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 قال هللا تعالى:

  الناس بيه حكمتم واذا...{

 }...بالعدل تحكموا ان  
العظيم هللا صدق  

 



 االهداء
اهدي ثمرة هذا الجهد إلى روح أمي وأبي طيب اهلل 

 .ثراهما

الذين دعموني وشجعوني عمى مواصمة مشواري  إلى
 الدراسي النجاز هذا البحث : زوجتي وأبنائي.

 كل أقاربي وأصدقائي  إلي

 

 

 
 



 كممة شكر وتقدير
 األستاذالسيد الفاضل  إلىأتوجو بخالص الشكر وتقدير 

نواصر العايش عرفانا لو بالجميل لما أسداه لي من 

 نصائح وتوجييات في إعداد ىذا البحث .

األستاذ الدكتور مانع جمال عبد  إلىكما أتوجو بالشكر 

 ة .عنابالناصر عميد كمية الحقوق بجامعة 

والى كل من قدم لي يد المساعدة إلعداد ىذا البحث 
 من بعيد. أوسوى من قريب 
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 :ةــقدمــالم
بوصفيا سمطة عامة في الدولة منوط بيا تحقيق المصمحة العامة و لذلك فيي  اإلدارة إن 

و عدم  ،ر سير المرفق العامتتمتع بامتيازات وصالحيات واسعة اليدف منيا ضمان استمرا
المرفق العام في  أماممساواة المواطنون  مبدأو تحقيق المنفعة العامة مع احترام  عرقمتو

و االستفادة من خدماتو. أعبائوحمل ت  
و تمس بحقوق األفراد و ممتمكاتيم في تنحرف االدارة بالسمطة و تخرق القانون  أحيانالكن   

لذا وجب إخضاع أعمال االدارة لمرقابة القضائية لضمان عدم خروجيا  ،غير ما اقره القانون
يعرف بمبدأ المشروعية. اعمى أحكام القوانين وفقا لم  

يقول والقانون كما  ،كون جميع تصرفات اإلدارة في حدود القانونتا المبدأ يقتضي أن ىذ  
القواعد الممزمة في الدولة سواء  أي جميعؤخذ بمدلولو العام ياوي مالدكتور سميمان محمد الط

.التدّرج في قّوتيا اعاةكان مصدرىا مع مر أيا غير مكتوبة و أو كانت مكتوبة أ  
من الطعن ضد  عية اوجد المشرع الوسائل التي بواسطتيا يتمكن األفرادالمشرو  مبدأولتكريس 

قصد التخمص منيا ومن اآلثار المترتبة عمييا وذلك أمام الجيات ب تصّرفات اإلدارة العامة
.القضائية المختصة  

ذا كانت بعض التشريعات تكتفي بإسناد االختصاص لجيات القضاء العادي وفقا لما   وا 
فإن البعض اآلخر أخذ بمبدأ ازدواجية القضاء إلى جانب القضاء  ،اءيعرف بوحدة القض

وىو المنيج الذي سار عميو  ،يختص بالنظر في المنازعات اإلداريةالعادي قضاء إداري 
 651و  652ال سيما ما نصت عميو المادتين  6996المشرع الجزائري وكرسو في دستور 

 منو.
المتعمق  6999ماي  11المؤرخ في  16-99م وتطبيقا لذلك صدر القانون العضوي رق  

الصادر بتاريخ 12-99ثم تبعو القانون رقم  ،باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو  
المتعمق بالمحاكم اإلدارية والتي شرع في تنصيب البعض منيا أواخر  11-15-6999   
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المة ڤ –عنابة  –باتنة  –قسنطينة  –وىران  –في كل من الجزائر  2166وبداية  2161سنة 

سيدي بمعباس وغيرىا. –  
ييا ضمانا لوضع حد لكل اعتداء عمى مع اإلحالة كما أنشأ محكمة التنازع وحدد إجراءات 

  االختصاص
إجراءاتفالبد من افراد  ،تمك اليياكل ال يكفي لتجسيد االزدواجية القضائية إنشاء إن  

رع الجزائري بإصداره القانون رقم ما ذىب إليو المش وىو ،تقاضي خاصة بالقضاء اإلداري
 21بتاريخ  26المنشور في الجريدة الرسمية العدد  2119فبراير  25المؤرخ في  19-19

وذلك مؤشر عمى اكتساب  ،المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 2119أفريل 
اب الرابع منو اإلجراءات القضائية اإلدارية منزلة معتبرة في المنظومة القانونية وخصص الكت

مادة تمتد من  691لمعالجة اإلجراءات المتبعة أمام الجيات القضائية اإلدارية بمجموع 
. 999إلى  911المادة   

ونظرا لما نستغرقو الجيات القضائية اإلدارية من وقت طويل لمفصل في المنازعات الجدية  
ة في المجوء إلى والمتعمقة بالموضوع فكان من الضروري إيجاد إجراءات تضمن السرع

القضاء لمحصول عمى الحماية القانونية المؤقتة أو التخاذ تدبير مؤقت إلى حين الفصل في 
وىو ما جسده المشرع الجزائري في الباب  .وىو ما يعرف بالقضاء االستعجالي ،أصل الحق

الثالث من الكتاب الرابع معطيا بذلك صالحيات واسعة لمقاضي االستعجالي في دعاوى 
.دة لم تكن موجودة في قانون اإلجراءات المدنية الممغىمحد  

عمى الحريات األساسية  كل التدابير الضرورية لممحافظةومنيا استحداثو نص يتعمق باتخاذ  
مسايرة لمتشريعات الحديثة القائمة عمى حماية حقوق اإلنسان. المنتيكة  

وعميو فإن أىم العوامل التي دفعت بنا إلى اختيار ىذا الموضوع وخوض غمار البحث فيو  
               ىي:
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صدور قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وما تضمنو من نصوص استحدثت دعاوى  أوال:
.واستعجالية جديدة لم تكن في سابق  

فزيادة نشاط اإلدارة  ،تيوتني إلى اختيارهاألىمية العممية والعممية ليذا الموضوع اس ثانيا:
الذي شمل مجاالت أخرى لم تكن معروفة في بالدنا والمرتبطة بالتطورات المختمفة التي 

المعروضة عمى الجيات  اإلدارية تشيدىا الجزائر زاد من حجم ونوع المنازعات االستعجالية
ىمية ليذا الموضوع والبحث فيو أ ايالءوكان من األجدر برجال القانون  ،القضائية اإلدارية

يسر يالمتقاضين  أولتوفير مراجع لممتعاممين مع القضاء اإلداري سواء من رجال القانون 
 عمييم عممية المجوء إلى القضاء لطمب الحماية القانونية.

قمة البحوث والدراسات المتخصصة في ىذا الشأن فأغمبيا تتسم بالعمومية وبالتالي  :ثالثا
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية تفرض نفسيا.و في ظل فضرورة بحث  

 انطالقا من األىمية البالغة لموضوع البحث فإن األىداف المتوخاة تنحصر فيما يمي: 
وذلك  ،.تحديد الضوابط والمعايير التي تميز االستعجال اإلداري عن غيره من المنازعات   1

االستعجالية وأطرافيا والجية القضائية الفاصمة بتحديد الشروط الشكمية والموضوعية لمدعوى 
مع إجراء مقارنة عند الضرورة واالدارية فييا وذلك في إطار قانون اإلجراءات المدنية 

 بالتشريع األجنبي.
.تحديد نطاق القضاء اإلداري االستعجالي دائما عمى ضوء القانون الجديد وبعض    2

ائية وقانون التييئة والتعمير وقانون األحزاب القوانين الخاصة كقانون اإلجراءات الجب
.السياسية  

قدم فإن اإلشكالية األساسية التي يمكن طرحيا ىو ىل أن الضوابط توعمى ضوء ما 
أم أنيا تتسم بالنسبية  ؟والمعايير المعتمدة في تحديد االستعجال اإلداري ونطاقو كافية وشافية

 مما يفتح المجال لالختالف.
 



 المقدمــة  

5 

 

 

ا الموضوع ارتأينا اختيار المنيج التحميمي مع المجوء إلى أسموب المقارنة وفق ولمعالجة ىذ
 الخطة التالية: 
المادة اإلدارية في خصصناه لنظام االستعجال الفصل األول  

الختصاص لمقاضي االستعجالي في اوتناولنا فيو الشروط واإلجراءات المطموبة النعقاد 
االستعجالي سواء ا اختصاص القضاء اإلداري تناولنالمبحث الثاني . وفي مبحث أول

تطرقنا ألىم خصائص األمر االستعجالي وطرق الطعن المبحث الثالث النوعي أو اإلقميمي و
 فيو.
أبرزنا فيو  المبحث األولتناولنا فيو نطاق أو مجال االستعجال اإلداري الفصل الثاني أما  

الي محددين شروطو وحاالتو ثم خصائصو وقف تنفيذ القرارات اإلدارية بناء عمى أمر استعج
التدابير االستعجالية في ميداني إثبات الحالة والتحقيق مبرزين المبحث الثاني وفي 

تطرقنا إلى المسائل المستعجمة في مواد المبحث الثالث وفي  ،ا وحجة األمرمإجراءاتي
برام العقود والصفقات والجباية وفي بعض القوانين ابستال ة.لخاصــيق المالي وا   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 الفصـل األول
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 الفصل األول 
 نظام االستعجال اإلداري

    
بحيث أف األولى  ،إف الفصؿ في المنازعة االستعجالية يختمؼ عنو في المنازعة العادية    

لوجود خطر محدؽ ييدد الحؽ المطالب بحمايتو قضائيا يخشى  ،تقتضي السرعة في الفصؿ
حيف المنازعة العادية  في ،وبالتالي صعوبة تدارؾ الوضع مستقبال ،فوات الوقت عميو

وعميو فقد عكؼ الكثير مف  ،تخمو مف عنصر االستعجاؿ ،المطروحة أماـ القضاء العادي
نظرا لخمو النصوص  ،الفقياء ورجاالت القضاء عمى إعطاء تعريؼ دقيؽ لقضاء االستعجاؿ

وذلؾ راجع إلى كوف المشرع تفادى ذلؾ حتى ال يقيد القاضي  ،القانونية مف أي تعريؼ
ولف يستطيع ميما تنبأ بأف يحصر جميع حاالت  ،لذي ىو أقرب لمعايشة الواقع منووا

الضرورة التي ال تحتمؿ تأخيرا أو » وقد عرفتو األستاذة أمينة النمر بأنو :  (1) .االستعجاؿ
الذي ال يكفي في إتقائو رفع الدعوى بالطريؽ المعتاد حتى مع تقصير  ،أنو الخطر المباشر

  (2) .«المواعيد 
الخطر الحقيقي المحدؽ بالحؽ المراد »  أنو:وعرفو األستاذ أحمد أبو الوفاء عمى     

ولو  ،والذي يمـز الفصؿ فيو بسرعة ال تكوف عادة في التقاضي العادي ،المحافظة عميو
  . «قصرت المواعيد 

 ات.. الفصؿ في المنازعات التي يخشى عمييا فو ».أما جانب مف الفقو قاؿ بشأنو بأنو:  
نما يقتصر عمى الحكـ باتخاذ إجراء وقتي ممـز،الوقت فصال مؤقتا  ال يمس بأصؿ الحؽ وا 

 
(1)

 
الجزء الثالث  الطبعة الرابعة ديواف المطبوعات الجامعية الجزائر  اإلداريةمسعود شييوب: المبادئ العامة لممنازعات  األستاذ

 .489_487ص

(2)
 

 ومايمييا. 10ص  1971أة المعارؼ الطبعة الثانية مصر منش : أحكاـ التنفيذ الجبري وطرقوالنمر أمينةد/
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أو احتراـ الحقوؽ الظاىرة أو صيانة  ،لمطرفيف بقصد المحافظة عمى األوضاع القائمة
  «مصالح الطرفيف المتنازعيف...

يقـو اختصاص القضاء االستعجالي »... في حيف عرفتو محكمة النقض المصرية بأنو: 
افر الخطر واالستعجاؿ الذي يبرر تدخمو إلصدار قرار وقتي عمى تو  ،بالدعوى المستعجمة

ومنع خطر ال يمكف تداركو أو يخشى  ،يراد بو رد عدواف يبدو لموىمة األولى أنو بغير حؽ
 ( 1).«الوقت استعجالو إذا ما فات 

 وعميو سنتناوؿ في ىذا الفصؿ ثالث مباحث 
االختصاص لمقاضي االستعجالي األول : تحديد الشروط واإلجراءات المطموبة النعقاد 

 اإلداري

 القضاء االستعجالي اإلداري  اختصاصالثاني: معيار 

 الثالث: خصائص األمر االستعجالي وطرق الطعن فيه
 المبحث األول : رفع الدعوى االستعجالية 

يقتضي  ،النعقاد االختصاص لمقاضي االستعجالي بصفة عامة سوى اإلداري أو العادي
صنفيا الفقياء في طائفتيف األولى تتعمؽ بالشروط الواجب  ،مة مف الشروطاألمر توافر جم

وتسمى شروط موضوعية في حيف الطائفة الثانية تخص  ،تحققيا في موضوع الطمب
  (2).وتعرؼ بالشروط الشكمية ،الشروط الواجب توفرىا في شكؿ الطمب كإجراء يتخذه طالبو

 الشروط الموضوعية  :األولالمطمب 

 أماـ القضاء اإلداري ،لشروط الواجب تحققيا في موضوع الطمب االستعجاليوىي ا  
 
 
 .17.16ص  1988الطبعة الثانية االسكندرية  المستعجمة وقضاء التنفيذ األمور:الوسيط في قضاء  معوض عبد التوابالمستشار ( 1)
 .303ص  2005دار الكتب القانونية مصر المستشار حسيف عبد السالـ : الطمبات المستعجمة في قضاء مجمس الدولة  ( 2)
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والشرط  .المتمثمة في قياـ حالة االستعجاؿ أو الضرورة الحالة كما ورد في بعض التشريعات
أو أصؿ الحؽ وىي عناصر مشتركة  ،الثاني عدـ مساس الطمب القضائي بموضوع النزاع

ا أغمب التشريعات حتى وقد أخذت بي ،بيف االستعجاؿ العادي واالستعجاؿ في المواد اإلدارية
جاء في ديباجتو  ،اإلدارية في مشروع قانوف االستعجاؿ أماـ الجيات  ،أف المشرع الفرنسي

دوف المساس بأصؿ الحؽ  ،وأف قاضي االستعجاؿ يفصؿ باتخاذ تدابير ذات طابع مؤقت
 .(1)وذلؾ في أحسف اآلجاؿ

 

 قيام حالة االستعجال  األول:الفرع 

االستعجاؿ مكتفيا بالنص في  ،المدنية واإلدارية الجزائري جراءاتاإللـ يعرؼ قانوف     
يمكف لقاضي االستعجاؿ عندما يفصؿ في الطمب المشار إليو  :}منو عمى أنو 920المادة 

أف يأمر بكؿ التدابير  ،أعاله إذا كانت ظروؼ االستعجاؿ قائمة ،919في المادة 
 .الضرورية...{

ىو حتى ال يقيد سمطات  ،لالستعجاؿ أو حصر حاالتووالسبب في عدـ إعطاء تعريؼ    
رىا والتي تخضع بدو  ،والذي يستنبطيا مف عناصر النزاع والظروؼ المحيطة بو ،القاضي

 إال إذا تعمؽ ،انقطاع التيار الكيربائي ال يشكؿ حالة استعجاؿ لعاممي الزماف والمكاف فمثال:
فانقطاع التيار الكيربائي عنو  ،ابمة لمتمؼاألمر بمصنع التبريد أو التخزيف لمواد غذائية ق

 صيانتو ومف فحالة االستعجاؿ تنشأ مف طبيعة الحؽ المطموب ،البضاعة سيؤدي إلى إتالؼ
فال يتوافر االستعجاؿ لمجرد رغبة رافع  ،الظروؼ المحيطة بو ال مف فعؿ الخصـو أو اتفاقيـ

 رفع المدعي في رتأخ ومف ثـ إذا ،الحصوؿ عمى حكـ في طمباتو بسرعة الدعوى في

 

(1)
 

 اإلجراءاتنائب بالمجمس الوطني الفرنسي عضو بمجنة التشريع حوؿ مشروع قانوف  François colcombetتقرير معد مف طرؼ 

 .اإلداريةالييئات القضائية  أماـاالستعجالية 
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وكاف مف شاف ىذا التأخير في الخصومة المطروحة لمبحث  ،القضاء االستعجالي أماـدعواه 
تعيف عمى القاضي أف يقضي بعدـ اختصاصو  .(1)يزيؿ عف الدعوى صفة االستعجاؿ أف

 بنظرىا النعداـ عنصر االستعجاؿ.
بعبارة الموقؼ الذي  ،وعبر مجمس الدولة عف الوضعية التي يصعب تداركيا أو إصالحيا  

حيث أف »  (2)والذي جاء فيو  20/10/1998يصعب عالجو وىذا في قراره المؤرخ في 
وقؼ األشغاؿ التي شرعت فييا والية جيجؿ عمى  ،مدعوف يمتمسوف في عريضتيـ األصميةال

 أرضيـ.                   
المدنية تنص عمى أنو يمكف األمر  اإلجراءاتمكرر مف قانوف  171وحيث أف المادة 

بدوف المساس بأصؿ الحؽ حيث كاف عمى قضاة  ،استعجاليا بجميع اإلجراءات الالزمة
 .«لتجنب جعؿ المستأنفوف في موقؼ يصعب عالجو  ،األولى وقؼ األشغاؿ الدرجة

يعد (3)أف اختفاء األدلة المادية بعد ىدـ المحؿ  ،ولقد اعتبرت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا
حيث أف المدعي في ىذه » ... ومما جاء في حيثيات القرار  ،حالة مف حاالت االستعجاؿ
الحفاظ  تستيدؼ إخراجو مف المحؿ ومف ثـ فمف مصمحتو ،اريةالقضية موضوع إجراءات إد

خاصة وأف ىدـ محمو  ،وذلؾ قبؿ اختفاء األدلة المادية ،عمى حقوقو المحتممة بواسطة خبرة
ومنو فعنصر االستعجاؿ يتمثؿ في  ،سيتـ مباشرة بعد إخراجو عنوة مف األمكنة التي يشغميا

 .«ائـ اختفاء األدلة المادية بعدـ ىدـ المحؿ ق

 وعميو إذا كاف ،يجب أف يتوفر عنصر االستعجاؿ عند رفع الدعوى وعند الفصؿ فييا  
 ىنا يفصؿ بعدـ فالقاضي ،قائما عند رفع الدعوى ثـ زاؿ أثناء سيرىا وقبؿ الفصؿ فييا

 
 
 . 27: صبدوف دار النشر أنظر محمد عمي راتب قضاء األمور المستعجمة الكتاب األوؿ (1)
.171ص  1991مجمة القضائية العدد الثاني سنة ( ارجع لم2)

 

 .28636ممؼ رقـ  26/6/1982بتاريخ  166( المحكمة العميا الغرفة اإلدارية قرار رقـ 3)
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 وانطالقا مف ىذا يمكف تصور الحالتيف التاليتيف: .االختصاص النوعي
قت رفع األصؿ أف يستمر االستعجاؿ مف و حالة زوال االستعجال أثناء نظر الدعوى: . 1

فإذا رفعت الدعوى أماـ القضاء وكاف عنصر االستعجاؿ قائـ ثـ  ،الدعوى حتى صدور األمر
أف  ،وجب عمى الجية القضائية المطروح أماميا النزاع ،افتقدتو قبؿ الفصؿ فييا ألي سبب

تقضي بعدـ اختصاصيا طالما أف الدعوى وقت الفصؿ فييا أضحت دوف عنصر 
قصد بو دفع الخطر الداىـ عند  ،المستعجؿ قضاء استثنائياالستعجاؿ ذلؾ أف القضاء 

ويجرى إعماؿ ىذه  .الذي يمـز درؤه بسرعة ال تتوفر في التقاضي العادي ،توافر االستعجاؿ
القاعدة عمى الدعوى المستعجمة سواء أكانت في مرحمتيا األولى أماـ محكمة الدرجة األولى 

ثاني درجة بمناسبة استئناؼ األمر أماميا أف بحيث يقع عمى محكمة  ،الطعف  أو في مرحمة
 تبحث وتقدر مدى توافر عنصر االستعجاؿ أماميا ال وقت صدور الحكـ المطعوف فيو.

ة في تحقؽ ىذا العنصر ىي بتوافره                                     يرى بأف العبر  ،وثمة رأي ثاني يذىب عكس ذلؾ
 .(1)لكف أغمب الشراح أخذوا بالرأي األوؿ ،كـرفع الدعوى ال وقت إصدار الحوقت 

 

  في ىذه الحالة قد يحدث العكس فترفع حالة تحقق االستعجال بعد رفع الدعوى:  .2

مفتقدة لعنصر االستعجاؿ ثـ يتوافر ىذا الشرط أثناء  ،الدعوى أماـ القاضي االستعجالي
بعدـ االختصاص عمى  وىنا يطرح التساؤؿ التالي: فيؿ يقضي ،نظرىا وقبؿ الفصؿ فييا

أساس أف المناط في تحديد االختصاص ىو بوقت رفع الدعوى أـ أنو يختص بنظرىا لتوافر 
 .شرط االستعجاؿ بعد رفعيا؟

 عند ،عمى أف قاضي االستعجاؿ يقدر مدى توفر عنصر االستعجاؿ إال أف القضاء استقر
 
 

 .30ص  ( محمد عمي راتب المرجع السابؽ1)
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وسنده في ذلؾ ىو أف تقدير قاضي األمور المستعجمة  ،المعروضة عميوالفصؿ في الدعوى 
بنظر الدعوى يجب أال يتقيد بوقت رفعيا بؿ بما  ،ألسباب االستعجاؿ التي تسوغ إختصاصو

 .قاـ منيا وقت الفصؿ فييا
القرار  ،في شأف قياـ حالة االستعجاؿ في النزاع ،ومف قرارات المحكمة العميا ومجمس الدولة 

66014ممؼ رقـ  10/3/1991ادر عف الغرفة األدارية بالمحكمة العميا بتاريخ الص
والذي ( 1)

مف شأنو أف ينشأ  ،اعتبر التصريح ببيع الشيء أو العقار المتنازع عميو بالمزاد العمني
ومف ثـ فإف طابع االستعجاؿ متوفر. ،وضعية نيائية ال يمكف الرجوع عنيا  
بحيث قضى مجمس الدولة  ،(2)عة موجودة عمى متف باخرةكذلؾ األمر بشأف تفادي تمؼ بضا

ضد والي والية وىراف بعدـ  ،في قضية  شركة كودياؿ 20/12/2000في قراره المؤرخ في 
 ،التابعة لمشركة المستأنفة في تفريغ حمولتيا مف القمح ،تعرض ىذا األخير لباخرة "دنداف"

خاصة فيما تعمؽ  ،حؽ ضررا بمالؾ الشركةمعتبرا بقاء البضاعة في الباخرة دوف تفريغيا سيم
ومف جية أخرى إحتماؿ تمؼ البضاعة نظرا  ،بتكاليؼ رسو الباخرة بالميناء ىذا مف جية

مما يجعؿ عنصر االستعجاؿ قائـ. ،لظروؼ تخزينيا  
ممؼ  20/12/1992وفي نفس الصدد اعتبرت المحكمة العميا في قرارىا الصادر في 

101267رقـ
بيف وكالة حماية التراث و والي الجزائر" أف  ،لنزاع القائـالفاصؿ في ا ،(3)

عمى موقع ايكوسيـو العتيقة  ،األشغاؿ الجارية إلنجاز موقؼ لمسيارات ومعيد لمموسيقى
الجاري ترميميا يعد مساسا بالمعمميف  ،23القريب جدا مف المسجد الكبير والزاوية المحصنة 

مما يتعيف معو األمر بوقؼ األشغاؿ  ،لة االستعجاؿالتاريخييف وىذا ما يبرر قياـ عناصر حا
 الجارية" .

 
.141ص  51القضاة العدد نشرة  (1)  

  .79ص  2007دار ىوما الجزائر  ( لحسيف بف شيخ آث ممويا: المنتقى في قضاء االستعجاؿ اإلداري2)

1994لسنة  3العدد  انظر المجمة القضائية( 3)  
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ؽ بيف االستعجاؿ كعنصر أو شرط النعقاد االختصاص وجود فر  .ومما تجدر اإلشارة إليو
وبيف االستعجاؿ أو السرعة في الفصؿ في بعض المسائؿ لعدة  ،لمقاضي االستعجالي

وأنيا قضايا استعجالية بؿ  ،كقضايا النفقة والقضايا العمالية وال يعني ذلؾ البتو ،اعتبارات
جاؿ منتفي فييا.طالما وأف عنصر االستع ،تعد مف قبيؿ الدعاوي العادية  

عدم المساس بأصل الحق الثاني: الفرع  
دوف التطرؽ إلى أصؿ الحؽ  ،ونظرا لكوف القضاء االستعجالي ييدؼ إلى بسط حماية مؤقتة

ذلؾ فيو غير مختص نوعيا بالفصؿ في موضوع الحؽ المتنازع عميو بشكؿ  ضوء وعمى
و مف فحص النزاع مف ظاىر إال أف ذلؾ ال يمنع .(1)قطعي إذ أف ذلؾ شأف قاض الموضوع 

والمتعمؽ بالمحافظة عمى أصؿ  ،ليتبيف مدى جدية اإلجراء الوقتي المطموب ،المستندات
 بحيث ال يتعدى ذلؾ إلى المساس بأصؿ الحؽ ذاتو. .الحؽ موضوع النزاع

والقضاء اإلداري المصري عرفو: "بأنو وجوب امتناع القاضي في حكمو عف تناوؿ الحقوؽ   
تميتيا أو بالقطع في شأنيا برأي حاسـ مف حيث حالتأويؿ أو أو ،يتيا بالتفسيرالمراد حما

القانونية  وكذلؾ يمتنع عميو تناوؿ مراكز الخصـو،عدـ االستحقاؽبطالنيا أو األحقية أو 
أو أنو حائز وليس  ،كأف يقطع مثال أف الخصـ مدينا وليس دائنا ،بالتغيير أو التعديؿ

". أو  ، عف نفسومستأجرا أو وكيال وليس أصيال  عف غير ذلؾ مف المساس بمراكز الخصـو
مف قانوف اإلجراءات  918أما موقؼ المشرع الجزائري مف ذلؾ فيو مجسد في المادة    

يأمر قاضي االستعجاؿ بالتدابير المؤقتة ال ينظر في » والتي تنص :  ،المدنية واإلدارية
 .«أصؿ الحؽ...

