑيةƥوǇ الحاجة ǗبƷǚ  الجǌة الưǀاƑية المختƮة ƿƍليمياÜ   4لمراƿبة تنƽيǋƦا

       ƘǙاǂƬǗوية اƪبت Ü Ǉو الخبير المعيƊ ومƮالخ ƥحƊ ƔلƱ Ǐعل Ƈو بناƊ ياƑاǀي تلưاǀوم الǀوي

Ǌمور بƋالم ƾيǀالتح Ʀيƽتن Ưتعتر ƥƿ التي ǇعƱ ǐǕ ýابƿ يرƹ مرƊ Ɣبموج ǁلƦ و Ü5 ƥو عن Ü

                                                 
  .ƣ2005 ƫ Û119اƥ الƙقƺƑة للƗوƦيÛƲ لƓƴÛ  ÛǅƑǆƓوƈ Ɲƥƪ ÛǎƣحكǆƑƽ ǃƑوǅ اƧƑƓƳƖƑƓƙǕ ال -1
2-  ƔƣƑǄ82ال ǅوǆƑالق ǅǄ  ǃƽƥ08/09.  
3-  ƔƣƑǄ83ال ǅوǆƑالق ǅǄ  ǃƽƥ08/09.  
4-  ƔƣƑǄ84ال ǅوǆƑالق ǅǄ  ǃƽƥ08/09.   
5-  ƔƣƑǄ92ال ǅوǆƑالق ǅǄ  ǃƽƥ08/09.  
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تǂتƪي ƍجراƇاƘ التحǀيǋƊ ƾمية بالƺة باعتبارǋا ƪببا مباƬرا للحǂم الǐƦ ينƾƱ بǊ الǀاưي Ƽي       

الخƮومة اƥǗاريةÜ و لم تعƥ التƬريعاƘ الحƥيƛة بǇƋ يǂوƥ Ǉور الǀاưي ƪلبيÜ بƪ ýارƘ نحو 

 Ǉانوǀال ýǚخ Ǉم ǐرƑالجزا ƳرƬاير المƪ ƥƿ و ÜƳتناƿǙي اƼ يريةƥǀالت ǊتƱلƪ Ǉم ƴيƪم التوƿر

المتعلƾ باǗجراƇاƘ المƥنية و اƥǗارية Ʀǋا التƱورÜ حيث ƥǂƊ علǏ الƥور اǗيجابي للǀاưي  08/09

ǊومتƮلخ Ǌيتǂارية و ملƥǗا. 

       Ƙرة تناولǂƦالم ǉƦǋ ة بƪراƥيرالƛǂال  ƝƑالنتا ƘƇجا ƥƿ ا وǋرǋجو ƘلǂƬ التي ýƑاƪالم Ǉم

Ü Ơưنحو وا Ǐا علǌƛة و مباحƪراƥال ýوƮƼ يƼ ةưي  معروƼ ةƪراƥال ǉƦǋ ƴƿيو ƥƿ ناǋ اǌجيلƪو ت

و عليǊ  و اƱǗالةǙ Ʀƍ Ü نǇƊ ýưƽ نجعý مǇ الخاتمة تǂرارا لما ƪبǇƊ ƾ تعرưنا لÜǊ التǂرار

نƪتخلǋƊ ƭم النتاƝƑ التي تلƠ الưرورة ƍلǏ تƪجيلǌا و تƮ ýǂƬورة واưحة لما توƮلنا ƍليǂ ÜǊما 

 Ưبع Ǐلƍ ƾرƱة التƥƑاƽال Ǉيخلو م ǙƘتراحاƿǙروريةلتي ا اư اǋنرا.  

ƛƏƑƗǆال:  

1 -  ƋƬارية التي تنƥǗومة اƮبيعة الخƱتبعا ل ƭالخا ǊابعƱ Ǌارية لƥǗومة اƮي الخƼ ƾيǀالتح Ǉƍ

  :بيƱ ǇرƼيƹ Ǉير متǂاƑƼيǇ وǋما

يǂوǇ عاƥة Ƽي  ƥاƥǗارة ƪǂلƱة عامة Ü و تǂوƼ Ǉي الƺالƼ Ɣي مرǂز المƥعي عليÜǊ و الƽر     

ÜاريةƥǗومة اƮالخ ƻراƱƊ Ǉبي Ǉام التوازƥلة انعǂƬم ƾيخل ǐƦمر الǕعي اƥز المǂمر  Ǐنا يتجلǋ و

ǇيƼرƱال Ǉبي Ǉالتواز ƾيǀتح ýجƊ Ǉم ǐارƥǗي اưاǀيجابي للǗور اƥالÜ  ƘباƛǗا Ɛعب Ǉم ƻيƽو التخ

ǚƼ يƪتǀيم Ʀلǁ و  Üة اƥǗاريةالǐƦ يƴǀ علǏ عاتƾ الƽرƥ بتƱبيƾ الǀاعƥة العامة لƛǘباƘ علǏ الخƮوم

 Ǐلƍ ýوƮللو ƾيǀالتح ƘاƇجراƍ ييرƪت Ǐعل Ǌرتƥƿ يƼ يưاǀيجابي للǗور اƥال ýƛو يتم ÜاǌيتƮوƮخ

– مزيƥ مǇ تحǀيƾ لƽعالية الǀاưيÜ و Ʀلǁ بƎمƥاǉƥ بمزيƥ مǇ الحرية Ƽي الحرǂة و ǉƦǋ المرحلة 
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ƾيǀمرحلة التح - Ǚ Ǐحت Üǎعوƥي الƼ ýƮƽمة للǌو التي تعتبر م Ǐا علƽƿة واǀيǀالح ƻƬǂ مرƊ ǁيتر 

Ưم البعǌưوم لبعƮمبارزة الخ.  

