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 :المقدمة 
 ٌذا يقوم أن جهيعا،والبد لمىاس الدستور كفمٍا التي األساسية الحقوق هن ٌو القضاء إلِ المجوء إن

 حسن ذلك في بها القضاء سير حسن عمِ لحقوقً، الكافية لمشخص ،الحهاية يوفر حتِ المجوء،

 عمِ الهعروضة الدعاوى في األحكام إصدار وفي الىزاع أطراف فحص ادعاءات في التقدير

 القضاء.
 ،الحهاية القضائية صور هن أخرى صورة الهوضوعي القضاء جاىب إلِ القاىوىي التىظيم ويعرف

ي  الوقتي أو الهستعجل القضاء ٌي  إلِ ترهي التي الدعوى وتسهِ الدعوى االستعجالية ٌو

 الهستعجمة. أو الوقتية بالدعوى وقتي عمِ قضاء الحصول

 إجراءاتً بالبساطة تتسم القضائية الحهاية صور هن صورة ٌو،الوقتي أو الهستعجل فالقضاء

ا التي القاىوىية والحقوق لمهراكز السريعة الحهاية القضاء ٌذا ليحقق الهواعيد فيً ،وتختصر  يغيٌر

 صور هن الصورة ٌذي وهبرر تىظيم العادية ضيالتقا إجراءات طول تحتهل وال الزهن هرور

هن الحصول عمِ حقً  صاحب الحق يتهكن أن قبل وقت يىقضي قد اىً ،القضائية الحهاية
، وبذلك فإن التأخر في الفصل في دعوى الهوضوع يؤدي الِ  والفصل في دعواي الهوضوعية

هها يفقد الدعوى اٌهيتٍا والغاية  ،ظروفا يصعب تداركٍا وتغير في الهراكز القاىوىية لمخصوم
هع سرعة الفصل فيٍا تكون  ،هىٍا لذا فقد كان لزاها استحداث دعوى تكون اجراءاتٍا بسيطة

 الغاية هىٍا حهاية االوضاع الظاٌرة والهحافظة عمِ الهراكز القاىوىية .
لعادي ا القضاء جاىب إلِ أالستعجالي القضاء ىظام استحدث وهن اجل اداء افضل ذلك فقد

 القضائي بحيث العهل في ٌاهة هكاىة واحتل همحوظا تطورا اإلستعجالي القضاء عرف و قد

القضائية، ولم تقتصر الجاجة الِ  واإلجراءات القضائي لمىظام األساسية األقسام هن أصبح
ىهااالستعجال عمِ القضاء العادي  ذا ىظرا لظٍور ىظام  وا  تعدٌا الِ القضاء االداري ٌو

الدولة الهتدخمة التي اصبحت تدخل وبشكل هتزايد في هختمف هجاالت وىشطات  االفراد ، 
االدارة ، والذي في الغالب يؤدي الِ قيام  هها ىتج عىً تدخل وتشابك بين هصالح االفراد و
اهة التي تتهتع بٍا االدارة ، فاإلدارة ىزاع يكون غير هتوازن ىظرا الهتيازات السمطة الع
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تٍا الهشروعية والهصمحة ااالداري لتخاطب االفراد ويفترض في قرار  تستعهل وسيمة القرار
العاهة ، وبذلك عمِ االفراد االستجابة لٍا هتِ حادة االدارة عمِ هبدأ الهشروعية فإن ذلك 

   .يشكل خطرا عمِ حقوق وحريات االفراد 
ىون االداري الذي كان ذو هىشأ قضائي ، والهتهثل في االجتٍادات القضائية وبعد ظٍور القا

ا هىحت لألفراد او االزدلهجمس الدولة الفرىسي والذي كرس ىظام  جية القضائية ، والتي بدوٌر
ذا بالمجوء الِ القضاء االداري لمهطالبة بحهاية حقوقٍم الهىتٍكة ،  حق هىازعة االدارة ٌو

  .ية او القاىوىية الغير هشروعة الصادرة عن االدارةجراء التصرفات الهاد
اتباع اجراءات التقاضي العادية التي  غير ان لجوء الفرد الِ القضاء االداري العادي و

هها يفرغ الدعوى هن ٌدفٍا وتضيع  اتتصف بطول اهدٌا ، قد يؤدي الِ تىفيذ االدارة لقراراتٍ
ة لألفراد ، وبالتالي ٌذي الوسيمة غير كافية م الهساس بالحريات االساسيتبذلك الحقوق وي

ذا ها دفع الهشرع الِ ضرورة البحث  لتوفير الحهاية الهطموبة والالزهة لهبدأ الهشروعية ، ٌو
ايجاد وسيمة أخرى توفر الحهاية العاجمة لٍذا الهبدأ وخمق توازن بين هراكز االفراد وبين  و

، والتي تستدعي السرعة لتحقيق تالعاهة ولو هؤقهركز االدارة التي تهتمك اهتيازات السمطة ا
هصالح االفراد والحهاية الوقتية والعاجمة دون ان تكسب حقا او تٍدري ، وتتهثل ٌذي الوسيمة 

في الدعوى االستعجالية االدارية ، والتي جاءت لخمق توازن هؤقت بين الوسائل الهتاحة لمفرد 
 ةيطايتاح َُعد يٌ وذا لجاعتسإلا ُعَدفرة  و وسائل السمطة العاهة التي تهتمكٍا االدا

العالم الهادية لتدخل  ِمع ةظفاحهلا َ تايرحلا َ قَقحلا يذٌ ةياهح الِ فدٍت ،
 فدٍي َنٍفهلا اذٍب يلجاعتساال ءضاقلفا ، عَضَهلا َُعد في لصفلا ويحالِ  ارةداال
 يوب َ اىَىاق اٍل حةَىههلا اٍتايحالصل ارةداال ةسراهه ويب التوازن وه عَى قمخ ِلا

 ًتاٍل ارةداال ةرساهه ضِتقهب ديدٍتمل ضعرتت قد يتلا ةعَهشرلا دفرااال حلهصا
  .تايحالصلا

و لقاىون الفرىسي اوالهشرع الجزائري وفيها يخص الدعوى االستعجالية االدارية أخذ هن 
حيث ىجدي في بداية االهر اىً  الىظام الهطبق عمِ القضاء االستعجالي االداري والعادي ،
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ذا ها يظٍر لىا هن خالل استقراء احكام قاىون االجراءات الهدىية  لم يعطي اٌتهاها لٍا ٌو
ي الهادة  ولكن بعد اخذ الىظام  171القديم ، حيث اىً خصص لٍا هادة وحيدة فقط ٌو

وى االستعجالية بالغا لمدع اٌتهاهاالقضائي الجزائري بىظام االزدواجية القضائية فقد هىح 
صدار قاىون االجراءات الهدىية  ذا بعد الغاء قاىون االجراءات الهدىية القديم وا  االدارية  ٌو

وبالرجوع الِ احكام ٌذا القاىون ىالحظ ان الهشرع الجزائري "،  80/80واإلدارية الجديد 
ذا " في االستعجال"خصص بابا كاهال تحت عىون ذي بالباب الثالث هن الكتاب الرا ٌو بع ٌو

الىصوص اعطت لمفرد سبال عديدة لحهاية حقوقً هن تعسف االدارة كها  اثرت دور 
القاضي االستعجالي في حهاية وصون حقوق االفراد والهتعاهمين هعٍا ، ويظٍر هن ٌذي 

الهقتضيات ان الهشرع الجزائري تأثر بالتجربة الفرىسية التي تهىح جٍات القضاء 
  1في دعاوى هحددة "االستعجالي صالحيات واسعة 

ويعود الفضل في رسم اسس القضاء االستعجالي في فرىسا الِ ىائب رئيس هجمس الدولة  
الوضعية الحالية لقاىون اجراءات "  فرسالتً حيث قال renaud denoixالفرىسي 

-0222 والتي كاىت السبب لصدورالقاىون 2االستعجال اهام القضاء االداري غير هرضية "
والمتعمق باالستعجال امام الجيات القضائية  0222جانفي  02، المؤرخ في 264

 وبعد ثهاىي سىوات هن ذلك اصدر الهشرع الجزائري قاىون االجراءات الهدىية واالدارية 
والذي دخل حيز التىفيذ بعد سىة هن تاريخ  0225فبراير  02المؤرخ في 26-25 االدارية

المتضمن قانون االجراءات  421-33القانون  امكوالغِ جهيع احىشري بالجريدة الرسهية 
 المدنية

  وقد خصص المشرع بابا كامال لمدعوى االستعجالية االدارية  تحت عنوان في االستعجال 
 . ها يعكس االٌتهام البالغ والكبير لمدعوى االستعجالية االدارية هن قبمًه

                                                 

  9990، سىة  90غىاي رهضان ، قراءة أولية لقاىون االجراءات الهدىية واالدارية ، هداخمة بهجمة هجمس الدولة ، العدد - 1

ران ، السىة الجاهعية  طالبة ، غىية أهيىة ،هأخوذ هن رسالة الهاجستير لم- 2  9929، 9922كمية الحقوق ، جاهعة ٌو
 4،ص
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جالي في الهواد االدارية ، تظٍر لىا أٌهية وعميً فإىً هن خالل عرض ىشأة القضاء االستع
ذا عمِ  دراسة الدعوى االستعجالية ىظرا لكوىٍا هفتاح حهاية الحقوق والحفاظ عميٍا ، ٌو
اعتبار ان دور القاضي سمبي في الهىازعات الهدىية بصفة عاهة وال يحكم إال بها طمب 

ستوجب ان يكون وفق  شروط االطراف لذلك فإن المجوء الِ القضاء االداري االستعجالي، ي
جراءات هعيىة وهن ٌىا تظٍر اٌهية دراسة الدعوى االستعجالية االدارية ،  وبذلك فان  وا 

ا ٌذا الهوضوع ٌي   كيف عالج المشرع الجزائري الدعوى االستعجالية االشكالية التي يثٌر
يا ؟ وىل ىي شروطيا و اجرءات االدارية في قانون االجراءات المدنية واإلدارية ؟ وما

 ؟ تطبيقاتيا تنحصر فيو فقط ام تتعده الى قوانين خاصة
فقد اتبعىا الهىٍج الوصفي التحميمي عمِ اعتبار أىً في دراستىا أها فيها يخص الهىٍج الهتبع 

 هالئهة في دراسة الظواٌر االجتهاعية والقاىوىية ،وهىٍا الدعوى االستعجالية األكثرالهىٍج 
 .االدارية  هع استقراء الىصوص القاىوىية الواردة في قاىون االجراءات الهدىية واالدارية 

تقسٌم موضوع دراستنا الى  ارتأٌناالتً ٌطرحها هذا الموضوع ولإلجابة على هذه االشكالٌات 
 ، الهبادئ االساسية لمدعوى االستعجالية االداريةالفصل األول فصلٌن ، حٌث سنتناول فً 

هفٍوم وقواعد اختصاص الدعوى فً المبحث االول الى والذي ٌنقسم الى مبحثٌن تطرقنا 
جراءات رفع الدعوى االستعجالية االدارية الِ الهبحث الثاىيو االستعجالية االدارية  ،  شروط وا 

ي الِ تطبيقات الدعوى االستعجالية االدارية و الذي يىقسم الِ ااها الفصل الثاىي فقد خصصى
المبحث و في  الدعوى االستعجالٌة فً مجال وقف التنفٌذىتطرق في الهبحث االول الِ ين ثهبح

             الثانً الى الدعوى االستعجالٌة فً مجال إتخاذ التدابٌر الفورٌة و حاالت االستعجال الخاصة
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ة الهبادئ االساسٓةالفصل األول :   لمدعوى االستعجالٓة االدآر
الدعوى االستعجالٓة ٌْ اجراء ٓطمب بهوجبً احد االطراف وفْ الغالب ٓكون شخص عادي 

 لىتائج ٓصعب هؤقت وسٓرع لحهآة هصالحً قبل ان تتعرض اجراء ذاتخا
ْ هجهوعة االجراءات التْ ترهْ الِ الفصل بصفة هستعجمة وسٓرعة فْ 1تداركٍا  ، اٌو

ذا  2حاالت االستعجال ا ٌو وعمًٓ فإىً لدراسة الدعوى االستعجالٓة فٓجب تبٓان جهٓع عىاصٌر
جراءات رفعٍا   بتعٓرغٍا وتحدٓد وقواعد اختصاصٍا وشروطٍا وا 

ة الهبحث األول : هفٍوم وقواعد   اختصاص الدعوى االستعجالٓة االدآر
 ىظر الهوضوعْ ،وفْ القضاء هن الدعوى االستعجالٓة ٌْ استثىاء بان نالقاىو  شراح ٓرى

 وجود عن بصرف الىظر تهىح الوقتٓة الحهآة الن الهوضوعْ لمقضاء هساعدة وظٓفة لٍا البعض

ادة عمِ ان الهوضوعْ الحق  هثمً الجزائري القاىون ووال تهس بأصل الحق هؤقت  اثر لٍا، ٓز

 الهوضوعٓة الحهآة صورة الذي ٓهثل الهوضوعْ القضاء جاىب إلِ كرس العالم تشٓرعات هثل

 لذلك ,الوقتْ و أ اإلستعجالْ القضاء فْ القضائٓة تتهثل لمحهآة أخرى صورة عمًٓ الهعتدى لمحق

اٌهٓتٍا اها  وكذا تبٓان ولألطمب اله فْو خصائصٍا  الدعوى االستعجالٓة تعٓرف إلِ سىتطرق
      .اختصاصٍا ب الهتعمقة قواعدفْ الهطمب الثاىْ سوف ىتطرق الِ ال

 
 
 

   و خصائصٍاالدعوى االستعجالٓة هآٌة  األول: الهطمب

                                                 
ة ، - 1 هىقحة ، دٓوان  5ىظٓرة االختصاص ، الجزء الثاىْ ، طهسعود شٍٓوب ، الهبادئ العاهة لمهىازعات االدآر

 431، ص 90009الهطبوعات الجاهعٓة الجزائر ، 

، 9000الغوثْ بن همحة ، القاىون القضائْ الجزائري ، الطبعة الثاىٓة ، الدٓوان الوطىْ لألشغال التربوٓة ، الجزائر ،  - 2
 341ص
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فا الدعوى االستعجالٓة  تعرف لم الحدٓثة التشٓرعات إن  الفقً إلِ األهر تركت بل دقٓقا تعٓر
 لكل هجتهع واالقتصادٓة االجتهاعٓة الظروف حالة بتغٓر وهتغٓر هتعدد هجالٍا اٌلن والقضاء

هع  بخصوصً أوردٌا الفقٍاء التْ التعآرف بعض إعطاء ىحاول سوف لذلك قضٓة، كل وظروف
                                                                    :هىٍا تبٓن خصائصٍا 

فاألول :الفرع  ة تعٓر   الدعوى االستعجالٓة االدآر
 اوال وقبل التطرق الِ تعٓرف االستعجال سىعرف الدعوى القضائٓة بصفة عاهة.

ف الدعوى   القضائٓة أوال : تعٓر
ف القاىوىْ-1 فا  ملم ٓقد :التعٓر هباشرا وهحددا لمدعوى القضائٓة عهوها التشٓرع تعٓر

أن كل الهواثٓق والدساتٓر تؤكد عمِ الحق فْ  والدعوى االدآرة خصوصا عمِ الرغم هن
هن االعالن العالهْ لحقوق االىسان الهصادق  8المجوء الِ القضاء ، وقد ىصت الهادة 

عمِ هآمْ : "لكل شخص الحق فْ أن ٓمجأ  40/49/4981عمًٓ هن الجهعٓة العاهة فْ 
ساسٓة التْ هىحً لً الِ الهحاكم الوطىٓة إلىصافً هن أعهال فٍٓا اعتداء عمِ حقوق األ

 القاىون."
"تحهْ السمطات القضائٓة الهجتهع   439كها ىص الدستور الحالْ عمِ ذلك فْ الهادة 

هىً  410والحٓرات وتضهن لمجهٓع ولكل واحد الهحافظة عمِ حقوقٍم االساسٓة "، والهادة 
و فْ  عمِ أن اساس القضاء هبادئ الشرعٓة والهساواة ،الكل سواسٓة أهام القضاء ، ٌو

جسدي اح عمِ هآمْ " ٓىظر القضاء فْ الطعون  413ترام القاىون " والهادة هتىاول الجهٓع ٓو
ة الجدٓد لم ٓعرف الدعوى  فْ قرارات السمطة االدآرة "،أها قاىون االجراءات الهدىٓة واإلدآر

القضائٓة ولكىً وجً كل شخص  ٓدعْ بحق الِ رفع دعوى اهام القضاء لمحصول عمِ 
ذا طبقا ألحكام هن ق إ م إ "ٓجوز لكل شخص ٓدعْ  03الهادة  ذلك الحق او حهآتً ٌو

    حقا ، رفع دعوى اهام القضاء لمحصول عمِ ذلك الحق أو حهآتً ." 
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ف الفقٍْ: -2 ة بأىٍا التعٓر اها عمِ الهستوى الفقٍْ فاىً ٓهكن تعٓرف الدعوى االدآر
ي لمهطالبة الوسٓمة او الهكىة التْ ٓخولٍا القاىون لمشخص فْ المجوء الِ القضاء االدار "

 "  1بحقوق هستٍا تصرفات وأعهال االدارة وأضرت بٍا .
ك كها عرفٍا الدكتور عهار عوابدي بأىٍا " حق الشخص والوسٓمة القاىوىٓة فْ تحٓر

واستعهال القضاء الهختص ، وفْ ىطاق هجهوعة القواعد القاىوىٓة الشكمٓة و االجرائٓة 
ة او و لمهطالبة بحهآة حق والهوضوعٓة والهقررة لمهطالبة بإعتراف بحق أ ٓر هصمحة جٌو

ة غٓر  ىتٓجة االعتداء عمِ ٌذا الحق او عمِ ٌذي الهصمحة بفعل االعهال االدآر
 2الهشروعة والضارة والهطالبة بإزالتٍا و اصالح االضرار الىاجهة عىٍا"

ف االستعجال:  ثاىٓا :تعٓر
ف االستعجال لغة -1 و : ٓعرف االستعجال لغة اىً هن الفعل  تعٓر عجل عجال وعجمة ٌو

 ٓعىْ السرعة أي ضد التأخر والبطء واالىتظار 
ف -9  . فقٍااالستعجال  تعٓر

ٌدار  الوقت فوات هن عمٍٓا ٓخشِ التْ الهىازعات فْ الفصل :بأىً ٓعرفً بعض الفقٍاء  وا 
ىها الحق بأصل ٓهس ال الذي الهؤقت الفصل بأىً : أٓضا ف ٓعر ها،كقالحقو  عمِ  ٓقتصر وا 
 الحقوق واحترام  القائهة األوضاع عمِ الهحافظة بقصد لمطرفٓن همزم وقتْ إجراء باتخاذ الحكم

 3أطرافا لىزاع هصالح صٓاىة أو الظاٌرة
ىاك  حهآتً بالحق الهطموب الهحدق الحقٓقْ بالخطر ٓتصل بأىً"  :ٓرى هن  الفقً هن جاىب ٌو

 ، هواعٓدي قصرت ولو العادي القضاء فْ عادة تكون ال بسرعة درؤي ٓمزم والذي عمًٓ، والهحافظة
                                                 

ة ،هحهد الصغٓر بعمْ ، الوجٓز فْ الهىازعات  - 1  . 499،ص9005دار العموم ، الجزائر ،ط االدآر

ة العاهة لمهىازعات االدآرة فْ الىظام القضائْ الجزائري،،جزء االول ،د.م.،لجزائر  - 2 عهار عوابدي، الىظٓر
 .930،ص4996،

ة الدعوى  –بوبشٓر هحىد اهقران : قاىون االجراءات الهدىٓة  - 3 ة الخصوهة االجراءات االستث –ىظٓر ىائٓة ، دٓوان ىظٓر
 .990، ص 9008الهطبوعات الجاهعٓة 
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توافر  إزالتً ٓهكن هؤكد ضرر هىع فٍٓا الهستعجل اإلجراء  هن قصد إذا حالة كل فْ االستعجال ٓو

ذا "حدث إذا لفكرة االستعجال  عمًٓ هتفق تعٓرف إلِ ٓتوصموا لم فإىٍم الفقٍاء آراء إلِ رجعىا وا 
 ٓترتب ، عمِ التْ الحاالت فْ إال ٓتوافر ال االستعجال أن ترى الفرىسٓة الىقض هحكهة فٍذي

 .إصالحً ٓحتهل ال ضرر فٍٓا التأخٓر

 فْ ٓكفْ ال الذي الخطر اىً أو التأخٓر، تحتهل ال التْ الضرورة" :ٌاىً عمِ الفقً هن جاىب وعرفً

ق الدعوى رفع إبقائً  1الهواعٓد"  تقصٓر هع حتِ العادي بالطٓر
ىاك رأي فقٍْ آخر ٓرى " االستعجال ٌو ضرورة الحصول عمِ الحهآة القاىوىٓة بأن ٌو

العاجمة التْ ال تتحقق هن إتباع االجراءات العادٓة لمتقاضْ ىتٓجة لتوفر ظروف تهثل خطرا 
صالحً                            2" عمِ حقوق الخصم او تتضهن ضرورة قد ٓتعذر تداركً وا 

ف الدعوى االستعجالٓة قاىوىا -33   تعٓر
 :اىً عمِ اإلستعجالْ القضاء عرف ورد فقد القاىوىٓة الهصطمحات قاهوس فْ أها
ة إجراءات عن عبارة"  عمِ  حكم ٓحصل أن الحاالت بعض فْ لمخصم بهقتضاٌا ٓهكن حضوٓر

 3خالف" بوجود الهرور حالة فْ أو جدي إشكال دون هن السرعة وجً عمِ
ف القضائْ لإلستعجال: -34 رغم الههارسات الٓوهٓة لمقضاء االستعجال عمِ هستوى التعٓر

الهحاكم االدآرة فال وجود لتعٓرف هوحد وشاهل لمقضاء االستعجالْ اذ كثٓرا ها تتجسد الهفآٌم 
فْ أرض الواقع ، وفْ ٌذا الصدد ٓهكن االشارة الِ قرار الهحكهة العمٓا الصادر فْ 

وجود دعوى أهام هحكهة الهوضوع ال ٓهىع ، "حٓث أن الذي جاء فْ حٓثٓاتً  91/44/4999

                                                 
  4971ر الفكر الجزائري طبعة عام الدكتور عبد الباسط جهٓعْ : هبادئ الهرافعات فْ قاىون الهرافعات الجدٓد ، دا - 1

 5، ص9005فْ  طاٌري حسٓن ، قضاء االستعجال فقٍا وقضاء ، دار الخمدوىٓة الجزائر - 2

الدكتور الغوثْ بن همحة القضاء الهستعجل و تطبٓقاتً فْ الىظام القضائْ الجزائري الطبعة األولِ الدٓوان الوطىْ  - 3
 7.ص 9000لألشغال التربوٓة 
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قاضْ االستعجال هن اتخاذ اجراءات خاصة أو تدابٓر تحفظٓة اذا كان ٓخشِ ضٓاع حقوق 
  1أطراف الىزاع "

بٓن الشركة ذات الهسؤولٓة  90/49/9000وقد جاء آضا قرار هجمس الدولة الهؤرخ فْ 
ران  غ الباخرة "حٓث اىً فالهحدودة قكوردٓال  ضد والْ والٓة ٌو ْ ٌذي الظروف فإن توفٓق تفٓر

قد تسبب و ٓسبب ٓوهٓا فْ تكالٓف هعتبرة تسدد بالعهمة الصعبة ،  2333ىوفهبر  32، هىذ 
كها اىٍِ هن الهحتهل جدا ان ٓؤدي الِ تمف البضاعة الحهولة ىظرا لمظروف الخاصة 

ىٍا داخل الباخرة ، هها ٓجعل عىصر االستعجال هتوفرا فْ قضٓة  فٓد ان بتخٓز الحال ، ٓو
ذا لوضع حد لألضرار  قاضْ االستعجال هختص ألخذ التدابٓر الهىصوص عمٍٓا قاىوىا ، ٌو

  2الراٌىة الِ حٓن الفصل فْ الهوضوع "

 الجزائري الهشرع هوقف 

 الهستعجل ىظام القضاء فْ أحكام هن األخرى التشٓرعات بً جاءت ها الجزائري الهشرع سآر لقد

 إذ ٓبٓن ىطاق  الهدىٓة اإلجراءات قاىون هن الهستعجمة واإلجراءات القضائٓة والهجالس بالهحاكم

 لم الجزائري الهشرع أن ٓالحظ وها. فًٓ الهتبعة اإلجراءات وكذلك الهستعجل القضاء وشروط

ىها الدعوى االستعجالٓة  تعٓرف إلِ ٓتطرق  بالفصل ٓختص اإلستعجالْ القاضْ أن ذكر فقط وا 

ٓتم و   قاىون االجراءات الهدىٓة و االدرآة هن 999كها ٌو وارد فْ الهادة  االستعجال حاالت فْ
عرض القضٓة بعٓرضة افتتاحٓة أهام الهحكهة الواقع فْ دائرة اختصاصٍا االشكال او التدبٓر 

 هن الهادة  186التْ  تقابمٍا  ىفس القاىون آضا و هن 303الهادة  فْ أضاف الهطموب و

 تهس بأصل ال الهستعجمة الهواد فْ تصدر التْ األواهر أن القدٓم " ٓةالهدى اإلجراءات قاىون

                                                 
 .456سعيد بوعلي ، المنازعات االدارية في ظل القانون الجسائري ،دار ببلقيس،الجسائرئ،، ص - 1
، هذكرة ىٓل شٍادة المٓساىس ، كمٓة الحقوق  09-08االستعجالْ فْ ظل قاىون  لعٓداىْ ىسٓهة ، وهن هعٍا، القضاء - 2

 98،91ص  9043-9049، جاهعة الهدٓة ، 
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و اإلستعجالْ القاضْ فان هعروف ٌو كها1 "الحق ال  عمًٓ الهعروضة القضآا فْ ٓبت ٌو
ٓضع  الهؤقت األهر فان ٌذا هع هثال، لكن الهمكٓة بحق كالحكم الحق هوضوع إلِ ٓتصدى
 تطرق الهشرع فقد ولٍذا عمًٓ، الهترتبة الىتائج إزالة أو تغٓٓري ٓستحٓل الواقع األهر أهام الخصوم

 حقوق عمِ لمهحافظة اإلستعجالْ القاضْ بً الذي ٓقوم اإلجراء إذا أن  العىصر لٍذا الجزائري

 الىوع ٌذا إىشاء هن الهقصودة األٌداف هع ٓتهاشِ فقط إجراء هؤقت إال ٌو ها وهصالحٍم األفراد

ثها وذلك القضاء هن  .العادٓة الهحاكم أهام ىٍائٓة بصورة الىزاع فْ ٓتم الفصل ٓر

ة  : وأٌهٓتٍا الفرع الثاىْ : خصائص الدعوى االستعجالٓة االدآر
ة : -31  خصائص الدعوى االستعجالٓة االدآر

عمِ تحقٓق حهآة قضائٓة ، سٓرعة ووقتٓة ، لمحقوق والهراكز ٓقوم ىظام القضاء الهستعجل 
صدر الحكم بتدابٓر عاجمة ال تهس بأصل الحق القاىوىٓة ، التْ ٓت ٍددٌا خطر هحدق ، ٓو

بعد بحث ظاٌري او سطحْ االحتهال و وجود ٌذي االخٓرة ، وبىاءا عمِ اجراءات هختصرة 
، وتتهٓز الدعوى االدآرة االستعجالٓة 2تختمف الِ حد كبٓر عن اجراءات التقاضْ العادٓة

 عن الدعوى الهوضوعٓة فٓها ٓمْ : 
إن هواعٓد التكمٓف بالحضور فْ الدعوى االستعجالٓة االدآرة قصٓرة قد تكون فْ حالة -

 االستعجال القصوى هن ساعة الِ ساعة وقد تكون خارج اوقات العهل 
ٓبت القاضْ االستعجالْ االداري فْ الهسائل التْ ٓخشِ عمًٓ فٍٓا فوات الوقت وال تقبل -

ا القاىون هستعجمة بطبٓعتٍا  االىتظار او التأخٓر او فْ الهسائل  3التْ اعتبٌر

                                                 
ة الجدٓد ، ج االول، دار الٍدى، فْ  - 1  199، الجزائر، ص9044سائح سىقوقة ، قاىون االجراءات الهدىٓة واالدآر

 440ص  9007الهستعجمة ، دار الىٍظة العربٓة ، القاٌرة سىة  احهد عبد الكٓرم سالهة ، ىظٓرة االهور  -2

 08طاٌري حسٓن الهرجع السابق ، ص - 3
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ال ٓهكن المجوء الِ الدعوى االستعجالٓة إال إذا توفر عىصر االستعجال الذي ٓبرر تدخل -
 قاضْ االستعجال لهىح الحهآة القضائٓة الهؤقت                                                

 اهر وقتْ ال ٓهس بأصل الحق الغآة هن الدعوى االستعجالٓة الحصول عمِ -
ا القاضْ االستعجالْ ال تحوز - إال  حجٓة وقتٓة ،ال تتعدى قوة االهر  االواهر التْ ٓصدٌر

الهقضْ بً ، فمٓس لٍا حجٓة هطمقة  فٓهكن تعدٓمٍا ورجوع عىٍا اذا ها تغٓرت الظروف 
 واألحوال 

ة : 32  اٌهٓة الدعوى االستعجالٓة االدآر
و ٓبت فْ القضآا الهعروضة عمًٓ كها ٌو هعروف فان   القاضْ اإلستعجالْ االداري  ٌو

ال ٓتصدى إلِ هوضوع الحق كالحكم بإلغاء قرار اداري هثال، لكن هع ٌذا فان األهر 
 االهؤقت ٓضع الخصوم أهام األهر الواقع ٓستحٓل تغٓٓري أو إزالة الىتائج الهترتبة عمًٓ، ولٍذ

هن قاىون االجراءات الهدىٓة و  948عىاصر فْ الهادة فقد تطرق الهشرع الجزائري لٍذا ال
والتْ "ىصت عمِ اىً ٓأهر القاضْ االستعجال بالتدابٓر الهؤقت ، ال ٓىظر فْ االدآرة 

وعمًٓ فإن العهل الذي ٓقوم بً القاضْ اإلستعجالْ  اصل الحق ، و ٓفصل فْ اقرب االجال"
لمهحافظة عمِ حقوق األفراد وهصالحٍم ها ٌو إال إجراء هؤقت فقط ٓتهاشِ هع األٌداف 
ثها ٓتم الفصل فْ الىزاع بصورة ىٍائٓة  الهقصودة هن إىشاء ٌذا الىوع هن القضاء وذلك ٓر

ٓة االدآرة اٌهٓة قصوى ىظر لهها أهام هحاكم الهوضوع " وبذلك فإىً لمدعوى االستعجال
تتهٓز بً اعهال االدارة هن قوة ىفاذ وسمطة اهتٓاز لذا سىورد بعض هن اٌهٓتٍا عمِ سبٓل 

تكهن أٌهٓة المجوء لمقضاء                          الهثال ال عمِ سبٓل الحصر.
د وهركز االدارة بصفة االستعجالْ االداري بأىً ٓعتبر الوسٓمة الفعالة لمتوفٓق بٓن هركز الفر 
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وقتٓة حول ىزع هعٓن إذ ٓوازن بقوتً القضائٓة قوة الفرد فْ هواجٍة القوة التْ ٓهتاز هركز 
  1االدارة