لمساس بأصؿ الحؽ وترؾ األمر لمقضاء وربما اتخذ لكنو لـ يعطي تعريفا لعنصر عدـ ا 
موقفا مشابو لموقؼ المشرع الفرنسي ىذا األخير الذي استعمؿ مصطمحيف مختمفيف وىما 

 عدـ المساس بأصؿ الحؽ وعدـ الفصؿ في الموضوع.
 
 .57ص  2005سامي بف فرحات الوجيز في قضاء األمور المستعجمة المكتب الجامعي الحديث ( 1)
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يمكف أف  ،أف القاضي اإلداري االستعجالي (1) (COSTE)  مفوض الدولة الفرنسيويرى 
 .يمس الموضوع دوف أف يمس بأصؿ الحؽ

وال يفيد في شيء  ،في ذلؾ تالعب باأللفاظ (2)بعض مف الفقياء في مصر في حيف يرى 
 فاصؿ الحؽ ىو موضوع النزاع. ،فالعبارتيف تؤدياف إلى نفس المعنى

مف شأنو أف  ،ذا الضابط لتحديد اختصاص القاضي االستعجالي بشكؿ حادإال أف إعماؿ ى
يستوجب البحث في  ،يغؿ يد القاضي ويبعده عف الحقيقة ألف فيـ النزاع المعروض عميو

أو رفض الدعوى وليس  ،طمبات ودفوع األطراؼ حتى يتمكف مف اتخاذ التدابير المطموبة
يتخمص مف القضية  ،تثار دفوع أمامومعنى عدـ المساس بأصؿ الحؽ إنو لمجرد أف 

فيذا الضابط ال يحـر قاضي األمور  ،المعروضة عميو ويقضي بعدـ االختصاص النوعي
واإلطالع عمى الوثائؽ المقدمة ظاىريا حتى يتمكف مف  ،المستعجمة حؽ فحص المنازعة

 اتخاذ قرار مناسب وعادؿ.
والقضاء  ،الؼ قانوني في الفقوواألكثر مف ذلؾ اعتبر البعض التصدي لمسألة محؿ خ   

لعدـ  ،فتفسير نصوص القانوف ليس بذاتو سببا (3)ال يعد مف قبيؿ المساس بأصؿ الحؽ 
ألف القاضي المستعجؿ منوط بو  ،اختصاص القضاء المستعجؿ العتباره ماسا بأصؿ الحؽ

النص حتى يتمكف مف تطبيؽ  ،االجتياد لفيـ المعنى الذي يقصده المشرع في مسألة معينة
وبناءا عمى ما سبؽ فقاضي المسائؿ  .القانوني تطبيقا سميما عمى النزاع المعروض عميو

 الحؽ  بأصؿالمتعمقة  ،المستعجمة مف حقو بؿ مف واجبو االطالع عمى مستندات الخصـو
 
 
(1)

 
ور اإلدارية مطابع عمار أشار إلى رأيو األستاذ بمعيد بشير في كتابو القضاء المستعجؿ في األم (COSTE)مفوض الدولة الفرنسي

 .55ص 1993قرفي الجزائر 

(2)
 

ومايمييا. 20ص  1988 المحاميفنقابة طبعة  د/منير محمد كماؿ الديف قضاء األمور اإلدارية المستعجمة
 

(3)
 

 .42األستاذ محمد عمي راتب المرجع السابؽ ص 
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بؿ ليتوصؿ إلى معرفة أي الطرفيف أجدر  ،لكف ليس بغرض الحسـ في موضوع النزاع
 .لحماية القضائية المؤقتةبا

القرار الفاصؿ في النزاع القائـ  ،ومف القرارات الشييرة لمجمس الدولة الفرنسي في ىذا الشأف
 Société des Terrassementsضد الشركة المسماة  VAUCLUSEبيف محافظ مدينة 

Mécanique ، تتمخص وقائعيا في الدعوى المرفوعة مف طرؼ المحافظ أماـ المحكمة
 ضد الشركة انتيت بصدور أمر استعجالي يمـز المدعى ،داريةاإل

عادة األماكف إلى ما كانت عمييا صالح وا  ثر استئناؼ ذلؾ األمر  ،عمييا بوقؼ األشغاؿ وا  وا 
قضى بإلغاء األمر المستأنؼ فيما قضى بو  25/01/1980صدر قرار مجمس الدولة بتاريخ 

عادة األماكف إلى ما كانت عميو معتبرا ذلؾ مساس بأصؿ الحؽ ألف الضرر  ،مف إصالح وا 
وأف أمر إصالحو يبقى مف اختصاص قاض  ،الذي لحؽ باألمالؾ العامة قد وقع وانتيى

ذلؾ يكوف قد أقر صراحة بأحقية المدعي في إصالح  ،الموضوع وقاض االستعجاؿ بقضائو
                                            .لفصؿ في الحقوؽ يخرج عف اختصاصوعمى الرغـ مف أف ا.األماكف

ومف القرارات الحديثة الفاصمة في مسألة المساس بأصؿ الحؽ  .ما مجمس الدولة الجزائريأ
الفاصؿ في االستئناؼ المرفوع  12/12/2007بتاريخ  043277القرار رقـ  ،(1)مف عدمو

تعمؽ القاضي بعدـ االختصاص لمساس النزاع بأصؿ الحؽ والم ،ضد األمر االستعجالي
زاـ المستأنؼ عمييـ أصحاب العقار بعدـ التعرض بال ،ب رئيس المجمس الشعبي البمديبطم

ومما جاء في حيثيات قرار  ،لمبمدية لمقياـ بأشغاؿ تمرير قنوات صرؼ المياه فوؽ ممكيتيـ
 مجمس الدولة المؤيد لألمر المستأنؼ ما يمي : 

ال يمكف أف  ،سي طابع المصمحة العامةحيث أف ضرورة األشغاؿ المتنازع عمييا التي تكت» 
إذا وقع ذلؾ ،النتياؾ حقوؽ عقارية لمواطف،تكوف سبب أو عذر لممجمس الشعبي البمدي

.«ى البمدية فييا مساس بأصؿ الحؽ وبالتالي اعتبر دعو  ،يعتبر ىذا الفعؿ تجاوز لمسمطة  
  
.2009لعاـ  1( مجمة مجمس الدولة العدد 1)
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 الدعوى االستعجالية اإلدارية المطمب الثاني : قبول 

التي شابت قانوف  ،بصدور قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية تـ تدارؾ النقائص والغموض
وكرس بالفعؿ مبدأ ازدواجية القضاء بحيث خصص الكتاب الرابع  ،اإلجراءات المدنية الممغى

وجاء  ،ة اإلداريةإلجراءات التقاضي أماـ الجيات القضائي 989إلى  800مف المواد  ،منو
أماـ القضاء  ،القسـ الثاني مف الفصؿ األوؿ لمباب الثالث لتنظيـ وتحديد اإلجراءات المتبعة

وعميو سنعالج في ىذا المطمب إجراءات رفع الدعوى االستعجالية  ،االستعجالي اإلداري
ـ وكذا كيفيات تكميؼ الخص ،اإلدارية والشروط والبيانات الواجب توفرىا في العريضة

 ثـ نبيف الشروط الواجب توفرىا في طرفي النزاع. .بالحضور
 الفرع األول : إجراءات رفع الدعوى االستعجالية اإلدارية 

 العريضة:: من حيث أوال
 923و  815ترفع الدعوى أماـ المحكمة اإلدارية بعريضة مكتوبة طبقا لنص المادتيف .1

 .واإلداريةمف قانوف االجراءات المدنية 

فتمثيؿ الخصـو بمحاـ وجوبي  ،يشترط أف تكوف العريضة موقعة مف طرؼ محاـكذلؾ .2
واستثنى مف ذلؾ الدولة واألشخاص المذكورة  ،أماـ المحكمة اإلدارية تحت طائمة عدـ القبوؿ

وىي الوالية والبمدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبػػغة  ،منو 800في المادة 
 .ميما كاف مركزىا كمدعية يجوبالو مثيؿ فيي معفاة مف الت ،اإلدارية

بحيث توقع العرائض والمذكرات  (1)الخصاـ  أو مدخمة فيأو مدعى عمييا أو متدخمة 
أو باسـ الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجمس  ،المقدمة مف تمؾ الييئات باسـ الدولة
 اإلدارية. غةبالنسبة لممؤسسة ذات الصب ،الشعبي البمدي أو الممثؿ القانوني

 ورد ذكرىا في  ،يشترط كذلؾ أف تتضمف عريضة افتتاح الدعوى جممة مف البيانات.3
 واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمف قانوف  816منو ومحاؿ عمييا بموجب المادة  15المادة 

 
 .واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمف قانوف  827( ارجع لممادة 1)
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جزاء يتمثؿ في عدـ قبوؿ الدعوى شكال وأف تتضمف وألىميتيا رتب المشرع عمى تخمفيا 
 مع المالحظة ،كذلؾ عرضا موجزا لموقائع واألوجو المبررة لمطابع االستعجالي لمقضية

فقد استثنى  ،وأف المشرع حفاظا عمى طابع االستعجاؿ وما يقتضيو مف سرعة في الفصؿ
دوف دعوة  ،ـ قبوليا تمقائياويقضى بعد( 1)الستعجالية المشوبة بعيب مف التصحيح االعرائض 

يطيؿ أمد النزاع ويضيع معو  ،المعنييف إلى تصحيحيا تفاديا لما قد يستغرؽ ذلؾ مف وقت
 الحؽ موضوع طمب الحماية .

في الدعاوى الرامية إلى وقؼ تنفيذ القرار اإلداري يجب أف ترفؽ بالعريضة االفتتاحية .4
ذلؾ القرار أو تعديمو تحت طائمة عدـ  المتضمنة إلغاء ،نسخة مف عريضة دعوى الموضوع

لموضوع  ،والغاية مف ذلؾ تقديـ سند لمقاضي االستعجالي حوؿ منازعة المدعي .القبوؿ
 القرار المطالب بوقفو مؤقتا.

 : إيداع العريضة ثانيا 
ائي وستثنى منو الدولة المحكمة اإلدارية مقابؿ دفع الرسـ القض بأمانة ضدهتودع العريضة 

مف ؽ.ا.ـ.إ وفي حالة نشوب منازعة  800والييئات المنصوص عمييا في المادة  ،والوالية
 فاالختصاص يؤوؿ إلى رئيس المحكمة اإلدارية. ،بشأف الرسـو القضائية

تحرر العريضة بعدد  ،تقيد الدعوى في سجؿ خاص مع ذكر تاريخ القيد والرقـ التسمسمي
 الضبط يتـ تحديد تاريخ الجمسةأطراؼ الدعوى وبعد التأشير عمييا مف طرؼ أمانة 

وتقصر اآلجاؿ حسب طبيعة الدعوى  ،مع مراعاة اآلجاؿ المنصوص عمييا قانونا ،األولى
 واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتقانوف  مف 929وذلؾ عمال بنص المادة  ،ودرجة االستعجاؿ
نص  .جمسة وؿألبيف تاريخ تسميـ التكميؼ بالحضور والتاريخ المحدد  أجالفالمشرع لـ يحدد 

 مانحا بذلؾ سمطة تقديرية لمقاضي.قد يفصؿ في الدعوى في  ،عمى تقصير المواعيد
 
أعالٍ الوتعلق بطلب التسويت  848ال تطبق في هادة االستعجال أحكام الوادة » تنص  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمف قانوف  927( المادة 1)

    .«واألعذار
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لكف دائما في إطار االستعجاؿ في  ،قد يفصؿ فييا بعد فترةإيداعيا بالمحكمة و  نفس يـو 
 .الفصؿ

عمى تحديد ميمة الفصؿ في الدعوى  ،واستثناءا مف تمؾ القاعدة فقد نص في بعض الحاالت
مف ؽ.ا.ـ.إ والخاصة بطمب وقؼ تنفيذ قرار إداري فيو  920ال سيما ما جاء في نص المادة 
رؼ األشخاص المعنوية العامة فالقاضي مف ط ،مساس وانتياؾ لمحريات األساسية

في حيف  ،ساعة مف تاريخ تسجيؿ الطمب 48االستعجالي ممـز بالفصؿ في الدعوى في أجؿ 
يبدأ سريانو مف  ،يوما 20مف ذات القانوف أميمت القاضي االستعجالي أجؿ  947المادة 

لعقود والصفقات.لمفصؿ في الدعاوى المتعمقة بإبراـ ا ،تاريخ تسجيؿ العريضة االفتتاحية  
تتسـ بالسيولة  ،يمكف أف نمخص لمقوؿ بأف إجراءات التقاضي أماـ القضاء االستعجالي

والغرض مف ذلؾ ىو لتحقيؽ السرعة في الفصؿ  ،والتبسيط مقارنة بقضاء الموضوع
 لمحصوؿ عمى التدبير المؤقت المطموب في أحسف اآلجاؿ.

  ثالثا: تكميف الخصم بالحضور لمجمسة
 ،الرد  عريضة بمرفقاتيا إلى الخصـ تبميغا رسميا مع منحو آجاؿ قصيرة لتقديـ مذكرةتبمغ ال

ال استغني عنيا دوف  ،أو مالحظاتو ويجب احتراـ تمؾ اآلجاؿ وبصرامة وىذا  أعذاروا 
ويشترط أف يكوف التبميغ رسمي. ،جوىري ويكرس مبدأي حؽ الدفاع والوجاىية (1)اإلجراء   

عطاء ،ر عمييا مف طرؼ أميف الضبطبعد إيداع العريضة يؤش  رقـ لمقضية وتاريخ  وا 
ليتولى تسميميا لممحضر القضائي  ،اإليداع وكذا تاريخ أوؿ جمسة ويسمـ نسخة منيا لممدعي

ومستندات المدعي والتي بناءا  ،ليبمغيا لمخصـ حتى يطمع ىذا األخير عمى موضوع النزاع
 عمييا يحضر دفاعو.

 
.199المرجع السابؽ ص  بمعيد بشير ( األستاذ1)  
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المدنية واإلدارية تمييزه بيف التكميؼ بالحضور كإجراء مستقؿ  اإلجراءاتوالجديد في قانوف 
فالتكميؼ  .19وفقا لممادة  (1)وبيف محضر التسميـ كعمؿ إجرائي الحؽ  ،منو 18وفقا لممادة 

ؼ يستممو المدعي بينما المحضر المحرر إلثبات قياـ عممية التكمي ،يستممو المدعى عميو
وال يطعف فيو إال بالتزوير لكونو حرر مف طرؼ ضابط  .ويتسـ ىذا المحضر بالرسمية

ال  ،كيفية تحرير ذلؾ المحضر والبيانات الواجب توافرىا فيو ،19عمومي ولقد بينت المادة 
و عمى محضر التسميـ واإلشارة إلى الوثيقة المثبتة ليويت ،سيما ما تعمؽ بتوقيع المبمغ لو
وفي حالة استحالة توقيعو وضع بصمة اإلصبع عمى  ،ورقميا وكذا  تاريخ صدورىا

 المحضر.
ما تضمنو نص المادة السالؼ ذكرىا  ،وكذلؾ الجديد في ىذا القانوف والذي تجدر اإلشارة إليو

بأنو في حالة عدـ امتثالو لمتكميؼ بالحضور سيصدر  ،الفقرة الثامنة مف تنبيو لممدعى عميو
ه بناء عمى ما قدمو المدعي مف عناصر.حكـ ضد  

لكف السؤاؿ المطروح ىؿ أف الفصؿ في النزاع يكوف بناء عمى إدعاءات أـ البد مف  
وأنا أرى بأف الحكـ العادؿ يقتضي تقديـ أسانيد وحجج ال مجرد إدعاءات  .تدعيميا بأسانيد

يمولة دوف اإلطالة في ولعمى المشرع قصد بيذا التنبيو ترىيب المدعى عميو لمح ،غير مؤسسة
.(2)مسار الدعاوى بتقصير أو تياوف منو  

ومنو نخمص إلى القوؿ أف المقصود بالتبميغ الرسمي ذلؾ التبميغ الذي يتـ بمعرفة المحضر 
مف ؽ.ا.ـ.إ تحت  407يتضمف البيانات الواردة في المادة  ،بموجب محضر (3)القضائي

أو إلى أحد األشخاص  .ذا كاف شخص طبيعيويتـ التبميغ لمخصـ شخصيا إ ،طائمة البطالف  

 
 
.61ص  2009نة ( د/بربارة عبد الرحماف: شرح قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية منشورات بغدادي الجزائر طبعة أولى س1)  

.63 ( د/بربارة عبد الرحماف المرجع السابؽ ص 2)  

.مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  406( ارجع لممادة 3)  
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  ،المؤىميف لذلؾ قانونا. أما إذا تعمؽ األمر بشخص معنوي فالتبميغ يتـ لمممثؿ القانوني
مف ؽ.ا.ـ.إ. 08وبمقره عمال بالمادة   

أو يرفض التوقيع عميو  ،أحيانا قد يرفض المبمغ لو استالـ محضر التكميؼ بالحضور 
عار باالستالـ المضمف مع اإلش ،فيرسؿ حينئذ ضمف ظرؼ موصى عميو عف طريؽ البريد

   (1).ويعتبر التبميغ في ىذه الحالة بمثابة التبميغ الشخصي
                

 الفرع الثاني: شروط قبول الدعوى
 يقتضى أف تتوافر عمى  ،لقبوؿ الدعوى القضائية سواء أماـ القضاء العادي أو اإلداري

 فمنيـ  ،ديد طبيعتياوىي الصفة والمصمحة واألىمية واختمؼ الفقو في تح .شروط جوىرية
     لكف المشرع  ،مف يرى بأنيا شروط شكمية والبعض يقوؿ بأنيا شروط موضوعية

مف ؽ.ا.ـ.إ  13الجزائري اعتبر الصفة والمصمحة شرطيف شكمييف مف خالؿ نص المادة 
 منو. 64واعتبر األىمية شرط موضوعي وفقا لما جاء في نص المادة 

 : : الصفةأوال
فالبعض يرى بأف المصمحة ىي  ،جراءات حوؿ تحديد شروط قبوؿ الدعوىاختمؼ فقياء اإل

في حيف يرى البعض اآلخر ضرورة توافر الصفة بجانب  ،الشرط الوحيد لقبوؿ الدعوى
 المصمحة.

بالمصمحة المعتبرة وىي ليست أي  (2)ولتحديد فكرة الصفة وضبطيا فعبر عنيا البعض  
نما المصمحة التي يقرىا القا نوف فالدعوى ال تكوف لكؿ مف لو مصمحة في صدور مصمحة وا 

نما تكوف الدعوى لمف تقرر   قضاء معيف ولو تعمؽ بمركز قانوني ليس لو وا 
 
 
(1)

 
.مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  411ارجع لممادة 

 

(2)
 

 .189 ص  1974د/ محمد عاطؼ البنا: الوسيط في القضاء اإلداري دار الفكر العربي 
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ىذه ىي المصمحة المعتبرة وصاحبيا ذو الصفة  ،كز القانوني المعتدى عميولمصمحتو المر 
 ه فيو غير ذي صفة.ومف عدا

أي أف يكوف رافع الدعوى ىو  ،(1)والبعض اآلخر اعتبرىا المصمحة الشخصية المباشرة  
 وقد اشترط المشرع .نفس صاحب الحؽ المراد حمايتو بالتدابير االستعجالية المطموبة

وذلؾ انطالقا مف المبدأ  ،توافر الصفة في طرفي الدعوى أي المدعي والمدعى عميوالجزائري 
ذا رفعت مف ذي صفة عمى ذي صفة فكما يشترط اإال ،المعروؼ فقيا: أف الدعوى ال تصح 

ال رفضت دعواه يشترط كذلؾ قياـ عنصر الصفة لدى المدعى عميو  توفيرىا في المدعي وا 
ف تعددوا.  وا 

ولقد  (2)بحيث يثيره القاضي تمقائيا  ،الجزائري شرط الصفة مف النظاـ العاـواعتبر المشرع   
رقـ  17/6/2003ومنيا قراراه الصادر في  .كرس مجمس الدولة ذلؾ في العديد مف قراراتو

ضد المكتب المكمؼ باإلشراؼ عمى  ،في قضية )ب.ع( (3)عف الغرؼ المجتمعة 15053
 :اضيبعنابة والق انتخابات مجمس المحاميف

الذي ال يتمتع  ،في الشكؿ بعدـ قبوؿ الطعف شكال لسوء توجييو ضد مكتب االنتخابات
 مف ؽ.ا.ـ. 459بصفة التقاضي طبقا ألحكاـ المادة

حيث أف المكتب المكمؼ باالنتخابات لـ ينص عميو في قانوف »  حيثياتو:ومما جاء في 
 خمي المصادؽ عميو بقرار وزاريوال في النظاـ الدا،المتعمؽ بتنظيـ مينة المحاماة 04/91

 فإنو ال يتمتع بأىمية التقاضي وال بالشخصية المعنوية لكي ،وعميو 04/8/1995بتاريخ 
 
 
   

(1)
 

 .94المستعجمة ص  األمورمحمد عمي راتب ومف معو قضاء د/ 

(2)
 

  .واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمف قانوف  13انظر المادة 

(3)
 

 . 53ص  2003سنة  04مجمة مجمس الدولة عدد 
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مما ينجر عنو أف كؿ دعوى قضائية مف شأنيا الطعف في صحة  ،يقاضي أماـ العدالة
بصفتو الممثؿ لنقابة المحاميف طبقا ألحكاـ  ،االنتخابات ال يمكف توجيييا إال ضد النقيب

وعميو يتعيف القوؿ أف المكتب المكمؼ  ،04/91مف القانوف رقـ  46و  32المادتيف 
مف قانوف  459في مفيوـ المادة  ،ات ال يتمتع بالصفة أو األىميةباإلشراؼ عمى االنتخاب

 اإلجراءات المدنية.
تحت رقـ  06/5/2003بتاريخ  (1)وفي قرار آخر صادر عف مجمس الدولة الغرفة الثالثة  

 ،ر(ومف معو-قضية وزير المالية المديرية العامة لألمالؾ الوطنية ضد )ح ،013334
يتمتعوف بصفة التقاضي  ،الدولة ومديرو الحفظ العقاري بالوالياتوالذي اعتبر مديرو أمالؾ 

 184اعتمادا عمى المادة  ،لتمثيؿ الوزير المكمؼ بالمالية في الدعاوى المرفوعة أماـ العدالة
 .  20/02/1999مف القرار الوزاري المؤرخ في  2والمادة  454-91مف المرسـو 

حوؿ صفة التقاضي لدى مديرية  ،182149 رقـ 14/02/2000وفي قراره الصادر بتاريخ  
لـ يعترؼ ليذه المديرية بصفة التقاضي عمى اعتبار  ،األشغاؿ العمومية عمى مستوى الوالية

وليس لو أية استقاللية وىي تابع لموالية  ،أف المديرية تقسيـ إداري متخصص داخؿ الوالية
معنوية تسمح بأف تتقاضى ليست ليا شخصية  ،وبالنتيجة فإف مديرية األشغاؿ العمومية

 وحدىا.
 : المصمحة: ثانيا

 يشترط لقبوؿ الدعوى قياـ المصمحة وفقا لمقاعدة الفقيية ال دعوى بدوف مصمحة: 
Pas d’intérét  pas d’action 
 ويقصد بالمصمحة المنفعة التي يحققيا صاحب المطالبة  

 
 
.105ص  2003سنة  04( مجمة مجمس الدولة عدد 1)   
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ذا كانت المادة  ،ةالقضائي مف قانوف اإلجراءات المدنية  459وقت المجوء إلى القضاء وا 
ىؿ المصمحة الحالة والقائمة أـ يجوز  ،الممغى لـ تبيف طبيعة المصمحة التي يجب توافرىا

الوقوع فقط. أف تكوف ىذه المصمحة محتممة  
راغ وحذا حذو المشرع تدارؾ ذلؾ الف 13فقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية في المادة  

وبالتالي وجب  ،بحيث بينت بأف المصمحة قد تكوف قائمة كما قد تكوف محتممة .(1)المصري
 عمينا التفريؽ بيف المصمحة المحتممة والمصمحة القائمة:

الغرض  فيكوف ،تند إلى حؽ أو مركز قانونيوتكوف كذلؾ حينما تسالمصمحة القائمة: .  1
أو المركز القانوني مف االعتداء عميو والغاية مف اشتراط  مف الدعوى حماية ىذا الحؽ

–ومف جية أخرى صرفة  ،المصمحة في الدعوى ضماف جدية االلتجاء إلى القضاء مف جية
 عف األشغاؿ بدعاوى ال فائدة منيا.  -أي القضاء

وتختمؼ المصمحة عف الصفة في كوف القاضي ال يثيرىا تمقائيا واألمر في ذلؾ متروؾ 
ولمقاضي النظر مدى صحة الدفع لكف ذلؾ ال يغؿ يد  ،ى عميو لمدفع بانعداميالممدع

فالقاضي ال يحمي  ،القاضي في البحث عما إذا كانت المصمحة مشروعة أو غير مشروعة
 المصمحة المخالفة لمنظاـ العاـ.