لƥǀ منƠ المƬرƳ الجزاƑرǐ للǀاưي اƥǗارƥ ǐورا ǋاما و ƪلƱاƘ واƪعة Ƽي تƪيير الخƮومة  - 2

ƼلǇƊ Ǌ يمارƩ الƱƺư علǏ اƱǕراƻ  للتوازǇ بيƱ ǇرƼي الخƮومةư Üمانا لتحǀيƾ الوƪاýƑ العامة

 ǇƊ Ǌما لǂ Ƙالمعلوما ƔلƱ يƼ اǋƦيƽم تنƥي حالة عƼ يةƥيƥǌرامة تƹ ƯرƼ ارة  وƥǘوامر لƊ Ǌيوج

وجǂ Ǌما منƠ المƬرƳ للǀاưي اƥǗارƪ ǐلƱة ƛƍارة بعƯ اǖÜ Ǖحǂام الưǀاƑية الƮاƥرة Ƽي حǌǀال

  .تلǀاƑيا

3 -  ƾيǀو تحǋ ǐارƥǗا Ƈاưǀمام الƊ ƘباƛǗلة اƥƊ Ƙاوƽم تƥلع Üةǌج Ǉم ƥراƼǕحرية ا Ǉما بي Ǉلتواز

  .و التي تƱưلƴ اƥǗارة بتحǀيǌǀا الجماعة مǇ جǌة ƊخرÜǎو مƮلحة 

للǀاưي اƥǗارǐ حرية ǂƊبر Ƽي التحرǐ و الƽحƦƍÜ ƭ ليƩ ملزما ǂالǀاưي المƥني باحترام  - 4

ÜƘباƛǗا ýƑاƪو ƻمختل Ǉرجية بيƥوة التǀي  الƼ ƥرƽو الǋ و ƻعيưم الƮة الخƥاعƪي مưاǀللƼ

ƘباƛǗا ÜتاƪǕا ýوǀما يǂ ǁلƦ يƼ Ɣبƪو ال ýƮƽال Ɗƥمب Ǉع Ɲنات ƻƿا الموƦǋ ǇƊ يƼ ýƛيتم Ǌتيǂبا Ʀ

  .بيǇ الƪلƱاƘ اƥǗارية و الưǀاƑية

5 - ÜرةƬالمبا ƾيǀالتح ýƑاƪو Ǉمư عةƪة واƱلƪ ǐارƥǗي اưاǀلل  ƾر بالحƬمبا ƳǚƱا Ǐعل Ǉوǂلي

ƾ مƊ Ǉو الواƿعة المƥعǏ بǌا Ü مما يƪاعƥ علǏ تǂويǇ عǀيƥتƎƼ ÜǊجراƇ المعاينة يƪمƠ للǀاưي بالتحǀي

Ü ومƮالخ ƘاƇعاƥƍ حةƮ  ǊناعƿǗ ومƮمحاولة الخ Ǉا عƥا و بعيǌƑجراǗ Ʊيƪلو ƥوجو Ǉوƥ ǁلƦ و

Ü مǋعواƥ حةƮب Ü عةƪوا ƘاƱلƪ ǁلƦ يƼ Ǌو ل Ǌƪƽبن Ƙي بالتحرياưاǀوم الǀحيث ي  ƔلƱ ǊلƼ

  .مƪاعƥة مختƮيǂ Ǉحالة ƱلƔ مƪاعƥة تǀنييƛƊ ǇناƇ انتǀالǊ للمعاينة



 خاتمة                                                                                                  
 

 253 

6 -  Ǉانوǀال Ơمن ƥǀ08/09ل  Ǌيتǂمل Ǐعل ƥǂƌة تƥاǌƬيم الƥǀت ýي مجاƼ ǐارƥǗي اưاǀة للƥيƥة جƱلƪ

للخƮومة حيث ƮƊبƠ بƎمǂانǇƊ Ǌ يƱلƔ مƊ ǇعواǇ اƥǗارة الحưور و تƥǀيم اǗيưاحاƊ Ƙمام 

Üررǀي المưاǀو الƊ مǂيلة الحǂƬت ýبƿ Ǉم Ƙانǂ ماǂ Ƈاưǀبة للƪحمرا بالنƊ اƱارة خƥǗا ƥو لم تع.  

7 -  Ǉانوǀث الƥتحƪ08/09ا  ǉرƥƮي ǐƦالخبرة ال ƇجراƎمر بǓم اǂبالح ƾيما يتعلƼ اƥيƥمرا جƊ

Ü ǐارƥǗي اưاǀبة  الƿا مراǌƑورا Ǉم ƾǀيتح Ƙالبيانا Ǉم مجموعة مǂا الحƦǋ Ǉمưيت ǇƊ ƔيجƼ

جƥية اƪǕباƔ المƥƌية للجوƍ ƇلǏ الخبرة و تƽاǐƥ التعƼ ƻƪي اللجوƍ ƇلǏ تعييǇ الخبراƇ و Ʀǋا ما 

  .128تưمنتǊ الماƥة 

ƖƑاحƥƗƽǗا:  

 ýƛو تتمƘتراحاƿǙيما يلي اƼ:  

الýƮƽ و بƽƮة تامة بيƿ Ǉواعƥ اƛǗباƊ Ƙمام الǀاưي اƥǗارǐ عǇ تلǁ التي تƱبƊ ƾمام الǀاưي  - 1

 Ǚ Ǐحت ǁلƦو ÜاريةƥǗية المنازعة اƮوƮخ Ǉا مǋƥتمƪية تƮوƮخ Ǉم Ǐولǖرا لما لƲن Üǐƥالعا

Ǐلƍ اريةƥǗومة اƮر الخƲبن ƻلǂي المưاǀر الƱưالعامة ي ƥواعǀال ƾبيƱت.  

2 -  Ǉالباحث م Ǉǂي يتمǂ ةƮخا Ɣتǂر بƑي الجزاƼ اريةƥǗا Ƙة بالمنازعاƮام الخاǂحǕا ƴجم

Üاǌي عيوبƼǚا و تǌتƪراƥ  ريةƑية الجزاƑاưǀام الǂحǕا Ǉرة عƥاƮليمة الƪال Əƥالمبا Ǉة مƥاƽتƪǙو ا

  .التي تتناƔƪ مƴ خƮوƮية الƥعوǎ اƥǗارية

بýǂƬ يتƇǚم و ǋƊمية الƥعوǎ  لƱلبة معƥǌ الưǀاƩ Ƈ المنازعاƘ اƥǗاريةينبƺي تƥريƩ مǀيا - 3

و Ƽƍراƥ جزƇ خاƭ للتحǀيƼ ƾي الخƮومة اƥǗارية و ǋƊمية ƥور الǀاưي Ƽي Ü  ǉƦǋاƥǗارية

ǎعوƥال Ǉة ما بيƪراƥمرحلة ال ƇناƛƊ اةưǀيم الƪǀت Ǐبمعن Ǉويǂي مرحلة التƼ اƦǋ يتم ǇƊ Ǉǂو يم Ü

  .ƥƍارييưƿǇاة عاƥييǇ و ưƿاة 
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Ǚبƥ و ǇƊ يǂوǇ الǀاưي الǐƦ يتولǏ الƼ ýƮƽي المنازعاƘ اƥǗارية علǏ مƪتوǎ المحاǂم  - 4

ǐارƥǗا ýي المجاƼ اƮƮيا متخưاƿ ولةƥال Ʃارية و مجلƥǗاÜ تح ýجƊ Ǉم ǁلƦ او ƾيǀ الةƥلع

Ǐلƛالم.  

