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  اإلداريةإجراءات رفع الدعوى 
 



  
 

   إلى من منحني اإلحترام ، الحب و اإلخالص، من دعمني و ساندني ألكمل درب الدراسة

 زوجي الغالي

إلى من عشت بداخمها و تعيش بداخمي إلى الصدر الدافئ و القمب الحنون إلى من تعطي 
 وال تأخذ إلى من أهواها حتى النخاع

 أمي الحبيبة

إلى الرجل الذي ظل كالجبل الشامخ و لم يتزعزع، إلى من أخذني بأوتار عقمه و سقاني بدم 
 قمبه أبي الغالي

 إلى فمذات كبدي أوالدي األعزاء

 أنفال، إبتسام ومحمد عبد الجميل

 إلى أغمى ما قدمه والداي إخوتي و عزوتي

  القانون القضائي2019إلى صديقتاي فتحية و سميمة وكل زمالئي دفعة 

 



       
      

 

  أستيل شكري بشكر اهلل عز وجل عمى كل النعم التي أنعم بيا عمي و نسألو الرحمة 

 و العفو و السداد

و ال يسعني في ىذا المقال إال أن أتقدم بالشكر لزوجي العزيز، الوالدين الكريمين أطال اهلل 
 في عمرىما لما وفروه لي من راحة حتى أتم ىذا العمل عمى أكمل وجو

كما أتقدم ببالغ احترامي و تقديري األستاذ الفاضل مزيود صايفي الذي لم يبخل عمي طول 
مدة البحث بتوجيياتو، و نصائحو القيمة التي بفضميا تم إنياء ىذه المذكرة في صورتيا 

 .النيائية فجزاه اهلل ما قدم و أفاد كما أتقدم بجزيل الشكر لألساتذة أعضاء المجنة

كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لعمال مكتبة جامعة صالمندر الذين لم يبخموا عمي 
 .بمساعداتيم و تسييالتيم

 .أشكر كل من ساىم في مساعدتي

 .سواء من قريب أو من بعيد عمى إنجاز ىذا العمل



 أ
 

 
    

،وجدت الدولة الجزائرية نفسيا أمام مجموعة 1962عند استرجاع السيادة الوطنية سنة     
عوائق و مخمفات العيد االستعماري عمى جميع المستويات االجتماعية و االقتصادية و 

 فقضى في بيان أسبابو 31/12/1962 المؤرخ في 62/157الثقافية، وقد حسم القانون رقم 
في منطوق مادتيو باستمرارية تطبيق التشريع الفرنسي ، إال ما كان يتنافى مع السيادة 

 تم االحتفاظ بالمحاكم اإلدارية الثالث الموجودة في 62/157و إعماال لمقانون رقم .الوطنية
 . كل من الجزائر العاصمة، قسنطينة ووىران التي كانت تنذر في المنازعات اإلدارية

  و لم تدم المرحمة االنتقالية التي شيدىا النظام القضائي في الفترة التالية لالستقالل طويال، 
 المؤرخ في 65/278إذ ما لبث المشرع أن نسج إصالحا ىيكميا جديدا،حممو األمر رقم 

 المتضمن التنظيم القضائي، فألغى ىذا األمر المحاكم اإلدارية الثالث، و 16/11/1965
أحدث خمسة عشرة مجمسا قضائيا، و يكون بذلك قد وضع حدا لالزدواجية في مجال 

المنازعات التي عرفيا النظام القضائي الجزائري، و تم تخصيص غرفا إدارية عمى مستوى 
المجالس القضائية و غرفة إدارية عمى مستوى المجمس األعمى، و عيد إلييا الفصل في 

 .المنازعات اإلدارية

    و بيدف تقريب العدالة من المتقاضين تم الرفع من عدد الغرف اإلدارية من ثالثة إلى 
، لمنظر في 29/04/1986 الصادر في 86/107عشرين غرفة بموجب المرسوم رقم 

 .المنازعات اإلدارية

 آثار كبيرة، سواء عمى الجانب السياسي أو 1989    و قد كان لصدور دستور 
االقتصادي، إلى جانب االنفتاح نحو الرأسمالية و العزوف عن االشتراكية التي كانت منيجا 



 ب
 

متبعا منذ االستقالل، فصدرت مجموعة من القوانين لسد الفراغات التي طرأت عند التحول 
من النظام المنتيج و ذلك من أجل الرقي بالقضاء الجزائري إلى مرتبة القضاء عن مختمف 

 .  الدول المتقدمة و تكريسا لدولة القانون و إرساء لمبدأ العدالة و المساواة بين الجميع

 دخول البالد عمى الصعيد 1996    لقد ترتب عمى مصادقة الشعب عمى دستور 
القضائي، نظاما قضائيا ىو نظام االزدواجية يختمف من حيث ىياكمو و إجراءاتو عن نظام 

 المؤرخ 98/01و تأكد ذلك في جممة من القوانين العضوية،القانون العضوي . وحدة القضاء
 المتعمق باختصاصات مجمس الدولة و تنظيمو و عممو، و القانون 30/05/1998في 

 يتعمق بالمحاكم اإلدارية،و القانون العضوي 30/05/1998 المؤرخ في 98/02العضوي 
 و يتعمق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيميا و 30/07/1998 المؤرخ في 98/03

 .عمميا

    إن الدعوى اإلدارية تعتبر دعوى حديثة مقارنة بالدعاوى العادية، فيي حق الشخص 
سواء كان طبيعيا أو معنويا في أن يمجأ إلى القضاء بطمبو في رفع دعوى اإللغاء أو إعادة 

 .  الحال إلى ما كان عميو أو التعويض عنو

   و ىي أيضا اإلجراءات القضائية التي تتخذ أمام القضاء اإلداري لممطالبة بإصالح اآلثار 
 .المترتبة عن األعمال اإلدارية

    ومن ىنا نجد أن ىناك مجموعة من الشروط و اإلجراءات التي يجب أن تتوفر في رافع 
الدعوى، و يكون ممزما بإتباعيا، و إال اعتبرت دعواه غير مقبولة أمام الجية القضائية 

 .المختصة

موضوع ىذه المذكرة إلى تسميط الضوء عمى قضاء يعتبر حامي الحقوق و      وتتمثل أىمية
الحريات الخاصة لألفراد، بتدخمو في حالة تعسف الغدارة العامة، لذا يمكن تقسيم ىذه 

 .األىمية من جانبين ىما جانب عممي و جانب عممي



 ج
 

تكمن أىمية الموضوع العممية في وجود اختالف بين شروط و إجراءات المنازعة      
 .اإلدارية التي تميزىا عن المنازعة العادية

 .تبرز في إعطاء الفرد الحق في الطعن و المجوء لمقضاء اإلداري الستعادة حقوقو

تبرز األىمية العممية ليذا الموضوع في كثرة المنازعات اإلدارية و تزايد حجم القضايا مما 
 .أدى إلى وجود قضاء إداري مستقل

أيضا تأتي في كونو ييدف لمنع اإلدارة من التعسف في استعمال سمطاتيا و تقييد األفراد    
 .من خالل رفع دعاوى قضائية حقيقية

  و تتمثل أسباب اختيارنا ليذا الموضوع في أسباب ذاتية و أخرى موضوعية، فأما األسباب 
إن السبب الرئيسي في اختيار الموضوع يعود بالدرجة األولى إلى االىتمام المتواصل  الذاتية

بالقضاء اإلداري، و أيضا يكمن في التعرف عمى أىم المستحدثات في اإلجراءات من شأنيا 
و أما الموضوعية فتتمثل في      . مساعدة األفراد في المجوء إلى القضاء اإلداري بكل سيولة

التعرف عمى أىم خصائص إجراءات التقاضي في المادة اإلدارية و الوقوف عند الجانب 
التطبيقي لمقانون في الييئات القضائية، و االستفادة من اإلسقاطات العممية لمنصوص 

 .القانونية

   وكذا منح المشرع الجزائري القاضي اإلداري النظر و الفصل في ىذه الدعاوى من خالل 
 .المواد التي قام بسنيا و تعديميا في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد

كثرة المصادر و المراجع في الموضوع     و أما عن الصعوبات التي لقيناىا أثناء البحث ىو
لدرجة التشتيت و التكرار، كما أن جميا قديم تناول القوانين السابقة التي عالجت جانب 

 .إجراءات التقاضي في نظام وحدة القضاء السابق



 د
 

:    ومن ىنا فإن اإلشكال الجوىري في ىذا الموضوع تمت صياغتو عمى الشكل التالي
ماهي إجراءات سير الدعوى اإلدارية؟و ماهي طرق الطعن و الطرق البديلة لحل النزاعات 

 اإلدارية؟

      و قد اتبعنا في ىذه الدراسة المنيج التحميمي الوصفي، و ذلك من خالل عرض 
مختمف مواد ىذا القانون وشرحيا بنوع من التفصيل،باالعتماد عمى مراجع في شرح قانون 
اإلجراءات المدنية و اإلدارية، و كذا التغيرات القانونية التي طرأت عمى قانون اإلجراءات 

 .المدنية و اإلدارية، و قد حرصنا عمى تتبع التسمسل المنيجي و المنطقي في العرض

 :و لمعالجة الموضوع اعتمدنا دراستو في الخطة التالية

الفصل األول يتناول شرط رفع الدعوى اإلدارية و سيرىا، و كان ذلك ضمن مبحثين، يتم 
الشروط العامة و الخاصة بالدعوى اإلدارية،أما المبحث الثاني :التطرق في المبحث األول

 .الفصل في الدعوى اإلدارية و االستعجالية

طرق الطعن و الطرق البديمة لحل النزاعات اإلدارية في مبحثين، : و يتناول الفصل الثاني
المبحث األول طرق الطعن في األحكام القضائية و األوامر االستعجالية اإلدارية وجاء في 
المبحث الثاني الطرق البديمة لحل النزاعات اإلدارية، و خاتمة استعرضنا من خالليا أىم 

 .النتائج التي توصمنا إلييا
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  شروط رفع الدعوى اإلدارية و سيرها:الفصل األول

 

      لقد أوجب المشرع الجزائري في قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية عمى رافع 
الدعوى أف يتبع مجموعة مف الضوابط و الشكميات مف أجؿ قبوؿ دعواه أماـ الجيات 

. القضائية

    و كذا أف تتوفر فيو شروط معينة ، ألف الشخص الطبيعي في النزاع اإلداري يجد 
نفسو دائما أماـ شخص معنوي يمتاز عنو بامتيازات السمطة العامة و يؤدي ىذا باإلدارة العامة 
إلى استغالؿ ىذا الوضع لصالحيا ، لذا واجب عمينا في ىذا الفصؿ تبياف أىـ الشروط الواجب 
توافرىا سواء في الدعوى اإلدارية في حد ذاتيا أو في رافعا حتى تكوف إجراءات التقاضي سميمة 

      فأما المبحث األوؿ فيتضمف الشروط العامة : وليذا قمنا بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف 
        و الخاصة لرفع الدعوى اإلدارية و المبحث الثاني فيتناوؿ الفصؿ في الدعوى اإلدارية 

.  و الدعوى اإلستعجالية
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الشروط  العامة و الخاصة لرفع الدعوى اإلدارية : المبحث األول 

 البد مف توافر مجموعة مف الشروط حتى تتحقؽ بحقوقو،ليتمكف المدعي مف المطالبة 
. عممية التقاضي و تتمثؿ في الشروط العامة و الخاصة لرفع الدعوى اإلدارية

الشروط العامة لرفع الدعوى اإلدارية : المطلب األول 

  بالرجوع لألحكاـ المقررة في قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية نجده قد وضع شروطا 
: تتعمؽ باألطراؼ ، و شروطا تتعمؽ بالعريضة سوؼ نشرح ذلؾ في الفروع اآلتية

الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى : الفرع األول 

ترفع الدعوى مف طرؼ المدعي في الدعوى اإلدارية، و ىو الشخص القانوني الذي 
 .1يبادر بالمجوء إلى القضاء طالبا حقا معينا ، حسب نوع الدعوى اإلدارية

 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية و جاءت بعنواف األحكاـ 13نصت المادة 
    اليجوز ألي شخص التقاضي ما لـ تكف لو صفة ، ₺: المشتركة لجميع الجيات القضائية 

. و لو مصمحة قائمة أو محتممة يقرىا القانوف

. 2₺يثير القاضي تمقائيا انعداـ اإلذف إذا ما اشترطو القانوف

 مف قانوف اإلجراءات المدنية 459 المذكورة أعاله و المادة 13و يبدو بالربط بيف المادة 
و لقد ذىب األستاذ عبد اهلل  .  استبعد شرط األىمية 13 أف المشرع في المادة 1966لسنة 

 
                                       

 .123، صفحة 2010محمد الصغير بعمي، الوجيز في اإلجراءات القضائية اإلدارية، دار العمـو ، عنابة، الجزائر، سنة  -1
 المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية، المعدؿ و المتمـ ، 25/02/2008 ، المؤرخ في 08/09القانوف رقـ  -2

 .23/04/2008 ، المؤرخة في 21الجريدة الرسمية العدد 
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 و انتيى إلى نتيجة أف النص القديـ 459 مع ربطيا بالمادة 13مسعودي منتقدا المادة 
. 1أكثر توفيقا مف النص الجديد إال فيما يخص األىمية

مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية فقد ورد فييا  642غير أنو بالرجوع إلى المادة 
حاالت بطالف اإلجراءات ، أشير فييا بوضوح لحالة انعداـ أىمية الخصـو و انعداـ التفويض 

. بالنسبة لممثؿ الشخص الطبيعي أو المعنوي

شرط الصفة لقبول الدعوى اإلدارية : أوال

: مفيوميا-أ

لـ يعرؼ المشرع الجزائري الصفة، و عمى مستوى الفقو حدث خالؼ كبير فيما يخص 
استقالؿ ىذا الشرط عف شرط المصمحة، أو اعتبار الصفة وجو أو وصؼ مف أوصاؼ 

. و فيما يمي يأتي توضيح مفيوميا. 3 المصمحة

ويقصد بالصفة في التقاضي أف يكوف المدعي في وضعية مالئمة لمباشرة الدعوى أي 
. أف يكوف في مركز قانوني سميـ يخوؿ لو التوجو القضاء

. ومف المفيد اإلشارة أف ىناؾ اتجاه في الفقو يدمج شرط الصفة مع شرط المصمحة

 

 
                                       

، جسور لمنشر و ₺اإلطار النظري لممنازعات اإلدارية₺عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ  -1
  . 266-265، صفحة 2013التوزيع، الجزائر، سنة 

 حاالت بطالف العقود غير القضائية و اإلجراءات مف ₺: مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية عمى أنو64نصت المادة  -2
اندـ األىمية أو التفويض لممثؿ الشخص -2انعداـ األىمية لمخصـو -1:حيث موضعيا مددة عؿ سيؿ الحصر فيما يأتي 

. ₺الطبيعي أو المععنوي  
.  89، صفحة 1980 محمد محمود ىاشـ، قانوف القضاء المدني، دار الفكر، بيروت، سنة - 3
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الوضعية التي يحتج بيا المدعي لمقياـ بدعواه و التي تأثرت ₺:ولقد عرفيا البعض بأنيا
. 1₺سمبا بالقرار المطعوف فيو أماـ قاضي اإللغاء

       الرمز أو الخاصية المعترؼ بيا قانونا لمشخص (أىمية التقاضي )و تعتبر الصفة
. 2التي تخولو سمطة التصرؼ أماـ القضاء لمدفاع عف حقوقو  (طبيعي أو معنوي )

: التمييز بين الصفة و الصفة اإلجرائية-ب

الصفة ىي ببساطة القدرة عمى المجوء إلى القضاء بقصد الدفاع عمى حؽ أو مصمحة، 
وىي تختمؼ عف الصفة اإلجرائية أو التمثيؿ القانوني ،و ىي أف يرفع شخص دعوى نيابة عف 
صاحب الصفة فييا ،أو أف يرفع مف يمثؿ ىذا الشخص قانونا و تظير الصفة اإلجرائية في 
حالة تمثيؿ األشخاص المعنوية أماـ القضاء ، أو في حالة تمثيؿ األشخاص الطبيعية لنقص 

. 3في األىمية

: شرط المصمحة لقبول الدعوى اإلدارية: ثانيا 

مف المسائؿ البدييية أف كؿ رافع دعوى إدارية أو غير إدارية ينبغي أف تكوف لو مصمحة 
لذلؾ يقاؿ ال دعوى حيث .في إثارة النزاع و عدـ وجود ىذه المصمحة كفيؿ بعدـ قبوؿ الدعوى 

 .4ال مصمحة، و المصمحة مناط الدعوى 

 

                                       
، الطبعة األولى، ₺دراسة تشريعية و قضائية وفقيية₺عمار بوضياؼ، دعوى اإللغاء في قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية  -1

 .85، صفحة 2009الجسور لمنشر و التوزيع، الجزائر، سنة 
، الجزء الثاني، ديواف المطبوعات الجامعية، ⁽الدعاوى و طرؽ الطعف اإلدارية⁾رشيد خموفي، قانوف المنازعات اإلدارية  -2

 .39، صفحة 2011الجزائر، سنة 
 .115، صفحة 2013عبد القادر عدو، المنازعات اإلدارية، دار ىومة، الجزائر، سنة  -3
 .269عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ، المرجع السابؽ، صفحة  -4
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: مفيوم المصمحة- أ

 و المقصود بالمصمحة في قانوف المرافعات الفائدة التي تعود عمى رافع الدعوى جراء   

 و ىذا الشرط بمكاف إذ ىو الذي يضمف دوف .فقطالحكـ لو بجميع طمباتو أو ببعضيا 
 .1غيره مف الشروط جدية الدعوى التي يرفعيا المدعي، أيا كانت طمباتو

و يمكف تعريؼ المصمحة بأنيا الحاجة إلى حماية القانوف أو ىي الفائدة أو المغنـ الذي 
 المادية ، بؿ تتعدى إلى نطاؽ الفوائدو المصمحة ال تقؼ عند نطاؽ .الدعوىيعود عمى رافع 

الفوائد المعنوية كما في التعويض عف مس الكرامة و الشعور، و يشترط أف تكوف المصمحة 
. قائمة منذ تاريخ رفع الدعوى و مستمرة حتى الفصؿ فييا

و لقد أثار عنصر المصمحة في دعوى اإللغاء خالفا كبيرا فأراد الكثير مف الفقياء 
الوقوؼ عند ىذا الشرط و إبراز مدى خصوصيتو تمييزا لو عف شرط المصمحة في الخصومة 

 فانطالقا مف أف دعوى اإللغاء دعوى عينية، الغرض منيا حماية مبدأ .التجاريةالمدنية و 
 و إنيا وسيمة لمرقابة عمى أعماؿ اإلدارة أكثر مف كونيا وسيمة القانوف،المشروعية و سيادة 

.  عف حؽ شخصي أو مركز فردي فإف شرط المصمحة فييا لو طبيعة خاصةاالعتداءلدفع 
فيكفي لقبوؿ دعوى اإللغاء مجرد وجود مصمحة يمسيا القرار اإلداري المطموب إلغاءه و إف لـ 

 . 2يكف يتبع ذلؾ حتما السعي القتضاء حؽ اعتدي عميو أو كاف ميددا باإلعتداء

 

 

 
                                       

 .117عبد القادر عدو، المرجع السابؽ، صفحة  -1
 .270عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ، المرجع السابؽ، صفحة  -2
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: خصائص المصمحة - ب

و يقدر مشروعيتيا القاضي عند رفع الدعوى أو :  أف تكوف المصمحة مشروعة-01
 .                                                                                                          1أثناء الخصومة

و ىنا يقصد بأف تتميز المصمحة بالطابع الشرعي أي أف شرط المصمحة يكوف قائـ  عندما 
.    يدعي المدعي بمساس حؽ يحميو القانوف

و يقصد بالمصمحة الشخصية :  المصمحة الشخصية المباشرة و المصمحة الجماعية -02    
المباشرة أف يكوف رافع دعوى اإللغاء مثال في حالة قانونية بالنسبة إلى القرار المطعوف فيو مف 

شانيا أف تجعمو يؤثر فيو تأثيرا مباشرا ، فإذا لـ يكف الطاعف  في حالة قانونية خاصة مف 
 .شأنيا عدـ المساس بمصمحتو و التأثير عمييا انتفت مصمحتو في إثارة النزاع 

      و قد تكوف المصمحة جماعية و ذلؾ مف خالؿ الدعاوى التي تباشرىا الجماعات 
مضمونو المصالح  القرار محؿ دعوى اإللغاء أف يمس في ويشترط فيكالنقابات و الجمعيات 

فإذا كاف القرار ال يمس مصمحة أحد أعضاء النقابة أو .  المعنوية لمنقابة أو الجمعيةأو المادية
 الجمعية بؿ يقتضي األمر أف أوالجمعية فال يجوز الطعف فيو باإللغاء مف قبؿ ممثؿ النقابة 

. 2يباشر مف مس القرار مركزه القانوني الدعوى بنفسو عف طريؽ محاميو 

 المصمحة قائمة مفاده أنيا ثابثة أفو القوؿ : المصمحة المحققة و المصمحة المحتممة- 03   
.  و موجودة  فعال و محققة  و ىي مؤكدة وغير احتمالية

    

 
                                       

 . 191، صفحة 2011، دار ىومة،لجزائر، سنة (تنظيـ عـ واختصاص)عطاء اهلل بوحميدة، الوجيز في القضاء اإلداري  - 1
 . 271عماربوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ، المرجع السابؽ ، صحة  - 2
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  و يعرؼ الفقو المصمحة القائمة بانيا حؽ رافع الدعوى أي المركز القانوني المراد  حمايتو قد 
وقع عميو اعتداء بالفعؿ و أف الضرر  الذي يسعى المدعي إلى دفعو أو إصالحو وقد وقع 

. بالفعؿ وىو الذي يبرر التجاءه إلى القضاء

    و مف جية أخرى يرى الفقو بأف المصمحة المحتممة ىي أنو رغـ عدـ حصوؿ االعتداء 
 . عمييا و عدـ تحقؽ الضرر عمى رافع الدعوى

 يرى آخر بأف المصمحة المحتممة ىي التي لـ تتولد بعد قد ال تتوالد أبدا و األصؿ أنيا       
.  1ال تكفي لقبوؿ الدعوى 

ال يشترط لرفع الدعوى اإلدارية أف يبتغي رافع :  المصمحة المادية و المصمحة  المعنوية -04
الدعوى تحقيؽ فائدة مادية تعود عميو بعد بموغ ىدفو ، و إنما قد ييدؼ إلى تحقيؽ مصمحة 

       المذكورة سابقا وردت فييا عبارة مصمحة دوف تحديد 13معنوية أو أدبية ذلؾ أف المادة 
 .   2و ضبط لطبيعتيا ، و المطمؽ يفسر عمى إطالقو

   تطبيقات مجمس الدولة

 الغرفة الخامسة 03/12/2002 بتاريخ 012676القرار رقم 

، 13/01/2002   حيث أف مديرية البريد و المواصالت تمتمس وقؼ تنفيذ القرار الصادر يـو 
 دج لفائدة شركة 23.190.186.00عف مجمس قضاء بسكرة الذي حكـ عمييا بأف تدفع مبمغ 

. سونمغاز

    

                                       
عبد الوىاب بو ضرسة، الشروط العامة و الخاصة لقبوؿ الدعوى بيف النظرية و التطبيؽ، الطبعة الثانية، دار ىومة،  - 1

 .107-103، صفحة 2006الجزائر، سة 
 .273عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ، المرجع السابؽ، صفحة  -2
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حيث أنو بالفعؿ فإف الوجو المأخوذ مف انعداـ صفة التقاضي يصطدـ بالمرسـو التنفيذي   
 الذي يمنح مدير البريد و المواصالت األىمية لتمثيؿ 10/05/1998 المؤرخ في 98/134

 .1اإلدارة أماـ الجيات القضائية 

شرط األىمية لقبول الدعوى اإلدارية : ثالثا 

    أثار شرط األىمية بالذات اختالفا عمى الفقو ، فيناؾ مف ذىب إلى القوؿ أف شروط الدعوى 
 .2تقتصر عمى الصفة و المصمحة

   إف الحديث عف األىمية كشرط مف شروط الدعوى يفرض التمييز بيف أىمية الشخص 
. الطبيعي و الشخص المعنوي

: أىمية الشخص الطبيعي-أ

يشترط قانونا لممارسة حؽ التقاضي في الجزائر بالنسبة لمشخص الطبيعي أف يتمتع رافع     
 مف القانوف المدني و أف يتمتع بقواه 40 سنة طبقا لممادة 19الدعوى بالرشد المدني أي بموغو 

 .حقوقوالعقمية و أف يكوف كامؿ األىمية لمباشرة 

   و عميو يستبعد مف أف يكوف طرفا في الدعوى عموما كؿ مف المجنوف و المعتوه و المحجور 
. عميو

: أىمية الشخص المعنوي-ب

    إف األشخاص االعتبارية كثيرة متنوعة و عمى كثرتيا يمكف تصنيفيا إلى قسميف أشخاص 
. اعتبارية خاصة و أشخاص اعتبارية عامة

                                       
 .191، صفحة 2003، سنة 03مجمس الدولة، العدد - 1
 .21، صفحة 1995غوثي بف ممحة، القانوف القضائي الجزائري، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة اؿ - 2
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 و يدخؿ تحت ىذا الوصؼ الشركات الخاصة : األشخاص االعتبارية الخاصة

    و المقاوالت ، الجمعيات و الدواويف و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 
 .و التجاري و تمثؿ كؿ ىذه الجيات أماـ القضاء عف طريؽ نائبيا القانوني

 : األشخاص المعنوية العامة

أىمية الدولة كما عبر عنيا الدكتور عياض بف عاشور مسألة دستورية و ىي أىمية : الدولة
. مستمرة رغـ تبديؿ األنظمة و الحكومات و الدساتير، و بالتالي تممؾ أىمية التقاضي 

 

 مف القانوف المدني و ثابتة أيضا 49الشخصية االعتبارية لموالية ثابتة بموجب المادة : الوالية
 المتضمف قانوف الوالية ومف 21/02/2012 المؤرخ 12/07بموجب المادة األولى مف القانوف 

. 1مميزات الشخصية المعنوية التمتع بأىمية التقاضي

 المؤرخ في 11/10الشخصية االعتبارية لمبمدية ثابثة بموجب المادة األولى مف القانوف: البمدية
 المتعمؽ بقانوف البمدية، و مف آثار الشخصية المعنوية ممارسة حؽ التقاضي 22/06/2011

2 .