    بقوليا:  (2)عرفتيا المادة الثالثة مف قانوف المرافعات المصري  المحتممة:المصمحة .2

 ...ومع ذلؾ تكفي المصمحة المحتممة إذا كاف الغرض مف الطمب االحتياط لدفع ضرر » 
 
 
  
(1)

 
 . 201د/محمد عمي راتب المرجع السابؽ ص 

(2)
 

المتضمف قانوف المرافعات المدنية والتجارية وقانوف  09/5/1968بتاريخ  19الجريدة الرسمية عدد  1968لسنة  13القانوف رقـ 

 .اإلثبات
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ومنو فالعبرة مف إقرار ذلؾ « االستيثاؽ لحؽ يخشى زواؿ دليمو عند النزاع فيو...  أو ،محقؽ
 منع وقوع ضرره محتمؿ. ،النوع مف المصمحة

 : األهمية: ثالثا
 40كما ىو مبيف في المادة  ،يقصد بأىمية التقاضي أىمية األداء لدى الشخص الطبيعي  

عميو يكوف  ،بقواه العقمية ولـ يحجر مف القانوف المدني كؿ شخص بمغ سف الرشد متمتعا
أما الشخص المعنوي فالمادة  ،كامؿ األىمية لمباشرة حقوقو ىذا بالنسبة لمشخص الطبيعي

إال ما كاف  ،مف نفس القانوف نصت عمى أف يتمتع الشخص االعتباري بجميع الحقوؽ 50
وخير  .حؽ التقاضي وذلؾ في الحدود التي يقرىا القانوف ومنيا .منيا مالزما لصفة اإلنساف

وأف  ،استبعد األىمية مف دائرة شروط قبوؿ الدعوى خاصة (1)ما فعؿ المشرع الجزائري حينما 
وقد تغيب وتنقطع أثناء سير  ،األىمية عنصر غير مستقر قد تتوافر وقت قيد الدعوى

     .(2)الخصومة واعتبرىا شرط موضوعي. وىي مسألة مف النظاـ العاـ يثيرىا القاضي تمقائيا
   

 القضاء االستعجالي اإلداري  اختصاصالمبحث الثاني: 

 ،يتميز موضوع االختصاص أماـ القضاء اإلداري عما ىو مقرر بالنسبة لمقضاء العادي
ال سيما في ظؿ قانوف  ،سوى ما تعمؽ باالختصاص النوعي أو االختصاص اإلقميمي

 مبحث إلى مسألتيف : وعميو سنتطرؽ في ىذا ال .اإلجراءات المدنية واإلدارية
بالنظر إلى مبدأ الفصؿ  ،مسألة االختصاص النوعي لمقاضي االستعجالي اإلدارياألولى 

 مع التطرؽ إلى أىـ المعايير المعتمدة في ذلؾ و إجراء مطمب أولبيف السمطات في 
  
 

(1)
 

 .104د/ بربارة عبد الرحماف المرجع السابؽ ص 

(2)
 

 .واإلداريةمدنية ال اإلجراءاتمف قانوف  65انظر المادة 
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نتناوؿ فيو االختصاص اإلقميمي ال المطمب الثاني و ،مقارنة بالتشريعييف الفرنسي والمصري
وما ورد بشأنو مف  ،المدنية واإلدارية اإلجراءاتسيما بالمفيـو الجديد الذي أتى بو قانوف 

 استثناءات.
 

 : االختصاص النوعي األول:المطمب 

 لتحديد االختصاص النوعي المعيار العضوي األول:الفرع 

اختمؼ الفقو والقضاء في وضع معيار عاـ أو ضابط يحدد االختصاص النوعي لمجيات 
ففي فرنسا ظيرت عدة معايير لتحديد اختصاص القضاء اإلداري  ،القضائية اإلدارية

وكاف  ،مجمس الدولة الفرنسي في بداية القرف التاسع عشر إنشاءمنذ  ،بالمنازعات اإلدارية
ليا معيارا شكميا محضا وىو المعيار العضوي الذي يعتبر كؿ عمؿ يصدر مف ىيئة إدارية أو 

إال أف ىذا المعيار مطاط ويتسـ بالعمومية فمـ يصمد كثيرا  (1)أيا كاف موضوعو ،عمال إداريا
د مف نطاؽ ء لو فظيرت معايير جديدة تحومعارضة القضا ،خاصة مع تنوع نشاط اإلدارة

وأخضعت جانبا مف  ،الييئات القضائية العادية والييئات القضائية اإلداريةمبدأ الفصؿ بيف 
 المنازعات التي تكوف اإلدارة طرفا فييا لمقضاء العادي.

الذي  ،واستقرت مختمؼ تمؾ المعايير حوؿ مبدأيف رئيسييف لتحديد معنى العمؿ اإلداري  
 أنيا لـ تعمر كثيرا بالنظر إلى إال ،يخضع لرقابة القضاء اإلداري وىما األىداؼ أو الوسائؿ

التطورات التي شيدىا القضاء وظير معياريف أساسييف أخذ بيما القضاء اإلداري الفرنسي 
 وىما معيار السمطة العامة ومعيار المرفؽ العاـ.

 فتخضع جميع األعماؿ  ،ويقوـ المعيار األوؿ عمى أساس تغميب الوسائؿ عمى األىداؼ 
 
 

(1)
 

 G.VEDEL ;Droit administratif.themis.P.U.F 6eme  ed.1976 P70.71 
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لكف ما لبث وأف تعرض  ،الصادرة عف اإلدارة كسمطة عامة آمرة إلى رقابة القضاء اإلداري
 يخالؼ واقع األمر،النتقادات فقيية أىميا حصره لألعماؿ اإلدارية في نطاؽ ضيؽ

ي ىال تتضمف أوامر أو نواوبذلؾ تخرج أعماؿ اإلدارة التي  .ومقتضيات النشاط اإلداري
 .(1)كالعقود اإلدارية عف مجاؿ اختصاص القضاء اإلداري

وكاف حكـٌ بالنكوٌ  الصادر  ،أما معيار المرفؽ العاـ يقوـ عمى أساس ترجيحو لألىداؼ   
باعتباره أوؿ األحكاـ القضائية التي  ،يمثؿ حجر الزاوية في نظرية المرفؽ العاـ 1873عاـ 

حيث قضت محكمة التنازع باختصاص مجمس الدولة بالنظر في  ،المعياراستندت إلى ىذا 
 باعتبارىا مرفؽ عاـ تابع لمدولة. ،الدعوى المرفوعة ضد شركة التبغ

إال أف التطورات التي شيدىا العالـ بعد الحربيف وما وكب ذلؾ مف ازدىار في جميع 
وتأسيس  ،طة الفرديةأدى إلى توسع نشاط الدولة بتدخميا في األنش ،مجاالت الحياة

وقياـ األفراد بإنشاء  ،مشروعات تجارية وصناعية وتأميـ عدد مف المشروعات الخاصة
الشرط الكافي لتحقيؽ اختصاص  ،المعيار لـ يعد ليذا (2)مشروعات خاصة ذات نفع عاـ 

الذي تستعممو  ،مف الضروري أف يضاؼ إليو شرط األسموب إذ أصبح ،القضاء اإلداري
 المرفؽ العاـ. امة في إدارةالسمطة الع

كمعيار لتحديد  ،أما المشرع المصري قد جمع بيف فكرتي المرفؽ العاـ والسمطة العامة -
ومنو كؿ منازعة تتعمؽ بنشاط مرفؽ عاـ مف  .االختصاص النوعي لمقضاء اإلداري المصري

ء اإلداري يختص بيا القضا ،جية أو استخدمت اإلدارة في انجازه امتيازات السمطة العامة
بإحدى حيثياتيا ومما جاء في  ،وىو األمر المكرس في قرارات المحكمة اإلدارية العميا

 ومف حيث أف المنازعة اإلدارية ىي إجراءات الخصومة» ...  ،(3)القرارات 
  

(1)
 

André  Delaubadére.traité élementaire de droit administratif 4eme ed T.1.L.G.D.J 1967 P 39. 

(2)
 
  .191ص  1996بد الغاني بسيوني عبد اهلل : القضاء االداري   منشأة المعارؼ عاـ د/ع 

(3)
 

 .198د/عبد الغاني بسيوني عبد اهلل المرجع السابؽ ص 
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والتي ترفع لممطالبة بحؽ مف الحقوؽ الناتجة عف تسيير اإلدارة  ،القضائية بيف الفرد واإلدارة
أو أساليبو ويبتدى فييا واضحا وجو السمطة العامة  ،لممرفؽ العاـ التي تدار وفقا لمقانوف العاـ

 .«ويكوف القانوف العاـ ىو الواجب التطبيؽ عمى المنازعة ،ومظيرىا
ػ بالنسبة لممشرع الجزائري فاألساس في تحديد قواعد االختصاص النوعي لممحاكـ اإلدارية 

والتي  ،نية واإلداريةمف قانوف اإلجراءات المد 800في مجاؿ المنازعات اإلدارية ىي المادة 
عند تحديد االختصاص النوعي لممحاكـ  .(1)كرس مف خالليا العمؿ بالمعيار العضوي

في جميع  ،اإلدارية فيذه الجية مختصة بالفصؿ في أوؿ درجة بحكـ قابؿ لالستئناؼ
فا القضايا التي تكوف الدولة والوالية أو البمدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية طر 

ماي  30المؤرخ في  02-98والتي تتطابؽ مع ما جاءت بو المادة األولى مف القانوف  ،فييا
تنشأ محاكـ إدارية كجيات قضائية لمقانوف العاـ في المادة » التي نصت  ،(2) 1998

 .«اإلدارية 
أيا كاف  ،ويتضح مف ذلؾ أف المحكمة اإلدارية تختص نوعيا بالنظر في كؿ منازعة إدارية

في المادة اإلدارية  ،فيا وموضوعيا وىذا يفيـ مف عبارة جيات قضائية لمقانوف العاـأطرا
 ووردت بصفة مطمقة ودوف تخصيص.

 الفرع الثاني:االستثناءات الواردة عمى المعيار العضوي
تـ تقميصيا بموجب قانوف اإلجراءات المدنية  ،لقد وردت  استثناءات عمى ىذا المعيار

(3)خالفا لما كاف في قانوف اإلجراءات المدنية الممغى  ،حالتيف واإلدارية وحصرىا في
 

 مف ؽ.ا.ـ.إ. 802وىما الحالتيف المنصوص عمييما بالمادة 
 
(1)

 
ص  2004 5في القانوف الجزائري : منشور بمجمة مجمس الدولة ع اإلداريةد/عمار بوضياؼ مقاؿ بعنواف النظاـ القانوني لممحاكـ 

85. 

(2)
 

 .اإلداريةقانوف متعمؽ بالمحاكـ 

(3)
 

 .مكرر مف قانوف اإلجراءات المدنية الممغى 7أنظر المادة 
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سواء  ،والمقصود بيا كؿ األعماؿ التي تشكؿ اعتداء عمى الطرؽ العمومية .مخالفة الطرؽ1
وتكوف  (1) الوطنيةبالتخريب أو العرقمة ورغـ أف الطرؽ ممؾ لمدولة حسب قانوف األمالؾ 

 ص لمنظر فيو يؤوؿ إلى القضاء العادي.إال أف االختصا ،طرفا في النزاع
.المنازعات المتعمقة بكؿ دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طمب التعويض عف األضرار 2

أو إلحدى الواليات أو البمديات أو المؤسسات العمومية ذات  ،الناجمة عف مركبة تابعة لمدولة
سيارات اإلدارية التابعة إلحدى ويقصد بذلؾ حوادث المرور المرتكبة بال ،الصبغة اإلدارية

الييئات المذكورة أعاله وتسبب ذلؾ في خسائر لمغير فالمطالبة بالتعويض عف ذلؾ يتـ أماـ 
  (2)ولعمى مف المبررات ليذا االستثناء تكمف في مسألتيف  ،المحاكـ العادية

جاؿ المسؤولية أال وىو أحكاـ القانوف المدني في م .ػاألولى تتعمؽ بالقانوف الواجب التطبيؽ
أو في مجاؿ مسؤولية حارس الشيء التي  ،مف القانوف المدني 124الشخصية لمسائؽ المادة 

التعويض أساسو مسؤولية  ،منو وتحميؿ الدولة أو الييئة مالكة المركبة 138تحكميا المادة 
 التابع عف المتبوع

 بيف أعماؿ التسييرتتعمؽ بتطبيؽ معيار التمييز بيف أعماؿ السمطة العامة و  ةنيثاالػ
وفقا لممادة  .لمقضاء اإلداري اعتبره المشرع مسألة مف النظاـ العاـ ،واالختصاص النوعي

وتجسيدا لذلؾ نورد عمى سبيؿ المثاؿ  ،والغاية مف ذلؾ تكريس مبدأ ازدواجية القضاء 807
17/7/2005قرار محكمة التنازع المؤرخ في 

 بيف ،بشأف تنازع سمبي في االختصاص (3)
حيث قضت كؿ واحدة منيما بعدـ  تيزي وزوالغرفة اإلدارية والغرفة المدنية لمجمس قضاء 

 .ضد الشركة الجزائرية لمكيرباء والغاز ،اختصاصيا في نظر دعوى رفعيا مواطف
 
(1)

 
 . 428ص  2005د/مسعود شييوب: المبادئ العامة لممنازعة اإلدارية الجزء الثالث د.ـ.ج الطبعة الثالثة 

(2)
 

 . 437شييوب المرجع السابؽ ص د/مسعود 

(3)
 

 .484د/بربارة عبد الرحماف المرجع السابؽ ص 
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مما أعاقو مف البناء فييا  ،طالبا فييا إلزاـ ىذه األخيرة بإزالة عمود كيربائي أقامتو في أرضو
 واستغالليا وجاء في حيثياتو:

تنص  01/6/2002المؤرخ في  02-195 مف المرسـو الرئاسي رقـ 5حيث أف المادة»....  
إلى شركة أسيـ وبأف تمسؾ  ،عمى أنو تحوؿ المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري

عمى الشكؿ التجاري وحيث أنو بتغميب المعيار العضوي باعتباره المبدأ فإنو يتعيف  المحاسبة
لمفصؿ في النزاع المعروض عمييا وبالنتيجة  ،التصريح باختصاص الجية القضائية المدنية

الفاصؿ في القضايا  ،ر عدـ االختصاص الصادر عف مجمس قضاء تيزي وزوإبطاؿ قرا
حالة الدعوى واألطراؼ أماـ ىذه الجية لمفصؿ في القضية برمتيا  «المدنية وا 

يستخمص مما سبؽ وأف المشرع اإلداري الجزائري أخذ بالمعيار العضوي في تحديد   
عامة ولكف أدخؿ استثناءات عمى كقاعدة  ،االختصاص النوعي لمجيات القضائية اإلدارية

وبنص قانوني منيا  ،عندما أخذ بالمعيار الموضوعي في حاالت محصورة جدا ،تمؾ القاعدة
 ،المتعمؽ بالصفقات العمومية 250-02مف المرسـو الرئاسي رقـ  2ما جاءت بو المادة 
ثمارية حينما تكمؼ بانجاز مشاريع است ،ذات الطابع الصناعي والتجاريبشأف المؤسسات 

خاضعة لقانوف الصفقات العمومية. فالمنازعات  ،عمومية بمساىمة نيائية لميزانية الدولة
 التي تثور بشأف تنفيذ الصفقة تعود لمقضاء اإلداري.

 المطمب الثاني: االختصاص اإلقميمي 

المقصود باالختصاص اإلقميمي ىو والية الجية القضائية بالنظر في الدعاوى المرفوعة    
 356-98رقـ        استنادا إلى معيار جغرافي يخضع لمتقسيـ القضائي وفقا لألمر ،ياأمام

وىو ما  ،1998لسنة  86المتعمؽ باالختصاص اإلقميمي الصادر في الجريدة الرسمية عدد 
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.  806أكدتو المادة 
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 بدال عف المحمي الذي كاف سائدا ،قميـوالمالحظ أف المشرع الجزائري اعتمد مصطمح اإل
وذلؾ لما ليذا المصطمح مف مدلوؿ أوسع وأشمؿ مف  ى،الممغ ةفي قانوف اإلجراءات المدني

 الناحية القانونية .
  اإلقميميالفرع األول:معيار تحديد االختصاص 

يو ىو موطف المدعى عم .والمعيار الذي اتخذه المشرع لتحديد اختصاص المحكمة اإلدارية
منو فالمحكمة اإلدارية   38و  37مف ؽ.ا.ـ.إ أحالتنا عمى أحكاـ المادتيف  803فالمادة 

ىي  (Domicile du défendeur)التي يقع في دائرة اختصاصيا موطف المدعى عميو 
ف لـ يكف لو موطف معروؼ فيعود االختصاص لممحكمة  ،المختصة لمنظر في المنازعة وا 

وفي حالة اختيار موطف يؤوؿ االختصاص اإلقميمي  .ر موطف لوالتي يقع فييا آخ ،اإلدارية
ذا تعدد المدعى عمييـ يؤوؿ االختصاص  لممحكمة التي يقع فييا المواطف المختار، وا 

 التي يقع في دائرة اختصاصيا موطف أحدىـ. ،اإلقميمي لمجية القضائية
 الفرع الثاني: االستثناءات الواردة عمى االختصاص اإلقميمي

لممحاكـ  ،االستثناءات الواردة عمى معيار االختصاص اإلقميمي 804حددت المادة  لقد -
ونصت عمى أف ترفع الدعاوى وجوبا أماـ  ،اإلدارية المستند عمى موطف المدعى عميو

 بغض النظر عمى موطف المدعى عميو. ،المحاكـ اإلدارية في المواد التالية
 فع الدعوى.تاركة االختيار في ذلؾ لرا ،ذىافي مادة العقود إلى مكاف إبراميا أو تنفي

مف العامميف في مؤسسات  ،وفي المنازعات المتعمقة بالموظفيف وأعواف الدولة وغيرىـ
 عمومية إدارية أماـ المحكمة اإلدارية مكاف التعييف.

 وفي مادة األشغاؿ العمومية أماـ المحكمة مكاف تنفيذ األشغاؿ.
موضوع  ،فيذ أماـ المحكمة المصدرة لمحكـوفي منازعات اإلشكاالت في التن

 .اإلشكاؿ.....إلخ
 األحكاـ قد يقع بيف الجيات  فيتفاديا ألي تضارب ،وقد أحسف المشرع بإقراره ىذه القاعدة
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مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  807ولقد تشددت المادة  ،القضائية مف نفس الطبيعة
رتيا مف النظاـ العاـ يثيرىا القاضي تمقائيا وطرفي واعتب ،في قواعد االختصاص اإلقميمي

 وفي أي مرحمة كانت عمييا الدعوى شأنو في ذلؾ شأف االختصاص النوعي. ،الدعوى

 

 المبحث الثالث: األمر االستعجالي اإلداري 

باتخاذ  ،الدعوى االستعجالية تنتيي بصدور أمر يفصؿ في النزاع المطروح فصال مؤقتا
في  ،ؤقتة لحماية حؽ أو مركز قانوني قائـ في انتظار الفصؿ النيائيتدابير تحفظية وم

 اإلجراءاتمف قانوف  918وىو ما نصت عميو المادة .ض الموضوعأصؿ الحؽ مف طرؼ قا
 والمجالسمف قانوف المحاكـ االدارية  االولىالمادة  ذلؾ إلى أشارتولقد  ،اإلداريةالمدنية و 
الصادر في  ،المطروح ىو حوؿ طبيعة األمر االستعجالي لكف التساؤؿ .(1)بفرنسا  اإلدارية

وذلؾ ما سنقوـ بدراستو في المطمب األوؿ ثـ  ،المسائؿ اإلدارية ومدى اختالفو عف الحكـ
 نتناوؿ مدى قابمية األمر االستعجالي لمطعف.

 المطمب األول: طبيعة األمر االستعجالي 

حت خانة القرارات القضائية دخؿ تو يفي ،األمر االستعجالي شأنو شأف الحكـ  
(Décisions) والتي ىي في  ،صدر وفقا لإلجراءات المعروفة في قانوف المرافعاتي فيو

لضماف  وىي اإلجراءات المتعمقة بالوجاىية ،راراتاألصؿ مشتركة بيف األوامر واألحكاـ والق
طالعو عمى الوثائؽ يـ دفاعو لتقد ،حقوؽ الدفاع ومنيا تكميؼ المدعى عميو بالحضور وا 

 وكذا مذكرات الرد. ،وكذلؾ اإلجراءات المتعمقة بوجوب كتابة عريضة افتتاح الدعوى
 

(1) Article 1er le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire .Il n’est pas  

 saissi du principal et se prenonce dans les meilleurs délais . 
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أو الصيغة التي يكوف عمييا  ،األمر االستعجالي التي يتخذىاؿ اشكأما بخصوص األ
شكؿ األحكاـ ويجب أف بوبالتالي فيو يصدر  ،فالمشرع لـ يفرد لو شكال أو صيغة معينة

راءات المدنية واإلدارية أحالتنا في مف قانوف اإلج 888فالمادة  ،يتضمف جممة مف البيانات
منو بحيث  298إلى  270المواد مف  الواردة في ،القضائية باألحكاـالباب المتعمؽ  ىإلذلؾ 

باسـ  _الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"تحت طائمة البطالف عبارة  ،يجب أف يشتمؿ
 . "الشخص الجزائري

يف الذ أصدرتو أسماء وألقاب وصفات القضاةالتي  ،ويجب أف يتضمف كذلؾ الجية القضائية
  التشكيمةتاريخ النطؽ باألمر اسـ ولقب أميف الضبط الذي حضر مع  ،تداولوا في القضية

مع ضرورة اإلشارة إلى كوف األمر صدر  ،أسماء وألقاب الخصـو وأسماء وألقاب المحاميف
 في جمسة عمنية.

دعاءات الخصـو ووسائؿ  ،ويجب أف يتضمف كذلؾ استعراض مختصر لموقائع وطمبات وا 
وأف يشير إلى النصوص  ،ثـ يذكر القاضي األسباب التي اعتمدىا إلصدار األمردفاعيـ 

 .ويتضمف النتيجة التي خمص إلييا ،المطبقة ويخمص في النياية إلى تحرير منطوؽ األمر
مع اإلشارة وأف األمر عمى ذيؿ العريضة  ،في حالة قبوؿ الدعوى تحديد التدبير المأمور بو

ما في حالة إثبات الحالة فيو إجراء خاص وال يفصؿ في منازعة ك ،ال يتضمف تمؾ البيانات
 الذي سنعالجو في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث. ،قائمة األمر

و 931إلى تطبيؽ أحكاـ المادتيف  ،كذلؾ ال بد مف اإلشارة في األمر االستعجالي اإلداري
وأخطار الخصـو  ،قيؽاـ التحتختات المدنية واإلدارية الخاصتيف بامف قانوف اإلجراء 932

 .ويوقع األمر مف طرؼ القاضي وأميف الضبط 
إال أف لو خصائص  ،رغـ أف األمر االستعجالي يشترؾ مع الحكـ في كثير مف اإلجراءات

 تميزه عما سواه مف األعماؿ القضائية.
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 الفرع األول: خصائص األمر االستعجالي

  :اإلداري فيما يمييمكف حصر أىـ الخصائص المميزة لألمر االستعجالي 
 .الطابع الوقتي لألمر االستعجالي : 1

يضفي عمى األمر االستعجالي الطابع  ،إف شرط عدـ مساس قضاء االستعجاؿ بأصؿ الحؽ
 أباال نش .فيو ال يفصؿ في موضوع النزاع وال يعدؿ في المراكز القانونية ،الوقتي

ة ومؤقتة تيدؼ إلى حماية في اتخاذ تدابير تحفظي ،أو التعديؿ بؿ ينحصر اختصاصو
في انتظار ما سيسفر عنو قرار جية  ،القانونية القائمة والمشروعة الحقوؽ والمراكز

 ذلؾ ما يعطي الطابع المؤقت لألمر االستعجالي. .الموضوع
زع الممكية في دعوى الموضوع المتعمقة بن ،القاضي بوقؼ األشغاؿ إلى حيف البتفاألمر 

حوؿ موضوع  ،ة حياتو محددة بصدور حكـ مف المحكمة اإلداريةفتر  لممنفعة العامة تكوف
 النزاع المتعمؽ بنزع الممكية لممنفعة العامة.

ينتيي مفعولو بصدور قرار اإللغاء أو زواؿ السبب  ،كذلؾ األمر بوقؼ تطبيؽ قرار إداري
ح في حكـ انيار معيا وأصب ،وعميو إذا ما زالت العمة التي بني عمييا األمر ،التخاذهالدافع 
  (1).العدـ

جواز تعديمو أو وضع حدا لو بإلغائو  ،وما يؤكد الطابع المؤقت لألمر االستعجالي اإلداري
والتي نصت عمى أنو  ،مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 922وىو ما أكدتو المادة 

أف يعدؿ في أي وقت وبناء عمى  ،يجوز لمقاضي االستعجالي وبطمب مف كؿ ذي مصمحة
ا ليا وذلؾ خالفا لألحكاـ التي التي سبؽ أف أمر بيا أو يضع حد .مقتضيات جديدة التدابير

 سـ بالديمومة.تت
 

 
 

(1)
 

 .134محمد فاروؽ المرجع السابؽ ص  د/راتب محمد عمي كامؿ محمد نصر الديف ، راتب
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 :.حجية األمر االستعجالي مؤقتة وجزئية2
وف حجيتو مؤقتة وجزئية وذلؾ راجع إلى ك ،مف أىـ خصائص األمر االستعجالي اإلداري

 بؿ حجيتو مرتبطة بالنزاع  ،فيو مجرد تدبير مؤقت فميست لو صحية مطمقة .طبيعتو
فصدور حكـ نيائي في أصؿ الحؽ  .المطروح أماـ الجية القضائية الفاصمة في الموضوع

ال يمكف  ،ريوقؼ تنفيذ قرار الغمؽ المؤقت لمحؿ تجافاألمر الصادر ب ،فقدىا تمؾ الحجيةي
 في يافصم إذا قررت المحكمة اإلدارية حيف ،رةالتمسؾ بو أو االحتجاج بو في مواجية اإلدا

 .برفضيا وبمشروعية القرار اإلداري ،لغاء المرفوعة مف طرؼ صاحب المحؿدعوى اإل
 األمر افتقد الحجية بزواؿ السبب.وبالتالي ف

الظروؼ فمثال إذا صدر أمر استعجالي بعدـ إذا لـ تتغير  ،لكف تكوف لألوامر الحجية التامة
في إطار االختصاص  موطنيا يتواجد نظرا لكوف الجية المدعى عمييا .االختصاص المحمي

ذا حفإف قاض األمور المستعجمة يبقى غير مختص م ،المحمي لمحكمة إدارية أخرى ميا وا 
 . (1)رفض الدعوى لسبؽ الفصؿ فييابأمر  ،أعيد طرح النزاع أمامو

ىي في حقيقتيا أحكاـ قضائية بالمعنى العاـ  ،ىناؾ مف يرى بأف األوامر االستعجالية لكف
مف سمطة قضائية مختصة  ،وىي تفصؿ في مسألة معينة متنازع عمييا بيف خصميف

 . (2)فيو ىالمقتضفتكتسب حجية الشيء 
حجية الشيء ال تحوز  ،بينما اعتبر مجمس الدولة الفرنسي أف األوامر االستعجالية اإلدارية

ومنيا القرار المؤرخ في  .صدرت عنو تاقرار وكرس ذلؾ في عدة  ،المقضي فيو
Soc.des Autocars Garonnaisفي قضية  3/10/1958

 وسنده في ذلؾ كوف أنيا (3)
 

(1)
 

 .208بشير بمعيد المرجع السابؽ ص 

(2)
 

-2003رسالة ماجستير جامعة بسكرة السنة الجامعية فائزة جروني: قضاء وقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية في النظاـ القضائي الجزائري 

 .96ص  2004

(3)
 

 .209بشير بمعيد نقميا عف محمد كماؿ الديف منير في كتابو قاضي األمور المستعجمة ص 
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 األحكاـ القطعية. مصاؼأوامر ذات طبيعة مؤقتة وال يمكف أف ترتقي إلى 
 الفرع الثاني: تنفيذ األمر االستعجالي 

 ة ػػوتمؾ خاصي اوذلؾ مستمد مف طبيعتي ،الية معجمة النفاذ بقوة القانوفاألوامر االستعج
وىما      ،العادية التي تخضع في تنفيذىا إلى فوات آجاؿ الطعف ،عف األحكاـ العاديةتميزىا 

في حيف األوامر تكوف قابمة لمتنفيذ فور  .ألنيما يوقفاف التنفيذ -المعارضة واالستئناؼ-
دوف انتظار فوات آجاؿ مباشرة  ميارىا بالصيغة التنفيذية بعد النطؽ بيابحيث يتـ ا ،صدورىا

ألف الطعف باالستئناؼ ال يوقؼ  ،إذا كانت قابمة لالستئناؼ ،يوما 15االستئناؼ المحددة بػ 
 التنفيذ وذلؾ ما سنراه عند تطرقنا إلى طرؽ الطعف في األمر االستعجالي.