 Ǚ تنƼ ƭǀي ƬيƇ مǇ 08/09 رƿم جǌة ƍلǏ الǀانوǇو مǌما ǂاǇ مƊ Ǉمر ǇƎƼ اǙنتǀاƥاƘ المو     

Ǉيưاǀة المتƥƑاƽيرة لƛǂال Ǌيجابياتƍ Ǉم Ǚ و ǊيمتƿÜ  ýǌƪم و تǌƿوǀح Ǉع ƳاƼƥال ýبƪ مǌل Ǉمưو ت

 ƥƪ اǌانǂمƎالتي ب Ʊاǀالن Ǉم ƥيƥالع ǊياتƱ يƼ ýيحم ǊنǕÜǊمع Ǉو المتعاملي Ƈاưǀي الƼ Ǉمة العامليǌم

  .ƾالƺƛراƘ التي ǂانƘ موجوƥة Ƽي الǀانوǇ الƥǀيم الƪاب

وƊملي ǇƊ يƪاǋم الǀانوǇ الجƥيƼ ƥي تحƪيƥƊ ǇاƇ مرƾƼ الưǀاƇ و ǇƊ يحƾǀ نتاƍ ƝƑيجابية بمناƪبة 

ǊǀبيƱت.  

   ƋƱخƊ Ǉƍ و Ÿا Ǉم ƾيƼا توƦǌƼ ƘبƮƊ اƦƍ خيراƊ وƘ ƼƦ ر وƬيم البƬ Ǉم ǁا ǊيتƼني وƊ زعمƊ Ǚ

ǊǀحÜ Ǌوج ýمǂƊ Ɣالجوان ƴجمي Ǉم ǊملتǂƊ نيƊ وƊ Ǐتعال Ǌولǀعوو:"ل ǐƦ ýǂ ƾƼلم عليم".    

  - ƪ - 76ورة يوƻƪ اǕية

                

Ÿا ƥتم بحم.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 

ƴمة المراجƑاƿ 
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Ǘوƈ :ǃيƥالك ǅƆƥالق.  

ƑيǆƑƙ :ƥǄواǓوا ǅيǆوية و القواƮƴال ǅيǆالقوا:  

  .المتưمƿ ǇانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية و اƥǗارية Ƽ2008يƽرǐ  25المƌرƼ Ƣي  09- 08الǀانوǇ رƿم  - 1

  .المتưمƿ ǇانوǇ العǀوباƘ 2004نوƼمبر  10المƌرƼ Ƣي  15-04اǕمر رƿم  - 2

  .المتưمǇ الǀانوǇ المƥني 1975نوƼمبر  26المƌرƼ Ƣي  58-75اǕمر رƿم  - 3

و المتưمǇ  1966يونيو ƪنة  8المواƽƮ1386  ý ƾƼر عام  18مƌرƼ Ƣي  154-66اǕمر رƿم  - 4

  .ƿانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية

  .لمتưمƿ ǇانوǇ اǗجراƇاƘ الجزاƑيةا 1966جواǇ  08المƌرƼ Ƣي  155- 66الǀانوǇ رƿم  - 5

 .المنƲم ǙختƮاƮاƘ مجلƩ الƥولة  1998ماǐ  30المƌرƼ Ƣي  01 –98الǀانوǇ رƿم  - 6

  .المنƲم ǙختƮاƮاƘ المحاǂم اƥǗارية  1998ماǐ  30المƌرƼ Ƣي  02- 98الǀانوǇ رƿم  - 7

  .العموميةالمنƲم للǀƽƮاǂ2010  Ƙتوبر Ɗ 7المƌرƼ Ƣي  236-10 رƿم المرƪوم الرƑيƪي - 8

  .المتعلƾ بالƮيƥ  14/08/2004المƌرƼ Ƣي 07 - 04الǀانوǇ رƿم  - 9

  .المتعلƾ بنزƳ الملǂية للمنƽعة العمومية Ƭ1411واý عام  12المƌرƼ Ƣي  11 – 91الǀانوǇ رƿم  -10

 .المنƲم لمǌنة الخبير  1966يونيو ƪنة  08المƌرƼ Ƣي  154- 66الǀانوǇ رƿم  -11

و المتưمƍ ǇنƬاƇ المعƥǌ الوƱني  2004-12- 24المƌرƼ Ƣي  432-04 المرƪوم التƬريعي رƿم -12

  للبحث Ƽي علم التحǀيƾ الجناƑي

Ü المتưمǇ تحƥيƬ ƥروǂƊ1995  Ʊتوبر  10المƌرƼ Ƣي  310 –95المرƪوم التنƽيǐƦ رƿم   -13

  .التƪجيƼ ýي ƿواƑم الخبراƇ وǂيƽياتǊ و تحƥيƥ حǀوǌƿم و واجباتǌم 

14-  ǐƦيƽوم التنƪي  436 – 95المرƼ Ƣرƌمبر  18المƪيƥ1995  نةǌبم ƾلتحاǙا ƱروƬل ƥƥالمح

  .الترجماǇ الرƪمي –المترجم 
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         و المتعلƾ بتنƲيم اƪƿǕام و المƮالƠ 2007-04- 14الǀرار الوزارǐ المƬترǁ المƌرƼ Ƣي  -15

  .و المخابر الجǌوية للمعƥǌ الوƱني للبحث Ƽي علم التحǀيƾ الجناƑي 

ƑƙلƑƙ:  ƖƑƻلƊǄةالƬƑƢة و الǄƑƴال  

 ƑƓللƸة الƓƥƴية-1

1 -  Ʊ Üنية والتجاريةƥالم ƘعاƼالمرا ÜƇاƼبو الوƊ ƥحمƊ15 ÜريةƥنǂƪǗا ƻة المعارƋƬمن Ü نةƪ Ǉوƥ.  

 ƥار النưǌة العربيةƱ Ü3Ü Ü اƼ Ƙي المواƥ المƥنية و التجاريةƊحمƥ عبƥ العاƊ ýبو ƿريƊ ÜǇحǂام اƛǗب - 2

 Üرةǋاǀ2006ال.  

  .ƥ2008وǇ بلƥ Üƥوƥ Ǉار نƬرƥ ÜوÜƱ Ǉ الجزƇ اǕوÜý اƛǗباƊÜƘحمƥ نÜƘƋƬ رƪالة  - 3

4 -  ƥحمƊÜǐƥنǋ Üنية والتجاريةƥالم ƘعاƼالمرا ýوƮƊ ÜرƬار نƥ Ǉوƥ ÜبعةƱ Ǉوƥ بل Ǉوƥƥ Ü2002.  