الشخصية االعتبارية لممؤسسة العمومية ثابت بموجب :المؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية
.  و بموجب النص الخاص الذي استحدث المؤسسة ومف ىاف تممؾ حؽ التقاضي49المادة 

 الجديد نجده قد حدد 1 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية828     و بالرجوع لممادة 
 األشخاص المؤىميف قانونا لتمثيؿ الييئات العمومية ، فذكر النص الوزير المعني بالنسبة 

                                       
 .274عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ،المرجع السابؽ ، صفحة  - 1
 .275-274المرجع السابؽ، صفحة ، عمار بوضياؼ -2
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* 

لمنازعات الدولة و الوالي بالنسبة لمنازعات الوالية، رئيس المجمس الشعبي البمدي بالنسبة 
لمنازعات البمدية و الممثؿ القانوني لممؤسسة بالنسبة لمنازعات المؤسسات العمومية ذات 

. الصبغة اإلدارية 

الشروط المتعلقة بالعريضة  : الفرع الثاني

:  وجوب احتواء العريضة عمى البيانات المحددة قانونا

 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية ترفع الدعوى اإلدارية أماـ 816 و 815طبقا لممادة    
 الجية القضائية المختصة بعريضة مكتوبة تودع بأمانة الضبط و موقعة مف محاـ، 

 مف نفس القانوف 15و طبقا لممادة .و تكوف عريضة الدعوى بنسخ تساوي عدد المدعى عمييـ
و ىي مادة مشتركة تسري عمى جيات القضاء العادي و اإلداري ووجب أف تتضمف عريضة 

:  البيانات التاليةاالفتتاح

. الجية القضائية التي ترفع أماميا الدعوى- 1

. إسـ و لقب المدعي و موطنو و ىذا أمر طبيعي طالما تعمؽ األمر بنزاع أماـ القضاء- 2

إسـ و لقب و موطف المدعي عميو و ىذا أمر مطموب إذ ينجـ عنو التداعي أماـ القضاء -3
صدور حكـ ممـز و تفاديا إلشكاالت قد تنجـ في مرحمة التنفيذ وجب حيف رفع الدعوى التزاـ 

. الدقة في ذكر أطراؼ الدعوى

اإلشارة لتسمية الشخص المعنوي و مقره كأف نذكر والية الجزائر الكائف مقرىا جامعة -4
. الجزائر الكائف مقرىا

                                                                                                                           
مع مراعاة النصوص الخاصة ، عندما تكوف الدولة أو الوالية أو البمدية أو المؤسسة العمومية ₺: عمى أنو828تنص المادة  -1

ذات الصبغة اإلدارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عميو ،تمثؿ بواسطة الوزير المعني، الوالي، رئيس المجمس 
 .₺الشعبي البمدي عمى التوالي و الممثؿ القانوني بالنسبة لممؤسسة ذات الصبغة اإلدارية
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. عرض موجز لموقائع و الطمبات ووسائؿ اإلثبات المدعمة لمدعوى-5

.    1اإلشارة لممستندات و الوقائع المرفقة-6

 ىذا اإلجبار يخدـ مصمحة البيانات، وأفو لقد نص المشرع الجزائري عمى إلزامية ىذه      
 بيـ و الفصؿ في قضيتيـ في اآلجاؿ االتصاؿاألطراؼ في تحضير دفاعيـ و تسييؿ عممية 

. 2و بالتالي رجح الوقت كما يسيؿ الميمة لمقضاة 

تسجيل عريضة و دفع الرسوم القضائية 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية تقيد العريضة فور 824 و 823طبقا لممادة    
 استالميا مف قبؿ أمانة ضبط الجية المختصة في سجؿ خاص مرتب تبعا لتاريخ ورود 

فيذكر في السجؿ أسماء األطراؼ و ألقابيـ و رقـ القضية و تاريخ .و استالـ العرائض أوؿ بأوؿ
أوؿ جمسة ، و يسجؿ الرقـ عمى نسخ العريضة و تسمـ نسخة لرافعيا بغرض اتخاذ إجراءات 

.  مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية16التبميغ طبقا لممادة 

 يوما 20 منو مدة ال تقؿ عف 16و لقد فرض قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية في المادة    
مف تاريخ تسميـ التكميؼ بالحضور و التاريخ المحدد ألوؿ جمسة ، ما لـ ينص القانوف أو 
النص الخاص عمى مدة أقؿ حينيا يطبؽ النص الخاص إعماال لممبدأ القائؿ الخاص يقيد 

.  أشير03و إذا كاف المعني يقيـ في الخارج مدد األجؿ إلى . العاـ

و لتسجيؿ العريضة وجب دفع الرسـو القضائية المحددة قانونا ، و ىذا ما أشارت إليو المادة    
 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، و يسمـ أميف الضبط وصال يثبت 17 و المادة 821
 و يرفؽ الوصؿ الداؿ عمى دفع الرسـو في ممؼ الدعوى ما لـ يكف ىناؾ نص خاص .ذلؾ

                                       
 .276عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ، المرجع السابؽ ، صفحة  - 1
 .177عطاء اهلل بوحميدة، المرجع السابؽ ، صفحة -2
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مثمما ىو عميو الحاؿ في منازعات األحزاب السياسية حيث تـ إعفاؤىا مف تحمؿ الرسـو 
. القضائية

و في حاؿ حدوث نزاع يتعمؽ بالرسـو يفصؿ رئيس الجية القضائية، أي في الوضع اإلداري    
رئيس المحكمة اإلدارية أو رئيس مجمس الدولة حسب الحاؿ في اإلشكاؿ المعروض أمامو بأمر 

 . 1 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية825غير قابؿ ألي طعف و ىذا ما قضت بو المادة 

إلزامية إرفاق القرار المتظمم منو بعريضة الدعوى 

عمى رافع العريضة أف يرفؽ بعريضتو القرار المطعوف فيو، و إال حكـ القاضي بعدـ قبوؿ     
غير أف الحكـ بعدـ . 2 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية 819العريضة حسب المادة 

. ال بعد دعوة القاضي مقدـ العريضة إلى تقديـ القرارإالقبوؿ ال يمكف أف يكوف 

:    و يعفى المدعي مف تقديـ نسخة مف القرار في ثالث حاالت

. إذا برر استحالة الحصوؿ عمى نسخة مف القرار المتظمـ منو-01

. إذا رفضت اإلدارة أف تسمـ لو ىذه النسخة-02

. 3إذا لـ يتـ تبميغ القرار-03

 

 

                                       
 .277عمار بوضياف، املرجع يف املنازعات اإلدارية، القسم األول، املرجع السابق ، صفحة -  1
جيب أن يرفق مع العريضة الرامية إىل إلغاء أو تفسري أو تقدير مدى مشروعية القرار اإلداري املطعون فيه ، مامل يوجد مانع ₺: على أنه819تنص املادة - 2

 .₺...مربر
 .136عبد القاد عدو، املرجع السابق ، صفحة - 3
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تقديم المستندات ألمانة الضبط 

يجب إيداع األوراؽ، السندات ₺:واإلدارية   مف قانوف اإلجراءات المدنية21جاءت في المادة    
و الوثائؽ التي يستند إلييا الخصـو دعما إلدعاءاتيـ بأمانة ضبط الجية القضائية بأصوليا أو 

و تكممة لممادة السابقة وتأكيدا عمييا  ₺.نسخ رسمية منيا أو نسخ مطابقة لألصؿ و تبميغ الخصـ

 21 مف نفس القانوف لتنص يقدـ الخصـو المستندات المشار إلييا في المادة 22جاءت المادة 
. أعاله إلى أميف الضبط لجردىا و التأشير عمييا مف قبؿ إيداعيا تحت طائمة الرفض

و قد أحسف المشرع صنعا حيف فرض التأشيرة بما يدؿ عمى إرفاؽ الوثائؽ و إيداعيا مع   
.   1العريضة حفاظا عمى حقوؽ المتخاصميف و كضمانة فرض القانوف تسميـ وصؿ استالـ

وجوب تحديد موضوع موضوع النزاع 

 فيذا ينازع في قرار يقضي بفصمو الخاص،لكؿ دعوى إدارية وقائعيا المحددة و موضوعيا  
و اآلخر ينازع في قرار يخص غمؽ محمو التجاري، و الثالث يرافع مف أجؿ قرار . عف الوظيفة

و قد يطالب المدعي بتفسير قرار إداري، أو تخص .نزع الممكية ، و الرابع يطالب بتعويض
. المنازعة حزب سياسي أو جمعية أو تتعمؽ بضريبة و ىكذا

 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية أف موضوع النزاع يتحدد بما 25بينت المادة     و
فمف حؽ المدعي أف يتحرؾ قضائيا . يقدمو الخصـو في عريضة افتتاح الدعوى و مذكرات الرد

ومف . و يطمب مف السمطة القضائية حمايتو و إنصافو حوؿ مركز قانوني تكفؿ القانوف بحمايتو
. حؽ المدعي عميو أف يعرؼ ماذا يريد المدعي مف خالؿ دعواه و ماىي مزاعمو و حججو

 و حتى يفصؿ القاضي في ممؼ الدعوى وجب أف يطمع أوال . ليمارس حؽ الدفاع عف نفسو
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و بنبغي أف يتـ صياغة موضوع الدعوى . عمى ما يريده الخصـو و ما حجة كؿ واحد فييـ
. بشكؿ واضح و جمي حتى يصؿ الخطاب لمخصـ و لمقاضي سواء

: وقد قسـ قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية الطمبات كما يمي

الطمب بصفة عامة ىو اإلجراء الذي يعرض بو الشخص إدعائو عمى   :الطمبات األصمية-1
و تمـز جية الحكـ بالفصؿ في الطمبات األصمية أما . القضاء طالبا الحكـ لو بو عمى خصمو
. كما يسمييا البعض بالطمبات المفتتحة

و يمكف تعريفيا عمى أنيا الطمبات التي تنشأ بيا الخصومة أو المنازعة ولـ تكف موجودة مف 
 .1قبؿ ، و تتحدد مف خالؿ عريضة افتتاح الدعوى و مذكرات الرد

 بأنيا 2 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية 25 و قد عرفتيا المادة  :الطمبات اإلضافية-2
. الطمب الذي يقدمو أحد أطراؼ النزاع بيدؼ تعديؿ طمباتو األصمية

. و يشترط في الطمبات اإلضافية تعمقيا ارتباطيا بالطمبات األصمية

 و ىي طبقا لنفس المادة السابقة الطمب الذي يقدمو المدعي عميو :الطمبات المقابمة-3
فيي وسيمة ىجومية مف جانب .لمحصوؿ عمى منفعة فضال عف طمبو رفض مزاعـ خصمو

بؿ إلى جانب ذلؾ يطالب .المدعى عميو فال يكتفي بمياجمة مزاعـ المدعي و تقديـ ما يطمبيا
. بتعويض مثال

                                       
 .281عمار بوضياؼ، الرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ، المرجع السابؽ، صفحة  - 1
يتحدد موضوع النزاع باإلدعاءات التي يقدميا الخصـو في عريضة افتتاح الدعوى و مذكرات ₺: عمى أنو25تنص المادة  -2

. الرد
. غير انو يمكف تعديتو بناء عمى تقديـ طمبات عارضة، إذا كانت ىذه الطمبات مرتبطة بالطمبات األصمية

. ₺...........تتحدد قيمة النزاع بالطمبات األصمية و اإلضافية و بالطمبات المقابمة أو المقاصة القضائية
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وقائع المنازعة ىي التي تحدد سمطة القاضي 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية بأنو اليجوز لمقاضي أف يؤسس 26نصت المادة   
                   قضاؤه عمى وقائع لـ تكف محؿ مناقشة أثناء المرافعات و ىذا طبعا لتكريس حقوؽ الدفاع 

و يجوز . إعطاء فرصا واحدة لكؿ األطراؼ بما يحقؽ عناصر المحاكمة العادلة و المنصفة و
. لمقاضي أف يبني حكمو عمى وثائؽ أثيرت مف قبؿ الخصـو ولـ يؤسسوا عمييا إدعاءاتيـ

شير الدعوى في حاالت خاصة 

فرض قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية ألوؿ مرة كقانوف إجرائي شير العريضة لدى   
المحافظة العقارية تحت طائمة عدـ قبوليا شكال بعد رفعيا أماـ الجيات القضائية المختصة  

و ىذا ما أشارت إليو المادة . إذا تعمقت في مضمونيا بحؽ عيني عقاري مشير طبقا لمقانوفو
 .03 الفقرة 17

يقصد باإلشيار إيداع الوثائؽ الدالة عمى وجود دعوى منظورة أماـ القضاء مف طرؼ   و
و يتولى المحافظ العقاري بتسجيؿ . المدعي أو محاميو لدى المحافظة العقارية المختصة

الدعوى في سجؿ اإليداع و ذلؾ بذكر بياناتيا مف خيث الجية القضائية المرفوع أماميا النزاع 
و األطراؼ و رقـ القضية و الحؽ المعني بالدعوى ، و ذلؾ مقابؿ رسـو تدفع حسب القانوف 

و يضع المحافظ العقاري مف البيانات عمى نسخة العريضة . ووصؿ يسمـ لممعني أو محاميو
 1.بما يفيد شيرىا و يوقعيا مع وضع ختـ الجية التي تـ الشير أماميا

كاف شير العريضة قبؿ تطبيؽ قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية يتـ طبقا ألحكاـ المرسـو  و
  85 يتعمؽ بتأسيس السجؿ العقاري ،حيث جاء في المادة 25/03/1976 المؤرخ في 76-63
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إف دعاوى القضاء الرامية إلى النطؽ بفسخ أو إبطاؿ أو إلغاء أو نقص حقوؽ ناتجة عف ₺:منو
. ₺....وثائؽ تـ إشيارىا ال يمكف قبوليا إال إذا تـ إشيارىا مسبقا

  نتج عف تطبيؽ ىذا النص اختالفات كبيرة عمى المستوى القضائي بمغت قمة ىـر الجياز 
فالمحكمة العميا اعتبرت أف شير الدعوى ال  .القضائي ممثال في المحكمة العميا و مجمس الدولة

 المذكورة أعاله تتعارض مع القواعد العامة المحددة 85يعد قيدا عمى رفع الدعوى ألف المادة 
بينما ذىب مجمس الدولة العتبار الشير بمثابة قيد . في قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية

. عمى رفع الدعوى

 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية أنيا وضعت حد 17 ولعؿ مف محاسف المادة 
. 1الختالؼ بيف قمتي ىـر القضاء في الجزائر بشأف ذات المسألة و ذات النص

أجل النظر في الدعوى 

  األصؿ العاـ أف المحكمة اإلدارية أو مجمس الدولة فيما يعود ليما مف اختصاص نوعي غير 
ألف لكؿ قضية وقائعيا و ظروفيا، . مقيديف بزمف معيف يجب صدور القرار القضائي خاللو

كؿ القضايا و المنازعات عمى في بالتالي يتعذر عمى المشرع أف يحدد أجال واحدا يحكـ بو 
ال شؾ أف مثؿ ىذا القيد فيما لو تـ تقنينو سيخمؼ ارتباكا كبيرا عمى مستوى . اختالؼ أنواعيا 

الجيات القضائية  و يؤثر سمبا عمى عدالة األحكاـ و ىو ما سيعود بالسوء عمى العالقة بيف 
. القضاء و المتقاضيف

   ثـ إف طمب األجؿ و تجديده لمرد أو تقديـ مستند يخص ممؼ الدعوى قد يكوف مقدما مف 
. قبؿ ىيئة الدفاع و ىو الوضع الغالب و الطبيعي
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 غير أف المشرع و العتبارات موضوعية قد يخرج عف ىذا األصؿ و يمـز المحكمة اإلدارية 
بالفصؿ في قضية معينة خالؿ أياـ معدودة كما ىو الحاؿ في قضايا الحرماف مف الترشح 

 المؤرخ في 12/10إذ ألـز القانوف العضوي لالنتخابات .النتخابات المجمس الشعبي الوطني
 05 المحكمة اإلدارية بأف تفصؿ في منازعة الحرماف مف الترشح خالؿ مدة 12/01/2012
 أياـ ىو الغالب في قانوف  05و عموما أجؿ .  منو95و ىو ما نصت عميو المادة . أياـ

و ىذا وضع طبيعي طالما ىناؾ استحقاؽ انتخابي يومو محدد بموجب مرسـو . االنتخابات
. رئاسي ، و ينبغي الحسـ في أمر المنازعة و معرفة مصير المترشح

وجوب تقديم العريضة عمى يد محامي 

 وفي محاـ،   يشترط لقبوؿ أي عريضة مرفوعة في مواجية اإلدارة أف تتضمف توقيع 
الحالة التي يتقدـ فييا المعني بعريضة دوف أف تتضمف توقيع محاـ فعمى كاتب الضبط كما 

 و يبقى القاضي اإلداري ممزما بدعوة. إلى إلزامية االستعانة بمحاميمألوؼ، تنبييوىو 

 المتقاضي إلى تصحيح العريضة عف طريؽ استكماؿ شرط توقيع محامي عمى عريضتو، 
. 1وفي حالة عدـ استجابة المعني فإف مصير الدعوى ىو عدـ القبوؿ

   و ىنا فإف وجوبية التمثيؿ بواسطة محامي في المادة اإلدارية سيكوف ليا فوائد جمة 
بشكؿ عاـ فيقـو المحامي باعتباره مف أعواف القضاء و مف خالؿ عريضة افتتاح الدعوى 
أو مف خالؿ المذكرات بمساعدة القاضي في الوصوؿ إلى حكـ أو قرار عادؿ يفصؿ في 

و يكشؼ عف نص تنظيمي لـ ينشر في الجريدة الرسمية و يستدؿ بو و يطالب .النزاع
بتطبيقو عمى النزاع أو يستدؿ بقرار اجتيادي لمجمس الدولة أو يتمسؾ بتطبيؽ عرؼ إداري 

. و غير ذلؾ مف المواضيع
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  و ال يفوتنا اإلشارة أف وجوبية التمثيؿ بمحاـ في المادة الجزائية و في الجنايات بالتحديد 
و ىذا ربما يعطي دفعا قويا لمبدأ الوجوبية عمى صعيد . تكوف عنوانا لمحاكمة عادلة

. المنازعة اإلدارية

:  االستثناءات الواردة عمى مبدأ الوجوبية

 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية عمى أف تعفى مف التمثيؿ 827   نصت المادة 
و بالرجوع .  مف نفس القانوف800بواسطة محاـ األشخاص المعنوية المذكورة في المادة 

ليذه األخيرة نجدىا قد ذكرت الوالية، البمدية، و المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
فيذه األشخاص المحددة عمى سبيؿ الحصر معفاة مف التمثيؿ بواسطة محاـ سواء في 

. اإلدعاء أو التدخؿ أو كطرؼ مدني مدعى عميو

    و تـ تبرير ىذا االستثناء أف ىذه األشخاص تممؾ كفاءات بشرية أو إطارات بإمكاميا 
 ففي كؿ والية وفي كؿ بمدية و في الوزارات و المؤسسات اإلدارية . تسيير ممؼ المنازعة 

نجد اإلطارات الجامعية و الحقوقية التي باستطاعتيا التكفؿ بالمنازعة دوف حاجة المجوء إلى 
. 1محاـ

 .الشروط الخاصة لرفع الدعوى اإلدارية: المطلب الثاني

عمى غرار الشروط العامة التي تطرقنا إلييا في المطمب األوؿ ، و ضعت شروط      
أخرى لمدعوى اإلدارية وضعيا المشرع الجزائري مف دونيا اليتـ قبوؿ دعواه مف قبؿ الجيات 

. القضائية المختصة و تتمثؿ ىذه الشروط فيما سيأتي ذكره
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 شرط ميعاد رفع الدعوى اإلدارية: الفرع األول

 لذا يجب عمى كؿ فرد أراد رفع دعوى ضروريا،إف شرط الميعاد يعتبر شرطا ىاما و 
 و يجب عميو احتراـ المواعيد التي العاـ،إدارية أف يتقيد بيذا الشرط الذي يعتبر مف النظاـ 

. حددىا المشرع و إال سيتـ رفض دعواه

 :تحديد الميعاد و بدأ سريانو-أ

 إف تحديد ميعاد ثابت لمدعوى يشكؿ بكؿ تأكيد قيدا خطيرا عمى حرية األفراد في :تحديد الميعاد
 .مقاضاة اإلدارة ، غير أف ىذا القيد تفرضو متطمبات المصمحة العامة

الفترة الزمنية المحددة قانونا لرفع الدعوى اإلدارية، ₺:   حيث يمكف تعريؼ األجؿ و الميعاد بأنو
. ₺و قبوليا مف الجية القضائية المختصة

و يقصد بالفترة الزمنية المحددة قانونا، المدة الواجب مراعاتيا حماية لممراكز القانونية و استقرارا 
 .1لألوضاع

  كقاعدة عامة حدد قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية ميعاد رفع دعوى اإللغاء محددا إياه 
. بأربعة أشير سواء كاف أماـ المحاكـ اإلدارية أو أماـ مجمس الدولة

 ⁽4 ⁾يحدد أجؿ الطعف أماـ المحكمة اإلدارية بأربعة₺: منو عمى ما يأتي829    تنص المادة 
أشير، يسري مف تاريخ التبميغ الشخصي بنسخة مف القرار الفردي، أو مف تاريخ نشر القرار 

. ₺اإلداري الجماعي أو التنظيمي

    أما بالنسبة لشرط الميعاد في دعوى التعويض أف ترفع تحت طائمة رفضيا شكال أماـ 
المحاكـ اإلدارية خالؿ أربعة أشير مف إعالف القرار اإلداري مف تاريخ التبميغ الشخصي أو 

 و بالنسبة . و ذلؾ في حالة الضرر الناجـ عف عمؿ إداري قانوني . نشر القرار الجماعي 
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لدعوى التفسير تتميز بعدـ تقييدىا بمدة زمنية إذ ال يشترط ميعادا معينا لرفعيا و ذلؾ استنادا 
 .1 المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية98/02 مف القانوف العضوي 08إلى المادة 

: االستثناءات المتعمقة بالميعاد المنصوص عميو في القوانين الخاصة

   ىناؾ نصوص خاصة تنص عمى أجاؿ معينة لرفع دعاوى معينة أماـ القضاء اإلداري 
 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية، ونذكر 829كاستثناء عمى القاعدة العامة في المادة 

: عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر بعض االستثناءات

  يحدد ميعاد الدعوى في مجاؿ الطعف في قرارات التصريح بالمنفعة العامة :قانون نزع الممكية
.   بشير واحد مف تاريخ التبميغ أو نشر القرار

 تفصؿ المحكمة المختصة في ₺: عمى ما يأتي91/11 مف القانوف 14حيث تنص المادة 
 .الطعف خالؿ أجؿ شير تخضع لقانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية

  يجب عمى الجية القضائية المختصة بالنظر في ىذه الطعوف أف تصدر حكميا في أجؿ 
 2₺.شيريف عمى األقصى ابتداء مف تاريخ الطعف 

 تكوف قرارات المجنة المصرفية ₺: مف قانوف النقذ و القرض نصت عمى أنو 107   المادة 
المتعمقة بتعييف قائـ باإلدارة أو المصفي أو العقوبات التأديبية قابمة لمطعف فييا في أجؿ ستيف  

.   3₺يوما مف تاريخ التبميغ 

                                       
، المتعمؽ باختصاصات المحاكـ 30/05/1998 الموافؽ ؿ 1419 صفر 04،  المؤرخ في 98/02القانوف العضوي رقـ  -1

 .01/07/1998، المؤرخة في 37اإلدارية، الجريدة الرسمية، العدد 
، يحدد كيفيات تطبيؽ القانوف رقـ 27/07/1993 الموافؽ ؿ 1414 صفر 07، المؤرخ في 93/186المرسـو التفيذي رقـ  -2

 . الذي يحدد القواعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العمومية27/04/1991 المؤرخ في 91/11
،  90/10 المعدؿ و المتمـ لمقانوف 26/04/2003 الموافؽ ؿ 1424جمادى الثانية 27،  المؤرخ في 03/11األمر  -3

 .27/04/2003 المؤرخة في 52 المتعمؽ بالقرض و النقذ، الجريدة الرسمية، العدد 14/04/1990المؤرخ في 



                                                     شروط رفع الدعوى اإلدارية و سيرها:الفصل األول

 

 

21 
 

   

حيث أف الطعف بالبطالف في قرار المجنة المصرفية، :  وقد ورد في أحد قرارات مجمس الدولة
 مف القانوف 164المتضمف تعييف متصرؼ إداري مؤقت ىو طعف يدخؿ في إطار المادة 

.  المتعمؽ بالنقذ و القرض14/04/1990 المؤرخ في 90/10

 حيث أف ىذه المادة تخرج عما ىو مقرر في قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية فيما يخص 
اإلجراءات و اآلجاؿ بحيث ال تنص عمى طعف مسبؽ، و إنما تشترط فقط أف يرفع ىذا الطعف 

. 1في أجؿ ستوف يوما 

 في حالة رفض ₺: مف القانوف المتعمؽ باألحزاب السياسية عمى أنو21      و نصت المادة 
الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي يكوف قرار الرفض معمال تعميال قانونيا، يكوف قابال لمطعف 

 2₺. يوما مف تاريخ التبميغ30أماـ مجمس الدولة في أجؿ أقصاه 

       ىذه بعض مواعيد القوانيف الخاصة الكثيرة، و في حاؿ لـ تتضمف بعض النصوص 
 مف قانوف 829مواعيد متعمقة بيا، تطبؽ القاعدة العامة لمميعاد المنصوص عمييا في المادة 

. اإلجراءات المدنية و اإلدارية

      أما دعاوى التعويض فال ترتبط بميعاد و آجاؿ رفعيا تبقى مفتوحة، في حاؿ تأسيسيا 
عمى عمؿ مادي أو عقد إداري، أما إذا كانت مؤسسة عمى قرار إداري يطبؽ الميعاد العاـ، ىذا 

.  المذكورة سابقا829وفقا لنص المادة 

 

 
                                       

، 2003، سنة 06، مجمة مجمس الدولة، الجزائر، العدد 01/04/2003 المؤرخ في 12101قرار مجمس الدولة، ممؼ رقـ  -1
 .64صفحة 

، المتعمؽ باألحزاب السياسية، 12/01/2012 الموافؽ ؿ 1433 صفر 18، المؤرخ في 12/04القانوف العضوي رقـ  -2
 . 15/01/2012، المؤرخة في 02الجريدة الرسمية، العدد 
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 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية فإف ميعاد 929 وفقا لنص المادة :بدء سريان الميعاد
الطعف باإللغاء يسري مف يـو تبميغ القرار إذا كاف فرديا أو مف تاريخ نشره إذا كاف جماعيا أو 

 .فرديا

ىو الوسيمة األساسية لمعمـ بالقرارات الفردية : NOTIFICATIONالتبميغ أو اإلعالن -1
ويستوي فيو أف يتـ عف طريؽ تسميـ القرار إلى صاحب الشأف نفسو، أو بإرسالو عف طريؽ 

و يقع عمى اإلدارة في جميع  .البريد، أو عف طريؽ محضر قضائي، أو أي موظؼ آخر

وقد استقر القضاء اإلداري أف رفض . و يكفي لذلؾ وصؿ البريد. األحواؿ إثبات حصوؿ التبميغ
التوقيع عمى محضر تبميغ القرار اإلداري ال يؤثر عمى صحة التبميغ إذا تـ بصورة نونية، و مف 

 09 المحكمة العميا، ₎. تـ يبدأ معاد الطعف في السرياف عمى الرغـ مف رفض المبمغ إليو التوقيع
 . ₍257، صفحة 01،1989، المجمة القضائية،عدد1985فبراير 

     وال يعني نشر القرار الفردي عف تبميغو إلى المعني، بحيث يظؿ ميعاد الطعف مفتوحا 
طالما لـ يحصؿ التبميغ، غير أنو يبقى لمنشر أثره بالنسبة لمغير، حيث يسري ميعاد الطعف في 

. مواجية ىذا األخير ابتداء مف نشر القرار

   أما بالنسبة لممعني فإف جزاء عدـ تبميغ القرار الفردي ىو عدـ سرياف ميعاد الطعف، بحيث 
 يبقى مفتوحا طالما لـ يحصؿ التبميغ، وال يغني عف ذلؾ إدعاء اإلدارة أف الطاعف عمـ 

، 2001، سنة 01، مجمة مجمس الدولة،عدد 19/04/1994مجمس الدولة، )بالقرار
 ( .103صفحة

ىو طريقة العمـ بالقرارات الجماعية و التنظيمية، و يتـ إما في : PUBLICATIONالنشر -2
 ، أو ₍ كما ىو الحاؿ بالنسبة لممراسيـ التنظيمية ، التنفيذية، و القرارات الوزارية ₎الجريدة الرسمية 
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في النشرات التي تصدرىا المصالح اإلدارية، او بمصقو في االماكف العامة المخصصة ليذا 
. الغرض، أو بنشره في يومية إعالمية

واذا رأت االدارة نشر ممخص     و يتعيف لصحة النشر أف يكوف شامال لمقرار بجميع عناصره، 
ال كاف  مف القرار فقط، فيتعيف اف يكوف ىذا الممخص شامال لمعناصر األساسية في القرار ،وا 

     .1 ،وال يسري بالتالي ميعاد الطعف باإللغاءالنشر باطال

   إف المشرع الجزائري نص عمى النشر و التبميغ لبدء سرياف الميعاد كامال التي أوردتيا المادة 
تحسب كؿ اآلجاؿ ₺: مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية حيث نصت عمى مايمي405

وال يحسب يـو التبميغ أو التبميغ الرسمي و يـو . المنصوص عمييا في ىذا القانوف كاممة
. انقضاء األجؿ

. يعتد بػأياـ العطؿ الداخمة ضمف ىذه اآلجاؿ عند حسابيا

تعتبر أياـ عطمة، في مفيـو ىذا القانوف، أياـ األعياد الرسمية و أياـ الراحة ألسبوعية طبا 
. لمنصوص الجاري بيا العمؿ

إذا كاف اليـو األخير مف اآلجؿ ليس يـو عمؿ كميا او جزئيا، يمدد األجؿ إلى أوؿ يـو عمؿ 
 .₺موالي

    ويجوز ليذا الشخص خالؿ ىذه المدة و قبؿ رفع دعواه أف يتقدـ بتظمـ إلى الجية اإلدارية 
. مصدرة القرار

     

                                       
 .123عبد القادر عدو، المرجع السابؽ، صفحة  - 1
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 و بعد سكوت ىذه الجية عف الرد خالؿ مدة شيريف بمثابة رفض لو، وفي حالة سكوت الجية 
اإلدارية عف الرد يستفيد المتظمـ مف شيريف ابتداء مف تاريخ تبميغ القرار وىذا لرفع دعواه أماـ 

 1.وفي حالة رد اإلدارة عف التظمـ بكؿ الوسائؿ المكتوبة  ويرفؽ مع العريضة . المحكمة

يجوز لمشخص  :" مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 830وىذا ما نصت عميو المادة   
المعني بالقرار اإلداري تقديـ تظمـ إلى الجية اإلدارية مصدرة القرار في األجؿ المنصوص عميو 

.  أعاله 829في المادة 

بعد سكوت الجية اإلدارية المتظمـ أماميا عف الرد خالؿ شيريف بمثابة قرار بالرفض ويبدأ    
. ىذا األجؿ مف تاريخ تبميغ التظمـ 

لتقديـ طعنو القضائي  (2)وفي حالة سكوت الجية اإلدارية، يستفيد المتظمـ مف أجؿ شيريف    
. الذي يسري مف تاريخ انتياء أجؿ شيريف المشار إليو في الفقرة أعاله 

في حالة رد الجية اإلدارية خالؿ األجؿ الممنوح ليا يبدأ سرياف اجؿ شيريف مف تاريخ تبميغ   
. الرفض

 2.يثبت إبداع المتظمـ أماـ الجية اإلدارية بكؿ الوسائؿ المكتوبة ويرفؽ مع العريضة

وعند بدء سرياف الميعاد أو حسابو يمكف تصور عدة حاالت يصبح فييا تمديد الميعاد   
 :ضروريا عف طريؽ إضافة مدة جديدة وذلؾ في حالتيف

 

 
                                       

، المرجع (دراسة تشريعية و قضائية و فقيية)عمار بوضياؼ، دعوى  اإللغاء في قانوف  اإلجراءات المدنية و  اإلدارية - 1
. 95السابؽ، صفحة 

 .، المذكور سابقا08/09القانوف  -2
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: امتداد الميعاد بسبب العطمة الرسمية -1

  حيث تتمثؿ العطمة الرسمية في أياـ الراحة األسبوعية واألعياد الرسمية وىذا حسب ما جاءت 
تحسب كؿ : " مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي نصت عمى مايمي405بو المادة 

اآلجاؿ المنصوص عمييا في ىذا القانوف كاممة ،وال يحسب يـو التبميغ أو التبميغ الرسمي ويـو 
. انقضاء األجؿ 

. يعتد بأياـ العطؿ الداخمة ضمف ىذه اآلجاؿ عند حسابيا

تعتبر أياـ عطمة، بمفيـو ىذا القانوف، أياـ األعياد الرسمية وأياـ الراحة األسبوعية طبقا 
. لمنصوص الجاري بيا العمؿ 