بمجرد تبميغ  ،قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مف 935وىو األمر المكرس بموجب المادة 
األمر الصادر إلى الخصـ المحكوـ عميو يرتب آثاره والتبميغ يكوف بواسطة المحضر 

 Signification (1 )وىو ما يعرؼ بالتبميغ الرسمي  ،القضائي
 أو ما ،ألقصىااالستثنائية خاصة في حالة االستعجاؿ  تالحاال وفيلكف وعند الضرورة 

ومنح  ،يعرؼ باالستعجاؿ مف ساعة إلى ساعة أجاز المشرع الخروج عف القواعد العامة
 (2)وفي أقرب اآلجاؿ ،لرئيس المحكمة اإلدارية أف يأمر بتبميغ األمر الصادر بكؿ الوسائؿ

أو عف طريؽ اإلذاعة المحمية أو الصحؼ  ،وىنا يمكف تصور التبميغ بواسطة أمانة الضبط
حسبما تقتضيو حالة  ،الخصـ باألمر الصادر ضده خطارالكفيمة بإ وغيرىا مف الوسائؿ

عندما أجاز لمقاضي االستعجالي اإلداري أف  .االستعجاؿ بؿ ذىب المشرع أكثر مف ذلؾ
 فور صدوره في حالة الضرورة القصوى دوف انتظار تبميغو لمخصـ. ،يقرر تنفيذ األمر

 

 

 

(1)
 

 .ية واإلدارية مف قانوف اإلجراءات المدن 894أنظر المادة 

(2)
 

 .مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  934و  895يف أنظر المادت

 



 اإلداري االستعجال نــظام                                                                                                 األول الفصــل

                                                                                                                                             35 

تقتضي منا التطرؽ إلى إشكاالت  ،لمعجؿ لألوامر االستعجاليةاالنفاذ  خاصيةالحديث عف 
فإذا كاف المشرع قد تدارؾ الفراغ  ،التنفيذ التي قد تثار بمناسبة تنفيذ تمؾ األوامر أو األحكاـ

والذي تسبب في تداخؿ  ،ني والغموض الذي كاف في قانوف اإلجراءات المدنية الممغىالقانو 
بحيث أف مجمس الدولة كاف يعتبر  ،االختصاص بيف القضاء العادي والقضاء اإلداري

أو  بحكـحتى إذا تعمؽ األمر  .اإلشكاالت في التنفيذ مف اختصاص رئيس المحكمة العادية
ليا رأي مخالؼ إال أنو لـ يحدد الجية  كاف ،المحكمة العميافي حيف  (1)إداري قرار قضائي

لمفصؿ في إشكاالت التنفيذ مكتفيا بالنص في  ،القضائية اإلدارية صاحبة االختصاص
عمى أف االختصاص  ،منيا 8مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الفقرة  804المادة

يبيف إف كانت الييئة المصدرة لألمر أو  لكف لـ ،اإلقميمي يؤوؿ إلى المحكمة المصدرة لمحكـ
و من 631قياسا عمى ما ورد في نص المادة  ،الحكـ ىي المختصة أـ رئيس المحكمة اإلدارية

 الواردة في باب القضاء العادي.
ولـ يرد أي نص باإلحالة  ،كذلؾ لـ يحدد اإلجراءات المتبعة في رفع اإلشكاؿ والفصؿ فيو

كثيرة وذلؾ يعد فراغا قد يؤدي  تكما فعؿ في حاال ،ء العاديعمى األحكاـ المتعمؽ بالقضا
رغـ أف  ،بيف مختمؼ المحاكـ اإلدارية بخصوص ىذه المسألة ،إلى اختالؼ العمؿ القضائي

حتى  متقاضيأماـ ال ،اليدؼ األساسي مف القانوف الجديد ىو تبسيط اإلجراءات وتسييميا
ىذه مف جية ومف جية  ،بالحماية القضائية يتمكف مف المجوء إلى أروقة المحاكـ لممطالبة

أخرى توحيد العمؿ القضائي بيف مختمؼ الجيات القضائية ضمانا لصدور أحكاـ عادلة 
 وتفاديا لكؿ تأويؿ لمنصوص القانونية يخالؼ قصد المشرع في ذلؾ.

بع وفي اعتقادنا أف تطبيؽ القاضي اإلداري لألحكاـ الواردة في الفصؿ الرابع مف الباب الرا
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لمعالجة قضايا  ،635إلى  631المواد مف 

 

(1)
 

 188ص  2003سنة  3منشور في مجمة مجمس الدولة عدد 9934تحت رقـ  05/11/2002قرار صادر عف مجمس الدولة بتاريخ 

 اعتبر أف القاضي اإلداري غير مختص لمفصؿ في إشكاالت التنفيذ.
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أفضؿ طريؽ لتسييؿ اإلجراءات وتوحيد العمؿ بيف مختمؼ الجيات  ،تنفيذاإلشكاالت في ال
 في انتظار ما سيصدر عف مجمس الدولة مف قرارات لتوضيح األمر. ،القضائية

 األمروىو ما إذا كاف طمب وقؼ التنفيذ  :لكف ىذا الطرح يستدرجنا إلى إثارة التساؤؿ التالي
 أمر بالرفض ىؿ يجوز توقيع غرامة شأنو بوصدر  ،بدعوى وجود إشكاؿ الحكـ أو

مف قانوف اإلجراءات  ،634عمى اإلدارة خاسرة الدعوى أـ ال قياسا عمى المادة  ،مدنية
 .المدنية واإلدارية

فرض غرامة تيديدية  ،نقوؿ بشأف ىذا التساؤؿ إنو وطالما أجاز المشرع لمقاضي اإلداري 
يجوز تغريميا إذا رفض  .(1)الصادرة ضدىاعمى اإلدارة في حالة امتناعيا عف تنفيذ األحكاـ 

 ألف ذلؾ يعد مف باب المماطمة في تنفيذ األحكاـ القضائية.  ،ءا ليااطمبيا جز 

 المطمب الثاني: الطعن في األمر االستعجالي 

إال أف تحقيؽ العدالة  ،بالوقتية وال تمس بأصؿ الحؽ تسـرغـ أف األوامر االستعجالية ت
ويكوف ذلؾ بالطعف فييا أماـ  ،يفتوفقا لمبدأ التقاضي عمى درجقابة يقتضي إخضاعيا لمر 

 طمبلممتقاضيف مف خالؿ  مايةوفي ذلؾ ح ،ىيئات قضائية تعمو الييئة المصدرة لألمر
وذلؾ مف طرؼ قضاة أكثر خبرة كما في  .مف أخطأ تعتريولما قد  ،مراجعة الحكـ أو األمر

تعرض القضية عمى ذات الييئة المصدرة  وقد ،حالتي الطعف باالستئناؼ و الطعف بالنقض
إعادة النظر وىو  ،تدارؾ أخطأىا وذلؾ في حالتي المعارضة والتماستل ،لمحكـ المطعوف فيو

 نتناولو في ىذا الطمب.سما 
 الفرع األول: طرق الطعن العادية 

  .وىما المعارضة واالستئناؼ

 

 

 

 .إلداريةف اإلجراءات المدنية وامف قانو  980( أنظر المادة 1)
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قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية تدارؾ الفراغ الذي شاب قانوف اإلجراءات المعارضة: .1
بحيث  ،عدميا  تعمؽ بجواز المعارضة في األوامر االستعجالية مف ،المدنية الممغى فيما

 منو عمى أف األحكاـ والقرارات الصادرة غيابيا  953نصت المادة 

 ومنو فالمعارضة تكوف فقط في ،مجمس الدولة قابمة لممعارضةعف المحاكـ اإلدارية أو 
 وىو ما يتماشى مع طبيعة األوامر ،دوف األوامر االستعجالية اإلدارية توالقرارااألحكاـ 

 االستعجالية والتي تقتضي التعجيؿ في تنفيذىا.
ؼ حضر لكؿ طر  ،الثابت قانونا وأف استئناؼ األوامر االستعجالية حؽ مخوؿ االستئناف:.1

ولو لـ يقدـ أي دفاع ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ  ،الخصومة أو استدعى بصفة قانونية
( تسري مف تاريخ 15واألجؿ المحدد لتسجيؿ االستئناؼ ىو خمسة عشر يوما) ،(1)ذلؾ 

 .يأو التبميغ العادي لألمر اإلستعجال ،التبميغ الرسمي

باعتباره  ،اـ مجمس الدولةرفع االستئناؼ أمي (2) .قد سبؽ وأف حددنا مفيـو التبميغ الرسمي
مف قانوف اإلجراءات المدنية  902طبقا لممادة  ،الدرجة الثانية في التنظيـ القضائي اإلداري

مف النظاـ العاـ يثيرىا القاضي تمقائيا في أي مرحمة كانت عمييا  اآلجاؿومسالة  ،واإلدارية
 .(3)قبوؿ االستئناؼ يترتب عميو عدـ  اآلجاؿفتسجيمو خارج  ،الدعوى

مف قانوف  825إلى  815مف  ،ويرفع االستئناؼ بواسطة عريضة وتطبؽ عمييا أحكاـ المواد
 وقد بينا ذلؾ في المبحث الخاص بإجراءات رفع الدعوى. ،المدنية واإلدارية اإلجراءات

موفؽ والتي مضمونيا األثر ال ،االستئناؼ ليس لو أثر موقؼ خالؼ لمقاعدة العامة المعروفة
 وذلؾ تماشيا مع ميزة النفاذ المعجؿ لألوامر االستعجالية. ،لطرؽ الطعف العادية

 

(1)
 

 .مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 949أنظر المادة 

(2)
 

 .مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية  408،  407، 406أنظر المواد 

(3)
 . 179ص  1990عام  2الوٌشور باللجٌت القضائيت عدد  29240 رقن 26/06/1982ارجع لقزار الوحكوت العليا الصادر بتاريخ  
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لكف التساؤؿ المطروح فإذا قضت جية االستئناؼ بإلغاء األمر المستأنؼ القاضي بطرد 
الموظؼ  إلعادةفما مدى القوة التنفيذية لقرارىا ىؿ يعتبر كافيا  ،الموظؼ مف السكف الوظيفي

 يتطمب رفع دعوى جديدة. إلى ما كاف عميوالمطرود إلى المسكف؟ أـ أف إعادة الحاؿ 
يخوؿ التنفيذ  ،فصؿ في ذلؾ معتبرا أف إلغاء الحكـ المستأنؼ (1)فالفقو والقضاء في مصر

أًَ »... وىو ما جاء في حيثيات محكمة النقض:  ،بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو تمقائيا

ف يطالب خصمو بالرد بدعوى أ ،فيوليس هي وجب لَ استزداد ها دفع تٌفيذا للحكن الوطعوى 
أو أماـ المحكمة التي أحالت إلييا محكمة النقض القضية  ،جديدة أماـ المحكمة المختصة

 ضبؿ أنو يسترد مف الخصـ ما قبضو عف طريؽ تنفيذ الحكـ المنقو  ،لتفصؿ فييا مف جديد
 . «جبرا بعد إعالنو إليو والتنبيو عميو بالرد... ،عميو

في  ذلؾ في العديد مف القرارات ،لقضاء الفرنسي وكرس مجمس الدولةوىي نفس الرؤية لدى ا
فالكثير مف القرارات الصادرة بمناسبة  ،حيف القضاء الجزائري لـ يبدي رأيا في ىذه المسألة

 -المحضريف القضائييف–فالقائميف بالتنفيذ  ،االستئناؼ والطعف بالنقض لـ تجد سبيال لمتنفيذ
بدعوى وأف تمؾ القرارات لـ تقضي في مف  ،حاؿ إلى ما كاف عميويرفضوف التنفيذ بإعادة ال

رغـ ، (2)صراحة بإعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ صدور األمر أو الحكـ الممغى مناطقيا
وما ينجر عنيا مف مصاريؼ ومف  ،أف المنطؽ يقتضي عدـ إرىاؽ المعني بدعوى جديدة

 وقت قد يضيع حقو معيا.
لـ يخضع جميع  ،مشرع الجزائري في قانوف اإلجراءات المدنية واإلداريةوالجدير بالذكر أف ال

 األوامر االستعجالية لمطعف باالستئناؼ أخذا بنفس القواعد التي أخذ بيا المشرع 

 
 

 .153عمي راتب قضاء األمور المستعجمة ص  ( محمد1)

 .255بشير بمعيد المرجع السابؽ ص(   2)
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المتعمؽ باالستعجاؿ  2000يونيو30الصادر في  ،2000/597الفرنسي في ظؿ القانوف رقـ 
والذي دخؿ حيز التنفيذ في  ،اإلداري الوارد في الكتاب الخامس مف قانوف العدالة اإلدارية

القابمة لالستئناؼ والغير  اإلداريةاالستعجالية  األوامرومنو سنبيف  ، 2001األوؿ مف جانفي 
 القابمة لالستئناؼ:

 القابمة لالستئناف: ستعجالية اإلدارية األوامر اال :أوال
وتقابميا  ،مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 920ىي تمؾ الصادرة وفقا ألحكاـ المادة 

وتخص األوامر الرامية إلى اتخاذ  ،مف قانوف العدالة اإلدارية الفرنسي 2الفقرة  521المادة 
المنتيكة مف قبؿ األشخاص  ،سيةكؿ التدابير الضرورية لممحافظة عمى الحريات األسا

المعنوية العامة أو الييئات التي تخضع في مقاضاتيا الختصاص القضاء اإلداري أثناء 
وغير مشروع بتمؾ  ،ممارسة سمطاتيا متى كانت ىذه االنتياكات تشكؿ مساسا خطيرا

عة بصفتو جية االستئناؼ في أجؿ ثمانية وأربعيف سا ،الحريات ويفصؿ فييا مجمس الدولة
 ( تحسب مف تاريخ رفع االستئناؼ.48)

ىو وضع حد لمخطر المحدؽ بالحريات  ،ولعمى الغاية التي يبتغييا المشرع مف وراء ذلؾ
 العامة.

تمؾ القاضية برفض الدعوى لعدـ توفر  ،كذلؾ مف األوامر االستعجالية القابمة لالستئناؼ
ويفصؿ فييا مجمس  (1)النوعيأو الفاصمة بعدـ االختصاص  ،االستعجاؿ أو لعدـ التأسيس
 .(2)الدولة في أجؿ شير واحد

 

 
 
 .مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 924( أنظر المادة 1)

   .مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 938( أنظر المادة 2)
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والتي تخص  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتقانوف  942ىذا فضال عمى ما نصت عميو المادة 
 فيي كذلؾ قابمة لطعف باالستئناؼ. ،في مادة التسبيؽ المالي اإلداريةاالستعجالية  ألوامرا

غير مرتبط بأجؿ محدد لمفصؿ في  ،والمالحظ أف مجمس الدولة في ىذا الصنؼ مف األوامر
إال أنو يخضع في ذلؾ لمقواعد العامة والتي تقتضي السرعة في  ،االستئناؼ المرفوع أمامو

 الفصؿ.
 : األوامر االستعجالية الغير قابمة لالستئناف: ثانيا
والمتعمقة  ،واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمف قانوف  919الصادرة تطبيقا لممادة األوامروىي 

مف القانوف  1الفقرة  521المادة  ،أو بعض أثارىا وتقابميا اإلدارية القراراتبوقؼ تنفيذ 
 الفرنسي.

الناطقة  ،واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمف قانوف  921دة المنصوص عمييا بالما وكذا األوامر
 إلى_الدعاوى االستعجالية مف ساعة  ،بالتدابير الضرورية في حالة االستعجاؿ األقصى

 _.ساعة
 باإللغاءالمطعوف فييا  ،األوامر القاضية بوقؼ تنفيذ القرارات اإلدارية إلىىذا باإلضافة 

مف القانوف  3الفقرة  521وتقابميا المادة  ،اإلداري بسبب التعدي أو االستيالء أو الغمؽ
 الفرنسي.

التي سبؽ لو  ،وأخيرا األوامر االستعجالية التي يعدؿ بواسطتيا قاضي االستعجاؿ التدابير
  .مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 922عمال بالمادة  ،اتخاذىا أو يقضي بإلغائيا

 القانوف الفرنسي.مف  4الفقرة  521وتقابميا المادة 
 طرق الطعن الغير عادية الثاني:الفرع 

المتعمؽ باختصاصات  01-98مف القانوف العضوي رقـ  11المادة  :.الطعن بالنقض1
 يفصؿ مجمس الدولة في الطعوف بالنقض » وتنظيمو وعممو تنص عمى أف  ،مجمس الدولة
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مف قانوف اإلجراءات المدنية  903وجاءت المادة « الصادرة نيائيا عف المحاكـ اإلدارية...
مجمس     عمى يختصفنصت  ،المذكورة أعاله 11لتثبت جزئيا مضموف المادة  ،واإلدارية

في القرارات الصادرة في آخر درجة عف الجيات  ،الدولة بالنظر في الطعوف بالنقض
 القضائية اإلدارية.

اعد المشتركة المطبقة أحالتنا إلى القو  ،منو 959أوجو الطعف بالنقض فالمادة  وبخصوص
 منو. 358عمى القضاء العادي الواردة بالمادة 

. 919الصادرة طبقا لممواد  ،وبناء عمى ما سبؽ فإف الطعف بالنقض في األوامر االستعجالية
غير جائز وذلؾ بصريح نص المادة  ،مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 922.  921
 منو.936

ابتدائيا ولـ  ،ىؿ يجوز الطعف بالنقض ضد األوامر الصادرةلكف التساؤؿ المثار وىو 
 .تستأنؼ في اآلجاؿ القانونية انطالقا مف تاريخ انقضاء آجاؿ االستئناؼ؟

التساؤؿ الثاني يطرح بشأف القرارات االستعجالية الصادرة عف مجمس الدولة بصفتو جية و 
 ال ؟. أـاستئناؼ وتكوف بالطبع نيائية ىؿ يجوز الطعف فييا بالنقض 

مف قانوف  903والمادة  01-98مف القانوف  11فالتساؤؿ األوؿ حسـ بشأنو بموجب المادة 
التي حصرت الطعف بالنقض في األحكاـ واألوامر الصادرة  ،واإلداريةالمدنية  اإلجراءات

وفقا لمحاالت التي سبقت  ،في حيف األوامر االستعجالية الصادرة بصفة ابتدائية ،نيائيا
ألنو سيحـر خصمو درجة مف درجات  ،ليا فال يجوز الطعف فييا بالنقضالتعرض 
  (1)التقاضي

فالبعض يرى أف القوؿ بإعادة مجمس الدولة مراجعة قراراتو  .أما بخصوص الطرح الثاني
 بيذه األدوار (2)فكأنما صار ،االبتدائية النيائية أو القرارات الفاصمة في الطعف باالستئناؼ

 

(1)
 
.168ت ممويا المرجع السابؽ ص حسيف بف شيخ آل

 

(2)
 

.164ص  2008لمنشر والتوزيع ار بوضياؼ: القضاء اإلداري: جسور أ.د/عم
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 في ذات الوقت وبالتالي كاف عمى  ،المختمفة والمتعددة والغير متجانسة خصما وحكما 

منوط بيا النظر في االستئناؼ شأنيا شأف المجالس  ،المشرع خمؽ جيات قضائية إدارية
 في القضاء العادي وذلؾ تكريسا لمبدأ التقاضي عمى درجات. ،ةالقضائي

 .التماس إعادة النظر:2
 ىو أنو في حالة  ،طريؽ مف طرؽ الطعف الغير عادية وما يميزه عف الطعف بالنقض يعد

تطرح القضية أماميا  ،الطعف بااللتماس فالجية المصدرة لمحكـ أو القرار المطعوف فيو
تنظر فييا  (1) ،في حالة الطعف بالنقض فالقضية أمار شروط معينة وذلؾ بتواف ،لمراجعتيا

 بينت ،واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمف قانوف  966أعمى مف الجية المصدرة فالمادة  جية
إال في القرارات الصادرة عف مجمس الدولة  ،عمى انو ال يجوز الطعف بالتماس إعادة النظر

تكوف غير قابمة لمطعف بالتماس  ،ة عف المحاكـ اإلداريةومنو فاألوامر االستعجالية الصادر 
إطار قانوف اإلجراءات المدنية  الوارد في ،يكوف المشرع قد أزاؿ الغموض إعادة النظر وبذلؾ

وجواز تعديميا أو  ،االستعجالية  ولعمو قد استند في ذلؾ إلى الطبيعة الوقتية لألوامر ،الممغى
 .(2)الطرؼ المتضرر عند حصوؿ تغيير في الوقائع مف بطمب ،إلغائيا مف نفس القاضي

 

 

 

 

 
 
 

الجزائر عالـ الكتب  -فرنسا-بسيوني حسف السيد: دور القضاء في المنازعة اإلدارية دراسة تطبيقية مقارنة لمنظـ القضائية في مصر( 1)

  .293ص  1981القاىرة 

         .مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية922أنظر المادة  (2)



 
 

فصل الثانيال    
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    :انيـل الثـالفص
   نطــاق االستعجــال اإلداري

 
 

الستعجالي االداري التي يتدخل فييا القاضي ا ،بنطاق االستعجال االداري المجاالتيقصد 
يع مجاالت توس إلىائري الرامية لممشرع الجز  ،التوجيات الحديثة إلىقد سبق وان اشرنا مف

 واالدارية ت  والمدنيةاالجراءوكرس ذلك في قانون ا ،االستعجاليالقضاء  اختصاص
اية تعمق بحمالسيما فيما  ،اإلدارة أعمالىو بسط رقابة القضاء عمى  ،واليدف من ذلك
حماية المال وكذلك في مجال  ،المقررة بموجب الدستور لألفراد األساسيةالحقوق والحريات 

 .والصفقات العمومية اإلداريةعمى العقود  شفافية إضفاءمن خالل  ،العام
بوقف تنفيذ  ،اإلداري أالستعجاليا عمى اختصاص القاضي تنص منو 902 و 919فالمادتين 

  إثباتدتي اخصان التدابير االستعجالية في مت 932و 949اما المادتين  اإلداريةارات القر 
في  ،نصت عمى المسائل االستعجالية 939 إلى 930من  في حين المواد ،الحالة والتحقيق

 . يةلي والعقود والصفقات العمومية والجباالما بيقمواد التس
نذكر  ،المشرع في بعض القوانين الخاصة أوردىاوفضال عمى ذلك ىناك مسائل مستعجمة 

 السياسية. األحزابوالتعمير قانون منيا قانون التييئة 
 التالية.ضمن المناىج الثالثة  اإلداريسنعالج نطاق االستعجال  الذ 

  اإلداريةالقرارات تنفيذ وقف : األولالمبحث 

 والتحقيق الحالة إثباتي المبحث الثاني: التدابير االستعجالية في ميدان

 ستعجال بنصو  ااصةاالحاالت المبحث الثالث: 
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 ات اإلداريةوقف تنفيذ القرار  األول:المبحث    
تاريخ  منذ ،المفعول القضائية انيا تصبح نافذة وساريةالقاعدة العامة واالصل في القرارات ا

وفقا لخاصية التنفيذ المباشر لمقرارات  (1) ،صدورىا من السمطات االدارية المختصة بيا
ويقتضي كذلك وجود نص  ،والمجوء الى وقفيا بعد اجراء استثنائي وبشروط معينة ،االدارية

 صريح بذالك.
 بينتوا ما وىذ ،اداري بموجب امر استعجالي يعد استثناء من القاعدة العامة قرارف تنفيذ وقف

 أمامالطعن في القرارات االدارية  ألن ،من قانون االجراءات المدنية واالدارية 919المادة 
وبذلك يكون المشرع الجزائري قد نيج منيج الشرع الفرنسي  (0) ،القضاء ليس لو اثر موفق

ي دالة االدارية الفرنسالع بقانونالخاص  ،195/ 0222انون من الق 1الفقرة  101والمادة 
ولو كان  ،طمب بذلك أماموما رفع  ذاإالقرار االداري تنفيذ  وقف ،االستعجاليلمقاضي  أجازت

 (4)صالح   أو أداءيكون محل دعوة ابطال  أنبالرفض بشرط 
 وعميو سنتناول في ىذا المبحث:

 شروط وقف اقرارات االدارية في المطمب االول 
 يمب الثانقرارات االدارية في المطحاالت وقف تنفيذ الثم 
 المطمب االول :شروط وقف تنفيذ القرار االداري   

 من قانون االجراءات المدنية واإلدارية ،الفقرة الثانية 901والمادة  919لقد بينت المادة 
 
 
 
(1)

 
 .119ص  1911لعام  دار الفكر العربي الطبعة الثالثة رية العامة لمقرارات االدارية : القاىرةد/ سميمان الطماوي:النظ

(0)
 

المرفوعة امام المحاكمة االدارية تنفيذ القرار االداري المتنازع  تنص "ال توقف الدعوىمن قانون االجراءات المدنية واالدارية  944المادة 

 "فيو مالم ينص القانون عمى خالف ذلك......