5 -  ƘعاƼالمرا Üيم المنجيǋبراƍƻة المعارƋƬمن ÜƱ Ǉوƥ ÜاريةƥǗاÜ ÜريةƥنǂƪǗ1999 ا.  

الƥيواǇ  اǕحواý المƥنية و التجارية و اƥǗاريةƥ ÜوÜƱ ǇبƱاǋر تواتيÜ الخبرة الưǀاƑية Ƽي  - 6

Üالتربوية ýاƺƬǖني لƱالو Üƥبل Ǉوƥ2003.  

7 - Üنية والتجاريةƥالم ƥي المواƼ ƘباƛǗا ƥواعƿ ÜƜرƼ Ǉƪح ƾيƼية توƿوǀالحلبي الح ƘوراƬمن ÜƱ ǇوƥÜ 

Ǉلبنا Ü2003.  

8 - ÜǐارƥǗا Ƈاưǀام الǂحƊو ƥواعƿ Üǐارƪ ƾيƽƬ جورجي ƥ ÜƱ Ǉوƥ ار ÜرƬة العربية للنưǌالن

Üرةǋاǀ2003 ال. 

9 -  Ƈالجز ÜاريةƥǗنية و اƥالم ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ ƟرƬ يƼ Ʊيƪالو ÜنوبرةƮبو ý1خلي ƘوراƬمن Ü

 ÜرƑالجزا ÜرƬباعة و النƱيا للƥ2010نومي.  

ƥار ǋومةÜ  المنازعاƘ  اƥǗاريةƥ ÜوÜƱ ǇرƬيƥ خلوƼي Ü الخبرة الưǀاƑية Ƽي ماƥة  -10

ÜرƑ2007الجزا.  
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11-  Üƻƪمام يوƊ تارƪال ƥحر عبƪÜƘباƛǗي اƼ يưاǀور الƥ Üر الجامعيǂƽار الƥ ÜƱ Ǉوƥ 

 ÜريةƥنǂƪǗ2007ا.  

12- Üيƿيم المحروǋبراƍ يةƥاƬ ÜاريةƥǗا ǎعوƥي الƼ ƘاƇجراǗا ÜƱ Ǉوƥ  ةƥيƥار الجامعة الجƥ

ÜريةƥنǂƪǗاÜرƬ2005للن.  

 Ü المǂتƔ الجامعي الحƥيثƥÜوƛǗ Ʊ ǇباƼ Ƙي الخƮومة اƥǗاريةÜعايƥة الƬاميÜ خƮوƮية ا -13

 Üƥبل Ǉوƥ2008.  

14- Üنيƥالم ƘباƛǗا Ǉانوƿ امǂحƊ ƟرƬ Üǐƥالعبو Ʃعبا ƛار الƥ ÜƱ Ǉوƥ ÜǇلبنا Üƴر والتوزيƬة للنƼاǀ

2005.  

15- ÜاريةƥǗنية واƥالم ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ ƟرƬ Ü بربارة  Ǉالرحم ƥعب Ǉوƥ اƥƺالب ƘوراƬمن ÜƱ Üǐƥ

ÜرƑ2009الجزا.  

16-Üƥيƥني الجƥالم Ǉانوǀال ƟرƬ يƼ Ʊيƪالو Üǐورǌنƪال ƥحمƊ ƾالرزا ƥعب Ɯ2Ü Ʊ3Ü  ƘوراƬمن

Ǉلبنا Üيةƿوǀالحلبي الحÜ1998.  

17-Ʊ ÜاريةƥǗا ƘعاƼالمرا Üيونيƪم بƬاǋ ƻوƌالر ƥ1عب ÜريةƥنǂƪǗا Üر الجامعيǂƽار الƥ Ü2008.  

Ü المرǂز Ʊ1  المراƼعاƘ اƥǗارية و اƛǗباƊ Ƙمام الưǀاƇ اƥǗارÜ Üǐعبƥ العزيز عبƥ المنعم خليƽة -18

Üانونيةǀال ƘاراƥƮǘومي لǀال Üƥبل Ǉوƥ 2008.  

19- ÜيةǌǀƼ  يةƑاưƿ ريعيةƬة تƪراƥ ÜǐارƥǗرار اǀال Üƻياưر  عمار بوƬور للنƪالج ÜƱ Ǉوƥ

 ÜرƑالجزا Üƴ2007والتوزي.  

  .2008والتوزيƥÜ ƴوÜƱ Ǉ الجزاƑرƬ  Üرعمار بوưياÜƻ الưǀاƇ اƥǗارÜǐ الجƪور للن -20

21- Üمƛبو العƊ ريمǂال ƥعب ƥǌƼ Ü Ʊ Ǉوƥ ÜƾبيƱرية و التƲالن Ǉبي ǐارƥǗا Ƈاưǀر  الƬة للنƼاǀƛار الƥ   

Üƴو التوزي ÜǇƥرǕ2005ا.  
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22- Üث ملوياƈ ƣيƬال Ǉب Ǉيƪلح ÜاريةƥǗا Ƙي المنازعاƼ ƘباƛǗا Əƥمبا  Üومةǋ ارƥ ÜƱ Ǉوƥ

ÜرƑ2002الجزا.  

23- ǐارƥǗا Ƈاưǀي الƼ Ǐǀالمنت Üث ملوياƈ ƣيƬال Ǉب Ǉيƪارنة(لحǀة مƪراƥ( ارƥ Ü Ʊ Ǉوƥ Ü

Üونيةƥر الخلƑالجزاÜ2008.  

24- ÜƘاǂنيƬال ƥمحمو ƥمرا Üبالمعاينة و الخبرة ƘباƛǗا ƴر و التوزيƬة للنƼاǀƛار الƥ ÜƱ Ǉوƥ ÜرƮم Ü

2008.  

عماƥ  ÜǇار الǀƛاƼة للنƬر و التوزيƥ ÜƴوÜ ÜƱ ǇمƽلƠ عواƥةÜ البيناƼ Ƙي المواƥ المƥنية و التجارية -25

2007. 

26- ÜاريةƥǗا Ƙي المنازعاƼ Ʊيƪالو Üير بعليƺƮال ƥمحم  Üƴر والتوزيƬار العلوم للنƥ ÜƱ Ǉوƥ

 Ü2009عنابة.  