إذا كاف اليـو األخير مف األجؿ ليس يـو عمؿ كميا أو جزئيا، يمدد األجؿ إلى أوؿ يـو عمؿ 
". موالي 

:  امتداد الميعاد بسبب اإلقامة في الخارج -2

لقد سمح المشرع الجزائري بتمديد الميمة أو آجاؿ االستئناؼ ،المعارضة ،إعادة التماس النظر   
. والطعف بالنقض لألشخاص المقيميف بالخارج أي خارج اإلقميـ الوطني 

تمدد لمدة :" مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو 404وىذا ما نصت عميو المادة   
شيريف آجاؿ المعارضة واالستئناؼ والتماس إعادة النظر والطعف بالنقض المنصوص عمييا 

 1." في ىذا القانوف لألشخاص المقيميف خارج اإلقميـ الوطني 

 

 
                                       

 .، المذكور سابقا08/09القانوف  -1
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 :انقطاع الميعاد وانقضائو-ب

 يقصد باالنقطاع بدء سرياف ميعاد الطعف مف جديد بعد زواؿ :انقطاع ميعاد الطعن -1
واالنقطاع بيذا المعنى يختمؼ عف الوقؼ حيث ال .السبب، حيث ال تحتسب المدة السابقة

نما استكماؿ المدة السابقة مف ميعاد الطعف بعد  يترتب عنو بدء حساب مدة الطعف مف جديد، وا 
. زواؿ سبب الوقؼ 

:  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ىي 832وأسباب قطع ميعاد الطعف طبقا لممادة 

ويستوي في ىذه الجية أف تكوف إدارية أـ عادية :مختصةالطعن أمام جية قضائية غير -1
ويشترط لالعتداد بيذا السبب أف ترفع الدعوى .سابقا المذكورة 832وىذا عمى خالؼ المادة 

 4أماـ الجية القضائية غير المختصة خالؿ أجؿ الطعف القضائي المعموؿ بو ،أي خالؿ 
أشير مف تاريخ تبميغ القرار أو نشره ،أو خالؿ ميمة شيريف في حالة تقديـ تظمـ إداري تبدأ مف  

تاريخ رفض اإلدارة التظمـ المقدـ إلييا صراحة أو ضمنيا يستفاد مف مرور مدة شيريف مف 
حيث أف اجؿ الطعف :"وفي ىذا قضى مجمس الدولة. اإلدارةتاريخ تقديـ التظمـ دوف رد 

القضائي أماـ الجيات القضائية اإلدارية قائـ طواؿ المدة التي تستغرقيا الدعوى الموجية أماـ 
الجية القضائية غير المختصة ،حتى ولو انتقمت إلى االستئناؼ ،شريطة أف ترفع الدعوى أماـ 

 17مجمس الدولة،)الجية القضائية غير المختصة خالؿ أجؿ الطعف القضائي المعموؿ بو 
 3،قضية ب ص ضد الوزير المحافظ لمحافظة الجزائر ،مجمة مجمس الدولة ،عدد2002فبراير 

 (. 99 ،ص 2003،

وغني عف البياف أنو يشترط أف ترفع دعوى الثانية أماـ الجية القضائية المختصة في ميعاد   
 1.أربعة أشير تبدأ مف تاريخ تبميغ الحكـ القضائي الذي قضى بعدـ االختصاص

                                       
 .129عبد القادر عدو، المرجع السابؽ،  صحة  - 1
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و مرد ذلؾ أنو بالوفاة يصبح لمورثة الحؽ أف يحموا محؿ :وفاة المدعي أو تغير أىميتو-2
وبالنسبة لتغير األىمية فإف إصابة المدعي بجنوف أو عتو أو غير . المتوفى في مركزه كخصـ

ذلؾ مف عوارض األىمية يؤثر في قدرتو عمى الدفاع عف مصالحو ،ويمنعو بالتالي مف مباشرة 
. حقو في الطعف 

ويشترط حتى يكوف ليذا العارض اثر ىاف ال تكوف القضية مييأة لمفصؿ فييا ،فإف كاف    
غير ذلؾ بأف استكمؿ التحقيؽ مراحمو فإف لممحكمة أف تفصؿ في القضية ويرجع إلى رئيس 

.   تشكيمة الحكـ  تقدير ما إذا كانت القضية مييأة لمفصؿ فييا  أـ ال

وقد مد مجمس الدولة الفرنسي ىذا المبدأ عمى حالة الحؿ اإلداري لمشخص المعنوي خالؿ   
 سير الخصومة القضائية، حث تبقى الدعوى محتفظة بوضعيا عمى خالؼ ما إذا كاف الحؿ ال 

 1.إراديا

ومف أمثمتيا الفيضاف وغيره مف الكوارث التي تؤثر عمى السير العادي لحياة : القوة القاىرة-3
وتقدير القوة القاىرة ،ىو مسألة واقع متروؾ لتقدير محكمة الموضوع في كؿ حالة عمى .الناس
والعبرة في تقديرىا ىو بدرجة تأثيرىا مف حيث إمكانية قياـ ذوي الشأف برفع الدعوى أو .حدة 

. استحالة ذلؾ

 ويشترط لالعتداد بيذا السبب في قطع الميعاد أف يقدـ طمب :قضائيةطمب المساعدة -4
ويبدأ ميعاد جديد لرفع دعوى اإللغاء مف تاريخ صدور قرار في .الطعفالمساعدة خالؿ ميعاد 

 .الرفض أو المساعدة، سواء بالقبوؿطمب 
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 :  انقضاء ميعاد الطعن في الدعوى اإلدارية-2

باستثناء حالة القرار المنعدمة، يترتب عمى فوات ميعاد الطعف سقوط حؽ المعني بالقرار مف 
ولمقاضي أف يثير فوات الميعاد مف تمقاء . رفع دعوى بإلغائو أماـ الجية القضائية المختصة

. نفسو، كما لمخصـ أف يثيره في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى

  وفوات الميعاد ال يمنع المعني مف الدفع بعدـ مشروعية القرار الذي تحصف ضد دعوى 
ذا  ما قبؿ القاضي الدفع بعدـ .اإللغاء بمناسبة طعنو في قرار آخر صدر تطبيقا لمقرار األوؿ  وا 

المشروعية فإف مف شاف ذلؾ أف يؤدي إلى إبطاؿ القرار التطبيقي بسبب انعداـ األساس 
. القانوني 

  و إذا كاف ىذا ىو شأف القرارات التنظيمية فإف باإلمكاف أيضا ألي شخص أف يطمب مف   
اإلدارة إلغاء القرارات الفردية في الحاالت التي تممؾ اإلدارة فييا سمطة اتخاذ قرار جديد مخالؼ  

لمقرار األوؿ بسبب تغير الظروؼ الواقعية والقانونية ،ومف ذلؾ قرار سحب اعتماد خبير ،قرار 
 1.رفض الترخيص باإلقامة ألجنبي 

 : شرط التظلم اإلداري المسبق : الفرع الثاني 

يجوز لمشخص المعني :" مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو 830نصت المادة   
بالقرار اإلداري ،تقديـ تظمـ إلى الجية اإلدارية مصدرة القرار في األجؿ المنصوص عميو في 

.  أعاله 829المادة في المادة 

 قرار بالرفض ويبدأ شيريف، بمثابة الرد، خالؿ  يعد سكوت الجية اإلدارية المتظمـ أماميا عف 
 .التظمـىذا األجؿ مف تاريخ تبميغ 
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".  يثبت إيداع التظمـ أماـ الجية اإلدارية بكؿ الوسائؿ المكتوبة ،ويرفؽ مع العريضة 

: تعريف التظمم اإلداري :أوال 

    إف التظمـ اإلداري ىو طعف ذو طابع إداري محض يوجيو صاحب الشأف إلى اإلدارة 
المعنية والئية كانت أو رئاسية يعبر فيو عف عدـ رضاه مف عمؿ أو قرار إداري ويمتمس مف 

و يمنح التظمـ  .وليس لو كأصؿ عاـ شكال معينا .خاللو مف جية اإلدارة مراجعة قرارىا 
المسبؽ جية اإلدارة فرصة في العدوؿ عف قرارىا وعمميا بصورة إرادية ودوف أمر أو تدخؿ مف 

 1.وبإمكاف اإلدارة أف تراجع نفسيا فتمغي القرار محؿ التظمـ أو الشكوى .القضاء 

اإلجراء الذي يقـو بو المتظمـ أماـ جية إدارية لمطالبتيا بمراجعة قرارىا :" ويعرؼ أيضا أنو
محؿ التظمـ أو الحصوؿ عمى تعويض بسبب الضرر الناتج عف نشاطيا قبؿ المجوء إلى 

 2.القضاء اإلداري

: مراحل التظمم اإلداري قبل وبعد التعديل واإلصالح القانوني: ثانيا

( : 1990قبل )مرحمة التظمم المسبق اإلجباري -1 

 بوجوبية التظمـ ،فمـ يكف باإلمكاف إقامة الدعوى 1990مر التظمـ اإلجرائي في المرحمة قبؿ   
اإلدارية دوف رفع تظمـ لمجية اإلدارية التي تعمو الجية مصدرة القرار أو الجية التي أصدرت 

  .وىذه مرحمة يمكف تسميتيا بمرحمة التظمـ اإلجباري والذي تـ العمؿ بو مدة زمنية طويمة.القرار 

  :التظممميعاد 
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 بشيريف مف تاريخ تبميغ القرار محؿ التظمـ أو 169إف ميعاد التظمـ المسبؽ حددتو المادة   
 وفي ىذه الحالة منح.غير أف المشرع احتمؿ تقديـ التظمـ ومواجيتو بسكوت اإلدارة .نشره 

 المشرع مدة ثالثة أشير إف تجاوزتيا اإلدارة دوف تحديد موقؼ صريح معمف عف موقفيا بأنو 
 1.وىو ما يخوؿ الطرؼ المعني المجوء إلى القضاء.المشرعرفض لمتظمـ بتفسير 

  :المرحمةمزايا وعيوب ىذه 

المسبؽ لإلدارة إمكانية العدوؿ عف قراراتيا أو تصحيحيا بشكؿ سريع فتحاكـ  يحقؽ التظمـ-
نفسيا بنفسيا ،ويحقؽ فائدة لمتظمـ مف حيث استغنائو عف رفع دعوى في الموضوع وما يحققو  

مف التوفير المادي والمعنوي ،كما يخفؼ عف القضاء عبء عدد القضايا الكبيرة المرفوعة 
 2. أمامو

ويعاب عمى مرحمة التظمـ المسبؽ بأنو مف مخمفات اإلدارة القاضية ،وأنو اجراء بيروقراطي -
ويرىؽ ىذا النظاـ .،كما أف لو انعكاسات سمبية عمى ممارسة حؽ التقاضي وىو حؽ دستوري

 3.المتقاضي ويثقؿ كثيرا مف إجراءات المنازعة اإلدارية

(  : 1990سنة )مرحمة الصمح القضائي والتظمم اإلجباري  -2

نظرا لمعيوب الكثيرة التي تميز بيا نظاـ التظمـ المسبؽ ،استحدثت تعديؿ قانوف اإلجراءات     
 18/08/1990 المؤرخ 23-90 بموجب القانوف 3 مكرر 169المدنية القديـ في نص مادتو 

 ففرض عمى القاضي إجراء جمسة الصمح بيف . آلية جديدة سميت بنظاـ الصمح القضائي
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الطرفيف المتنازعيف وىذا قبؿ الشروع في مرحمة التحقيؽ سواء في مجاؿ قضاء اإللغاء أو 
. قضاء التعويض خالؿ مدة أقصاىا ثالثة أشير ويتولى عممية الصمح المستشار المقرر 

   :المرحمةمزايا وعيوب ىذه 

يحقؽ الصمح القضائي بالنسبة لممتقاضي، حؽ المجوء مباشرة لمقضاء و رفع دعواه دوف أف     
وىو بذلؾ يساىـ ال شؾ في تبسيط اإلجراءات والمجوء لمقضاء وىوما  يحقؽ .يمـز برفع التظمـ

.  أيضا ربحا في الوقت 

فبإمكانيا التعبير عف . أما بالنسبة لإلدارة فيمنحيا فرصة العدوؿ عف قرارىا ولو أماـ القاضي  
إرادتيا  في إلغاء القرار محؿ الطعف القضائي ووضع حد لممنازعة اإلدارية تفاديا إلتماـ باقي 

. اإلجراءات وىذه نقطة تسجيؿ في خانة اإليجابيات لنظاـ الصمح 

و يعاب عف نظاـ الصمح أف المشرع لـ يحدد بدقة دور القاضي في مرحمة الصمح واكتفى بأف  
وجية لتحرير محضر الصمح مف عدمو،األمر الذي نتج عنو أف .جعمو جية عرض لمصمح

جمسات الصمح في أغمب المجالس القضائية والغرؼ اإلدارية صارت عبارة عف شكميات 
. وىذا ما اعترؼ بو القضاة أنفسيـ .وأفرغت مف روحيا كنظاـ بديؿ لمتظمـ المسبؽ

( :  2008سنة )مرحمة  النظام الجوازي -3

 أنو منع إجراء 2008لعؿ أىـ إصالح حممة قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد سنة    
الصمح في مجاؿ دعوى اإللغاء وأجازه في مجاؿ القضاء الكامؿ وىذا ما نصت بو المادة 

" . يجوز لمجيات القضائية اإلدارية إجراء الصمح في مادة القضاء الكامؿ:" بقوليا 1970
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 اإللغاء ،ألنو متى نعت الشخص ىوحسنا فعؿ المشرع حيث منع إجراء الصمح في مجاؿ دعاو 
المعني قرارا ما بأنو غير مشروع و اتضح ذلؾ جميا في عريضة االفتتاح فكيؼ تتصور 

 1.التصالح حوؿ أمر غير مشروع 

مف أجؿ ذلؾ جاء اإلصالح اإلجرائي الجديد الغيا جمسة الصمح فيما تعمؽ بدعاوى اإللغاء   
مجيزا بذلؾ إجراء الصمح في مواد القضاء الكامؿ وفي أي مرحمة تكوف عمييا الخصومة حسب 

 المذكور سابقا وىذا مف باب تبسيط اإلجراءات وتخفيؼ 08/09 مف قانوف 971نص المادة 
. العبء عمى السمطة القضائية 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بصيغة الجواز فيما خص التظمـ 830وجاءت المادة    
يجوز لمشخص المعني بالقرار اإلداري تقديـ تظممو إلى الجية اإلدارية مصدرة القرار :"بقوليا 

واألجؿ المحدد ىو أربعة أشير مف تاريخ التبميغ   " 829في األجؿ المنصوص عميو في المادة 

أو أربعة أشير مف نشر القرار إف كاف القرار تنظيميا وعميو ، الشخصي إف كاف القرار فرديا
: أضاؼ القانوف الجديد مايمي

جعؿ التظمـ إجراء جوازيا بالنسبة لكؿ القرارات المركزية والوالئية والبمدية والقرارات الصادرة -1
. عف المؤسسات اإلدارية وبالتالي لـ يميز المشرع بيف قرار و آخر

. لـ يميز المشرع بيف القرارات الفردية والقرارات التنظيمية -2

مكمؼ، أبقى المشرع عمى نظاـ التظمـ عمى األقؿ بالنظر إليجابياتو كونو إجراء بسيط غير -3
 .السواء وقد يحقؽ نتائج بالنسبة لرافع التظمـ ولإلدارة عمى حد وسريع
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رشح المشرع فيما خص أنظمة التظمـ ،أسموب التظمـ الوالئي خالفا لممرحمة السابقة ، بذكره -4
عبارة الجية اإلدارية مصدره القرار، ولعمو بذلؾ أراد تقريب اإلدارة مف الفرد، وتبسيط 

. 1اإلجراءات، و إضفاء مزيد مف السرعة عمييا 

غير أف المشرع احتمؿ مع تطبيؽ نظاـ جواز التظمـ عدـ قياـ اإلدارة بالرد عمى المتظمـ   
 يعد سكوت الجية:" والتي جاء فييا 8302وبذلؾ قدـ ىو الحؿ في الفقرة الثانية مف المادة 

 اإلدارية المتظمـ أماميا عف الرد خالؿ شيريف بمثابة قرار الرفض ويبدأ ىذا األجؿ مف تاريخ 
."  تبميغ التظمـ 

     وعميو فاألجؿ الممنوح قانونا لإلدارة لمرد عمى المتظمـ ىو شيريف، و ىو أجؿ معقوؿ 
. خاصة ونحف أماـ تظمـ والئي ،فبعد مضي المدة المذكورة يستطيع المعني المجوء لمقضاء

 مف المادة المذكورة أعاله بشيريف لتقديـ 3ويستفيد المتظمـ في حاؿ سكوت اإلدارة طبقا لمفقرة 
. 830 مف المادة 2طعنو القضائي مف تاريخ انتياء أجؿ الشيريف المشار إلييما في الفقرة 

 التظمـ ومركز القانونية، مركز مختمؼ المراكز مصمحتيف، وراعى وبذلؾ وازف المشرع بيف 
 .اإلدارة

    أما عف إثبات التظمـ أماـ الجية اإلدارية فمـ يفرض المشرع شكال محددا،بؿ خالفا ذكرت 
يثبت إيداع التظمـ أماـ الجية :" عبارة مطمقة عمى العمـو بقوليا 830الفقرة األخيرة مف المادة 

إذف الوسيمة ىي الكتابة بكؿ أشكاليا طالما " اإلدارية بكؿ الوسائؿ المكتوبة ويرفؽ مع العريض 
  3. لـ يفرض المشرع كتابة بعينيا 

 

                                       
 .308عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ، المرجع السابؽ، صفحة  - 1
 .، المذكور سابقا08/09 مف القانوف 830المادة  -2
 .309-308عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ، المرجع السابؽ، صفحة  -3



                                                     شروط رفع الدعوى اإلدارية و سيرها:الفصل األول

 

 

34 
 

 

 الفصل في الدعوى اإلدارية واإلستعجالية :المبحث الثاني

    إف الدعوى ىي الطمب الذي يرفع لمقضاء لمحصوؿ عمى حكـ باقتضاء حؽ أو حمايتو أو 
تقريره ،ونكوف أماـ الدعوى اإلدارية إذا كانت اإلدارة طرفا في النزاع ،وأساس خصوصية 

المنازعة اإلدارية ىو أف أحد أطراؼ الخصومة ىو ىيئة متميزة تحكميا قواعد القانوف العاـ 
وتتمتع بصالحيات السمطة العامة التي تخوؿ ليا حؽ التدخؿ واتخاذ التدابير الالزمة عف طريؽ 

القرارات الفردية والتنظيمية وتنفيذىا بوسائميا الخاصة لكف ىذا االمتياز لـ يمنحو المشرع  
 لإلدارة إال ألنيا أساسا تيدؼ لتحقيؽ المنفعة العامة وتسيير مرافؽ عامة ضرورية لممجتمع ال 

يمكف عرقمة  استمراريتيا دوف اإلخالؿ بالنظاـ العاـ فضال عمى أنيا مسؤولة عمى أمف 
 1. األشخاص وضماف حماية ممتمكاتيـ 

 : إجراءات التحقيق والحكم في الدعوى اإلدارية:المطلب األول

   يمر ممؼ المنازعة اإلدارية المسجؿ عمى مستوى المحكمة اإلدارية بجممة مف المراحؿ 
حالتو عمى الغرفة المعنية،ثـ  واألطوار منذ التسجيؿ الرسمي لمدعوى في سجالت المحكمة ،وا 

بالغ محافظ الدولة لتقديـ التماساتو ثـ القياـ بالتحقيؽ الالـز بحسب   اختيار العضو المقرر ،وا 

وسائؿ التحقيؽ المكفولة قانونا ،ثـ إحالة الممؼ لمحافظ الدولة بغرض إعداد تقريره ،وستعالج 
 . 2كؿ ىذه المراحؿ فيما يمي

 : بدء الجلسات والتحقيق في الدعوى اإلدارية وإجراءات سيرها :الفرع األول

بالغ محافظ الدولة:أوال     :بدء الجمسات وا 
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 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية يعيف رئيس المحكمة اإلدارية 844 طبقا لممادة 
. التشكيمية التي ستتولى الفصؿ في الدعوى بمجرد قيدىا في السجؿ الخاص لدى أمانة الضبط

 المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية أحالنا صراحة بخصوص الجوانب 98/02  عمما أف القانوف 
. اإلجرائية لقانوف اإلجراءات المدنية وىذا بموجب المادة الثانية منو 

   وبعد معرفة التشكيمة الجماعية لممحكمة اإلدارية وبالتالي معرفة رئيسيا يتولى ىذا األخير 
تعييف قاض مقرر أو مستشار مقرر والذي ينحصر دوره في متابعة سير ممؼ الدعوى مف 

 .خالؿ الجمسات

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عندما تكوف القضية مييأة لمجمسة 846  وطبقا لممادة 
أو عندما تقتضي القياـ بالتحقيؽ عف طريؽ خبرة أو سماع شيود أو غيرىا مف اإلجراءات 

. يرسؿ الممؼ إلى محافظ الدولة لتقديـ التماساتو بعد دراستو مف قبؿ القاضي المقرر 

  ويعود لمعضو المقرر في تشكيمة المحكمة اإلدارية بناء عمى ظروؼ كؿ قضية تحديد األجؿ 
الممنوح لمخصـو مف أجؿ تقديـ المذكرات اإلضافية والمالحظات وأوجو الدفاع ويجوز لو طبقا 

 أف يطمب مف الخصـو كؿ مستند أو وثيقة يرى أف ليا فائدة في النزاع المعروض  844لممادة 

وىنا تبدو السمطات الواسعة لمقاضي اإلداري واختالفيا عف سمطات القاضي .عمى المحكمة 
 . 1المدني

ذا تـ تبميغ الجية اإلدارية المعنية بعريضة افتتاح الدعوى فإنيا ستتولى إما بواسطة ممثميا    وا 
القانوني وزيرا كاف أو واليا أو رئيسا لممجمس الشعبي البمدي أو مديرا لمؤسسة إدارية الرد 

 المباشر عمى الدعوى المرفوعة في اليـو المحدد في التكميؼ بالحضور طالما أعفت المادة 
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 مف شرط 800 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجيات المذكورة في المادة 828
. المحامي كما سبؽ القوؿ 

  ويقع تبادؿ المذكرات والردود والوثائؽ والمستندات أثناء الجمسات تحت إشراؼ قضائي فيتولى 
رئيس الجمسة بالمحكمة اإلدارية استالـ الردود والوثائؽ والمستندات واالحتفاظ بنسخة منيا في 

الممؼ وتسميـ الخصـ أو الخصـو نسخا مماثمة الستعماؿ حقيـ في الرد والدفاع وىذا عف 
  .1طريؽ الممثؿ القانوني

  وتتـ العممية بمتابعة مف جانب المستشار المقرر الذي تـ اختياره مف قبؿ رئيس تشكيمة 
وذات اإلجراءات تطبؽ بشأف الدعاوى المرفوعة أماـ مجمس الدولة طبقا .المحكمة اإلدارية 

 2. مف نفس القانوف 915لإلحالة العامة المقررة  في المادة 

 :  تعريف التحقيق أىميتو وخصائصو:ثانيا 

. ىو إقامة الدليؿ بشأف واقعة مدعي بيا أماـ القضاء بالطرؽ المحددة قانونا: تعريف التحقيق  
فوظيفة التحقؽ تعني التحري والتدقيؽ والتمحص ودراسة ممؼ الدعوى دراسة دقيقة ومعمقة 

ذلؾ أف الخصـ عندما يتقدـ لمقضاء بغرض الطعف مثال في قرار فصؿ عف الوظيفة ،ويدعي  .

أف اإلدارة حرمتو مف ممارسة بعض الضمانات في المجاؿ التأديبي، ويطمب بناء عمى ذلؾ 
وجب عمى القاضي دراسة طمب ىذا الطرؼ وحججو ومقابمتيا بمزاعـ وردود  .القرار إلغاء

.  الطرؼ اآلخر المدعى عميو 
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  إف وظيفة التحقيؽ عمى ىذا النحو مف موجبات العمؿ القضائي، ويباشرىا كؿ قاض سواء 
ألف التحقيؽ يستوجب دراسة وفحص .كاف ينتمي لجية القضاء اإلداري أو جية القضاء العادي 

. اإلثبات المرفؽ بالممؼ ،وصوال لتقديره في ميزاف القضاء والقانوف 

ويقترف التحقيؽ باإلثبات و ال يمكف أف يفصؿ عنو ،فال يستطيع القاضي اإلداري الوصوؿ    
إلى نتيجة معينة إال إذا تأكد مف صحة أو عدـ صحة إدعاء ما وضعو صاحب المصمحة أماـ 

و التأكد يفرض دراسة وسيمة اإلثبات وىنا تحدث العالقة المتينة والمغناطيسية .جية القضاء 
 .1بيف التحقيؽ و وسائؿ اإلثبات 

: يمكف حصر خصائص التحقيؽ فيما يمي: خصائص التحقيق  

إف التحقيؽ عبارة عف وسيمة إجرائية يضعيا القانوف بيف يدي :إجرائيةالتحقيؽ وسيمة -1
القاضي مف أجؿ فحص األدلة التي يستعمميا الخصـ في ممؼ دعوى معينة منشورة أماـ 

  .القضاء 

يحكـ التحقيؽ وسائؿ معينة تكفؿ قانوف اإلجراءات المدنية  : التحقيؽ تحكمو وسائؿ محددة-2
وىو ما سنفصمو في وسائؿ التحقيؽ .فال يترؾ األمر لمطمؽ تقدير القاضي .واإلدارية بتحديدىا 

 .