(4)
 

 .0225دار ىومة الجزائر  .االداري لحسن بن شيخ اث ممويا:المنتقى في قضاء االستعجال
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وفي عموميا   ،وط التي يجوز فييا لمقاضي االستعجالي وقف تنفيذ القرارات االداريةالشر 
 أن أعاله 919ويستخمص من قراءة نص المادة  ،ذالتنفيتتعمق بالقرار موضوع طمب وقف 

ولكن قبل  ،جزئي أوكمي  إلغاءىي تمك التي تكون محل دعوة  ،المعنية اإلداريةالقرارات 
عطاءيقتضي منا تعريف  ،فالمنطق الخوض في تحديد الشروط  مفيوم لمقرار االداري . وا 

 االول: المقصود بالقرار االداري. الفرع   
 (1)ففي مصر عرف ،القضاء والفقو ف تشريعي لمقرار االداري فقد عرفول انعدام تعريفي ظ

بما ليا مزمة مال إرادتياعن  ،في الشكل الذي يحدده القانون اإلدارةمن جية  إفصاحبانو كل  »
اثر قانوني متى كان ممكنا  إحداثوذلك بقصد  ،من سمطة عامة بمقتضى القوانين والموائح

 « .بيدف تحقيق المصمحة العامة ،وجائزا قانونا
تصرف  أنوبفقالوا:  ،مدلول دقيق لمقرار االداري إعطاء ينولاثم تاله تعريفا لبعض الفقياء مح

 (0) .ي نشاط اداريقانوني من جانب واحد صادر عن شخص عام ف
 األوضاعتعديل كل عمل اداري يصدر بقصد  بأنو »" عرفو ليون دوجيو "اما الفقيو الفرنسي

 .« (4)ة مستقبمية معينةظكما ستكون في لح أوكما ىي قائمة وقت صدوره  ،القانونية
القانونية  األوضاعفي  ،انو كل عمل اداري يحدث تغييرا » بشأنواما العميد بونار قال 

 «لقائمةا
 آثاريخمق  ،عمل قانوني محمد سميمان الطماوي عرف القرار االداري عمى انواما الدكتور 

المادية التي تقوم بيا  األعمالبعكس  ،إلغائيا أوتعديميا  أومراكز قانونية  بإحداثقانونية 
 .(3)اإلدارة
 
(1)

 
ري , دعوة تييئة الوقتية في التنفيذ اإلدا اإلشكاليات اإلداريقرار المستعجمة وقف تنفيذ ال األمورد/ عبد العزيز عبد المنعم خميفة :قضاء 

 . 45.ص  0229القانونية مصر .طبعة  تلإلصدارا يالقوم الدليل .المركز

(0)
 

 . 111ص  1959سنة  اإللغاء. قضاء اإلداريالقضاء  د/ عبد الفتاح حسن:

(4)
 

 .15ص  1995عارف االسكندارية عكاشة حمدي ياسين :القرار اإلداري في قضاء مجمس الدولة منشاة الم

(3)
 

 495ص  1951دار الفكر العربي عام  األحكاموطرق الطعن في  اإللغاءقضاء  األولالكتاب  اإلداريد/ سميمان الطماوي القضاء 
31 

 



         نطاق االستعجال اإلداري     ل الثاني                                                                                          ـالفص   
                            

 

 الفرع الثاني : شروط وقف تنفيذه 
 :جزئي أوكمي  إلغاءاالداري موضوع طمب  رراان يكون الق .1

 مأمامرفوعة  إلغاء ىقد سبقتيا دعو  ،الستعجالية بوقف التنفيذا ىتكون الدعو  أنويقصد بذلك 
 في فوقف تنفيذ القرار ليس بغاية .جزئيا أوذلك القرار االداري كميا  إلبطال ،قاض الموضوع

 (0)في الميعاد القانوني اإللغاء ىترفع دعو  أنويجب (1)،القرار إللغاءذاتو لكنو تمييدا 
ال بدون موضوع طالما  أصبحتلكونيا  ،وقف التنفيذ ىض دعو فان قاضي االستعجالي سيرف وا 

 إليووىو ما ذىب  ياموضوعمحصنا من أي دعوى  ،عنوانا لمحقيقة أصبحوان القرار االداري 
في النزاع القائم بين )ر.ل(  14495ع قر  0224/ 21/ 25في قراره المؤرخ في  ،مجمس الدولة

 النزاع أنحيث ثابت من عناصر الممف  »حيث جاء في حيثيات القرار  ،و)ب.ع( ومن معو
وقف  إجراء أنلكن حيث من الثابت  .يرجع الفصل فيو الى مجمس الدولة ،يتعمق بقرار فردي
 ىلدعو  تبعيا  اإجراء ،ت  المدنيةامن قانون االجراء 094المادة  ألحكامالتنفيذ يشكل طبقا 

ع فيتعين رفض الطمب شكال لم ترف ىىذه الدعو  أنوبما  ،قرار محل الطمباللبطالن  أصمية
(4). 

وىنا وجب التمييز بين  ،وقد يكون القرار االداري محل دعوة استعجالية بوقف التنفيذ بالرفض
  حالتين .
في تعديل وضعية المعني فانو ال  ال يتسبب ،كان القرار االداري بالرفض إذا: األولىالحالة -

طمب رخص  برفض لقرار االدارييذ كالطمب وقف التنف ،طبيعتو محاليكون بسبب   أنيمكن 
 .البناء

 
 
(1)

 
 .19فائزة جروني المرجع السابق ص 

(0)
 

  .واإلداريةت المدنية اوما يمييا من قانون االجراء 909ر المادة انظ

(4)
 
 .141ص  0224عام  3مجمة مجمس الدولة العدد  
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الواقعية لممعني  وا ،:اذا كان القرار بالرفض يعدل ويؤثر في الوضعية القانونيةالحالة الثانية-
قرار  وطمب تجديد ،لألجنبي اإلقامةفطمب وفق تنفيذه يكون مقبوال كطمب تجديد بطاقة 

 .(1)لمخدمة الوطنية االستدعاء
صادر بالرفض ما لم يكن  ،قاف قرار ادارييليذا السبب ال يوافق مجمس الدولة الفرنسي عمى إ

 .(0)التي كانت موجودة قبمو ،الواقعية من شانو ان يؤدي الى تعديل في المراكز القانونية او
 :الجدية األسباب. توافر 2
عندما يتعمق  »ذلك بنصيا  ،من قانون  االجراءات المدنية واالدارية  919لقد بينت المادة   

ا القرار ذبوقف تنفيذ ى يأمر أن ،لرفض .... يجوز لقاضي االستعجالبقرار اداري ولو با األمر
االستعجال تبرر ذلك ومتى ظير من التحقيق  ظروفمتى كانت  ،معينة منو أثاروقف  أو

وىو ذات الشرط  «شك جدي حول مشروعية القرار.... إحداثمن شانو  ،وجود وجو خاص
 ،المتعمق باالستعجال االداري 0222/109الذي اخذ بو المشرع الفرنسي في القانون رقم 

 .1الفقرة  101السيما المادة 
القاضي بوجود  إقناعمن شانيا  ،جدية ومؤسسة أسباب فيذ تقديمالتنلب وقف اويقع عمى ط

 من طرف جية الموضوع. إلغائوما يرجح فرضية م ،شك حول مشروعية القرار
مكرر من قانون  151المادة  أنالشرط رغم  بيذاوكان القضاء االداري الجزائري قد اخذ 

قرار  ،قرارات نخص بالذكر نص عميو وصدر بشان ذلك عدةتلم  ،ت المدنية الممغىااالجراء
في النزاع  ،15539رقم  01/21/0223مجمس الدولة الصادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ 

 (4)القائم بين بمدية بسكرة وورثة )ق.ص( 
 
(1)

 
 .192لحسن بن شيخ اث ممويا المرجع السابق ص  

(0)
 
  .495ص  1991منشاة المعارف مصر  "ة االلغاءدعو "اإلدارية واإلجراءات امام القضاء االداري  ىسامي جمال الدين:الدعاو  /د

(4)
 

 .042ص  0223سنة  1مجمة مجمس الدولة العدد 
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 ةالمستبعدة من طرف قضاالبمدية تتمسك بان الخبرة السابقة  أنحيث  » وجاء في حيثياتو
ال تطابق القطعة  ،عمييم ىالمدع من طرف العقود المقدمة أنخمصت الى  قد ،األولىالدرجة 

تبدوا عمى ضوء التحقيق الحالي في  البمدية المثارة من طرف جوو األمييا. وان المتنازع ع
من جديد بوقف تنفيذ القرار  ،والقضاء المستأنف األمر إلغاءوانتيت الى  « الممف جدية
 الى حين الفصل في موضوع النزاع. المستأنف

ذ القرار االداري عمى بوقف تنفي ،قاضيال أمرهالقاضي االستعجالي يؤسس  أنيستفاد مما تقدم 
 اطمئنانو اىر المستندات المقدمة من المدعي ومدى ظمن  ،المستنبطة األسبابمدى جدية 

 والى ما قد يمحق المدعي من ضرر عند تنفيذ القرار يصعب تداركو في ما بعد. إلييا
 . عيوب المشروعية:3
 (1)من عيوب الشرعيةب بعيب و ىو ذلك القرار المش ،يقصد بالقرار االداري الغير مشروع 

 الخمسة المعروفة وىي  أركانوفقد ركنا من  إذا ،ويكون القرار االداري معيب وغير مشروع
 :عيب انعدام السببأوال

القانونية  وأفي التكييف القانوني لموقائع المادية  ،المصدرة لمقرار اإلدارة تخطئويتحقق عندما 
 لمقرار إصدارىاع مادية معينة في ى معطيات ووقائستند التكان  ،التي دفعتيا الى اتخاذ القرار

صدر رئيس المجمس الشعبي البمدي قرارا بوقف يكان  ،أصالثم تبين بعد ذلك عدم وجودىا 
ما خالل شير رمضان بسبب ما تشكمو من خطر عمى  ،حركة مرور السيارات ليال في شارع

لحقيقة ذلك الشارع يقع في مكان نتيجة لكثافة الحركة فيو ليال بينما في ا ،سالمة الراجمين
ذلك القرار  لإلصدارومنو فالسبب المادي  ،وحركة الراجمين فيو تكاد تكون منعدمة ،معزول

 .غير موجود
 
 

(1)
 

 113ص  1999عمار عوابدي: نظرية القرارات االدارية بين عمم االدارة العامة والقانون االداري دار ىومة الجزائر /أ.د
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في النزاع القائم  41/21/0222القرار المؤرخ في  ،ولة في ىذا الصددومن قرارات مجمس الد
وجمعية منتجي الحميب القاضي بإلغاء مقرر الوالي المتعمق بوقف  ،بين والي والية مستغانم

  .نشاط الجمعية لعيب السبب
 :ثانيا: عيب عدم االاتصا 

وبالنظر  ،المكانية أونية الزما أوون في حالة خروج القرار عن نطاق واليتو الموضوعية كوي
عمى نقيض قواعد االختصاص يتبين انيا  ،اإلدارية  األعمالالى الصور التي تصدر قييا 
ويكون فييا عدم االختصاص جسيما  األعمالفقد تصدر  :تكون بين الحسامة والبساطة

يكون بسيطا ويسمى بعدم  أو ،(usurpation de pouvoirب السمطة ) اويسمى باغتص
عدة قرارات منيا القرار الصادر في  قد كرس مجمس الدولة ذلك فياص البسيط االختص

الذي انتيى الى اعتبار القرار االداري الصادر من جية  ،119315تحت رقم  05/25/1999
 .( 1)غير مختصة منعدما 

الذي اعتبر القرار االداري الفاصل في  ،12/21/0220الصادر بتاريخ  224121والقرار رقم 
 .(0)مسمطةلقرارا باطال لتجاوزه  ،في اختصاص القضاء أصالتدخل  مسالة

 ثالثا: عيب الشكل 
 راإلصدالمقررة في القوانين والموائح  ،والشكمية اإلجرائيةقواعد الويعرف عمى انو عدم احترام 

  .جزئيا أوكميا  بإىمالياسواء كان ذلك  اإلداريةالقرارات 
 ضمان ىيلقرار ما  اإلدارة إصدارعند  ،قانوناالمقرر  اءاتواإلجر ترام الشكميات حوالغاية من ا

 المدد واحترام حق الدفاع عند مثول أبرزىاومن  ،اإلدارةالحقوق والحريات من اعتداء  لحماية
 والختم اإلمضاءوكذلك  وحق االطالع عمى الممف ،التأديبلجنة  أمامالموظف 

 التاريخ.الخاصين بالجية المصدرة لمقرار وكذا 
 
 
(1)

 
 94ص  0220مجمة مجمس الدولة العدد األول 

(0)
 

 029ص 0220مجمة مجمس الدولة العدد الثاني 
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 رابعا: عيب الغاية او عيب االنحراف في استعمال السمطة 
بحيث  (1)وىو تحقيق المصمحة العامة  ،ويتحقق ذلك عندما يحيد القرار االداري عن ىدفو

ىذا القرار  إصدارسمطة  أعطيتسببو غير الغرض الذي ب ،تحقيق غرض اإلدارة تستيدف
 (0).اكتشاف ىذا العيب الى القضاء االداري الفرنسي يويرجع الفضل ف

نماوعيب الغاية ال يصيب القرار في حد ذاتو   يتعمق باليدف المرجو من القرار  وا 
 ماالفة القانون أو عيب المحل اامسا:

ويتخذ عدة صور اما  ،في تطبيقو وأالقانون  سيرفتفي  خطاء اإلدارةويتحقق عندما ترتكب 
و الخطاء في تطبيق ا اىالخطاء في تفسير  أو ،في المخالفة الصريحة لمقاعدة القانونية  جسديت

غير النص القانوني  ،نص قانوني إلىقرارىا  إصدارفي  اإلدارةوىذا بان تستند  ،القانون
 .يقالواجب التطب

ار الصادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ ومن قرارات مجمس الدولة في ىذا المجال القر  
قرار وزير  بإلغاءبين وزير العدل والمحضرة القضائية والقاضي  233959رقم  01/12/0229

عمى اعتبار ان القانون المتضمن مينة  ،وب بعيب مخالفة القانونش، بعزليا لكونو مالعدل
بما فييا  التأديبيةت العقوبا إصدار إطارنظمت  ،تطبيقية لولالمحضر القضائي والنصوص ا

القرار الصادر عن وزير العدل  وأخضعت ،عقوبة العزل التي يمكن تسميطيا عمى ىذه الفئة
عمى  اتخذ بناءمتالي فان القرار الوزاري الالوب .الموافق لمغرفة الوطنية الرأي إلى الشأنبيذا 
 عن من القانون المذكور التي تخص توقيف المحضر القضائي  15المادة  أحكام

 

 
 
 
(1)

 
بعنوان صالحيات  1999عام  13العدد  ةمقال منشور في نشرة القضارفة االدارية لمجمس قضاء الجزائر:غلرئيسة ا ىزروقي ليم اآلنسة

  199ص  اعمى ضوء التطبيقات القضائية لمغرفة االدارية بالمحكمة العمي اإلداريالقاضي 

(0)
 

 193ص  اإلدارياالدارة العامة والقانون  رية القرارات االدارية بين عمم: نظعمار د/ عوابدي
12 
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لمقانون مما يترتب عميو  الفعد مخي ،التأديبيعمى المجمس  إحالتوار ظمزاولة مينتو في انت
 .(1)البطالن 
  اإلداري رراطمب الثاني: حاالت وقف تنفيذ القالم

 ،ال يجوز (0)ارية ت المدنية واالداالفقرة الثانية من قانون االجراء 901المادة  أحكاميتبين من 
الء والغمق يالتعدي واالست ةحال يفي حاالت محددة وى إالالقرارات االدارية  ذوقف تنفي
  سة في ثالثة فروع.وتمك الحاالت سنتناوليا بالدرا ،االداري

 حالة التعدي  :الفرع االول
تاركا   ،"la voie de fait"مفيوم لمصطمح التعدي  أوتعريفا  إلعطاءالتشريع  إىمال أمام

لمجمس الدولة الفرنسي في قراره الصادر  اومنو جاء تعريف ،بذلك المجال لمقضاء االداري
تصرف مميز بالخطورة صادر  » بأنو   ،"Carlier"   في قضية 1939نوفمبر  19بتاريخ 
 .( 4)الخاصة  ةمكيموبال أساسيبحق  األخيروالذي بموجبو يمس ىذا  اإلدارةعن 
لمادي يكمن في تصرف اداري ان االعتداء اب »فعرفو  "Debbasch" شديبا األستاذاما 
 .« أساسيةحرية  أوة تمس بحق ممكية ممخالفة جسيوب بشم

 ثناءأجسيم  ألخط اإلدارةارتكاب  » بأنو بشأنواوي قال مسميمان محمد الط األستاذ في حين
 .« األفراد حدألعمى مال ممموك  أو ،قياميا بعمل مادي يتضمن اعتداء عمى حرية فردية

وان يكون ذلك  ،acte matérielنكون بصدد عمل مادي  أنويرى لتوافر االعتداء المادي 
 .(3)العمل المادي تنفيذي 

 
 
(1)

 
145ص  0229سنة  29مجمة مجمس الدولة العدد 

 

(0)
 

لقاضي االستعجال  أيضامكن ي اإلداريالغمق  أواالستيالء  أو.... وفي حالة التعدي »المدنية تنص  اإلجراءاتمن قانون  901المادة 

 «المطعون فيو اإلداريبوقف تنفيذ القرار  يأمران ف

(4)
 

 119بشير بمعيد المرجع السابق ص 

(3)
 

 411ص  1911د/ محمد سميمان الطماوي:النظرية العامة لمقرارات االدارية  طبعة 
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ا الصادر فقد عرفت المحكمة العميا التعدي في قراراى ،اما بالنسبة لمقضاء االداري  الجزائري
التصرف االداري الذي  »بانو  le nouveau-né (1)في قضية شركة  12/10/1952بتاريخ 

  « .اإلدارةمع السمطة التي تممكيا  إطالقاليس لو عالقة 

والمشوب بعيب جسيم  لإلدارةالتصرف المادي  أن ،وقد اعتبرت الغرفة االدارية بالمحكمة العميا
  (2) .فرد من حاالت التعديلم األساسيةالحريات  بأحدوماسا 

لممف رقم  11/21/0223اما مجمس الدولة وفي قرار حديث صدر عن الغرفة الخامسة بتاريخ 
لمدائرة الحضرية باب الزوار  ،في قضية )أ.خ( ضد رئيس المجمس الشعبي البمدي 219911

 أدواتعو من وما وض بانجازه المستأنفبتيديم و حجز وتحطيم وتكسير مقام  قيام البمدية :بان
  (4).تكون قد قامت بفعل التعدي فإنياواستمرت في ذلك  ،قضائي خاص إذن ومواد البناء بدون

من السفر الى الخارج  ،و في مصر قضت المحكمة االدارية بوقف تنفيذ قرار منع المدعي
لى وا ،وجود تحريات باتجار المدعي في المواد المخدرة إلى ،إصدارهفي  اإلدارةالذي استندت 

التحريات ال  ىذه أنالمحكمة   رأتفقد  ،انو لو نشاط كبيرا في جمب تمك المواد من الخارج
ىو  ،وحدىا لتقييد حرية من الحريات الشخصية الن المنع من السفر ،إلييايجوز االستناد 

نمايكون مبناه الشبيات  أنمصادرة لحرية شخصية ال يجوز   ستند إنينبغي  وا 
 
 
 
 
(1)

 
ديوان المطبوعات الجامعية  1999شرط قبول دعوة تجاوز السمطة ودعوة القضاء الكامل طبعة  اإلداريةزعات اون المنرشيد خموفي: قان

  195ص 

(0)
 

صادر عن المحكمة العميا الغرفة االدارية بين فريق )م( وبمدية بابور منشور بالمجمة  11325رقم  42/21/1999قرار المؤرخ في 

 123العدد الثاني ص  1990القضائية لمحكمة العميا لعام 

(4)
 

   032ص  0223لسنة  1مجمة مجمس الدولة العدد 
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 .(1)قوية  أدلةقوية مستدلة من  أسبابالى 
توفر  إذا ىانكون بصدد فإننا ،ستقر عميو الفقو والقضاء في تعريف حالة التعدي ومن خالل ما
 شرطان وىما:

بحق  أو ،ا خطيرا بالممكية الخاصةيمس القرار االداري المطالب بتوقف تنفيذه مساس أن: أوال
 .(0)كحرية المعتقد وحرية التنقل ....... الخ ،لحقوق المقررة دستورياسيما اال  أساسي
التعدي الناشئة عن تنفيذ  ،بميغ كحاالت اإلداريالقرار  أصابيكون العيب الذي  أن: ثانيا

  .(4)سمطة اتخاذه إلدارةلا لم تكن في حالة اتخاذ قرار  أو ،القرار االداري جبريا
  l’empriseالغير مشروع  ءاالستيال: حالة نيالثاالفرع 

يرت ىذه الحالة بعد الحرب العالمية ظو  ،مصطمح الغصب التشريعات ويطمق عميو في بعض
 دون اتباع االجراءات الخاصة بذلك . ،المؤقتة عمى العقارات اإلدارةالء يالثانية بمناسبة است

بممكية  اإلدارةمساس  بأنو "ديموبادار أندري" رأسيمعمى   ،ء في فرنساقد عرفو الفقو والقضالو 
 .(3)دائمة  أوفي شكل حيازة مؤقتة خاصة 

 "          في قضية 1934ديسمبر  19محكمة التنازع الفرنسية في حكميا الصادر في  اما  
fouquiére "  كان ذلك بصفة سواء  لألفرادعمى عقار ممموك  اإلدارة ءاستيالعرفتو عمى انو

 .(1)بصفة دائمة تم بطريقة غير مشروعة  أومؤقتة 
 

 
(1)

 
 .419ص/ 0221 الكتب القانونيةدار : حسنين عبد السالم جابر: الطمبات المستعجمة في قضاء مجمس الدولة

(0)
 
 . 020ث ممويا: المرجع السابق ص آحسين بن شيخ ل

(4)
 

دار الفكر العربي ص  1951 األولىقارنة في القانونيين المصري والفرنسي  الطبعة دراسة م اإللغاءحكم  آثارد/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة: 

194.   

(3)
 

  .195بشير بمعيد المرجع السابق ص 

(1)
 

  .159د/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة المرجع السابق ص 
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رغم ان ىناك من يقول ان  ،عمى العقارات دون المنقوالتيالء ال يرد اال وعميو فاالست
وان يقع عمى حق الممكية دون غيره من  (1)والخدمات قد تكون محل استيالء  المنقوالت

   :الء الغير مشروع يجب توافر الشروط التاليةيوعميو ولقيام حالة االست ،األخرىالحقوق العينية 
بصفة  لألفرادخاصة  ،بوضع اليد عمى ممكية عقارية أوبنزع  اإلدارةيصدر قرار من  أن: أوال

 إلحاقل مجرد ميو ال يشفوبذلك  (0) ،مة بغرض حرمانيم من التمتع بعقارىمدائ أومؤقتة 
 ممكيتو.قيمتو دون نزع  إنقاص أوالضرر بالعقار 

الت التي الحاعندما يتم االستيالء خارج  ،الء غير مشروع ويتحقق ذلكييكون االست أن:  ثانيا
لمشروط  اكان وفق اإذغير مشروع  ءالياستال يعد  ،امر بيا القانون فنزع الممكية لممنفعة العامة

 القانونية المحددة في قانون نزع الممكية العامة.
تنفيذ لمقرارات االدارية في الالصادرة بوقف  ،االستعجالية األوامرواغمب الصور التي تتخذىا 

 ىالء الى حين الفصل في دعو يمحل االست ،عمى العقار األشغالالء ىي وقف يحالة االست
 عميو. ىببيع العقار المستول اإلدارةما بادرت  اإذ ،بوقف عممية البيع األمر أووع ضالمو 

   la fermeture administrativeحالة الغمق االداري : :الفرع الثالث
وفقا لما ليا من امتيازات السمطة العامة بغمق المحالت  ،اإلدارةيقصد بو القرارات الصادرة عن 

نيائية ويكون ذلك كجزاء  أوذلك بصفة مؤقتة  كانأسواء  ،يالمين أوذات االستعمال التجاري 
تتعمق بالنشاط التجاري  ،عدم التزامو بتشريعات معينة أولفات الصاحب المحل الرتكابو مخ

 أوبغمق فندق  ومثاليا القرار الصادر عن والي الوالية ،المينة التي يحترفيا أوالذي يمارسو 
  .مطعم

 
(1)

 
024جع السابق ص ث ممويا المر آلحسن بن شيخ 

 

(0)
 
ص  1999 األولجامعية الجزء الديوان المطبوعات  .في النظام القضائي الجزائري اإلداريةزعات ادي عمار:النظرية العامة لممن. د/ عوابأ

109 
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في ىذا المجال  اإلدارةمن تعسف  األفرادولحماية  ،تكون قرارات الغمق تعسفية أحيانالكن 
ما طمب  إذا لمقضاء االستعجالي االداري ،تمك القرارات حية وقف تنفيذصال المشرع أعطى

الغاية  ىفي شرعية قرار الغمق ولعم الطعن منضتت ،المعني ذلك بعد رفعو لدعوة في الموضوع
ال سيما فيما  اإلدارة أعمالىو توسيع مجال رقابة القضاء عمى  ،التي توخاىا المشرع من ذلك

 .ادلألفر  األساسيةتعمق بالحقوق والحريات 
ة مؤقتة وىو ما يحجلو  ،بوقف تنفيذ قرار اداري األمرنستخمص في نياية ىذا المبحث وان 

االستعجالية بحيث ينتيي اثر وقف التنفيذ عند  األوامرة يسبق معالجتو عند تطرقنا الى حج
من قانون االجراءات  4فقرة  919وفقا لما نصت عميو المادة  ،الفصل في موضوع الطمب

ر مؤقت الى حين الفصل في يبده ىو اتخاذ تدطالما وان الغاية من وجو  ،داريةالمدنية واال
 موضوع النزاع .