كها ٓساٌم آضا القضاء االداري االستعجالْ فْ حهآة هبدأ الشرعٓة فْ الدولة فْ حاالت 
ذا ها ٓجعمً أكثر فعالٓة وصراهة هن الوسائل  االخرى إذا ٓستطٓع أن هعٓىة كالتعدي ٌو

 هكٓنكها ٓ                      2ٓواجً االواهر لإلدارة بوقف التعدي وبرفعً فْ الحال

 الحق هع بقاء أي الحق، بأصل الهساس دون وسٓرعة هؤقتة قرارات استصدار هن الخصوم

 ٓكون وبذلك ،3"الوقت واإلجراءات هن القصد هع الهوضوع هحكهة لدى ذووي فًٓ ٓخاصم سمٓها

 التْ األداة ٌذي ىتائج وبٓن القضاء  سٓر لحسن الالزهة داةاأل بٓن التوفٓق استطاع قد الهشرع

 الخصوم لبعض ضررا تسبب قد
أٌهٓتً فْ تحقٓق العدٓد هن الهزآا سواء بالىسبة لمقضاة او الهتقاضٓن او حتِ كها تتجمِ 

 هرفق العدالة وىذكر هىٍا عمِ سبٓل الهثال :
الستعجالْ االداري أصبح عالجا فعاال لهشكمة كثرة القضآا وها ٓؤدي ذلك إن القضاء ا-

هن التخفٓف هن االعباء التْ تثقل كاٌل قضاة الهوضوع هن حٓث الوقت والجٍد بل والِ 
 حسن سٓر هرفق العدالة تبعا لذلك 

ٓؤدي القضاء االستعجالْ االداري دورا ٌاها فْ التخفٓف العبء ،عمِ الهتقاضٓن أٓضا  -
سواء هن حٓث الوقت والجٍد والىفقات ، إذا سٓجىبٍم هئوىة االلتجاء الِ القضاء الهوضوعْ 

ادة الجٍد والىفقات   بطول إجراءاتً وتعقدٌا ، وها سٓتبع ذلك بضرورة هن طول الوقت وٓز
م الصادر عن القاضْ اإلستعجالْ االداري عن اإللتجاء إلِ قضاء قد ٓغىْ الحك -

ا ذلك الحكم لداللتً  الهوضوع لمفصل فْ أصل الىزاع، فٓكتفْ الخصوم باألوضاع التْ قرٌر

                                                 
ة ، هطبعة قرفْ عهار باتىة ، الجزائر  - 1  34،ص4993بشٓر بمعٓد ، القضاء الهستعجل فْ االهور االدآر

ة ،  بشٓر بمعٓد ، -2   39ىفس الهرجع ، ص القضاء الهستعجل فْ االهور االدآر

ة الدعوى  –بوبشٓر هحىد اهقران : قاىون االجراءات الهدىٓة  - 3 ة الخصوهة –ىظٓر  .991، هرجع سابق،صىظٓر
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أن حكم القاضْ اإلستعجالْ قد ٓحسم الىزاع إذا وضع  اعمِ اإلتجاي الصحٓح فْ الىزاع، كه
فْ الخصوهة أهام القضاء العادي غٓر هىتج كها  الخصوم فْ حالة ٓصبح هعٍا اإلستهرار

 1ٌو فْ هجال ابرام العقود والصفقات العهوهٓة
ن كان الحكم الذي ٓصدري القاضْ اإلستعجالْ ال ٓعدوا أن ٓكون - وتكهن اٌهٓتٍا وحتِ وا 

عالجا وقتٓا ال ٓهس صهٓم الحق وال تتقٓد بً هحكهة الهوضوع، إال اىً غالبا ها تكون 
تْ ٓقوم عمٍٓا ٌذا الحكم بهثابة الخطوط الرئٓسٓة الهوصمة لحل الىزاع ولٍذا األسباب ال

أصبح هن الهشاٌد عهال أن كثٓر هن الهسائل الهعقدة التْ ٓىفرد القاضْ الهستعجل 
وفق إلِ إٓجاد عالج وقتْ سدٓد قد ٓغىْ عن المجوء إلِ القضاء الهوضوعْ  بدراستٍا ٓو

ٍدي الخصوم إلِ طٓرق الحق.                                                                                          ٓو
                                 الثاني : قواعد االختصاص في الدعوى االستعجالية االدارية  المطلب

هل (هن اٌم الوسائل والعوا واإلقمٓهْٓعتبر تحدٓد هعآٓر االختصاص القضائْ )الىوعْ 
التْ تحدد هدى ىجاعة وفعالٓة الىظام القضائْ ، سواء بالىسبة لمقاضْ او الهتقاضْ داخل 

 2ٌٓئات القضاء العادي او االداري 
ولقبول الدعوى االستعجالٓة االدآرة شكال ، البد ان تكون فْ حدود اختصاص القاضْ 

الدعوى  الهوجودة بٓن بٓناالستعجال وفْ حدود صالحٓاتً ، وتتهثل ٌذي الحدود فْ العالقة 
ة الهوضوعٓة ، كها تتهثل فْ قاعدة االختصاص  االستعجالٓة االدآرة والدعوى االدآر

 الىوعْ واإلقمٓهْ لكل هحكهة ادآرة وهجمس الدولة

                                                 
هحهد سٓد احهد عبد القادر ، ىحو فكرة عاهة لمقضاء الهستعجل فْ قاىون الهرافعات ، دار الىٍضة العربٓة ، القاٌرة - 1

  35ص
 
االداري فْ الجزائر ،دراسة وصفٓة تحمٓمٓة هقارىة ، الطبعة الثاىٓة ، جسور لمىشر والتوٓزع ، عهار بوضٓاف ، القضاء -2

  493ض 9008الجزائر ،
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هن ق إ م إ ، لذا  807وتعتبر قواعد االختصاص الىوعْ هن الىظام العام حسب الهادة  
كها ٓجب اثارتً تمقائٓا هن طرف قاصْ  1راحل الدعوىٓجوز اثارتٍا فْ أي هرحمة هن ه

 االستعجال االداري .
لٍذا سىقسم ٌذا الهطمب الِ فرعٓن فرع ٓتضهن االختصاص الىوعْ وفرع ٓتضهن 

 االختصاص االقمٓهْ .
 الفرع األول :االختصاص الىوعْ 

بالىظر فْ ىوع ٓقصد باالختصاص الىوعْ ، والٓة الجٍة القضائٓة عمِ اختالف درجتٍا ، 
ىطاق القضآا التْ ٓهكن اتباشر فًٓ الجٍة القضائٓة  هحدد هن الدعوى ، بعبارة أخرى ٌو

  2هعٓىة والٓتٍا وفقا لىوع الدعوى
االدآرة حدد ووزع االختصاص الىوعْ بٓن الهحاكم  وحٓث ان قاىون االجراءات الهدىٓة و

 حسب إختصاصً  االدآرة وهجمس الدولة لذا فإىىا سىطرق الِ ذلك كل
ة   البىد االول : االختصاص الىوعْ لمهحاكم االدآر

كرس الهشرع الجزائري العهل بالهعٓار العضوي عىد تحدٓد االختصاص الىوعْ لمهحاكم 
االدآرة ، فٍذي الجٍة هختصة بالفصل فْ اول درجة بحكم قابل لألستئىاف فْ جهٓع 

البمدٓة او إحدى الهؤسسات العهوهٓة ذات الصبغة القضآا التْ تكون الدولة او الوالٓة او 
ق إ م إ والتْ تتطابق كمٓا وىص الهادة االولِ  800االدآرة طرفا فٍٓا ، عهال بىص الهادة 

 3الهىشئ لمهحاكم االدآرة  09-98هن القاىون 
ختص قاضْ االستعجال االداري  بالىظر فْ الدعوى االستعجالٓة التْ ٓكون احد اطرافٍا  ٓو

 هن ق إ م إ  800شخاص الهذكرون عمِ سبٓل الحصر فْ الهادة اال

                                                 
  493ص ،ىفس الهرجععهار بوضٓاف ، -1

 71بربارة عبد الرحهان ، هرجع سابق ص- 2
 183بربارة عبد الرحهان ، ىفس الهرجع ص  3
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ة التْ ٓعود الىظر فٍٓا الِ ىفس  804الهادة  كها حددت هن ىفس القاىون الدعاوى االدآر
 ْ  الهحاكم ٌو

اوى فحص الهشروعٓة التْ تكون عالتفسٓٓرة ود اوىالدع دعاوى إلغاء القرارات االدآرة و 4
 هن ىفس القاىون  800هذكوٓرن فْ ىص الهادة صادرة عن احد االشخاص ال

 كها تىظر فْ دعاوى القضاء الكاهل  9
 والقضآا الهخولة لٍا بهوجب ىصوص خاصة  3

الهتعمق بالهحاكم االدآرة فقد ىص عمِ اىً تىضم  الهحاكم  09-98كها ان القاىون 
ذا طبق لمهادة الرابعة هىً غٓر  االدآرة فْ شكل غرف، وان تقسم كل غرفة الِ اقسام، ٌو

ىهااىً لم ٓىص عمِ تحدٓد قسم او غرفة لمىظر فْ الدعوى االستعجالٓة،  ترك ذلك هن  وا 
ذا حسب اٌهٓة وحجم الىشاط القضائْ.  صالحٓة رئٓس الهحكهة ٌو

ذا خالفا لمقضاء االستعجالْ عمِ هستوى هجمس الدولة ، فإن ٌذا القاىون لم ٓوجد ٌٓكل  ٌو
داري عمِ هستوى الهحاكم االدآرة ، وبالتالْ فإن الىظر فْ هعٓن خاص باالستعجال اال

الىظر فْ الدعوى االستعجالٓة عمِ هستوى الهحاكم ٓخضع الِ االجراءات العاهة لمدعوى 
  1االدآرة فْ الهوضوع 

 البىد الثاىْ: االختصاص الىوعْ لهجمس الدولة 
اختصاص هجمس الدولة الهتعمق ب 04-98كرست الهادة التاسعة هن القاىون العضوي 

،  96/07/9044الهؤرخ فْ 43 -44وتىظٓهً وعهمً الهعدل والهتهم بالقاىون العضوي رقم 
الهعٓار العضوي كم ٌو فْ الهحاكم اإلدآرة ، حٓث ىصت عمِ اختصاصً بدعاوى اإللغاء 

والتفسٓر وفحص هشروعٓة القرارات التىظٓهٓة والفردٓة الصادرة عن السمطات االدآرة 

                                                 
ة ، رشٓد خموفْ ، قاىون الهىازعات  1 ة ، االستعجال االداري ، الطرق البدٓمة لحل الىزعات االدآر ة الخصوهة االدآر االدآر
 431، الجزائر ص 9043، دٓوان الهطبوعات الجاهعٓة ، 9، ط 3ج
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ركٓزة ، والٍٓئات العهوهٓة الوطىٓة والهىظهات الهٍىٓة الوطىٓة ، وكذا القضآا الهخولة لً اله
 ، ولم تتطرق الختصاصً فْ القضآا االستعجالٓة  1بهوجب قواىٓن خاصة 

تىظٓم هجمس الدولة والذي ٓهارس اختصاصاتً  حددتهن ىفس القاىون  41وحٓث الهادة 
ذات الطابع القضائْ ، فْ شكل غرف و ٓهكن تقسٓم ٌذي الغرف إلِ أقسام ، و طبقا لمهادة 

فإن هجمس الدولة  96/05/9009و ها ٓمٍٓا هن الىظام الداخمْ الهصادق عمًٓ فْ  11
 غرف و ٌْ  05ٓتشكل هن 

 ت العهوهٓة و الهحالت و السكىات ـ الغرفة األولِ : تبت فْ قضآا الصفقا
ـ الغرفة الثاىٓة : تىظر فْ قضآا الوظٓف العهوهْ و ىزع الهمكٓة لمهىفعة العهوهٓة و 

بٓة   الهىازعات الضٓر
 تاإلٓجاراـ الغرفة الثالثة : تىظر فْ قضآا هسؤولٓة اإلدارة و قضآا التعهٓر و 

 ـ الغرفة الرابعة : تىظر فْ القضآا العقآرة 
الغرفة الخاهسة : تىظر فْ قضآا إٓقاف التىفٓذ و اإلستعجال و الهىازعات الهتعمقة  ـ

 . 2باألحزاب 
 ٓة كجٍة ىقض و كجٍة إستئىاف و كأول و آخرر كها ٓىظر هجمس الدولة فْ الدعاوى اإلدا

هن قاىون هدىٓة و إدآرة ، أها فْ الهسائل  903-909-904درجة قضائٓة حسب الهواد 
 3ة ٓختص هجمس الدولة كأول و آخر درجة و كجٍة إستئىاف فقط .اإلستعجالٓ

 :  أوال: إختصاصات هجمس الدولة كأول و آخر درجة فْ الهسائل اإلستعجالٓة

                                                 
الهتعمق بإختصاص هجمس الدولة وتىظٓهً  4998هاي 30الهؤرخ فْ  04-98هن القاىون العضوي رقم  09الهادة  -1

  37وعهمً ، ج ر عدد 

عهور سالهْ ، الوجٓز فْ قاىون الهىازعات اإلدآرة ، بدون طبعة ، كمٓة الحقوق بن عكىون ، جاهعة الجزائر ،  - 2
  49-44، ص  9009-9008السىة الجاهعٓة 

ة الخصوهة االدآرة رشٓد خموفْ ،  - 3   450الهرجع السابق ، ص ...، قاىون الهىازعات االدآر
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أخٓرة فْ  الدولة ٓختص بالفصل كدرجة أولِ و هن ق إ م إ أن هجمس 904تىص الهادة 
عمقة بالقرارات اإلدٓرة دعوى اإللغاء ، دعوى التفسٓر ، و دعوى فحص الهشروعٓة الهت

ة الهركٓزة ، و عمِ ٌدا األساس ٓختص هجمس الدولة كدرجة  الصادرة عن السمطة اإلدآر
ة الهتعمقة بىفس القرارات اإلدآرة.   قضائٓة أولِ و أخٓرة فْ الدعاوى اإلستعجالٓة اإلدآر

 ثاىٓا : إختصاص هجمس الدولة كدرجة إستئىاف فْ الهسائل اإلستعجالٓة : 
ٓىص قاىون اإلجراءات الهدىٓة و اإلدآرة عمِ إهكاىٓة الطعن باإلستئىاف فْ األواهر 

 45الصادرة عن الهحاكم اإلدآرة فْ القضآا اإلستعجالٓة أهام هجمس الدولة فْ هٍمة       
و قسهٍا إلِ ثالث هجهوعات األواهر الغٓر قابمة لإلستئىاف ، و األواهر القابمة  1ٓوم

 و األواهر التْ لم ٓتطرق إلٍٓا ق إ م إ هع إهكاىٓة الطعن فٍٓا باإلستئىاف لإلستئىاف ، 
 : تتهثل فْ األواهر الصادرة عن :  أ: األواهر القابمة لإلستئىاف فٍٓا

 ق إ م إ  937ـ الدعاوى اإلستعجالٓة الهتعمقة بالحٓرات األساسٓة طبقا لىص الهادة 
  2ف إ م إ  913ـ الدعاوى اإلستعجالٓة الهتعمقة بالتسبٓق الهالْ طبقا لىص الهادة  

: ٌْ األواهر الغٓر قابمة لمطعن بالإلستئىاف طبقا  ب : األواهر الغٓر قابمة لإلستئىاف
 ق إ م إ و تتعمق بها ٓمْ :  936لىص الهادة 

  ـ الدعاوى اإلستعجالٓة إٓقاف التىفٓذ القرارات اإلدآرة
 ـ الدعاوى اإلستعجالٓة الهتعمقة بالتدابٓر التحفظٓة أو الضروٓرة 

ٌْ األواهر التْ لم ٓىص عمٍٓا ق إ م إ  ج : األواهر التْ لم ٓتطرق لٍا ق إ م إ :
صراحتا بقابمٓة الطعن فٍٓا غٓر أىً ٓعتقد األستاذ " رشٓد خموفْ " أىٍا غٓر قابمة ألي طعن 

ا فٍٓا بسبب طبٓعة هوضوعٍا و ال هتهثل فْ إثبات حالة ، و فْ إجراءات التحقٓق بإعتباٌر
 تدابٓر ال تحدث خالفا بٓن الخصوم و بذلك فإن إستئىافٍا غٓر هىتج .

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعبة ، الجسائر 9لعامة للمنازعات االدارية نظرية االختصاص، ج مسعود شهاب ، المبادئ ا -1

   497،  ص  9043
ة رشيد خلوفي ، - 2 ة الخصوهة االدآر   454مرجع سابق ، ص  ....،قاىون الهىازعات االدآر



ة         الفصل األول   الهبادئ االساسٓة لمدعوى االستعجالٓة االدآر
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 الفرع الثاىْ : اإلختصاص االقمٓهْ 

الهحاكم ٓقصد باالختصاص االقمٓهْ ، هجهوعة القواعد القاىوىٓة التْ تىظم اختصاص 
خضع االدآرة عمِ اساس جغرافْ او ٌ و االختصاص الهكاىْ لمهحاكم االدآرة ، ٓو

االختصاص اإلقمٓهْ لقاضْ االستعجال االداري الِ ىفس القواعد التْ تىظم االختصاص 
ة الفاصمة فْ الهوضوع الهحددة فْ الهواد   803،801، 38، 37االقمٓهْ لمهحاكم االدآر

 1هن ق إ م إ 
ةال 09-98القاىون ( هن 04وتىص الهادة االولِ ) عمِ هآمِ "تىشأ  هتعمق بالهحاكم االدآر

 هحاكم إدآرة كجٍات قضائٓة لمقاىون العام فْ الهادة اإلدآرة .
ذا ها أكدٌا )م  ختصاصٍا اإلقمٓهْ عن طٓرق التىظم " ٌو                     2ق.إ.م.إ( 806ٓحدد عددٌا وا 

 09-98القاىون أحكام الهحدد لكٓفٓات تطبٓق  356-98وبالرجوع الِ الهرسوم التىفٓذي 
ىجدي قد حدد االختصاص االقمٓهْ حسب التقسٓم االداري لمدولة  الهتعمق بالهحاكم االدآرة

ذا حسب الوالٓات،  فتم رفع عددٌا الِ  هحكهة عبر كاهل التراب الوطىْ وتم تحدٓد  18ٌو
 لهواطن اص كل هىٍا بالوالٓة التْ تتبعٍا ، هها ٓتالئم وفكرة تقٓرب العدالة هن اصاخت

ة هن ق إ م إ عمِ ان "  803وقد ىصت الهادة  ٓتحدد االختصاص االقمٓهْ لمهحاكم االدآر
االقمٓهْ  وعمًٓ فإىً ٓىعقد االختصاص هن ىفس القاىون " 38و  37 طبقا لمهادتٓن

هن ق.إ.م.إ  38و 37لمهحاكم اإلدآرة استىادا الِ القواعد الواردة فْ ىص الهادتٓن 
  .باإلختصاص االقمٓهْ لمهحاكم الهدىٓةالهتعمقتٓن 

ق.إ.م.إ ان الهشرع إعتهد فْ تحدٓد االختصاص االقمٓهْ لمهحاكم  37وبالعودة لىص الهادة 
 "ٓمْ  ، إذا تىص عمِ ها 3عمِ قاعدة هوطن الهدعِ عمًٓ لتحدٓد االختصاص االقمٓهْ 

                                                 
ة الخصوهة االدآرة رشٓد خموفْ ، - 1   459ىفس الهرجع ،ص ...، قاىون الهىازعات االدآر
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ن لم ٓؤول االختصاص االقمٓهْ لمجٍة القضائٓة التْ ٓقع فٍٓا هوطن اله دعِ عمًٓ وا 
ٓكن لً هوطن هعروف ، فٓعود االختصاص لمجٍة القضائٓة التْ ٓقع فٍٓا آخر هوطن لً 

وفْ حمة اختٓار هوطن ، ٓؤول االختصاص االقمٓهْ لمجٍة القضائٓة التْ ٓقع فٍٓا 
 .  الهوطن الهختار ، ها لم ٓىص القاىون عمِ خالف ذلك"

دد الهدعِ عمٍٓم ، ٓؤول االختصاص االقمٓهْ " فْ حالة تعق.إ.م.إ  هن 38وتىص الهادة 
 لمجٍة القضائٓة التْ ٓقع فْ دائرة اختصاصٍا هوطن أحدٌم "

 وعمًٓ فإىً طبقا لمهادتٓن فإن االختصاص الهحكم ٓكون 
 التْ ٓقع فْ دائرة اختصاٌا هوطن الهدعِ عمًٓ اذا كان لً هوطن هعروف  -

الهدعِ عمًٓ هتِ لم ٓكن لً التْ ٓقع فْ دائرة اختصاٌا آخر هوطن لً هوطن  -
 هوطن هعروف 

 التْ اتفق االطراف عمِ التقاضْ اهاهٍا . -

 1فْ حالة التعدد الهدعِ عمٍٓم فْ دائرة اختصاص هوطن احدٌم  -

ذا كقاعدة عاهة وتم إٓراد استثىاءات عمٍٓا ، حٓث اعتهد الهشرع عمِ قواعد أخرى غٓر  ٌو
 هن ق.إ.م.إ عمِ هآمْ :  801قاعدة هوطن الهدعِ عمًٓ إذا تىص الهادة 

ة فْ الهواد  833خالفا ألحكام الهادة " أعالي ، ترفع العاوى وجوبا أهام الهحاكم االدآر
 الهبٓىة أدىاي :

فْ هادة الضرائب او الرسوم ، اهام الهحكهة التْ ٓقع فْ دائرة إختصاصٍا هكان  -1
بة او الرسم   فرضة الضٓر

فْ هادة االشغال العهوهٓة ، اهام الهحكهة التْ ٓقع فْ دائرة إختصاصٍا هكان تىفٓذ  -2
 االشغال 
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ة ، هٍها كاىت طبٓعتٍا ، اهام الهحكهة التْ ٓقع فْ دائرة  -3 فْ هادة العقود اإلدآر
 إختصاصٍا هكان إبرام العقد او تىفٓذي .

م هن االشخاص  فْ هادة الهىازعات الهتعمقة بالهوظفٓن او أعوان -4 الدولة او غٌٓر
ة ، أهام هحكهة التْ ٓقع فْ دائرة اختصاصٍا  العاهمٓن فْ الهؤسسات العهوهٓة االدآر

 هكان التعٓٓن 
فْ هادة الخدهات الطبٓة ، اهام الهحكهة التْ ٓقع فْ دائرة إختصاصٍا هكان تقدٓم -5

 الخدهات .
دات او االشغال او التأجٓر خدهات-6 فىٓة او صىاعٓة، اهام الهحكهة التْ  فْ هادة التوٓر

ٓقع فْ دائرة إختصاصٍا هكان ابرام االتفاق او هكان تىفٓذي إذا كان أحد أطراف هقٓها 
 بٍا.

ض الضرر الىاجم عن جىآة او جىحة او فعل تقصٓري ، أهام الهحكهة -7 فْ هادة تعٓو
 التْ ٓقع فْ دائرة إختصاصٍا هكان وقوع الفعل الضار .

ة ، أهام فْ هادة -8 إشكاالت التىفٓذ االحكام الصادرة عن الجٍات القضائٓة االدآر
 الهحكهة التْ صدر عىٍا الحكم هوضوع االشكال.

قررت وخالفا لها سبق االشارة الًٓ فإن الىزعات الىوعٓة الوارد  801والهالحظ ان الهادة 
ا طْ ٌذا الىص، ٓجب ان ترفع أهام الجٍة القضائٓة الهحددة لٍا  خصٓصا طبقا لٍذي ذكٌر

 1الهادة 
وتجدر االشارة الِ ان االختصاص الهحمْ لمهحاكم االدآرة هن الىظام العام عكس 

ذا كها جاء فْ ىص الهادة  والتْ  807االختصاص الهحمْ لمهحاكم الهدىٓة )العادٓة( ٌو
اعتبرت االختصاص الىوعْ واالختصاص االقمٓهْ لمهحاكم االدآرة هن الىظام العام. 

ج  وز إثارة الدفع بعدم االختصاص هن أحد الخصوم فْ أٓة هرحمة كاىت عمٍٓا الدعوى ٓو
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جب إثارتً تمقائٓا هن طرف القاضْ .  ٓو
ة جراءات رفع الدعوى االستعجالٓة االدآر                الهبحث الثاىْ : شروط وا 

إجراءات سىتىاول فْ ٌذا الهبحث شروط رفع الدعوى اإلستعجالٓة فْ الهطمب األول ثم 
 رفعٍا فْ الهطمب الثاىْ 

 شروط رفع الدعوى اإلستعجالٓة الهطمب األول : 
ذي الشروط تىقسم لكل دعوى قضائٓة شروط  ا هن اجل قبولٍا ٌو ٓستوجب توفٌر

الِ شروط شكمٓة تتعمق بشكل الدعوى اي البىٓة الخارجٓة لمدعوى و ٓستوجب 
ىاك شروط هوضوعْ تتعمق بالطمب  ا هن اجل قبول الدعوى شكال ٌو توفٌر
القضائْ فْ حد ىفس لذا سىتىاول ٌذا الهطمب فْ فرعٓن الفرع االول ىخصص 

 ة والفرع الثاىْ ىخصص لمشروط الهوضوعٓة  الدعوى لمشروط الشكمٓ
 : الشروط الشكمٓةالفرع االول

إن الشروط الشكمٓة لمدعوى االستعجالٓة االدآرة تىقسم الِ قسهٓن شروط شكمٓة 
ْ الصفة  ا فْ كل الدعوى القضائٓة عمِ اختالف ىوعٍا ٌو عاهة ٓستوجب توفٌر

ىاك شروط شكمٓة خاصة بالدعوى االستعجالٓة االدآرة  والهصمحة و االٌمٓة ٌو
ْ شرط ىشر دعوى فْ الهوضوع وشرط القرار االداري الهسبق   ا ٌو  دون سٌو

   الشكمٓة العاهة (الشروط31
ا  43لقد ىصت الهادة  هن قاىون اإلجراءات الهدىٓة واالدآرة عمِ الشروط الواجب توافٌر

ْ الصفة والهصمحة  قاىوىا لقبول الدعوى بصفة عاهة والدعوى اإلستعجالٓة بصفة خاصة ٌو
وقد اختمف الفقٍاء حول عالقة شرط الصفة بشرط الهصمحة ، إال ان االتجاي السائد فقٍا 

ىدهاج هدلول الصفة فْ شرط الهصمحة فْ ىطاق دعوى االلغاء ، بحٓث وقضاء ٓذٌب الِ ا
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و   1تتوفر الصفة كمها تتوافر الصفة كمها وجدت هصمحة شخصٓة هباشر لرافع الدعوى
 2هن ىفس القاىون عمِ شرط األٌمٓة  61ىصت الهادة 

 الصفة :-1
لألصل العام فان الصفة فْ الدعوى تثبت لكل صاحب حق أو هركز قاىوىْ وقع  طبقا 

لذلك فان الحهآة القضائٓة ال تهىح إال لصاحب الصفة فْ الدعوى أي  اعمًٓ االعتداء، وتبع
 لصاحب الحق أو الهركز القاىوىْ الهعتدى عمًٓ. 

جب أن تىسب الدعوى إٓجابا إلِ صاحب الحق فْ الدعوى وسمبا ل هن ٓوجد الحق فْ ٓو
عبر عن ٌذا الشرط بأىً ٓجب أن ترفع الدعوى هن ذي صفة عمِ ذي صفة،  هواجٍتً، ٓو
ذا لم ٓىجح الهدعِ فْ إثبات صفتً فْ الدعوى فان القاضْ العادي ٓحكم بعدم قبول  وا 

وهن الهسمم بً أن ٓكون لرافع الدعوى الهستعجمة الصفة باعتباري فرعا هن الفروع (3)الدعوى 
ىٓة كأن ٓكون صاحب الحق الهعتدي عمًٓ والهراد حهآتً باإلجراء الهطموب أو هن ٓقوم الهد

هقاهً وفْ ذلك فان القاضْ األهور الهستعجمة ٓهمك سمطة فْ الىظر والفصل فْ صفة 
الهدعْ كهسألة أولٓة ٓتعٓن الفصل فٍٓا أوال قبل التعرض لمطمب وبالتالْ فمقاضْ األهور 

 ل البت فْ الطمب بعدم قبول الدعوى الهستعجمة الىعدام الصفة .الهستعجمة أن ٓحكم قب
 
 
 

أن الهصمحة ٌْ الهىفعة التْ ٓجىٍٓا الهدعْ هن التجائً إلِ القضاء  الهصمحــة :-2
جب أن تكون ٌذي الهصمحة قاىوىٓة أي أىٍا تستىد إلِ حهآة قاىوىٓة لحق أو هركز  ٓو

                                                 
 189،  4996عبد الغىْ بسٓوىْ عبد اهلل ، القضاء االداري ، هىشأة الهعارف ، االسكىدٓرة ، هصر ، - 1

 415ص 9005هحهد الصغٓر بعمْ ، الوجٓز فْ الهىازعات االدآرة ،دار العموم لمىشر والتوٓزع ، - 2
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شترط فْ ٌذي الهصمحة أن تكون اي ان تكون ٌىاك هصمحة  1هباشرة وكافٓة قاىوىْ، ٓو
شخصٓة وهباشرة، وهعىاي أن رافع الدعوى ٓكون قد تضرر  هتضررة وان تكون ٌذي الهصمحة

ْ أن االعتداء وقع بالفعل،  هن اعتداء وقع عمِ حق شخصْ لً هصمحة قائهة وحالة ٌو
ادام أن الضرر غٓر أىً فْ الدعوى اإلستعجالٓة فان الهصمحة ٓكفْ أن تكون احتهالٓة ه

جب ان هحدق وهادام أن الطمب القضائْ ٓرهْ إلِ اتخاذ إجراء هؤقت لوقف ٌذا الضرر. ٓو
ة   تكون الهصمحة آضا هشروعة وهعقولة وقد تكون الهصمحة هادٓة او هعىٓو

ة لمقاضْ اإلستعجالْ فْ تقدٓر وقائع الدعوى وتقٓرر ها    ىا تبرز أٌهٓة السمطة التقدٓٓر ٌو
حة الهدعِ فعال هٍددة بخطر ها هستقبال فٓقرر قبول الدعوى اإلستعجالٓة إذا كاىت هصم

 .(2)لطمب الهدعِ رغم كون هصمحتً فْ الدعوى احتهالٓة
إن توافر شرط األٌمٓة لمتقاضْ ٌو شرط لصحة الهطالبة القضائٓة أي  األٌمٓة: -3

لصحة رفع الدعوى وقبولٍا هن حٓث الشكل،فإذا قام برفع الدعوى هن لم ٓكن أٌال لهباشرتٍا 
 كاىت اإلجراءات باطمة فضال عن عدم قبول الدعوى.

الهعتهدة بهوجب القاىون إن االٌمٓة القاىوىٓة إلقاهة دعوى ادآرة قضائٓة ، ٌْ ذات االٌمٓة 
الهشترك ، وال تتضهن أٓة أٓة هٓزة خاصة . فٍْ ترتكز بالىسبة لألشخاص الطبٓعٓٓن عمِ 

 القواعد الهعتادة الهتعمقة بالىٓابة القاىوىٓة ، خاصة فٓها ٓتعمق بعدٓهْ االٌمٓة والوكالء .
ون ، فإن االىظهة االساسٓة او القا ىوىٓة ، ٌْ التْ أها أشخاص القاىون الخاص الهعىٓو

 تحدد الٍٓئة التْ تتهتع بأٌمٓة تهثمٍٓم .