: التحقيؽ يحكمو مبدأ حياء القاضي -3

 يقصد بالحياء ىو عدـ التحيز، وىو واجب بدييي بالنسبة لكؿ قاضي وليس القاضي اإلداري 
. فقط
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 وتشير عديد الدراسات المتخصصة أف التحقيؽ في المواد اإلدارية يتسـ بصعوبة كبيرة بحكـ 
ويضاؼ إلييا أيضا .حداثة القانوف اإلداري مف جية،  وميزة عدـ تقنينو مف جية أخرى 

. 1االمتيازات التي تتمتع بيا اإلدارة 

 وىو ما يميز التحقيؽ في المجاؿ اإلداري عف التحقيؽ في المجاؿ الجزائي الذي يشيد امتدادا  
 2.وطرقوتاريخيا كبيرا وقد تمكف القضاة مف التحكـ في أساليبو 

 : التحقيؽ يخضع لمبدأ المواجية-4

 إذا كاف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية قد اعترؼ لمقاضي اإلداري بسمطات لـ يكف يتمتع 
بيا في ظؿ القانوف القديـ ،إال أف ىذا الحؽ أو ىذه السمطة ال تسمح أبدا لمقاضي أف يتجاوز 

. مبدأ المواجية وىو يحقؽ فيما عرض عميو مف نزاع 

نصافو، ودليؿ   فالمواجية دليؿ عدالة القاضي  ويقصد بالمواجية حؽ الخصـ .أيضا حياده وا 
في معرفة ما قدـ الخصـ اآلخر مف وثيقة أو مستند في ممؼ الدعوى في مختمؼ مراحميا وحقو 

. في الرد عمى ما قدـ مف إدعاء 

 وتطبيقا لمبدأ المواجية ال يجوز لمقاضي أف يبني حكمو عمى مستند لـ يفحصو الخصـ ولـ 
وال يجوز لمقاضي أف يقبؿ .  لمبدأ حياء القاضيالدفاع، وانتياؾفيذا تجاوز لحقوؽ . يطمع عميو

. دليال ويقتنع بو دوف عرضو عمى الخصـ اآلخر ليناقشو ويدحضو أو يؤيده 
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 لذلؾ فرض القانوف أثناء القياـ بخبرة ضرورة إخطار الخصـو باليـو والساعة التي سيخرج فييا 
فعمى القاضي إخطار الخصـو .  كما فرضت ذات اإلجراء في المعاينة. الخبير لعيف المكاف

 .  1بيـو وساعة خروج التشكيمة بأكمميا أو قاض فرد لمحؿ النزاع بغرض اجراء المعاينة

 : وسائل التحقيق:ثالثا 

  حدد قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية لمقاضي اإلداري وسائؿ لمتحقيؽ فيما يعرض عميو 
مف وقائع مختمفة ،فأجاز لو المجوء لطمب الخبرة ،كما أجاز لو سماع الشيود و القياـ بإجراءات 

 :المعاينة ومضاىاة الخطوط سنوضحيا كالتالي 

: الخبرة-1 

      تعتبر الخبرة مف أىـ وسائؿ التحقيؽ التي كثيرا ما يعتمد عمييا القضاء اإلداري والقضاء 
صدار األحكاـ . العادي عند فحص ممؼ الدعوى وا 

:  الخبرة القضائية

العممية المسندة مف طرؼ القاضي إما تمقائيا أو بناء عمى :"     يمكف تعريفيا عمى أنيا 
اختيار األطراؼ إلى أناس مف ذوي خبرة في حرفة أو فف أو عمـ أو لدييـ مفاىيـ مف بعض 

الوقائع وحوؿ بعض المسائؿ يتوصؿ بواسطتيـ إلى استخالص معمومات يراىا ضرورية لحسـ 
 .2النزاع والتي ال يمكنو اإلتياف بيا بنفسو

:  ومف التعريؼ المذكور أعاله نستنتج خصائص الخبرة القضائية 
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 1.أنيا عمؿ إجرائي تكمؼ بموجبو جية قضائية خبيرا أو أكثر لمقياـ بعمؿ محدد في الحكـ-

. المجوء لمخبرة يكوف إما بطمب مف الخصـو أو مف قبؿ القاضي تمقاء نفسو -

إف موضوع الخبرة ذو طابع مميز وال يستطيع القاضي القياـ بو وىو ما جاءت بو المادة  -
تيدؼ الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو :" مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 125

ومف أجؿ ذلؾ تقرر أنو ال يجوز لمقاضي أف يطمب مف الخبير ". عممية محضة لمقاضي 
وال .سماع الشيود ،ألنيا عممية بإمكانو ىو أف يقـو بيا ،فال يسمح لو أف يعيد بيا إلى غيره 
يكوف المجوء لمخبرة إال في مسائؿ الطب واليندسة والمحاسبة وكؿ ما يخرج عف القدرات 

وتبعا لذلؾ ال يستطيع القاضي الجزائي الحكـ بالتعويض عف الضرر .المعرفية لمقاضي 
 .الجسماني إال إذا استعاف بخبير يحدد لو نسبة العجز ونوعو 

. إف عمؿ الخبير أو مينتو ضرورية لمفصؿ في النزاع القائـ -

تكشؼ الخبرة عف عدالة القاضي ،فيو لـ يفصؿ في القضية المعروضة عميو إال بعد أف  -
. أنار الخبير سبيمو 

تعكس الخبرة مدى التعاوف الكبير بيف القضاة وأعواف القضاء مف خبراء بتخصصاتيـ  -
. 2المختمفة مف أجؿ عدالة األحكاـ القضائية

 : األساس القانوني لمخبرة القضائية ومجاالتيا

 مف قانوف 858    تستمد الخبرة القضائية أساسيا القانوني في المادة اإلدارية مف المادة 
تطبؽ األحكاـ المتعمقة بالخبرة المنصوص عمييا :"اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي جاء فييا 

".   مف ىذا القانوف أماـ المحاكـ اإلدارية 145 إلى 125في المواد 
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  ومف ىنا فإف مجاالت استعماؿ الخبرة القضائية واسع جدا، وال يمكف حصر الخبرة في ميداف 
وعف . فكؿ أنواع القضاء المختمفة في حاجة إلى خدمات الخبرة . معيف مف مياديف القضاء

المجاؿ اإلداري بالتحديد تستعمؿ الخبرة في قضايا الضرائب وكذلؾ في مجاؿ المسؤولية ، فال 
يستطيع القاضي أف يقرر مسؤولية الطبيب أو مسؤولية المستشفى ويكتشؼ وجود خطأ طبي 

وال . مف عدمو إال إذا اتبع أسموب الخبرة وتزود بمعمومات أساسية منحت لو عف طريؽ الخبير
يستطيع القاضي اإلداري في قضايا التعويض عف نزع الممكية لممنفعة العمومية أف يقدر قيمة 

وكذلؾ الشأف في الصفقات العمومية بخصوص . ىذا التعويض إال مف تقرير خبير وىكذا 
فوجود الخبرة في العمؿ القضائي أمر الـز . الفصؿ في حقوؽ المقاوليف وغيرىا مف القضايا 

 .ومستمر وعالقة القاضي بالخبير مستمرة ما إف وجد القضاء

 :  تعيين الخبير وتحديد ميامو

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بأمر مف القاضي ،  126  يعيف الخبير بنص المادة 
كما يجوز لو اختيار مجموعة . أو بطمب مف الخصـو ،في تخصص معيف أو عدة تخصصات 

مف الخبراء في نفس التخصص ،أو في تخصصات مختمفة مف قائمة الخبراء بالمحكمة اإلدارية 
أو مف خارجيا ،وفي أي مجاؿ مف المجاالت التي يراىا مناسبة دوف التنازؿ ليـ عف صالحياتو 

. 1المخولة قانونا 

     وفي حالة تعدد الخبراء المعينيف يقوموف بأعماؿ الخبرة معا ويعدوف تقريرا واحدا ، وفي 
. حاؿ اختالؼ آرائيـ تعيف عمى كؿ خبير تسبيب رأيو 

 : ويتعيف عمى القاضي في حاؿ ندب خبير أف يضمف قراره أو حكمو مايمي 
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. ذكر األسباب التي فرضت المجوء لمخبرة أي التركيز عمى الجوانب الفنية في النزاع -1

. ذكر اسـ الخبير ولقبو وعنوانو أو الخبراء مع تحديد التخصص-2

تحديد ميمة الخبير تحديدا دقيقا وىذه أبرز نقطة في قرار تعييف الخبير ومف خالليا يتضح -3
. دوره في القضية

. تحديد أجؿ القياـ بالخبرة و إيداع التقرير-4

     ومف خالؿ ىذه العناصر الواجب ذكرىا في القرار أو الحكـ يتبيف لنا مدى السمطة التي 
 يتمتع بيا القاضي فيما خص اختيار خبير معيف أو خبراء معينيف مف حيث تحديد الميمة ومف

حيث تحديد المدة الزمنية الواجب انجاز الخبرة خالليا بؿ وحتى مف حيث تحديد مبمغ التسبيؽ 
 .1الواجب دفعو 

 : أخطار الخصوم*

    يمـز الخبير كأصؿ عاـ خارج دائرة اإلسثناءات والحاالت الخاصة باستيفاء إجراء جوىري 
وىو . قضائييتمثؿ في إخطار الخصـو باليـو والساعة ومكاف إجراء الخبرة عف طريؽ مخبر 

.   مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية135ما أشار إليو صراحة في المادة 

   ولقد استقر قضاء المحكمة العميا وقضاء مجمس الدولة عمى اعتبار إجراء اإلخطار بمثابة 
إجراء جوىري ،ال يستقيـ أمر الخبرة إال بو ،وىنا احتـر المشرع مبدأ الوجاىية في انجاز أعماؿ 

 .الخبرة بوجو عاـ 
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 :   الخبرة وتقريرىاةمد*

       لـ يحدد قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مدة معينة ينبغي عمى الخبير إيداع تقرير 
وحسنا فعؿ المشرع ذلؾ ،فيناؾ مف  .الخبرة خاللو ،ألف األمر يختمؼ مف خبرة إلى أخرى 

الخبرات ما يستدعي الزمف الطويؿ ،وخالؼ ذلؾ ىناؾ خبرات يمكف انجازىا في زمف يسير 
 لمخبير تمديد أجؿ انجاز 136ومع ذلؾ أجازت المدة .،والقاضي ىو مف يقدر المدة المناسبة 

. الخبرة 

. إذا أنجز الخبير المياـ المنوطة بو تعيف عميو إعداد تقريره والذي يضمنو خاصة 

. أقواؿ ومالحظات الخصـو ومستنداتيـ -1

 .عرض تحميمي عما قاـ بو وعاينو في حدود الميمة المسندة إليو -2

. نتائج الخبرة -3

 :  الحكم المتعمق بالخبرة*

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لمقاضي أف يؤسس حكمو عمى 144    أجازت المادة 
فالقاضي غير ممـز برأي الخبير، ومع ذلؾ إف تجاوز نتائج الخبرة واستبعدىا تعيف .نتائج الخبرة 

وحكـ الخبرة في القانوف الجزائري ال يجوز الطعف فيو باالستئناؼ أو النقض .عميو تسبيب ذلؾ 
نما يقبؿ الطعف مع الحكـ الفاصؿ في موضوع النزاع  . منفردا ،وا 

 مف قانوف 106وبيذا اإلصالح اإلجرائي وضع المشرع حدا لجدؿ طويؿ بخصوص المادة 
 1.اإلجراءات المدنية واإلدارية والتمييز بيف الحكـ التحضيري والحكـ التمييدي
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:  الشيادة-2

 تمعب الشيادة كدليؿ اثبات وكوسيمة مف وسائؿ التحقيؽ دورا كبيرا في مجاؿ القضاء :مفيوميا
. وكثيرا ما يعتمد عمييا القاضي بناء حكمو .العادي أو اإلداري 

 لـ يميز المشرع الجزائري بشأف األحكاـ المطبقة عمى الشيادة بيف :األساس القانوني
اإلجراءات المدنية التي تسري عمى الخصومات المدنية والتجارية واالجتماعية وغيره ، وبيف 

 مف 859اإلجراءات اإلدارية المطبقة عمى المنازعات اإلدارية ،وأعمنت عف ىذه اإلحالة المادة 
 مف ذات القانوف لتشكيمة الحكـ 860قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،واعترفت المادة 

جماعيا أو لمقاضي المقرر أف يستدعي أو أف يستمع تمقائيا إلى أي شخص يرى فائدة في 
 .سماعو 

 :   شروط الشيادة

 أف تكوف الواقعة ذاتيا 150  ولقد اشترط قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بموجب المادة 
فإذا كاف القانوف يستوجب وسيمة أخرى غير وسيمة الشيادة فال .قابمة ألف تثبت بشيادة الشيود 

وحتى ندرؾ أىمية ىذا الشرط يكفي اإلشارة بالمثاؿ التالي .يمكف المجوء إلييا كوسيمة تحقيؽ 
إذا كاف النزاع ينصب عمى العقار ،والقانوف المعموؿ بو في الجزائر ينص عمى أف كؿ معاممة :

فال يجوز لممدعي أو المدعي عميو .واردة عمى عقار تثبت عؿ سبيؿ الوجوب بسند رسمي 
والنزاع يتعمؽ عقار أف يطمب مف القاضي سماع شيود لتأكيد ممكيتو أو إيجاره أو مبادلتو لعقار 

 1.ما
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ذا قدر القاضي المجوء لمشيادة تعيف عميو تحديد الواقعة بالضبط محؿ الشيادة ويسمع كؿ    وا 
شاىد عمى إنفراد في حضور أو في غياب الخصـو وقبؿ اف يدلي الشاىد بشيادتو وجب أف 

 وينبغي عمى القاضي أف يتأكد .تؤخذ بياناتو الخاصة مف اسـ ولقب ومينة وعالقتو بالخصـو 

ويمـز الشاىد بأداء اليميف طبقا لممادة .جيدا مف انعداـ وجود قرابة بيف الشاىد وأحد الخصـو 
. 1 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 152/2

    : إجراءات استحضار الخصوم لمشيادة*

  التي مكنت الخصـ الراغب في 1542أما عف إجراءات استحضار الخصـو فقد حددتيا المدة 
استعماؿ ىذه الوسيمة أف يفصح عف ذلؾ ويسعى ىو إلحضار الشاىد أو الشيود ويتحمؿ 

.                               تغطية النفقات التي يقررىا القانوف ويتولى إيداع المبمغ عمى مستوى أمانة الضبط 
ذا تغيب الشاىد ساعة اإلدالء بشيادتو جاز لمقاضي أف يحدد لو أجال آخر  ذا كاف الشاىد .وا  وا 

 وىذا .مقيما خارج دائرة اختصاص المحكمة اإلدارية جاز المجوء قانونا ألسموب اإلنابة القضائية 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية 155وىو ما نصت عميو المادة .بغرض تبسيط اإلجراءات 
ويجوز ساعة اإلدالء بالشيادة لمقاضي مف تمقاء نفسو أو بطمب مف الخصـو أو مف . واإلدارية 

أحدىـ طرح أسئمة لمشاىد أو الشيود يراىا ضرورية وتخدـ ممؼ الدعوى كما يجوز لمخصـ 
. 3158المعني طرح أسئمة عمى الشاىد حسب مضموف المادة 

 لمطرؼ المعني التجريح في شيادة شاىد بسبب أىميتو أو 4156  وأجاز القانوف بموجب المادة 
قرابتو أو ألي سبب جدي ،ويفصؿ فورا في ذلؾ بموجب أمر غير قابؿ لمطعف ،ويجب إبداء  
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وبيف القانوف األثر .التجريح قبؿ سماع الشيادة إال إذا تبيف سبب التجريح بعد سماع الشيادة 
 .الناتج عف قبوؿ التجريح والمتمثؿ في بطالف الشيادة 

: محضر الشيادة 

 مف قانوف اإلجراءات 160  وتدوف أقواؿ الشاىد أو الشيود في محضر خاص حسب المادة 
: المدنية واإلدارية يحتوي عمى البيانات التالية 

. مكاف ويـو وساعة سماع الشاىد -1

. حضور أو غياب الخصـو -2

. اسـ ومينة وموطف الشاىد-3

. أداء اليميف مف طرؼ الشاىد ودرجة قرابتو أو مصاىرتو مع الخصـو أو تبعيتو ليـ-4

. أوجو التجريح المقدمة ضد الشاىد عند اإلقتضاء -5

 .أقواؿ الشاىد والتنويو بتالوتيا عميو -6

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية و تالوة مضموف 161و فرض القانوف بموجب المادة 
الشيادة مف طرؼ أميف الضبط ،ويوقع المحضر مف قبؿ القاضي وأميف الضبط والشاىد 

. 1ويجوز لمخصـو الحصوؿ عمى نسخة مف المحضر .
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    :المعاينة-3

 يقصد بالمعاينة مشاىدة المحكمة لمشيء محؿ النزاع لتتبيف بنفسيا حقيقة األمر  :مفيوميا  
ويتطمب ذلؾ عادة انتقاؿ المحكمة لمعاينة األمر المتنازع عميو ،وعرفت اختصارا عمى أنيا 

 ."مشاىدة المحكمة لموضوع نزاع وحمو "

  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،146 والمادة 861 وبنص المادة  :األساس القانوني  
أجازت لمقاضي مف تمقاء نفسو أو بطمب مف الخصـو القياـ بالمعاينة أوالتقييـ أو التقدير أو 

. إعادة التمثيؿ بما يخدـ الفصؿ في النزاع القائـ ميما كاف مجاؿ الخصومة 

  وتجد المعاينة أساسيا القانوني الواقعي أف القاضي أحيانا ال يتمكف مف التحكـ في معطيات 
الممؼ ،ومعرفة بعض الجوانب الخفية في النزاع إال إذا تنقؿ إلى المحؿ ،ليأخذ فكرة حقيقية  

وميدانية ويرسخ قناعتو ،فالمعاينة أسموب إجرائي معموؿ بو في كؿ األنظمة القانونية والقضائية 
. 1لما لو مف نتائج جد إيجابية تخدـ سير العدالة 

ومف .الممكية ، البيئة، ونزع  يجد ىذا التدبير مجالو الحقيقي في المنازعات المتعمقة بالتعمير
األمثمة عمى ذلؾ تقديرىا ينجر عف الترخيص بالبناء مف اعتداء عمى طبيعة المكاف ومعرفة ما 

 2.إذا كانت األشغاؿ قد نفذت بالمخالفة لألمر الصادر بوقؼ التنفيذ

: إخطار الخصوم واالستعانة بالغير *

 إذا رأى المعاينة، ولمقاضي  يحدد القاضي لمخصـو ومكاف ويـو وساعة االنتقاؿ إلجراء 
بمعارؼ معينة يستوجبيا ممؼ الدعوى، أو سماع أي شخص  .لتزويده إلحضار تقنييفضرورة 
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، أو سماع الخصـو أنفسيـ  1.مف تمقاء نفسو أو بطمب مف الخصـو

  :المعاينةتحرير محضر *

  ويتوج القاضي انتقالو إلى مكاف المعاينة بتحرير محضر يضمنو جممة ما جرى أثناء عممية 
ويمكف لمخصـو .المعاينة ويوقع مف جانبو وأميف الضبط ويودع ضمف مشتمالت الممؼ 

الحصوؿ عمى نسخ مف المحضر الستعمالو فيما يحقؽ لو المصمحة الخاصة ويدعـ وضعو 
. 2ومركزه في القضية 

  وحجية المعاينة ىنا تتبايف حسب الحالة وطبيعة ما أسفرت عنو الحقائؽ ،ويرى جانب مف 
الفقو أف المعاينة مف اإلجراءات العامة الخادمة لمختمؼ أدلة اإلثبات وأنيا ال تعد دليال مف أدلة 

نما فقط إجراء يسفر عف دليؿ يعد مجرد قرينة قد تأخذ بو المحكمة  . اإلثبات القائمة بذاتيا ، وا 

بداء االعتقاد األصح  ظيار الحقيقة وا    رغـ ذلؾ فيي وسيمة ناجحة لموقوؼ عمى حقيقة النزاع وا 
. لمقاضي وتشكيمة الحكـ 

:    مضاىاة الخطوط-4

ىي وسيمة مف وسائؿ التحقيؽ يمجأ إلييا القاضي تمقائيا أو بطمب مف الخصـو :مفيوميا   
 . وفي حالة إنكار أحد الخصـو خطو أو توقيعو أو بصمتو عمى ورقة مكتوبة 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو 1الفقرة 164تنص المادة :  األساس القانوني 
تيدؼ دعوى مضاىاة الخطوط إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو التوقيع عمى المحرر العرفي :"
 ."
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  وقد وضع المشرع الجزائري نصوص مشتركة تحكـ عممية التحقيؽ في الكتابة جممة مف 
 مف قانوف اإلجراءات 862اإلجراءات العامة في القضاء المدني واإلداري ،إذ تنص المادة 

تطبيؽ األحكاـ المتعمقة بمضاىاة الخطوط المنصوص عمييا في المواد "المدنية واإلدارية عمى 
164، 174". 1 

:  إجراءات دعوى مضاىاة الخطوط *

 مف النص أعاله يبدوا واضحا أف المشرع الجزائري حرص عمى توحيد إجراءات التحقيؽ بيف   
اإلجراءات المدنية واإلجراءات اإلدارية ،وىو ما لمسناه في اإلحاالت السابقة بشأف الخبرة 

مضاىاة   نجدىا قد بينت بوضوح ىدؼ دعوى164وبالعودة لممادة .والمعاينة وشيادة الشيود 
فعف ىدؼ الدعوى تـ حصره في نفي أو إثبات صحة .الخطوط ،كما بينت مجاؿ استعماليا 

توقيع أو خط ،أما عف مجاؿ استعماليا فيتعمؽ فقط وحصريا بالسند العرفي ،فال يجوز استعماؿ  

ىذه الدعوى فيما يخص السندات الرسمية ، ألف الطعف فييا يأخذ شكال آخر غير الشكؿ الذي 
. 2 164بينتو المادة 

    وطالما تعمؽ األمر بمحرر عرفي فال ينبغي الخروج عف قواعد القانوف المدني الذي قدـ 
  بينت05/10 منو المعدلة بموجب القانوف 327فالمادة .العرفيتعريؼ لمسند الرسمي والسند 

يعتبر العقد العرفي صادرا ممف كتبو أو وقعو أو وضع عميو :" مواصفات العقد العرفي بقوليا 
..." بصمة أصبعو ما لـ ينكر صراحة ماىو منسوب إليو 

 :الطريقتيف  ومضاىاة الخطوط ال تصح إال في السند العرفي وتتـ بإحدى 
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 يصبح القاضي المختص القضاء، وىناقد يطرح إنكار السيد كطمب فرعي أماـ :طمب عرفي-
 بمضاىاة الخطوط الفرعي، المتعمؽفي الدعوى األصمية ىو المختص أيضا بالفصؿ في الطمب 

 .فرعيالخاص بسند 

أي يقدـ المدعي دعوى مضاىاة الخطوط بشكؿ مستقؿ لوحدىا أماـ الجية :دعوى مستقمة -
. القضائية المختصة 

    يممؾ القاضي سمطة تقديرية في المجوء إلى وسيمة التحقيؽ عف طريؽ مضاىاة الخطوط 
وىذا يتعمؽ بمدى قيمة السند في فض النزاع ،فإذا كاف السند ال يشكؿ سندا ذا قيمة يمكف 

يؤشر .لمقاضي أف يصرؼ النظر عنيا ،أما إذا كاف المحرر ذو قيمة كبيرة في فض النزاع 
القاضي عمى السند المعني بمضاىاة الخطوط ،ويأمر بإيداع األصؿ بأمانة الضبط ،ويحيؿ 

.   الممؼ لمحافظ الدولة لتقديـ طمباتو المكتوبة 

 تتـ عممية مضاىاة الخطوط استنادا إلى عناصر المقارنة الموجودة في الوثائؽ والمحررات 
تتـ .والمستندات الثابتة في ممؼ الدعوى والتي تـ الحصوؿ عمييا مف المعنييف أو مف الغير

: 1مقارنة الخطوط بينيا وبيف

. التوقيعات التي تتضمنيا العقود الرسمية   *

. الخطوط والتوقيعات التي سبؽ االعتراؼ بيا    *

. الجزء مف المستند موضوع المضاىاة الذي لـ يتـ إنكاره    *
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 :  اختتام التحقيق: رابعا

  مف المؤكد أف مرحمة التقرير يالزميا تحقيؽ في الموضوع يباشره المستشار المقرر فيقابؿ 
ويقابؿ الوثيقة بالوثيقة والسند بالسند ،يراعي التواريخ ويفحص أدلة .طمب بالرد، والزعـ باإلجابة

اإلثبات طبقا لموسائؿ اإلجرائية المقررة المذكورة سابقا وىي ميمة غاية في الخطورة لذلؾ 
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ذكر القاضي المقرر 889فرضت المادة 

  وتمر الدعوى اإلدارية المسجمة أماـ مجمس الدولة بمرحمة التحقيؽ ىي األخرى ويمارس 
 1.المستشار المقرر ذات الدور الذي يمارسو زميمو عمى مستوى المحكمة اإلدارية

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عندما تكوف القضية مييأة لمفصؿ 852  وطبقا لممادة 
يحدد رئيس تشكيمة الحكـ تاريخ اختتاـ التحقيؽ بموجب أمر غير قابؿ ألي طعف ، ويبمغ ذات 

أخرى في أجؿ ال  األمر إلى جميع الخصـو برسالة مضمونة مع اشعار بالوصوؿ أو بأي وسيمة
وقصد المشرع مف خالؿ ىذا اإلخطار . يوما قبؿ تاريخ االختتاـ المحدد في األمر 15يقؿ عف 

. وىذا التبميغ تمكيف األطراؼ مف ممارسة حؽ الدفاع قبؿ غمؽ مجاؿ التحقيؽ 

  ولقد أجاز القانوف لييئة الحكـ إعادة السير في التحقيؽ إذا بدت ليا أسباب جدية تستوجب 
فيصدر رئيس التشكيمة أمرا غير مسبب بإعادة .ىذا اإلجراء وأطمؽ عمييا المشرع بحالة الضرورة

 ويبمغ ىذا األمر لمخصـو 8552السير في التحقيؽ غير قابؿ ألي طعف حسب قضاء المادة 
 .3برسالة مضمونة مع إشعار باالستالـ أو بأي وسيمة أخرى 
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 :   إحالة الممف عمى محافظ الدولة:خامسا 

  ويمثؿ دور ىذا األخير في أنو يتصؿ بالممؼ مرفقا بالتقرير مف طرؼ القاضي المقرر ، 
وبدوره عميو أف يقدـ تقريره حوؿ الممؼ خالؿ شير مف استالمو ،وبعد ذلؾ يعد الممؼ وذلؾ 

 وما يمييا مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،حيث يتوجب عميو عرض 897حسب المادة 
تقريره مكتوبا وذلؾ لما يتضمنو مف رأي حوؿ كؿ مسألة مطروحة والحموؿ المقترحة لمفصؿ في 

النزاع ويختتـ بطمباتو وعميو في ىذا التقرير أف يشير بإنجاز لموقائع والقانوف المطبؽ ىذا 
 . 1باإلضافة لحقو في إبداء مالحظات شفوية أثناء الجمسة وذلؾ قبؿ غمؽ باب المرافعات

  ونظرا لمدور اإليجابي المنوط بمحافظ الدولة فقد فرض قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 
.   اإلشارة في قرار المحكمة اإلدارية لطمبات محافظ الدولة والرد عمييا 900بموجب المادة 

 الحكم في الدعوى اإلدارية :الفرع الثاني 

  يعتبر الحكـ آخر إجراء في الدعوى ،وىو وسيمة مف وسائؿ عمؿ القضاء اإلداري بالنسبة 
لممحكمة اإلدارية باإلضافة لمقرار بالنسبة لمجمس الدولة ،ويتـ بجمسة الحكـ ،والمداولة في 

صدار الحكـ القضائي  . القضية وا 

تخضع جمسة الحكـ في انعقادىا وتدخالت األطراؼ فييا ،و إدارتيا ، وضبطيا  : الجمسة:أوال 
: لجممة مف القواعد نذكرىا فيما يمي 

 يحدد رئيس تشكيمة الحكـ جدوؿ كؿ جمسة أماـ المحكمة اإلدارية :اإلعداد النعقاد الجمسة -1
  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى 876ويبمغ إلى محافظ الدولة ،فقد نصت المادة 

 

                                       
، 2008عمر زودة، اإلجراءات المدنية عمى ضوء آراء الفقياء و أحكاـ القضاء، منشورات انسكموبيديا، الجزائر، سنة  -1

 .130صفحة 
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يخطر جميع الخصـو بتاريخ :"قاعدة عامة تسري عمى جميع ىيئات القضاء اإلداري عمى أنو 
. الجمسة الذي ينادي فيو عمى القضية 

. أياـ عمى األقؿ قبؿ تاريخ الجمسة (10)يتـ اإلخطار مف طرؼ أمانة الضبط عشرة 

". بأمر مف رئيس تشكيمة الحكـ (2)في حالة االستعجاؿ ،يجوز تقميص ىذا األجؿ إلى يوميف 

:  إدارة الجمسة والتدخالت -2

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 07  تكوف جمسة الحكـ عمنية وىو األصؿ ،بنص المادة 
." الجمسات العمنية ،ما لـ تمس العمنية النظاـ العاـ أو اآلداب العامة أو حرمة األسرة :"

. وفي كؿ األحواؿ يجب النطؽ بالحكـ في جمسة عمنية

 1 قضاة، رئيس ومساعديف عمى األقؿ برتبة مستشار03  تتشكؿ ىيئة الحكـ عمى األقؿ مف 
 . 2ويحضر الجمسة إضافة لذلؾ كؿ مف الخصـو ومحامييـ وغيرىـ مف الحضور

 مف قانوف اإلجراءات المدنية 887 إلى 884  ويرتب تسيير الجمسة وجوبا بنص المادة 
: واإلدارية الجديد كالتالي 

. تالوة تقرير المستشار المقرر   *

كما يمكف السماع إلى .يجوز لمخصـو تقديـ مالحظاتيـ الشفوية تدعيما لطمباتيـ الكتابية  *
. أعواف اإلدارة أو أي شخص حاضر يرغب أجد الخصـو في سماعو

 .يتناوؿ المدعي عميو الكممة أثناء الجمسة، بعد المدعي عميو ،إذا قدـ مالحظات شفوية *

                                       
 .، السابؽ الذكر98/02 مف القانوف 03المادة  -1
 .344محمد الصغير بعمي، المرجع السابؽ، صحة  - 2
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يعرض محافظ الدولة التقرير المكتوب عمى تشكيمة الحكـ ،ويتضمف التقرير عرضا لموقائع *
والقانوف واألوجو المثارة ورأيو حوؿ كؿ مسألة مطروحة والحموؿ المقترحة لمفصؿ في النزاع 
،يقدـ ما يراه مناسبا مف مالحظات شفوية حوؿ كؿ قضية قبؿ غمؽ باب المرافعات ويختـ 

. 1التقرير بطمبات محددة كأف يطمب بإلغاء القرار أو تعويض المتضرر وغيرىا 

   :المداولة:ثانيا

  بعد قفؿ باب المرافعة ،تجري المداولة في سرية ،وتكوف وجوبا بحضور قضاة التشكيمة، دوف 
يسيرىا الرئيس وىو الذي يبدي .حضور ممثؿ النيابة العامة والخصـو ومحامييـ وأميف الضبط 

. 2رأيو في األخير ،وتتخذ قراراتيا بأغمبية األصوات وتصرح بيا عمنيا 

 :  الحكم والتبميغ: ثالثا 

. في ىذه المرحمة يتـ إصدار الحكـ وتبميغو بالطرؽ القانونية المحددة

إف النياية الطبيعية لكؿ دعوى منشورة أماـ القضاء أيا كانت طبيعة النزاع  : القرار القضائي-1
ف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية في .صدور حكـ بشأنيا يفصؿ في الدعوى المرفوعة  وا 

المادة اإلدارية تصدر األحكاـ بصفة جماعية ال فردية وفي جميع الدعاوي وأماـ كؿ الجيات 
فالمادة  .القضائية ودرجاتيا المختمفة ،وىي نقطة تميز لممنازعة اإلدارية عف الخصومة المدنية 

 نصت صراحة ال يكف ألي غرفة أو أي قسـ 3 المعدؿ والمتمـ98/01 مف القانوف العضوي 34
 مف القانوف  03أف تجتمع إال بحضور ثالثة مف أعضاء الغرفة أو القسـ ونصت المادة 

                                       
 .، المذكور سابقا08/09 مف القانوف 899و898المادة  -1
 .، المذكور أعاله08/09مف القانوف 269المادة  - 2
، المتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة و تنظيميا و عمميا، الجريدة الرسمية رقـ 30/5/1998 المؤرخ في 98/01القانوف  -3

 .1998، سنة 37
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 المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية أنو ال يمكف لممحكمة اإلدارية أف تتشكؿ قانونا إال بحضور 98/02
. 1ثالثة مف بينيـ مساعديف برتبة مستشار 

    ولقد حرص المشرع في وضع الغالب عمى جمع أحكاـ المنازعة اإلدارية والخصومة المدنية 
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية نصت صراحة عمى 888فالمادة .في قواعد مشتركة 
 . 298 إلى 270تطبيؽ المواد مف 

كما فرضت . مف نفس القانوف فرضت أغمبية األصوات إلصدار الحكـ أو القرار270    المادة 
ويجوز تأجيؿ النطؽ بالحكـ عمى أف ال تتجاوز .أف يتـ النطؽ بالحكـ أو القرار في الحاؿ 

.  ويتـ النطؽ بالحكـ أو القرار عمنيا. 271المداولة جمستيف متتاليتيف طبقا لممادة 

.    ويقتصر الرئيس عمى تالوة منطؽ القرار بحضور التشكيمة الفاصمة التي تداولت فيو 

 مف قبؿ رئيس تشكيمة الحكـ و أميف الضبط 278عمال بالمادة  (القرار)  ويوقع أصؿ الحكـ 
. 2والقاضي المقرر ويحفظ األصؿ في أرشيؼ المحكمة اإلدارية التي فصمت في النزاع 