 .(1)طعن  أليالتي تصدر نيائية وغير قابمة  األوامروىي من 

 

 الحالة والتحقيق إثباتالتدابير االستعجالية في ميداني : المبحث الثاني
فان ىناك  ،اإلطرافبين  منازعات القائمةىي الفصل في ال األساسيةكانت وضيفة القضاء  إذا

حماية حق ميدد بخطر محدق بل  أوال لحسم النزاع  ،فييا الشخص الى القضاء أحاالت يمج
منازعات مستقبمية وتتمثل في  يتكون كدليل ف ،ليطمب منو اتخاذ بعض التدابير التحفظية

ووصفيا وصفا دقيقا وتدابير وذلك بمعاينتيا  ،حالة وقائع مادية معينة بإثباتالصادر  األمر
والتي خوليا المشرع لمقاضي وغيرىا من التدابير  ،وسماع الشيودالخبرة  كإجراء حقيقالت

في الفصل  اإلييالخصومة يستند  أطرافبيا  يأتيلم  ،معطيات أوبغرض الوصول الى حقائق 
 عاوي تييئة الدليل.د أو (0)"الوالئية باألعمال"وقد سماىا الفقو  ،المطروحة عميو في القضايا

 
(1)

 .من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 941انظر المادة  
(0)

 .319حسين عبد السالم جابر: الطمبات المستعجمة في قضاء مجمس الدولة المرجع السابق ص 
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 من في كتابو الرابع ،قانون االجراءات المدنية واالدارية في ولقد اعتبرىا المشرع الجزائري
  :مطمبين الىىذا المبحث  وعميو سنتطرق في ،االستعجاليضي اختصاصات القا

 الحالة. بإثباتالمطمب األول: نعالج فيو األمر 
 مب الثاني: نخصصو لتدابير التحقيق.والمط

 بإثبات الحالة األمر: األولالمطلب 

القضاء  أمامتصبح محل نزاع  أنيحتمل  ،القانون لكل شخص يخشى ضياع معالم واقعة أجاز
باالنتقال لممعاينة شخصيا و تحرير محضر بذلك  إما ،المستعجمة األمورطمب من قاض ي أن
 949المشرع الجزائري في نص المادة  إليووىو ما ذىب  ،يندب خبيرا لالنتقال والمعاينة أن أو

مر بموجب امر أاالستعجال ان ي يلقاض أجازبحيث  ،قانون االجراءات المدنية واالداريةمن 
 فإذا ،تأخيرحالة الوقائع دون  إثباتيتولى طمب منو ذلك   إذابندب خبيرا  ،ةعمى ذيل عريض

وقت سيندثر معيا الدليل واستحال استنباطو بعد ذلك وال يشترط في الحق  أسرعثبت في تلم 
يكون قائما بل قد يكون محتمال  أنالحالة  بإثباتالمطموب المحافظة عميو عن طريق امر 

 .(1)ئري اخذ بالمصمحة المحتممة طالما وان المشرع الجزا
د تدبيرا مؤقتا يميد لمفصل في الحالة عن طريق القاضي االستعجالي االداري يع بإثبات فاألمر
 وع الحق .موض
الحالة ىو تصوير حالة مادية يخشى  بإثباتعمى ما سبق يمكن القول بان المقصود  ابناء

 .النزاع ي موضوعفطال االنتظار لغاية الفصل  إذا (0)ضياع معالميا 
 أنعمى  (4) 1939لعام  55فعات المصري رقم القانون المر  اإليضاحيةوقد جاء في المذكرة 
  أنيحتمل لمنع ضياع معالم واقعة  أساسيةينة بصفة ااالنتقال لممع أجازالقانون المذكور قد 

 
 
(1)

 
 .واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  14انظر 

(0)
 

 .149ص  بشير بمعيد المرجع السابق

(4)
 

 .444مد عمي راتب المرجع السابق ص مح
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خشية ضياع معالم ىي وجو استعجال يبيح  أنباعتبار  (1)القضاء  أمامتصبح محل نزاع 
الحالة عن طريق القضاء  إثباتطمبات  بأن ومن ثم يمكن القول ،وقتي بإجراء األمر

وتعد ال استعجال فييا  التي  ،االستعجالي يختمف عن تمك التي تثار في الدعوى الموضوعية
القاضي تمقائيا قبل الفصل في  إلييا أيمج أو ىالتي يقدميا طرفي الدعو  التحقيقطمبات  من

 .الدعوة المعروضة عميو
في تيديم  الذي شرعت البمدية  ،الشائعة الطمب المقدم من طرف الشخص األمثمةومن  

و وصفا دقيقا صفوو  حالتو باتبإثالتي كان عمييا السكن  األرض مشروع فوق إلقامةمسكنو 
 وما يحتويو من زخرفات قيمة ومواد بناء عالية الجودة حتى يتمكن من المطالبة بالتعويض

 الموضوع.جية  مأما
 الحالة تخضع لمقواعد الخاصة بإثباتوعميو يمكن القول ان الطمبات المتعمقة باستصدار امر 

 وكذا قيام  اإلقميميوعي واالختصاص لة االختصاص النبالقضاء االستعجالي االداري كمسأ
ىذا فضال عمى ضرورة توافر  واألىميةالشروط المتعمقة بقبول الطمب كالمصمحة و الصفة 

سنبين في  انطالقا من ذلك و ،صل الحقأعنصري االستعجال في الطمب وعدم المساس ب
اني الثاني نبين الحالة وفي الفرع الث بإثباتالفرع االول االجراءات الخاصة باستصدار امر 

 األمرطبيعة 
 الحالة  بإثبات أمراستصدار  إجراءاتالفرع االول: 

 االجراءات  ننا استنباطاالجراءات المدنية واالدارية يمك من قانون 949بالرجوع الى المادة 
 :الحالة وىي بإثباتاستعجالي  أمرالستصدار  إتباعياالواجب 

 نموذج محدد لمعريضة وعميو بالرجوع أوشكل لم يحدد القانون  :مكتوبة.تقديم عريضة 1
 (0)شكل الطمب وتكون مكتوبة  تأخذالى ما تواتر عميو العمل القضائي فالعريضة 

 

 
(1)

 019عبد العزيز عبد المنعم خليفت المرجع السابق ص   

واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  411ارجع لممادة ( 0)
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اسم ولقب وعنوان مقدم الطمب وبيان الجية  يتتمثل ف ،ريةمؤرخة وموقعة تتضمن بيانات جوى
ثم ضاتو مستقبال وعنوانو القب الخصم المحتمل مقالطمب وذكر اسم و  إليياالمقدم  القضائية

برازالحالة  إثباتموضوع طمب   ،تقديم عرض موجز عن الوقائع مبررات طمبو ويرفق  وا 
 ة كل الوثائق التي يدعم بيا طمبو.ضيبالعر 
لتسجل في سجل خاص يتضمن تاريخ  ،ضبط المحكمة بأمانةالعريضة بكتابة القاضي  تودع

 المناسب  األمر بشأنياليدرسيا ويصدر  ،م تعرض عمى القاضيثورقميا  إيداعيا
الحالة وجود قرار  بإثباتال يشترط االستصدار امر  :عدم لزوم وجود قرار اداري مسبق .2

نما يوجد نزاع قائم والمبرر في ذلك انو ال ،اداري مسبق لنزاع  ،طمب يتعمق بتييئة الدليل وا 
ى القاضي االستعجالي لمحتممة ومشروعة المجوء ا أومصمحة قائمة  يمستقبمي ومنو فمكل ذ

عند النزاع فيو وبالتالي ال يشترط صدور قرار اداري مسبق ضد  ،لحماية دليل يخشى زوالو
 يل لخصومو محتمل وقوعيا في المستقبل.يييئ الدل أنبل يكفي  ،العارض ليتقدم بطمبو

الحالة الذي  بإثبات األمر ةنظرا لطبيع :الاصم المحتمل بموضوع الطمب إشعار بوجو  .3
لعدم وجود منازعة قضائية فإن مبدأ  ،التقاضي العادية إلجراءاتوالئيا وال يخضع  أمرايعد 

عميو لعدم وجوده  ىلى المدعالوجاىية غير مستوجب فيو وبالتالي ال يشترط تبميغ العريضة ا
 بإثباتوان وجد فيو خصم محتمل وليس لو الحق في طمب الرد عمى طمب العارض  أصال
عميو المحتمل كما ورد  ىالمدع أوالخصم المحتمل  أخطارالمشرع ومن باب  أن إال .الحالة

 باتبإثلمقيام  ،االستعجالي األمربموجب  نيعالخبير المكمف  أعاله 949في نص المادة 
يتم عادة بواسطة رسالة  واإلشعاربمقتضاه  نيعالم مرباألالخصم فور اتصالو  بإشعارالحالة 

 لماذا كمف الخبير بذلك دون الطالب؟ و ؟ اإلشعارغاية من ذلك ما اللكن السؤال المطروح ىو 
 إلبداءالمعاينة ولتقديم التوضيحات لمخبير وليس  إلجراءاتلعمى الجواب يتمثل في حضوره 

 .حضوره ستوجباعو وال يدف
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 الحالة  بإثبات األمرعة يبالفرع الثاني: ط
 منو  اإلداريةاالستعجالية  األوامرمن الحالة يدخل ض بإثباتالصادر  األمر أنرغم 

سواء من حيث  خصائصويتميز ب ،انو من طبيعة خاصة إالاالستعجالي اختصاص القاضي 
 حجيتو. أوغتو يص
وال يتضمن البيانات المنصوص عمييا في  ،در في شكل الحكمفيو ال يص :األمرصيغة .1

عريضة الذيل  امر عمى عمى بل ىو عبارة ،واإلدارية من قانون االجراءات المدنية 051المادة 
 توصل فإذا ،لعريضة الطالب واطالعو عمى المستندات المرفقة بيا توفالقاضي بعد دراس (1)

عريضة الطالب يتضمن تعيين خبير مختص  ذيل ىعم أمركون الطمب مؤسس فيصدر  إلى
ذا األمري المجال لينتقل الى المكان واثبات الحالة وفقا لما ورد في ف تراء لو بان الطمب  وا 

وختم الجية  باإلمضاءالصادر  األمرثم يوقع القاضي عمى  ،يعوزه الدليل امر بالرفض
 .رقم لمفيرس إعطاء وذكر تاريخ صدوره مع القضائية 
 إالباعتباره امر والئي  ،الحالة بإثبات األمران المشرع لم ينص عمى ضرورة تسبيب حتى ولو 

االستجابة  أوسواء في حالة الرفض  األمر بتأسيسستقر عميو العمل القضائي يقضي اما  أن
قانون االجراءات المدنية واالدارية من  0فقرة  411وذلك قياسا عمى المادة  ،العارضلطمب 

 القضاء العادي.الواردة في باب 
وتحديد  إثباتوراد مال الشيءبحيث يوضح  ،إشكالواضحا خاليا من كل  األمريكون  أنويجب 

ومجال اختصاصو وعنوان مكتبو  ،اسم الخبير إلى اإلشارةمع ضرورة الى  (0)عناصره بدقة 
 أنشانو من  إبطاءكل  و ،األمرفورا تسممو نسخة من  إليووعمى الخبير القيام بالميام المسندة 

 . ويعد تقريرا الحالة إثباتموضوع  الشيءنقصان  أوزوال  إلىيؤدي 
 
 

(1)
موقت يصدر دون حضور  أمرعمى عريضة عمى انو " األمرعرفت  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  412المادة   

 .الخصم ما لم ينص القانون عمى خالف ذالك "
(0)

 . االستعجال إجراءاتمقال بعنوان :بن ناصر محمد محافظ: الدولة بمجمس الدولة  

 19 .14ص 0224 3في المادة االداريت منشور بمجلت مجلس الدولت العدد 
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 الى ذلكيرجع في  األمر ذبمناسبة تنفي إشكالوفي حالة قيام  ،معارض نسخة منولبذلك يسمم 
 .القاضي المصدر لو

غو الى الخصم المحتمل مجرد صدوره دون تبميبالحالة  بإثبات األمرنفذ ي :األمرحجية  .2
 .األطرافال يمس بحقوق ومراكز  ،كونو مجرد تدبيرو وذلك بحكم طبيعتو 

القضاء وبالتالي فان  أمام ،تصبح محل نزاع قائم أنحماية معالم قائمة يحتمل  إلىوييدف 
تم رفع الدعوى بشأن الحق الذي كان  ما فإذا ،جية الموضوع أمامحجيتو مرتبطة بطرح النزاع 

حجية في مواجية الخصم وعمى قاضي الموضوع  لألمر أصبحالحالة  بإثبات ،امر موضوع
 الذي تمت تييئتو سابقا. بالدليل ألخذا

ان المشرع الجزائري لم يعالجيا بالتفصيل مثمما و  ،بشان ىذه المسالة إليو اإلشارةلكن ما يجب 
من الباب القسم الرابع  العادي الواردة في ضاءقلالحالة في ا بإثبات ،فعل في الباب الخاص

عمى  باإلحالةذلك الفراغ وعدم وجود نص صريح  وأمامعمى العرائض  راماألو بعنوان  ،مناالث
قضائية ال سيما فيما اللالختالف بين الجيات  مجاالسيفتح  األمرفأن  ،أحكام القضاء العادي
الحالة  بإثبات مراألوكذلك فيما يتعمق بمدة سريان  ،من عدمو األمرتعمق بالطعن في ذلك 

انو يبقى  أو ذلم ينف إذاالحالة قابل لمسقوط خالل مدة معينة  بإثباتاالستعجالي  األمر أنفيل 
 .األحكامالمفعول ويخضع لمقواعد العامة المطبقة عمى سقوط  ،ساري

يطرح بخصوص المدة المخصصة لمقاضي االستعجالي االداري لمفصل في  آخرل ؤ كذلك تسا
 .؟ ال أملطالب ممزم  بتقديم عريضتو بواسطة محامي ا أنالطمب وىو 

 تدابير التحقيق  :المطمب الثاني  
 والوثائق المستندات فأحيانا ،التحقيق ىو وسيمة خوليا القانون لمقاضي لموصول الى الحقيقة

خاصة مع تطور دور القاضي الذي  ،ال تكفي لموصول الى الحقيقة ىقدمة من طرفي الدعو مال
صدار ،حتى يتمكن من فيم النزاع المعروض عميو ىفي الدعو  ابيايجا أصبح حكم عادل  وا 

      األمروىو  ،التحقيق ضروري ال يمكن االستغناء عنو بإجراءاتوىنا يكون االستعانة 
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  إجراءاتعندما بين  ،مدنية واالداريةالجزائري في قانون االجراءات ال الذي نظمو المشرع
 أجازبل  ءاتواإجر  (1)من منو بحيث وسع في مجال وبسط 91الى  51التحقيق في المواد من 

 أنوقائع قد تحدد مال النزاع الذي يمكن  إلثبات ،ىالتحقيق حتى قبل مباشرة الدعو ب يأمر أن
  .يعرض عمى القضاة مستقبال

ذا ضوع بصفتو و التحقيق منوط بقاضي الم أنالعام في االجراءات المدنية  األصلكان  وا 
لكن التشريعات الحديثة وسعت من ذلك  ،الحق بأصلت الجدية المتعمقة يفصل في المنازعا

باتخاذ كل تدبير ضروري من تدابير التحقيق  األمر ،االستعجالقاضي  إلى وأسندتالمجال 
بو وذلك اما عن طريق امر  ظالدليل واالحتفا إقامةقصد  ،بناء عمى طمب كل ذي مصمحة

المادة   أوضحتوو عن طريق االستعجال وفقا لما أ ،الحالة إثباتفي  رأيناعمى عريضة كما 
بكل تدبير  يأمر أنمنو فالقاضي االستعجالي االداري يجوز لو بناء عمى عريضة  55

قانون االجراءات المدنية من  932متحقيق .وىو ما جسدتو المادة ل أوضروري لمخبرة 
 بتدابير التحقيق األمرتصدار اس إجراءاتالول و انطالقا من ذلك سنبين في الفرع ا .واالدارية

 .األمرطبيعة  سنبرز وفي الفرع الثاني

 قبتدابير التحقي األمراستصدار  إجراءاتالفرع االول:   
في نزاع  ،ظ بو لتقديمو مستقبالالدليل واالحتفا إلقامةبالخبرة  أومحصول عمى امر بالتحقيق ل

من قانون  931. 932 دتينالتالية مستخمصة من نص الما ءاتاإلجرا إتباعيجب  محتمل
  :االجراءات المدنية واالدارية

القسم االستعجالي   أمامترفع  ،ىلك عريضة افتتاح الدعو ويقصد بذ .تقديم عريضة مكتوبة:1
لتي سبق تبيانيا في الفصل او  ىلرفع الدعو  ،المقررة واألشكال لألوضاعبالمحكمة االدارية وفقا 
 حسب  اويعطى ليا رقم ىرفع الدعاو  لي سجيتم تقييدىا ف .االول من ىذا البحث

 

 

 

(1)
 

كتابة  أوشفاىة  يأمر أنمن تمقاء نفسو  أويمكن لمقاضي عمى طمب الخصوم  »تنص  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  51المادة 

 .«التحقق التي يسمح بيا القانون إجراءاتمن  إجراء بأي
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 .مقررة وفقا لقانون الماليةبعد تسديد الرسوم القضائية ال تاريخ ورودىا

تكون  أن طر وال يشت ،التحقيق المطالب بو من كل ذي مصمحة في تدبير ىوترفع الدعو 
ى وترفق العريضة بنسخ بعدد المدع ،تكون محتممة ومشروعة أنالمصمحة قائمة بل يكفي 

 .عمييم
 ضي الموضوعقا الصادر عن األمراالستعجالي بتدابير التحقيق والخبرة عن  األمرما يميز 

مع  األطرافعمى عريضة مكتوبة من  ابناء الإ األمرالقاضي االستعجالي ال يصدر  أنىو 
في حين قاضي  .الخشية من ضياع الدليل يوى ،شرط قيام حالة االستعجال في الطمب

الفصل في النزاع  أنتبين لو  اإذبالتحقيق من تمقاء نفسو  يأمر أنيجوز لو  الموضوع
   .تضي التحقيق لموصول الى الحقيقةروض عميو يقعالم
الخبرة  أو ،الصادر بتدابير التحقيق األمرنظرا لطبيعة  عدم لزوم وجود قرار اداري مسبق:.2

عمية فانو ال يشترط لرفع الدعوة  ،ظوالحفا اإلدارةالرامي الى تييئة الدليل لنزاع مستقبمي مع 
  .وجود قرار اداري مسبق

 ىالدعو  أنوىو تجسيد لمبدأ الوجاىية  فرغم  يضة لممدعي عميو:التبميغ الرسمي لمعر  .3
وقد عرف  .عميو بطريقة رسمية ىالقانون اوجب تبميغ العريضة لممدع أن إال ،من نزاعاضتت

ذلك  التبميغ الذي يقوم بو المحضر القضائي بموجب  بأنوالقانون الجديد التبميغ الرسمي 
  325و 321و 19واد  مالواجب توفرىا فيو في ال دد القانون شكمو وحدد البياناتحمحضر 

  .واالدارية ولقد سبق لنا شرح ذلك في الفصل االول من قانون االجراءات المدنية
عميو لمحضور لمجمسة المحددة من طرف  ىىو تكميف المدع ،والغرض من ىذا التبميغ

بداء دفاعو بشأنيا ،المحكمة لمرد عمى الطمب المقدم من طرف المدعي وتقديم المستندات  وا 
 لو.والوثائق المعززة 

عميو رسميا  ىتبميغ المدعبب عمى عدم قيام المدعي مترتلكن السؤال المطروح ىو ما الجزاء ال
 حقيقام تقضي المحكمة بتدبير الت ،ولم يمكنو من الرد؟ ىل تشطب دعواه ،بالعريضة
 المطموب.
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لما وان تدابير التحقيق تيدف الى تييئة طا ،المنطق إلى األقربوان الحل االول ىو  أرى أنا
عميو  دعىضد الم سيصدر حكمويكون سندا ل ،ده في نزاع مستقبميالدليل والذي يمكن اعتما

 الذي حرم من مناقشة الدليل.
 :األمرطبيعة  :الفرع الثاني

يختمف في طبيعتو  ،الصادر عن القاضي االستعجالي االداري بتدابير الخبرة لمتحقيق األمر
الفصل في نزاع  إلىييدف  الطالما وانو  ،توحج أوسواء من حيث صيغتو  ماألحكاباقي  عن

 .و الزوالتحفظية لوقاية دليل من االندثار بل يتخذ تدابير  ،قضائي مطروح

لكن بالرجوع الى  ،لألمرشكال محددا  أو:  لم يحدد المشرع صيغة محددة األمرصيغة  -1
 نات المتعمقةافرىا كالبياالبيانات الواجب تو  إلى فباإلضافةائية عامة والتطبيقات القضالقواعد ال

 األسبابيجب ان يبين  ى،الدعو  وأطرافورقمو واسم القاضي  ،األمروتاريخ  ،بالجية القضائية
 ،واسم ولقب الخبير وعنوانو ،وتحديد الميام المنوطة بالخبير ،ر المطموبيبرة لمتدالمبر 

 بكتابة إيداعوبيق الواجب سمبمغ التو  ،انجاز الخبرة وآجال ،وتخصصو
 الضبط من طرف المدعي .

ذا سماع الشيود الوقائع ب مراأليحدد في  أنلقاضي بسماع شيود البد عمى ا األمرعمق ت وا 
 لذلك. ينساعة ويوم الجمسة المحددو  ،التي يسمعون حوليا

 ،زعات الضريبيةانالخبرة في المسائل االستعجالية االدارية كبيرة ال سيما في الم وأىمية
 العمومية . األشغالومنازعات 

وتكون  ىالدعو  أطرافبو بين  قضىبتدابير التحقيق لو حجية فيما  ألمرا أن: األمرحجية  .2
يصبح لمقاضي في  ال أن بو بمعنى أمرالذي  لإلجراءالنسبة ب ،المقضي بو الشيءلو حجية 

المحكمة  ا بالنسبة لما فصمت فيوية ذاتيالحج رالماوز كما يح ،الدعوة بعد الحكم فييا والية
 وع النزاع.ضفي مو  ير قبل البتمن تداب

  أنعمى اعتبار  المقضي بو ،تعمق بالتدبير المستعجلغير ان ىذه الحجية تكون مؤقتة فيما ي
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 بأصلتتعمق  أسباب إلىيستند  أندون  ،متغيرة(1)قد فصل في طمب قائم عمى ظروف  األمر
 طرح الطمب المفصول فيو من جديد متى كان  إعادةوال يجوز  ،قائم ونافذ األمرالحق ويظل 

 ،عمييا أي تغيير وبالتاليأ ىي بعينيا لم يطر  باألمرانتيت  التيوالظروف  األطرافمركز 
 فحجيتيا مؤقتة.

 الصادرة عن القاضي االستعجال امراألو  أن ،مجمس الدولة الفرنسي استقر في قراراتو أن إال
 .النفاذ وبصفة مؤقتةاعتبرىا واجبة  والمقضي فيو رغم ان الشيءحجية  تحوزال  ،اإلداري

 التحقيقالمتعمقة بتدابير   األوامرطبيعة  إلىبالنظر و في ىذا الصدد انو  ير بوتذكالما يجب 
 من قانون االجراءات المدنية واالدارية. 910طبقا لنص المادة  لالستئناففيي غير قابمة 
 حاالت االستعجال بنصو  ااصة المبحث الثالث:

التي عرفيا التشريع في مجال االستعجال االداري وسعت من مجاالت  األخيرةالتطورات  إن
ظيور  إلى وأدت ،اإلدارة أعمالتدخل القاضي االستعجالي وزادت من رقابة القضاء عمى 

يا الى تيدف في مجمم ،حاالت استعجالية عالجتيا قوانين خاصة لم تكن معروفة من قبل
والتي  ،ةالعاميا اتطلسم اإلدارةة مارسمن ما قد يحدث من تجاوزات بمناسبة م األفرادحماية 

 ستوريا.تمس بالحقوق والحريات المكرسة د أنمن شانيا 
ظيور ىيئات دولية ومحمية ذلك تطور مفيوم الحقوق والحريات الدوافع المؤدية الى  ولعمى من

 .في استعمال السمطة اإلدارةتجاوزات  أمامالحقوق والحريات تطالب بمزيد من الحماية من تمك 
المشرع الجزائري بدوره واكب تمك التطورات وجسدىا في قانون االجراءات المدنية واالدارية 

قانون و  ،قانون التييئة والتعميرو والعديد من القوانين الخاصة كقانون االجراءات الجبائية 
 حتى يضفي حماية ،غيرىا من القوانينت العمومية الى الجمعيات السياسية وقانون الصفقا

ومن تمك  .قضاء االستعجاليعن طريق ال إال تتأتىوسريعة لمحريات والحقوق ال  مؤقتة 
 المسائل المستعجمة في مادة العقود والصفقات والتي  الحاالت

 
(1)

  .19ص  1913الكتاب الثاني   اإلداريالقضاء  إجراءات أصول مصطفى كمال وصفي: 
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االستعجال في مادة  ذلكوك ،قبل التعاقد تعرف في التشريع الفرنسي بحاالت االستعجال ما
 بالمنازعات القائمة بشان حقوق المقاولين في الحصول أساساوىي تتعمق  ،المالي التسبيق

حاالت االستعجال في مسائل  ثم ،مشاريع عامةلبمناسبة تنفيذىم  اإلدارةعمى ديونيم من 
  :ثالث مطالبفي ميو سنعالج في ىذه المسائل وع ،الجباية
  .نتناول فيو حالة االستعجال في مادة التسبيق المالي األولالمطمب 

  .العقود والصفقات بإبراملممسائل المتعمقة والمطمب الثاني 
 وانين خاصة.مذكورة في ق أخرىالت الممنازعات الجبائية وح والمطمب الثالث

 :ي مادة التسبيق الماليالمطمب االول االستعجال ف
 أحيانالكن  ،عامة لتنفيذىا أوشركات خاصة   إلىشاريعيا تمجأ م إنشاءفي سبيل  اإلدارة إن

عند االنتياء منو ال  أو مرحمة االنجاز أثناءسواء  ،بينيا وبين منفذي المشاريععات اتثور نز 
رغم   أمواليمدفع  عمى رةاإلداسيما فيما يتعمق بتسديد مستحقات المقاولين فعادة ما تتقاعس 

 أمامالقضاء الكامل  ىو اعن طريق دع ياالذي يؤدي بيم الى مقاضات األمر ،ثبوت الدين
 . اإلداريةالمحاكم 

لكن بحكم طبيعة االجراءات وما تعرفو من بطئ فقد يستغرق الفصل في موضوع النزاع وقت 
مستحقاتو قد تؤدي الى  ىفي الحصول عم التأخيرطويل مما قد يمحق ضررا بالدائن بفعل 

 آخذالذا تفطن المشرع الجزائري ليذه المسألة  ،كانت مستحقاتو بمبالغ كبيرة إذا أحيانا إفالسو
الحديثة ال سيما الفرنسي وجعل المطالبة بالتسبيق المالي من التشريعات  إليولما توصمت 

صاص القاضي وىذا ما يؤكد توجيو نحو توسيع مجال اخت ،اختصاص القضاء االستعجالي
تخميو عن المبادئ التقميدية التي كان  يؤكد أخرىومن جية  ،االستعجالي االداري ىذا من جية
 يقوم عمييا القضاء االستعجالي.