                                                 
ة ، ترجهة فائزأىجق وبٓوض خالد ، دٓوان الهطبوعات الجاهعٓة ،الطبعة  - 1  4999هحٓو أحهد، الهىازعات اإلدآر
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ٓن بإستثىاء الدولة ، ٓهثمون هن قبل الٍٓئات التىفٓذٓة ، أكها ان  شخاص القاىون العام الهعىٓو
جري تهثٓل الدولة هن قبل الوٓزر الهختص ،  الهخولة بذلك ىظاهٓا هن قبل ٌٓئات الهداولة ٓو

  1بهوجب ىصوص خاصة  ها عدا االستثىاءات الهمحوظة
وقاضْ اإلستعجال عىد حكهً باإلبطال كجزاء لتخمف شرط األٌمٓة ٓقضْ بً دون أن ٓتقٓد 

بقاعدة عدم الهساس بالحق، وتطبٓقا لذلك إذا دفع أهام القاضْ اإلستعجالْ باىعدام أٌمٓة 
 الهدعْ لجىون أو عتً هثال، او الىعدام االٌمٓة لمشخص الهعىوي  كان عمِ القاضْ

اإلستعجالْ أن ٓبحث فْ هدى صحة ٌذا االدعاء هن عدهً هتخذا فْ ذلك ها ٓراي هن 
ذا تبٓن لً صحة ٌذا االدعاء  قضْ بعدم قبول  اإلجراءات لتهكٓىً هن إصدار حكهً وا 

 الدعوى شكال .

ة:                                  الشروط الشكمٓة(39 الخاصة بالدعوى االستعجالٓة االدآر
  لبق            الهوضوع:                                       ْف َُعد رشى طرش -أ

  بجَهب كرسه  طشرلا  اذٌ  واك  ةٓاردالاَ  ةىٓدهلا  تءااراالج  وىَقا  رَدص
 تصى ْتلاَ 996 ةداهلبا طشرلا اذٌ وٓىقتب ناقَ عهشرلا لخدت وا ِلا ْئقضالا داٍتجاال
تىفٓذ القرار االداري او  العرٓضة الراهٓة الِ وقفٓجب لن ترفق   "" : ًىا ِمع

               ."عَضَهلا َُعد ةضٓرع وه ةخسىب لَبقلا ندع ةمئاط تحتبعض اثاري 
 وه وَكٓ وآاالح ضعب ففْ ، فقط ذٓفتىلا قفَ صٓخ ٍَف قامهط سٓل طشرلا اذٌ
 فْ لحالا ٌَ اهك ، ةٓلجاعتساال َُعدلا هع ازاةَهلبا عَضَهلا ُعَد شرى نالزلا
  ةٓراهلا  ةٓلاجعتسالا ُعَدلا لَبق  قْطىهلا  وه  سٓل  ذا.تراراقلا ذٓفىت قفَ َُاعد
 ندع فْ عزاىٓ نل رارق ذٓفىت قفَب ْعدهلا بمط لَبقَ  ، ّ اردا  رارق  ذٓفىت قفَ ِ لا
 اذٌ آعملا ةهكحمهل ةٓارداال ةغرفلا دتسج دقلَ .2َعضَهلا ءقضا ناها ًٓتعَرشه
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96 

 واَج 46 فْ ردصالا 791000 نقر اٌرارق اٍىٓب وهَ ، تراراق ةدع فْ طشرلا
  بجَهب  ًىا  ثٓح  ":اٍتآثٓح فْ ءَجا ( س ب دض لزاأ ٓوع ةٓدمب ةٓقض) 4990

 تفىأتسا ،4989ْفىاج  34  خٓرابت  آمعلا  ةهكحهلا  طبض  ةباتك  ُدل ةعدهَ  ةضٓرع
  داَهلا ْف الصف ،فٓطس ءاضق سمجه وع ردص ّذلا ْلاجعتسالا رهالا لازا وٓع ةٓدمب
  وا  اهٍٓمع  عزاتىهلا  ضرالا ْ تعطق  ِمع  ةٓراجلا  لاغشالا  فاقٓإب  رها ّ ذلا  ةٓرادالا
 فرط وه ةراثهلا ًجَالل صحف وَدبَ ًٓمعَ ًغٓمتب نٓت نل وتٓعطقلا جاردا ررقه
 ْ لاَلا  ررقه  دض  وطالب ُ َعد  اَعفرٓ  نل  نٍٓمع  فىأتسهلا  حٓث ان.ةفىأتسهلا
                                                         .عازىلا لحه ضرالا ْتعطق  جاردإب  قمعتهلا

القرار  ذٓفتىلا فقَ حىهٓ ال ّرادالا ْضاقلا وا ِمع رقتسا ْئاضقلا داٍتجالا وأ ثٓح
  فقَ  بمط  وال  ،  عَضَهلا ْ ق  يدض  ةعَفره ُ َعدب  اقَبسه  وكٓ  نل اإلداري، ها

 ..."1الهوضوع  ْف ةعَفرهلا َُعدلاب اقٓثَ اطاتبرا اطبتره آعرف  ابمط  ربتعٓ  ذٓفتىلا

 9003 ةٓمَٓج 07 خٓرات 3397( ةٓقض فْ طشرلا اذٌ وع ةلَدلا مسهج ربع اه)ك
  لصفلا  عجرٓ ّ درف  رارقب  قمعٓت  عازىلا  وا  فمهلا  رصاىع  وه  تباث  ثٓح : ًلَقب
 ناكحال اقبط لكشٓ ذٓفتىلا فقَ ءارجا وا تباثلا  وه  ثٓح وكل ، ةلَدالـ سمجه ِ لا  ًٓف
 يذٌ وا اهبَ ، بمطلا لحه رارقلا وطالبل ةٓمصا َُعدل آعتب اءارجا ن إ ق 983  ةداهلا
 قفَ بمطلا لبَق طبر ِمع بترتَٓ الكش ..."2بمطلا ضفر وٓعٓتف عفرت نل َُعدلا
 لزاىتلا ةلحا فْ ًىا ْىعٓ ًعه ةىزاهته َا ًل قةبسا ءاغلا َُعدب ّارالدا رارقلا ذٓفىت
 قفَ بمط وع لزاتىلا رةَرضلبا عبتتسٓس كلذ وفإ (عَضَهلا) ءاغلاال َُعد وع
 ال ذٓفتىلا قفَ بمط ٓندتق وفإ امٍاج فْ ءاغلاال َُعد ندٓتق نت اذا وكلَ ،ذٓفتىلا

                                                 
 وها بعدٌا  434ص  4993الهجمة القضائٓة لمهحكهة العمٓا ، العدد االول لسىة - 1

 وها بعدٌا  435ص 9003هجمة هجمس الدولة العدد الرابع ، سىة - 2
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 ًىفإ ةٓىَىاقلا لاالجا جراخ ْماالص وعطلا درَ اذا َ . لاالص بسح لاج الّ عضٓخ
    1.ْمصالا بمطلبا اطتبره اعٓرف ابمط ريابتعاب ذٓفتىلا قفَ بمط ضفر ذئىٓح بجٓ

                                                           شرط القرار االداري الهسبق  -ب
  فْ  ةٓقضلا  مفه  فْ  ّاردا  رارق  ٓندتق  آٍف  طرتشٓ  ْتلا  لاجعتساال  ةلحا  لثهتت 
 وا ِلا رةاشاال وه دب َال .ّاردا رارق ذٓفىت قفَ ِلا فدٍت ْتلا ةٓلجاعتساال َُعدلا
 وكل ، همفلا فْ ّارداال رارقلا دٓنتق شرةابه بصفة طرتشت نل إ ن إ ق 949 ةداهلا
 وه خةسى دٓنتق طرتشت ْتلا ؛ وَىقالا سىف وه إ ن إ ق 996 ةداهلا ناكاح وه صمختسٓ
 إ ق 849 ةداهلا ناكاح دَدح ْفَ لبَقلا ندع ةمئطا تتح اذٌَ عَضَهلا فْ ضةٓرعلا
 مفه فْ اهٍٓدتق بٓج ةقثَٓ اليعا رةَكذهلا ُعَدلا لهح ّارداال رارقلا وا إ ن
 دعبتسٓ نل ،ّرَفلا لجاعتساال آقضا آٍف اهب لاجعتساال تحاال لك ْفَ 2ةٓقضلا
 لجاعتساال ةلحا فْ الا،قاضْلا لخدت لبق قبهسلا ّارداال رارقلا ندٓتق عهشرلا
 هرا بجَهب ةٓرَرضلا ربٓادتلا لكب هرٓأ وا لجاعتساال ْقاضل زَجٓ ثٓح ، َُصقلا
                                                                     3.قباسلا ّارداال رارقلا بآغ فْ َلَ ضةٓرع ِمع

 زَجٓ َُصقلا لاجعتسالا ةلاح ْف  " إ ن إ ق  994:  ةداهلا فْ كلذ ِمع صى دقَ
قاضْ ة  االخرى  ربٓادتلا لكب رهأٓ وا لاجعتسال ل  رارق ّا ذٓفتى ةمقرع وَدالضروٓر

 ..."قبسهلا ّرادالا رارقلا بآغ ْف َل َ ةضٓرع ِمع رها بجَهب ّرادا
 

 الفرع الثاىْ : الشروط الهوضوعٓة 

                                                 
 9040هحهد ابرآٌم ن القضاء الهستعجل ، الجزء االول ، الطبعة الثاىٓة ، دٓوان الهطبوعات الجاهعٓة ، الجزائر ،- 1

 68ص

ة ، الجزء الثالث ، هرجع سابق ، صلفْ ، قاىون ارشٓد خمو  -2  458هىازعات االدآر

 167بربارة عبد الرحهان ، هرجع سابق ، ص- 3



ة         الفصل األول   الهبادئ االساسٓة لمدعوى االستعجالٓة االدآر
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هن قاىون  999ىصت عمٍٓها  الهادة  أساسٓٓن شرطٓن  فْ الدعوى االستعجالٓة  ٓشترط
 اإلجراءات الهدىٓة و اإلدآرة  

 .أهاهً الهطروحة الهىازعة فْ الىزاع ال االستعجال عىصر توافر  ضرورة:أولٍها

 الحق أصل فْ ٓفصل ال وقتْ إجراء ٌو الهطموب ٓكون أن :ثاىٍٓها و
 ضرورة توفر عىصر االستعجال : –اوال 

اكتفِ بإعتبار االستعجال شرطا اساسٓا إلختصاص قاضْ االستعجال ان الهشرع الجزائري 
فً سواء فْ قاىون االجراءات الهدىٓة الهمغِ فْ الهادة  او  474االداري دون ان ٓقوم بتعٓر

 .4831الهادة 
او فْ قاىون االجراءات الهدىٓة و االدآرة الجدٓد فقد اشار الهشرع الِ حالة االستعجال دون 

ذا سواء فٓها ٓخص االستعجال بصفة عاهة فْ الكتاب االول الخاص ان ٓعرفٍا،  ٌو
ذا فْ الهواد   309و 304و  300و 999باألحكام الهشتركة لجهٓع الجٍات القضائٓة، ٌو

 9912و 994، 990، 949او فٓها ٓخص الدعوى االستعجالٓة االدآرة فْ الهواد   303و
تٍاد القضائْ لتحدٓد هفٍوم االستعجال وبٍذا ٓتضح ان الهشرع ترك الهجال هفتوحا لإلج

حالة بحالة . وفْ  الحقٓقة ان آة هحاولة لتعٓرف حالة االستعجال او صٓاغة قائهة 
ة لٍا قد ٓؤدي الِ تقٓٓد القاضْ الذي ٓعتبر اقرب لهعآشة الواقع هن الهشرع الذي  حصٓر

 .3لن ٓستطٓع هٍها تىبأ ان ٓحصر جهٓع حاالت االستعجال 
 
ف -أ(  :االستعجال تعٓر

                                                 
 483-477الهعدل والهتهم الهتضهن قاىون االجراءات الهدىٓة الهواد  08/06/4966تاهؤرخ فْ  451-66اىظر االهر - 1

ة الهواد اله 95/09/9008الهؤرخ فْ  09-08اىظر قاىون رقم  2 ، 949تضهن قاىون  االجراءات الهدىٓة واالدآر
990،994 ،991  

  436هسعود شٍٓوب ، الهرجع السابق ،ص-3
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ْ  : الهعىِ المغوي -4 الهعىِ المغوي لالستعجال هأخوذ هن عجل عجال وعجمة ، ٌو
  1، واستعجمً بهعىِ استحثً واهري ان ٓجعل سبقً و تقدٓهً.السرعة ضد البطء 

فات الواردة فْ الفقً -9  التعٓر
هها ٓجعل ان اها فقٍا فٓعتبر هفٍوم االستعجال هن الهفآٌم الهتغٓرة حسب الظروف والزه 

ا فْ صٓاغة عاهة وفْ إطار هضبوط ، ففكرة االستعجال فكرة هرىة  هن الصعوبة حصٌر
ىاك هن الفقٍاء  2جدا وهتصمة بكل حالة او كل وضع قاىوىْ عمِ حدى، فٍْ فكرة ذاتٓة ٌو

بقولً "االستعجال ٌو  هحهد حاهد فٍْهن ربط فكرة الستعجال بالتأخٓر كها ذٌب الًٓ 
الحالة التْ ٓكون هن شأن التأخر فٍٓا وقوع ضرر ال ٓهكن إزالتً ، او حالة الخطر العاجل 

ىاك هن عرف االستعجال  3الذي ال ٓجدي فْ اتقائً االلتجاء الِ القضاء العادي"  ٌو
 CESAR-BRU )ذٌب الًٓ الفقًٓ  بالضرورة كها

آدتً فْ ذلك اهٓىة اىهر عىدها  و (4
قالت ان "االستعجال ٌو الضرورة التْ ال تتحهل تأخٓرا ، او اىً الخطر الهباشر الذي ال 

   5ٓكفْ غْ اتقائً رفع دعوى بالطٓرق الهعتاد حتِ هع تقصٓر الهواعٓد"

ىاك هن الفقٍاء هن عرفً بالخطر الداٌم  كالدكتور هحهد عمِ راتب  االستاذ احهد ابو  وٌو
ٓتضهن ضررا  ل ٓتحقق كمها توفر اهرا ٓتضهن خطرا داٌها ، اوالوفا الذي اعتبر "االستعجا

   "6القضاء العادي ِ، ال ٓهكن تالفًٓ، إذا لجأ الخصم ال
فات السابقة ٓتضح ان الفقً لم ٓتهكن هن وضع تعٓرف هوحد لهعىِ االستعجال  وهن التعٓر

ذا حسب ظروف كل قضٓة ا ٌو  هها ٓترك لمقضاة الحٓرة فْ تقدٌٓر
                                                 

 09الغوثْ بن همحة ، القضاء الهستعجل وتطبٓقاتً فْ الىظام القضائْ الجزائري ، هرجع سابق ،ص- 1

 40ْ الجزائري ، ىفس الهرجع ،صالغوثْ بن همحة ، القضاء الهستعجل وتطبٓقاتً فْ الىظام القضائ - 2

ة ،  ىقال عن بشٓر بمعٓد ، - 3  39هرجع سابق ص القضاء الهستعجل فْ االهور االدآر

 40ىقال عن الغوثْ بن همحة ، ىفس الهرجع ،ص- 4
ىقال عن هحهد الصالح بن احهد خراز ، ضوابط االختصاص الىوعْ لقاضْ االستعجال االدار ، هذكرة هاجستٓر  - 5

 36، ص 9009الجزائر ،جاهعة 

 33ىقال عن البشٓر بمعٓد ، هرجع سابق ، ص - 6
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فات-3  الواردة فْ االجتٍاد القضائْ : التعٓر
رغم المجوء الهتزآد الِ القضاء االستعجالْ ، لم ٓستقر القضاء االداري فْ الجزائر عمِ 

فات التْ جاء بٍا القضاء   ،وضع هفٍوم هحدد لعىصر االستعجالْ وبذلك فإن التعٓر
ا فْ بعض االداري فْ تبٓن حالة االستعجال لم تستقر عمِ هفٍم واحد فالهحكهة العمٓ

و      1قرارتٍا اعتبرت حالة االستعجال تكون كمها " كىا اهام حالة ٓستحٓل حمٍا فٓها بعد "
هجمس الدولة قد سآر الهحكهة العمٓا فْ ذلك واعتبر توفر حالة االستعجال تكون "عىدها 

ذا فْ قضٓة )ج ح ضد والْ والٓة ... وهن هعً ( كم  2ىكون اهام حالة ٓستحٓل حمٍا"  ٌو
عتبرت بعض االحكام ان االهر الهستعجل ٓتوفر اذا تبٓن ان التأخر فْ اتخاذ قرار هن ا

فْ كل  شأىً ان ٓضر بهصالح أحد الخصوم ، وقد قضِ كذلك بأن "االستعجال ٓتوفر
تفادًٓ إتخاذ  دعوى تدل ظروفٍا عمِ خطر واقع او هتوقع إذا اقتضِ رفع ٌذا الخطر او

    3ٓق القضاء العادياجراءات سٓرعة ال تتحقق عن طر 
ىً ٓتبٓن لىا ان القضاء االداري فْ الجزائر لم ٓستقر عمِ هفٍوم واحد ‘وعمًٓ وهها سبق ف

ذا راجع الِ طبٓعة كل قضٓة هعروضة عمًٓ وكذا ىظرة القاضْ لكل حالة  لالستعجال ٌو
 هن حاالتً

 تقدٓر االستعجال  -ب(

                                                 
 437هسعود شٍٓوب ، هرجع سابق ، ص- 1

غٓر هىشور ىقال عن هسعود شٍٓوب ، هرجع سابق ، ص  99/03/4999بتآرخ  99489قرار الهحكهة العمٓا  رقم - 2
437 

ة الشؤون  - 3  34، ص4995الهدىٓة ، الىدوة الوطىٓة لمقضاء االستعجالْ ، هدٓٓر
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هن طبٓعة الحق   قضٓة وهالبساتٍاحسب ظروف كل ان تقدٓر االستعجال هتروك لمقاضْ 
الهطموب صٓاىتً وهن الظروف الهحٓطة بً، ال هن الخصوم او اتفاقٍم ، فال ٓتوفر 

  1االستعجال لهجرد رغبة رافع الدعوى فْ الحصول عمِ حكم فْ طمباتً عمِ وجً السرعة 
ذا ها جاءت بً اله ادة و ابراز عىصر االستعجال فْ الدعوى ٓقع عمِ عاتق الهدعْ ٌو

ق إ م إ " ٓجب ان تتضهن العٓرضة الراهٓة الِ استصدار تدابٓر استعجالٓة عرضا  995
هوجزا لموقائع و االوجً الهبررة لمطابع االستعجالْ لمقضٓة " وعمًٓ فإن الهدعْ همزم بإبراز 

ذا بتوضٓح كل العىاصر الهادٓة الكافٓة والهقىعة لتهكٓن قاضْ  الطابع االستعجالْ لدعواي ٌو
ولمقاضْ تقدٓر ذلك اها بتوفري او حالة عدم  2ستعجال االداري هن تقدٓر ٌذا الطابع "اال

ذا ها ىصت عمًٓ الهادة  ا ٓقضْ برفض الدعوى بأهر هسبب ٌو هن ق إ م إ  991توفٌر
"عىدها ال ٓتوفر االستعجال فْ الطمب ، او ٓكون غٓر هؤسس ، ٓرفض قاضْ االستعجال 

ىاك  حالة االستعجال البسٓطة،  والتْ تىشر وتىظر فْ دعوى ٌذا الطمب بأهر هسبب " ٌو
ذا ها جاءت بً الهواد  فصل فٍٓا فْ اجال هعقولة ، ٌو استعجالٓة اسبوعٓا ضهن جمسات ٓو

ْ التْ تىظر هن  918الِ  939هن  ىاك حالة االستعجال القصوى، ٌو هن ق إ م إ ، ٌو
ذا ها جاءت بً الهواد هن   هن ق إ م إ  999الِ  949ساعة الِ ساعة ، ٌو

إن حالة اإلستعجال إذا كاىت ال تحتهل التأخٓر فإن رافع الدعوى الذي ٓرى أن األهر ٓتطمب 
الىظر فْ دعواي بسرعة قصوى أن ٓرفع دعواي بهوجب عٓرضة افتتاح دعوى استعجالًٓ هن 
ساعة إلِ ساعة لدى كتابة الضبط الهحكهة و ٓضهىٍا األسباب التْ ٓراٌا هىاسبة لإلسراع 

رجع األهر إلِ رئٓس الهحكهة بعد قراءتً ب اتخاذ اإلجراء السٓرع و الهؤقت الذي ٓطمبً، ٓو

                                                 
ة والتطبٓق ، دراسة هقارىة، الطبعة االولِ ، هؤسسة الحدٓث لمكتاب ، - 1 ادة ، القضاء الهستعجل بٓن الىظٓر طارق ٓز

 441، ص4993لبىان ، 

 467رشٓد خموفْ ، قاىون الهىازعات االدآرة، هرجع سابق ،  ص - 2
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 1لألسباب الهضهىة فْ الدعوى لتقٓرر قبول حالة االستعجال هن ساعة إلِ ساعة أو رفضٍا
، 

ا حتِ صدور الحكم فٍٓا  و ركن االستعجال ال ٓتحقق فقط حٓن رفع الدعوى بل باستهراٌر
االستعجال أثىاء ىظر الدعوى الهستعجمة وجب عمِ القاضْ الهستعجل أن آضا فإذا زال 

ا ىوعٓا الىعدام ركن االستعجال عىٍا حتِ ولو كاىت فْ هرحمة  ٓحكم بعدم اختصاصً بىظٌر
  2االستئىاف 

وفْ الختام ٓهكن القول ان شرط االستعجال ضروري لقبول الدعوى كها ىصت عمِ ذلك 
ِ القاضْ التأكد هن وجود حالة هن شأىٍا التأزم أو ضرورة هن ق إ م إ وعم 991الهادة 

اتخاذ تدبٓر تحفظٓة الزهة ال تقبل التأخٓر اها القضآا التْ اقر فٍٓا الهشرع االختصاص 
بالىظر فٍٓا لمقاضْ االستعجالْ االداري والتْ اعتبر فٍٓا االستعجال هفترض بقوة القاىون 

تعجال فٍٓا كون ان الهشرع هىح االختصاص فٍٓا فٍٓا فٍىا ال هجال لمبحث عن ركن االس
 بىصوص خاصة 

                                                         شرط عدم الهساس بأصل الحق  -ثاىٓا
االستعجال، وحدي حتِ ٓعمن قاضْ االهور الهستعجمة إختصاصٍا، ال ٓكفْ توفر شرط 

أن ٓتحقق هن توفر شرط ثاىْ فْ الدعوى  بالىظر فْ طمبات الهستعجمة، بل ٓجب عمًٓ
و شرط  عدم الهساس بأصل الحق.  االدآرة االستعجالٓة،أال ٌو

لقد استعهل الهشرع  هصطمح عدم الهساس بأصل الحق، فْ قاىون االجراءات الهدىٓة القدٓم 
 ق إ م القدٓم، فٓها ٓعمق بالقضاء االستعجالْ االداري اها فْ 486هكرر و474فْ الهادتٓن 

ة الجدٓد، فقد ىص الهشرع عمِ ٌذا الشرط، فْ الهادة  قاىون االجراءات الهدىٓة و االدآر

                                                 
االختصاص الىوعْ لقاضْ -الههٓزات األساسٓة لمقضاء اإلستعجالْالقواعد و -هحهد اإلبرآٌهْ : القضاء الهستعجل - 1

 449-444األهور الهستعجمة، الجزء االول ،دٓوان الهطبوعات الجاهعٓة   ص:

 40طاٌري حسٓن ، هرجع سابق ، ص - 2
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33 

"ال ٓهس االهر االستعجالْ اصل الحق " و آضا استعهل ٌذا الهصطمح ، فٓها  303
 "ال ٓىظر فْ اصل الحق ".  948ٓخص االستعجال االداري فْ الهادة 

عدم الهساس هصطمح واحد، فقد استعهل "غٓر ان القضاء فْ الجزائر، لم ٓستقر عمِ 
الهىازعة واستعهل "عدم الهساس او الفصل فْ الهوضوع " كها استعهل "  بأصل الحق"

،غٓر ان ٌذا االختالف، فْ استعهال الهصطمحات ال ٓشكل هن  1" الجادة او الىزاع الجدي
 الىاحٓة الهعىِ او التطبٓقٓة أي اشكال 

ٍم حول شرط عدم الهساس بأصل الحق، غٓر اىٍم اختمفوا فْ اها فقٍاء القاىون، رغم اتفاق
  2تحدٓد هفٍوهً فكل عرفً حسب الهىطمق الذي ٓىطمق هىً .

هعىِ عدم الهساس بأصل الحق، ٌو كل ها ٓتعمق بٍا فقد عرفً االستاذ هحهد عمْ راتب "
غٓر فٍٓا ، او فْ  وجودا وعدها ، فٓدخل فْ ذلك ها ٓسهِ بصحتٍا او ٓؤثر فْ كٓاىٍا ٓو

   3"االثار القاىوىٓة التْ رتبٍا القاىون او التْ قصدٌا العاقدان
اصل الحق ٌو صهٓم ىزاع الىزاع الهوضوعْ ، ٓتحسس وقد عرفً االستاذ حسن عكوش " 

القاضْ ظواٌري ال لمهساس بحق أي هن الخصوم ، بل االتخاذ اجراء وقتْ لحهآة صاحب 
 4وع "الحق االرجح حتِ ٓفصل فًٓ قاضْ الهوض

فات الهذكورة اعالي، ٓهكن  وعمًٓ وهن خالل ىصوص الهواد السابقة الذكر وهن خالل التعٓر
 :ْ  ان ىستىتج عدة خصائص لٍذا الشرط ٌو

ٓأهر القاضْ االستعجال ق إ م إ تىص عمِ ان"  948ٌذا الشرط هوجً لمقاضْ فالهادة  -
فصل فْ اقر  " ٓعىْ اىً ٓجب  ب االجالبالتدابٓر الهؤقتة . ال ٓىظر فْ اصل الحق ن ٓو

 عمِ القاضْ التقٓد بٍذا الشرط وال ٓقضْ بها ٓهس بأصل الحق 
                                                 

ة ، بشٓر بمعٓد ، - 1  55هرجع سابق ، ص القضاء الهستعجل فْ االهور االدآر
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ٓأتْ ٌذ الشرط بعد شرط االستعجال أي ان القاضْ ٓراعْ ٌذا الشرط بعد ان ٓىعقد -
ذا بتوفر عىصر االستعجال                              االختصاص لً و ٓكون هختص ىوعٓا ٌو

 اٍب عتهتٓ ْتلا طةمسلا ُده ددٓح طشرلافٍذا  لستعجااال قاضي  سلطة حدود وضح-
  لبأص  ساهسلا َوا دهف .ارسٍاهٓ وً ال وكهٓي تلا تآحالصلا ُدهَ لاجعتساال قاضْ

 لاجه فْ لخدَٓ، قاضْلا طةمس  دَدح وهَض ابساىه راءااج وَكٓ وا وهكحق ٓلا
عو حدَد  َخرَجا ةطمسمل زاَتجا رتبعا،ًتاحق ذلا لَاىِ تلا يزَاا تجهَ.ًصصاتاخ

 االختصاص .
وهن ٌذي الخصائص ىستىتج ،ان الهقصود بأصل الحق، الذي ٓهتىع عمِ قاضْ االهور  

كل هن الطرفٓن قبل  تالهستعجمة الهساس بً، ٌو السبب القاىوىْ الذي ٓحدد حقوق والتزاها
ل، الذي هن شأىً  تاالخر وال ٓجوز ان ٓتىاول ٌذي الحقوق وااللتزاها بالتفسٓر والتأٓو

الهساس بالهوضوع الىزاع القاىوىْ، بٓىٍها كها لٓس لً ان ٓغٓر او ٓعدل هن هراكز 
الخصوم، او ان ٓعرض فْ اسباب حكهً إلِ الفصل فْ الهوضوع او ٓؤسس قضاءي فْ 
، الطمب الوقتْ، عمِ اسباب تهس بأصل الحق او ان ٓتعرض الِ قٓهة الهستىدات الهقدهة

 هن احد االطراف او ٓقضْ فٍا بالصحة او البطالن .
 َ ذٓفتىلا قفَ وّٓ بارداال لجعتهسلا ءقضالع ااَىا الفتخاحق بلا لصا نٍَهف مفتخَٓ
 ، تآرحلا لاجعتسا َا ئناله راءاج ذخاتبا رهاالَا رٓبخ وٓٓعت َا ْقٓقحتلا لجاعتسالا

  قحلا  أصلب  ساهسلا  دنع  طرش  رتبعٓ،  ةٓارداال  تراراقلا  ذٓفىت  قفَل اهج ففْ
 رثاال داعتبسبا ّارداال رراقلا ذٓفىت فقَٓ ّارداال قاضْلفا ،لٓدعتلا َا ءاغلاالَ ٌّ ذلا
 رهاال الثه عٓطتسٓ الف ،ًٓتعَرشه فْ لٓفص وا َود طقف ءاغلإلاب وعطمل قفَهلا رٓغ
              .1عَضَهلا ضْابق طىَه هراال كلذ وال ًىع ضَٓعتلا َا رارق لطابإب
 وه تابثاال ةلدا حفظ َا عهج ٌَ اٍىه فدٍلا وفا رةبخلا َا ةلحا تاثبا لهجا فْ اها
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 نَصخمل ةَٓىىقالا مهراكزل ةٓاهح ، تقَلا رَرهب ْفتتخ َا رٓغتت وا ِشٓخ ةٓدها ئعاقَ
 هسٓ وا َود ةمحاص ٌْ اهك عئاقَلا ٓرَتص َا تابثبإ ربٓخلا َا فظَهلا نقَٓف ،
 1ةىٓىَقالا بىاَجلا

وتجدر االشارة الِ اىً ٌىاك عدة قرارات لمهحكهة العمٓا وهجمس الدولة فاصمة فْ ٌذا 
الشرط ىذكر هىٍا :                                                                       

 ربٓخلا وأب" 4990 واَج 46 ٓخراتب اٍل رارق فْ آعملا ةكهحمهل ةٓارداال ةغرفلا قضت
 دىع عَضَهلبا سه دق َوكٓ،راراالض ةىٓاعه دقص لاجعتساال قاضْ رفط وه ٓوهعلا

 ِمع ءااىب ضَٓعتلبا قضِ اهدىع وَىاقلا فلخا عَضَهلا قاضْ واَ ضَٓعتمل ًرقتط
 وفإ كلذلَ  .ررضلاهعآىة  إال ًتهٍه وكت نل ّذلا ربٓخلا كلذ فرط وه ددحهلا رٓدقتلا
 ".2حقلا لبأص ساسه دَج َل  الباط وَكٓ ْلجاعتساال هراال ِمع ضَٓعتلا ءاىب

 ةلاح تٓثب وا لدب اىٌ ربٓخلا وا ثٓح " اء فْ إحدى قرارات الهحكهة العمٓا آضاجوقد "
 َققح سهٓ ّذلا ضَٓعتلا عَضهَ ِلا ضرعت ، ْعدهلا فرط وه اٍب ِعدهلا ررضلا
 َءض ِمع ْلاجعتسالارهالا نكحب ًل ةطَىهلا  ةهٍهلا زَاجت دق كلذب  وَكٓف ، فارطالا
                                                    ...يالعا ةرَكذهلا ةداهلا
 ضَٓعتلا بمط ءابى ٌََ ، وَىاقمل فلاخهلا بىاجلا اذٌ ِمع سسؤهلا وعطلا وا ثٓح
                                                       "3طالاب وَكٓ ، ْلاجعتسالارهالا ساسا ِمع
 ةٓاغ ِلا رٓمغل رقاعلا ارةداال عٓب لٓجتأ بمط وا" آعملا ةكهحهلا ءقضا ررق كلذك
  ةهث  وهحق َلا لاص هسٓ  بمط َع ٌَضَهلا ءقضا ناها اعٍه رئادلا  عزاىلا ْف لفصلا

                                                      ".االختصاص ندعب  ءقضالا  بَج
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 ٌَ ،ةٓبرضلا دٓدستب فٓكمتلا ءاغلا بمط وا" آعملا ةكهحهلا تررق اقٓسلا سىف ْفَ
  بجتَسَٓ دّج عزاىلفا ةهث وهَ، ْ ظتحف ءاراج درهج سٓلَ ،عَضَهلا فْ بمط
                                                               ".1االختصاص دنعب ءقضالا
 رةَرض ٌارربت ةَٓىىاق ةٓلا دعٓ قحلا لبأص ساهسلا ندع طرش وا دىج رٓخالا ْفَ
  قَحقلة فْ آئاٍىة َٓعبصفة قط لّ ٓفصذلا،ع َضَهلاء قضا وٓب صاصتاالخ عٓزَت
.                      اٍل ةتقؤهلا ةٓاهحلا رٓفَت ِلا فدٍٓ ّذلا ،ْتقَلا لاجعتساال اءقض وٓبَ

 ن إ إ ق 947 ةداهلا نكبح اٍتدئافَ آٍتهاٌ دقفت حقلا لبأص ساهسلا ندع ةدعاق وا اال
 ْتلا ٌْ ةٓارداالاالستعجالٓة  َُدعلا فْ لتفص ْتلا ةمٓكشتلا وا ِمع صىت ْتلا
 .عَضَهلا َُعد ْف رظىت

ة وطرق الطعن فٍٓا  الهطمب الثاىْ :إجراءات هباشرة الدعوى اإلستعجالٓة االدآر
" هجهوعة هن  فْ االجراءاتٓذكر قاىون االجراءات الهدىٓة واالدآرة تحت عىون "

ظٍر هن  935الِ  993الالجراءات الهتعمقة باالستعجال االداري ضهن الهواد هن  ٓو
صٓاغة ٌذي الهواد اىٍا اجراءات هشتركة تخص جهٓع حاالت االستعجال االدآرة .           