األصؿ الواجب أف تبمغ األحكاـ والقرارات القضائية اإلدارية إلى  : تبميغ القرار القضائي-2
 مف قانوف اإلجراءات المدنية 894الخصـو عف طريؽ المحضر القضائي ، بنص المادة 

يتـ التبميغ الرسمي لألحكاـ  واألوامر إلى الخصـو في موطنيـ ،عف طريؽ "واإلدارية عمى أف 
." محضر قضائي 

 

 

                                       
 .351عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ، المرجع السابؽ، صفحة  -1
 .354-353عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ، المرجع السابؽ، صفحة  - 2
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 895  ويجوز بصفة استثنائية إلى جانب التبميغ الرسمي بواسطة كتابة الضبط ،بنص المادة 
يجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة اإلدارية أف يأمر بتبميغ الحكـ أو األمر إلى :"عمى مايمي 

."   الخصـو عف طريؽ أمانة الضبط 

. 1  وفي ىذه الحالة يكوف العبرة في حساب المواعيد بأسبقية التبميغ ميما كاف مصدره 

 :   الدعوى اإلدارية االستعجالية: المطلب الثاني 

يعد قضاء االستعجاؿ فرعا مف فروع القضاء اإلداري، لذلؾ ال يفصؿ في موضوعيا إال إذا     
وقد وضع المشرع الجزائري .كانت دعوى الموضوع تدخؿ في اختصاص قضاء االستعجاؿ

 مف قانوف 948 إلى 917جممة  القواعد المنظمة إلجراءات القضاء اإلستعجالي في المواد 
. اإلجراءات المدنية اإلدارية 

 : شروط وخصائص القضاء اإلستعجالي:الفرع األول 

فإف ثمة مبادئ مف  (وغير ذلؾالحريات، عمى تنفيذ، المحافظةوقؼ )  أيا كاف نوع االستعجاؿ 
البعض منيا يتعمؽ باختصاص القضاء المستعجؿ والبعض بالقاضي .الواجب مراعاتيا 

. المستعجؿ 

:   اختصاص القضاء المستعجل-أ

 مف قانوف 918  لقضاء االستعجاؿ اإلداري جممة مف الشروط والخصائص حددتيا المادة 
ال ينظر . يأمرنا قاضي اإلستعجاؿ بالتدابير المؤقتة :"اإلجراءات المدنية واإلدارية بنصيا 

." في أصؿ الحؽ ،ويفصؿ في أقرب اآلجاؿ 

 
                                       

 .349-348محمد الصغير بعمي، المرجع السابؽ، صفحة  - 1
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 إف المطموب مف القاضي المستعجؿ دائما ىو :الطابع المؤقت لتدابير االستعجال: أوال
اتخاذ تدبير مؤقت ال غير، وذلؾ إلى حيف الفصؿ في موضوع النزاع ويشرط في ىذا 

 1.التدبير المؤقت أف يكوف مجديا

: ويترتب عف الطابع المؤقت النتائج التالية 

ال تكتسي األوامر حجية الشيء المقضي فيو لقاضي االستعجاؿ وحتى بالنسبة لقاضي -1  
. الموضوع الذي يستطيع أف يفصؿ فيما بعد بطريقة مختمفة أو مخالفة

يختمؼ قاضي االستعجاؿ عف قاضي الموضوع ألف ىذا األخير عند الفصؿ في القضية -2
. المطروحة عميو يقرر حال لمقاضي األوؿ

ال تكتسي التدابير طابعا نيائيا غير قابؿ لإلنعكاس مثؿ قرار قاضي الموضوع ،بحيث -3
يجوز لقاضي اإلستعجاؿ تغير التدابير التي أمر بيا إذا ظير عنصرا جديدا مف شأنو أف 

 مف قانوف اإلجراءات 922يؤثر عمى اآلمر القضائي الالحؽ ،ىذا ما تسمح بو المادة 
. 2المدنية واإلدارية 

يقصد بعدـ المساس بأصؿ الحؽ، أف ال يكوف لألمر :عدم المساس بأصل الحق :ثانيا 
القضائي تأثيرا عمى الموضوع ،مثال المساس بمركز قانوني ألحد الخصـو أو الفصؿ في 

. شرعية قرار إداري محؿ الدعوى االستعجالية بوقؼ تنفيذه 

 

 

                                       
 .247عبد القادر عدو، المرجع السابؽ، صفحة  - 1
، الجزء (الخصومة اإلدارية،االستعجاؿ اإلداري،الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات اإلدارة)رشيد خموفي، قانوف المنازعات اإلدارية -2

 .145، صفحة 2011الثالث، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 
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 قضاء االستعجاؿ ىو قضاء التدابير العاجمة :اتخاذ تدابير عمى وجو االستعجال :ثالثا 
وىذه الخاصية ىي نتيجة طبيعية لشرط االستعجاؿ الذي يشترط توافره بحدة في الكثير مف 

األمر ىكذا بالنسبة الستعجاؿ وقؼ  )أنواع االستعجاؿ اإلداري حتى يقبؿ القاضي الطمب 

 (تنفيذ القرارات اإلدارية ، واستعجاؿ المحافظة عمى الحريات ، واستعجاؿ التدابير الضرورية
ف كاف مطموبا فإنو ال يطرح بنفس ىذه  وبالنسبة لألنواع األخرى فإف شرط االستعجاؿ وا 

 . الحدة 

ومف .  ويقتضي السرعة في اتخاذ التدابير المؤقتة السرعة في الفصؿ في الطمب المقدـ 
المادة )تقصير آجاؿ تقديـ مذكرات الرد عمى عريضة المدعي :وسائؿ ضماف ىذه السرعة 

استدعاء الخصـو إلى الجمسة في اقرب أجؿ ( مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 928
 ( مف قانوف اإلجراءات المنية واإلدارية929المادة )وبمختمؼ الطرؽ إذا كاف الطمب مؤسسا 

 مف قانوف اإلجراءات 934المادة )تبميغ األمر االستعجالي بكؿ الوسائؿ وفي أقرب أجؿ 
. 1(المدنية واإلدارية 

 : سمطات قاضي االستعجال-ب

  لقاضي االستعجاؿ صالحية وقؼ تنفيذ قرار إداري ،أو إصدار أوامر لحفظ الحريات 
. األساسية ،أو لحفظ الحقوؽ في حاالت التعدي واالستيالء أو الغمؽ اإلداري 

: وقف تنفيذ قرار إداري : أوال 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية 919  يجوز لقاضي االستعجاؿ اإلداري حسب المادة 
. واإلدارية أف يوقؼ تنفيذ القرار اإلداري أو وقؼ آثار معينة منو 

                                       
 .248عبد القادر عدو، المرجع السابؽ، صفحة  - 1
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.   ويترتب عف ىذا الوقؼ التزاـ السمطة اإلدارية أخذ كؿ التدابير الناتجة عف اإليقاؼ

 

  وفي ىذا اإلطار يجب عمى السمطة اإلدارية أف تمنح المدعي صفة معينة أو رخصة أو 
القياـ بفتح مؤسسة أمرت بغمقيا، ألف إيقاؼ قرار إداري بالرفض يساوي أمر بفعؿ شيء 

 .1يحدده قاضي االستعجاؿ بصفة دقيقة 

  ويشترط لوقؼ التنفيذ ما يشترط لالستعجاؿ العادي، متى توافرت ظروؼ استعجاؿ مبررة، 
 ظير لمقاضي مف التحقيؽ وجود وجو خاص مف شأنو ، ومتىوعدـ المساس بأصؿ الحؽ

  .القرارإحداث شؾ جدي حوؿ مشروعية 

: في مادة الحريات العامة :ثانيا 

المحافظة عمى :" مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو 920  تشير المادة 
الحريات األساسية المنتيكة التي تخضع في مقتضاىا الختصاص الجيات القضائية 
اإلدارية أثناء ممارسة سمطاتيا، متى كانت ىذه االنتياكات تشكؿ مساسا خطيرا وغير 

."   مشروع بتمؾ الحريات 

 المذكورة أعاله المساس بحرية مف الحريات بؿ وضعت مستوى معيف 920ال تشترط المادة 
. حتى يتوفر شرط المساس

  وىكذا حتى يجوز النظر في الدعوى اإلستعجالية البد أف يصؿ ىذا المساس درجة 
 . 1جسيمة تكوف مختمفة ومخالفة جمية لممشروعية القانونية

                                       
، الجزء (الخصومة اإلدارية،االستعجاؿ اإلداري،الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات اإلدارة)رشيد خموفي، قانوف المنازعات اإلدارية - 1

 .184الثالث، المرجع السابؽ ، صفحة 



                                                     شروط رفع الدعوى اإلدارية و سيرها:الفصل األول

 

 

60 
 

 

وحماية الحريات ال يقصد بيا منع الحبس أو التوقيؼ التعسفي ،ألف ذلؾ يخرج عف 
اختصاص القاضي اإلداري ويدخؿ في صالحيات القاضي الجزائي ويعتبر فعال مجرما وفقا 

 .لقانوف العقوبات 

: حالة االستعجال القصوى : ثالثا 

  في حاالت االستعجاؿ كميا يجب تقديـ القرار اإلداري المسبؽ قبؿ تدخؿ القاضي ، إال 
في حاؿ االستعجاؿ القصوى حيث يجوز لقاضي االستعجاؿ أف يأمر بكؿ التدابير 

. الضرورية بموجب أمر عمى عريضة ولو غياب القرار اإلداري المسبؽ 

  كما يمكف لقاضي االستعجاؿ اإلداري أف يأمر بوقؼ التنفيذ القرار اإلداري المطعوف فيو 
. حينما يتعمؽ الموضوع بحالة التعدي أو االستيالء أو الغمؽ اإلداري

وىي تصرؼ اإلدارة غير المشروع المؤدي إلى المساس بحقوؽ األفراد  : حالة التعدي-1
عمؿ مادي مشوب بمخالفة جسيمة تمس بحؽ :األساسية كحؽ الممكية وغيره ، وعرؼ بأنو 

الممكية أو بحرية أساسية مثؿ مد خط كيرباء عالي أو حفر قنوات تمرير الغاز عمى ممكية 
. خاصة 

 االعتداء عمى الممكية العقارية الخاصة عف طريؽ احتالليا دوف مبرر  :حالة االستيالء-2
مشروع كأف تستولي اإلدارة عمى مساحة غير مبنية ممؾ ألحد الخواص لتستعمميا موقفا 

واالستيالء يكوف خاصا بالعقارات فقط .  لسيارات الخدمة دوف أف تكسبيا بالطرؽ القانونية
 .والمنقوالتبخالؼ التعدي الذي يشمؿ العقارات 

 

                                                                                                                           
، الجزء (الخصومة اإلدارية،االستعجاؿ اإلداري،الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات اإلدارة)رشيد خموفي، قانوف المنازعات اإلدارية - 1

 .191الثالث، المرجع السابؽ ، صفحة 
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 وىو كؿ قرار إداري تصرؼ يرمي إلى الغمؽ كتصرؼ عقابي ضد :الغمق اإلداري-3
 1.صاحب المحؿ أو المؤسسة

  ويجوز لقاضي االستعجاؿ بناء عمى طمب مف كؿ ذي مصمحة، أف يعدؿ في أي وقت 
. متى توافرت مقتضيات جديدة، فيذه التدابير مؤقتة وليس ليا حجية الشيء المقضي بو

 .2 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 922وفقا لنص المادة 

: إجراءات القضاء االستعجالي :الفرع الثاني 

تعتبر الدعوى االستعجالية اإلدارية طريقة خاصة تتميز عف الدعوى اإلدارية  المنصوص   
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مف حيث مالئمة اإلجراءات 801عمييا في المادة 

القانونية والقضائية التي يحكميا بالرغـ مف استمياـ البعض منيا مف إجراءات الخصومة 
. اإلدارية في الموضوع 

 يذكر قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية تحت عنواف في اإلجراءات مجموعة مف    
، ويظير مف صياغة 935 إلى 923اإلجراءات المتعمقة باالستعجاؿ اإلداري ضمف المواد 

. 3 أنيا إجراءات مشتركة تخص جميع حاالت االستعجاؿ اإلدارية 925 إلى 923المواد 

 : العريضة االفتتاحية لمدعوى االستعجالية اإلدارية : أوال 

 816 ترفع الدعوى االستعجالية اإلدارية بواسطة عريضة افتتاحية يحدد مضمونيا المادة  
.  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية كقاعدة خاصة 925كشرط عاـ والمادة 
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 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عؿ وجوب إرفاؽ العريضة الرامية 926تؤكد المادة   
إلى وقؼ تنفيذ القرار اإلداري أو بعض آثاره وتحت طائمة عدـ القبوؿ، وبنسخة مف عريضة 

 فالمشرع لـ يكتؼ بدليؿ يثبت وجود الدعوى كوصؿ تسميميا، بؿ اشترط .دعوى الموضوع 

نسخة منيا ليطمئف القاضي إلى وجود ارتباط حقيقي بيف الدعوييف وأف األوجو المثارة تتسـ 
. 1بالجدية 

  ومف حيث الشكؿ يجب أف تتضمف العريضة الرامية إلى استصدار تدابير استعجالية 
 منو، 925عرضا موجزا لموقائع واألوجو المبررة لمطابع اإلستعجالي لمقضية بنص المادة 

ويمنح الخصـو آجاال قصيرة مف طرؼ المحكمة لتقديـ مذكرات الرد أو مالحظاتيـ بعد 
.    منو 928التبميغ الرسمي لمعريضة وفقا لممادة 

: النظر في قضية االستعجال : ثانيا 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية أف اإلجراءات في الدعوى 923  تشير المادة 
. اإلستعجالية اإلدارية تكوف كتابية وشفوية 

 09فإذا  كاف الطابع الكتابي في الدعوى اإلدارية أمرا طبيعيا وعاديا، فإف أحكاـ المادة    
مف نفس القانوف فتحت المجاؿ مف جيتيا إلى الطابع الشفوي لإلجراءات، وبالتالي انطالقا 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية فإف 823 والمادة 815 ، المادة 9مف أحكاـ المادة 
. اإلجراءات في الدعوى االستعجالية اإلدارية تكوف بصفة مبدئية كتابية 

 ألف الدعوى 884 عف األحكاـ المذكورة في المادة 923   تختمؼ أحكاـ المادة 
  االستعجالية اإلدارية تختمؼ ىي كذلؾ عف الدعوى اإلدارية مف حيث كيفية الفصؿ فييا
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وبالتالي فإف اإلجراءات الشفوية في الدعوى االستعجالية تقتصر عمى تدعيـ أو تفسير 
 .1الطمبات المكتوبة 

مع احتراـ وجاىية اإلجراءات احتراما لحؽ . ينظر قاضي االستعجاؿ وفقا في القضية 
الدفاع ، كما تتـ كؿ اإلجراءات بشكؿ كتابي لمعريضة ومذكرات لمرد ،أما بإبداء المالحظات 

.  منو 923وسماع القاضي لمخصـو فيكوف شفويا وفقا لنص المادة 

صداراختتام التحقيق : ثالثا  :  األمر االستعجالي وا 

 بانتياء مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ،يختتـ التحقيؽ 932 و913  وفقا لممادة 
ما لـ يقرر قاضي االستعجاؿ تأجيؿ اختتامو إلى تاريخ الحؽ ويخطر بو الخصـو ، الجمسة

وفي ىذه الحالة يجوز أف توجو المذكرات والوثائؽ اإلضافية بعد الجمسة وقبؿ ، بكؿ الوسائؿ
اختتاـ التحقيؽ مباشرة إلى الخصـو اآلخريف عف طريؽ محضر قضائي ، يشرط أف يقدـ 

ويفتتح التحقيؽ مف جديد في حالة التأجيؿ . الخصـ المعني دليال عما قاـ بو أماـ القاضي 
كما يجوز إخبار الخصـو باألوجو المثارة الخاصة بالنظاـ العاـ خالؿ .إلى جمسة أخرى 

. الجمسة 

  ثـ يصدر القاضي األمر االستعجالي ويتـ تبميغو الرسمي عند االقتضاء بكؿ الوسائؿ في 
         .2 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية934أقرب وقت، وفقا لنص المادة 
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 :طرق الطعن والطرق البديلة لحل النزاعات :الفصل الثاني

 

قد ٌحدث أن المتقاضً ال ٌعجبه مضمون الحكم أو القرار القضائً اإلداري مما ٌجعله      

ٌلجأ إلى طرق الطعن التً نص علٌها المشرع من جهة ، ومن جهة أخرى قد ٌلجأ المتقاضٌٌن 

أطراف الخصومة القضائٌة اإلدارٌة إلى طرٌق من الطرق البدٌلة لحل النزاعات كنظام 

استحدث فً قانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة مما ٌجعلنا نتعرض لهذا الموضوع بالتفصٌل 

 :اآلتً بٌانه 
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 طرق الطعن في األحكام القضائية واألوامر اإلستعجالية اإلدارية : المبحث األول 

نص المشرع الجزائري عمى الطرق العادية وغير العادية وكذا استئناف األوامر االستعجالية ،   
: وىو األمر الذي سنحاول التطرق إليو في المطمبين عمى التوالي 

 : طرق الطعن في األحكام القضائية: المطلب األول

  وتتمثل فً طرق الطعن العادٌة وطرق الطعن غٌر العادٌة سنتطرق إلٌها بالتفصٌل فٌما ٌلً 

: 

 :طرق الطعن العادية: الفرع األول

  وتقسم طبقا لمفصل األول من الباب الرابع من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية إلى قسمين 
. ىما الطعن باالستئناف والطعن بالمعارضة 

 : الطعن باالستئناف: أوال 

  االستئناف ىو الطعن الذي يقوم بواسطتو الطرف الذي يشعر بالغبن جراء حكم الدرجة األولى 
بنقل القضية، أو جوانب منو إلى جية التقاضي األعمى بغرض الحصول عمى إبطال أو إلغاء 

 1.الحكم المطعون فيو

   يجسد الطعن باالستئناف المظير العممي لمبدأ التقاضي عمى درجتين،ألنو ييدف إلى 
عرض النزاع مجددا عمى ىيئة الدرجة الثانية كي تعيد النظر في حكم أو قرار أو أمر الدرجة 

ولو عدنا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية .األولى سواء من زاوية الوقائع أو زاوية القانون 
 949حيث جاء في المادة .نجده قد اعترف صراحة بحق الطعن في أحكام المحاكم االبتدائية 

أن يرفع .يجوز لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونية ولو لم يقدم أي دفاع :"
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استئناف ضد الحكم أو األمر الصادر عن المحكمة اإلدارية ما لم ينص ىذا القانون عمى 
 ."خالف ذلك

 منو نجده أقر مبدأ 02 المشار إليو في المادة 98/02ولوعدنا لمنص الخاص بالمحاكم اإلدارية 
 1.قابمية أحكام المحاكم اإلدارية لمطعن باالستئناف ما لم يقرر القانون خالف ذلك

 يرفع الطعن االستئناف قي الحكم الحضوري خالل مدة شيرين تسري من :مدة االستئناف   
. تاريخ التبميغ الرسمي لمحكم إلى المعني 

ذا أصدر الحكم غيابيا فإن ميعاد الطعن فيو باالستئناف ىو شيران يسري من تاريخ انقضاء  وا 
. أجل المعارضة وأجل االستئناف

والتبميغ الذي يعتد بو في بدء الميعاد بالنسبة لألحكام واألوامر ىو التبميغ الذي يتم عن طريق 
يتم التبميغ الرسمي لألحكام واألوامر إلى :" إذ نصت عمى أنو 894محضر طبقا لممادة 

الخصوم في موطنيم عن طريق محضر قضائي ،غير أنو ال مانع من أن يأمر رئيس المحكمة 
 من قانون 895المادة )تبميغ الحكم أو األمر بصفة استثنائية عن طريق أمانة الضبط 

 2.اإلجراءات المدنية واإلدارية 

:    وبذلك يكون المشرع الجزائري قد استثنى من دائرة االستثناف مايمي 

األحكام الصادرة من المحاكم اإلدارية وىذه تحددىا النصوص الخاصة فإن خمى النص -1
الخاص من اإلشارة لحكم يمنع ممارسة حق الطعن باالستئناف تعين تطبيق النص العام أي 

 .قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  
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األحكام الصادرة عن المحاكم اإلدارية المتضمنة تعيين خبير أو خبراء ال تقبل الطعن -2
. باالستثناء لوحدىا، بل تقبل الطعن مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع 

 . من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 952وىذا ما نصت عميو صراحة المادة 

: أنواع االستئناف

. استئناف أصمي واستئناف فرعي :  يقسم االستئناف في القانون اإلجرائي الجزائري إلى قسمين 

: االستئناف األصمي-أ

وىو االستئناف الذي يقدمو الطاعن األول أي المستأنف وو عادة المحكوم عميو كميا أو جزئيا   
،وىو حق مقرر لجميع أطراف الخصومة لممتدخمين والمدخمين في لخصام بشرط توافر عنصر 

. المصمحة 

 ألي منيما أن يستأنف الحكم إذا :المدعي أو المدعى عميو في خصومة الدرجة األولى-01
و من المتصور أن يتعدد االستئناف .لم تستجب المحكمة اإلدارية لطمب أو لميع طمباتو

ىذا بشرط أن ترفع دعوى االستئناف األصمي .  األصمي بتعدد المدعين أو المدعى عمييم
. 1ضمن الميمة المقررة لمطعن االستئناف

:  التدخل-02 

 و التدخل قد يكون أصميا أو :جواز الطعن باالستئناف في الحكم القاضي برفض التدخل-أ
و التدخل األصمي ىو الذي يدعي فيو شخص حقا ذاتيا يطمب الحكم بو لنفسو في .تبعيا

أما التدخل التبعي  فيتحقق إذا كانت الغاية من الطرف . مواجية المدعي أو المدعى عميو
. المتدخل تأييد طمبات المدعي أو المدعى عميو
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    و أيا كان نوع التدخل فإنو يجوز لمن رفع تدخمو أن يطعن فيو باالستئناف أمام مجمس 
 1.الدولة

 يقتضي األمر التفرقة بين :جواز الطعن في الحكم الصادر بالمخالفة لطمبات المتدخل-ب
. منازعات القضاء الكامل و منازعات اإللغاء

متى قضت المحكمة اإلدارية بقبول تدخل شخص ما،سواء : في منازعات القضاء الكامل  
تدخال أصميا أو تبعيا، فإنو يصبح طرفا في الدعوى، و يجوز لو الطعن في الحكم متى كان في 

. غير صالحو

إذا تدخل طرف آخر لتأييد طمب المدعى عميو، وىو بالطبع مصدر : في منازعات اإللغاء  
القرار، فإنو يجوز لو أن يطعن في الحكم القاضي ببطالن القرار اإلداري متى كانت لو الصفة 

. الالزمة لرفع اعتراض لغير الخارج عن الخصومة

   و األمر عمى خالف ذلك إذا كان التدخل لتأييد طمبات المدعي، أي رافع دعوى اإللغاء 
الالزمة  حيث ال يجوز لو الطعن باالستئناف في الحكم الرافض لدعواه إال إذا كانت لو الصفة

وتتحقق الصفة في جميع األحوال إذا كانت لو مصمحة في طمب . لطمب إلغاء القرار اإلداري
. إلغاء ىذا القرار

 عرفنا سابقا أنو يجوز اختصام الغير لمحكم عميو :الغير الذي قبمت المحكمة اختصامو-03
و إذا قبمت المحكمة اختصام . بذات الطمبات المرفوعة ضد المدعى عميو أو بطمب خاص

 2.الغير فإنو يكون طرفا في الدعوى، و يجوز لو بالتالي الطعن في الحكم الصادر فييا

: االستئناف الفرعي-ب
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  وىو الطعن الذي يقدمو المستأنف عميو في أي حال كنت عميو الخصومة ولو فاتو ميعاد 
ولقد . و يجوز لو تقديم استئناف فرعي بعد تبميغو باالستئناف األصمي.االستئناف األصمي 

  أنو يجوز لممستأنف عميو أن يقدم استئنافا فرعيا حتى 08/09 من القانون 951أشارت المادة 

غير أن المشرع حسم ىنا في األمر أن رفض .في حال سقوط حقو في رفع استئناف أصمي
ويترتب عمى التنازل عن .االستئناف األصمي يؤدي حتما إلى رفض االستئناف الفرعي

. 1االستئناف األصمي عدم القبول االستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل 

:  من القانون المذكور أعاله شروطا لقبول االستئناف الفرعي وىي951تضع المادة 

.  ال يقبل االستئناف الفرعي إال بعد قبول االستئناف األصمي*

ال يقبل االستئناف الفرعي إذا رفع بعد التنازل عن االستئناف األصمي أي يؤثر التنازل *
. األصمي عمى االستئناف الفرعي إذا تم ىذا األخير بعد رفع االستئناف الفرعي 

يرفع االستئناف الفرعي دون شرط األجل المطموب لرفع االستئناف األصمي ،لكن قبل حالة *
. 2تنازل االستئناف األصل وقبل اختتام التحقيق 

 : شروط االستئناف

 :  يشترط لممارسة حق الطعن باالستئناف توافر الشروط التالية 

فال يجوز ممارسة حق الطعن باالستئناف والمحكمة : أن يصدر حكم فاصل في النزاع -1
فصدر الحكم عالمة تؤكد وصول المحكمة اإلدارية آلخر مرحمة . اإلدارية لم تنطق بعد بقرارىا 

.  وبعد النطق بالحكم يصبح القاضي غريبا عن الممف ويقطع صمتو بو .تتعمق بممف الدعوى 
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فاالستئناف طريق مفتوح يستعمل فقط بالنسبة لألحكام االبتدائية :أن ال يكون الحكم نيائيا-2
 .فإذا ثبت أن الحكم نيائي فال يجوز الطعن فيو باالستئناف.دون سواىا

من الطبيعي جدا أن يقيد المشرع الخصوم بأجل :أن يحترم الطاعن المدة المقررة لالستئناف-3
. لممارسة حق الطعن باالستئناف حفاظا عمى استقرار األحكام القضائية

غير أن مدة االستئناف يتحكم فييا أوال النص الخاص إن وجد، أو النص العام في حالة عدم 
وينبغي طبقا لمنص العام المقرر في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية .وجود نص خاص

. التمييز بين أحكام الموضوع الحضورية  وحدد أجل االستئناف فييا بشيرين من تاريخ التبميغ 

 : إجراءات الطعن باالستئناف

:  المتعمق باختصاصات مجمس الدولة 98/01 من القانون العضوي 40نصت المادة   
." تخضع اإلجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجمس الدولة ألحكام قانون اإلجراءات المدنية "

ومن الغرابة بمكان أن ىذه المادة بالذات لم تكن محل تغيير عمى األقل في الصياغة خاصة 
 من القانون 1064بعد إلغاء قانون اإلجراءات المدنية وصارت في حكم العدم بموجب المادة 

فكأنما . المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 25/02/2008 المؤرخ في 08/09
.  المشرع يحيمنا لنص معدوم ثبت إلغائو قانونا 

 المنشور في الجريدة 11/13وكنا نفضل أن يعاد تعديل المادة بمناسبة صدور القانون العضوي 
 1. غير أن ذلك لم يتم بكل أسف2011 لسنة 43الرسمية رقم 

. ولم يحدد قانون اإلجراءات المدنية أحكاما إجرائية مفصمة تتعمق باالستئناف 
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وعمميا يتم في شكل عريضة استئناف تودع لدى كتابة ضبط مجمس الدولة عن طريق محام 
وىذا خارج دائرة االستثناء المقرر قانونا بالنسبة لمدولة والوالية والبمدية . معتمد لدى ىذا األخير

. وبعد تسديد الرسوم القضائية .والمؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري 

ويعطى ليا رقم خاص ويتولى رئاسة المجمس . وتسجل العريضة في سجل خاص مرقم ومؤشر
.  1ويتولى رئيس الغرفة تعيين العضو المقرر. توزيع الممفات عمى الغرف المعنية

: آثار االستئناف

  يترتب عن الطعن باالستئناف نقل النزاع بكاممو إلى مجمس الدولة لمفصل فيو من جديد من 
ذا انصب الطعن عمى جزء من الحكم القضائي فإن الفصل في الطعن .حيث الوقائع والقانون  وا 

 .لمتجزئةوىذا باستثناء ما إذا كان موضوع النزاع غير قابل .ينصب عمى ىذا الجزء فقط 

: وينتيي الفصل في الطعن باالستئناف 

 .المستأنفإما برفض الطعن وتأييد حكم *

لغاء الحكم كميا أو *  .جزئياإما بقبولو وا 

ويثار في الطعن باالستئناف مسألة حق مجمس الدولة في التصدي لموضوع النزاع بعد إلغاء 
 أو لعيب شكمي أو إجرائي ،إذ تجعل ىذه العيوب حكم محكمة االختصاصالحكم لعيب عدم 

وال يمكن بالتالي اعتبار عمل مجمس الدولة إعادة فصل في .الدرجة األولى كأنو لم يكن أبدا 
 .  موضوع النزاع 

                                       
 .360-359عبد القادر عدو، المرجع السابق، صفحة  - 1



 طرق الطعن والطرق البديلة لحل النزاعات                                               : الفصل الثاني

 

  

 
  

72 
 

والغرض في حالة عدم قانونية الحكم الصادر أن تعيد محكمة االستئناف ممف الدعوى إلى 
غير أنو لتفادي أي .درجتينالمحكمة اإلدارية لمفصل فيو من جديد احتراما لمبدأ التقاضي عمى 

 .االستئنافتأخير فإنو يتم الفصل في الدعوى من طرف محكمة 

كما أنو ال مجال لمحديث . وواضح أن في التصدي إخالل واضح بمبدأ التقاضي عمى درجتين
 1. عن األثر الناقل لالستئناف باعتبار أن الحكم االبتدائي يعد الغيا

: الطعن بالمعارضة : ثانيا

  لم يعرف قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية المعارضة في الكتاب المخصص لإلجراءات أمام 
الجيات القضائية اإلدارية وأشار إلييا كطريقة من طرق الطعن العادية اإلدارية وحدد ىدفيا في 

تيدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب إلى :" التي تنص مايمي 327المادة 
."  مراجعة الحكم أو القرار الغيابي 

 2."الحق في الدفاع معترف بو :" من الدستور 151وتعود المعارضة لما تنص عميو المادة 

وال تتعمق إال باألحكام .  تعتبر المعارضة النوع الثاني من طرق الطعن العادية في األحكام
ويسمح نظام المعارضة بمراجعة القرار القضائي أمام نفس .ويمارسيا الخصم المتغيب .الغيابية

. الجية التي أصدرتو سواء كانت المحكمة إدارية أو مجمس دولة 

تكون :" من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي جاء فييا 953وما نصت عميو المادة 
  3₺.األحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم اإلدارية ومجمس الدولة قابمة لممعارضة

 :  شروط ممارسة حق الطعن بالمعارضة
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  تنقسم شروط قبول المعارضة إلى شرط موضوعي متمثل في الغياب وشرط آخر ىو شرط 
. اآلجال 

 : الغياب كشرط أساسي لقبول المعارضة-1

   تطرح مسألة الغياب إال بالنسبة لممدعي عميو أو المستأنف عميو، بحيث المدعي ىو الذي 
 .رفع الدعوى وبالتالي ال يمكن مبدئيا أن يكون غائبا

تعتبر المعارضة ضمانا لمخصم الغائب في الخصومة ،ويؤدي غياب ىذا األخير إلى صدور 
 . 1مقرر قضائي غيابي

لممارسة حق الطعن بالمعارضة ينبغي أن يصدر القرار غيابيا في حق الشخص سواء عن 
واستحدث المشرع ىذا الطريق من طرق الطعن من أجل .المحكمة اإلدارية أو مجمس الدولة

عدالة األحكام، واحترام حقوق الدفاع، ومبدأ المواجية، وحتى ال يخسر المتقاضي درجة من 
. 2درجات التقاضي

: شرط اآلجال في المعارضة -2

  ترفع المعارضة خالل أجل شير واحد من تاريخ التبميغ الرسمي لمحكم أو القرار الغيابي ، ىذا 
. من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية حول أجل رفع المعارضة954ما تنص عميو المادة 

 من 405 و 404والستكمال شرط األجل المتعمق بالمعارضة البد من مراعاة أحكام المادتين 
. 3قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية المتعمقتين عمى التوالي بتمديد اآلجال وكيفية حسابو 

: أن يستوفي الطاعن اإلجراءات القانونية -3
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  وىذا يفرض ممن صدر القرار القضائي في حقو غيابيا أن تتقدم عن طريق محاميو أمام نفس 
الجية التي أصدرت القرار الغيابي ويودع عريضة طعن بالمعارضة عمى مستوى أمانة ضبط 

. الجية القضائية المعنية 

: آثار المعارضة

وىو ما .  تختمف المعارضة عن االستئناف أن ليا أثر موقف ما لم يقرر القانون خالف ذلك
." لممعارضة أثر موقف لمتنفيذ ما لم يؤمر بخالف ذلك:" بقوليا955أشارت إليو بوضوح المادة 

والمحكمة التي أراد المشرع تحقيقيا من خالل األثر الموقف لمطعن، ىو مراعاة مركز الطرف 
المتغيب ولعل الطعن بالمعارضة سيبين لمقاضي عناصر جديدة لم يكن يعمميا ساعة الفصل 

. في القرار الغيابي

  كما أن المعارضة تخول نفس الجية التي أصدرت القرار الغيابي أحقية إعادة النظر فيو من 
. 1جديد من زاوية الوقائع أو من زاوية القانون، وكأن الممف عرض عمييا أول مرة 

: األثر الواقف لممعارضة 

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 955  القاعدة بالنسبة لألحكام اإلدارية بمقتضى المادة 
أن الطعن بالمعارضة أثر في وقف تنفيذ الحكم محل الطعن، ويسري ىذا األثر من تاريخ تقديم 
المعارضة إلى غاية صدور حكم جديد يؤيده أو يعارضو غير أن لممحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم 

. رغم الطعن عميو بالمعارضة 

: الحكم في المعارضة 

  لممحكمة اإلدارية أو لمجمس الدولة أن تقضي بعدم قبول المعارضة شكال وليا أن تقضي 
. برفضيا، ويبقى الحكم المطعون فيو عمى حالو، وليا أن تقضي بإلغاء ىذا الحكم أو القرار 
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وال يجوز بأي حال من األحوال أن تقضي بأكثر مما حكمت بو في الحكم المطعون فيو وىذا 
. 1"ال يضار أحد بطعنو "تطبيقا لمقاعدة المعروفة 

 طرق الطعن الغير عادية :الفرع الثاني 

  ورد الفصل الثاني من الباب الرابع من  قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية تحت عنوان في 
وتضمن القسم األول الطعن بالنقض ،أما القسم الثاني فخصص . طرق الطعن غير العادية

العتراض الغير الخارج عن الخصومة وتضمن القسم الثالث دعوى تصحيح األخطاء المادية 
ودعوى التفسير والقسم الرابع احتوى عمى التماس إعادة النظر وسنتطرق لكل واحد بالتفصيل 

: فيما يمي 

: الطعن بالنقض :أوال 

  إذا كان الطعن بالمعارضة يمكن لممحكمة اإلدارية من إعادة النظر في الممف المفصول فيو 
أطرافا ووقائع وموضوع وسبب النزاع، إذا ثبت أن القرار صدر عنيا غيابيا فإن الطعن بالنقض 

. ينقل الممف من مستوى المحكمة اإلدارية إلى مجمس الدولة

 القضائية، كما من الدستور يتولى مجمس الدولة سمطة تصويب القرارات 152وطبقا لممادة 
وتجد وظيفة .المشرع في سد ما غفل عنو النصوص، أويمارس سمطة االجتياد في تفسير 

 98/01 من القانون العضوي 11النقض بالنسبة لمجمس الدولة أساسيا القانوني في المادة 
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي 903المعدل والمتمم كما تجد أساسيا في المادة 

يختص مجمس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر :"جاء فييا 
 2." درجة عن الجيات القضائية اإلدارية
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 والحكمة ال شك في إقرار وسيمة الطعن بالنقض، ىو استدراك ما قد يشوب األحكام والقرارات 
القضائية من أخطاء في فيم النص القانوني وأخطاء في تطبيقو أو تجاوز لقواعد االختصاص 

.                                           أو تناقض في التسبيب أو انعدام التسبيب وغيرىا من الحاالت المحددة حصرا
إن األحكام القضائية تصدر عن بشر ،بكل ما يحممو البشر من ضعف ،وعدم حيطة ونقص 
 في التركيز وعدم الدقة في التمحص ودراسة ممف الدعوى وىو ما ينتج عنو األخطاء السابقة

إن :"وكما قال الدكتور عياض بن عاشور . الذكر وال سبيل لمعالجتيا سوى الطعن بالنقض 
. 1اليدف من التعقيب أي النقض ىو مراقبة شرعية األحكام 

 : ميعاد الطعن

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية فإن أجل الطعن بالنقض أمام مجمس 956  طبقا لممادة 
ويسري ىذا األجل من تاريخ التبميغ الرسمي لمقرار محل الطعن عن  .(2)الدولة محددة بشيرين 
 . 2طريق محضر قضائي

ولم يشر المشرع في المادة اإلدارية ألي حكم يتعمق بتوقيف أجل الطعن بالنقض في حال    
 بالنسبة لإلجراءات المدنية 356مثال تقديم طمب مساعدة قضائية وىذا خالفا لما ورد في المادة 

والتي بين المشرع بوضوح أن أجل الطعن بالنقض يتوقف إلى غاية البث في طمب المساعدة 
وكان أفضل لو أشار المشرع إما لمنص الخاص المطبق عمى المنازعات اإلدارية أو .القضائية 

. اإلحالة لمنص العام صراحة كما فعل لكثير من المواد 
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 : الجية المختصة بالفصل في الطعن بالنقض

 من قانون اإلجراءات 956 المعدل والمتمم والمادة 98/01 من القانون 11  طبقا لممادة 
المدنية واإلدارية يتم الطعن أمام مجمس الدولة و الذي مقره مدينة الجزائر ترفع عريضة الطعن 

 من قانون اإلجراءات المدنية 957وطبقا لممادة .بالنقض أمام كتابة ضبط مجمس الدولة 
. واإلدارية يتولى رئيس مجمس الدولة توزيع الطعون عمى الغرف المعنية 

 : الطعن بالنقض يكون عمى يد محام معتمد لدى مجمس الدولة

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى وجوب تقديم العرائض 905  نصت المادة 
والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائمة عدم القبول من طرف محام معتمد لدى مجمس 

  1.الدولة

 : أوجو الطعن

لقبول الطعن بالنقض يتعين عمى الطاعن أن يبين في عريضة الطعن العيب  الذي ينعاه    
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ىذه األوجو 350عمى القرار النيائي،وقد حددت المادة 

: ومن الممكن حصر أوجو الطعن بالنقض فيما يمي .بتوسع كبير 

والقاعدة الجوىرية ىي كل قاعدة تمتزم  :مخالفة أو إغفال قاعدة جوىرية في اإلجراءات-1
 الجية القضائية بعدم مخالفتيا ومن ذلك اإلخالل بالطابع الوجاىي لمتحقيق،مخالفة قواعد

اإلثبات ،عدم تمكين المدعي عميو من الكممة أثناء الجمسة بعد تقديم المدعي مالحظاتو الشفوية 
. ،ويندرج ضمن ىذا الوجو سيو المحكمة عن القيام بإجراء جوىري 
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ويتحقق في حال فصل الجية القضائية في نزاع تختص بو جية قضائية :عدم االختصاص-2
. أخرى أي مخالفة المحكمة لقواعد االختصاص الموضوعي واإلقميمي

وىو ذات الوجو الذي يشار إليو في دعوى تجاوز  :(أو االنحراف بالسمطة)تجاوز السمطة -3
السمطة ،وقد انتيى مجمس الدولة الفرنسي إلى عدم قبول ىذا السبب لمطعن بالنقض منذ بداية 

إن الوجو المثار لتجاوز السمطة ال يمكن قبولو تدعيما لمطعن بالنقض موجو ضد قرار  : 1953
. قضائي إداري 

 أن فرضية أن يكون الحكم أو القرار René Chapusوالحقيقة ، كما يذىب إلى ذلك 
األول : القضائي مشوبا يعيب االنحراف بالسمطة ىي فرضية ضعيفة االحتمال لسببين وجييين 

 ىو أن الحكم أو القرار يصدر عن تشكيمة جماعية وليس عن قاضي فرد ،ومن ثم يصعب 

إساءة استعمال السمطة و الثاني ىو إلزامية تسبيب القرار أو الحكم، و ىو الشيء الذي يحول 
. دون إساءة استعمال السمطة أو االنحراف بيا 

 ويقصد بالقانون أية قاعدة قانونية واجبة التطبيق عمى النزاع أيا كان  :مخالفة القانون-4
. 1مصدرىا القانون ،المبادئ العامة لمقانون ،األنظمة 

    ومن صور عيب مخالفة القانون أن تفصل المحكمة في النزاع عمى أساس قاعدة غير 
 وقد .القضاءموجودة أصال أو عمى أساس قاعدة ال تقبل التطبيق عمى النزاع المطروح أمام 

. ينجم عن ىذا العيب عن التفسير الخاطئ لقاعدة قانونية معينة 

 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ال يجوز  من277وفقا لممادة  :انعدام أو قصور التسبيب-5
وتسبيب الحكم يعني أن يتضمن الحكم عمى األسباب التي تبرر . النطق بالحكم إال بعد تسبيبو

حالة ما إذا  وانعدام التسبيب يتحقق في.ويطمق عمييا حيثيات الحكم . ما خمص إليو من نتيجة
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كانت األدلة الواقعية أو القانونية التي استندت عمييا المحكمة غير واضحة أو غير محددة أو 
. متناقضة 

أما قصور التسبيب فيتحقق إذا كانت األسباب التي اعتمدت عمييا المحكمة في قضائيا غير 
كما يتحقق في حالة عدم رد المحكمة عمى .كافية لتبرير ما توصمت إليو في منطوق القرار 

ومن ذلك طمب إجراء معاينة ، الدفع .الطمبات والدفوع المقدمة من أطراف الخصوم في الدعوى 
بانقضاء الميعاد، وىذا بشرط أن تكون الطمبات والدفوع التي أغفمت المحكمة الرد عمييا منتجة 

فإن كانت غير ذلك بحيث يكون من الممكن تبرير الحكم دون الحاجة إلييا فإن .في الدعوى 
 .ذلك ال يؤدي إلى نقض الحكم النعدام التسبيب 

 منطوق الحكم أو القرار ىو الجزء الذي يتضمن ما حكمت  :تناقض األسباب مع المنطوق-6
ويشترط لصحة الحكم من الناحية .بو الجية القضائية في الطمبات التي تقدم بيا الخصوم 

ويتحقق التناقض في . القانونية أن ال يكون المنطوق متناقضا مع األسباب التي تشكل دعامة لو
 1.الحكمكل حالة تكون فييا األسباب غير مؤدية لمنتيجة التي انتيت إلييا المحكمة في منطوق 

 ويكون ذلك بذكر وقائع  :تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار-7
كما يكون بمناقضة .عمى خالف ما وردت عميو في وثيقة استندت عمييا المحكمة في قضائيا 

وتحريف المضمون ال يؤخذ كسبب لمنقض إال . المعنى الواضح والصريح لنصوص ىذه الوثيقة
فإن كان غامضا فإن ما انتيت إليو المحكمة ال يعد .إذا كان مضمون الوثيقة واضحا وصريحا

. سببا لمنقض

تناقض قرارات صادرة عن نفس الجية القضائية في نفس النزاع سواء من حيث طرفيو أو -8
. 2موضوعو أو سببو 
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كان تقضي المحكمة بعدم تناسب  :وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار-9
العقوبة مع الخطأ المنسوب إلى الموظف ،وتقضي في نفس الوقت بتأييد القرار الصادر في 

. حقو 

. الحكم بما لم يطمب أو بأكثر مما طمب-10

إذ يعد ىذا خرقا لمقانون يجيز الطعن في :السير عن الفصل في أحد الطمبات األصمية -11
. الحكم بطريق النقض 

: شروط الطعن بالنقض 

  ينبغي أن يتوافر في عريضة النقض الشروط العامة السابق اإلشارة إلييا من صفة ومصمحة 
لى جانب ذلك وجب رفع الطعن عمى يد محام معتمد لدى مجمس الدولة طبقا لممادة .وأىمية وا 
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية مع مراعاة االستثناء المقرر لكل من الدولة والوالية 905

 .والبمدية والمؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري 

 ويجب أن يرفع الطعن في األجل القانوني، وتتضمن العريضة البيانات المحددة في المادة   
 المذكورة سابقا كأي عريضة افتتاح دعوى مع وجو التميز أنيا تتضمن أوجو لمطعن 15

 1وأن يرفق بالطعن القرار القضائي المطعون فيو.وتسدد الرسوم القضائية المقررة قانونا .بالنقض
 .

 : آثار الطعن بالنقض

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أن الطعن بالنقض ليس لو أثر 909  نصت المادة 
. وىذا من منطمق أن الطعن بالنقض ىو طريق غير عادي من طرق الطعن . موقف
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وكالعادة جاءت أحكام مقررة في مجال اإلجراءات المدنية والمطبقة عمى المحكمة العميا   
 ورد فييا صراحة أنو في حالة 375فمثال المادة .بخصوص النقض أكثر تفصيال ووضوحا 

رفض الطعن أو عدم قبولو ال يجوز لمطاعن أن يطعن بالنقض من جديد في نفس القرار أو أن 
وليس ىناك أي حكم مشابو فيما خص اإلجراءات اإلدارية، .يطعن فيو التماس إعادة النظر 

وليس ىناك إحالة صريحة لإلجراءات المدنية ،بما يمكن معو وصف أحكام الطعن بالنقض في 
المادة اإلدارية أنيا جاءت منقوصة غير كاممة وتحمل في طياتيا عديد األسئمة التي ال تجد 

 .إجابة ليا في النصوص المتعمقة بالشق اإلداري 

 : الحكم في الطعن بالنقض

:   ينتيي عمل محكمة النقض بإحدى النتيجتين التاليتين 

رفض الطعن وبالتالي تأييد الحكم المطعون فيو وقد يكون السبب في ذلك عدم احترام ميعاد -أ
الطعن بالنقض ،عدم صحة األساس المعتمد في الطعن بالنقض، كأن يستند المدعي في طعنو 

. عمى أساس صدور الحكم عن تشكيمة غير قانونية ويتضح لممحكمة خالف ذلك 

وكما ىو الحال عميو في الطعن باإللغاء ضد القرارات اإلدارية وفق قضاء مجمس الدولة 
الفرنسي ،وبيدف توفير الوقت فإنو يجوز لمجمس الدولة تصحيح الحكم وذلك عن طريق إحالل 

السبب الصحيح محل السبب الخاطئ إذا ما وجد أن ثمة سببا تم إىمالو من قبل قضاة 
الموضوع من شأنو تبرير الحكم قد سبقت إثارتو أمام محكمة الموضوع أو أن يكون سببا متعمقا 

. 1بالنظام العام 

كما لمجمس الدولة إحالل السند القانوني الصحيح محل السند الخاطئ مثمما ىو الحال عميو في 
. دعوى تجاوز السمطة ،ومن ثم رفض الطعن بالنقض 
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لغاء الحكم محل الطعن-ب وقد يكون اإللغاء كميا بحيث يتناول جميع ما قضى :قبول الطعن وا 
 1.بو ىذا الحكم، وقد يكون جزئيا يقتصر فقط عمى أحد األجزاء

: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة :ثانيا 

إن ىذا الطريق من طرق الطعن غير عادي ال يكفل إال لمن لم يكن طرفا في حكم أو قرار     
 من قانون اإلجراءات المدنية 961فالمادة . قضائي سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا

  .389 إلى 381واإلدارية أحالتنا بصريح العبارة لممواد من 

يجوز لكل شخص لو :" نجدىا قد وضعت شرطا صريحا بقوليا381وعندما نعود لممادة   
مصمحة ولم يكن طرفا وال ممثال في الحكم أو القرار أو األمر المطعون فيو تقديم اعتراض 

ويوكل ىذا النوع من الطعن لممحكمة اإلدارية أحقية النظر من ." الغير الخارج عن الخصومة
 2 .960جديد في النزاع من حيث الوقائع ومن حيث القانون كما أشارت لذلك بوضوح المادة 

: شروط قبول اعتراض الغير 

: شروط  (5)  يشترط لقبول اعتراض الغير خمسة 

. أن يكون الطاعن من الغير، أي لم يكن طرفا أو ممثال في القرار المطعون فيو-أ

وىذا الشرط يعبر عن تساىل المشرع الجزائري في , أن يكون لمغير مصمحة أضر بيا الحكم-ب
قبول اعتراض الغير، عمى خالف ما ىو عميو الوضع في القانون الفرنسي ، حيث يشترط 

. لقبول الطعن وجود حق أضر بو الحكم المطعون فيو 

أن يكون الحكم محل الطعن قد فصل في أصل النزاع ،ويستوي في ذلك أن يكون الحكم -ج
صادرا عن المحكمة اإلدارية أو عن مجمس الدولة سواء بوصفو محكمة موضوع ،أو بوصفو 
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وعمى ذلك ال يقبل .قاضي استئناف، وحتى قاضي نقض إذا كان قد تصدى لموضوع النزاع 
الطعن باعتراض الغير في األوامر االستعجالية، كما ال يقبل ضد األحكام التحضيرية بسبب 

. أنيما ال يتضمنان فصال في أصل النزاع 

ذا ما بمغ . سنة تسري من تاريخ صدوره (15)أن يرفع الطعن خالل ميعاد خمسة عشرة -د وا 
 .   الحكم إلى الغير فإنو يتعين لقبول الطعن أن يرفع خالل شيرين من تاريخ التبميغ الرسمي

ويشترط لسريان الميعاد في ىذه الحالة األخيرة أن يشار في التبميغ إلى حق الغير في الطعن 
. عمى الحكم بيذا الطريق خالل مدة شيرين

أن يودع الطاعن لدى أمانة الضبط مبمغا ماليا يساوي الحد األقصى من الغرامة المقررة في -ه
 لمن رفض اعتراضو، وذلك بقصد تجنب لجوء المعترض إلى طعون كيدية ال 3881المادة 

يبتغى من ورائيا إلى تأخير استفادة المحكوم لو فيما فصل فيو الحكم من حقوق متنازع عمييا 
.2 

: أجل رفع الطعن 

 سنة تسري من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون عمى خالف 15 مدة 3843  حددت المادة 
. ذلك ،والمادة عبارة عن حكم عام يسري في المجالين اإلجراءات المدنية واإلجراءات اإلدارية 

  غير أن األجل المذكور أعاله ينزل إلى شيرين عندما يتم التبميغ الرسمي لمحكم أو القرار 
القضائي أو األمر الذي يجب أن يشار فيو ليذا األجل، وبيذه األحكام يكون المشرع قد راعى 

.   وكفل حماية لكل األطراف وراعى شتى االعتبارات . كل الوضعيات
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: اجراءات رفع الطعن والجية المختصة 

 وىي مادة مشتركة بين القضائين العادي واإلداري يرفع الطعن بعريضة أمام 385  طبقا لممادة 
الجية القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار القضائي أو األمر، وال مانع أن تفصل في 

وترفع بذات الشكل المقرر في عريضة افتتاح . 385االعتراض نفس التشكيمة طبقا لممادة 
غير أنو ومراعاة لخطورة ىذا النوع من الطعون عمى استقرار األحكام .الدعوى السابق بيانيا 

 وعمى المراكز القانونية لألطراف، أضاف المشرع شرطا آخر يتعمق بإلزامية إيداع .القضائية 

 دج إلى 10.000 أي 3881مبمغ من المال يساوي قيمة الغرامة المدنية المقررة في المادة 
 دج والتي يحكم بيا القاضي لمن رفض اعتراضو، وىذا الشرط وضع لمتأكيد من 20.000

. جدية رافع الطعن 

: أثر اعتراض الغير الخارج عن الخصومة 

طالما تم تصنيف اعتراض الغير : توقيف الحكم أو القرار يستوجب رفع دعوى إستعجالية -
الخارج عن الخصومة بأنو طريق غير عادي، نجم عن ذلك نتيجة طبيعية ومنطقية أن ليس لو 

. أثر موقف لمحكم أو األمر القضائي 

  غير أن المشرع أجاز لقاضي االستعجال أن يأمر بتوقيف الحكم أو القرار القضائي وىذا ما 
بما يتعين عمى رافع دعوى .   من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية386أشارت إليو المادة 

االعتراض أن يسجل دعوى أخرى موازية لدعوى االعتراض ىي الدعوى االستعجالية بغرض 
. توقيف سريان حكم قضائي أو أمر أو قرار 

إذا تم الفصل في دعوى اعتراض الغير :  رفض طعن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة -
الخارج عن الخصومة بالرفض فال إشكال في األمر، يحتفظ المعترض قانونا بحقو في الطعن 
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 3891في رفض االعتراض بالطرق واإلجراءات القانونية وىذا ما أشارت إليو بوضوح المادة 
يجوز الطعن في الحكم أو القرار أو األمر الصادر في اعتراض الغير الخارج عن :"بقوليا 

 2."الخصومة بنفس طرق الطعن المقررة لألحكام

غير أن رفض االعتراض يعني قانونا الحكم عمى من خسر الدعوى بغرامة مدنية بيت عشرة 
 المذكورة سابقا، وىذا لتفادي خطر الطعون التعسفية 388إلى عشرين ألف دينار طبقا لممادة 

 .الكيديةأو 

: قبول طعن اعتراض الغير الخارج عن الخصومة -

  إذا تم قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة يجب أن يقتصر الحكم الجديد أو األمر أو 
القرار عمى إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو األمر أو القرار القديم ،أي المعترض عميو في 
الجزء الضار بالمعترض فقط ويحتفظ الحكم أو القرار أو األمر بباقي أجزائو المتعمقة بالخصوم 

إال إذا ثبت أن الحكم أو األمر أو القرار غير قابل لمتجزئة .األصميين فال يمس من ىذا الجانب 
 من قانون اإلجراءات المدنية 382فحينئذ يتم استدعاء جميع أطراف الخصومة طبقا لممادة .

. واإلدارية 

: دعوى تصحيح األخطاء المادية :ثالثا 

  أدرج المشرع دعوى تصحيح األخطاء المادية ضمن طرق الطعن غير العادية، وخصص 
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وعرف المشرع 964 و 963:ليذه الدعوى مادتين 

يقصد بالخطأ المادي :" من نفس القانون عمى أنو 287الجزائري الخطأ المادي في المادة 
. ₺عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاىل وجودىا 
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 من القانون المذكور أعاله أن الطعن بتصحيح األخطاء 286يستخمص من أحكام المادة 
المادية ىو الطعن الذي يرفع من طرف أحد الخصوم أو جميع األطراف او محافظ الدولة ضد 

مقرر قضائي ولو حاز عمى قوة الشيء المقضي بو لتصحيح أخطاء مادية أو إغفال شاب 
  .1المقرر القضائي محل الطعن

: شروط قبول الطعن بتصحيح أخطاء مادية 

:   تنقسم ىذه الشروط إلى شروط مشتركة وشروط خاصة 

: الشروط المشتركة لقبول الطعن بتصحيح أخطاء مادية -1

. تتعمق ىذه الشروط بالصفة والمصمحة ،التمثيل أمام القضاء واألشكال المقررة لرفعيا 

 في فقرتيا الثانية  لقانون اإلجراءات المدنية 891تنص المادة : الشرط المتعمق بالطاعن-
تقديم طمب التصحيح إلى الجية القضائية بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة :"واإلدارية 

." مشتركة منيم ،كما يمكن لمحافظ الدولة تقديم ىذا الطمب 

 من 891 من المادة 02حسب ما جاء في الفقرة :الشرط المتعمق باالختصاص القضائي -
 من نفس القانون، يعود النظرفي الطعن 286قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية و المادة 

: بتصحيح األخطاء المادية إلى 

. الجية الفضائية التي أصدرت المقرر القضائي محل الطعن  -

الجية القضائية تم الطعن فييا وبالتالي يمكن رفع ىذا الطعن أمام المحاكم اإلدارية ومجمس   -
 .الدولة
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فإذا كان ذا الطعن أمام مجمس الدولة في كل صور اختصاصاتو القضائية مقبوال،فإن السماح 
 فييا غير لالستئنافبرفع نفس الطعن ضد األحكام القضائية الصادرة عن المحاكم و القابمة 

 .عممي،إذا تم االستئناف أمام جية االستئناف القضائية

تنص الفقرة الثانية من المادة : الشرط المتعمق بأجل رفع الطعن بتصحيح األخطاء المادية -
يجب تقديم دعوى تصحيح األخطاء :"  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو 964

. 1₺من تاريخ التبميغ الرسمي لمحكم أو القرار المشوب بالخطأ  (2)المادية في أجل شيرن 

: شكل دعوى تصحيح الخطأ المادي 

  ترفع دعوى تصحيح الخطأ المادي بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منيم طبقا 
ويفصل في الدعوى بعد سماع الخصوم وبعد تكميفيم . لألشكال المقررة في رفع الدعاوى

كما يمكن لمحافظ الدولة عمى مستوى المحكمة اإلدارية تقديم ىذا الطمب ال سيما إذا .بالحضور
 من قانون 02 الفقرة 286تبين أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق العدالة، طالما أسندت المادة 

 من 05اإلجراءات المدنية واإلدارية ىذه السمطة لمنيابة العامة ،ومحافظ الدولة طبقا لممادة 
.  يمارس ميام النيابة العامة بصريح النص 98/02قانون 

: دعوى تفسير قرار قضائي :رابعا 

  قد يشوب األحكام والقرارات القضائية بعد الغموض في مضمونيا بما يتعين إزالتو من قبل 
و من ىنا تأتي أىمية دعوى تفسير حكم أو قرار قضائي بأنيا .السمطة القضائية المختصة

وسيمة إجرائية من خالليا يتمكن صاحب المصمحة من المجوء لمسمطة القضائية المختصة من 
 .تفسيرهأجل رفع الغموض الذي شمل حكم أو قرار قضائي ويطمب منيا رسميا 
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 ترفع دعوى 285 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي أحالتنا لممادة 965وطبقا لممادة 
. التفسير أمام الجية القضائية التي أصدرتو 

ويقدم طمب تفسير الحكم بعريضة من الخصوم أو بعريضة مشتركة، وتفصل الجية القضائية 
  1.أي المحكمة اإلدارية أو مجمس الدولة حسب الحال في الطمب بعد سماع األطراف

:  نظام الطعن بتفسير المقررات القضائية 

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية يرفع الطعن 965حسب نص المادة : مجال الطعن-1
 من 8بتفسير المقررات القضائية ضد األحكام ،كممة غير واضحة ،بحيث استعممت المادة 

ويبقى الطعن بتفسير ممكنا ضد " األحكام القضائية "قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عبارة 
األحكام القضائية والمقررات القضائية التي فصمت في الموضوع سواء من طرف جيات قضائية 

. ابتدائية ،جية استئناف وجية نقض 

  من قانون اإلجراءات المدنية 285 من المادة 2 تشير الفقرة :الشرط المتعمق بالطاعن -2
. واإلدارية أن رفع الطعن بالتفسير يعود إلى أحد الخصوم أو من جميع الخصوم 

 من 816 يرفع الطعن بعريضة حسب مقتضيات المادة :الشرط المتعمق باإلجراءات -3  
. قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

 عمى أي أجل وبالتالي يمكن لمطاعن إخطار 965  لم تنص المادة :األجلمسألة -4  
 .أجلالقاضي اإلداري لتفسير مقرر قضائي دون شرط 

  يعود النظر في طمب التفسير لمجية التي أصدرت المقرر :الجية القضائية المختصة -5
 01.2 فقرة 285القضائي محل الطعن ،ىذا ما نصت عميو المادة 

                                       
 .384-383عمار بوضياف، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسم األول، المرجع السابق، صفحة  - 1
 . المذكور سابقا08/09 من القانون 285المادة  - 2
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 :سمطات القاضي اإلداري في الطعن 

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أن عمى القاضي اإلداري في الطعن 285تشير المادة   
بالتفسير أن يوضح مدلول المقرر القضائي محل الطعن،وكذلك مضمونو ويصدر القاضي 

. 1مقرر يوضح كيفية فيم المقرر محل الطعن 

: دعوى إلتماس إعادة النظر :خامسا 

  دعوى التماس إعادة النظر ىو الطعن الذي يرفع إلى ذات الجية القضائية التي أصدرت 
الحكم بقصد إعادة فصل الدعوى من جديد من حيث الوقائع والقانون، في ضوء معمومات 

وىذا بسبب تزوير في وثائق مقدمة إلى الجية . معينة لم تكن متوفرة لدييا وقت صدور الحكم
 2.القضائية أو بسبب احتجاز مثل ىذه الوثائق عند أحد الخصوم

يتعمق ىذا النوع من الطعن فقط بالقرارات الصادرة عن مجمس الدولة، فال يمتد تطبقو عمى 
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي جاء 966مستوى المحاكم اإلدارية بصريح المادة 

". ال يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إال في القرارات الصادرة من مجمس الدولة:"فييا 

واليدف من إقرار ىذه الطريقة غير العادية من طرق الطعن ىو استدراك ما قد يقع فيو القاضي 
وتتعمق ىذه الطريقة . من خطأ في القانون أو في الوقائع بغية إصالحو وجبر الطرف المتضرر

 من 390من اإلجراءات المدنية فقط بالقرارات القضائية النيائية وىو ما أشارت إليو المادة 
. 3قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 
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القاعدة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أن التماس :األحكام محل الطعن بالتماس النظر 
 1( المذكورة سابقا966المادة )إعادة النظر ال يكون إال في القرارات الصادرة عن مجمس الدولة 

 :وىنا أقصى المشرع .