27-Ʃبو يونƊ يǋبا ƥيمحمƲالتن Üار  مƥ ÜƱ Ǉوƥ ÜاريةƥǗا ƾƑاƛالو Ǐعل ýوƮانوني لحرية الحǀال

 ÜريةƥنǂƪǗا ÜرƬة للنƥيƥ2002الجامعة الج.  

28- Ƽ ƘباƛǗا Ǉانوƿ Üمƪاƿ Ǉƪح ƥيمحم Üنية و التجاريةƥالم ƥالحلبي  الموا ƘوراƬمن ÜƱ Ǉوƥ

 ÜريةƥنǂƪǗية اƿوǀ2009الح.  

ƥوƥ ÜƱ Ǉار الجامعة الجƥيƥة  Ƙ و ƱرÜǊƿمحمƥ حƪيǇ منƮورƿ ÜانوǇ اƛǗباƘ مباƏƥ اƛǗبا -29

ÜرƬنة للنƪ Ǉوƥ ÜريةƥنǂƪǗا.  

30- ÜƱ Ǉوƥ Üنيƥالم Ǉانوǀال ƟرƬ يƼ Ơưالوا Üǐƥعƪال ǐبرƮ ƥمحم  ÜرƑالجزا  Üǎƥǌار الƥ

2009.  

31- Ü ومةǋ ارƥ ÜƱ ǇوƥÜ يةƑاưǀالخبرة ال Ü رƥنǂƪƍ ƾيƼتو ƥمحم  ÜرƑ2006الجزا.  

32- Üحلمي ƥمحمو ǐارƥǗا ƇاưǀالÜ Ʊ ǇوƥÜ Üر العربيǂƽار الƥ  Üƥبل Ǉوƥ1977.  
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33- ÜاريةƥǗنية و اƥالم ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ ƟرƬ يƼ Ʊيƪالو ÜرǀƮ ýنبي  Üǎƥǌار الƥ ÜبعةƱ Ǉوƥ

Ü رƑ2008الجزا.  

يةÜ نبيǀƮ ýرÜ مǂارǐ نزيǌةÜ الوƪيƼ Ʊي الǀواعƥ اǗجراƑية والموưوعية لƛǘباƼ Ƙي المواƥ المƥن -34

 ÜرƑالجزا Üǎƥǌارالƥ Ü Ʊ Ǉوƥ2009.  

35-  Ǉانوǀال ƟرƬ يƼ الوجيز ÜةƥنǙƥ ƻƪ08/09يوÜƱ Ǉوƥ Ü Üومةǋ ارƥ ÜرƑ2009الجزا.  

36- ÜةƥنǙƥ ƻƪيو ÜƱ Ǉوƥ ÜƥوǌƬة الƥاǌƬ يƼ الوجيز Üومةǋ ارƥ ÜرƑ2008الجزا..  

37-Üƫوǂب Ǐم يحيǚƪǗا Ǌǀƽو ال ǐرƑني الجزاƥالم Ǉانوǀي الƼ ƘباƛǗلة اƥƊÜƱ Ǉوƥ Üة  يƪƪƌالم

ÜƔتاǂنية للƱالو Üƥبل Ǉوƥ1988.  

  ƑƓللƸة الƨǆƥƻية  -2

1- Alain Planty, la preuve devant le juge administratif , ed economica , Paris ,  

2000.  
2- christian gabolde , procédure des tribunaux administratif et des cours 

administratif d’appel , 6 Édition  ,  éd Dalloz , Paris ,  1997. 

3- Dabbasch Chares et Jean- Claude Ricci, contentieux administratif, Paris, 

edidtion dalloz. 

4- Jacques viguier , le contentieux administratif, Paris, édition Dalloz ,1998.  
5-Gilles Darcy et Michel Paillet, contentieux administratif, Paris, armand colin, 

2000.  
(Le service public de la diffusion de droit Jeudi 9  www.legifrance.gouv.FR-6

Décembre 2010.  
7-Rachid Zouaimia –Marie Christine Rouault, droit administratif, berti edition, 

Algerie, 2009. 

8-C.Lajoye,droit des marchés publics,berti edition ,Alger,2007. 

9-Morant-Deviller Jacqueline, cours de droit administratif,6e édition , 

edMontchrestien,Paris,1999. 
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10-Peiser Guustave, contetieux administratif,8e édition,ed Dalloz , Paris.2003. 

                                                                                     
ƑƙلƑƙ: يةƴǄƑƜال üƏƑƨƥال  

  ƑƓللƸة الƓƥƴية -1

 Üجامعة ƱƪيÜ ƻرƪالة ماجيƪتير  Üالخبرة الưǀاƑية Ƽي التƬريƴ الجزاƑرÜ  ǐمǂارǐ نزيǌة  - 1

2004.  

العƮامي عبƥ الرحمÜǇ اƛǗباƘ باليميÜǇرƪالة ماجƪتير Ƽي العǀوƥ و المƌƪوليةÜ جامعة  - 2

ÜرƑ1986الجزا.  

  ƑƓللƸة الƨǆƥƻية -2

1- Essam bonaventure yagla , la justice administratif en Algérie , thèse pour 

doctorat en droit administratif , université d’Alger ,  1972. 

  

ƑƴƓاƥ :وليةƣية و الǆƯالو ƖǘƢاƣǄال  

بƮ Ǉاولة ƽƬيǀةÜ  ملتǏǀ حوý مناƬƿة ƿانوǇ اǗجراƇاƘ المƥنية و :مƥاخلة المƪتƬارة بمجلƩ الƥولة 

  .ƪ2009يǐƥ بلعباÜ Ʃالجيǚلي اليابÜ ÜƩجامعة  08/09اƥǗارية 

ƑƨǄƑƢ: يةƏƑƮالق ƖǘƜǄال  

Ƒليƴة الǄحكǄية للƏƑƮلة القƜǄال  

 ƴالراب ƥƥ1992الع  

 ýوǕا ƥƥ1993الع  

  1993العƥƥ الƛالث 

 ýوǕا ƥƥ1994الع  
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  1994العƥƥ الƛاني 

  1994العƥƥ الƛالث 

  1996العƥƥ الƛاني 

  1997العƥƥ الƛاني 

 ýوǕا ƥƥ1998الع  

  1998العƥƥ الƛاني 

  2004العƥƥ الƛاني 

  ƜǄلة ƜǄلƧ الƣولة

ýوǕا ƥƥالع.  