 ثالثل صخصهلا ْىاثلا لصفلا وهض، تراءاباإلج قعمتهلا ْىاثلا نسقلا دَجَ وكل
 اذا ها لَح لؤاستلا رٓثٓ ، تالحا عبس نٓض ّذلا ّارداال لجاعتساال وه تحاال
 لجاعتسالل  ثالثلا  تحااللا  صخت ْ ىاثلا  نسقلفْ ا  آٍمع صَصىهلا تراءااالج تىكا
 ِمع قبطت لٌ َا ؟ةرٓاالخ يذٍل صخصهلا لفصلا فْ اٍجرادا نكبح ،  فقط ّ ارداال
 ؟لاجعتساال تحاال وه زءجل نظىه لفص وهض اٍجاهدا نغر لجاعتساال تالاح عٓهج

 اٍبَٓبت خاصة  ةفصبَ ةىَٓىقالا داَهلا بٓترتل وا ْفَمخ  دٓشر  ذاتساال ُرٓ كلذ فْ
 َ داَهلا نٓرقت وه ةدئفالا ها الاَ اٍقٓبتط لهجا صخت اراثا وٓعه واىَع تحت اهعٍجَ

ىٍعىافْ تقسٓهات تتهٓز حسب  ادراجٍا  .آو
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ْ وقف ال تىطبق إال عمِ  935الِ  993وبذلك فإن الهواد هن  ثالث حالة لالستعجال  ٌو
. غٓر ان باقْ الدعوى  التىفٓذ ، الحٓرات االساسٓة ، والدعوى االستعجالٓة التحفظٓة

 1االستعجالٓة االدآرة تخضع الِ ىفس االجراءات ها لم تتعارض هع الهواد الهىظهة لٍا
ة   الفرع االول: إجراءات سٓر الدعوى االستعجالٓة االدآر

ا فْ  فبعد ان تطرقىا الِ الشروط اىعقاد الدعوى االستعجالٓة االدآرة والتأكد هن توفٌر
الدعوى فإن االلتجاء بٍذا الدعوى الِ القضاء ٓخضع الِ اجراءات سٓر هحددة ىوردٌا 

 حسب تسمسمٍا كالتالْ 
ضة االفتتاحٓة لمدعوى االستعجالٓة -10  :  العٓر

ْ العىصر الهحرك لمدعوى ، لذلك وجب احترام ال ا فٍٓا سواء ٌو شروط الواجب توفٌر
هن ىفس القاىون  01تحٓمىا الِ الهادة التْ و  608الشروط الهىصوص عمٍٓا فْ الهادة 

 929الهتعمق بالعٓرضة االفتتاحٓة بصفة عاهة إضافة الِ شروط خاصة اوردتٍا الهادة 
ة لدعوى تتعمق بالدعوى االستعجالٓة االدآرة وطبق لٍذي الهواد فإن العٓرضة االفتتاحٓ

 االستعجالٓة ٓشترط لقبولٍا توفر البٓاىات التالٓة 
 الجٍة القضائٓة التْ ترفع اهاهٍا الدعوى 

 اسم ولقب الهدعْ وهوطىً  
 اسم ولقب وهوطن الهدعِ عمًٓ ،فإن لم ٓكن لً هوطن هعموم ، فأخر هوطن لً 

ً القاىوىْ او االشارة الِ تسهٓة وطبٓعة الشخص الهعىوي و هقري االجتهاعْ وصفة ههثم
 االتفاقْ  

 عرض هوجز لموقائع والطمبات والوسائل التْ تؤسس عمٍٓا الدعوى 
دة لمدعوى    االشارة عىد االقتضاء ، إلِ السىدات والوثائق الهٓؤ

ذا ها  إضافة الِ ٌذي البٓاىات ٓجب عرض االوجً الهبررة لمطابع االستعجالْ لمقضٓة ٌو
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طبٓعْ الن ذلك هن شأىً ان ٓعطْ صورة ها عن وذلك اهر "  921ىصت عمًٓ الهادة 
  1الطابع االستعجالْ لً"

هع ذلك وجب هراعاة االختصاص الىوعْ واالختصاص االقمٓهْ فْ رفع الدعوى استىادا 
 الِ ها ورد دراستً فْ الهطمب الثاىْ هن الهبحث االول هن ٌذا الفصل 

ردٌا طبقا االحكام الهادة      وبعد ذلك ٓم قٓد ٌذي الدعوى فْ سجل خاض تبعا لترتٓب و 
سجل اهٓن ضبط  إ ن إ ق 08 وال ٓتم قٓد الدعوى اال بعد دفع الرسوم الهحددة قاىوىا ، ٓو

الجٍة القضائٓة الهختصة رقم القضٓة وتآرخ اول جمسة عمِ ىسخ العرائض االفتتاحٓة 
سمهٍا الِ الهدعْ هن اجل تبمٓغٍا عمِ ان تحدٓد تآرخ اول جمسة ال ٓخض ع الِ هٍمة ٓو

عشٓرن ٓوم كها ٌو فْ الدعوى العادٓة واىها ٓكون االستدعاء الِ اقرب جمسة ههكىة طبقا 
هكن اتخفض الِ  إ ن إ ق 926لمهادة  ساعة فْ حالة االستعجال الهتعمق باىتٍاك  86ٓو

ساعة فْ حالة االستعجال القصوى الهادة  28وتخفض الِ   إ ن إ ق 921الحٓرات الهادة 
                                                                                إ ن إ ق  110
ضة االفتتاحٓة لمدعوى -2                                                     تبمٓغ العٓر

 نَصخمل  حىهتَ ، نٍٓمع ِ عدهلاِ لاق إ م إ " تبمغ رسهٓا العٓرضة  998ىصت الهادة 
  او  درلا  تاركذم  ميدقتل  ،  ةمكحملا  فرط  نم  ةريصق  لاجا ةضٓرعلا  آهسر  غمتب

  وه   و اال استغني عنها دون اعذار"  بصرامة  لاجالا  هذه  مارتحا  بجي و  مهتاضحالم
 ْ ئقضا رهحض ِ لا  جًتَلا  ، ضةٓعرلا لٓجست  دعب ْ عدهلا ِ مع  بجتَسٓ  كلذ
   ةددحهلا  ةمسجلا ْ ف  رَضحلبا ً ٓمع ِ عدهلا  فٓمكت  لاج  وه  ، آهٓقما صتخه
                           . طبضلا ةىاها ُدل ةعدَهلا ةضٓعرلا وه  خةسى ً هٓمستَ
 راسه فْ ةٓساسا ةَخط دعٓ ثٓح ، ةٓاٌجَلا أدبه تحقق ، ةٓئرااج ةمٓسَ فٓكمتلفا
 تءااعدباال ًٓمع ِعدهلا ةٍجاَه ندع اضْقتلا لَصا فْ رَصتٓ ال ذا ، ُعَدلا
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  وا                                                              ءقضالا ناها يدض ةٍجَهلا
  اٍىكل    ،َُعدلا  حاتتفا  ضةٓرع  عآدبإ  أشىت  ةهَصخلا وِ امع رقتسه ْ ئاراالج ً فقلا

 يآا ً هسمٓ  ررهح ِ ضتقهب ،  ةمسجلا  رَضحل ً ٓمع ِ عدهلا  فٓكمتب اال دقعىت ال
 فٓمكتب ْدعهلا نٓق نل اذفإ ، اٍب لَهعهلا تراءااالج َ دعاَقمل اقبط  ،ْئقضا  رهحض

 ةهَخصلا دقاعىا ندعل ةلَبهق رٓغ ايعَد وا لَقلا وٓعتٓ ، رَحضمل ًٓمع ِعدهلا
 1ةئٓاقضلا

جب ات ٓوفر فْ هحضر التكمٓف  بٓاىات وشكمٓات ىصت عمٍٓا الهادة  وان  09و 06ٓو
و الهحضر القضائْ   ٓقوم بً الهكمف بالتبمٓغ ٌو

ة -1                                            التحقٓق فْ الدعوى االستعجالٓة االدآر
 يذٌ َوهضهَ ، ةٓقٓتحق تراءااج اٍَىكب ةٓارداال داَهلا فْ قاضْتلا تراءااج زٓهتت
 بمغا فْ آٍٍجَتَ ُعَدلا ارةدا َ رٓٓست ِلتَٓ ّارداال اضْقلا وا ٌَ ةٓخاصلا
-                                          : وٓببس ةٓخاصلا يذٌ دهرَ امٍحراه
 ةَٓعضَه َا ةٓىٓع ةهَخص فْ لثهتت اه ابلغا ةٓارداال ةهَصخلا وا ٌَ: لَالا -
                                                                                .ّارداال اطشىلا تهجاال لك نكتح ْتلا ةَٓعهشرلا ةدعقا اٌدره
 ارةداال عتهتت ثٓح ، ةٓارداال ةعزاىهلا ْرفط زكره تَتفا ٌَ :الثاىْ َ -
  قاضْلا  لخدت  بجَتٓ  اهه  تابثاال  ةلدا  وه  اٍىهكتَ، ةهاعلا ةطسملا تزااتٓهبإ
 ةدعاسه ِقمتٓ وا درفمل احتٓ واَ ،هراكزلا وٓب  وازَتلا  وه  عَى  قٓقحتل ّ ارداال
                                                                          .2 حقً تاثبا لهجا فْ ءاضقلا
 دعاَقلا ضعبل عضتخ ٍْف ةئٓاضق ُعَد ةٓارداال ةٓلجاعتساال َُعدلا وَكل راظىَ
  ةٓارداال  ةٓلجاعتساال ُعَدلق فْ آقتحلا  تراءااج  زٓهتتَ .بمطلفْ ا قٓحقتمل صةخالا
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10 

ل ٓفص  ق إ ن إ "921"ةداهلفْ ا ءها جا بسح اذّ ٌَفَشلا َ ْباتكلا عباطلة َآٌجاَلبا
                        ."ةَٓفش َ ةٓباتك ، ةٌٓاجَ تاءارجال َفقال قاضْ االستعجا

                                                        الطابع الوجاٌْ : أ (
  ةٌٓاجَلارشٓد خموفْ  ذاتسا االرفٍع دقَ، اٍفٓرعت وَة دٌٓجاَلا كرذب  قإ ن إ فِتك"إ
 قٓقحت،  نقٍَقح وع عافدلا لجا وه  نَصخلا نالعا وهضت  ةمٓسَ ٌْ  ةٓىَىاق  ةدعاقك
 تاٍجلا زٓحت ندع راطا ْف ةٓضقلا ْف لصفلا َ ّرادالا ْضاقلا ناها نٍبٓى ةاَاسهلا
"                                                                                                                           "1ةئٓاضقلا
 رهال قعمتَٓ ْئقضا راءاج اّ ِمع قبهط نعا ْىَىقا أدبه ٌَ ٌْجاَلا عباطلا وا اّ"
 فرَتت  وأَ ،ة ٓئقضالاُ عَدلاً همحت  اهب رفط  لك  نالعا ْ ضتقٓف  اعفدلا قَبحق  اىٌ
 ".2جهٓعا عىاصرٌا ةعرفً هل

وتٍدف الوجآٌة الِ الهساواة بٓن الخصوم اهام القاضْ و اضفاء الشفافٓة فْ التقاضْ هع 
ضهان عدم اىحٓازي واحترام هبدأ حق الدفاع                                             

 اهىٓح إ ن إ ق 998 ةداهلا كلذ ِمع تىص دفق ةٌٓجاَلا قبٓطت ةٓفٓك صٓخ اهفَٓ
  اراهٍتَاح  نٍتحظااله َا درلا  تكراذه  ٓندقتل  ةٓرقص  لجاآ َنصخلا ىحه ِلا تراشا
 لفصلا لٓطعت كلذ وع جتى اذا ةٌٓاجَلا بسح لعهلا دّتفا بمٓط ً ىا  اال . ةراهصب

 عباطلا عه فٓكتلا بمطتت ةرٓاالخ يذٌ تآضتهق وا ذا ،ةٓارداال ةٓلاعجتساال َُدعلا فْ
 لاجآ ِمع ةٓارداال َ ةىٓدهلا تراءاجالا وَىقا ىصٓ ددصلا اذٌ ْفَ ، ْلجاعتساال

                           (         3. 930 َ 999، 998 ، 990 ، 949 ةداهلا ) رةٓقص

                                                 
ة ، الجزء الثالث ، الهرجع السابق ، ص- 1  50رشٓد خموفْ ، قاىون الهىازعات االدآر

ة ، هجمة هجمس الدولة ، العدد التاسع ، هراد بدران ، الطابع التحق - 2   45،ص 9009ٓقْ لإلثبات فْ الهواد االدآر

ة ، الجزء الثالث ، الهرجع السابق ، ص- 3   50رشٓد خموفْ ، قاىون الهىازعات االدآر
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 تراءاجالل ةٓدٓمقتلا صئخصالا وه ْباتكلع اباطلا ربتعٓ:   ب(الطابع الكتابْ والشفوي
 1ئٓسٓة كتابٓا.راالجراءات بصَرة رَدت  ثٓح، ة ٓارداال ةئٓقضالا

ة الطابع الكتابْ إلجراءات التحقٓق االدآرة فْ  ٓىظم قاىون االجراءات الهدىٓة و االدآر
، 810، 899، 893،891، 845، 09هجهوعة هن هوادي كإجراء أصمْ و اساسْ ) الهادة 

(                                   887، 886، 881( كها سهح بإجراء ٓطبعً الجاىب الشفوي )
االصل فْ اجراءات التقاضْ ان تكون هكتوبة هن ق إ م إ عمِ ان "  09دة وقد ىصت الها

 نَصخلا َ ضْاقمل حهسٓ ثٓبح ةدٓج ةلادع واهض فْ ْباتكلا عباطلا ةٓهاٌ وهكتو"  
 ةٌٓاجَلا دٓسجت فْ  ةئٓقضالا تراءاجاللْ باتكلا عباطلارك اشا ٓهك  ةٓقضلا عالطالاب
 .2طبٓعٓة احداث عمِ ةفصب
ق إ م إ التْ تىص عمِ اىً  845 ةداهلا ناكاح فْ شرةابه فةصب ْباتكلا عباطلا دسجتَٓ

" وٓشهل ذلك آضا  ناحه هن ةعقَه ةضٓرعب ةٓرادالا ةهكحهلا ناها َُعدلا عفرت : "
ق إ م إ اها فٓها ٓخص  993الدعوى االستعجالٓة االدآرة كها ىصت عمِ ذلك الهادة 

ة فْ الدعوى  ة ، غٓر ان االجراءات الشفٓو ة التحقٓق فٍىا ٓتعمق االهر بالهرافعات الشفٓو شفٓو
واىها تتعدى ذلك  االستعجالٓة ال تقتصر عمِ تدعٓم او تفسٓر الطمبات الهكتوبة 

 لخصوصٓة ٌذي الدعوى 
                                            ج( طابع السرعة                                        

                   اٍب  عتهتت  زةٓه  ناٌ  دعت  ةٓارداال  ةٓلجاعتساال ُ َاعدلا  فْ  لفصلا  ةعرس  وا
 َ عضاَاال رارقتساَ ةلادعلا قٓتحق فْ ةٓصخالا يذٌ ةٓهالٌ راظىَ ،َُاعدلا  يذٌ
" ٓفصل فْ أقرب االجال " ق إ م إ بقولٍا :  948الهادة  كلذ ِمع تىص دقَ ،3تهالاهعلا
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ة ،  رشٓد خموف ، ىفس الهرجع ، - 2  15ص  قاىون الهىازعات االدآر

ة ، الجزء الثالث ، الهرجع السابق ، ص- 3  50رشٓد خموفْ ، قاىون الهىازعات االدآر



ة         الفصل األول   الهبادئ االساسٓة لمدعوى االستعجالٓة االدآر
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 -4   .914،  931،  998وقد اكدت عمِ الطابع السرعة فْ االجراءات فْ عدة هواد هىٍا 
  وا                                                                       الحكم فْ الدعوى االستعجالٓة:

  ياىهعب  نكحلاَ  ، ْ ئاقض  نكح  رةَص  فْ  عقٓ ْ لاجعتساال  بمطلا  فْ  لفصلا
 احٓحص الٓكشت ةشكمه ةكههح وه ردصالا رارقلا" ٌَ ورقاهلا فقًلا بٌذه ْف  صخالا
خصوهة رفعت الٍٓا وفق قواعد الهرافعات ، سواء كاىت صادرا فْ   فْ ، ةصتهخ َ

 1هسألة هتفرعة عىٍا " ْف َا ًىه شق فْ َا ةهَصخلا عَضهو
    ،ةمجعتهسلا  ةهَخصمل  جةٓتى  رتبعٓ ّ ارداال ْ لاجعستاالْ ضاقلا  وع ردصالا  نكحلفا
  ةجٓتىلا  تىاك َ لَ ِ تح  ،هرا َ ا رارق َا نكبح ْ ٍىتت  واَ  دبال  ةٓئاضق  ةبلهطا لكف
 صاصتخال ندعب ءقضالا َا اركٍت َا ةهَخصلا طَقس َا ًلبَق ندع َا والطبب نكحلا ْ ٌ
 ، ةدعا ناكاالح ًٓف ردتص ّذلا لشكلا فْ ْلجاعتساال هراال ردٓص وا بٓج كلذل 
 َُعد فْ تبلا اٍب طىَهلا ةٓعاهجلا ةمٓشكتلا لبق وه ًٓف والىظر ًٓببست بٓج اهك
(                                                                        947)الهادة  عَضَهلا
 فْ ةٓداعلا ناكاالح وه ريٓغ وع ةٓلجاعتساال ةداهلا فْ ردصالا نكحلا مفتٓخ ال َ

 2عَضَهلاالفاصمة فْ 
 
 
 
 
 

ة   الفرع الثاىْ : طرق الطعن فْ الدعوى االستعجالٓة االدآر

                                                 
 173بربارة عبد الرحهان ، الهرجع السابق ، ص- 1

 397حسٓن عبد السالم جابر ، الهرجع السابق ، ص- 2



ة         الفصل األول   الهبادئ االساسٓة لمدعوى االستعجالٓة االدآر
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  وآبت  لالخ  وه  كلذَ  ٓةارالدا واهر االستعجالٓة اال  ةعجاهرل  الفرع   اذٌ  اىخصص
 الطعن فٍٓا  تٍا لمطعن و طرقٓمبقا  دُه

ة لمطعن    اوال:قابمٓة االواهر االستعجالٓة االدآر
 ةٓلجاعتسالا اهرَاال ٓوب ةٓرادالاَ ةىٓدهلا تراءااالج َوىقا فْ عهشرلا قرف دقل
حٓث ىص صراحة عمِ عدن قابمٓة الطعو فْ ، حٓث قابمٓة الطعو فبٍا  وه ةٓاردالا

 وع تسكَ آٍف وعطلا زَجٓ ْتلا ةٓلجاعتساال اهرَكها ىص عمِ اال، االَاهر بعض 
 : مْٓ اهك كلذ وٓبىسَ راالخ ضعبلا ِمع صىلا

 هراَالا فْ وعطلا قربط صاخلا نسقلا وهض ةدارَلا إ ن إ ق 936 ةداهلا تىص -
 ذٓفىت قفَب قعمتهلاق إ م إ  949 داَمهل قآبتط رةدصالا اهرَالا وا ِمع ةٓلاجعتسالا
 ّبأ قةعمتهلا ضئارع ِمع اهرَالاب  قةعمتهلا إ مإ  ق  994و الهادة ةٓارداال تراراقلا
 قغملا َا الءتٓسالاَ ّدعتلا ةلحا ْفَ َُقصلا لاجعتساال ةلفْ حاّ رَرض رٓدبت

 فْ ْضاقلا اٍب هرا وا قبس ْتلا رٓبادتلا لٓدعتب قةعمتهلا إ ن إ ق 999 ةداهلا َ ّراداال
 .قابمة الّ طعو غٓر راهَا ٌْ، رافطالا بمط ِمع ءااىبَ ةدٓدج تآضتهق رٍَظ ةلحا

ة الهىصوص عمًٓ فْ غٓر اىً  تجدر االشارة الِ ان ورود االهر بوقف تىفٓذ القرارات االدآر
ق إ م إ التْ  937فْ االواهر التْ ال ٓجوز الطعن فٍٓا ٓتىاقض وىص الهادة  949الهادة 

ٓوها و"ٌذا التىاقض هن  45تىص صراحة عمِ قابمٓة ٌذي االواهر لألستئىاف فْ اجال 
    1الداري لذا وجب عمِ الهشرع التدخل االزالة ٌذا التىاقض"شأىً عرقمة عهل القضاء ا

 " : ًىا ِمع إ ن إ ق 917 ةداهلا عمٍٓا تىصاها االواهر التْ تقبل الطعن فٍٓا فقد 
 سمجه ناها فاتئىسالاب وعطمل يالعأ 921 ةداهلا ناكحال اقبط ةرداصلا رهاَالا عضخت"
 ةلاحلا يذٌ ْف .غٓمتبلا اَ ْهسرلا غٓمتبمل ةٓلاتلا اهَٓ (01) رشع ةسهخ لالخ ةلَدلا
 "ةعاس(86) وٓعبراَ واهث لجا ْف ةلَدلا سمجه لصفٓ
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 ، ةٓساساال تآرحلا ةٓاهحل ةٓراهلا ةٓلجاعتساال َُعدلبا ق إ م إ  921وتتعمق الهادة 
اهام هجمس باالستئىاف  وعطمل  ةمبقا  َوكت  ،  ددصلا  اذٌ  فْ  رةدصالا  اهرَاال " وا اّ

 ٓوها 01اجل الدولة وفْ 
و  ةٓلجاعتسا َُعد ضرفب ْتقض ْتلا اهرَاال وا ِمع عرهشلا صى اهك  دنعبا

  فاىئتسا ةلاحْ ف" ق إ م إ 916 "ةداهلا فْ  ءهاجا  اذٌَ فائىتالسل ةمباق  وَكت صاصتاالخ
 ةداهمل اقفَ ردص ْعَىلا صاصتخالا ندعب َا لاجعتسالا َُعد ضفرب ِ ضق رها

  وهَ                   .""دحاَ رشٍ لجا ْف ةلَدلا سمجه لصفٓ يالعا 991
و اهر قضائْ  ضآا  آٍف  وعطمل  ةمبقالا  اهرَالا  دعب ردٓص االهر بالتسبٓق الهالْ ٌو
 رهالآكون  ق إ ن إ عمِ اىً : " 981تىص كلذلة ٌَٓاجَلا ُعَدلا تراءااج ذافتىسا
 ةسهخ    لجا لالخ ةلَدلا سمجه  ناها فاتئىسالل الباق ةٓرادالا ةهكحهلا وع رداصلا
ٓتم  بجَهب تنٓ ّذلا ٌَ ْهسرلا غٓمبتلاَ.""ْهسرلا غٓمتبلا خٓرات وه اهَٓ (45) ةرشع

 1بهوجبً هحضر ٓعدي الهحضر القضائْ 
ة   ثاىٓا: طرق الطعن فْ االواهر االستعجالٓة االدآر

 989الِ  989 وه داَهلا فْ وعطلا قرط ةٓارداال َ ةٓدىهلا تراءااالج وَىقا ددح
  قرَط  ةضراهعلا َ   فائىتساال  فْ  لثهتت ْ تلاَ  ةدٓاعلا  وعطلا  قرط ِ لا وصىفٍا

 َ ةهَصخلا وع جرحالا رٓغلا ضراتعا ، ضقىلبا وعطلا ٌَْ  ةٓداعلا  رٓغ  وعطلا
 .رظىلا ةداعا ساهتلا
  وعطمل  دحاَ  قٓرط ِ مع  الإ  ةٓاردة َاالىٓدهلا تراءااالج وَىقا فْ عهشرلا صىٓ نل
 ِلْ امٓ اهٓف ضرىتعس اذل  ، فاىئتاالسٌْ َ اال ةٓارداال ةٓلجاعتساال رهاَالا فْ وعطمل
ا الطٓرق الوحٓدة  ٌاازَج ندع ببس وٓبىل وعطلا قرط ْقبا ثم الِ االستئاف بعتباٌر

 لمطعن 
                                                 

 419هسعود شٍٓوب ، ىفس الهرجع ،ص  -1
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                                                                                     طرق الطعن الغٓر جائزة -1

                                                                    اوال: الهعارضة 
 فْ ردص ّذلا نكحلا ةعجهراب ةبلاطمهل عهشرلا اٍحتف ةٓدعا وعط قٓرط ٌْ ضةراهعلا
 لَا فْ تمفص ْتلا ةئٓاقضلا ةٍجلا ناها نكحلا جعارَٓ اعهمٍتسٓ ّذلا نخصلا بآغ
 1ةره

ة الجدٓد ان الهشرع الجزائري فْ قاىون االجراءات الهدىٓة و لم ٓىص صراحة عمِ  ،االدآر
كها لم ٓىص عمِ استبعادٌا كوسٓمة لمطعن فْ  ،اهكاىٓة الهعارضة فْ االواهر االستعجالٓة

عمِ عدم  هها ٓدل ، االواهر االستعجالٓة االدآرة ولكن ىص عمِ الطعن  باالستئىاف فقط
ة الهعارضة فٍٓا كون اىً لو كان كذلك لىص عمٍٓا كها ىص عمِ االستئىاف   جوآز

  فْ  ةعرسلا  ضْتتق ْ تلا َ ا  عئاقَلا  فتىكت ْ تلا  اَءس  لجاعتساال  ةعٓبط  وا  اهك  
 تراءااالج اذكَ ، تراءاجالا زجاىا فْ ةعرسلا نتتح ْتلا َا ، لَاالجا دعٓاَهلا
 هع ضراعتت امٍك ، اتقؤه حقلا ةٓاهحل ْلجاعتساال رهاال اٍىهتض ْتلا ةرهصالا

  هع  ئنالتت  ال  اٍتعٓببط  ضةراهعلا  وبأ (P .telanoH)، حٓث قال  2ضةراهعلا تراءااج
                                                                         3لجاعتساال  تراءااج
 ّذلا ْبآغلا نكحلا واَ ًٓمع تبرتٓ ةٓلجاعتساال اهرَاال ْف ضةراهعلا ازَج ندعَ

 4ّرَضحلا نكحلا ةتبره فْ رتبعٓ ّارداال لجاعتساال قاضْ يردٓص
                                                                     ثاىٓا : الطعن بالىقض

 نكحلا ةعجراه ِلا ضقىلبا وعطلا فدٍٓ َال . ةٓدعا رٓغلا وعطلا قرط وه قةٓرط ٌَ
                                                 

الجزء االول ر،  61ذٓب ، الجدٓد فْ أحكام ههارسة طرق الطعن واالحالة القاىوىٓة ، ىشرة القضاة ، العدد عبد السالم - 1
ة الدرسات القاىوىٓة والوثائق ،   106ص  9009هدٓٓر

 55هحهد الصالح بن أحهد خراز ، الهرجع السابق ، ص  2

ة ،  بشٓر بمعٓد ، - 3  367الهرجع السابق ص  قاىون الهىازعات االدآر

 449الغوثْ بن همحة ، الهرجع السابق ، ص- 4
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  نكاحهلا  تىكا  اذا اهٓف رظىلاِ لاْ رهٓ لب  ،حًٓحصت ِ لا َال ً مٓدعت ِ لا الَ ،
 1اٍىع رةدصالا ناكاالح فْ ةهٓمس رةَبص ةٓىَىاقلا ئدابهلاَ صَصىلا  تقبط

 ةلَدلا سمجه صتخٓ" : ِمع  تىص ْتلاَهن ق إ م إ  911وحٓث اىً طبقا لمهادة 
 ةئٓاضقلا تاٍجلا وه ةجرد رخا ْف ةرداصلا تارارقلا ْف ضقىلاب وَعطلا ْف رظىلاب
 . ةٓرادالا
 ".ةصاخ صَصى بجَهب ًل ةلَخهلا ضقىلاب وَعطلا ْف كلذك ةلَدلا سمجه صتخٓ
 ةردصالا اهرَاال صٓخ اهٓف ضىق ةٍج سٓل ةلَدلا مسجه وا ن ٌذي الهادةه صمختسَٓ
 وع رةدصالا ناكحالا ةفكا ْف فاىتئسا ةٍج دعٓ لب ، ةمجعتهسلا رَهاالْقاض وع
 ردٓص ًىفإ ،استعجالٓا هراا ردصت اهدىع رةٓخاال يذٌ واراتبعا ِمع ةٓارداال نكحاهلا

 .2استئىاف كجٍة ةٓقضلا رظىٓ ةلَدلا سمجهَ ةٓئادبتا بصفة
 َ معت  ةٓئقضا  ةٍج  آٍف  رظىت  ةٓضقلا  وا  ساسا ِ مع  قَنٓ  ضقىلبا  وعطلا  ضآا
 َ معت ُ راخ  ةٓئقضا  ةٍج  دجَت ال  ناداهَ  .ًٓف  َوعطهلا  رارقلا  ترداص ْتلا  ةٍجلا