. قرارات المحاكم اإلدارية -1

األوامر الصادرة عن مجمس الدولة اعتبارا أن المادة ورد فييا فقط القرارات دون األوامر -2
. االستعجالية 

 من  قانون اإلجراءات المدنية 967 حددت المادة :حاالت الطعن بالتماس إعادة النظر 
: واإلدارية حالتين لمطعن بالتماس إعادة النظر ىما 

إذا اكتشف أن القرار صدر بناء عمى وثائق مزورة قدمت ألول مرة أمام مجمس الدولة، وىذه -1
. حالة معقولة فما بني عمى باطل يعد باطال 

. إذا حكم عمى خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة لدى الخصم-2

: أجل الطعن بالتماس إعادة النظر 

  حسم قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في أجل الطعن بالتماس إعادة النظر، وحدده بمدة 
شيرين تسري من تاريخ التبميغ الرسمي بالقرار أو من تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ 

  968.2استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم وىو ما نصت عميو المادة 
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  تختص المحكمة التي أصدرت القرار بالفصل في :الحكم في الطعن بالتماس إعادة النظر 
النزاع من جديد ،ومن الممكن أن يقتصر عمميا عمى مراجعة بعض أجزاء القرار دون األخرى 

. ما لم يوجو ارتباط بينيا جميعا 

 :طرق الطعن في األوامر االستعجالية :المطلب الثاني 

حسب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ىناك أوامر قابمة لمطعن وأوامر غير قابمة لمطعن   
: يأتي شرحيا فيما يأتي 

 :األوامر القابلة للطعن :الفرع األول 

 من  قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية يجوز لمن لو مصمحة أن 01 الفقرة 937طبقا لممادة   
يطعن في األوامر الصادرة في نطاق استعجال المحافظة عمى الحريات ،أي المتضمنة تدابير 

يوما التالية لمتبميغ الرسمي أو التبميغ مع  (15)معينة ،أمام مجمس الدولة خالل خمسة عشر 
مالحظة أن األوامر الصادرة عن مجمس الدولة ال تقبل الطعن باالستئناف شأنيا شأن األوامر 

. األخرى 

ويمكن لمجمس الدولة كجية استئناف أن يعدل التدابير التي أمر بيا القضاء المستعجل التابع 
 1.لممحكمة اإلدارية كما لو أن يضع حدا ليا

نما بفرض الطمب النعدام شرط االستعجال أو لعدم  ذا كان األمر ال يتعمق بتدابير معينة وا  وا 
فإن لمجمس الدولة ميمة شير واحد لمفصل في الطعن  .2اختصاص الجية القضائية اإلدارية

                                       
 .270عبد القادر عدو، المرجع السابق، صفحة  - 1
 . المذكور سابقا08/09 من القانون 924المادة  - 2
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 ويمكن لو في ىذه الحالة أن يأمر بكل تدبير ضروري لمحفاظ 1938باالستئناف حسب المادة 
. عمى الحريات األساسية 

 :األوامر غير قابلة للطعن :الفرع الثاني 

األوامر الصادرة تطبيقا :" من  قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو 936  تنص المادة 
 ."   أعاله غير قابمة ألي طعن 922 و919،921لممواد 

عندما يتعمق األمر :" من نفس القانون تنص عمى أنو 919وبالرجوع إلى ىذه المواد نجد المادة 
بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طمب إلغاء كمي أو جزئي يجوز لقاضي االستعجال 
أن يأمر بوقف تنفيذ ىذا القرار أو وقف آثار معينة منو متى كانت ظروف االستعجال تبرر 

ذلك ومتى ظير لو من التحقيق وجود وجو خاص من شأنو إحداث شك جدي جول مشروعية 
. القرار 

. عندما يقضي بوقف التنفيذ ،يفصل في طمب إلغاء القرار في أقرب اآلجال 

."  ينتيي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطمب 

في حالة االستعجال القصوى :" من نفس القانون عمى أنو 01 الفقرة 921كما نصت المادة 
يجوز لقاضي االستعجال أن يأمر بكل التدابير الضرورية األخرى، دون عرقمة تنفيذ أي قرار 

."  إداري بموجب أمر عمى عريضة ولو في غياب القرار اإلداري المسبق

ولم تتضمن المادة توضيحا لنوعية التدابير التي يمكن األمر ليا في نطاق ىذا االستعجال غير 
أنيا تتكون من مجموعة التدابير التحفظية التي يكون موضوعيا الحد من تفاقم وضعية ضارة 

احتالل غير مشروع لممكية عامة )أو الوقاية من استمرار وضعية غير مشروعة  (تآكل مبني )

                                       
في حالة استئناف أمر قضى برفض دعوى االستعجال أو بعدم ₺: عمى أنو08/09 من القانون 938تنص المادة  -1

 .₺ أعاله،يفصل مجمس الدولة في أجل شير واحد924االختصاص النوعي صدر وفقا لممادة 
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حق المواطن في اإلطالع )أو ضمان حماية حقوق أو مصالح طرف ما (،بناء بدون ترخيص
. (عمى المستند 

تظير التدابير الضرورية التي يمكن لمقضاء االستعجالي أن يتخذىا في شكل أوامر بالقيام 
بعمل أو االمتناع عن عمل ،وتتميز بكونيا مؤقتة إذ بمقدور قاضي االستعجال بناء عمى طمب 

 .1من كل ذي مصمحة أن يعدليا إذا ما استحدت ظروف جديدة كما بإمكانو أن يضع حدا ليا

 .ويجوز لقاضي االستعجال أن يقرن ىذه األوامر بغرامة تيديدية قصد ضمان تنفيذىا  

 الطرق البديلة لحل النزاعات :المبحث الثاني 

المجوء إلى الطرق البديمة لحل النزاعات ،تعبير عن رغبة األطراف المتنازعة تفادي التعقيدات  
المصيقة بإجراءات التقاضي واختصار أمد الخصومة ويمكن تشبيو ىذه الطرق في التسوية 
. بالمنتجات الكمالية ليس بسبب ارتفاع أسعارىا ولكن ألنيا تؤمن حسم النزاع بشكل أفضل 

لقد خص المشرع الجزائري الباب الخامس من القانون الجديد لمطرق البديمة لحل النزاعات وأدرج 
التحكيم كطريق بديل ضمن ىذا الباب إضافة لمصمح والوساطة، غير أنو بالرجوع إلى القواعد 
المنظمة لمتحكيم نجدىا مستقمة عن الدعوى القضائية في حيث ال حديث عن الصمح والوساطة 

  2.وفقا لمقانون الجديد

 الصلح أمام القضاء اإلداري والوساطة القضائية :المطلب األول 

ىذا تماما ما أراده المشرع الجزائري لما تبنى الطرق البديمة لحل النزاعات بموجب القانون رقم   
 المتضمن اإلجراءات المدنية واإلدارية ،حيث لم يكتف بإعادة تنظيم التحكيم الذي سبق 08/09

وأن نضمو قانون اإلجراءات المدنية السابق ،بل عمل أيضا عمى استحداث طرق أخرى تتمثل 
. في كل من الصمح في الفرع األول والوساطة القضائية في الفرع الثاني

                                       
 .، المذكور سابقا08/09، من القانون 922المادة  -1
 .516عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، صفحة  -2
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 الصلح أمام القضاء اإلداري :الفرع األول 

رغم أن الصمح إجراء يقره التشريع الجزائري قبل صدور القانون الجديد، إذ نجد الكثير من   
إال أن تصدي المشرع لموضوع الصمح بموجب .النصوص تشير إليو السيما القانون المدني 

النص الجديد يأخذ طابعا إجرائيا، في حين الصمح الوارد في القانون المدني ذو طابع موضوعي 
 .ال يوفر أي توضيح لكيفيات مباشرتو 

 من القانون المدني عقد الصمح بأنو عقد ينيي بو الطرفان نزاعا قائما 459  لقد عرفت المادة 
 بأن يتنازل كل منيما عمى وجو التبادل عن حقو باستثناء ما محتمال، وذلكأو يتوقيان بو نزاعا 

 .العامتعمق بالحالة الشخصية أو النظام 

لقد عرف الصمح بأنو طريقة ودية لحل وتسوية خالف قائم بين طرفين أو  :الصمحتعريف   
فالصمح ىو إجراء ودي لحل النزاعات المدنية إلى جانب الطرق البديمة المعروفة كالتحكيم .أكثر

والوساطة والتراضي إال أن المشرع الجزائري قد أعاد بمورتو في قانون اإلجراءات المدنية 
واإلدارية  حيث تقمو من الطابع الموضوعي الذي يتسم بو القانون السابق إلى الطابع اإلجرائي 

الذي ال يكتفي بمجرد تعريفو وتنظيمو بل بين سبل ممارستو حتى في القضاء اإلداري الذي 
. ييمنا في موضوع دراستنا 

 من القانون المدني يتضح لنا 459من خالل تعريف الصمح الوارد في المادة :صور الصمح -
ما لتفادي نزاع :أن ىذا اإلجراء قد يمجأ إليو في الحالتين  إما لوجود نزاع قائم بين األطراف وا 

 1:محتمل الوقوع وىذا ما يدل عمى وجود صورتين من الصمح ىما 

. ويكون بمناسبة دعوى قضائية :الصمح القضائي 
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ىو الصمح الذي يقع خارج ساحة القضاء، ودون وجود دعوى قضائية :الصمح الغير القضائي 
والذي ييمنا بالنسبة لموضوع اإلجراءات ىو الصمح القضائي، وقد جائت بو المواد المستحدثة 
بموجب القانون الجديد، فحددت اإلجراءات التي تتم بيا عممية الصمح كما جعمت المحضر 

. 1الذي تتوج بو عممية الصمح سندا تنفيذيا دون الحاجة لصدور حكم يصادق عميو 

  قبل الحديث عن مراحل إجراء المصالحة ،كان لزاما أن نشير إلى أن ىناك :مراحل الصمح 
 بعض التشريعات التي تعتبر ىذا اإلجراء شرطا شكميا لقبول الدعوى يترتب عمى تخمفو 

والذي نحن بصدد دراستو ىو إجراء 2 990البطالن، إال أن الصمح المشار إليو في المادة 
. اختياري غير ممزم ال يدخل في إطار الشروط الكمية لقبول الدعوى 

 :يميفالصمح االختياري يمر بجممة من المراحل يمكن أن نجمميا فيما 

: مرحمة المبادرة بإجراء الصمح 

  وىي تمك المرحمة التي يبادر بيا األطراف لطمب إجراء الصمح سواء تمقائيا أو بعد سعي من 
 .سابقا المذكورة 990القاضي في أي مرحمة من مراحل الخصومة حسب مقتضيات المادة 

حيث يتضح مما تقدم أن الصمح يأتي بعد قيام الدعوى القضائية بصورة اختيارية وليست 
إلزامية، عندما يرى الخصم أنو يمكنو فض النزاع بالتصالح بدال من انتظار صدور الحكم 
. القضائي الذي قد ال يرضييم في األخير رغم طول إجراءاتو وما يتطمبو ذلك من مصاريف

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  فالصمح يتم 991حسب المادة :مرحمة انعقاد الصمح 
في المكان والوقت الذي يحدده القاضي الذي ينظر النزاع ويرى أنو مناسب لمقيام بو، فالميم 

                                       
 .517عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، صفحة  - 1
ال يجوز لمخصوم التصالح تمقائيا، أو بسعي من القاضي، في جميع ₺: عمى أنو08/09 من القانون 990تنص المادة  -2

 .₺مراحل الخصومة
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ىنا ليس اإلجراء في حد ذاتو و كيفية القيام بو بل النتيجة التي ستحقق و التي تؤدي إلى 
. تخفيف العبء عمى جيات القضاء من جية وتحقق فائدة األطراف بأسرع وقت وبأقل التكاليف

بعد إجراء الصمح بين األطراف من قبل القاضي ال بد من إثبات :مرحمة إعداد محضر الصمح 
ذلك في محضر رسمي يوقع عميو الخصوم والقاضي وأمين الضبط المعني ليتم إيداعو بعد ذلك 

 1.بأمانة الضبط الجية القضائية التي تنظر النزاع 

حيث يعتبر المحضر ىنا دليل رسمي عمى حل النزاع وديا ويحل محل الحكم القضائي في 
 .فض النزاع 

يداعو بأمانة ضبط الجية القضائية  كما أن المحضر يعتر سندا تنفيذيا بمجرد االنتياء منو وا 
 من قانون اإلجراءات 604 إلى 600المعنية، ويخضع ألحكام التنفيذ الواردة في المواد من 

  2.المدنية واإلدارية

 المعدل لقانون 90/23 لقد كان الصمح في القانون رقم :الصمح في القضايا اإلدارية 
اإلجراءات المدنية إجراء إجباري لحل النزاعات اإلدارية كبديل لمتظمم اإلداري المسبق الذي 

حيث أقر ىذا التعديل أن عدم المجوء لمصمح يعتبر .أصبح إختياري بعد أن كان دوره إجباري 
. سببا كافيا إللغاء الحكم أو القرار المترتب عميو 

يجوز :" من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  التي جاء فييا 990  لكن وبموجب المادة 
." لمجيات القضائية اإلدارية إجراء الصمح في مادة القضاء الكامل 

: حيث يتضح من خالل المادة أ الصمح أمام القضاء اإلداري يتسم بشرطين أساسيين ىما 

                                       
 . المذكور سابقا08/09 من القانون 992المادة  - 1
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. أنو جوازي حيث يمكن لمقاضي اإلداري محاولة إقناع الخصوم بالمجوء لو لحل المنازعة*

. أنو مرتبط بدعاوي القضاء الكامل فقط دون غيرىا *

  فالشرط الثاني يعني استبعاد الصمح في دعوى اإللغاء وعدم جوازه ألنيا دعاوى موضوعية قد 
تسفر عمى إلغاء قرار إداري صادر عن جية إدارية تتمتع بامتيازات السمطة العامة،فال مجال 

. لمحديث عن الصمح بشأن قرار إداري مشوب بعيب من العيوب التي تجعمو غير مشروع 

فالصمح في القضايا اإلدارية يقتصر عمى الدعاوى الشخصية المتمثمة في دعاوى القضاء 
الكامل التي تنصب عمى جبر األضرار التي تترتب عمى القرار اإلداري، فالصمح ىنا مرتبط 

 .بالمصمحة الشخصية، ويسقط عندما يتعمق األمر بالمصمحة العامة 

.  يترتب عن عممية الصمح آثار تختمف حسب نوع الصمح :آثار الصمح 

: آثار الصمح بمبادرة من القاضي اإلداري -أ

إذا حصل الصمح،يحرر :" من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية مايمي 973تنص المادة   
" رئيس تشكيمة الحكم محضرا يبين فيو ما تم االتفاق عميو ويأمر بتسوية النزاع وغمق الممف

يتمثل األثر األول لمصمح في حالة مبادرة من القاضي وقبولو من طرف الخصوم في إصدار 
. أمر من طرف القاضي اإلداري، أمر ينفذ ككل األوامر القضائية

ويتمثل األثر الثاني في غمق الممف عبارة يفيم منيا نياية النزاع وعدم إثارتو مرة أخرى من 
طرف نفس الخصوم وبخصوص نفس الخالف أمام القضاء اإلداري ويكتسب ىذا األمر قوة 

 1.الشيء المقضي فيو

                                       
، الجزء (الخصومة اإلدارية،االستعجال اإلداري،الطرق البديمة لحل النزاعات اإلدارة)رشيد خموفي، قانون المنازعات اإلدارية - 1

 .218الثالث، المرجع السابق، صفحة 
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: آثار الصمح بمسعى من الخصوم -ب

أثار الصمح بمسعى من الخصوم أثناء الخصومة تنطبق في ىذه الحالة أحكام المادة -1  
.  المذكورة سابقا 973

تنطبق ما تم الصمح عميو خارج : أثر الصمح بمسعى من الخصوم خارج الخصومة-2  
: الخصومة بطريقتين 

تتجسد الطريقة األولى في تطبيق االتفاق من طرف الخصم بإرادتيم وفي حال أي نزاع يخص 
تطبيقو يجوز لمقاضي اإلداري أن ينظر عن طريق دعوى القضاء الكامل من باب النزاعات 

 .المتعمقة بالعقود اإلدارية

وتتجسد الطريقة الثانية في إرادة التوجو الخصوم بعد االتفاق لمقضاء اإلداري وطمب منو 
. المصادقة عمى االتفاق كضمان قضائي لالتفاق

 الوساطة القضائية : الفرع الثاني 

ىي أسموب من أساليب التسوية البديمة لممنازعات ،تقوم عمى أساس طمب :تعريف الوساطة   
القاضي من الخصوم محاولة حل النزاع خارج ساحة القضاء من طرف شخص آخر محايد 

 1.بصفة سرية وبعيدة عن عمنية الجمسات

 بتبني 2002وقد جاء ىذا التوجو من المشرع الجزائري استجابة لتوصيات المجنة األوروبية سنة 
. الوسائل البديمة لتسوية النزاعات
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من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في صيغة الوجوب تمزم القاضي 1 994لقد جاءت المادة 
بعرض إجراء الوساطة عمى الخصوم في جميع المواد باستثناء القضايا شؤون األسرة والقضايا 

وألن عرض إجراء الوساطة ال يخضع لمسمطة .العمالية وكل ما من شأنو أن يمس بالنظام العام 
التقديرية لمقاضي، فعمى ىذا األخير أن يشير في الحكم الصادر في النزاع ،إلى أنو قام بما ىو 
واجب عميو،لكن الخصوم رفضوا ذلك دون أن يترتب عمى اإلغفال أي بطالن ألن المشرع لم 

. يتبع اإللزام بأي جزاء عن مخالفتو 

 ال يشترط في الوساطة استغراقيا كل النزاع فإذا تبين لمقاضي أتو يمكن :حدود الوساطة 
 لمخصوم االتفاق حول شق معين منو متى كان موضوع النزاع قابال لمتجزئة فمو أن يعين وسيطا 

يتولى التوفيق بينيم في ىذا الشق، وتتبع اإلجراءات العادية لمخصومة فيما يخص باقي أجزاء 
 2.النزاع

أشير عمى األكثر قابمة لمتجديد مرة واحدة (3)أما الزمن الذي تستغرقو الوساطة ىو ثالثة 
فإن لم يتمكن الخصوم خالل تمك .بطمب من الوسيط عند اإلقتضاء شريطة موافقة الخصوم

. الفترة من الوصول إلى حل ،يعاد السير في الخصومة كما ىو مقرر في اإلجراءات 

  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية سند الوساطة إلى شخص 997عمال بالمادة :الوسيط 
طبيعي أو إلى جمعية وألن الجمعية شخص معنوي يقوم رئيسيا متى اسندت إليو ميمة 

الوساطة بتعيين أحد أعضائيا لتنفيذ اإلجراء بإسميا ويخطر القاضي بذلك ما يالحظ عمى نص 
:  المذكورة أعاله 997المادة 

. أن المشرع لم يحدد طبيعة الجمعية التي يمكن ان تسند إليا ميمة الوساطة -1
                                       

يجب عمى القاضي عرض إجراء الوساطة عمى الخصوم في جميع ₺: عمى أنو08/09 من القانون 994تنص المادة  -1
 .₺.....المواد، باستثناء قضايا شؤون األسرة و القضايا العمالية و كل ما من شأنو أن يمس بالنظام العام

 . المذكور سابقا08/09 من القانون 995المادة  - 2
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لم يذكر وجوب توفر الشروط المقررة بالنسبة لمشخص الطبيعي في عضو الجمعية المعين -2
. من طرف رئيسيا 

ويشترط المشرع في الشخص الطبيعي المكمف بالوساطة ،ان يكون من بين األشخاص 
: المعترف ليم بحسن السموك واإلستقامة وأن تتوفر فيو الشروط التالية 

. أن يكون مؤىال لمنظر في المنازعات المعروضة عميو -1

. أن يكون مؤىال لمنظر في المنازعات المعروضة عميو -2

 .أن يكون محايدا ومستقال في ممارسة الوسائط -3

 09/100 كما أحال المشرع كيفيات التطبيق إلى التنظيم وقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 
. 1 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي 10/03/2009المؤرخ في 

: تنفيذ الوساطة 

يجب أن يتضمن األمر :"  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو 999تنص المادة 
. موافقة الخصوم -1: القاضي بتعيين الوسيط ما يأتي 

 ."وتارٌخ رجوع القضٌة غلى الجلسةتحديد اآلجال األولى الممنوحة لموسيط لمقيام بميمتو  -2

 .موافقة الخصوم بإعتبارها شرطا لصحة الوساطة -1

تحدٌد اآلجال األولى الممنوحة للوسٌط للقٌام بمهمته وتارٌخ رجوع القضٌة إلى الجلسة -2

 . المذكورة سابقا996الرتباط ذلك بالتمدٌد المنصوص علٌه فً المادة 
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 :مهمة الوسيط

  تبدأ ميمة الوسيط فور تمقيو نسخة من أمر القاضي بتعيينو عمى أن يخطر الوسيط القضائي 
لكن المشرع لم .1لموساطةبقبولو ميمة الوساطة دون تأخير ويدعو الخصوم إلى أول لقاء 

يتطرق إلى حالة رفض الوسيط القيام المسندة إليو فالقانون الجديد م يشترط قبول الوساطة 
. كإجراء وال يشترط موافقتيم عمى القائم بيا

إليجاد حل لمنزاع ولو إبداء الرأي  ولموسيط أن يتخذ ما يراه مناسبا لتمقي وتقريب وجيات النظر
كما يجوز لموسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك ،حينما يرى .وتقيم األدلة 

  .2ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضو في ميمتو.في سماعو فائدة لتسوية النزاع 

 االحتجاجويشترط أن يتم جميع إجراءات الوساطة في سرية بحيث ال يجوز الكشف عنيا أو 
. 3بيا ويمتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير 

 :إنهاء مهمة الوسيط

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التي تقتضي بأن الوساطة 995  تبعا لمقتضيات المادة 
 أدناه تؤكد عمى إمكانية إنياء القاضي 1002ال تعي تخمي القاضي عن القضية جاءت المادة 

لموساطة في أي وقت سواء بطمب من الوسيط أو من الخصوم أو تمقائيا عندما يتبين لو 
وفي جميع المجاالت ترجع القضية إلى الجمسة ويستدعى الوسيط .استحالة السير الحسن ليا 

. والخصوم إلييا عن طريق أمين الضبط 

وبمجرد إنياء الوسيط لميمتو يخبر القاضي كتابيا بنتائج الوساطة وما توصل إليو 
تحرير الوسيط لمحضر يضمنو محتوى .ويترتب عمى توصل الوسيط لتسوية النزاع .الخصوم

                                       
 . المذكور سابقا08/09من القانون 1000المادة  - 1
 . المذكور سابقا08/09من القانون 1001المادة  - 2
 . المذكور سابقا08/09من القانون 1005المادة  - 3
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لتتم  ،1اإلتفاق ويوقعو رفقة الخصوم ثم ترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد ليا مسبقا
المصادقة عمى محضر االتفاق بموجب أمر غير قابل ألي طعن ،ويعد محضرا االتفاق سندا 

. 2تنفيذيا 

 .التحكيم : المطلب الثاني

يضع قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية إطارا قانونيا مشترك لمتحكيم في لقضايا ذات الطابع   
طارا متميزا من حيث مجال التحكيم  . اإلداري ولقضايا الغير اإلدارية وا 

ويتميز ىذا اإلطار بقواعد قانونية تخص تحديد المقصود بالتحكيم ومجالو كما ينظم نفس 
. 3القانون مجموعة من اإلجراءات تتعمق بالتحكيم ،أحكام التحكيم وطرق الطعن فييا 

 التحكيم في الدعوى اإلدارية :الفرع األول 

 يعتبر التحكيم الطريق البديل الثالث لحل النزاعات ،أدرج ضمن الكتاب :مفيوم التحكيم   
وألن التحكيم يتم خارج مرفق القضاء ودون تدخل من القاضي .الخامس مع الصمح والوساطة 

. شريطة أن ال يتعارض حكم التحكيم مع حكم قضائي سابق في موضوع النزاع 

وخصومة التحكيم باعتبارىا خصومة إجرائية فيي تخضع بالضرورة لمقواعد العامة في 
الخصومة ،كمبدأ المساواة بين الخصوم ومبدأ احترام حقوق الدفاع، ومبدأ المواجية بين 

الخصومة  الخصومة ،ومع ذلك تحتفظ خصومة التحكيم ببعض الخصوصيات المميزة ليا عن
القضائية ،فيي ال تخضع لمبدأ التقاضي عمى درجتين أو مبدأ عمنية الجمسات والمرافعات 

. 4والنطق بالحكم أو المجانية 

                                       
 . المذكور سابقا08/09من القانون 1003المادة  - 1
 . المذكور سابقا08/09من القانون 1004المادة  - 2
، الجزء (الخصومة اإلدارية،االستعجال اإلداري،الطرق البديمة لحل النزاعات اإلدارة)رشيد خموفي، قانون المنازعات اإلدارية - 3

 .220الثالث، المرجع السابق، صفحة 
 .535-534عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق ذكره، صفحة  - 4



 طرق الطعن والطرق البديلة لحل النزاعات                                               : الفصل الثاني

 

  

 
  

103 
 

يمكن لكل شخص :" من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو 1006ونصت المادة 
. المجوء غمى التحكيم في الحقوق التي ل مطمق التصرف فييا 

 .ال يجوز التحكيم في المسائل المتعمقة بالنظام العام أو حالة األشخاص أو أىميتيم 

 االقتصاديةوال يجوز لألشخاص المعنوية العامة أن تطمب التحكيم ،ما عدا  في عالقتيما 
." الدولية أو في إطار الصفقات العمومية

 :الطبيعة القانونية للتحكيم 

إن معرفة الطبيعة القانونية لمتحكيم تساعد في تحديد الوصف القانوني لحكم التحكيم عند إرادة   
تنفيذه ،ومثال ذلك تحديد إجراءات البطالن الذي يمكن أن تشوب إجراءات التحكيم وحكم 

المحكم ،إذ القول بالطبيعة التعاقدية لمتحكيم يؤدي إلى اعتماد أحكام بطالن التصرفات القانونية 
 فاليدف منو غالبا تمبية رغبة األفراد في حل نزاعاتيم المنصوص عمييا في القوانين المدنية ،

 أحكام البطالن المنصوص باعتمادبينما القول بالطبيعة القضائية لمتحكيم توحي ،1بطريقة ودية
 . 2عمييا في قانون المرافعات

 التحكيم ىو طريق إلخراج النزاع من والية القضاء فإن مدى إن باعتبار: التحكيمالمجوء إلى 
مكانية تحكيم اتفاقياتجواز تضمين العقود اإلدارية   التحكيم في منازعاتيا قد أثار جدال واسعا وا 

 .والدوليفي الفقو والتشريع والقضاء الوطن 

، 3 لجوء أشخاص القانون العام لمتحكيم في منازعات الصفقات العمومية08/09أجاز القانون 
 أن مطالب الحديثة، ذلكوبالتالي يكون المشرع الجزائري قد واكب الحياة القتصادية 

                                       
نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، الخصومة، التنفيذ، التحكيم، دار اليدى، عين مميمة، -1

 . 550، صفحة 2008الجزائر، سنة 
 .35، صفحة2010مناني فراح، التحكيم طريق بديل لحل النزاعات، دار اليدى، عين مميمة، الجزائر، سنة  -2
 . المذكور سابقا08/09من القانون 1006المادة  - 3
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االستثمارات والتنمية تقتضي عدم الوقوف أمام اعتبارات السيادة الوطنية طالما ال يوجد ما يمس 
 .السيادةبيذه 

:                                                                                                  اتفاق التحكيم

 اتفاق ₺ :حيث أعطيت عدة تعاريف التفاق التحكيم تصب مجمميا في مفيوم واحد وىو أنو    
بين الطرفين عمى أن يحيال إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو 