  .ƴالعƥƥ الراب

ƑƨƣƑƨ: ةƬƬƢƗǄال ƖǘƜǄال  

المتưمƥ08 -09  Ǉراƪاƿ ƘانونيةÜعباƪة الƱاǋرÜعوارƯ الخƮومة Ƽي ýƲ الǀانوǇ رƿم مجلة  - 1

ÜاريةƥǗنية و اƥالم ƘاƇجراǗا Ǉانوƿ التعليمي ƘاراƬتƪǙيرة للبحوث و اƮز البǂةمرÜ  ƥƥ09الع Ü

ÜرƑ2010الجزا.  

2 -ÜƥاƮتƿǙو ا Ǉانوǀمجلة ال Üƥمحم ƥالجوا ƥعب ƥالمرا محم Ǉانوƿ يƼ العامة Əƥالمبا ƘعاƼ

  .الƪوƥانيÜالعƥƥ الƛالث

3 -ÜƥاƮتƿǙو ا Ǉانوǀمجلة ال Üǁب ƠالƮ ƥمحم ÜƘباƛǗرية اƲن ýوǕا ƥƥالع.  

  .01العƥƥ  1994مǀالة المƪتƬار عمر زوƥة Ü الƱلƔ الưǀاƑيÜ المجلة الưǀاƑية لƪنة  - 4

5 - ÜǇاưرم ǐناƹ Ü يةƥيƥǌرامة التƺال Ǉولة مƥال Ʃمجل ƻƿمو Ǉع  Üولةƥال Ʃمجلة مجلƥƥنة 04عƪÜ

2003.  
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  :ǃƜƑƴǄ ƑƨƣƑƨ اللƸة 

ǂتاƔ المƱƮلحاƘ الǀانونية Ƽي التƬريƴ الجزاƑرƿ Ü ǐاموƩ باللƺتيǇ العربية و الƽرنƪية  لƪǖتاƦة  - 1

  .ابتƪام الƽرامÜ محامية

2 - ƔǚƱلل ƥيƥالج Ʃاموǀال.  
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  )Ɯ.Ɵ.Ƣ.ث.Ɗ.Ɣ.Ƙ(...................................................................مƥǀمة

üوǓا üƬƻال: ƾيǀانوني للتحǀار الƱǗ09..................................................ا  

 ƘحƓǄالüوǓا: ƾيǀللتح ǐرƲار النƱǗ10.................................................ا  

üوǓا ƒلƯǄال: ƾيǀوم التحǌƽ10..........................................................م  

üوǓا Ʊƥƻال: ƾيǀالتح ƻ10...........................................................تعري 

Ǘوƈ :ةƺل ƾيǀالتح ƻ11...............................................................تعري  

ƑيǆƑƙ: انونيƿ ƠلƱƮمǂ Ǌƽ11..........................................................تعري  

ƑƙلƑƙ: انوƿ ǐارƥƍ ƠلƱƮمǂ ƾيǀ12...................................................ينالتح  

ǏǆƑƙال Ʊƥƻال:  Ƙي المنازعاƼ ƾيǀانة التحǂاريةمƥǗ12......................................ا  

Ǘوƈ: ƾيǀمية التحǋƊ......................................................................13  

ƑيǆƑƙ: ƾيǀالتح Ƙ14...................................................................مميزا  

ƑƙلƑƙ: اريةƥǗي المنازعة اƼ ƾيǀعوبة التحƮ..............................................16  

ƘلƑƙال Ʊƥƻال :ƾيǀمة للتحƲالمن ƔǋاƦ17..................................................الم  

Ǘوƈ: الحر ƘباƛǗام اƲ18.................................................................ن  

ƑيǆƑƙ: ƥيǀالم ƘباƛǗام اƲ19................................................................ن  

ƑƙلƑƙ:  Ʊالمختل ƘباƛǗام اƲي(نǀيƼ20.................)..................................التو  

ƑƴƓاƥ:  Ǉانوǀال ýǚخ Ǉم ǐرƑالجزا ƳرƬالم ƻƿم موƿ21..........................08/09ر  

ǏǆƑƙال ƒلƯǄال :ƾيǀي التحƼ رةƛƌالم ý25.............................................العوام  

üوǓا Ʊƥƻا : الǌب ƴالتي تتمت ƘمتيازاǙارةاƥǗ26..........................................ا  
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Ǘوƈ: اريةƥǗا Ƙاƥتنƪوالم ƾوراǕ26.......................................امتياز حيازة ا  

ƑيǆƑƙ: ǐارƥǗرار اǀحة الƮ رينةƿ 28..............................................امتياز  

ƑƙلƑƙ: رƬالمبا Ʀيƽ29............................................................امتياز التن  

ƑƴƓاƥ: رةƥ30.................................................................امتياز المبا  

ǏǆƑƙال Ʊƥƻال: ƾيǀالتح Ǐعل ƘمتيازاǙا ǉƦǋ رƛƊ........................................31  

Ǘوƈ: ǎعوƥي الƼ ǇميƮز الخǂ32....................................................مر 

ƑيǆƑƙ: يةǀيǀالتح ƘاƇجراǗبيعة اƱ.....................................................36  

ƘلƑƙال ƒلƯǄال :ƾيǀي التحƼ ومƮور الخƥ.............................................40  

üوǓا Ʊƥƻال: ƘباƛǗي اƼ مƮالخ ƾ40.................................................ح  

Ǘوƈ: ƇعاƥǗا ƔاحƮ مƮللخ ƾح ƘباƛǗ44............................................ا  

ƑيǆƑƙ: Ʃǂالع Ƙباƛƍ يƼ ƾخر الحǓم اƮ46..........................................للخ  

ƙƑƙلƑ: ǊتƬƿومنا ýليƥة الǌمجاب Ɗƥمب Ǉماư.............................................46  

ǏǆƑƙال Ʊƥƻال :ƘباƛǗي اƼ ومƮالخ ƾح Ǐة علƥالوار ƥيوǀ49.............................ال 

Ǘوƈ: انوناƿ ررةǀالم ƾيǀالتح ýƑاƪلتزام بوǙ49...........................................ا  

ƑيǆƑƙ :Ǌƪƽلن ǚليƥ ƴنƱƮي ǇƊ مƮيجوز للخ Ǚ..........................................49  

ƑƙلƑƙ :Ǌƪƽن ƥư ýليƥ يمƥǀت Ǐم علƮيجبر الخ Ǚ........................................50  

ǏǆƑƙال ƘحƓǄال :ƾيǀي للتحƑجراǗار اƱǗ53...............................................ا  

üوǓا ƒلƯǄا: الǀا الǋƥالعامة التي يعتم ýƑاƪالوƾيǀي التحƼ يư.........................53  

üوǓا Ʊƥƻال :Ƙاƥتنƪالم ƳاƥيƎب ƻليǂ54.................................................الت  