 رَصتٓ َال ، ةئٍٓاى ةفصبَ فاىئتسا ةٍكج ةٓضقلا رظىٓ ٍَف ْ لاتلابف  ،ةلَدلا  مسهج
 . اقبسا ٓوبهلا َحىلا ِمع راريق فْ ضقىلبا وعط كاىٌ وَكٓ وا

   .3ةٓارداال نكحاهلا وع رةدصالا االستعجالٓة اهرَالا فْ دعتبسه ضقىلبا وعطلا وفإ لذلك
 
                                                                   ثالثا : إلتهاس إعادة الىظر      
 ها وا رٓغ ، ةٓدعا رٓغلا وعطلا قرط وه قٓرط ٌَ يرَدب رظىلا ةداعا ساهتلا
  داعٓ  ةٓقضلا  ،رظىلا  ةداعا  ساهتلا  ةلحا  فْ ً ىا َ ٌ  ،ضقىلبا  وعطلا وع زيٓهٓ

                                                 
 199عبد السالم ذٓب ، ىفس الهرجع ؟، ص - 1

 هن ق إ م إ  913و  938و 973وفقا لمهواد - 2

ة ،  بشٓر بمعٓد ،- 3  930الهرجع سابق ص  قاىون الهىازعات االدآر
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 ًٓف َوعطهلا نكحلا ترداص ْتلا اٍتاذ ةٓئقضالا ةٍجلا  فرط  وه  آٍف  رظىلا
  ةٍج  ٌارظىت  ةٓقضلفا  كريذ  قبس  اكهَ ضقىلبا وعطلا ةلحا فْ اهٓىب ، ،ساهتلالاب

         .1ًٓف َوعطهلا نكحلا  ترداص ْ تلا  ةٍجلا  رٓغ ُ راخ  ةٓئقضا  ةٍج  ةئٓاقض
ها: 987والتهاس اعادة الىظر ال ٓكون اال فْ الحالتٓن الواردتٓن فْ الهادة                                                                                   هن ق إ م إ ٌو

 سمجه ناها ةره لَال تهدق ةرَزه قئاثَ ِمع اءابى ردص دق رارقلا وا فشتكا اذا-1
 .ةلَدلا

وال  "نصخلا دىع ةزجتحه تىاك ةعطاق ةقٓثَ نٓدقت ندع ببسب نصخلا ِمع نكح اذا -2
ذا طبقا الحكام  ٓكون التهاس اعادة الىظر اال فْ القرارات الصادرة عن هجمس الدولة ٌو

إللتهاس اعادة هن ق إ م إ  وهن ذلك ٓفٍم ان األواهر االستعجالٓة غٓر قابمة  988الهادة 
ذا عمِ  الىظر عمِ اعتبار اىٍا صادرة هن الهحاكم االدآرة ولٓس هن هجمس الدولة ٌو

الْ فْ القضاء العادي الذي ٓجٓز الطعن بااللتهاس فْ االواهر االستعجالٓة خالف االستعج
 هن ق إ م إ 191طبقا ألحكام الهادة 

                                               ربعا : إعتراض الغٓر الخارج عن الخصوهة 
 وع جرخالا رٓغلا ضراتعا فدٍَٓ ، ةٓدعا ٓرغلا وعطلا قرط وه قٓرط ٌَ
 لفصَٓ ، عزاىلا لاص فْ لفص ّذلا رارقلا َا نكحلا ءاغلا َا ةعجراه ِلا ةهَخصلا

                                         2وَىاقلاَ عئاقَلا ثٓح وه دٓدج وه ةٓقضلا فْ
  ترداص ْ تلا  ةٓئقضالا  ةٍجلا  ناها  ةهَصخلا  وع  جراخلا  رٓغلا  ضراعتا  عرفَٓ
         .3ةاقضلا سىف رفط وه ًٓف لفصلا زَجَٓ ًٓف وَعطهلا هراال َا رارقلا َا  نكحلا
 ةىٓاكها ِمع صىٓ نل ضآا عرشهلا وإف قةباسلا وعطلا قرلط ةبسىلبا لَقلا قبس اكهَ

                                                 
ة ،  بشٓر بمعٓد ،- 1  930ىفس الهرجع ، ص قاىون الهىازعات االدآر

 هن ق إ م إ  960حسب ىص الهادة  - 2

 389الِ  384هن ق إ م إ احالة فْ العتراض الِ تطبٓق احكام الهواد هن  964الهادة - 3
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  فائىتساال ِمع فقط صى لب ةٓارداال ةٓلاجعتساال اهرَاال دض قٓرطلا اذٌ لاعهتسا
 ال ٌَْ ، اٍىع لَدعلا زَٓج دق ، ةتقؤه ٌْ ةٓلجاعتساال اهرَاال وفإ كلذ ِلا ةفاضا

  زئاج  رٓغ َ ٌ  ةهَخصلا وع  جرخالا رغٓلا  ضراعتفا ْ لاتلَ با  حقلا لاص فْ اٍل رثا
 .1ةٓارداال ةٓلجاعتساال هراَاال  فْ  لبَقلا
ة -2  الطعن الهسهوح بً فْ االواهر االستعجالٓة االدآر
و  َاحدة ٌَْ االستئىافطرٓقة  مِع اال إ ن إ ق 987 ِلا 918هن  داَهلا صىت نل 

 وع ردصالا نكحلا ءاغلا َا ةعجراه ِلا فدٍٓ ّدعا وعط قٓرط ٌَ فاىئتساال
 وه ناكاالح بَشٓ ها اركدتب حسهٓ ذا ، ةلادعلا رٓس وسحل اوهض ٌََ،ةكهحهلا
  ةعجهرال  فدٍٓ  وعط  ساساال  فْ َ ٌَ  عئاقَلا رٓدتق فْ ءطاخا َ وَىاقمل تفالاخه
  ْتلا  ةىٓىَقالا  ءخطاالا  حصحٓتل ةٓىاث  هرةل  ةهَخصلا  فْ  رظىلبا  حسهٓ  ذا  ،  نكحلا
 فْ فاىئتسباال وعطلا  قٓرط  عشرهلا  نىظ  دقَ  ،2ْئادتباال  ْضقالا  آٍف  ٓقع  دق

 .إ ن إ ق 912 ِلا 989 داَهلا فْ ةٓارداال ناكاالح
 َ 916 َ 917 داَهلا كلذ ِمع تىص دفق ةٓلجاعتساال رهاَالا فائىتسا صٓخ اهٓفَ

هن القاىون العضوي  01آضا الهادة  هن ق إ م إ ، و 911وأكدت عمِ ذلك الهادة  981
الهتعمق بإختصاصات هجمس الدولة وتىظٓهً الهادة  96/10الهعدل والهتهم لمقاىون  00/01
اتً الهواد تبٓن ان هجمس الدولة ٌو قاصْ  912  تراراقمل ةبسىلبا فاىتئساهن ق إ م إ ٌو

.   االدارٓةنكحاهلا وع درةصالا ةٓارداال ةٓلجاعتساال اهرَالل ةبسىلبا ضآا َ ةٓئاضقلا
 هواعٓد االستئىاف                                                                           -أ(
 وع رةدصالا ةٓلجاعتساال اهرَاال دض فائىتسالاب وعطلا حق ّرئزاجلا عهشرلا لَخ
 دقَ ْرسهلا غٓمبتلا ٓخرتا وه اهَٓ 01 لاج فْ ةلَدلا مسهج ناها ةٓارداالنكحاهلا

                                                 
  441الغوثْ بن همحة ، الهرجع السابق ص  - 1

 144عبد السالم ذٓب ، الهرجع السابق ص  - 2
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 ناكحال  اقبط ةرداصلا رهاَالا  عضخت ق إ م إ "هن  971 ةداهلا فْ كلذ ِمع صى
 اهَٓ (45) رشع ةسهخ لالخ ةلَدلا سمجهاعالي ، لمطعن اهام  990 ةداهلا
 "..."غٓمتبلا اَ ْهسرلا غٓمتبمل ةٓلاتلا

  فاتئىسالل  الباق  ةٓرادالا  ةهكحهلا  وع رداصلا رهالا  وَكٓق إ م إ " 981والهادة 
 ."ْهسرلا غٓمتبلا خٓرات وه اهَٓ (01) رشع ةسهخ لالخ ةلَدلا سمجه ناها
استئىاف االحكان ل اج ٓحدد(2شٍٓرن ) ِلا  لجالا  اذٌ  ضفخَٓ 911والهادة  

 صَصى دجَت نل اه ، ةٓلاجعتسالا رهاَالل ةبسىلاب اهَٓ (01) رشع ةسهخ بشٍرٓو
  ةصاخ
          ."ْىعهلا ِلا نكحلا اَ رهألل ْهسرلا غٓمتبلا نَٓ وه لاجالا يذٌ ّرست
 ْضقالا ِمع بجَٓ ، وعطلا دٓعاَه ةٓقب لثه ، ناعلا ناظىلا وه فاىئتساال داعٓهَ
 دكأتلا دعب اال كالش فاىئتساال لبٓق َال ، ًسىف ءاقمت وه فريَت ُدهَ داعٓهلا كلذ ةبراقه
 1احتراهً  نت دق داعٓهلا كلذ َوك وه

ضة االستئىاف -ب                                                                      عٓر
 ةٓشكملا طَشرلا ةٓاردالاَ ةىٓدهلا تراءااالج ىَوقا فْ ددٓح نل ّرئزاجلا عهشرلا وا
 فْ كلذل ، فائىتساال ةٍمه دٓدحتب فِتكا َ فائىتساال ضةٓرع فْ اٌفرَت بجاَلا
 اهٍظىت ْ تلاَ  ةلَدلا  مسهج  ناها  ةعبتهلا  تراءااالج ِ لا عَجرلا بٓج صىلا بآغ

 ْتلاَ إ ن إ ق 911 ةداهلاَ 621. ِلا 601 داَهلا ِ لا  اٌرَدب  لٓتح ْ تلاَ  918
 مسهج ُدل دهتعه نهحا رفط وه َنخصلا تكراذهَ وَعطلاَ ضئعرالا ندٓتق طرتشت
 611الهادة  فْ رةَكذهلا صخاشالا ءاىثتسبإ ، لَبقلا ندع ةمئطا تتح كلذَ ةلَدلا
 ةٓشكملا طَشرلا ةفكا ْلجاعتسالا َا ْعَضَهلا فاىئتسالا ةضٓرع وهضتت وا بجَٓ

                                                 
 469ي ، الهرجع السابق ، صحسٓن بن الشٓخ أث هموٓا ، الهىتقْ فْ قضاء االستعجال االدار  - 1
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 1ف اىئتالسل ةٓىَىاقلاَ ةَٓعضَهلا سساال دٓدتح هع ةٓىَىاقلا تراءااالج رئاسَ
  أثار االستئىاف                                                                                                                -ج
 ةدعاقمل ةٓطقىه جةٓىتَ ْعبٓط دادتها ّارداال نكحلا ذٓفىتل فاىئستاال قفَ ندع دعٓ
 ةَقلبا ةٓئقضالا وَعطلا ساسه ازَج ندعب ةٓضقالاَ ، ةٓارداال داَهلا ْف ررةقهلا
وبذلك فإن الطعن باالستئىاف فْ االواهر االستعجالٓة            2ةٓارداال تراارقمل ةٓذٓفىتلا

ال ٓوقف التىفٓذ عمِ اعتبار ان االواهر االستعجالٓة هعجمة الىفاذ بقوة القاىون وعمِ اعتبار 
آضا ان الٍدف هىٍا ٌو سرعة اتخاذ التدابٓر هها ٓجعل هن وقف التىفٓذ باالستئاف هخالفا 

فرغٍا هن ط  وابعٍا االستعجالْ                                        لمغآة هىٍا ٓو
 حبتص ثٓبح ، اٍتلبحا ةلَدلا مسهج ِلا ةٓضقلا لقىٓلألستئاىف اثر ىاقل لمخصوهة 

 دٓدج وه آٍف لفصمل وىَقالاَ عئاقَلا رٓدتق ودَٓعٓف ةهمشا اٍل ةىٓاثلا جةردلا ةقضا ةطمس
 حَرطهلا عزاىلا  فْ  لصتف غٓر ان ٌذ االثر ال ٓتعدى سمطة القضاء االستعجالْ ، فٍْ

  3جةرد لَا ةكهحهك لجاعتساال ضْاق اٍب نزتمٓ وا بٓج وكا ْتلا قةٓرطلا سفىب
  ءاغلبإ  اها،ً ٓلا عَرفهلا فائىتساالْ ف ةلَدلا مسهجولجٍة االستئاف حق التصدي فٓفصل 

  ةاقض  رفط  وه  ًضفر  ةلحا ْ فْلجاعتسا ربٓتدب هراالَ ا،بً رَهأهلا ربٓدتلا
 ربٓدتلا وه لدعٓ وا ةلَدلا مسجهلَ .فىأتهسلا رهاال دٓٓأتب ٓقضْ دقَ، ةٓارداال ةكهحهلا
                                            .4ذيٓفىت ةقٓرط حضَٓ َا فىأتهسلا

                                                 
ة ، الهرجع السابق ، ص 1  977حسٓن فٓرجة ، شرح الهىازعات االدآر

، 4994بشٓر هحهد ،الطعن باالستئىاف ضد االحكام االدآرة فْ الجزائر ، دٓوان الهطبوعات الجاهعٓة ، الجزائر ،  - 2
 401ص

 946هحهد برآٌهْ ، الهرجع السابق ، ص - 3

 465و 461أث هموٓا ، الهىتقْ فْ قضاء االستعجال االداري ، الهرجع السابق ، ص حسٓن بن الشٓخ - 4



ة         الفصل األول   الهبادئ االساسٓة لمدعوى االستعجالٓة االدآر
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ّ دصتلا  نٍل زَٓج ً ٓف  فىأتهسلاْ لجاعتساال رهاال فاىئتساال  ةقضا ْ مغٓ  اهدىعف
 .1آٍف لفصمل ةأٍٓه ُعَدلا يذٌ َوكت وا طرش ِمع وكلَ،ُ عَدمل

                                                 
 947هحهد برآٌهْ ، الهرجع السابق ، ص - 1
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 التطبيقات القضائية للدعوى اإلستعجاليةالفصل الثاىْ: 

ىتد اف الهشرع التزائري تئء اةهئىْ دعوى ائلرتوع الِ قئىوف االتراءات الهدىٓب و االدآرب 
ثئلب بىظٓـ الةئهىب الِ قئىوف  ىظـ حاعب هىٍئ اقئىوف االتراءات الهدىٓب واإلدآرب احبعتئلٓب وا 

ذي الدعوى ببهةؿ فْ دعوى وقؼ بىفٓذ القرارات  و قئىوف االتراءات التائئٓب ٌو جئص ٌو
االدآرب واألثكئـ القضئئٓب ودعوى ثهئٓب الثٓرئت االحئحٓب ودعوى االحبعتئؿ البثفظْ 

فْ هتئؿ االحبعتئلٓب وبداآر البثقٓؽ ودعوى البحآؽ الهئلْ ودعوى ودعوى اةائت ثئلب 
الصفقئت العهوهٓب والدعوى االحبعتئلٓب فْ الهئدة التائئٓب غٓر اف درحبىئ حبقبصر عمِ 

الدعوى االكةر اٌهٓب و االكةر بداوال اهئـ القضئء لذا حىركز عمِ دعوى وقؼ البىفٓذ 
حبعتئلٓب فْ هتئؿ الصفقئت العهوهٓب والهئدة ودعوى الثٓرئت االحئحٓب والدعوى اال

    التائئٓب 

 الهبحث االول : الدعوى االستعجالٓة فْ هجال وقف التىفٓذ 
البْ عئلتٍئ قئىوف االتراءات اف دعوى وقؼ البىفٓذ بعبار هف اٌـ الدعوى االحبعتئلٓب 

ذا لهئ لٍئ اٌهٓب فْ هراقاب اعهئؿ االدارة وفْ  ب ٌو ثفظ ثقوؽ االفراد هف الهدىٓب واإلدآر
ب الِ غئٓب الفصؿ فْ  بعحفٍئ و بكهف اٌهٓبٍئ الكارى فْ وقؼ بىفٓذ القرارات االدآر

هشروعٓبٍئ وذلؾ ٓعبار وحٓمب فعئلب كْ ال ٓفرغ االثكئـ القضئئٓب الصئدر عف قضئة 
الدارة الهوضوع هف قوبٍئ ىظرا لطئاع البىفٓذي لمقرارات االدآرب وهكف الهشرع آضئ الفرد او ا

القضئئٓب بفئدٓئ آضئ هف تعؿ قرارات هتمس  تعمِ ثد حواء هف طمب وقؼ بىفٓذ القرارا
ب البِ  الدولب ادوف تدوى او فئئدة احاب بىفٓذ االثكئـ االابدائٓب الصئدر عف الهثئكـ االدآر

طمب بصدر اابدائٓب وقئامب لمبىفٓذ وعمًٓ حىدرس اوال وقؼ بىفٓذ القرارات االدآرب ةـ فْ اله
 الةئىْ وقؼ بىفٓذ االثكئـ القضئئٓب 
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ة  الهطمب االول:  دعوى وقف تىفٓذ القرارات االدآر
قاؿ البطرؽ الِ دعوى وقؼ بىفٓذ القرارات االدآرب حوؼ ىعرؼ القرار االداري وىآف 

                                                                  أركئىً  جصئئص و
 األول : هفٍوم القرار االداري و أركاىً :الفرع 

ف القرار االداري   :وخصائصًأوال : تعٓر
ف الفقٍْ-أ :اجبمؼ الفقٍئء فْ بعٓرؼ القرار االداري لكف ٌذا االجبالؼ طئؿ تزئٓئبً التعٓر

و" ر هئٌٓب القرار االداري فٓعرفً الفقًٓ ٌوٓر ح وحٓد ولـ ٓبعمؽ اتٌو القرار االداري ٌو تصٓر
ة هختصة بصٓغة الىفاذ بقصد إحداث أثر الطرف عن  االرادة الصادرة عن سمطة ادآر

كل عهل حقوقْ وحٓد الطرف صادر عن رجل االدارة ،آىهئ ٓعرفً األحبئذ فئلٓف" حقوقْ ".
 1"الهختص بوصفً ٌذا ،وقابل بحد ذاتً ان ٓحدث أثارا حقوقٓة

فرد او ٌٓئة تابعة لإلدارة أثىاء "بأىً كل عهل صادر هن كهئ عرفً األحبئذ حمٓهئف الطهئوي 
ىئؾ هف اعبار القرار االداري ٌو" ،2أداء وظٓفتٍا " العهل القاىوىْ االىفرادي الصادر عن ٌو

 هرفق عام والذي هن شأىً احداث أثر قاىوىْ تحقٓقا لمهصمحة العاهة "
ف القضائْ:  –ب  مب عمِ اعبهئد بعٓرؼ القضئء االداالتعٓر ري اأىً احبقر القضئء لفبرة طٓو

" افصاح االدارة فْ الشكل الذي ٓتطمبً القاىون عن ارادتٍا الهمزهة ، بها لٍا هن سمطة 
بهقتضِ القواىٓن والموائح وذلك بقصد احداث أثر قاىوىْ هعٓن هتِ كان ذلك ههكىا وجائزا 

 قاىوىا ، وكان الباعث عمًٓ ابتغاء هصمحة عام."
كوف هثؿ الطعف ائإللغئء ٓتب أف ٓبهٓز ٌىئ ، وعمًٓ فإف القرار االداري الذي ٓصمث أف ٓ

ب العئهب الهشكمب لمهعٓئر  اضئفب الِ صدوري عف اثدى التٍئت أو الحمطئت والٍٓئئت االدآر

                                                 
ئ، - 1  .53،ص 1691عدىئف العتالىْ ، الوتٓز فْ الثقوؽ االدآرب،دهشؽ ،حوٓر

 ،1695دار الفكر العراْ لمطائعب والىشر ، القئٌرة ،  دراحب هقئرىب ،هائدئ القئىوف االداري ،حمٓهئف هثهد الطهئوي ،  - 2
 .298ص
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ثدٓد االجبصئص االداري القضئئْ االداري بالعضوي الذي اعبىقً الهشرع التزائري فْ 
بهٓز القرار االداري   1بالخصائص األساسٓة التالٓة :،ٓو

لٓس كؿ هئ بقـو اً االدارة العئهب هف بصرفئت وأعهئؿ  : القرار االداري تصرف قاىوىْ-1
ئ ٓتب أف  ٓعد هف القرارات االدآرب فثبِ ٓعبار بصرؼ أو العهؿ الصئدر عىٍئ قرارا ادآر

كذا فإىً ٓشبرط فْ القرار  ٓكوف عهال قئىوىٓئ أي صئدرا اقصد و ارادة أثداث أةر قئىوىْ، ٌو
أي هف شأىً ٓثدث أةر أو  exécutoire faisant grifف ٓكوف ذو طئاع بىفٓذي االداري أ

،وذلؾ إهئ اإثداث هراكز قئىوىٓب تدٓدة أو بعدٓؿ هراكز قئىوىٓب قئئهب أو الغئء  2أذى اذابً 
هراكز قئىوىٓب قئئهب وعمًٓ فإف البصرفئت واألعهئؿ الصئدرة عف االدارة العئهب ال بعد قرارات 

ب اذا ل ـ ببهبع ائلطئاع البىفٓذي الىٍئئْ ، وعمًٓ فإف اعض أعهئؿ االدارة ال بعد قرارات ادآر
ٓرا إلبجئذي أو ضادآرب كئألعهئؿ البثضٓٓرب الصئدرة عف االدارة قاؿ اصدار القرار وبث

االعهئؿ البْ بقـو اٍئ  االعهئؿ الالثقب لمقرارات االدآرب والبْ ببهةؿ أحئحئ فئلبصرفئت و
ىئؾ أٓضئ االعهئؿ االدارة اعد  اصدار القرار االداري كئلبصدٓؽ والبامٓغ والىشر ، ٌو

البىظٓهٓب الداجمٓب فٍْ ال بعبار قرارات ادآرب وببهةؿ فٓهئ ٓصدر عف االدارات العئهب هف 
 بعمٓهئت وهىشورات األصؿ فْ هةؿ ٌذي البصرفئت اىٍئ ال بثدث أةرا اذابٍئ .

ئ  : الهىفردةالقرار االداري صادر باإلرادة -2 ثبِ ٓكوف البصرؼ االدارة العئهب قرارا ادآر
ٓتب اف ٓصدر اإرادبٍئ الهىفردة ثٓىهئ بهئرس صالثٓئبٍئ ،وفقئ لمقئىوف وعمًٓ فإىً العقود 
ب البْ بارهٍئ التٍئت االدآرب طاقئ لمقئىوف الصفقئت العهوهٓب لٓحت قرارات ادآرب  االدآر

مؾ الصفقئت ال بجضع ألثكئـ وقواعد دعوى وقضئء ههئ ٓتعؿ الهىئزعئت البْ بةور لب
ض  االوتً و االلغئء هف ثٓث الشروط و اىهئ لهائدئ وقواعد القضئء الكئهؿ والدعوى البعٓو

االىواع باعئ لمتٍب أو االدارة العئهب  وبأجذ القرارات االدآرب فْ الواقع العدٓد هف االشكئؿ و
                                                 

ب العئهب لمقرار االداري، دار الفكر العراْ ،  - 1  وهئ اعدٌئ.195،القئٌرة ،هصر،ص1699حمٓهئف هثهد الطهئوي ، الىظٓر

ر وفرىحئ والتزائر ثحٓف الحٓد احٓوىْ ، دور القضئء فْ الهىئزعئت االدآرب دراحب هقئرىب لمىظئـ القضئئْ فْ هص - 2
 .181،ص1622،عئلـ الكبئب ، القئٌرة،



 الفصل الثاىْ              التطبٓقات القضائٓة لمدعوى االستعجالٓة 

 

 

 
39 

-القرار الوزاري-القرار الوزاري الهشبرؾ-يهرحـو بىفٓذ-البْ صدرت عىٍئ )هرحـو رئئحْ
ب الهؤححئت العئهب ذات الطئاع االداري....(–القرار الامدي  –القرار الوالئْ   قرار هدٓٓر

 ثاىٓا: أركان القرار االداري 
ْ االجبصئص والشكؿ والاعض   لمقرار االداري جهحب أركئف اعضٍئ ذو طآعب شكمٓب ٌو

و ا  لحاب والهثؿ والغئٓب .أجر ذو طآعب هوضوعٓب ٌو
هثؿ القرار االداري ٌو هوضوع القرار االداري أو األةر القئىوىْ الذي ٓبربب الهحل : -1

عمًٓ ثئال وهائشرة وعمِ ذلؾ ٓتب أف ٓكوف األةر القئىوىْ الهبولد عمِ القرار االداري هعٓىئ 
  وههكىئ وتئئزا قئىوىئ

كوف دافعئ الِ وتودي ، السبب: -2 حاب القرار االداري االهر الذي ٓحاؽ القرار االداري ٓو
وحاب ٌو ركف فعئؿ هف االركئف االداري اثٓث ال ٓهكف اف ٓقـو دوف حاب ٓكوف عمب 

اصداري واألصؿ اف االدارة لٓحت همزهب اذكر حاب القرار االداري اال اذا كئف  وتودي و
ب آئف ذلؾ ، اذ أىً ٓفبرض أف لكؿ قرار اداري حاائ ٌىئؾ ىص بشٓرعْ أو بىظٓهْ ٓوت

 هشروعئ ، وعمِ هف ٓدعْ العكس اةائت هئ ٓدعًٓ 
ْ الٍدؼ الىٍئئْ الذي ٓحعِ القرار االداري لبثقٓقً فئلغئٓب اٍذا الغآة أو الٍدف-3 : ٌو

ٌو اهئ الهعىِ بجبمؼ عف الىبٓتب الهائشرة لمقرار االداري او األةر القئىوىْ الهبربب عمًٓ و 
 ٓحهِ اهثؿ القرار .

كذا فهف الواتب كقئعدة عئهب اف ٍٓدؼ القرار االداري الِ بثقٓؽ الصئلث العئـ هع  ٌو
ْ بقٓد  ذا هئ ٓحهِ اقئعدة بجصٓص األٌداؼ ٌو بثدٓد ٌدؼ هعٓف ال ٓتوز بتئوزي ٌو

 االدارة ائلغئٓب البْ رحهٍئ لٍئ الهشرع 
ٍر الجئرتْ الذي ٓادو فًٓ القرار ظلهٓقصد ائلشكؿ فْ القرار االداري االشكل: -4

واإلتراءات البْ بباع فْ اصداري وبٍدؼ الشكمٓئت الِ ضهئف ثحف حٓر الهرفؽ العئـ ، 
هئف لإلدارة ىفحٍئ بهىعٍئ هف ضىٍئ بشكؿ ؽ االفراد هف ىئثٓب أجرى ف كهئ أوضهئف ثقو 
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ئبٍـ ، اإبجئذ قرارات غ ٓر هدروحب واألصؿ اف االربتئلٓب والبحرع وبثدٓد ثقوؽ األفراد وثٓر
 القرار االداري ال ٓجضع لْ شكؿ هعٓف اال اذا ىص القئىوف عمِ جالؼ ذلؾ 

: ٌْ القواعد البْ بثدد االشجئص او الٍٓئئت القئدرة قئىوىئ عمِ هائشرة االختصاص -5
اعهئؿ ادآرب هعٓىب ولٓس هف الحٍؿ دائهئ بثدٓد الحمطب الهجبصب اإبجئذ قرار هئ فْ 

ثب فٓتب عمِ الٍٓئئت ضلإلجبصئص وا  فىدهئ بكوف الىصوص هثددةهوضوع هعٓف 
والهوظفٓف االلبزاـ فْ ثدود االجبصئص كهئ رحهبٍئ الىصوص صراثب ال قد ٓعبري ٌذي 
الىصوص الغهوض وااللبائس وعىدٌئ ٓصعب بثدٓد االجبصئص لذا وتب ابائع الهائدئ 

 البْ احبىبتٍئ القضئء والفقً فْ بثدٓد ذلؾ .
ة   الفرع ا  لثاىْ : وقف تىفٓذ القرارات االدآر

دعوى  وإف بهعئ بجعكقئ ل  فئقَه جئةئ ئئٓجاه ئٍؿ حٓؿ ، ّئججئال ءئضقؿئ نئهئ عجفب ْبؿئا
  جئجقؿئ  بئٓصَجص  وه  بٓماقئؿئ  يٌج، اإعبائر جبشئاه  جٓفىبمؿ  ؿاقئؿئ ّ ئججئال ججئقمؿ

 َ ، ّ ئججئال  ججئقؿئ  بئٓصَصج  وه  بٓمائقؿئ  يجٌ هائشرة و جٓفىبمؿ  ؿاقئؿئ ّ ئججئال
  ةهكحهلا  ناها ةعَفرهلا  َُعدلا فقَت الهف ؽ إ ـ إ :"  388 بجئهؿئ  صىب
   الهتىازع فًٓ ، ها لم ٓىص القاىون عمِ خالف ذلك .." ّرادالا رارقلا  ذٓفتى  ةٓرادالا

 قجأ ئجئ َأ ، كؿجا ٓقضْ صجئ صى جَت ئجئ جٓفىبؿئ قفَ ئحَت ءئىةبحئ وكهٓ ًىئ ؤال 
 بقمهط بٓتث ًؿ ءئغؿائإل ججصئؿئ نكثؿئ وكئ ئجفإ ، ْعجهؿئ وه امط ِمع ءئئىا كؿج ءقضئؿئ

 جةأا جيئةآ عٓهت بؿحئئ َ ّئججئال جئجقؿئ نئجعئ ِؿئ ّجؤٓ ًىئ َ ٓعهتؿئ بٍتئَه فْ
 َ ئقرارابٍ جٓفبىا ئجبجئال بهقئ ئجئال ٓىبت الثكـ اةري ف ، وكٓ نؿ وكأ يجئباعئَ ، ْعجت

 جيئةآ عٓهت بتىئ

و اذلؾ فإف الطعف ائإللغئء اهئـ القضئء االداري ال ٓوقؼ بىفٓذ ، ههئ ٓتعؿ الثكـ الصئدر 
 ُ جئج  بٓىئث  وهَ  ، الٓثبحه  يجٓفىب  ثاصٓ  جئائإللغئء ال قٓهب لً هف الىئثٓب العهمٓب  
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 بىكئ هئ ِؿئ بؿثئؿئ جٓعٓ وؿ ، ًبهٓق بىكئ ئٍهه ثؿئصؿ  اً  نكٓث ّ جؿئ  ضَٓعبؿئ  وفإ
 بٓئججئال َُئعجمؿ قفَهؿئ جٓغ جةئال بجعئق قآطب وفإ ئجكٌو  ججضؿئ عَقَ ؿاق ًٓمع
  ئهؿ  َ ، جيئةآ ؿك وه ججهت ّجَص نكث ِؿئ ججصئؿئ نكثؿئ ؿَثٓح ، ئالقٍئط ِمع
 جٓفىب قفَا جئالج جبَجِ ضؿثئتب ئؿئ بٍجظ  إَئهحؿئ يجت ٌالئ عٓجَجض وكئ
عىد بوفر شروط هعٓىب ، كإحبةىئء عمِ ٌذي  ائإللغئء ، ئٍٓف َوعطهؿئ بٓئججئال بجئجئقؿئ