. ₺ستنشأ بينيما بشأن عالقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية عمى 1011  وعرفو المشرع الجزائري في المادة 
اتفاق التحكيم ىو االتفاق الذي يقبل األطراف بموجبو عرض نزاع سبق نشوؤه عمى ₺:أنو

. 1₺التحكيم

األشكال التي يتخذىا التحكيم   

   قد يتخذ اتفاق التحكيم شكل شرط التحكيم و ىو نص وارد ضمن شروط العقد األصمي، 
حيث يدرجو األطراف لتسوية النزاع الذي قد ينشأ بمناسبة تنفيذ ىذا العقد، وبالتالي فإن شرط 

 من  قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 1007التحكيم بيذا المعنى الذي أورده نص المادة 
ليس مستقال عن عقد األطراف األصمي و إنما يندرج ضمنو بشكل بند يذكر فيو صراحة أنو 

. في حالة نشوء نزاع بينيم يعرض عمى التحكيم لمفصل فيو

شروط صحة اتفاق التحكيم    

 توافر جممة من الشروط ، يجب  ليرتب اتفاق التحكيم في العقود اإلدارية آثاره باعتباره عقدا
. الشكمية والموضوعية

                                       
 .562عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، صفحة  - 1
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: الشروط الشكمية-أ

اإلجراءات المدنية و اإلدارية و التي       سوف نتعرض لمشروط الشكمية التي جاء بيا قانون 
 .يترتب عمى عدم وجودىا بطالن اتفاق التحكيم

يثبت ₺: عمى أنو01 الفقرة 1008نص المشرع الجزائري في المادة : كتابة اتفاق التحكيم-01
شرط التحكيم تحت طائمة البطالن بالكتابة في االتفاقية األصمية، أي في الوثيقة التي تستند 

. ₺إلييا 

و يجب في جميع األحوال التوقيع إلى اتفاق التحكيم شرطا كان أو مشاركة و لكن ال يمزم أن 
. يوقع األطراف توقيعا خاص بجواز حكم التحكيم إذا ورد بندا من بنود العقد األصمي

 ₺:  في فقرتيا الثانية عمى انو1008ذىبت إليو المادة : تعيين ىيئة التحكيم-02

يجب أن يتضمن شرط التحكيم تحت طائمة البطالن ، تعيين المحكم أو المحكمين ، أو تحديد 
     ₺.كيفيات تعيينيم

يجب أن يحدد اتفاق التحكيم موضوع النزاع المراد عرضو عمى : تحديد موضوع النزاع-03
التحكيم بشكل واضح، إال أن مثل ىذا التحديد يمكن تصوره بالنسبة التفاق التحكيم 

عمى اعتبار أن النزاع قد ثار بين األطراف و يمكن تحديده،بصفة دقيقة - مشارطو التحكيم-
. 1  من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية02 الفقرة 1012ىذا ما أكدتو المادة و

:  الشروط الموضوعية-ب

                                       
يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم ، تحت طائمة البطالن، موضوع النزاع،و أسماء ₺ :02 الفقرة 1012تنص المادة  -1

 .₺المحكمين، أو كيفية تعيينيم
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إن االتفاق بين طرفي التعاقد عمى تسوية نزاعاتيم عن طريق التحكيم ماىو إال عقد يجب      
. أن تتوافر فيو الشروط الواجبة لصحة االلتزامات بصفة عامة من رضا و محل وسبب

: إجراءات التحكيم

    يعرض النزاع عمى محكمة التحكيم من قبل االطراف معا أو من الطرف الذي ييمو 
 و يكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجال .  إذا تعمق األمر بشرط التحكيم1التعجيل

أشير تبدأ من  (04)في ىذه الحالة يمزم المحكمون بإتمام ميمتيم في ظرف أربعة. النيائو
، غير أنو يمكن تمديد ىذا األجل إما بموافقة 2تاريخ تعيينيم أو من تاريخ إخطاره محكم التحكيم
. األطراف أو من طرف رئيس المحكمة المختصة

: انتياء التحكيم   

   نميز بين انتياء التحكيم كطريق بديل لمتقاضي، و إنياء وجود محكمة التحكيم، بالنسبة 
لمحالة الثانية، و بما أن جية التحكيم ليست بجية ذات والية دائمة كالقضاء بحيث تختص آليا 

إنما تجتمع جية التحكيم لمفصل . كمما شب نزاع يدخل ضمن اختصاصيا النوعي و اإلقميمي
.  في نزاع معين إذا تعمق األمر باتفاق التحكيم

 من 1024   بينما انتياء التحكيم كطريق بديل لمتقاضي بمناسبة نزاع معين فقد حددت المادة 
 من قانون 447قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و ىي صيغة معدلة و متممة لممادة 
. 3اإلجراءات المدنية، الحاالت األربعة المنيية لمتحكيم بمجرد توفر إحداىا

 أحكام لتحكيم و طرق الطعن فيها :الفرع الثاني

                                       
 . المذكور سابقا08/09 من القانون 1010المادة  - 1
 . المذكور سابقا08/09 من القانون 1018المادة  - 2
 .546عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق ذكره، صفحة  - 3
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   حكم التحكيم ىو ذروة كل إجراءات التحكيم، و الغاية األساسية التي يسعى أطراف النزاع 
إلى تحقيا من خالل لجوءىم إلى نطاق التحكيم، فاليدف الرئيسي لمحكم ىو جعل ىذا األخير 
نيائيا و ممزما بشأن القضية محل النزاع، و عميو سنتناول كيفية صدور حكم التحكيم ومدى 

.   إمكانية الطعن إمكانية التحكيم

صدور حكم التحكيم            : أوال

فصل بشكل كبير ت    يعرف حكم التحكيم عمى أنو جميع القرارات الصادرة عن المحكم و التي 
قطعي في المنازعة المعروضة عميو سواء كانت أحكام كمية تفصل في موضوع المنازعة ككل، 
أم أحكاما جزئية تفصل في شق منيا، و سواء تعمقت ىذه القرارات بموضوع المنازعة ذاتيا أو 

. باالختصاص أو بمسألة تتعمق باإلجراءات أدت بالمحكم إلى الحكم بإنياء الخصومة

   و حكم التحكيم، عمى غرار المحكم القضائي يجب أن يكون واضحا وحاسما خاصة في 
منطوقو، بحيث يبين بصورة ال تدع مجاال لمشك، الواجبات المفروضة عمى كل من الطرفين 

سمبا أو إيجابا، و إال  (الموضوعية)الحقوق المعطاة لو، و أن يرد الحكم عمى كافة طمباتيما و
. 1كان عرضة لمطعن بو

: شكل حكم التحكيم ومحتواه-أ

   تقم الييئة التحكيمية بتحرير الحكم التحكيمي سواء كانت مشكمة من محكم واحد أو ثالثة 
محكمين بعد المداوالت التي تقوم بيا، حيث ينص المشرع الجزائري عمى سريتيا حسب ما جاء 

. ₺تكون مداوالت المحكمين سرية₺:قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  من  1025في المادة 
ىذا و يتعين عمى ىيئة التحكيم إصدار الحكم التحكيمي المنيي لمنزاع خالل المدة المحددة 

. إلصداره

                                       
حمزة أحمد حداد، حكم التحكيم وشروطو و صحتو، بحث مقدم لدورة التحكيم في العقود اليندسية و اإلنشائية و إعداد  -1

 .03، صفحة 2008المحكمين، عمان، األردن، سنة 
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  تسميم حكم التحكيم-ب

   قانون من 10261يكون إصدار حكم التحكيم انطالقا من حكم األغمبية كما جاء في المادة 

اإلجراءات المدنية واإلدارية،  

    و يجب أن يشمل حكم التحكيم عمى مجموعة من البيانات أتت عمى ذكرىا مختمف 
. بيانات شكمية و أخرى موضوعية: والتي تنقسم دورىا إلى نوعين. 2التشريعات

شروط حكم التحكيم -ج

إذا كانت القاعدة العامة ىي عدم التزام ىيئة التحكيم باتباع القواعد المقررة بالنسبة لممحاكم،    
فإنو يترتب عمى ذلك نتيجة منطقية مفادىا عدم التزام ىيئة التحكيم بإصدار حكميا في الشكل 

المقرر لألحكام القضائية، ولكن ال يعني أن تصدر ىيئة التحكيم حكميا وفقا لمشكل الذي 
 .تحدده، بل ألزم عمييا المشرع التقيد ببعض الشروط الشكمية

 :شرط الكتابة-01

يصدر حكم التحكيم غالبا في شكل مكتوب، شأنو في ذلك شأن األحكام الصادرة عن     
قضاء الدولة، حتى يتمكن الخصوم من اإلطالع عميو، و تمكين القاضي الوطني من التأكد من 

أما المشرع الجزائري فإنو لم يتطرق ليذا الشرط بصورة .  3صحتو قبل أن يصدر أمرا بتنفيذه
 . نستكشف وجوب إفراغ حكم التحكيم في شكمية مكتوبة. 4صريحة، و لكن من استقرائنا لمواده

 

                                       
 .₺تصدر أحكام التحكيم بأغمبية األصوات₺: عمى أنو1026تنص المادة -
 . المذكور سابقا08/09 من القانون 1028المادة  - 2
 .06حمزة أحمد حداد، المرجع السابق، صفحة  - 3
 .، المذكور سابقا08/09، من القانون 1035-1029-1028-1027المواد  -4
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 :شرط التسبيب-02

     إن االلتزام بالتسبٌب ٌعد خاصٌة أساسٌة من خصائص العمل القضائً و ٌلتزم به كل من 

 ٌمارس تلك الوظٌفة، و بالتالً ٌنبغً على المحكم أن ٌذكر األسباب التً دفعته إصدار حكمه 

حتى ٌكون مقنعا و ٌثبت من خالله أنه قام بفحص إدعاءات األطراف، و ٌعطٌهم اإلجابة على 

تساؤالتهم لماذا كسبوا أو خسروا دعواهم 
1

. 

    و نظرا لألهمٌة الخاصة لتسبٌب األحكام فقد اشترط قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة 

.02 الفقرة 1027،أن ٌكون الحكم التحكٌمً مسببا وهذا فً مادته 
2 .

شرط التوقيع عمى الحكم التحكيمي  -03

  حتى يتسنى التأكد من أن الحكم صدر عن المحكمين المذكورين بو، فإنو يشترط توقيعيم 
و إذا لم يتم توقيع الحكم من جميع األعضاء فيجب التوقيع باألغمبية، أما . جميعا عمى القرار

المحكم الذي يعارض موقف الييئة فيمكن أال يوقع و يشار في الحكم إلى ذلك أو يدرج رأيو 
 3.الخاص بصدد النزاع

 الطعن في حكم التحكيم  : ثانيا   

   بما أن التحكيم كغيره من األحكام القضائية يصدر عن بشر فإنو من المتصور حدوث خطأ 
 .فيو، وال تختمف طرق الطعن المقررة بالنسبة ألحكام التحكيم عن تمك المقررة لألحكام القضائية

 :الطعن باإلستئناف-أ

    بداية نود أن نشير إلى أن المشرع الجزائري استثنى صراحة أحكام التحكيم من الطعن 
بالمعارضة، ولم يتطرق إلى إمكانية الطعن فييا كذلك بطريق التماس إعادة النظر، في حين 

                                       
وليد محمد عباس، التحكيم في المنازعات اإلدارية ذات الطبيعة التعاقدية و غير العقدية، دار النيضة العربية، مصر، سنة  -1

 .526، صفحة 2001
 . المذكور سابقا08/09 من القانون 1034المادة  - 2
 .114-112صبرينة جبايمي، المرجع السابق، صفحة  - 3
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أجاز الطعن فييا عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام نفس المحكمة المختصة 
 .1قبل عرض النزاع عمى التحكيم

    أخذ المشرع الجزائري بنظام االستئناف في التحكيم الداخمي كما في التحكيم الدولي، فأما

بالنسبة لمتحكيم الداخمي فقد اشترط المشرع عدم تنازل طرفي التحكيم عن سموك ىذا الطريق في 
اتفاق التحكيم، و يختص بنظره المجمس القضائي الذي صدر في دائر اختصاصو حكم  

 .2التحكيم

   أما بالنسبة لالستئناف في التحكيم الدولي فإنو يوجو ضد األوامر الصادرة عن الجية 
القضائية المختصة سواء تضمن األمر االعتراف و التنفيذ أو رفضيما، و ليذا فقد نصت المادة 

يكون األمر القاضي برفض االعتراف أو برفض التنفيذ ₺: عمى أنو08/09 من قانون 1055
ال يجوز استئناف األمر ₺: من نفس القانون أنو1056وجاء في المادة . ₺قابال لالستئناف

 .₺....القاضي باالعتراف أو بالتنفيذ إال في الحاالت التالية

 من قانون 1057    أما عن الجية المختصة بنظر الطعن باالستئناف فقد نصت المادة 
 ₺.....يرفع االستئناف أمام المجمس القضائي:اإلجراءات المدنية و اإلدارية عمى أنو

    و بالنسبة لميعاد رفع الطعن فقد جعمو المشرع الجزائري بحسب المادة المذكورة أعاله محدد 
بشير واحد ابتداء من تاريخ التبميغ الرسمي ألمر رئيس المحكمة، و عند رفع الطعن 

 .  3باالستئناف فإن من آثاره وقف تنفيذ الحكم التحكيمي

                                       
 . المذكور سابقا08/09 من القانون 1032المادة  - 1
 . المذكور سابقا08/09 من القانون 1033المادة  - 2
 . المذكور سابقا08/09 من القانون 1060المادة  - 3
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     مما سبق نرى أن المشرع الجزائري عندما أجاز االستئناف في أحكام التحكيم فإنو كان 
مقتصرا عمى األحكام الداخمية الغير، أما األحكام الدولية فخصص ليا نظام خاص، فيي غير 

 .قابمة لإلستئناف

 :دعوى البطالن-ب

إن دعوى البطالن ليست في الحقيقة طريقة من طرق الطعن العادية وال غير العادية، و لكن    
ىي طريقة خاصة تتمثل في رفع دعوى جديدة أمام القضاء إلبطال الحكم التحكيمي اإلداري، 
وىي الطريق الوحيد الذي قرره المشرع الجزائري لمطعن في أحكام التحكيم في العقود اإلدارية 

 .ذات الطابع الدولي

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية عمى إمكانية أن يكون حكم 1058   نصت المادة 
التحكيم الدولي،الصادر في الجزائرموضوع طعن بالبطالن في نفس الحاالت التي تكون فييا 

 .األوامر القاضية باإلعتراف أو بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية قابمة لإلستئناف

 1.  ترفع دعوى البطالن أمام المجمس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصو

 من قانون 02 الفقرة 1059    أما من حيث المواعيد المقررة لذلك فقد حددتيا المادة 
اإلجراءات المدنية و اإلدارية بشير من تاريخ التبميغ الرسمي لألمر القاضي بالتنفيذ، و يظير 

و من ثم فإن دعوى البطالن . أن ىذه المدة جاءت عمى غرار الشير المخصص لالستئناف
ال يقبل ىذا ₺التي تأتي خارج الشير ىي دعوى مرفوضة شكال، ألن المادة جاءت بصيغة النيي

 .₺الطعن بعد أجل شير واحد من تاريخ التبميغ الرسمي لألمر القاضي بالتنفيذ

    وألن دعوى البطالن ليست طريقا من طرق الطعن المقررة في األحكام القضائية، لذلك فإنيا 
ال تشكل جزء من ىيكل خصومة التحكيم أو مرحمة من مراحميا، ومن ثم فيي طريق استثنائي 

                                       
 . المذكور سابقا08/09 من القانون 1059المادة  - 1
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من 1056يجب قصره عمى أسباب وشروط محددة، لذا فقد حصر المشرع أحواليا في المادة 
 .قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

 :و من الحاالت المحددة في ىذه المادة

إذا فصمت محكمة التحكيم بدون إتفاقية تحكيم أو بناء عمى إتفاقية باطمة أو انقضاء مدة -01
يعد اتفاق التحكيم األساس الذي يستمد منو المحكم سمطتو في الفصل في النزاع : اإلتفاق

النعدام مصدر . المعروض عميو، و متى لم يتوافر ىذا األخير فإن اتفاق التحكيم يكون باطال
و تكون اتفاقية التحكيم باطمة متى تعمقت بأحد المسائل التي ال يجوز فييا التحكيم، . االلتزام

وقد حددىا المشرع الجزائري وىي المسائل المتعمقة بالنظام العام، أو حالة األشخاص ، أىميتيم، 
كما نص عمى عدم جواز لجوء األشخاص العامة لمتحكيم، إال في حالتين ىما بصدد عالقتيا 

 1.اإلقتصادية الدولية، أو في إطار الصفقات العمومية

   و المقصود بانقضاء مدة اإلتفاقية انتياء األجل المحدد إلصدار حكم التحكيم و التي تنتيي 
بانتياءىا خصومة التحكيم، فمو صدر الحكم خارج األجل كان لمطرف المتضرر أن يطعن فيو 
بالبطالن وقد حدد المشرع الجزائري مدة التحكيم بأربعة أشير إذا لم يتفق األطراف عمى أجل 

 2.إنيائو

نص المشرع : إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا لمقانون-02
الجزائري عمى أن تشكيمة محكمة التحكيم تتكون من محكم واحد أو عدد من المحكمين بعدد 

 3.فردي

                                       
 . المذكور سابقا08/09 من القانون 1006المادة  - 1
 . المذكور سابقا08/09 من القانون 1018المادة - 2
 . المذكور سابقا08/09 من القانون 1017المادة  - 3
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    مع المالحظة أنو يجب عمى المعني باألمر إذا ما رأى أن تشكيمة ىيئة التحكيم خالفا لما 
اتفق عميو األطراف، أن يثير معارضة ذلك عند تشكيل الييئة، و عميو التمسك بيذه المخالفة 
أمام المحكمين، و أن انتظاره إلى غاية صدور الحكم التحكيمي فيذا دليل عمى قبولو التشكيمة 

 .و في ىذه الحالة يرفض طمبو

المشرع الجزائري توسع بقدر :إذا فصمت محكمة التحكيم بما يخالف الميمة المسندة ليا-03
كبير في ىذا السبب، حيث عالج كل المسائل الخاصة بمخالفة المبادئ الموجية لمدعوى 

واحترام حقوق الدفاع، فألزم المحكم الفصل في إطار االختصاص الخاص بو مع وجوب إثارة 
الدفع بعدم االختصاص قبل أي دفاع في الموضوع،و أن يكون الفصل بحكم أولي إال إذا كان 

، باإلضافة  إلى وجوب أن تفصل محكمة 1الدفع بعدم االختصاص مرتبطا بموضوع النزاع
 2.التحكيم وفقا لقواعد القانون الذي اختاره األطراف

حيث أن التزام القاضي أو المحكم بإحاطة الخصوم عمما بما : إذا لم يراع مبدأ الوجاىية-04
يتوصل إليو من عناصر يعد ضمانة لمخصوم من المفاجأة،وذلك ألن الخصم الذي يكون دفاعو 

اما سوف و أسانيده عمى أساس واقع معين ثم يفاجأ ببحث المحكم لمنزاع من زوايا مختمفة تم
يفقد القدرة من اإلستفادة من حقو في الدفاع، ألن مبدأ الوجاىية ىو إقامة المساواة بين الخصوم 
عندما يتعمق األمر بفرض التزامات متبادلة عمييم و إحاطتيم عمما بكل ما يدخمو المحكم في 

 .الخصومة عن غير طريقيم من عناصر ووقائع

من خالل المادة : إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكميا أو إذا وجد تناقض في األسباب-05
 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية نجد أن المشرع الجزائري نص عمى وجوبية 1027

تسبيب حكم التحكيم، و بالتالي إذا لم تكن األحكام مسببة تعرض الحكم الصادر إلى البطالن، 

                                       
 . المذكور سابقا08/09 من القانون 1044المادة  - 1
 . المذكور سابقا08/09 من القانون 1050المادة  - 2
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ولم يقصر المشرع البطالن عمى حالة عدم تسبيب محكمة التحكيم حكميا، و إنما رتبو كذلك 
 . في حالة وجود تناقض في األسباب التي أدت إلى قيام النزاع

    وقد أولى المشرع الجزائري أىمية بالغة لألحكام التحكيمية الدولية و مفيوم النظام العام 
الدولي و جعل من النظام العام الداخمي ال تربطو عالقة بالنظام العام الدولي، فإن القاضي 

 .1المختص عميو أن يقضي باالعتراف و التنفيذ و العكس صحيح

 :آثار البطالن

يوقف تقديم الطعون ₺: من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية عمى أنو1060   نصت المادة 
 .₺ تنفيذ أحكام التحكيم1058و1056 و 1055و أجل ممارستيا المنصوص عمييا في المواد 

 :   من خالل ىذا النص نستنتج اآلثار التالية لمبطالن

ال تنفذ األحكام التحكيمية إال بعد انقضاء المدة المحددة لمطعن بالبطالن ضد الحكم -1
التحكيمي، أو الطعن باالستئناف ضد أمر التنفيذ أو أمر رفض التنفيذ،و بانقضاء ىذه الميمة 

 .دون تحريك الطعن يصبح الحكم التحكيمي حائز لقوة الشيء المقضي فيو

 .إذا رفع الطعن باإلستئناف و رفض يصبح حكم التحكيم حائز لمقوة التنفيذية-2

عند رفع دعوى البطالن فإن ىذا الطعن يوقف تنفيذ الحكم التحكيمي إلى حين صدور قرار -3
 .المجمس لتأييد الطعن أو رفضو

إن جميع األعمال الفضائية تخضع لمرقابة القضائية العميا في الدولة وعميو :الطعن بالنقض -ج
تكون القرارات الفاصمة في :" من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 1034نصت المادة 

وعمى ." االستئناف وحدىا قابمة لمطعن بالنقض طبقا لألحكام المنصوص عمييا في ىذا القانون

                                       
 .126-125صبرينة جبايمي، المرجع السابق ذكره، صفحة  - 1
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ىذا األساس يمكن القول أن المشرع الجزائري اتجو نحو سمك شاذ في باب الطعن بالنقض 
وانفرد بيذا االتجاه ،وال نجد مبررا في إدراجو ألنو ال يخدم نظام التحكيم كما يبقى التساؤل قائما 

  .                1نحو اإلجراءات التي يخضع ليا ىذا الطعن

                                                                                                            

          

   

       

                 

 

    

                                       
 .127صربينة جبايلي، املرجع السابق ذكره، صفحة -  1
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      تمكن المشرع الجزائري من خالل التعديل األخير لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 
 ،أن يحدث قفزة نوعية في تطوير إجراءات التقاضي من خالل تداركو لمنقائص التي 08/09

كانت في القانون السابق، فحقق بذلك تسييل اإلجراءات و مرونتيا، التقميل من آجال التقاضي 
ومدده، و تخفيف العبء عمى الييئات القضائية، تحقيق روح العدالة، و يتجمى ذلك في جميع 

 :مراحل التقاضي في القضاء اإلداري، من خالل مجموعة من المبادئ التي نبرزىا فيما يأتي

 .تقرير حق المجوء لمقضاء من خالل توسيع االختصاص، و توزيعو عمى الييئات القضائية-

التأكيد عمى مبدأ المساواة أمام العدالة من خالل الوجاىية و العمنية و مبدأ حياد -
 .القاضي، وحق الدفاع حتى في حالة العجز

 .السيولة و المرونة في العديد من اإلجراءات من خالل فسح المجال لمتعديل و االستدراك-

وضع الثقة في العدالة من خالل فسح المجال لمطعن في قراراتيا تحقيقا لمبدأ التقاضي عمى -
 .درجتين

 .ممارسة حق الدفاع من خالل اإللزام بتوكيل محامي حتى يساىم في حل النزاع-

 .إعطاء لمقاضي السمطة التقديرية الواسعة في مختمف إجراءات التقاضي-

التأكيد عمى الشرعية القانونية من خالل اإلجراءات التي تضع القاضي في محمو األساسي -
 .كحامي لمشرعية القانونية في مواجية الكل

 تبني المشرع الجزائري لمصمح و الوساطة و التحكيم بموجب قانون اإلجراءات المدنية -

 .و اإلدارية تماشيا مع تطور المجتمع بكل أبعاده واعتبرىا طرق بديمة لحل النزاعات اإلدارية
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المجوء إلى الطرق البديمة لحل النزاعات اإلدارية يعود بالنفع العام عمى مرفق القضاء الذي -
 .يتخمص بفضميا من عبء تراكم القضايا

 .     وقد أكد المشرع عمى ىذه المبادئ في جممة من اإلجراءات التي تناولناىا بالتفصيل

 ، 08/09    ىذه بعض الجوانب اإليجابية التي حققيا المشرع من خالل تعديل قانون 

 :و فيما يمي بعض التوصيات

تدعيم دور القاضي المقرر في إعداده التقرير الذي يقدمو في جمسة الحكم، عن طريق إبداء -
 .رأيو واقتراح حمول، وعدم االكتفاء بعرض الوقائع و اإلجراءات و المسائل القانونية

تدعيم دور محافظ الدولة كقاضي مستقل في تنوير جمسة الحكم من خالل تقديم االلتماسات -
 .في كل مراحل الدعوى

البد من إزالة التمييز بين اإلدارة و األشخاص في إلزامية توكيل محامي في الدعوى، وعالج -
 .إشكالية التمييز في االعتماد بين المحاكم اإلدارية ومجمس الدولة

فسح المجال لدعوى التماس إعادة النظر أمام المحكمة اإلدارية لمقرارات و األحكام النيائية -
زالة التناقض الحاصل في قبول دعوى التماس إعادة النظر أمام مجمس الدولة الذي تعتبر  وا 

 .قراراتو غير قابمة لمنقض وبوضع صياغة جديدة لإلجراءات في ىذه الجزئية

العمل عمى ترخيس ثقافة المجوء إلى الطرق البديمة لحل النزاعات اإلدارية ، و يتعمق ىذا -
 .األمر بكل من القضاة و المواطنين عمى السواء

إقامة الدراسات و الممتقيات حول ىذه الطرق سواء عمى المستوى الوطني أو الدولي بغرض -
 .تبادل الخبرات و األخذ من تجارب الدولة السابقة في تبنييا

 .  عمى المشرع رفع الغموض الذي يكتسي المواد المنظمة ليذه الطرق البديمة لحل النزاعات-



:قائمة المراجع   
  :المصادر القانونية-1

، 01/2012//12 الموافق ل 1433 صفر 18، المؤرخ في 12/04القانون العضوي -1
.15/01/2012، المؤرخة في 02المتعمق باألحزاب السياسية، الجريدة الرسمية العدد   

قانون اإلجراءات المدنية و ، المتضمن 25/02/2008، المؤرخ في 08/09القانون -2 
  .23/04/2008، المؤرخة في 21اإلدارية، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد رقم 

، المتعمق 30/05/1998 الموافق ل1419 صفر 04، المؤرخ في 98/02القانون -3 
. 01/07/1998، المؤرخة في 37باختصاصات المحاكم اإلدارية، الجريدة الرسمية، العدد   

، المتعمق 30/05/1998 الموافق ل 1419 صفر04، المؤرخ في98/01القانون - 4  
،  المؤرخة في 37باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمها، الجريدة الرسمية العدد 

01/07/1998.  

:األوامر و المراسيم-2  

، 26/04/2003 الموافق ل 1424 جمادى الثانية 27، المؤرخ في 03/11األمر رقم - 1
، المتعمق بالنقذ والقرض، 14/04/1990، المؤرخ في 90/10المعدل والمتمم لمقانون رقم 

.27/04/2003، المؤرخة في 52الجريدة الرسمية العدد   

، 27/07/1993 الموافق ل1414 صفر 07، المؤرخ في 93/186المرسوم التنفيذي -2
، الذي يحدد القواعد 27/04/1991، المؤرخ في 91/11يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 

.المتعمقة بنزع الممكية من أجل المنفعة العمومية  

  :الـــــمـــــــــــــؤلــــفــات-3

.2013عبد القادر عدو، المنازعات اإلدارية، بدون طبعة، دار هومة، الجزائر، سنة -1    



اإلطار النظري لممنازعات ₺عمار بوضياف، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسم األول-2
.2013، الطبعة األولى، جسور لمنشر و التوزيع، الجزائر، سنة ₺اإلدارية  

الخصومة اإلدارية، االستعجال اإلداري، الطرق ₺رشيد خموفي، قانون المنازعات اإلدارية، -3
، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة ₺البديمة لحل النزاعات اإلدارية

2011.  

، الجزء ₺الدعاوى و طرق الطعن العادية₺رشيد خموفي، قانون المنازعات اإلدارية، - 4
.2011الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة   

عبد الرحمان بربارة، شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، الطبعة الثالثة، منشورات -5
.2011بغدادي، الجزائر، سنة   

، دار هومة، ₺تنظيم،عمل و اختصاص₺عطاء اهلل بوحميدة، الوجيز في القضاء اإلداري -6
.2011الجزائر، سنة   

محمد الصغير بعمي، الوجيز في اإلجراءات القضائية اإلدارية، دار العموم، عنابة، -7
.2010الجزائر، سنة   

مناني فراح، التحكيم طريق بديل لحل النزاعات، دار الهدى، عين مميمة، الجزائر، سنة -8
2010.  

دراسة تشريعية و ₺عمار بوضياف، دعوى اإللغاء في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية-9
.2009، الطبعة األولى، الجسور لمنشر و التوزيع، الجزائر، سنة ₺قضائية و فقهية  

.2008حمزة أحمد حداد، حكم التحكيم و شروطه و صحته، عمان، األردن، سنة -10  

عمر زودة، اإلجراءات المدنية عمى ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاء، منشورات -11
.2008إنسكوبيديا، الجزائر، سنة   



الخصومة، التنفيذ، ₺نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية-12
.2008، دار الهدى، عين مميمة، الجزائر، سنة ₺التحكيم  
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