ǏǆƑƙال Ʊƥƻالعامة: ال ýƑاƪالو ƭƑاƮ60.................................................خ  



 الفهرس                                                                                                    
 

 268 

Ǘوƈ: ƾيǀالتح Ǉم ƇاƽعǗ64.................................................................ا  

ƑيǆƑƙ: وية وƪار التƦعǗ65..................................................................ا  

ƑƙلƑƙ: ǊيƼ يرƪة الƥعاƍو ƾيǀ67.....................................................اختتام التح  

ǏǆƑƙال ƒلƯǄال :ƾيǀالتح Ư69.........................................................عوار  

üوǓا Ʊƥƻة: الưالعار ƘلباƱي الƼ.......................................................70  

Ǘوƈ: ةưالعار ƘلباƱال ƻ70...........................................................تعري  

ƑيǆƑƙ: ةưالعار ƘلباƱال Ʊوابư وƊ ƱروƬ...............................................72  

ƑƙلƑƙ : ƘلباƱال ƳنواƊةư73............................................................العار  

ǏǆƑƙال Ʊƥƻابلة: الǀالم ƘلباƱ77............................................................ال  

ƘلƑƙال Ʊƥƻومة: الƮي الخƼ ýخƥ79.......................................................الت  

Ǘوƈ: ýخƥية التǋ80.......................................................................ما  

ƑيǆƑƙ :ýخƥالت ƳنواƊ.......................................................................82  

ƘلƑƙال Ʊƥƻي : الƼý91.................................................................التناز  

Ǘوƈ : ýالتناز ƾاƱ91.....................................................................ن  

ƑيǆƑƙ :ý97......................................................................تبعة التناز  

ƘلƑƙال ƒلƯǄولة: الƥال ƲƼرر ومحاǀي المưاǀال Ǉم ýǂ ورƥ..............................97  

üوǓا Ʊƥƻرر: الǀي المưاǀور الƥ.......................................................98  

Ǘوƈ: ررǀي المưاǀال Ǉ98..............................................................تعيي  

ƑيǆƑƙ :ررǀي المưاǀال ƘاƮاƮ99.......................................................اخت  

ǏǆƑƙال Ʊƥƻولة: الƥال ƲƼور محاƥ........................................................103  
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Ǘوƈ: Ǉ104............................................................................التعيي  

ƑيǆƑƙ: ƘحياǚƮ104.......................................................................ال  

ƲƓاƥال ƒلƯǄال:  Ƴرƽي الƼرƱ Ǉبي Ǉالعامة للتواز ýƑاƪالو ƾيǀتح Ǉماư يƼ يưاǀور الƥ

  105...............................................................................الƬƢوǄة

 üوǓا Ʊƥƻال :ƻراƱǕا Ǐعل Ʊƺư107....................................................ال           

Ǘوƈ: ارةƥǘوامر لƊ Ǌي توجيƼ ǊتƱلƪ....................................................108   

ƑيǆƑƙ :لƱ يƼ ǊتƱلƪƻراƱǕا Ǉم Ƙمعلوما Ɣ............................................110  

ƑƙلƑƙ: يةƥيƥǌرامة تƹ ƯرƼ يƼ ǊتƱلƪ...................................................110  

ǏǆƑƙال Ʊƥƻيا: الƑاǀتل ǊوجǕا Ưارة بعƛƍ يƼ ǉورƥ.........................................118  

Ǘوƈ :ǋيماƑاǀالتل Ǌ119................................................................ية الوج  

ƑيǆƑƙ : ةƱلƪال ǉƦǋ ارƱƍ..................................................................120  

ƘلƑƙال Ʊƥƻال :Ǌƪƽن Ƈاǀتل Ǉية مǀيǀابير تحƥمر بتǕي اƼ ǉورƥ...............................121  

ƲƓاƥال Ʊƥƻال :ƴƑاƿالو Ƙباƛƍ يƼ يưاǀور الƥ..............................................124  

Ǘوƈ :يةƥالما ƴƑاƿالو Ƙباƛƍ................................................................124  

ƑيǆƑƙ: انونيةǀال ƘاƼرƮالت Ƙباƛƍ...........................................................125  

ǏǆƑƙال üƬƻا :ال ýƑاƪو Ǉمư ǐارƥǗي اưاǀال ƘاƱلƪƾيǀ126.............................لتح 

üوǓا ƘحƓǄرة: الƬالمبا ƾيǀالتح ýƑاƪي وƼ ǊاتƱلƪ........................................128  

üوǓا ƒلƯǄال:  ǊتƱلƪǇمư 130......................................................المعاينة  

üوǓا Ʊƥƻية المعاينة :الǋ131...............................................................ما  

 Ǘوƈ :المعاينة ƻ131....................................................................تعري  
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ƑيǆƑƙ: مية المعاينةǋƊ....................................................................133  

ǏǆƑƙال Ʊƥƻال : ƘاƇجراƍ134........................................................نةالمعاي  

Ǘوƈ:  المعاينة Ƈجراƍ يƼ مةǂة المحƱلƪ...............................................134  

ƑيǆƑƙ: يưاǀة الƱلƪ Ǐة علƥالوار ƥيوǀ140................................................ال  

ƑƙلƑƙ : ƘاƇجراǗا Ǉع ýوƥي العƼ مةǂة المحƱلƪ......................................141  

ƘلƑƙال Ʊƥƻال : ƝƑ142............................................................المعاينةنتا  

Ǘوƈ: ر المعاينư142..................................................................ةمح  

ƑيǆƑƙ :المعاينة ƝƑير نتاƥǀي تƼ مةǂة المحƱلƪ...........................................144  

ǏǆƑƙال ƒلƯǄال :ƔتجواƪǙي اƼ يưاǀال ƘاƱلƪ........................................145  

üوǓا Ʊƥƻال :ƔتجواƪǙية اǋ145........................................................ما 

Ǘوƈ: ƔتجواƪǙا ƻ145.............................................................تعري  

ƑيǆƑƙ : Ɣتجواƪǚة لǌة الموجǌ147 ...................................................الج      

ƑƙلƑƙ: Ǌتجوابƪا ƥم المراƮلية الخǋƊ "لƍ Ǌيوج ǇمƔتجواƪǙا Ǌ148............."...........ي  

ƓاƥƑƴ :Ɣتجواƪǚل ýمح Ǉوǂعة التي تƿالوا ƱروƬ.....................................149  

ǏǆƑƙال Ʊƥƻال :ƔتجواƪǙا ƘاƇجراƍ....................................................150  