 القئعدة

اشروط  ًٓؿئ َءتمؿئ بنٓ ال ْئئبةىحئ ءجئئت ٌَ بٓئججئال بقجئجئؿئ جٓفىبوالهقصود اوقؼ  
 1 بٓئججئال بجئجئقمؿ شجئاهؿئ جٓفبىؿئ بٓصئج ااحا  كؿج َ قبٓض

وقد ىص الهشرع عمِ وقؼ بىفٓذ القرارات االدآرب فْ قئىوف االتراءات الهدىٓب و االدآرب 
ذا ضهف القحـ الجئص ارفع الدعوى الهوضوع و آضئ ضهف  20فقرة  388فْ الهئدة  ٌو

وحىطرؽ فْ  388الِ  388اثكئـ القضئء االحبعتئلْ وقد عئلتً الهشرع فْ الهواد هف 
ب اهئـ الهثئكـ االدآرب وثئالبٍئ والِ وقؼ  ٌذا الفرع الِ دعوى وقؼ البىفٓذ القررات االدآر

وقف تىفٓذ  اوال:بىفٓذ القرارات االدآرب اهئـ هتمس الدولب                                   
ة وحاالتً ة اهام الهحكهة االدآر                                                             القرارات االدآر

 بجئءئتالئ وَىئق فْ جبجَ ئهك جٓفىبؿئ قفَ ثئالب ضجعا نَقىح ؿتئهؿئ ئجٌ فْ
لِ  بٓئججئال بىٓجهؿئ ا بطرؽ  ل ا و  قاح ألىً بٓئججئال بجئجئقؿئ جٓفىب قفَ طَجشدوف 

ـ   جٓفبى فقَ ؿتئعبحئال ُعَج طَشجؿ ئىبجئحج ٓوث ؿَئال ؿصفؿئ فْ الٓصفب ئٍؿَئىبب
  بٓجئجالئ بئجئجقؿئ

                                       ْئزج اَ ْمك ءاغلا بمط عَضَه ّرادا رارق دَجَ ةلاح ْف-أ(

 جئجقا جهالئ قمعٓب ئهجىع" " : ئٍؿَاق ؤ ن ؤ ق 919 بجئهؿئ بؿثئؿئ يجٌ ِمع بىص جقؿ
                                                 

 191هحعود شٍٓوب ، الهرتع الحئاؽ ، ص - 1



 الفصل الثاىْ              التطبٓقات القضائٓة لمدعوى االستعجالٓة 

 

 

 
36 

 ْضئقؿ حَتٓ ، ْئحت ئَ ْمك ءئغؿئ امط عَضَه وَكَٓ ضفجؿئا َؿ َ ّجئجئ
  بىئك ِ به ً ىه  بىٓعه  جئةآ  فقََ ئ جئجقؿئ  ئجٌ جٓفبى فقَا جهأٓ وئ ؿئتعبحالئ

 وه صئج ًتَ جَتَ البثقٓؽ وه ً ؿ  جٍظ  بهَ  ، كؿج  ججبا  ؿئتعبحالئ  فَجظ
                                   . جئجقؿئ بٓعَجشه ؿَث جّت كش ةئجثئ ًىأش
                   . ؿئٔتئ اجقئ ْف جئجقؿئ ءئغؿئ امط ْف ؿصفٓ جٓفبىؿئ فقَا ْضقٓ ئهجىع
                                             " ". امطؿئ عَضَه ْف ؿصفؿئ جىع جٓفبىؿئ فقَ جةئ ٍْٓىب
 ْئحت َئ ْمك امط عَضَه ّجئجئ جئجق جَتَ بؿثئ ِمع صىب بجئهؿئ يجٍف ئىٌ وهَ
 ْؿئتعبحئال ءقضئمؿ َ جٓفبىؿئ قفَؿ ججبقهؿئ طَشجؿئ بئج ٌْ َ ، ئٍقٓاطب طَجش مِع َ

  . بهعئ اصفب

ة فْ حالة التعدي واالستالء او الغمق االداري                                                          :ب(وقف تىفٓذ القرارات االدآر
       : ئٍٓف ءتئ ْبؿئ َ ؤ ن ؤ ق 901 بجئهؿئ وه بٓىئةؿئ جبقفؿئ ثبجئص كؿج ِمع بىص

 وئ ؿئتعبحالئ ْضئقؿ ئضٓئ وكهٓ ّجئجالئ قمغؿئ ئَ ءالبٓحالئ ئَ جّعبؿئ بؿئث ْف َ "
"                                    .ًٓف وَعطهؿئ ّجئجالئ جئجقؿئ جٓفبى فقَا جهأٓ
                                             : ُجث ِمع بؿئث ؿك ْمٓ ئهٓف ضعجىح َ
                      LA VOIE DE FAIT :التعدي 1-

 فقًؿئ َ ءقضئؿئ ئٍا بنئٌ ، ّجئٍبئت ججهص بئج بٓجىظ ، ّجئهؿئ ئءجبعئال َئ لبعديا
 1.ئجبجال عحفب وه جألفجئؿ بئٓئقضؿئ بٓئهثؿئ وه جٓحهؿئ جٓفَب فجٍا جئآك هئئهبئٌ

                                                 
 66ااركئف فٓردة ، البعدي ، هرتع حئاؽ ، ص- 1
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                                                                      ي:دم التعو أوال : هفٍ 
فئت. ٓثدد الهشروع لـ           التزائري هفٍوهً إال أف الفقً و القضئء أعطٓئ اعض البعٓر
 لـ ٓجبمؼ الفقٍئء فْ بثدٓد هعىْ البعدي. :1لفقًا-1

أن االعتداء الهادي ٓتحقق عىدها تقوم اإلدارة بعهل ال ٓرتبط "  فٓدالفثحب األحبئذ 
عْ أو ىص تىظٓهْ و هن شأىً أن ٓهس حقا هن الحقوق األساسٓة  بتطبٓق ىص تشٓر

أن االعتداء الهادي ٓكهن فْ تصرف إداري هشوب "  دٓباش. كهئ عرفً األحبئذ  لألفراد"
ة أساسٓة".    بهخالفة تهس بحق الهمكٓة أو حٓر

 بىئوؿ القضئء التزائري ذلؾ فْ عدة أثكئـ. : اءالقض-2
ب لمهثكهب العمٓئ ثددت هوقفٍئ ابتئي البعدي فْ عدة قضئٓئ و كئف هوقفٍئ ٓبهئشْ ف ئلغرفب اإلدآر

بأىً تصرف اإلدارة الذي لٓس لً عالقة إطالقا هع هع هوقؼ هتمس الدولب الفرىحْ.فعرفبً " 
لقرار إداري هشروع بصفة غٓر هشروعة ٓهس السمطة التْ تهمكٍا و كذلك عىد تىفٓذٌا 

ة".                                                                                         بالهمكٓة العقآر
"أن التعدي ٓتحقق عىدها تقوم اإلدارة بتىفٓذ عهل بالقوة غٓر كهئ اعبارت ىفس التٍب القضئئٓب 

عْ  ة أساسٓة أو بحق همكٓة.و هرتبط بتىفٓذ ىص تشٓر أو تىظٓهْ و هن شأىً أن ٓهس بحٓر
 ". 2حسب االجتٍاد القضائْ ٌىاك سمسمتٓن هن حاالت التعدى

ات الفردٓة و أهئ البعٓرؼ الهبداوؿ لمبعدي فٍو :"  خطأ جسٓم ترتكبً اإلدارة إها بالهساس بالحٓر
اإلداري و ٓجعمً فْ حكم القرار إها بحق الهمكٓة بشكل ٓفقد التصرف الصادر عن اإلدارة طابعً 

الهىعدم و تعاهل اإلدارة بشأىً ال بصفتٍا سمطة تتهتع بصالحٓات السمطة العاهة و إىها تعاهل 
3هعاهمة األفراد"

 

                                                 
1
: رشٓد جموفْ ، قئىوف الهىئزعئت اإلدآرب ، شروط قاوؿ دعوى بتئوز الحمطب و دعوى القضئء الكئهؿ ، دٓواف  

 .      125، ص  8111 الهطاوعئت التزائر ،
2
 .51، ص  5: اف ىئصر هثهد ، إتراءات اإلحبعتئؿ فْ الهئدة اإلدآرب ،هتمب  هتمس الدولب ، العدد  

3
 :, GUSTAVE  PEISER ; contentieux administratif , 14 ed Dal loz 2006 , OP, CIT, P88. 
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هف جالؿ هئ حاؽ ىحبىبت أف صالثٓئت القئضْ اإلداري اإلحبعتئلْ ببوحع فْ هتئؿ و 
فْ هفٍـو البعدي و ٓثؽ لً بجطْ القٓد الجئص اعدـ عرقمب بىفٓذ  البعدي ابوحع اإلتبٍئد

هف  قئىوف  18فقرة  681كهئ آىت الهئدة أي قرار إداري إذا شكؿ ٌذا األجٓر بعدٓئ. 
" وفْ حالة التعدي او االستالء او الغمق االداري ، ٓهكن أٓضا اإلتراءات الهدىٓب واالدآرب

 " ٓذ القرار اإلداري الهطعون فًٓلقاضْ االستعجال أن ٓأهر بوقف تىف
ثاىٓا: شروط حالة التعدي                                                                                   

من ق إ م إ يجب على  681 بجئهؿئ ْف ئٍٓمع صَصىهؿئ ّجعبؿئ بؿثئ ججاص وَكى ِبث َ

                                                        : ٌْ طَجش بةالة ئفجَب وه ققثبؿئ ّئججئال ؿتئعبحئال قاضي

                                                                                                                         . هئجٓب اعهمٓب ئالجئجب قٓئن -

                                                                          . تحٓهب هشجَعٓب اال هشَا بصجف-

 بجٓجفؿئ قَقثؿئ َ بٓححئئال بئٓجثؿائ حئحهؿئ -
                                                                هادٓة بعهمٓة االدارة قٓان -

بىفٓذٓب و لٓس قرارا قضئئٓئ. كهئ ئدٓب هالفعؿ بعدٓئ ال اد هف وتود عهمٓب إدآرب  لكْ ٓعبار
ٓعد هف أعهئؿ البعدي بىفٓذ عهؿ هف تئىب اإلدارة لـ ٓصدر اشأىً قرار إداري. هةؿ : هد 

جط ٌئبفْ أو ثفر أىاوب فْ هكباب جئصب هف تئىب اإلدارة دوف المتوء إلِ ىزع الهمكٓب ، 
اعبارت أف هترد البٍدٓد أهئ هثكهب البىئزع فْ فرىحئ فقد ذٌات إلِ أاعد هف ذلؾ ثٓث 

 .ابىفٓذ عهمٓب غٓر هشروعب ٓعبار بعد

ْ االعهئؿ البْ بقوـ اٍئ  هرباطب وَكب  جق  بٓجئهؿئ ؿئهعالَ   ب ٌو ابىفٓذ القرارات االدآر
 ، نٍبئٓجث َ جفجئئال قَثق ثجصئ ؿشكا حهب َ ئٍىع جبصئجؿئاالدارة بىفٓذا لمقرارات 

مىفئذ  ؿائق جٓغ جٓفبىؿئ ؿثه جئجقؿئ وئك ئجئ جئصب ، ّجعبؿئ ؿئفعئ وه عالف ؿشكبف  وكأل
ئ او قضئئٓئ او كئىت صالثٓبً قد اىبٍت او ..الث َئ ًاحث نب جق َوكٓ                                                                                   1إلغئئً ادآر
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 جسٓهة هشرَعٓة بال باهشَ ان ٓكون التصرف -
القرار اإلداري ثئلب هف ثئالت البعدي ال اد أف ٓكوف الفعؿ أو البصرؼ اإلداري ثبِ ٓشكؿ 

هشوب ائلهجئلفب التحٓهب لمقئىوف و ائلبئلْ ال اد أف بكبحْ الهجئلفب طئاع التحئهب و 
: ببهةؿ األولْ فْ اإلعبداء الهئدي الىعداـ القئىوف : ثٓث  1ببتحد ٌذي األجٓرة فْ ثئلبٓف

ببهةؿ الةئىٓب  ٓذ أو بٍدٓد ائلبىفٓذ لهشروع قرار هشوب ائلهجئلفب التحٓهب.ٓبثقؽ ذلؾ عىد بىف
بعد ٌذي الثئلب هف أكةر ثئالت البعدي و ببثقؽ و  فْ اإلعبداء الهئدي الىعداـ اإلتراءات

عىدهئ بقـو اإلدارة ابىفٓذ عهؿ إداري ثبِ و لو كئف هشروع جئرج ثئلب البىفٓذ التاري 
الهواطف لمقرار اإلداري و هةئؿ عف البعدي الىعداـ اإلتراءات  لإلدارة عىد عدـ احبتئاب

بٍدٓـ هائشر هف طرؼ اإلدارة لعهئرة هٍددة ائالىٍٓئر دوف قرار إداري هحاؽ ٓثدد جطورة 
 العهئرة  وضػرورة بٍد ٓهٍئ.

                             ةدٓرفلـا قَقحلـا َ ةٓسسااال تآرحلبا ساسهفًٓ  ان يكون التصرف -

ال وتود لثئلب البعدي إال إذا أدى البصرؼ أو الفعؿ إلِ هحئس لثٓرب أحئحٓب أو ثؽ 
الهمكٓب و ببهةؿ الهمكٓب فْ الهمكٓب العقئٓرب أو الهىقولب أهئ الثٓرئت األحئحٓب فٍْ هتهوعب 

،  2عمٍٓئ فْ القئىوف الثقوؽ الهعبرؼ اٍئ لمفرد و الثٓرئت الهذكورة فْ الدحبور الهىصوص
 ٍىئ،ولهئ ٓىصب البعدي عمِ الهمكٓب ف ،كهادأ الهحئواة، الثؽ فْ التىحٓب، و ثؽ الهمكٓب

 الءٓبحئال بٓجظىا ّجعبؿئ بٓجىظ ؿجئجبب ال ِبث بالَقىهؿَئ  بجئقئعؿئ  وٓا  حٓٓهبؿئ  آت
 بٓمكه اثق حئهحؿئ ئهئ ،ئٓجعب ؿشكٓ جألفجئؿ بؿَقىهؿئ ؿئَهألائ جٓجطؿئ حئهحؿفئ ،
 فْ ضِبقه َوج ببقؤه َئ هبئئج اصفب ئٍٓمع جئَثبحئال ضغجؿئ وكئ وإف بٓجئقع
 .3ئًالءبٓحئ كؿج عد َوىئقؿئ

                                                 
1
 .161-126جموفْ ، قئىوف الهىئزعئت اإلدآرب ، شروط قاؿ الدعوى... ، الهرتع الحئاؽ ، ص : رشٓد  

2
: قئحـ العٓد عاد القئدر ، دور القئضْ اإلداري فْ ثهئٓب الثقوؽ و الثٓرئت األحئحٓب ، هتمب اإلدارة ، العدد األوؿ ،  

 .16، ص  8111
3  - renaudin frèdéric.la voie de fait et l’emprise irréguliére.www.opusitatum .com ‘droit puplic  
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  l’emprise االستٓالء :-2
 :أوال : تعريف االستــــالء

 الء لغب ٌو ىزع همكٓب شٓئ فْ ثٓئزة شجص هف طرؼ أجر.ٓاالحب :لغة -
...كل هساس هن طرف االحبالء اأىً" : ٓعرؼ االتبٍئد القضئئْ فْ فرىحئ  قاىوىا -

ة ألحد الخواص فْ ظروف ال ٓكون ٌذا اإلعتداء فعل هن أفعال  اإلدارة بحق الهمكٓة العقآر
ة فْ اأىً  أىدي دلوبادٓر" ، كهئ عرفً التعدي... "...هساس اإلدارة بهمكٓة خاصة عقآر

 1شكل حٓازة هؤقتة أو دائهة...".
االحبالء ال ٓكوف إال عمِ العقئرات دوف الهىقوالت كهئ  هف البعئٓرؼ الحئاقب ىحبجمص أف

أف القئئـ ائالحبالء ٌْ اإلدارة دائهئ و لٓس الجواص و االحبالء ٓكوف فْ شكؿ ثٓئزة 
 .2العقئر هف طرؼ اإلدارة

  و لإلشئرة فإف الهشرع الفرىحْ هٓز آف ىوعٓف هف اإلحبالء : اإلحبالء الصثٓث و  
ذا البهٓٓز ٓبربب عمًٓ اجبالؼ فْ التٍب القضئئٓب الهجبصب آف  اإلحبالء غٓر الصثٓث ٌو

 القضئء العئدي و اإلداري.
 االستالء : شروط -ثاىٓا

عف اإلدارة بصرؼ ٓهس اثؽ  عرفً الفقً اإلداري أف عهمٓب اإلحبالء ببثقؽ عىدهئ ٓصدر 
ب لمفرد عف طٓرؽ اإلحبالء غٓر الهشروع و أف اإلدارة بكوف أهئـ ثئلب  الهمكٓب العقئٓر

 البئلٓب.الشروط اإلحبالء إذا بوافرت 
                                                              العقار ِمع اٌدٓ ةرادالا عضت وا-

ٌو الثتز أو الهصئدرة لمهمكٓب الجئصب ثبِ و لو كئىت ثصب الثتز  الهقصود ائالحبالء
 و أو الهصئدرة تزء هف الهمكٓب أو كئف هؤقبئ البْ بؤدي إلِ الهحئس اثؽ الهمكٓب العقئٓرب

                                                 
الىدوة الوطىٓب لمقضئء االحبعتئلْ ، هدٓٓرب  –إشكئالت وثموؿ –اشٓر امعٓد ، قئصْ االحبعتئؿ فْ الهئدة االدآرب - 1

  192، ص1663الشؤوف الهدىٓب ،

2
ب ، : لمبفصٓؿ أكةر أىظر هحعود شٍٓوب ، الهائدئ ا   .159-159ص  هرتع حئاؽ ،لعئهب لمهىئزعئت اإلدآر
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 ٌَ هئ كحع ، فقط بٓجقئعؿئ بٓهمكؿائ هحٓ وئ ، ْعشجؿئ جٓغ الءٓبحئال فْ طجبشٓ
 ؿعفؿئ وَكٓ وئ آت ئّ ، بؿَقىهؿئ َ بٓجقئعؿئ بٓهمكؿئ صٓج ّجؿَئ  ّجعبؿئ ْف ًٓمع
 ، ببقؤه َئ بهئئج فبصا ، بٓجقئعؿئ ًبٓمكه ثق وه ججفؿئ نجث جق ، ئجبجئال اً بهقئ جّؿئ
 وئ َ ٍَف ، جتئٓئال قَقث هحٓ ّجؿئ ؿعفؿكئ ، كؿج وه ؿقئ ؿعفؿئ وَكٓ وئ ْفكٓ ال َ
 الءٓبحالئ َنٍفه جٓأج ال ًىئ ئال ئٓجعب ؿكشٓ وكئ
                                                 غٓر هشروع : ان ٓكون االستالء -

ائلرتوع الِ القئىوف الهدىْ و قئىوف ىزع الهمكٓب هف أتؿ الهىفعب العئهب بآف الشروط أو 
اإلتراءات القئىوىٓب البْ بشرع لإلدارة اىزع همكٓب هف أصثئاٍئ و كؿ بصرؼ إداري لثتز 

 ا اإلطئر القئىوىْ ٓعبار احبالء غٓر هشروع عمِ الهمكٓب.أو هصئدرة همكٓب عقئٓرب جئرج ٌذ

                                                                                     la fermeture administrative: ّرادالا الغمق -3

فْ اطئر  صببجهؿئ بٓئججئال طبحمؿئ يججبب ّجؿئ جئءئالت كؿّ جئججئال قغمؿائ جٓقص
 ّجئتب َئ ْىٍه ؿئعهبحئ َج ؿهث قمغ ِؿئ ًٓف جهعب ، بٓىَىئقؿئ ئٍبئٓثالصؿ  ههئرحبٍئ

 نئكالث ؿئةبالهؿ ًهمث َئ ًاصئث ائعق ءئغابئ ، بٓئئٍى َئ ببقؤه بفاص جيٓٓحب قفَ َئ
                                                          . نئعؿئ نظئىمؿ بٓئهث َئ ، َوىئقؿئ

كد  جقؿ َ  صى ْف بٓئججئال بىٓجهؿئ بجئءئئالت وَىقئ ضِبقها بؿثئؿئ يجٌ ِمع عهشجؿئأ
 َئ ّجعبؿئ بؿثئ فْ ًىئ جبٓجئال ئٍبجقف فْ بئجهؿئ يجٌ بىص ٓةث ، ًىه 681 بجئهؿئ

 جئجقؿئ جٓفىب قفَا هجٓأ وئ ؿئتعبئالح قئضْؿ ضئٓئ وهكٓ ّئججئال قغمؿا َئ الءٓبحئال
                                                        . ًٓف َوعطهؿئ ّئججئال

 بجئجئقمؿ جث عَض بجَجضؿ بائتبحئ ،ٌذي الثئلب  ِمع ّجئئتحؿئ عهشجؿئ صى جقؿ
 وهكال ٓ جئجئئض نٍؿ ااحب جق ئهه ، ئعٍه وٓهمئعبهؿئ جض ئجبجالئ وع جبجصئؿئ بٓفعحبؿئ

 ، ّئججئال ءئقضؿئ نئهئ ءئغؿالئا ئٍٓف وعطؿئ بٓىئهكئ وه نغجؿائ ٌئجٓفبىؿ تبٓبى ئٍثالئص
  وَج  بؿَمٓثؿئ ًىشأ  وه  َعضَهؿئ  فْ  ؿفصؿئ  بٓئغؿ ئًهؤقب  َقف  بىفٓجٌئ طما وئ جٓغ
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  1إصالثٍئ وكهٓ  ال  ئتئبى  ةَجث

ة اهام هجمس الدولة                                                                                                   ثاىٓا :وقف تىفٓذ القرارات االدآر
  أجرَ  ؿَئ  ْضب  كقئؿَجؿئ ح مهت  صصئبئج  وٓا  بجقفبؿئ  آت  ؿتئهؿئ ئ جٌ  فْ
                                                                                      كقئضْ ئحبئىئف . َئجبصئصً  تبجج
                                                                          : االختصاص االبتدائْ الىٍائْ لهجمس الدولة-أ(
            : ِعم2بؿَجؿئ محهت صئصبجائ قعمبهؿئ َّضعؿئ وَىئقؿئ وه 16 بجئهؿئ صىب
  َ  ءئغؿالئ  َُئعج  ْف  ؿصفؿئا  بجٓجئ َ  ِؿَئ  بتججك  بؿَجؿئ  حمته  صبجٓ
  بٓجئجالئ  بئطمحؿئ  وع  بججئصؿئ  بٓجئجالئ  بئجئجقؿئ  ْف  بٓعَجشهؿئ جٓجقبَ  جٓحفبؿئ
               . بىٓطَؿئ بىٍٓهؿئ بئهظىهؿئ َ بىٓطَؿئ بٓهَهعؿئ  بئٓئٍؿئ  َ  بٓحكجهؿئ
               ." بصئج صَصى اتَها ًؿ بؿَجهؿئ ئٓئضقؿئ ْف صفؿئا ئضٓئ صبجَٓ
 جٓفىب قفَ بئامط فْ صبٓج  تبجج جئج َ ؿَئ كقئضْ  بؿَجؿئ محتهف ًٓمع َ
 . اليعئ 16 بجئهؿئ فْ بىآهؿئ َُئعجؿئ عَضَه بٓئججئال بجئجئقؿئ

االثكئـ الواتب بطآقٍئ اهئـ هتمس الدولب فْ هتئؿ  912وقد ثددت الهئدة 
ب  ْ ىفحٍئ االثكئـ الواردة فْ قئىوف االتراءات الهدىٓب و االدآر وقؼ البىفٓذ ٌو

ذا فْ الهواد الهذكورة هف الهئدة     883الِ  883ٌو

                                 : فاىئتساإختصاصات هجمس الدولة كقاضْ  -ب(
  بؿَجؿئ  حمته  صبجٓ "": يالعئ جَكجهؿئ َّضعؿئ وَىئقؿئ وه 12 بجئهؿئ فْ ءَتئ

 بئٓئضقؿئ  بئٍتؿئ  وع  بججئصؿئ  جهئَالئ َ  نئكثالئ  فئبئىحئ  ْف  ؿصفؿئا

                                                                                   ئالجئجٓب.
                                                 

 813و815لثحٓف اف الشٓث أث هموٓئ ، الهىبقْ قْ قضئء االحبعتئؿ االداري ، الهرتع الحئاؽ ، ص- 1

 1662هئي 51الهؤرخ فْ  11/ 62ٓولٓو الهعد والهبهـ لمقئىوف العضوي 89الهؤرخ فْ  11/15القئىوف العضوي رقـ - 2
 55اإجبصئصئت هتمس الدولب وبىظٓهً ، التٓردة الرحهٓب عدد والهبعمؽ 
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          ." بصئج صَصى اتَها ًؿ بؿَجهؿئ ئٓئضقؿئ ْف فئىئبحئ بٍتك ئضٓئ صبجٓ َ
 فئبئىحئ ٍئٓف بنٓ ْبؿئ بؿثئؿئ فْ ًىئ ِمع بٓئججالئ َ بىٓجهؿئ بجئءئئالت وَىقئ صى جق َ
 ً ىفإ  ، ّ ئججئ  جئجق  ءئغؿئ ُ َعج  ضجفا  قضِ  بٓئججئال  بكهثهؿئ  وع  ججصئ نكث

 طَشجا فىأبهحؿئ وه اماط جٓفبىؿئ قفَا هجٓأ وئ بؿَجؿئ محتهؿ حَتٓ  بؿثئؿئ  يجٌ  فْ
 وئ  آت ئىٌ  جٓفبىؿئ  فقَ  امط  وإف  ؿثئؿئ  بعٓااط َ -ئٍضجع قائحؿئ - جٓفبىؿئ قفَ
 امط وئ نئعؿئ أجاهؿفئ ، فئىئبحئال بضٓجع  هع  ئحئبَهؿئا وكؿ َ  بمقبحه ضبٓعجا  بنٓ
 (ؤ ن ؤ ق 384 بجئهؿئ ) بمقبحه ضبٓجع اتَها نبٓ جٓفبىؿئ قفَ

 واجبصئصئت هتمس الدولب فْ ٌذا الهتئؿ بكوف فْ ثئلبٓف 

ذا فْ ثئلب اجطئر الهتمس  911: الهىصوص عمٍٓئ فْ الهئدة لة االولِاالح-1 ٌو
اعٓرضب رفع وقؼ البىفٓذ الهأهور اٍِ هف طرؼ الهثكهب االدآرب وفْ ذلؾ لمهتمس اف 

ٓأهر ارفعً ثئال وذلؾ اذا كئف وقؼ البىفٓذ هف شأىً االضرار ائلهصمثب العئهب او اثقوؽ 
كوف ٌذا الرفع الهحبأىؼ الذي ٓكوف فْ ٌذي الثئلب االدارة  ئ هصدرة القرار االداري ٓو اإعبائٌر

 الِ غئٓب الفصؿ فْ هوضوع االحبئىئؼ 

ْ الثئلب الهىصوص عمٍٓئ فْ الهئدة  :الحالة الثاىٓة -2 وبكوف عىد احبئىئؼ  910ٌو
ثكـ صئدر عف الهثكهب االدآرب قضِ ارفض الطعف لبتئوز الحمطب لقرار إداري ، اذا 

مس الدولب ،اف ٓأهر اوقؼ بىفٓذ ٌذا القرار اىئءا عمِ طمب ٓتوز فْ ٌذي الثئلب لهت
الهحبأىؼ، عىدهئ ٓكوف بىفٓذ القرار الهطعوف فًٓ هف شأىً ،اثداث عواقب ٓصعب بداركٍئ 

 .غئء القرار االداري الهطعوف فًٓ وبكوف االوتً الهةئرة تدٓب ، وهف شأىٍئ بآرر ال

 

 قضائٓة الهطمب الثاىْ: دعوى وقف تىفٓذ القرارات ال

االدآرب تعؿ هف االثكئـ القضئئٓب الصئدرة الهثكهب االدآرب  اف قئىوف االتراءات الهدىٓب و
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ئ رغـ اىٍئ بصدر اصفب اابدائٓب  واف االحبئىئؼ فٍٓئ ال ٓوقؼ قئامب لمبىفٓذ اهترد صدوٌر
البىفٓذ، لذا كئف لزهئ عمِ الهشرع اف ٓتد وحٓمب لثهئٓب االطراؼ وبتىب فوات الهصمثب فْ 

ْ دعوى وقؼ بىفٓذ القرارات القضئئٓب  االحبئىئؼ ابىفٓذ الثكـ، فأوتد دعوى بكفؿ ذلؾ ٌو
 وحوؼ ىطرؽ فْ دراحبٍئ الِ شروطٍئ وثئالبٍئ. 