930المادة  أجازتوتكريسا لذلك 
 ية واالدارية منح التسبيق من قانون االجراءات المدن (1)

 
(1)

 
 أمامفي الموضوع  ىالدائن الذي رفع دعو  إلىنح تسبيقا ماليا يجوز لمقاضي االستعجالي ان يم" 930المادة نصت 

 ."لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية ما اإلداريةالمحكمة 
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 .ما توفرت شروط معينة إذامدائن المالي ل
 :التسبيق المالي ىالفرع االول: الشروط الااصة برفع دعو 

 إلثباتو  ،لإلدارةلمدعي دائنا يكون ا أنويقصد بذلك  :من طرف الدائن ىترفع الدعو  أن.1
يرفق بدعواه جميع المستندات المؤكدة لمدين والمبررة لو كالعقد الذي  أنعميو  يجبصفتو تمك 

كذلك ما يفيد  ،لو اإلدارةومحضر انجازه وتنفيذه لممشروع واستالم  إليوالمشروع  إسناديثبت 
 عزيز طمبو القضائي فمالو الرفض.ت لتمك الوثائق وعدم واقإرفومنو فعدم  ،مطالبتو بمستحقاتو

في  ىدعو  رفع إلىيكون المدعي قد بادر  أنويقصد بذلك  :في الموضوع ىوجوب رفع دعو .2
بالدين بحيث ال يمكن ويكون موضوعيا المطالبة  ،االستعجالية ىالموضوع قبل رفع الدعو 

يمثل جزء من  اإلدارةن مالقضاء االستعجالي لمحصول عمى تسبيق مالي  إلىلمدائن المجوء 
عمى اعتبار  ،الدين بأصل لممطالبة اإلداريةالمحكمة  أمامى مطروحة وال توجد دعو  ،مستحقاتو

 أمورهتمكينو من تسبيق من الدين بصفة مؤقتة  لتسيير لالقضاء االستعجالي ىو  إلىه لجوء أن
وحتى  .لدينا كاملبتسديد  اإلدارةحين صدور قرار اداري عن جية الموضوع يمزم  إلىالمالية 

 ىيرفق نسخة من عريضة افتتاح الدعو  أنفي الموضوع عميو  ىيثبت المدعي رفعو لدعو 
 .جية الموضوع ليمكن القاضي االستعجالي من االطالع عمييا أمامالمودعة 

 األداءأي ان يكون الدين ثابت الوجود حال  :تنازع فيو بصفة جديةميكون الدين  ال أن.3
 عمىويقع عمى الدائن تقديم الوثائق الدالة  -اإلدارة– ى عميياالمدعوغير محل نزاع من طرف 

تنازع بموجبيا )المدينة( دارةاإلفي الموضوع رفعت من طرف ى وعدم وجود دعو  ،ثبوت الدين
بتسبيق مالي حول دين متنازع فيو  أمرايصدر  أنفال يمكن لمقاضي االستعجالي  ،في وجوده

ويشترط ان تكون المنازعة بصفة جدية  ،ليس بشان وجوده قد تكون المنازعة في مقداره لكن
  .تدخل الريبة والشك بخصوص الدين أنعمييا مستندات من شانيا  ىتقديم المدعبوذلك 

 
 
 
 11 

 

 



         نطاق االستعجال اإلداري     ل الثاني                                                                                          ـالفص   
                            

 

   :االستعجالي بالتسبيق المالي األمرالفرع الثاني:اصائ  
استخالص رية يمكن من قانون االجراءات المدنية واالدا 930نص المادة  استقراءمن خالل 

 يق المالي بساالستعجالي الصادر بالت األمريا صف بالميزات التي يت
االستعجالية الرامية الى اتخاذ تدبير  األوامرفيو يدخل تحت طائمة  من حيث طبيعتو:.1

المالية في انتظار  أمورهبدفع تسبيق مالي لممدعي لتسيير  اإلدارة إلزامثل في ميت ،مؤقت
ومنو فيو تدبير اليدف  ،تسديد مستحقاتوب اإلدارة إلزامالرامية الى الموضوع  ىالفصل في دعو 

 منو حماية الحقوق المالية لمدائن .
عدم المنازعة في الدين بصفة  رأيناكما  الحق طالما يشترط لقبول الدعوى بأصلوىو ال يمس 

  .األطرافمراكز  في وبالتالي فيو لم يغير ،جدية
من قانون االجراءات المدنية واالدارية  930الثانية من المادة  فقرةلا بموجبالمشرع  أجازكذلك 

يخضع دفع ىذا التسبيق لتقديم ضمان  أنمدائن للمقاضي االستعجالي عند منحو تسبيقا ماليا 
 ىيتقدم بو الخصم أي المدع أنمب الضمان يمكن ط أنويفيم من ذلك  ،من طرف المدعي
التقديرية  سمطتو إطاريقضي بو تمقائيا في  أناضي ويمكن لمق ،التسبيق المالي عميو في دعوى
 الصادر. األمرويسبب ذلك في 

وما ىو نوعو  ،لكن المشرع لم يحدد الحاالت التي من خالليا يتدخل القاضي لفرض الضمان
 ىمف الدعو مما تراء لمقاضي االستعجالي من خالل  إذاانو  يشخصوكرأي ويمكننا القول 

ما خسر المدعي دعواه  إذادم رد التسبيق المالي المأمور بو ع إمكانية أماموروضة عالم
 ألزمكان مبمغ الدين المحكوم بو اقل من مبمغ التسبيق  أو ،جية الموضوع أمامالمطروحة 
 .بالضمان

الطعن فيو باالستئناف  إلىالصادر  األمر: اخضع المشرع الجزائري من حيث قابليته للطعن.2
سريانيا من تاريخ التبميغ الرسمي  أ( يبد11ة عشر يوما )مجمس الدولة في اجل خمس أمام

  :وىنا يمكن لنا تصور حالتين لألمر
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سيبادر  الدائن ىو منف ،التسبيق الماليطمب  قضى برفض األمركان  إذا  :األولىالحالة -
ويقضي من  اإلداريةالصادر عن المحكمة  األمريمغي  نأالدولة  ويجوز لمجمس ،استئنافو إلى
  .بق ذكرىاما توفرت الشروط التي س إذاا ماليا يد بمنح الدائن تسبيقجد
قضى بتسبيق مالي لمدائن يجوز لممدين استئنافو بغرض  األمركان  إذا الحالة الثانية:-

 واألوجوفي موضوع االستئناف من خالل التحقيق  تويجوز لممجمس الدولة وقبل الب ،إلغائو
تنفيذه  أنتبين  إذا المستأنف األمربوقف تنفيذ  يأمر أن -ينالمد –المثارة من طرف المستأنف 

 ال يمكن تداركيا . اآثار  فخمق وضع ويخم إلىسيؤدي 
 :العقود والصفقات إبراممادة  االستعجال في: المطلب الثاني   
 أوسواء بالتبديد  ،اإلىدارحماية المال العام من  تستوجبالقتصاد الوطني احماية  إن 

ولحماية المال  ،مة ليامشبوىة ال تتماشى والقوانين المنظو صفقات عقود  إبرام أواالختالس 
 اإلداريةسمطات واسعة في بسط رقابتو عمى العقود  اإلداريالعام منح المشرع لمقاضي 

وغيرىا من المشاريع التي تتعاقد و التوريدات العامة  باألشغالوالصفقات العمومية المتعمقة 
مجيا ابر  إطارالعامة لتنفيذىا في  أو ةسواء الخاص ،ختمف الييئاتمع م اإلدارة بشأنيا

تكون خالل جميع مراحل الصفقة ابتداء من  اإلداريورقابة القضاء  ،االقتصادية واالجتماعية
 غاية التنفيذ النيائي ليا. إلى إبراميا

المؤرخ   449 -29موجب المرسوم الرئاسي رقم بوالمشرع الجزائري نظم الصفقات العمومية 
تنظيم الصفاقات  لمتضمن 012-20المعدل والمتمم لممرسوم الرئاسي رقم  01/12/0229في 

 بأنيا  »منو الصفاقات العمومية  4وقد عرفت المادة  03/25/0220بتاريخ  العمومية الصادر
عقود مكتوبة في مفيوم التشريع المعمول بو تبرم وفق الشروط المنصوص عمييا في ىذا 

 سات لحساب المصمحة المتعاقدةات والدر اواقتناء المواد والخدم األشغالانجاز  المرسوم قصد
».  

 قات العمومية فالبد من مراعاة واحترام الشروط  والصف اإلداريةكبر نجاعة لمعقود ولضمان ا
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 تتم في شفافية  أنفالبد  ،المنافسة وأ اإلشيارالخاصة بمرحمة ما قبل التعاقد والمتعمقة بعممية 
 أحسنوتقديم  حتى يتمكن عدد كبير من المتعاممين والمتعيدين االقتصاديين من المشاركة

والنشر وكذا تفعيل المجان المكمفة بدراسة  اإلعالنبتوسيع عممية وذلك مرىون  ،عرض
رساءالعروض  مكرر من  0وىو ما كرستو المادة  .اتالمناقصات و تنزيييا عن كل المغري وا 

 .(1) أعالهالمذكور  499. 29 المرسوم الرئاسي رقم
الفصل في النزاعات التي تثار في  اإلداريلذلك منح المشرع صالحيات لمقاضي االستعجالي 

 واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  931مرحمة ما قبل التعاقد وكرسيا في نص المادة 
بموجب القانون رقم  التشريع الفرنسي منياو  ،مع التشريعات الحديثة لمدول المتطورة تماشيا

المعدل بقانون  1990جانفي  23الصادر في  اإلداريةالمجالس و م اكحبالمالمتعمق  90-12
االستعجال في مسائل ما  بإجراءاتمنو الخاصة  04/ 00ال سيما المادة  1994يناير  09

بي و والذي جاء تطبيقا لتعميمات االتحاد األور  »  « référés pécomtractuelsقبل التعاقد 
  بين األشغالو  الصفاقات العمومية لمتوريدات إبراماليادفة الى السماح برقابة دقيقة في مجال 

 .(0)الدول
ل المشاريع عن ىو عدم تعطيعن طريق االستعجال واليدف من الفصل في ىذه المسائل 

العادي قد  وان إخضاعيا لمقضاء اإلداريعمى اعتبار  ،قات اإلداريةطريق العقود والصف
 التأخير إلىمما سيؤدي  ،األولية اإلجراءاتشان بالمثارة   اإلشكاالتتغرق وقت لمفصل في يس

 .إضرارفي انجاز البرامج وما يمحق بالمجتمع من 
 

 

  

 
(1)

 
قات تراعي الصف أنلممال يجب ضمان نجاعة الطمبات العمومية واالستعمال الراشد ل « تنص 499 – 29مكرر من المرسوم   0المادة 

 . » اإلجراءاتىذا المرسوم مبادئ حرية الوصول لمطمبات العمومية والمساواة في معاممة المرشحين وشفافية  ألحكامة الخاضعة العمومي

(0)
 
 .019ث ممويا المرجع السابق ص آحسين بن شيخ ل
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من حيث المدعي والجية المختصة لمفصل  مينا تبيان الشروط الخاصة بالدعوىومنو يتعين ع
 القانونية لتنفيذه. واآللياتصادر ال األمرخصائص  إلى التطرقكذا و  ،فييا
 ى:: الشروط الااصة بالدعو األولالفرع 

ء من حيث رفعيا والجية المختصة بالفصل فييا سوا قر المشرع شروطا خاصة بالدعوىلقد ا 
 ويمكن جمعيا فيما يمي:

الشروط  فييا كل ىبواسطة عريضة مكتوبة يراع ترفع الدعوى ى:من حيث رفع الدعو .1
من ىذا  األولفي الفصل  إلييا اإلشارةوالتي سبق  ،ىوالبيانات الواردة في باب رفع الدعو 

المقرر لمقضاء االستعجالي سيما ما تعمق بتقصير  واإلشكالالقواعد  إطاروذلك في  ،البحث
 .المواعيد

محق الصفقة وتتمثل المصمحة في الضرر الذي قد ي أووترفع من كل ذي مصمحة في العقد 
صاحب مكتب دراسات تتوفر فيو  أوالمورد  أوفمثال المقاول  ،شخص ميتم بالمسالة أيب

المجنة في  أمامعروضو  إيداعممشاركة في الصفقة لكنو لم يتمكن من لالشروط القانونية 
ن تكون الجريدة المستعممة في أك ،المنافسة أو اإلشيارالقانونية بسبب خمل في  اآلجال
الضرر  أنقائمة رغم  ىفمصمحتو لرفع الدعو  ،دون عممو بالصفقة أحالما جيوية م اإلشيار

سيبرم من  أوابرم العقد  إذاوقد يكون المدعي ممثل الدولة  ،غير واقع لكن احتمال وقوعو وارد
.إقميمية جماعة أومية و طرف مؤسسة عم  

ضي االستعجالوبالتالي ال يفصل فييا من طرف قا اإلداريةالمحكمة  إمايتم رفعيا  ىالدعو     
 )le juge des réfères    ة المكونة عادة من رئيسيولكن من طرف التشكيمة الجماع ،(

المادة نص الثابت من  األمرجية استعجالية وىو وتفصل فييا ك ،ومستشارين إلداريةاالمحكمة 
محكمة يمكن لم « ت، والتي نصفي فقرتيا الرابعة واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  931

وىي الحالة الوحيدة الواردة في  » اللتزاماتو.. لاالدارية ان تأمر المتسبب في إخالل باالمتثا
      باب الثالث من الكتاب الرابع المتعمق بالقضاء االستعجالي االداري التي تخول  
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 ينفي ح ،الموضوع لمفصل في مادة االستعجال ىفي دعو  تمبلمتشكيمة الجماعية المنوط بيا ل
قاضي االستعجال وىو الختصاص  أسندتباقي حاالت االستعجال الواردة في ىذا الباب 

 فرد. يقاض
ذا  أو اإلداريةرئيس المحكمة  إلىصفة القاضي االستعجالي   أعطىقد كان المشرع الفرنسي  وا 

لعمل لكن ا ،فالمشرع الجزائري لم يبين ذلك في نص القانون  ،المفوض من طرفو (1)لمقاضي 
العضو المفوض من طرفو وذلك  أورئيس الجية  إلىالميمة  تمك إسنادقضائي استقر عمى ال

 .خوالنو الفصل في المسائل المستعجمةي لما يتمتع بو من خبرة وحنكة
 أو اإلشيار إجراءاتيتعمق بالطعن في صحة  موضوع الدعوى من حيث موضوع الدعوى: .2

 اإلجراءاتبأي  ،قات العموميةوالصف اإلداريةود العق إبرامعمميات  المنافسة التي تخضع ليا
المذكورة أعاله عمى  931التعاقد وما يؤكد ذلك ما جاءت بو المادة  السابقة لمرحمة األولية

تنفيذ  إجراءاتوعميو فان النزاعات التي تثار حول  ،العقد إبرامحتى قبل  ىجواز رفع الدعو 
 ىتعجالي وتكون من ضمن دعاو الصفقة تخرج عن اختصاص القضاء االس أوالعقد 

 الموضوع.
 أو اإلشيار إجراءاتالمخالفة القانونية التي شابت  أو اإلخالل إثبات ويقع عمى المدعي

المؤيدة لو عمال بالقواعد العامة المقررة في مجال  نافسة مع تدعيم دعواه بالمستنداتالم
والضرر المحتمل جراء مخالفة  العقد إبراملمصمحتو في  إبرازهىذا فضال عمى ضرورة  ،اإلثبات

 أو اإلشيارمباشرا في عممية  تأثيراالمعيب ال يؤثر  اإلجراءكان  إذاوعميو  ،تمك القواعد
 .تعمق بمبدأ الشفافية فال يمكن التمسك بو االمنافسة ال سيما م

 
 

(1) article n°2 ((sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives 

d’appel ainsi que les magistrats qu’ils désignent à cet effet et qui sauf absence ou empêchement ont une  

ancienneté minimal de deux ans et  ont atteint ou moins le grade de premier conseiller)). 
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 الصادر راألملفرع الثاني: اصائ  ا
قات يتميز بخصائص سواء من حيث والصف اإلداريةالعقود  إبرامادة الصادر في م األمر
 .تنفيذه آلياتطبيعتو وكذا  أوغتو صي
 أو اإلشيار إجراءاتومرفقاتيا وان ى ما تبين لممحكمة من خالل الدعو  إذا : األمرصيغة 1.

المناسب خالل  مراألتصدر  أنفعمييا  حترمالمنافسة المتعمقة بالعقود والصفقات العمومية لم ت
  :الصورتين إحدىالصادر  األمرويتخذ  يوما تسري من تاريخ رفع الدعوى 02
لتزام واالاالمتثال  إلىمات ابالتز  اإلخاللالجية المتسببة في  اإلداريةالمحكمة  تأمر أن :األولى

 .األمربو  لتنفيذ ما قضىفي ذلك  أجالوتحدد ليا  ،باإلجراءات
ولمدة ال تتجاوز  اإلجراءاتنياية  إلىالعقد  إمضاء بتأجيل اإلداريةالمحكمة  تأمر أن انية:الث

  .يوم 02
ينفذ لمجرد صدوره باعتباره  اإلداريةالصادر من المحكمة  األمر :الصادر األمرتنفيذ  آليات.2

الشفافية  مى معيارعالحفاظ  إلىومؤقتة تيدف  تحفظيةاستعجاليا لكونو يتعمق بتدابير  أمرا
 .قات العموميةالعقود والصف إبرامي تسبق عممية المنافسة الت وأ اإلشيار إجراءاتالمطموبة في 

كفيمة بالتنفيذ الجدي  آليات واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتاوجد قانون  األوامرولضمان تنفيذ تمك  
 إبرام إجراءاتفي  وكذلك ضمانا لمواصمة السير ،القضاء االستعجالي وأىدافوالسريع يتماشى 

في تنفيذ المشاريع العامة لمدولة ومن تمك  تأخيرحتى ال يكون ىناك  ،قاتالعقود والصف
 :اآلليات

فمثال  ،المخالف اإلجراءبتصحيح   والتزاماتالى  ل* تحديد ميمة لممتسبب في اإلخالل باالمتثا
 اإلجراءكمفة لمقيام بذلك في الوسائل المعنية يمزم الجية الم اإلشيار إجراءاتلم تراعى  إذا

ذا ،راألمالمحددة في منطوق  اآلجالواالنتياء منو في  يمة لم يكن القانون قد حدد تمك الم وا 
 تكون قصيرة. أنالمنطق يقتضي  أن إال ،ترك ذلك لمسمطة التقديرية لممحكمة
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 ،حكوم عميوة عمى المديدييىي توقيع الغرامة الت األمرالفعالة لتنفيذ  اآلليات* كذلك من 
المطموب خالل  باإلجراءالقيام  أوانو في حالة عدم االمتثال  األمربحيث يتضمن منطوق 

تاريخ انقضاء الميمة  ة تسري منيديديلمحددة يتم التنفيذ تحت طائمة الغرامة التالميمة ا
 .ضده عمى التنفيذ المالي لجبر المنفذ اإلكراهوىي نوع من  ،األمرغاية تنفيذ  إلىوتستمر 

ذا من ذلك عندما وسع  ثرأكفالمشرع الفرنسي راح  اآللياته كان المشرع الجزائري اكتفى بيذ وا 
الصفقة  أوالعقد  إبرامعن  المسئولةمراقبة مدى احترام السمطة لمن مجال قاضي االستعجال 

القانون  لو أجازبحيث  ،اصالتوالمو والنقل خاصة في قطاعات حساسة كالماء والكيرباء 
 بعض شروطو. إبطال أوالعقد  إبرام عممية تعميق أويذ العقد تنف قفو 

التشريعات الحديثة بدأت في تحديد مفيوم جديد لمقضاء  أنوما يمكن استخالصو ىو 
 بأحداالستعجالي يختمف كثيرا عن المفاىيم التقميدية فتوسيع مجاالت تدخمو أصبح يمس 

 أو اإلشيار إجراءاتفمناقشة  ،الحق بأصلعية المتعمقة بعدم المساس و شروطو الموض
الطرف المتسبب  إلزام أوالعقد  إبرام بتأجيل واألمرقبل التعاقد المنافسة ومراقبة مدى قانونيتيا 

بعض بنود العقد ال يعد مجرد  إبطال إلىالذىاب حتى  أو وماتاللتزاباالمتثال  اإلخاللفي 
تجاه الجديد نابع من التطورات الحق ولعمى ىذا اال بأصلبل يعد مساس  ،ي مؤقتظتدبير تحف

العامة في ميادين عدة وضرورة  اإلدارةالتي تشيدىا المجتمعات وتوسع مجاالت تدخل 
 .لفكرة دولة القانون تجسيدارقابة القضاء  إلىتصرفاتيا ال سيما ما تعمق بالمال العام  إخضاع

 ااصة المطمب الثالث: االستعجال في المادة الجبائية وفي بعض القوانين ال
 أكثراليدف منو ىو توفير حماية  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتالتشريع الجديد في مجال  إن

فتوسيع  ،اإلداريوذلك بتدعيم رقابة القضاء  لإلدارةلممتقاضي ضد القرارات الالمشروعة 
عند  اإلدارةضمانة لعدم حياد  اإلداري صالحيات واختصاصات  القاضي االستعجالي

 ي القوانين التويتجمى ذلك من خالل بعض من نصوص  اليا قانون مطة العامةممارستيا لمس
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 قاضي إلى منازعاتيااالختصاص في بعض  إسناد إلىفييا المشرع صراحة  أشار
المادة الجبائية في فرع الستعجال وعميو سنركز في ىذا المطمب عمى معالجة االستعجال في ا 

 ئل االستعجالية في بعض القوانين الخاصة التي تنظمالمسا إلىالفرع الثاني  خصصنو  أول
 في مجاالت ىامة كقانون الجمعيات وقانون التييئة والتعمير باألفراد اإلدارةعالقة 

  ..وغيرىما.
 ائيةبالجالفرع االول: االستعجال في المادة 

اية والتي جزء من الجب األخيرةىذه  أنمفيوم الجباية اشمل من مفيوم الضريبة عمى اعتبار  إن
 أرباحريبة عمى ضوال اإلجماليريبة عمى الدخل ضرائب المباشرة المتكونة من الضتشمل ال

رائب الغير ضوال 00/10/1951المؤرخ في  121-51الشركات المنظمة بموجب القانون رقم 
ن عرفا عدة المذي 20/12/1955الصادر في  123-51مباشرة التي نظمت بموجب القانون 

 المالية المنظمة بموجب قانون  .T.V.Aافة ضتشمل الرسم عمى القيمة الم وكذلك ،تعديالت
 بالقانونينالمنظمين وكذلك حقوق الطابع والتسجيل  41/10/1992الصادر في  41-92رقم 
   .1955 /10/12بتاريخ  121-51ورقم  1951-10-29المؤرخ في  124 -51 رقم

 أوولة ليدفع من قبل الخاضعين ليا اقتطاع مالي تفرضو الد أنياعمى  الضريبةوتعرف 
ة جبرية ونيائية من دون مقابل لتغطية أعباء الدولة مولين وفقا لقواعد قانونية بصور الم

 .(1)اجتماعية أووالمجموعات المحمية في سبيل تحقيق غايات اقتصادية 
كثيرة  ابشأنية كمورد من موارد الخزينة العامة فالمنازعات التي تثار الجباي ألىميةونظرا 

تتعمق  إماوىي  ،اإلداريةمسجل في جداول المحاكم الوالدليل عمى ذلك العدد اليائل منيا 
المفروضة عميو او خالل فرضيا او تقييميا او  بيا عن تسديد مبمغ الضريبة بامتناع المكمف

 عند التنفيذ الجبري لتحصيميا . أوما يعرف بعمميتي الوعاء والتصفية 
 
(1)

 
  .15ص  14السيد قنطار رابح مستشار بوزارة العدل منشورة في نشرة القضاء عدد  إعدادن )) النزاع الجبائي(( من محاضرة تحت عنوا 
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استخدام الوسائل الممنوحة ليا في  إلىالضرائب وفي سبيل تحصيل الضريبة تمجا  إدارةلكن 
  ،ةتكون قراراتيا مجحفة في حق المكمفين بالضريب وأحيانا ،السمطة العامة إطار
 اإلجراءاتونظرا لما تشكمو تمك  ،ولأموا ىالتنفيذ عم أوالغمق المؤقت لممحل التجاري  إلى أفتمج

 لبطأىاطرق التقاضي العادية  إتباعالمدين ال يمكن تداركيا في حالة  بأموالمن خطر محدق 
في الذي اخضع االستعجال  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  939لذا جاء نص المادة 