ƘلƑƙال Ʊƥƻال :ƔتجواƪǙا ƝƑ152........................................................نتا  

Ǘوƈ :ǓاƔتجواƪǙا Ǉع Ɣار التي تترتƛ................................................154  

ƑيǆƑƙ :ƔتجواƪǙر اư155.......................................................تحرير مح  

ƘلƑƙال ƒلƯǄال :ƥوǌƬال Ƴماƪ Ƈزاƍ ǊتƱلƪ..............................................155  
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ǋƊمية ǂبيرةÜ و مميزاƦ  Ƙا القǏƮƑ اƣǕاǏƺ ǎƥ الƗحقيق Ǐƺ الƬƢوǄة اƣǕاƥية ƨلƯة تعتبر       

و التي تنƋƬ بيƱ ǇرƼيƹ Ǉير  تميزǉ عƥ Ǉور الǀاưي العاÜǐƥ نƲرا لخƮوƮية الخƮومة اƥǗارية

 Ǐعƥم ǎعاوƥم الƲي معƼ Ǉوǂارة و التي تƥǗي اǋ و Üولةƥي الƼ اريةƥƍ ةƱلƪ ýƛما يمǋƥحƊ ǇيƑƼاǂمت

Üاǌة العامة و     عليƱلƪال Ƙامتيازا Ǉم ǁتمل Ǉم ǎخرƊ ةǌج Ǉم ƻعưو ي Üاǌƽƿمو Ǉم ǐوǀما ي

  .موƻƿ المƥعي الƽرƪ ƥواǂƊ ƇاƬ ǇخƮا Ʊبيعيا Ɗو معنويا

المنƲم لǀواعƥ اǗجراƇاƘ المƥنية و اƥǗارية حيث اƪتحƥث المƬرƳ  08/09و جاƇ الǀانوǇ رƿم         

 Ǉع ƥالموا Ưبع Ǉنƿ يمة وƥǀة و الƥيƥالج ƥالموا Ǉبي Ɯما مزǂ ةǀابƪ ƭوƮر نƪƼ و Üةƥيƥج ƘاƇجراƍ

ر ƍيجابي مƥ Ǉو ƍǊيجابي التǀنيǇ لما منح Ʊ08/09ريƾ اǙجتǌاƥ الưǀاƑيÜ و يعتبر الǀانوǇ رƿم 

Ü بما يưمǇ تحǀيƾ التوازǇ بيƼ Ǉي Ƽترة التحǀيƾ للǀاưي اƥǗارǐ يƥǂƌ علǏ ملǂيتǊ للخƮومة

 ǇميƮالخ  ýيǌƪو تƘاƇجراƍ ǀيالتưاǀالمت Ǉالة مƥالع Ɣريǀي و تưا.  ƻǚاخت Ǉوǂي ǇƊ Ƌتƽي Ǚ و

 .ƥارǐمما يýǂƬ تحƥيا للǀاưي اǗ عوبة التحǀيƪÜ ƾببا Ƽي ƱƮرƼي الخƮومة 

و للǀاưي اƥǗارǐ اǕخƦ بالوƪاýƑ العامة للتحǀيǂ ƾوƪيلة مبƑƥية للتحǀيƿ ƾبý اǕمر بالتƥابير           

  .التحǀيǀةÜ و لƥ Ǌور ǋام Ƽي ưماǇ تحǀيǉƦǋ ƾ الوƪاýƑ العامة للتوازǇ بيƱ ǇرƼي الخƮومة

Ɗ Ǌƪƽو و للǀاưي اƥǗارǐ و ƥعما للƥور اǗيجابي الǐƦ منحǊ المƬرǇƊ ÜƳ يƋمر مǇ تلǀاƇ ن         

 ǐƦبƱلƔ مǇ الخƮوم بƍ ǐƋجراƇ مƍ ǇجراƇاƘ التحǀيƾ و التي نưمǌا المƬرƳ بنƮوƿ ƭانونيةÜ و ال

ƘاƇجراǗا ǁتل Ƈواƪ ÜƯالمعرو Ƴم النزاƪي حƼ ƥاعƪا تǌنƋب ǐير  Ǉم Ǌǂبما يمل Ǌƪƽا بنǋرƬالتي يبا

 ƔحاƮƊ Ǐلƍ اǌالتي يحيل ǁو تلƊ Üانونيةƿ ƘاناǂمƭاƮختǙمخ ا ƘǙي مجاƼ Ǉƽمو ال Üةƽتل ýجƊ Ǉ

Ƴللنزا ýƥعا ýح Ǐلƍ ýوƮالو.  

  



        L’autorité d’un juge administratif est  d’une grande importance dans 

l'enquête du contentieux administratif, et ses caractéristiques le distinguent  de la 

fonction d’un  juge normal. En raison de la spécifité du contentieux 

administratif, qui surgissent entre deux parties inégales, l'une représente 

l'autorité administrative de l'État, et l’administration, qui dans la plupart des cas, 

le défendeur, possede les privilèges de l'autorité publique qui renforce sa 

position, et d’autre part, ils affaiblissent la position du demandeur qui est la 

personne, que ce soit une personne physique ou morale. 

         La loi n ° 08/09 a selectioné les règles de procédure civile et 

administrative, et le législateur a introduit de nouvelles procédures,  a interpété 

des règles   antérieurs,  a combiné entre les nouveaux règles   et les anciens 

règles , il a également  codifié  quelques articles de la jurisprudence.  La loi n ° 

08/09 est considérée comme un règlement positif pour l'octroi, et offre un rôle 

positif pour le juge administratif  et confirme la propriété de litige dans la 

période d'enquête, afin d'assurer un équilibre entre les deux passifs, de faciliter 

la procédure , de rapprocher la justice du justiciable. Le maintient  d’une 

différence entre les parties contestantes constitue la cause de la difficulté de 

l'enquête dans la gestion des litiges, qui est un défi pour le juge  administratif 

adopte les moyens préliminaire de l'enquête  comme un moyen pour  étudier la 

question avant les mesures d'enquête, ainsi le juge administratif  a un rôle 

important pour assurer ces moyens de l'équilibre entre les parties du litige. 

      Le juge administratif – pour renforcer son rôle positif  que lui a assuré le 

législateur – peut ordonner de sa propre initiative ou à la demande des passifs, 

toute action de toute enquête règlementée par le législateur, qui voit qu’elle 

aiderai à la résolution du conflit, que ce soit les procédures qu’il faira lui-même 

grâce à ses capacités juridiques, ou celles confiées à des spécialistes dans 

différents domaines pour parvenir à une solution juste du conflit. 

  

  