 :راءات وقف تىفٓذ القرارات القضائٓةالفرع األول :شروط و اج

ب اهئـ هتمس الدولب  اف دعوى وقؼ بىفٓذ االثكئـ القضئئٓب الصئدرة عف الهثئكـ االدآر
ببطمب شروط جئصب وطاقئ إلتراءات هعٓىب لذا حىطرؽ جالؿ ٌذا الفرع الِ شروط ٌذي 

 الدعوى و اتراءابٍئ

 :شروطٍا-1
هف قئىوف االتراءات الهدىٓب و  615وقد ىصت عمٍٓئ الهئدة  :الشروط الهوضوعٓة  -أ

:ْ  االدآرب ٌو
إذا كئف بىفٓذ الثكـ الصئدر عف الهثكهب االدآرب ، هف شأىً اف ٓعرض الهحبأىؼ لجحئرة -

 . 1بداركًهئلٓب هؤكدة ال ٓهكف 
ٓرر ٓةٓر فْ عٓرضب احبئىئفً لمثكـ اوتً هف شأىٍئ با ٓتب عمِ طئلب وقؼ البىفٓذ أف -

 الغئء الثكـ الهحبأىؼ فًٓ
 اف ٓكوف الهعىْ قد رفع احبئىئفئ ضد الثكـ الهطموب -
 
 

 الشروط الشكمٓة : -ب

                                                 
1
 .83: اف ىئصر هثهد ، الهرتع الحئاؽ ، ص  
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ئ هف اتؿ قاوؿ طمب وقؼ بىفٓذ االثكئـ القضئئٓب شكال  ىئؾ شروط شكمٓب ٓتب بوفٌر ٌو
ْ   : ٌو

عمِ طئلب وقؼ البىفٓذ أف ٓحبأىؼ القرار القضئئْ هحاقئ أو ائلهوازاة هع طمب  ٓتب -
   1بىفٓذي وقؼ 

 .واال اصاثت الدعوى ادوف تدوى  و ٓتب أف ال ٓكوف القرار القضئئْ قد ىفذ -

               الدولة سمجه ناها ةئٓاضقلا تارارقلا ذٓفتى فقَحاالت :الفرع الثاىْ 
            حٓؿ  بٓئججئال ُ َئعجؿئ  فْ ً ىفإ  ،  الهدىٓب ُ َئعجؿئ ْ ف  فَعجه َ ٌ لهئ ئالفج

  قفَهؿئ جٓغ جةئال  ااحا( 2. ؤ ن ؤ ق 923 بجئهؿئ ) قفَه جةئ لإلحبئىئؼ 
 جبَجض ِؿئ  بٓىعه  البئث  فْ  ثئتبؿئ ْ ٌَ  ئال  ،  بشكمه جَةب  فئىئبحلإل
                                                                            . جبَكجهؿئ بجعئقؿائ جبَجضؿئ يجٌ نجصطبَ ، ْئقضئؿئ جئجقؿئ جٓفىب قفَ

 كؿجَ ، بئٓقضئؿئ بجئجئقؿئ ٓجفىب فقَ بٓئججئال َ بىٓجهؿئ بجئءئئالت وَىقئ ىوقلذا فقد 
 بجئءئئالت َوىقئ صى ئجكٌَ ، ٓنجقؿئ َوىقئؿئ فْ ئجئحئ وكئ ّجؿئ جآكؿئ غجئفمؿ ئجح
  :بٓئقضئؿئ بجئجئقؿئ جٓفىب قفَ ؿهتئ فْ بثئال بجع ِمع بٓئججَئال بىٓجهؿئ

 بكهثهؿئ وه ججصئؿئ نكثؿئ جٓفىب قفَ ئحَت ِمع ؤ ن ؤ ق 918ىصت الهئدة  -1
 ءَتئ . بٓىعه طَجش بفجَب ِبه بؿَجؿئ حمهت وع ججصئ هجئ اتَها كؿجَ بٓئججئال
  وع  ججئصؿئ  نكثؿئ  جٓفبى  فقَا  جهأٓ  وئ  بؿَجؿئ حمتهؿ  حَتٓ " ": بجئهؿئ يجٌ فْ
 بجكؤه بٓؿئه بجئحجؿ فىأبحهؿئ ضجعٓ وئ ًىأش وه يجٓفبى وئك  ئجئ  بٓجئجالئ  بهكثهؿئ
 ءئغؿئ جٓجبا ئٍىأش وه فئبئىحالئ ْف بجئةهؿئ ًتَالئ َجبا ئهجىع َ ، ئٍكجئجب وكهٓ ال
                                                               ." فىأبحهؿئ جئجقؿئ

                                                 
 195هحعود شٍٓوب ، الهرتع الحئاؽ ، ص- 1

ب )الهئدة - 2   (ؤ ن ؤ ق 633اهئ الهعئرضب فمٍئ اةر هوقؼ لمبىفٓذ فْ االثكئـ الصئدرة عف الهثكهب االدآر
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 بهكثهؿئ وع ججئص نكث فئبئىحئ نٓب ئهجىع "" : ِمع ؤ ن ؤ ق 914 بجئهؿئ بىص -0
 امط ِمع ءئاى ، بؿَجؿئ حمتهؿ حَتٓ ، بطمحؿئ حَئتبؿ ّجئجئ جئجق ءئغؿإا ِضق بٓجئجالئ
 وه َجبا فئبئىحالئ ًتئَ بىئك ِبه ، نكثؿئ ئجٌ جٓفبى فقَا جهأٓ وئ فىأبحهؿئ
الغئء الثكـ الهطعوف فًٓ او بعدٓمً ،الِ  وع الضف جّؤب وئ ئٍىأش هفَ بٓجت قٓقثبؿئ

 جّؿئ بئامطؿئ ضفج ِؿئ ، بطمحؿئ حَئتب ؿتئ وه ءئغؿالئ ِؿئ بٓهئجؿئرفض الطمائت 
 ." نكثؿئ ًا ِضق

  ،  جٓفىبؿئ  قفَا  هجئال  طَجش ْ ف ِ ؿَالئ  بؿثئؿئ  هع  جكبشب  بؿثئؿئ  يجٌ  بىكئ  ئجئَ "
 وَههض جّ نكث جٓفىب قفَ اماط قمبعب ِؿَئال بؿثئؿئ وئ فْ ؿةهبٓ ئٍهىٓا قجفؿئ  وفإ
 قمعببف بٓىئةؿئ بؿثئؿئ ئهئ ، ئئجكٍجب اعٓص بجكؤه جبئحجؿ فىأبهحؿئ ضعجٓ ، ْؿهئ
 ّئججئ جئجق ءئغؿئ وهضبٓ نكث قفَ اماط

 عجفا جهٓأ وئ بؿَجؿئ محتهؿ حَٓت ًىأا ؤ ن ؤ ق 914 بجئمهؿ بٓىئةؿئ جبقفؿئ بىص-8
 ِمع ءئىا كؿج َ ( ؤ ن ؤ ق 914 َ 910 ) وٓبجئمهؿ قئفَ اً جَهأهؿئ جٓفبىؿئ قفَا هجالئ

                                                                       . جٓفىبؿئ قفَ عفج امطبب بجٓجت بئٓضبهق جٍَظ بؿثئ فْ ّئ ، هجئال ًٍهٓ وه امط
 بجئهؿئ بؿثئؿئ يجٌ ِمع بىص : ْؿئه قٓاحاب بقمعبهؿئ بٓؿئتعبحالئ جهئَالئ جٓفبى فقَ-4

 ثىها ْضئقؿئ جهالئ جٓفبى فقَا جهأٓ وئ بؿَجؿئ حمتهؿ حَتٓ " : ئٍؿَقا ؤ ن ؤ ق 945
 بىئك ئجئ َ ئٍكجئجب وكهٓ ال تئئىب ِؿئ جّؤٓ وئ ًىأش وه يجٓفبى وئك ئجئ ، قٓاحبؿئ
 ضفجَ ، يءئغؿئ ججبا وئ ئٍبعآط وه َ بٓجت قٓقثبؿئ ؿالج وه َجبا بجئةهؿئ ًتَالئ
 ." امطؿئ

 

ة                                        الهبحث الثاىْ:الدعوى االستعجالٓة فْ هجال إتخاذ التدابٓر الفوٓر
 الخاصةو حالة االستعجال 
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هف جالؿ ٌذا الهاثث حىبطرؽ الِ الدعوى االحبعتئلٓب فٓهتئؿ ابجئذ البداآر البثفظٓب 
وىبطرؽ الِ اعض أىواع الدعئوى االحبعتئلٓب الجئصب الواردة فْ قئىوف االتراءات الهدىٓب 

 . واالدآرب
 .الهطالب االول : االستعجال فْ هجال اتخاذ التدابٓر االستعجالٓة 

ٓب الثٓرئت االحئحٓب لكوىٍئ ثئلب تدٓدة احبثدةٍئ قئىوف ٌجالؿ ٌذا الهطمب لهئ ضىبعر 
ب التدٓد و االتراءات الهدىٓب و ئبً االحئحٓب  االدآر اعطْ فٍٓئ الثؽ لهف اىبٍكت ثٓر

 ائلمتوء الِ القضئء االداري هف اتؿ ثهئٓبٍئ و لطآعب ٌذي الثٓرئت ولكوىٍئ احئحٓب و
االحبغىئء عىٍئ وىظرا لاطء االتراءات فْ الدعوى العئدٓب اوتد قب ائلشجص وال ٓهكف صٓل

ذا ادعوى احبعتئلٓب لذا ٓر شالهشرع الٓب تدٓدة اقبداءا ائلب عئت العئلهٓب فْ ٌذا الهتؿ ٌو
حوؼ ىدرس اوال الدعوى االحبعتئلٓب فْ هتئؿ ثهئٓب الثٓرئت العئهب ةـ ىبطرؽ الِ 

 االحبعتئؿ البثفظْ فْ الفرع الةئىْ   
ات العاهة ا  لفرع االول : االستعجال فْ هادة الحٓر

ذا هئ ىصت عمًٓ  اف هف وتائت الحمطب القضئئٓب ثهئٓب الثقوؽ و الثٓرئت االحئحب ٌو
تحهْ السمطة القضائٓة الهجتهع والحٓات ،وتضهن "  1669هف الدحبور  156الهئدة 

 "  لمجهٓع ولكل واحد الهحافظة عمِ حقوقٍم االساسٓة
رة لهئ صوبعبار الثقوؽ الثٓرئت االحئحٓب هف اٌـ الهواضٓع البْ بٍبـ اٍئ االىظهب الهعئ

بىطوي عمًٓ هف اٌهٓب فْ ثٓئة الهتبهعئت ، اثٓث بعد احئحئ لقٓئس درتب بطور ورقْ 
 .1ٌذي الهتبهعئت 

                                                 
دور القئضْ االداري فْ ثهئٓب الثقوؽ والثٓرئت االحئحٓب ، هذكرة هئتحبٓر ، تئهعب التزائر  عاد الثهٓد الغوٓىْ ،- 1
 5ص 8115،8115،
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والفرد لـ ٓهمؾ فْ هواتٍب االعبداء عمِ الثٓرئت االحئحٓب حوى دعوى بتئوز الحمطب ، 
بأىٍا تعتبر السالح االكثر فاعمٓة و االكثر ههارسة jéze  " ،1بْ قئؿ عىٍئ الفقًٓ تٓزال

ات االساسٓة "  لحهآة الحٓر
إال اف ٌذي الفعئلٓب ال ببثقؽ إال فْ ظؿ اتراءات حٓرعب ، ههئ تعؿ هف دعوى االلغئء 

ال عب لمثٓرئت ، ىظر لإلتراءات البْ بأجذ وقبئ طٓو  لذا فقد عئتزة عف بوفٓر ثهئٓب حٓر
ذا ائلىص عمِ ثهئٓب الثٓرئت االحئحٓب عف طٓرؽ  ثولت البشٓرعئت احبدرؾ ذلؾ ٌو

ذا هئ تئء اً الهشرع الفرىحْ فْ الهئدة هف قئىوف  18فقرة  381 الدعوى االحبعتئلٓب ٌو
" اىئءا عمِ طمب هارر اظروؼ احبعتئلٓب القئضْ االحبعتئلْ ٓأهر  2القضئء اإلداري

ب اائبجئذ اإلتراءات ا حئحٓب و البْ ٓبـ البعدي عمٍٓئ و اصفب أللالزهب لمهثئفظب عمِ الثٓر
فصؿ القئضْ االحبعتئلْ فْ أتؿ  حئ". ٓبضث هف ىص الهئدة أف  52غٓر شرعٓب ، ٓو

عت لكْ بثهْ كؿ بعد عمٍٓئ هف اإلتراءات االحبعتئلٓب الهبجذة فْ هتئؿ الثٓرئت وض
طرؼ اإلدارة عىد ههئرحبٍئ لحمطبٍئ فٓبدجؿ القئضْ االحبعتئلْ عف طٓرؽ األهر الذي هف 

شأىً أف ٓثهْ الثٓرب األحئحٓب أو اعائرة أجرى وقؼ البعدي الغٓر هشروع الههئرس هف 
 طرؼ اإلدارة.

ٓهكف لقئضْ  ؤ ن ؤ قهف  681اهئ الهشرع التزائري فقط ىص عمِ ذلؾ فْ الهئدة 
أعالي ، اذا كئىت ظروؼ  616االحبعتئؿ ، ٌىدهئ ٓفصؿ فْ طمب الهشئر إلٓب فْ الهئدة 

ب الهثئفظب عمِ الثٓرئت االحئحٓب  االحبعتئؿ قئئهب ، أف ٓأهر اكؿ البداآر الضروٓر
ب العئهب او الٍٓئئت البْ بجضع فْ هقئضئبٍئ الجبصئص  الهىبٍكب هف االشجئص الهعىٓو

                                                 

87 2010,psiraP , noatadé nmé ,7ndétseréPtaéé noatadé, noéPtadé éé  aéértnP  éP. déréiro ntaré-2 

2
الجئص ائإلتراءات الهحبعتمب أهئـ القضئء اإلداري التٓردة الرحهٓب ،  8111تواف  51 8111-369: القئىوف رقـ  

 .15، ص  131
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ب اةىئء ههئرحب حمطئبٍئ، هبِ كئىت ٌذي االىبٍئكئت بشكؿ هحئحئ التٍئت ال قضئئٓب االدآر
 جطٓر وغٓر هشروع ابمؾ الثٓرئت .

: ْ  وهف جالؿ ٌذي الهئدة ٓبآف لىئ اف الهشرع ابِ اةالةب اهور احئحٓب ٌو
 اعبراؼ الهشرع الوؿ هرة اىوع جئص هف الثهئٓب لمثٓرئت االحئحٓب .-
 ئضْ االحبعتئلْ االداري صراثب .احىئد االجبصئص لمق -
ابحئع حمطئت لمقئضْ االداري الحبعتئلْ لدرتب بوتًٓ اواهر لإلدارة ثهئٓب لمثٓرئت  -

 االحئحٓب 
ولبىئوؿ دعوى االحبعتئلٓب فْ ٌذا الهتئؿ ىبطرؽ اوؿ الِ بعٓرؼ الثٓرئت االحئحٓب و 

 اىواعٍئ ةـ الِ شروطٍئ  
ات االساسٓة :  اوال: هفٍوم الحٓر

لـ ٓعرؼ الهشرع التزائري وال الهشرع الفرىحْ الثٓرئت االحئحٓب ، وال بوتد قئئهب هثددة 
وؽ والثٓرئت قلٍذي الثٓرئت ففْ الدحبور التزائري ىتد الهشرع وضعٍئ لٍئ عىوف بثت  "الث

" دوف اف ٓعرفٍئ غٓر اف الفقً والقضئء عرفٍئ ثحب بدجمً و وىوع القضئٓئ الهطروثب عمًٓ 
ئ وفقٍئ ولذا حوؼ ى  قضئءا طرؽ الِ بعٓرفٍئ لغٓو

 التعريف اللغوي واالصطالحي :-
 حىثئوؿ بعٓرؼ الثٓرئت اوال ةـ االحئحٓب ةئىٓئ 

ات-1  libertasاهئ ائلالبٓىٓب   libertéائلفرىحٓب ٌْ  ئدفٍاوالثٓرب هر : الحٓر

ئ بفبرض الثٓرب هفرد لكمهب هائح وغٓر هثظور ، كهئ ىعىْ ائلثٓرب ثؽ االجبٓئر ، اي اىٍ
 1البهٓٓز آف الجٓر والشر 

 بوهف الكمهب الالبٓىfondamentalٓبأبْ كمهب احئحْ هف االساسٓة : -2
fundamentalis  

                                                 
ثئبـ فئرس الطعئف ، هشروعٓب حمطب االدارة عمِ بقٓٓد الثٓرئت العئهب ، دراحب هقئرىب ، هتمب كمٓب اغداد لمعمـو - 1

 15ص 8116، 88االقبصئدٓب ، العدد 
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اهئ ائلرتوع الِ هعتـ المغب العرآب ، ىتد كمهب احئحٓب بأبْ هف كمهب أحئس وىعىْ اذلؾ 
 وهادؤيئ وقئعدبً وبعىْ آضئ اصؿ كؿ ش هربكز الاىئء

فٍا فقٍا: -  تعٓر
بثدٓد الثٓرئت االحئحٓب ، فهف  هف آف الهحئئؿ االكةر صعواب  البْ واتٍت الفقً ، ٌو

الفقٍئء هف رأى اأف الثٓرئت االحٓئحٓب ٌْ بمؾ الهىصوص عمٍٓئ فْ الدحبور ، وقئؿ 
 .  "ٓجب الرجوع لمدستور لمبحث عن الحقوق االساسٓة"اأىً  dragoاالحبئذ دراغو 
ٓعئب عمًٓ اىً ٓبتئٌؿ  البعٓرؼ رغـ حٍولبً وشٓوعً آف الفقٍئء اال اف هئغٓر اف ٌذا 

 الثٓرئت الغٓر واردة فْ الدحبور  
ىئؾ هف الفقٍئء هف ٓرى اف الثٓرئت االحئحٓب ٓبـ بثدٓدٌئ ثحب اٌهٓبٍئ وال ٓتب  ٌو

ئ فٓهئ ورد فْ الدحبور فقط و ئ ولٓس كمٍئ واذلؾ  ثصٌر اىهئ الدحبور ٓشكؿ اثد هصئدٌر
ات االساسٓة ، ٌْ تمك الهعترف بٍا هن طرف " marcouٓرى االحبئذ هئركو  ان الحٓر

 "1الدستور ،االتفاقٓات الدولٓة ، والقواىٓن 
ىئؾ هف اعطٍئ هفٍـو اوحع فقد عرفٍئ عمِ اىٍئ بعبار اهةئاب الفئكٍب الطٓرب ، البْ ٓهكف  ٌو

2ألي شجص بشكٓمٍئ ثحب ذوقً
 

فٍا قضاءا- لقد ثئوؿ هتمس الدولب الفرىحْ بوثٓد هفٍـو الثٓرئت االحئحٓب ، تئهعئ :  تعٓر
 3فْ ذلؾ هجبمؼ الهعئٓٓر البْ اعبهد احبعئف اٍئ الفقً لضاط ٌذا الهفٍـو 

فئعبار ثٓرئت احئحٓب بمؾ الهىصوص عمًٓ فْ الدحبور ، او االبفئقٓئت الدولٓب او القئىوف  
ب البىقؿ ، ثٓرب الص، وىكر هئ ٓمْ   ب إىشئء التهعٓئتثٓر ب إقئهب  ثئفب ، ثٓر ، ثٓر

ب الىقئائت ، ثؽ اإلضراب ، ثؽ المتوء الحٓئحْ ، ثؽ االىبجئب ، ثٓرب  بتهعئت ، ثٓر

                                                 
1 -gérard marcou ,le reféré administratif et les collectivites territoriales,les petites affiches ,n 95,2001,p46  
2 René chapus, droit du contentieux administratif chapus ;  noctsenhctno notctno  12 eme édition ;2006p1597   

الثهئٓب القضئئٓب الهحبعتمب لمثٓرئت االحئحٓب ، دار التئهعٓب التدٓدة لمىشر ، االحكىدٓرب ،  هثهد ائٌْ أاو ٓوىس ،- 3
  55ص  8112
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ب لمتهئعئت  ب العهؿ ... إضئفب إلِ الثٓرب اإلدآر البصرؼ فْ األهالؾ الشجصٓب ، ثٓر
 الهثمٓب فْ عالقبٍئ هع الدولب و لٓس فْ عالقبٍئ الجئرتٓب

ات األساسٓة :   ثاىٓا :أىواع الحٓر
و هف قآؿ الثٓرئت األحئحٓب البْ بحبمـز الثهئٓب القضئئٓب الحق في االضراب : -1 ٌو

ب اىئىت "أف القرار البعحفْ الذي ٓهىع  الهحبعتمب ،ثٓث أىً اعبارت الهثكهب االدآر
و ثؽ هعبرؼ اً  1632-1659فْ دٓائتب دحبور  الهعىٓٓف اههئرحب ثؽ االضراب ٌو

الهشرع التزائري فقد ىص عمِ ثؽ االضراب فْ أهئ  1ٓشكؿ اىبٍئكئ تحٓهئ لثٓرب أحئحٓب 
هارس والبْ بىص " 1669هف الدحبور  39الهئدة  عمِ أن الحق فْ االضراب هعترف بً ٓو

 ٓرئت ، وقد تئءت ٌذي الهئدة فْ الفصؿ الرااع الجئص ائلثقوؽ والث فْ آطار القاىون"
ة التىقل-2 ب الذٌئب و:  حٓر االٓئب هف هكئف الِ آجر وهف تٍب الِ  أو هئ ٓعرؼ اثٓر

و هادأ أصٓؿ لمفرد وثؽ دحبور هقرر ال ٓتوز الهحئس اً وال  أجرى ، وحفر الِ الجئرج ٌو
الثد هىً وال بقٓٓدي اال لهصمثب الهتبهع ، وثؽ البىقؿ ٌو أٓضئ ثؽ دحبوري ال ٓتوز 

بشٓرعئ ٓمغْ ٌذي الثٓرب كهئ ال ٓتوز لمحمطب البىفٓذٓب ههةمب فْ األجص لمدولب أف بصدر 
اوزارة الداجمٓب ، أف بضع شروطئ لمحهئح ائلحفر ، برقِ الِ هحبوى العراقٓؿ غٓر الهاررة 

 2واقعٓئ وقئىوىٓئ .
ذا هئ تئءت اً هف الدحبور ثٓث ىصت عمِ أىً ٓثؽ لكؿ هواطف ٓبهبع  55الهئدة  ٌو

 ئر اثٓرب هوقع اقئهبً وأف ٓبىقؿ عار البراب الوطىْ .باثقوقً الهدىٓب والحٓئحٓب أف ٓج
كوف بدجؿ قئضْ االحبعتئؿ  ثؽ الدجوؿ الِ البراب الوطىْ والجروج هىً هىضهوف لً .ٓو

ب أو بأجٓر فْ االداري فْ ثئلب هئ إذا بـ رفض بحمٓـ توا ز الحفر أو حثب اطئقب الٍٓو
  بحمٓهٍئ ،أو الهىع هف الحفر

                                                 
1  - oliver le bot( le juge des réferes ,le droit de la grave et le pouvoir de réquisition de préfet ,ajda,2004,p,1138. 

 .2-9،ص1661الىٍظب العرآب ، القئٌرة ،ىعٓـ عطٓب ، الهىع هف الحفر، دار   - 2
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ة االجتهاع-3 ة التعبٓر وحٓر البْ  1669هف دحبور  51والهىصوص عمٍٓئ فْ الهئدة : حٓر
ب البعآر واىشئء التهعٓئت هضهوىب لمهواطف ، ائلىحاب لثٓرب  ىصت عمِ أىً " ثٓر

ف االتبهئع فقد قضِ هتمس الدولب اأىٍئ ب شكؿ ثٓرب أحئحٓب وذلؾ فْ قضٓب هعٍد بكٓو
ة وتئء فْ ثٓةٓئبً  16/12/8118الهىبجآف الهثمٓٓف ابئٓرث  " حٓث هن جٍة فإن حٓر

ة اساسٓة .  1"االجتهاع تعتبر حٓر

ة الهراسالت-4 والتْ ىصت  1669هف دحبور  56هف الهئدة  8هكفولب اهوتب الفقرة :  سٓر
ة الهراسالت و   االتصالت الخاصة بكل أشكالٍا هضهوىة " .عمِ أىً سٓر

ة الىقابٓة: -5 الحق الىقابْ "  1669هف دحبور  39والهىصوص عمٍٓئ فْ الهئدة الحٓر
 هعترف بً لجهٓع الهواطىٓن "

ة الصىاعة والتجارة -6 هف الدحبور كهئ حاؽ لهتمس  59لقد ىصت عمًٓ الهئدة : حٓر
ب البتئرة و  الصىئعب ثٓرب احئحٓب ، قاؿ صدور قئىوف الدولب التزائري واف اعبار ثٓر

آف هثئفظ اىؾ التزائر  85/15/811االدآرب فْ قراري الصئدر ابئٓرث  االتراءات الهدىٓب و
والذي اعبار الثٓرب االحئحٓب لمبتئرة والصىئعب  1569ضد ٓوىٓف اىؾ فْ الهمؼ رقـ 

 2هف الدحبور وال ٓتوز الهحئس اٍئ  59هصوىب اىص الهئدة 
ى -7 ئؾ ثٓرئت هىصوص عمٍٓئ فْ االبفئقٓئت الدولٓب ىذكر هىٍئ ثؽ االتىاْ فْ اقئهب ٌو

ذا هئتئءت اً الهئدة  هف االبفئقٓب االورآب لثقوؽ االىحئف  12ثٓئة عئئمٓب عئدٓب ٌو
 .1631والثٓرئت االحئحٓب لحىب 

ىب الاراءة و آضئ ثؽ الهٓرض -8 ىئؾ ثٓرئت هىصوص عمٍٓئ فْ القواىٓف وهىٍئ قٓر فْ ٌو
هف الهرحـو البىفٓذي         رقـ  55قاوؿ او رفض العالج الهىصوص عمٍٓئ فْ الهئدة 

 والهبضهف اجالقٓئت الطب 9/19/16683الهؤرخ فْ  68-899
                                                 

 http//www.conseil-etat.fr/-1  
 قرار غٓر هىشور  1569قضٓب رقـ  85/15/8111قرار هتمس الدولب فْ - 2

 1516ص 12/19/1668، الهؤرخ فْ  38ج رعدد- 3
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ات االساسٓة .   ثالثا: شروط الدعوى االستعجالٓة لحهآة الحٓر
ئ فْ الفصؿ االوؿ والهبعمؽ ائلدع وى االدآرب اضئفب الِ الشروط العئهب الحئاؽ ذكٌر

ئ فْ الدعوى  االحبعتئلٓب اصفب عئهب فٍىئؾ شروط هوضوعٓب جئصب ٓتب بوافٌر
 االحبعتئلٓب لثهئٓب الثٓرئت االحئحٓب 

  شرط االستعجال : -1

فْ الهتئالت األجرى البْ  كؿ األثكئـ الهحبعتمبفْ ٓعبار ٌذا الشرط القئحـ الهشبرؾ 
بفبرض وتود ثقوؽ أو هصئلث هشروعب ٓراد ثهئٓبٍئ. وقد حاؽ واف بـ دراحب ٌذا الشرط 
واإحٍئب فْ الفصؿ االوؿ و ٌو ال ٓجبمؼ عف دعوى وقؼ البىفٓذ القرارات االدآرب هف 
قب اةائبً وفْ كوف اف الحمطب البقدٓٓرب بعود  ثٓث االحبعتئؿ كشرط وكذا هف ثٓث طٓر

 لمقئضْ فْ بقٓرر وتودي 
ٓف هف ثٓث درتب االحبعتئؿ ، فئإلحبعتئؿ فْ دعوى  غٓر اف ٌىئؾ اجبالؼ  آف الدعٓو

الثٓرئت االحئحٓب لً درتب جئصب بكهف اوال فْ طآعب الثئلب البْ هف اتمٍئ رفعت الدعوى 
 ْ  681ة حئعب كهئ تئءت اٍئ الهئد 52وةئىٓئ فْ الهدة القصٓرة الههىوثب لمفصؿ فٍٓئ ٌو

لمفصؿ فًٓ كهئ ىصت عمِ ذلؾ الهئدة  لألحبئىئؼ و ة ر آضئ تعؿ هدة قصٓ و ؤ ن ؤ قهف 
 . ؤ ن ؤ قهف   659

 
 
 
ات االساسٓة-8   شرط االىتٍاك الجسٓم وغٓر الهشروع لمحٓر
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ال ٓؤدي اي هحئس ولو كئف غٓر هشروع ائلثٓرئت االحئحٓب ، اال إذا ابجذا بداآر 
اؿ ٓتب اف ٓكوف ٌذا الهحئس تحٓهئ وعدـ هشروعٓبً ظئٌرة ، وبقدٓر  احبعتئلٓب لثهئٓبً ،

ئ ثحب كؿ ثئلب   . 1هحألب الجطورة هبروؾ لمقئضْ ، والذي ٓقدٌر
 واذلؾ فإىً ٓتب اف ٓكوف االعبداء

اذا كئف  ؤ ن ؤ قهف  681طآؽ اثكئـ الهئدة باي اىً ال هتئؿ ل:  (أ( جسٓها )خطٓرا
االعبداء عمِ الثٓرئت االحئحٓب احٓطئ اؿ ٓتب اف ٓامغ ثدا كآرا هف التحئهب واذلؾ فإف 
التحئهب شرط االىعقئد االجبصئص لمقئضْ االحبعتئلْ االداري فْ دعوى ثهئٓب الثٓرئت 
االحئحٓب " لٓس ائلضرورة اف ٓشكؿ كؿ اعبداء عمِ ثٓرب احئحٓب اعبداء تحٓهئ ، ٓحبوتب 

  2آؽ ىظئـ الثهئٓب الهحبعتمب "باعئ بط
اشبرطت اف ٓكوف  ؤ ن ؤ قهف  681: فئلهئدة  وان تكون غٓر الهشروعٓة ظاٌرة-ب(

االىبٍئؾ غٓر هشروع غٓر اف ىص الهئدة ائلمغب الفرىحٓب ىص عمِ اف بكوف عدـ 
وائلبئلْ فإىً    ilégalemanifestement une atteinte grav etالهشروعٓب ظئٌرة 

ئ  ْ االحبعتئلِ ضوالهقصود ائلظئٌرة اي اف قئ 3ٓهكف اف ٓكوف الهشرع حٍِ عف ذكٌر
 ٓىظر فْ الدعوى دوف البعهؽ فْ الهوضوع ودوف الهحئس اأصؿ الثؽ 

ة اثىاء ههارسة سمطاتٍا   ثالثا : شرط وقوع االىتٍاك هن احدى السمطات االدآر
اف الهشرع التزائري اعبهد عمِ الهعٓئر العضوي فْ بثدٓد اجبصئص القضئء االداري وقد 

 قف  681ىٍت ذلؾ آضئ فٓهئ ٓجص دعوى الهحئس ائلثٓرئت االحئحٓب اذ ىص فْ الهئدة
ب العئهب او الٍٓئئت البْ ؤ ن ؤ " لمهثئفظب عمِ الثٓرئت الهىبٍكب هف االشجئص الهعىٓو

 ٍئت القضئئٓب االدآرب "تئص البجضع فْ هقئضئبٍئ الجبص

                                                 
 95ئ ، الهىبقْ فْ قضئء االحبعتئؿ االداري ، الهرتع الحئاؽ صلثحف اف الشٓث آث هموٓ- 1

 23هثهد ائٌْ او ٓوىس ، الهرتع الحئاؽ ، ص- 2

 93ص ، الهىبقْ فْ قضئء االحبعتئؿ االداري ، الهرتع الحئاؽلثحف اف الحٓث آت هموٓئ ، 3
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ب العئهب والواردة فْ الهئدة   211و 211أي اىً ٓتب اف ٓقع االىبٍئؾ هف االشجئص الهعىٓو
ْ الدولب الوالٓب الامدٓب او إثدى الهؤححئت العهوهٓب ذات الصاغب االدآرب هف  ؽ إ ـ إ ٌو

هف القئىوف  16والٍٓئئت العهوهٓب الوطىٓب والهىظهئت الهٍىٓب الوطىٓب  كهئ تئء فْ الهئدة 
، و آضئ إىبٍئؾ الثٓرئت الذي ٓقع  1هتمس الدولب  ائجبصئصئتالهبعمؽ  62/11لعضوي 

ؽ إ ـ إ هف  632حاب لكوىً ٓجضع لمقضئء االداري طاقئ ألثكئـ الهئدة هف هتمس الهثئ
 63/81الهعدؿ والهبهـ لألهر  89/12/8111الهؤرخ فْ  18-11هف االهر  111والهئدة 

وكذا الهؤححئت العهوهٓب االقبصئدٓب اذا بكفمت اإىتئز عهمٓب  2الهبعمؽ اهتمس الهثئحاب 
الهؤرخ فْ  859-13الهرحـو الرئئحْ رقـ  9ئ لمهئدة ههولب كمٓئ او تزئٓئ لمدولب وذلؾ طاق

، ٓبضهف بىظٓـ الصفقئت العهوهٓب  8113حابهار  19الهوافؽ  1559ذو الثتب عئـ  18
ضئت الهرفؽ العئـ   3وبفٓو

ات االساسٓة   ربعا : اجراءات الدعوى االستعجالٓة لحهآة الحٓر
عتئلٓب لثهئٓب الثٓرئت االحئحٓب ، ىظر الربائطٍئ ائلثٓرئت االحئحٓب ، فإف الدعوى االحب

كوف ذلؾ وفؽ االتراءات البئلٓب:  بهىث لمهبقئضٓف وحٓمب لمثصوؿ عمِ قرار قضئئْ حٓرع ٓو
ببضهف  ؤ ن ؤ قهف  683ٓتب اف ٓكوف الطمب اعٓرضب افببئثٓب طاقئ االثكئـ الهئدة  -