وكذا لقانون  ،ث من الكتاب الرابع ليذا القانونالقواعد الواردة في الباب الثال إلىالمادة الجبائية 
في جميع المنازعات ذات الطابع  اإلجراءاتالجبائية وذلك بغرض توحيد  اإلجراءات

  .حاالت االستعجال في المادة الجبائية أىمومن  ،االستعجالي في مجال الجباية
الصادر في  21/01رقم الجبائية  اإلجراءاتمن قانون  191ص المادة ما ورد في ن .1

الغمق المؤقت الطعن في  جراءبإيمكن لممكمف بالضريبة المعني  "عمى انو 00/10/0221
وذلك بمجرد  ،المؤقترفع اليد اتخذه مدير الضرائب من اجل  قرار الغمق المؤقت الذي

الذي يفصل في القضية كما ىو  إقميميامختصة ال اإلداريةرئيس المحكمة  إلىعريضة يرفعيا 
استدعائيا قانونا وال يوقف الطعن قرار  أوالجبائية  اإلدارةالحال في االستعجال بعد سماع 

 "الغمق المؤقت
ووفقا لمقواعد  إقميمياالمختصة  اإلداريةبالمحكمة قاضي االستعجال  مأماترفع  ومنو فالدعوى 

بير برفع اليد المؤقت عن ية من الدعوى ىي اتخاذ تدن الغاالالتي تحكم القضاء االستعجالي 
 غاية الطعن في دعوة الموضوع. إلىالمحل 

الجبائية والتي تخص حالة  اإلجراءاتمن قانون  124الحالة المنصوص عمييا في المادة  .0
ائق من طرف امتناع كل شخص او شركة منح حق االطالع عمى الدفاتر والمستندات والوث

م تقو  أومن نفس القانون  121 إلى 91ص عمييا في المواد من الضرائب والمنصو  أعوان
 الضرائب إلدارةالمحددة لحفظيا يجوز  اآلجالقبل انقضاء  أوا قبل اطالعيم عميي بإتالفيا
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  بالغرامة  أمرالستصدار  إقميمياالمختصة  القضاء االستعجالي لممحكمة أمام رفع دعوى 
سريانيا من تاريخ تحرير المحضر  يبدأعن كل يوم  أدنىدينار كحد  122.00التيديدية قدرىا 
 .الضرائب من االطالع عميو أعوانغاية امتثالو وتمكين  إلىالمثبت لمرفض 

 اإلداريةكذلك استقر قضاء المحكمة العميا عمى اختصاص القاضي االستعجالي بالغرفة  .4
قانون  مكرر من 151المادة  إلى تحصيل الضريبة استنادا بتأجيلبالمجمس القضائي 

عمى حالة  (1)ينطويناف ئطمب الطعن باالست أنواعتبرت  ،ىالمدنية الممغ اإلجراءات
  .استعجال

ممف  1994 /11/23بالمحكمة العميا في قرارىا الصادر بتاريخ  اإلداريةوقد اعتبرت الغرفة 
   (0)الية بسكرة في قضية )ح.ب( ضد نائب مدير الضرائب المتنوعة لو  999920رقم 
 09/29/1992في  اإلداريةة الغرفة تناالستعجالي الصادر عن مجمس قضاء با األمر أن

رفع الحجز المضروب عمى الحسابات المفتوحة باسمو  إلىالرامي  المستأنفالذي رفض طمب 
وكاالت البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي والقرض الشعبي ببسكرة كان قد اغفل  أمام
تجميد الحسابات  الضرائب إلدارةالمباشرة التي تعطي  من قانون الضرائب 340بيق المادة تط

 األمر إلغاءوعميو تم  ،1994 إلى 1992لكن الحجز استمر من سنة  ،البنكية لمدة سنة فقط
  برفع الحجز المضروب عمى الحسابات.والقضاء من جديد  المستأنف

   ي قوانين ااصةاالستعجالية فالفرع الثاني: المسائل 
والتي سبق لنا  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتفي قانون الواردة فضال عمى حاالت االستعجال 

طرق ليا ىناك مسائل استعجالية جاءت في قوانين خاصة وىي في مجمميا تيدف الى وقف تال
ر يصكرفع الدعوى وتق إجراءاتياظي مؤقت وتخضع في اتخاذ تدبير تحف إلى أوالتنفيذ 

القواعد الواردة في الباب المتعمق بالقضاء االستعجالي في  إلىالصادرة  ألوامرالمواعيد وتنفيذ ا
  .واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتقانون 

 
(1)

 
 .منشور بالمجمة القضائية 34991ممف رقم  10/12/1991بالمحكمة العميا بتاريخ  اإلداريةقرار الغرفة 

(0)
 

 .193ص  1993 األولقرار منشور بالمجمة القضائية العدد 
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ين عمى قتصر انين الخاصة ومو تمك المسائل في بعض الق إلىتطرق وانطالقا من ذلك سن
عات انز  بشأنياار طبيعة المجال الذي تنظمو والتي تث تطبيقا بحكم األكثرما ال سي البعض منيا

 .القضاء أمامتشغل حيزا كبيرا في المنازعات المطروحة و 
 ألىميتومجال البناء والتعمير كبير وذلك  لتنظيم اإلدارةفتدخل  :يرفي مجال التهيئة والتعم.1

المؤرخ في  21-04والدليل عمى ذلك صدور عدة قوانين نذكر منيا قانون التييئة والتعمير رقم 
الصادر في  20-90والقانون رقم  ،09-92المعدل والمتمم لمقانون  0223 أوت 13
في حالة  « انوعمى منو  39ث نصت المادة بحي ،المتعمق برخصة البناء 21/20/1990

بما في ذلك حجز العتاد ي ظتحف إجراء بأي أو األشغالة بوقف صدور قرار عن رئيس البمدي
 إمافييا  تصة التي تبتالجية القضائية المخ إلىيرفع دعوة استعجالية  أنوالمواد يكون لممعني 

 .  » المقررة اإلجراءاتتستمر  أوبرفع 
طالما وان البمدية طرفا في النزاع عمال  اإلداريالقضاء االستعجالي  أمامرفع ىنا ت فالدعوى

بوقف قرار البمدية  األمررض غوذلك ب واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  922لمادة اب
 .برفع الحجز عن العتاد ومواد البناء المحجوزة  أو األشغالبوقف 

 211139تحت رقم  11/21/0223 المؤرخ فيوفي ىذا الشأن قضى مجمس الدولة في قراره 
(1) 

 ،شرع فييا دون رخصة البناء إذا األشغالوقف ب اإلداريتصاص القاضي االستعجالي باخ
عمييا بمدية بوفاريك  المستأنف أن المستأنف األمراءة حيث يستخمص من قر " :وجاء فيو 
ة بناء طبقا لمقانون المذكورة دون الحصول عمى رخص األشغالشرع في  المستأنف أنعاينت 
 رسوم ممن ال 44منو وما بعدىا وفي المادة  10المادة في ال سيما  أنفاالمذكور 

 

 

 

(1)
 

  . 093ص  0223 21قرار منشور في مجمة مجمس الدولة عدد 
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 . 09/21/1991المؤرخ في  151 – 91التنفيذي رقم 
ستعجالي تمسك عن فان القاضي اال ،خرق عمدا القانون المستأنفبالنتيجة والن و حيث 

ال سيما وان  ،لمحالة المستعجمة التي كانت تميز طمب البمدية توصواب باختصاصو بمعاين
 .إصالحوال يمكن  المتنازع عمييا سينتج عنو ضرر األشغالمواصمة 

 ."المستأنف األمر تأييدوغير سديد وبالنتيجة  سمؤسغير  االستئنافوعميو القول بان 
بنزع الممكية لممنفعة العامة الصادر في  المتعمقةحدد لمقواعد بخصوص القانون الم أما
الواردة في الفصل الخامس تحت عنوان القرار  09فالمادة  91/11تحت رقم  05/23/1991

  :والحقوق المطموب نزع ممكيتيا نصت عمى انو ألمالكاالخاص بقابمية التنازل عن  اإلداري
 دلإلشياد الضرورة من الجية القضائية المختصة تطمب عن أن المخولة اإلداريةلمسمطة  " 
 االستعجال". إجراءويصدر القرار القضائي حينئذ حسب  األموالاستالم ب

وضع يدىا عمى  أوبحيازتيا  لإلدارة اإلداريويقصد بذلك ترخيص القاضي االستعجالي 
 (.1)لممنفعة العامة المنزوعة األموال

  :السياسية األحزابفي مجال  .2
المتضمن القانون العضوي المتعمق  1995مارس  21المؤرخ في  29-95ون رقم القان
الطعن في القرارات وزير الداخمية والجماعات  إمكانيةتمنح  منو 41السياسية فالمادة  ألحزاببا

المؤسسين لمحزب  اءاألعضات من طرف المحمية التي يتخذىا في حالة خرق القانون وااللتزام
 :احد الصور التالية  تأخذوىذه القرارات  امشكل خطرا عمى النظام العت أنوالتي من شانيا 

 
 
 
(1)

 .090ث ممويا المرجع السابق ص آلحسن   
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  .قرار نيائي بتعميق كل األنشطة الحزبية لألعضاء المؤسسين -
 .قرار نيائي بمنع كل األنشطة الحزبية لألعضاء المؤسسين -
 .األنشطةمة لممارسة ىذه المقرات المستعمقرار بغمق المقر او  -

 التأسيساخمية تكون في حالة ماذا كان الحزب في طور الدالتي يتخذىا وزير  اإلجراءاتفيذه 
يا وتخنق حرية طاتفي استخدام سم اإلدارةلو وحتى ال تتعسف  ي،التأسيسمؤتمر الأي قبل عقد 

رقابة  إلىقرارات تمك ال القانون اخضعالممارسة السياسية والمساس بمبادئ الديمقراطية 
المحكمة  أمام وزير الداخمية المؤسسين بالطعن في قرارات لألعضاءبحيث خول  ،القضاء
 االستعجال وفي اجل ال يتعدى شير. إلجراءاتوفقا  ىالتي تفصل في الدعو  اإلدارية

القانونية التي يمارسيا  اتقرو بالخفيي تتعمق  41/3حالة المنصوص عمييا في المادة لا أما
زير لو استقرار الدولة منح المشرع  أساسم لكونو اعمى النظام الع فاظحالف ،معتمد حزب

بالجزائر العاصمة لممطالبة بتعميق نشاط   اإلداريةالمحكمة  إلىجوء مالداخمية  الحق في ال
في اجل ال و االستعجال  إلجراءاتق مقراتو والفصل فييا يكون وفقا الحزب او حمو او غم
 ى.عتبارا من تاريخ رفع الدعو يتعدى شير واحد ا

الحق  أصللكن يفصل في و مؤقتة القاضي ال يصدر تدابير  أن إليو اإلشارةجدر ا توم 
ام ظشرع ولحماية النولكن الم ،سياسي يعد حكم فصل في مسالة جدية فالقضاء بحل حزب

سواء  يما تعمق بتقصير المواعيدفإلجراءات االستعجال خاصة  الدعاوى العام اخضع مثل ىذه
وكذلك في تقصير اجل  في تبادل العرائض والمذكرات أوالتكميف لمحضور لمخصم  حيث من

 فييا.الفصل 
 اممينيف العمومي تتعمق بحقوق العوظكثير من منازعات الال في مجال الوظيف العمومي:.3

ن م األسموبلكن ىذا  ،باإلضرابالتعبير عن مطالبيم  إلى نو يمجئفي القطاع العام والمذين 
شفيات المست إضرابالتعبير قد يؤدي في بعض الحاالت الى شل نشاط مرفق حيوي كما في 

 نظم المشرع ىذا  ويشكل خطرا عمى حياة الكثير من المرضى ولذلك
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  اإلضرابتعمق بحق الم 1992فبراير  21المؤرخ في  92/20الحق بموجب القانون رقم 
بمفيوم المادة  اإلدارةوالتي تكون لمستخدمة بأنو يجوز لمييئة ا منو 41بحيث نصت المادة 

المؤسسات  إحدى أو  –البمدية  -الوالية-الدولة – واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمن قانون  922
العمل مستيدفين بذلك عرقمة  أماكنفييا قد احتموا ظإذا كان مو  اإلداريةالعمومية ذات الصبغة 

 إقميمياة ختصالم اإلداريةتعجالي بالمحكمة القضاء االس أمام ىترفع دعو  أنحرية العمل 
 تأكدهىما و  .شرطين ييراع األمر هإصدار فالقاضي االستعجالي عند  ،المحتمة األماكن إلخالء

من احتالل العمال الماكن العمل بغرض عرقمة حرية العمل وذلك يشكل خطرا في المرافق 
الشرط الثاني و  ،صر االستعجالالتي تقدم خدمات حيوية كالمستشفيات وىو ما يبرر قيام عن

من عدمو  اإلضرابالصادر يكون عبارة عن تدبير مؤقت فيو ال يفصل في شرعية  األمر أن
  .العمل وعدم عرقمة حرية العمل بالنسبة لمعمال الغير مضربين أماكنحماية  إلىلكن ييدف 
ي عدم وجود حاالت وىذا ال يعن أىميةىي ذات  االستعجالية التي تطرقنا لياسائل موعميو فال

 لكن المجال ال يتسع لذكرىا وحصرىا جميعا . أخرىفي قوانين  أخرى
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 :الخــاتمــة
 
وقد تأكدت حقيقة ىذا الموضوع  ،اإلدارية موضوع البحث كان حول االستعجال في المادة 

الذي عولج بطريقة تحميمية ونظرا لمدور الذي يمعبو القضاء االستعجالي في تسوية الكثير من 
رق في وتم التط ،النزاعات بطريقة سريعة فكان لزاما عمينا دراسة كل الجوانب المتعمقة بو

الفصل األول إلى نظام االستعجال اإلداري وفي المبحث األول منو حددنا الشروط 
قيام حالة االستعجال وىو الشرط  ب تحققيا في الطمب االستعجالي وىماالموضوعية الواج

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 229المنصوص عميو في المادة 
أن تقدير قاضي االستعجال ألسباب االستعجال التي وتوصمنا إلى استقرار القضاء عمى   

 تسوغ اختصاصو بنظر الدعوى ال يكون في وقت رفعيا بل بما قام منيا وقت الفصل فييا.
أما الشرط الثاني المقيد الختصاص قاضي االستعجال ىو عدم المساس بأصل الحق    

راءات المدنية واإلدارية من قانون اإلج 281وىو ما كرسو المشرع الجزائري في نص المادة 
لكن أعمال ىذا  -فالقاضي االستعجالي يأمر بالتدابير المؤقتة وال ينظر في أصل الحق
بل تحقيق العدالة  ،الضابط بشكل حاد من شأنو أن يغل يد القاضي ويبعده عن الحقيقة

ى بأغمب التشريعات الحديثة دأالمستندات بشكل دقيق األمر الذي يقتضي اإلطالع عمى 
 اآلخذ بيذا الشرط بنسبية.

رفع الدعوى عمى ضوء قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والذي ثم تطرقنا إلى إجراءات    
مع وجوب تمثيل الخصوم  في عدم قبول الدعوىوالمتمثل  ،عمى عدم احتراميا ارتب جزاء

 .ل المتقاضين بالمصاريفبمحام وىو األمر الذي سيرىق كاى
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وتبين من الدراسة أن  ،في ىذا المبحث الشروط المتعمقة بقبول الدعوى عالجنا كذلكو   
قائمة وقد تكون محتممة، والمشرع الجزائري في قانون اإلجراءات المدنية المصمحة قد تكون 

استبعد  -المشرع –منو مع اإلشارة إلى كونو أي  81واإلدارية أخذ بيذا المبدأ وفقا لممادة 
 بول الدعوى باعتبارىا عنصر غير مستقر.األىمية من دائرة شروط ق

وفي المبحث الثاني من ىذا الفصل بينا كذلك االختصاص النوعي لمقاضي االستعجالي   
اإلداري توصمنا إلى أن المعيار العضوي ىو أساس تحديد االختصاص النوعي عمال بالمادة 

منو  192تيما المادة من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية مع وجود استثناءين حدد 199
مكرر من قانون اإلجراءات المدنية  90والتي جاءت لحصر االستثناءات الواردة في المادة 

العضوي بصفة شبو مطمقة خالفا لما كان عميو  الممغى وىو ما يؤكد أخذ المشرع بالمبدأ
 الحال في القانون القديم.

 وموطن المدعى عميو كمعيار ،اإلقميمي بمفيومو الجديدوتطرقنا كذلك إلى االختصاص 
وخمصنا  ،لتحديد االختصاص مع إبراز االستثناءات الواردة عمى تمك القاعدة بنص صريح

من قانون  190العام وفقا لممادة االختصاص اإلقميمي من مسائل النظام إلى اعتبار 
 دعوى.رىا القاضي تمقائيا وفي أية مرحمة كانت عمييا الاالجراءات المدنية واالدارية يثي

أما المبحث الثالث من الفصل األول فقد تكممنا عن طبيعة األمر االستعجالي وتبين لنا   
بأن المشرع لم يفرد لو شكال أو صيغة معينة وبالتالي فيو يتخذ شكل األحكام ال سيما فيما 
تعمق بالبيانات الواجب توافرىا تحت طائمة البطالن ورغم ذلك فمألمر االستعجالي خصائص 

لكونو يتعمق بتدابير مؤقتة ينتيي مفعوليا بالفصل  ،يزه ال سيما فيما تعمق بطابعو الوقتيتم
والميزة الثانية تخص حجيتو فيي  ،في موضوع النزاع من طرف الجية القضائية المختصة

في حين القضاء الفرنسي اعتبرىا عديمة الحجية ألن األوامر االستعجالية ال  ،مؤقتة وجزئية
 ية.تتسم بالقطع
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نيا معجمة النفاذ بقوة القانون  وبينا كذلك  خالل تطرقنا إلى تنفيذ األوامر االستعجالية وا 
 فالطعن باالستئناف ال يوقف التنفيذ. ،وتستمد ذلك من طبيعتيا

 عن في األمر االستعجالي وبين أنو غير قابلوفي آخر الفصل األول عالجنا الط  
وأن البعض  ،نون اإلجراءات المدنية واإلداريةمن قا 251لممعارضة بصريح نص المادة 

ىا عدديوما أمام مجمس الدولة وقد  85منيا قابل لالستئناف كقاعدة عامة خالل أجل 
الناطقة بالتدابير  ر غير قابل لالستئناف ال سيما االوامرفي حين البعض اآلخ ،القانون

التعدي أو االستيالء أو الغمق الضرورية كوقف تنفيذ القرارات اإلدارية المطعون فييا بسبب 
دة النظر وتوصمنا كذلك إلى عدم قابميتيا لمطعن بالنقض أو لاللتماس بإعا ،اإلداري المؤقت

 ذلك أي مجال لمتأويل أو االجتياد في ىذه المسألة. احة عمىر ولم يترك المشرع بالنص ص
فتم التعرض في  ،التووفي الفصل الثاني تم التركيز عمى نطاق االستعجال اإلداري أو مجا  

المبحث األول منو إلى وقف تنفيذ القرارات اإلدارية بعد أن تطرقنا إلى المقصود بالقرار 
اإلداري حددنا شروط وقف التنفبذ والمنصوص عمييا وىي وجوب الطعن في القرار اإلداري 

 وكذلك توافر أسباب جدية من شأنيا أن تحدث شك جدي ،باإللغاء أمام قضاء الموضوع
 .حول مشروعية القرار اإلداري موضوع طمب وقف التنفيذ

من قانون  228وتطرقنا كذلك إلى حاالت وقف التنفيذ المنصوص عمييا في المادة  
ء الغير مشرع ىي حالة التعدي وشروطيا وحالة االستيالو  ،اإلجراءات المدنية واإلدارية

 ة ىي حالة الغمق اإلداري.وصوره والحالة الثالث
االستعجالية في ميداني إثبات في المبحث الثاني منو فقد ركزنا فيو عمى التدابير أما    

مستقبمية الحالة والتحقيق باعتبارىا تدابير مؤقتة وتحفظية تيدف إلى تييئة الدليل لمنازعات 
 وقد حممنا في ىذا المبحث اإلجراءات المتبعة في استصدار األمر بإثبات الحالة ثم 
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والذي يتسم بطبيعة خاصة تميزه عن األوامر االستعجالية األخرى  ،بينا طبيعة ىذا األمر
 باعتباره ييدف إلى تييئة وحماية الدليل من الزوال قد يمجأ إليو في عممية اإلثبات 

ثم قمنا بدراسة تدابير التحقيق وبينا  ،لمنازعات محتممة مستقبال واتضح أنو ذو حجية مؤقتة
إلى اختصاص القاضي االستعجالي اإلداري يعبر عمى مدى اتجاه المشرع أن اسنادىا 

الجزائري إلى توسيع مجال تدخل القضاء االستعجالي ومنحو السمطة في اتخاذ ما يراه من 
ولكن بناء عمى طمب األطراف لتييئة وحماية الدليل من الزوال واالندثار وىي  ،تدابير

وبالطبع تطرقنا إلى شروطو الواردة  ،ال في ىذه المسألةالعوامل المبررة لقيام حالة االستعج
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية واتضح أنيا تخضع  288 – 289في نص المادتين 

االستعجال من رفع لمدعوى وتبميغ المدعى عميو بيا لتقديم  لجميع اإلجراءات الواردة في باب
الصادر بشأن تدابير التحقيق لو ميزات خاصة واألمر  ،المنازعة القضائية دفاعو رغم غياب

 فيما تعمق بالحجية فيي تقتصر عمى طرفي الدعوى.
الثالث من الفصل الثاني عن حاالت االستعجال أو المسائل وقد كشفنا في المبحث    

المستعجمة التي جاء بيا قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية متأثرا ببعض التشريعات الحديثة 
وبينا إمكانية إصدار القاضي  ،يق الماليبسنسي ومنيا االستعجال في مادة التن الفر كالقانو 
يق مالي لمدائن في انتظار الفصل بسجالي ألمر يمزم اإلدارة أو المدعى عميو بدفع تاالستع

 في دعوى الموضوع بشرط أن ال يكون الدين متنازع فيو بصفة جدية.
مادة إبرام العقود والصفقات أو ما يعرف في القانون وكذلك عالجنا المسائل المستعجمة في   

 .(Réfères précontractuels)المقارن باالستعجال ما قبل التعاقد 
وبينا كيف يتدخل القاضي االستعجالي اإلداري في مراقبة مدى احترام اإلجراءات المتعمقة  

 ية فييما.أو المنافسة ومدى احترام مبدأ الشفافبعممية اإلشيار 
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 .وأشرنا إلى أن الغاية من وراء ذلك ىو حماية المال العام من االختالس والتبديد 
وتطرقنا كذلك إلى حاالت االستعجال في قانون الجباية وكذا إلى المسائل المستعجمة  

المنصوص عمييا في بعض القوانين كقانون التييئة والتعمير وقانون األحزاب السياسية 
  وغيرىما.

 البحث توصمنا إلى النتائج التالية: وفي نياية    
أنو ورغم أىمية القضاء المستعجل وفائدتو المتميزة في تسوية النزاعات بسرعة ودون  أوال:

 تكاليف باىضة فإن التشريع لم يعطو بعد اىتماما كافيا كالذي نالو قضاء الموضوع.
جراءات ي قانون اإلإن النصوص القانونية المنظمة لمقضاء االستعجالي الواردة ف ثانيا:

ة بجميع الجوانب فالمتصفح لمقانون يالحظ وأن المشرع لم يتطرق المدنية واإلدارية غير ممم
ار عند تنفيذ لمتعمقة بإشكاالت التنفيذ التي تثإلى اإلجراءات والقواعد التي تحكم المنازعات ا

ا عرضة لبعض األوامر االستعجالية خاصة وأنيا تتميز بصفة النفاذ المعجل مما يجعمي
 اإلشكاالت.

إن عدم إخضاع بعض األوامر االستعجالية لمطعن باالستئناف ال سيما تمك الصادرة  ثالثا:
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية من شأنو المساس بمبدأ  228، 282تطبيقا لممواد 

ضائي دستوري ىام و المعروف بمبدأ التقاضي عمى درجتين الذي وجد لتحصين الحكم الق
منح فرصة لمطرف المحكوم عميو بعرض النزاع عمى درجة بمن كل عيب أو خطأ وذلك 

ثانية يكتسب قضاتيا كفاءة عالية وخبرة طويمة في القضاء كفيمة باستدراك كل خطأ أو عيب 
 في تطبيق القانون شاب األمر المستأنف.

ع الجزائري لمفيوم دقيق توصمنا أيضا من خالل ىذه الدراسة إلى عدم تحديد المشر   رابعا:
لمصطمح عدم المساس بأصل الحق خاصة مع التطورات الحديثة التي عرفيا القضاء 

 رد من شأنو أن يؤدي إلى االستعجالي اإلداري وتوسيع مجاالت تدخمو فالغموض الوا
 



 الخاتمــة  
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د مما يؤدي إلى الحكم بعدم االختصاص النوعي في كثير من المنازعات ىي من تطبيقو بح
 .صاص قضاء االستعجالصميم اخت

فشيئا عن شرط عدم المساس بأصل الحق والبعض من التشريعات الحديثة بدأت تتخمى شيئا 
 وذلك ثابت من خالل ضم بعض المنازعات الموضوعية الختصاص القضاء 

 االستعجالي.
ازدواجية القضاء تقتضي وجود ىيئات قضائية إدارية موازية لتمك القائمة في القضاء  :خامسا
ومنو كان عمى المشرع إيجاد محاكم تضطمع بالنظر والفصل في االستئنافات  ،العادي

المرفوعة ضد األوامر وما يصدر عن ىذه األخيرة من أوامر تكون محل طعن بالنقض أمام 
 مجمس الدولة وكل ذلك في آجال قصيرة.

ظر إلى تزايد إعطاء أىمية لمقضاء االستعجالي اإلداري بالنذلك نرى أنو من الواجب ل   
يجاد صيغ جديدة تنظمو كفيمة بتدارك النقائص المالحظة وذلك ال ي إال  تأتىنشاط اإلدارة وا 

من خالل المراجعة الدورية لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية واألخذ بما توصمت إليو 
 التشريعات الحديثة في الدول المتطورة في ىذا الميدان.

 
 

 د اهلل وتوفيقهمتمت بح                                        

 
 



 

 

 ق ائمة المراجع  
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