عرضئ هوتزا لموقئئع واألوتً الهاررة لالحبعتئؿ واف بقدـ ٌذي العٓرضب هف هثئهْ كهئ ٌو 
 ؤ ن ؤ قهف  613والهئدة  289هىصوص عمًٓ فْ الهئدة 

                                                 
عهئر اوضٓئؼ ، دعوى االلغئء فْ قئىوف االتراءات الهدىٓب واالدآرب ، تحور لمىشر والبوٓزع ، الطاعب االولِ ، - 1

 26ص 8116التزائر 

حابهار  1، الهؤرجب فْ 31, عددج ج ر )الهبعمؽ اهتمس الهثئحاب، 89/12/8111الهؤرخ فْ   11/18االهر  - 2
 (5ص8111

، ٓبضهف بىظٓـ  8113حابهار  19الهوافؽ  1559ذو الثتب عئـ  18الهؤرخ فْ  859-13الهرحـو الرئئحْ رقـ  - 3
 (3ص 81/16/8113فْ  هؤرجب 31الصفقئت العهوهٓب وبفوٓضئت الهرفؽ العئـ  )ج رج  
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اف هدة الفصؿ فْ الطمب اعد آدع العٓرضب االفببئثٓب لدى الهثكهب او االحبئىئؼ لدى  -
حئعب غٓر اف الهئدة لـ  52ب ؤ ن ؤ قهف ئدة و اله 681هتمس الدولب فقد ثددبً الهئدة 

بربب تزاءات فْ ثئلب اإلجالؿ اٍذي الهدة غٓر اف القضئة عهمٓئ ٓبثروف الفصؿ فْ اقرب 
 االتئؿ 

فبرض فْ ذلؾ اف بكوف االتراءات و تئٌٓب هع الحرعب فْ - البثقٓؽ فْ طمب الثهئٓب ٓو
ئئؿ البثقٓؽ الهعبئدة كئلجارة الفصؿ فْ الطمب هع عدـ البعهؽ أي اىً ال ٓمتئ اال وح

 والهعئٓىب واالىبقئؿ  

ْ هرثمب الثكـ فْ الطمب والهشرع لـ ٓثدد - ةـ بأبْ اجر هرثمب فْ الفصؿ فْ الدعوى ٌو
طآعب وهثبوى وىطئؽ البدآر الذي ٓأهر اً القئضْ هف اتؿ ثهئٓٓب الثٓرئت االحئحٓب ، 

1تراء الهىئحب اذا هىث لً كئهؿ الحمطب البقدٓٓرب فْ اجبٓئر اال
 

كوف البدآر الهأهور اً هف القئضْ  ألتؿ ثهئٓب الثٓرئت األحئحٓب إذا بوافرت الشروط  ٓو
هف ؽ.ا.ا.ـ فإف لً كئهؿ الصالثٓئت فْ احبصدار  681الهىصوص عمٍٓئ فْ الهئدة 

االهر الهىئحب ثهئٓب لٍذي الثٓرئت وال ٓبقٓد اهئ ورد فْ عٓرضب الهدعْ ولً أٓضئ فْ 
ثؽ لمهدعْ ثئلب هئ اذا رأى عدـ بوفر الشروط فْ الدعوى االحبعتئلٓب أف ٓأهر ا رفضٍئ ٓو

ٓوهئ هف بئٓرث البامٓغ  13اىئءا عمِ ذلؾ اف ٓحبأىؼ ٌذا االهر اهئـ هتمس الدولب فْ أتؿ 
هف  659حئعب طاقئ لمهئدة  52ولهتمس الدولب اف ٓفصؿ فْ ٌذا االحبئىئؼ جالؿ 

 ؽ.ا.ـ.ا.
 الفرع الثاىْ : دعوى االستعجال التحفظْ: 

هف  ؽ.ا.ـ.ا. 681فئلهئدة  2الِ ٌذي البحهٓب  ال ٓوتد فْ الىصوص القئىوىٓب هئ ٓشٓر
بكبفْ ائلقوؿ  اكؿ البداآر الضروٓرب األجرى ، لكف ٌذي البحهٓب تئءت هف الفقً الفرىحْ 

                                                 
ئىْ ،آهىب حمطئىْ ، هادأ ثظر بوتًٓ اواهر هف القئضْ االداري واالحبةىئءات الواردة عمًٓ فْ قئىوف - 1 فٓردة هٓز

 .159، ص8111االتراءات الهدىٓب واالدآرب هتمب الفكر ، العدد الحئاع ، ىوفهار 

 .51االداري ، هرتع حئاؽ، ص لثحٓف اف الشٓث اث هموٓئ،الهىبقْ فْ القضئء االحبعتئلْ - 2



 الفصل الثاىْ              التطبٓقات القضائٓة لمدعوى االستعجالٓة 

 

 

 
21 

طمؽ عمٍٓئ آضئ البداآر البثفظٓب االجرى "  1الذي حهئٌئ "ائلدعوى االحبعتئؿ البثفظْ ٓو
دور قئىوف االتراءات الهدىٓب و االدآرب ،كهئ عرؼ الفقً التزائري البداآر البثفظٓب قاؿ ص

2  
وىقصد ائلبداآر البثفظٓب هجبمؼ االتراءات البْ ٓبجذٌئ القضئء لثهئٓب اهواؿ و لصوف 

ؿ الذي ٓحبغرقً ثحـ الىزاع، اهئـ قضئء الهوضوع الِ  ثقوؽ ، جشٓب اف ٓؤدي الزهف الطٓو
اآر هف أتؿ ثهئٓب الثؽ بعرض الثقوؽ لمضٓئع او االىبقئص ، فئلهشرع أوتد ٌذي البد

 فٍْ دعوى هوتٍب احئس لثهئٓب ثقوؽ االطراؼ  3هوضوع االدعئء الهجبمفب
و لبآئف ٌذي الدعوى ادقب اربأٓىئ دراحبٍئ هف كؿ التواىب الهبعمؽ اٍئ اابداءا هف شروطٍئ 

 ةـ صالثٓئت القئضْ فٍٓئ وأجٓرا الِ القواعد االترائٓب الهبعمقب اٍئ 
 االستعجال التحفظْ أوال : شروط دعوى 

هف ؽ.ا.ـ.ا. عمِ اىً "فْ ثئلب االحبعتئؿ القصوى ٓتوز لقئضْ  681ىصت الهئدة 
االحبعتئؿ اف ٓأهر اكؿ البداآر الضروٓرب االجرى دوف عرقمب بىفٓذ أي قرار ، اهوتب اهر 

 عمِ عٓرضب ولو فْ غٓئب القرار االداري الهحاؽ " 
" ، هعىئي  فْ حالة االستعجال القصوىؽ.ا.ـ.ا."  681: ذكرت الهئدة  شرط االستعجال-1

 اف االحبعتئؿ فْ ٌذي الدعوى هبهٓز ادرتب عئلٓب هف االحبعتئؿ والهعار عىٍئ ائلقصوى  
و الدعوى االحبعتئؿ البثفظْ هةمٍئ هةؿ الدعوى االحبعتئلٓب لوقؼ البىفٓذ القرارات االدآرب 

، فئف دعوى االحبعتئؿ البثفظْ ، قد  والدعوى االحبعتئلٓب لثهئٓب الثٓرئت االحئحٓب
 ؽ.ا.ـ.ا. لشرط االحبعتئؿ  681أجضعٍئ الهشرع صراثب ثحب ىص الهئدة 

فدعوى االحبعتئؿ البثفظْ قد بؤدي الِ اةقئؿ عائ االةائت عمِ الهدعْ هف تٍب وهف 
رى االحبئذ  ب لمقئضْ االحبعتئلْ االداري ٓو تٍب اجرى بقوي وبعزز هف الحمطب البقدٓٓر

                                                 
1- antoine bourrel ,juge des réfees et pouvoir dinjonction ,op,cit,p25. 

 .58اف ىئصر هثهد ، هرتع حئاؽ،ص - 2

ئ، ص- 3  815عاد الٍئدي عائس ، البداآر البثفظٓب ، الهوحوعب العرآب ، الهتمد الحئدس ، حوٓر
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ؽ.ا.ـ.ا. بتعؿ ٌذي الدعوى  هف 681د جموفْ " اف الصٓئغب البْ تئءت عمٍٓئ الهئدة رشٓ
 1اتراء قئىوىْ هحبثٓؿ البثٓرؾ 

  : عدم عرقمة تىفٓذ قرار اداري -8
ببهٓز الدعوى االحبعتئؿ البثفظْ عف دعوى وقؼ البىفٓذ القرار االداري وثهئٓب الثٓرئت 

لىزاع ، اثٓث ال ٓتوز لقئضْ االحبعتئؿ ثٓف األحئحٓب هف ثٓث القرار االداري هثؿ ا
 الىطؽ ائلبدآر االحبعتئلْ البثفظْ اف ٓهس ائلطئاع البىفٓذي لمقرار االداري 

 : شرط عدم الهساس بأصل الحق -3

لٓس هف صالثٓئت القئضْ أالحبعتئلْ اف ٓأهر ابداآر بثفظٓب بهس الهوضوع او اصؿ 
 الفصؿ االوؿ الثؽ ولقد حاؽ لىئ شرح ٌذا العىصر فْ 

هف ؽ.ا.ـ.ا. وردت فْ عائرة "البداآر  681وبتدر الهالثظب أف الىص العراْ هف الهئدة 
أي  les mesures utilesالضروٓرب " آىهئ الىص الفرىحْ لىفس الهئدة تئءت فٍٓئ عائرة 

ىئؾ فرؽ آف هصطمث ضروٓرب و هفٓدة لغب فئألهر الضروري ٌو االهر  البداآر الهفٓدة ٌو
الذي ال ٓهكف االحبغىئء عىً أـ الهفٓد فٍو االهر الذي ٓقدـ جدهب ، كهئ أف الفرؽ الهوتد 

ئ اثٓث ٓكوف هف الحٍؿ االهر  ٌر آف البداآر الضروٓرب والبداآر الهفٓدة ٓكهف فْ كٓفٓب بقٓر
 .2بداآر هفٓدة ا

 ثاىٓا: التدابٓر التحفظٓة الهأهور بٍا
ب الواحعب البْ هىثٍئ الهشرع  اف عائرة كؿ البداآر الضروٓرب بعار أٓضئ عف الحمطب البقدٓٓر

لقئضْ االحبعتئؿ االداري فْ ٌذي الدعوى ، اثٓث لـ ٓقٓدي ابدآر هعٓف اذابً لكف هع 
 هراعئة الشروط الحئاقب طاعئ .

                                                 
 .163، الهرتع الحئاؽ، ص5قئىوف الهىئزعئت االدآرب ، ج رشٓد جموفْ ، - 1

 168، الهرتع الحئاؽ، ص5. رشٓد جموفْ ، قئىوف الهىئزعئت االدآرب ، ج- 2
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جبمؼ هثبوى وطآعب البداآر البثفظٓب هف قضٓب الِ آجر ، فئلواقع اف ظروؼ وطآعب  ٓو
 وهوضوع الىزاع ، بثدد عئدة هثبوى وطآعب وهدى ٌذي البداآر .

وهداـ اف البداآر البثفظٓب بجبمؼ اإجبالؼ ظروؼ وطآعب كؿ قضٓب ، فإىً ال ٓهكف 
ئ ، كهئ اف الهشرع لـ ٓثددٌئ بئركئ الهت ئؿ واحعئ لمقئضْ لبقدٓر واجبٓئر البدآر ثصٌر

 الهىئحب لكؿ قضٓب. 
وهف اهةمب البداآر الضروٓرب فْ القضئء االداري التزائري فإف قئضْ االحبعتئؿ ٓدجؿ 

اكةرة فْ هتئؿ الطرد هف الحكىئت الوظٓفٓب فقد احبقر القضئء حواء ائلغرفب االدآرب 
ٓئ عمِ اف شئغؿ الهحكف احاب الوظٓفب ، ٓصاث ائلهثكهب العمٓئ حئاقئ او هتمس الدولب ثئل

اعد اىبٍئءٌئ ، شئغال ادوف وتً ثؽ او حىد واىبٍئء الوظٓفب قد ٓكوف احاب االحبقئلب او 
و آضئ فٓهئ ٓجص االواهر الهوتٍب لمجواص اعدـ إعبراض  1الىقؿ او العزؿ او الوفئة 

 لبداآر البثفظٓب االشغئؿ العهوهٓب فقد اعبار هتمس الدولب اىٍئ بدجؿ ضهف ا
 
 
  

                             ثالثا : قواعد االجرائٓة الخاصة بدعوى االستعجال التحفظْ 
هف ؽ إ ـ إ آف طٓرقبٓف هجبمفبٓف ، ٓجضع كؿ هىٍهئ لقواعد ترائٓب  681قد تهعت الهئدة 

اهوتب اهر  جئصب ، ٓبعمؽ االهر اثئلب االحبعتئؿ القصوى ، والةئىٓب اف البداآر بصدر
 عؿ عٓرضب .

بطمب احبصدار أهر عمِ عٓرضب هتهوعب هف االتراءات ، بادأ ابقدٓـ العٓرضب لرئٓس  ٓو
 2التٍب القضئئٓب الهجبصب 

                                                 
 96-92،ص 8119، دٓواف الهطاوعئت التئهعٓب ، التزائر ،  8ارآٌهْ هثهد ، القضئء الهحبعتؿ ، ج - 1

 185، صْ التزائر ، دار العمـو لمىشر والبوٓزع ،عىئاب الترائر إتراءات الهىئزعئت الصرآب ففٓرتب ثحٓف ،- 2
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ضة-1 : لـ ٓبطرؽ الكبئب الرااع هف ؽ إ ـ إ الهبعمؽ ائإلتراءات الهباعب أهئـ  شكل العٓر
ههئ ٓحبوتب الرتوع الِ القواعد العئهب ، الهىصوص عمٍٓئ فْ  التٍئت القضئئٓب االدآرب ،

ؽ إ ـ إ الجئص  القحـ الرااع هف الفصؿ الجئهس هف الائب الةئهف هف الكبئب االوؿ هف
ائألثكئـ الهشبركب لتهٓع التٍئت القضئئٓب ، بثت عىواف "فْ االواهر عمِ عرائض" 

 الهشرع ىظئـ االواهر عمِ عرائض.ىظـ فٍٓئ  518,511, 511بضهف ٌذا القحـ ةالث هواد
هكف بعٓرؼ االواهر عمِ عرائض اأىٍئ أواهر بصدر فْ الثئلب البْ ٓبطمب هف جاللٍئ  ٓو

 الهدعْ الثصوؿ عمِ قرار هؤقت ، دوف الثئتب الِ احبدعئء الجصـ .
ذا هئ ىصت عمًٓ الهئدة هف ؽ إ ـ إ" االهر عمِ عٓرضب أهر هؤقت ، ٓصدر دوف   511 ٌو

 ـ ، هئ لـ ٓىص القئىوف عمِ جالؼ ذلؾ .ثضور الجص
بقدـ طمائت الراهٓب الِ إةائت الثئلب او بوتًٓ إىذار او اتراء احبتواب فْ هوضوع ال ٓهس 

اثقوؽ االطراؼ ، الِ رئٓس التٍب القضئئٓب الهجبصب ، لٓفصؿ فٍٓئ جالؿ أتؿ اقصئي 
 ةالةب آئـ هف بئٓرث آداع الطمب "

تب اف ٓكوف الطمب هعمال  هف جالؿ همجص لموقئئع ،و وبقدـ العٓرضب عمِ ىحجبٓف  ، ٓو
و هئ ٓعد بعمٓال لً ، ثٓث ال ٓكفْ  ذكر االحئىٓد القئىوىٓب اي احئحً هف الىئثٓب القئىوىٓب ٌو

  1اف ٓذكر العئرض بوفر االحبعتئؿ اؿ ٓتب عمًٓ بآرري ، هع ذكر الوةئئؽ الهثبت اٍئ 
 . اهر بالتدابٓر التحفظٓة ثاىٓا:الجٍة القضائٓة الهختصة بإصدر-

هف ؽ إ ـ إ والهبهةمب فْ البشكٓمب  691جالفئ لمقئعدة العئهب الهىصوص عمٍٓئ فْ الهئدة 
الحبعتئؿ، االتهئعٓب الهىوط  اٍئ الات فْ دعوى الهوضوع ٌْ الهجبصب ائلفصؿ فْ هئدة 

صب طاقئ لهئ فإف دعوى االحبعتئؿ البثفظْ ٓعود الفصؿ فٍٓئ لرئٓس التٍب القضئئٓب الهجب
 هف ؽ إ ـ إ . 511ىصت عمًٓ الهئدة 

                                                 
 181الهرتع ، ص ىفس فٓرتب ثحٓف ، - 1
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وهف جالؿ ٌذي الهئدة فإىً ٓحبىبت اأف احبصدار االواهر عمِ عرائض ال ٓجرج عف 
اثبهئلٓف : ففْ ثئلب بقدٓـ طمب احبصدار اهر عمِ عٓرضب ، ٓبعمؽ اجصوهب قئئهب ، فإف 

فْ الطمب ، اهئ فْ  رئٓس القحـ او الغرفب الىئظر فْ دعوى الهوضوع ٌو الهجبص ائلات
ثئلب ٓبعمؽ اجصوهب لـ برفع اعد اهئـ القضئء ، وكئف هف اجبصئص التٍب القضئئٓب ، فإف 

   1رئٓس التٍب القضئئٓب ٌو الهجبص 
تب اف بكوف التٍب القضئئٓب هجبصب ىوعٓئ و اقمٓهٓئ )ثحاهئ رئٓىئ فْ الفصؿ االوؿ (   ٓو

 إلصدار االهر ائلبدآر البثفظْ . 
 جراءات الفصل فْ الطمب .ثالثا : ا

هئداـ ا االهر هبعمؽ اثئلب االحبعتئؿ القصوى ، فٓتب عمِ القئضْ ابائع اتراءات البْ 
 ببىئحب هعٍئ.

غٓر اف الهشرع لـ ٓىص عمِ االتراءات الهباعب فْ ثئلب االحبعتئؿ القصوى اهئـ التٍئت 
لذلؾ عمٓىئ الرتوع الِ القواعد العئهب الهبعمقب اٍذي الثئلب ، الهىصوص عمٍٓئ فْ  االدآرب ،

ؽ إ ـ إ ، البْ ىظهت االتراءات الجئصب اثئلب االحبعتئؿ القصوى  هف 511الهئدة 
 والهبهةمب فْ : 

بـ ذلؾ ،-1 ثبِ جئرج حئعئت وأٓئـ العهؿ وثبِ قاؿ  ٓقدـ الطمب الِ قئضْ االحبعتئؿ ٓو
 قٓد العٓرضب فْ حتؿ أهئىب الضاط .

 ٓثدد القئضْ بئٓرث التمحب . -8
 ٓبـ الفصؿ ثبِ جئرج حئعئت العهؿ وجالؿ آئـ العطؿ .-5

وهع كؿ ذلؾ ورغـ ثئلب االحبعتئؿ القصوى فٓتب اثبراـ هادأ الوتئٌٓب طاقئ ألثكئـ الهئدة 
 هف ؽ إ ـ إ  685

                                                 
  183-185، ص  الحئاؽ فٓرتب ثحٓف ، الهرتع - 1
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اف بصاث الدعوى تئٌزة لمفصؿ ، ٓصدر قئصْ االحبعتئؿ البثفظْ اهرا عمِ واعد 
ذا بـ رفضٍئ فٓصدر اهرا هحاائ طاقئ لمهئدة            685عٓرضب إذا بـ قاوؿ الطمب ، وا 

 ؽ إ ـ إ . هف
بـ بىفٓذ ٌذا االهر اهوتب ىحجبً االصمٓب رغـ قئامٓبً لمهراتعب طاقئ لمهئدة           688ٓو

لبْ بتٓز لقئضْ االحبعتئؿ اف ٓعدؿ فْ اي  وقت واىئءا عمِ هقبضٓئت تدٓدة ؽ إ ـ إ ا
   عف البداآر الِ حاؽ أف اهر اٍئ او اف ٓضع ثدا لٍئ. 

 االستعجال الخاصة حاالت الهطمب الثاىْ :
بقد ابِ قئىوف االتراءات الهدىٓب  ، ادعئوى جئصب كئف هىصوص عمٍٓئ حئاقئ فْ واإلدآر

اف الهشرع بدجؿ وىظـ ٌذي الدعوى هع االثئلب الِ ٌذي القواىٓف، وحىقـو قواىٓف جئصب غٓر 
ْ االحبعتئؿ  ٓف ٌو ادراحب ٌذي الثئالت هف جالؿ ٌذا الهطمب هع البركٓز عمِ اٌـ دعٓو

فْ هتئؿ الهىئزعئت التائئٓب و فْ هتئؿ الصفقئت العهوهٓب هع االشئرة الِ اىً ٌىئؾ 
 عوى الغراهئت البىفٓذٓب دعوى اجر كدعوى البحآؽ الهئلْ و د

 
  

 .الجبائٓة الهىازعات لهجا فْاألول:  الفرع
بة بفرض الهتعمقة  لفىٓةجراءات ااإلهو  هجهَعةعئن » ؿاشكلىظئـ التائئْ ٓقصج ائ الضٓر

 الوعاءجراءات قَاعد قاىَىٓة تحدد كٓفٓة تقدٓر اإلٌذي ل تشه َ ،كٓفٓة تحصٓمٍا َ
بْ بة حساب َ الضٓر بة، ٌذي فًٓ تطبق الذي الهجال الهستحقة، الضٓر  أسالٓب الضٓر
عات َ حكاناال هخالفة عو الهترتبة العقوبات َ الجزائٓةجراءات اإل كذلك َ التحصٓل  التشٓر
» .الجبائٓة

ٓبضهو                                                                   1
الضرائب ىصَص جئصب ٌْ قئىَو  ثكئن هقىىب فْأقَئعج َ الىظئـ التائئْ التزائري 

                                                 
 15ص 8113اهٓزئف عٓزز ،الهىئزعئت التائئٓب فْ البشٓرع التزائري ، الطاعب االولِ ،دار الٍدى ، التزائر ، - 1
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غٓج الضرائب قئىَو القٓهب الهضئفب، عمِ الرحـ قئىَو الرحـو الههئةمب، َ الهائشرة 
 الطئاع. قئىَو البحتٓؿ، قئىَو الهائشرة،

 الهئدة فْ لالحبعتئؿ جئصب ثكئهئأ جئجٓباإل َ الهدىٓبتجئءئب اإل قئىَو جصص لقد
أف  عمِ طٓئبً فْ ٓىص اثٓةالهتئؿ  ٌجئ فْ هىفججب َ تجٓجب حئاقب ؿٓشك ههئالتائئٓب، 

 تجئءئب اإل قئىَو فْ عمٍٓئ الهىصوص لمقواعد ٓجضع الهواد التائئٓب فْ ؿحبعتئاال
ٌهٓب ائلغب االئهبٓئحئب الهشرع التزائري إدارة  الضرائب  هىث اهَتاً ، الذي التائئٓب
 اثٓة ،بفجضٍئ البْ الرحـو َ ؿ الضرائبئهبٓئح بثصٓؿ الضرائب، اهٍئن بثصٓلقٓئهٍئ 

 عمِ الٓد ََضع الثتز عو طجٓق الهكمفٓف هبئاعب َ التاري، ائلبثصٓؿ القٓئـ لٍئ ؿجَ
 .البتئٓرب لمهثالت الهؤقت الغمؽ كذلؾ َ الغٓر لدى أهوالٍـ

 ٓظٍجؿ الهىئزعئت التائئٓب، جئجّ فْ هتئؿ االحبعتئاالقئضْ ؿ بججؿ َعهَهئ فإو هتئ
هىئحعئب هبعمقب إلِ ٓهكو بقحٓهٍئ البثصٓؿ التائئْ البْ  هىئحعئبؿ اَضَت هو جال

اب جفع ئجتئء طما هىئحعئب َ الهبئاعباإتجئءئب   .الضٓر
 
 

 الهتابعة. بإجراءات الهتعمقة الهىازعات ال:أو
اب الهبعمقب ائلهىئزعئت البْ هو طجف ٓئت الهقدهب مالشكو إ ٓائشجٌئ قئاض الهكمفٓف ائلضٓر

ىب ؿهَئأ ؿبثصٓ قصج ضجٌن الضرائب  ئعبجئض ؿشك ئهئ ٓكبحْأف  ٓهكو العئهب، الجٓز
هئ ببعمق إَ  البثصٓؿ القحري،ئعبجئض عمِ ؿ َ شكالهبئاعب، أهو إتراء الهائشر  عمِ

 .القئاض طجفإلغئء الثتز الهائشر هف اطما 

 َ الثتز إلغئءدعوى  إلِ ةن الهبئاعب، ئتجئءئب عمِ عبجئضاالدعوى  إلِ حىبطجق لذلؾ
 .البتئري الهثؿدعوى غمؽ   أجٓرا َ الهثتوزاتئحبجتئع 

 : الهتابعة اجراءات عمِ عتراضاال ـ 1
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الضرائب هو طجف قئاض الهبئاعئت الهائشرة ضج الهكمؼ ٓقَن اً الذي عبجئض إف اال
 :فْ ؿٓبهة التائئٓب الدٓوف ؿبثصٓ لغرض

 :التحصٓل سىد عمِ عتراضاال ـ أ
اب لمهكمؼ ٓهكو ثٓة  لكف َ ،ضجي الضرائب قائضب ببججي إتراء ؿك ٓعئجض وأ ائلضٓر
الهواد  فْ جكجٌئ الوارد الشروط بَئفجب إذا إال هقاَال ٓكَو ال عبجئضاالدعوى ٌجئ 
ؿ الحىد أو اشكالهبعمقب أحئحئ َ الضرائب الهائشرة التزائري، قئىَو هف  569 َ 562
 حىج ؿشك عمِ التائئٓبتجئءئب اإل قئىَوهف  144الهئدة ىصب لقد َ ، 1بامٓغً ؿ اآتئ

اب هكمف إىذارا إلِ الهجبمفب الضرائب قئاض ؿ» ٓجح :البثصٓؿ  ؿتجَ فْ ؿهحت ائلضٓر
ئ الهطموب الثصب الهائلغ ؿك هتهَع عمِ حٓئجب اإلىذار ٌجئ ٓآو َ ، الضرائب  َ أداٌؤ

 . البثصٓؿ فْ الشروع بئجٓث َكجئ حبثقئقاال شجط
 .حمفئ هثججب لمجٓزىب اثوالب اإلىذار ٓجفق َ

 الضرائب قئىَوهف  681 الهئدة فْ الهذكورة الرحـو َ ائلضرائب الهبعمقب ىجئجئباال ؿبجح
اب الهكمفٓف إلِ الههئةمب الرحـوَ  الهائشرة  ." هجبَن ظجف فْ ائلضٓر

 هجُ عمِ جقئابٍئ 2الدولب هتمح اعجٌئ َ العمٓئ لمهثكهب جئجٓباإل الغرفب هئجحبلقد  َ 
 .ائلبثصٓؿ الجئصب الشكمٓب البزاـ الشروط

  :القسري التحصٓل عمِ عتراضاال ـ ب
االلبزاـ  اَتَج حَئء ٓبعمق َ ائلهوضوع، ئحئحئ ٓهح القحري البثصٓؿ عمِ عبجئضاال إف
 ال الهبئاعب اهَضَع ٓبعمق ٌىئ فئالعبجئض اً. الوفئء َتَا أو هىً تحء أو  ؿكك

 .شكمٍئ

                                                 
 89عٓززّ ، الهرتع الحئاؽ ، ص  اهٓزئف- 1
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هج االحَئء بعمق الحئلفب الذكر، تجئءئب اإلَ الشروط عبجئض اىفح االَ ببن هائشجب ٌجئ 
 لمهثكهب ٌىئ جبصئصاال ٓعَج َ )القضئء أهئـ هجاال جفعأو  الوالئْ الهدٓر أهئـ ائلبظمـ

 ) جئجٓباإل
هو بعمقً ائلىحاب لبوقٓؼ الهبئاعب ػ ائلرغـ عبجئض ال ٓىبت ئّ ئةج قئىَىْ االٌجئ إف  

عمِ ىئت الالزهب لمثفئظ الضهئقج قجن تهٓع لهكمؼ ائلضٓراب اكئو ائلهوضوع ػ اال إذا 
  لتائئٓب ا تجئءئباال قئىَو 154الهئدة  ذلؾ ئكجب َ الجٓزىبثقَق 

 .الشكل حٓث هو صحتً عمِ اال ، الهتابعاتاجراء  سىد عمِ لالعتراض اثر ال "
بً اعتراضا عمِ الوفاء َجَب أو هقداري االلتزام أو ىزاع عمِ َجَد ل كل َ ٓشك

 .القسري التحصٓل

 الدولة هجمس أهام الهذكورة لجااال فْ الطعون تقدٓن ٓجب ،عتراضاال حالتْ كمتا فْ َ
 " .الدفع تَقٓف الطعون ٌذي ٓىتج عو ال َ

 (أ ا )ضج( ض ن )قضٓب العمٓئ، لمهثكهب جئجٓباإل الغرفب عو صئجج قجئج فْ تئء َقج
 ، الآردطجٓق   عولمهكمؼ ٓامغ ػ َتَا حاقً ابىآً ؿ إتائري ػ الثتز ػ بثصٓػ )ضجئئا 

 ) ائالحبالن إشعئر هع عمٍٓئ هَصِ رحئلب ئشبجئط عجن
 ابىآً هحاَقئ الالـز هو ٓكَو ، الهكمؼ هىقَالب عمِ الثتز أف  قئىَىئ الهقرر هو ... "
  ظجف  اَئحطب  البامٓغ  اٍجئ  القٓئـ  ئشبجئط  جَو  ،  الآرد  طجٓق  عو  لًٓامغ 

 الهقبضٓئت ٌجي ٓجئلؼ اهئ القضئء فإو ةن هو َ ، ائالحبالنإشعئر   هع  عمًٓ  هَصِ
 . لمقئىوف ججق ٓعج
الهوقع  الثتز اجفع الشركب، لعمـ ؿَص قج أف البىآً ػ الثئؿ قضٓب فْ ػ الةئات كئو لهئ

  اَتَج بصجٓثً  ثٓة  هبىئقضئ هو قجئجي بعمٓالؿ جٓجب َ عماالعمِ هىقَالب ٌجي 
 إدارة  ذلؾ اعج ئىبقج ةن ، عمًٓ هَصِ ظجف اَئحطب بامٓغً الزاهٓب جَو لًقاَ َ البىآً
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قب اٍجي ائلبامٓغقٓئهٍئ  عجن عمِ الضرائب  القئىوف بطآق فْ ئجطأ القضئء اٍجئ فإىً ، الطٓر

. 
َ اإثئلب القضٓب َ االحبعتئلْ الهحبأىؼ هج الغئء االئحبَتا كذلؾ هج االَ هبِ كئو 

 " 1القضئئْ  الهتمس ىفح عمِ الطرفٓف
 : الهحجوزات استرجاع َ الحجز الغاء ـ 2

إلدارة ئتئح أف الهشرع قئىَو ئتجئءئب تائئٓب فإىىئ ىتج  153الهئدة ىص ائلرتوع إلِ  
 الهثددةتجئءئب اإل َ الشروط ضهو لكف َ الهدٓف، ؿهَئأ عمِ الثتز بائشجأف  الضرائب

 لذلؾ،

 أف  جئجباال طجف هو الهائشر تجئءاال اٍجئ أهوالً هحب الذي لمهكمؼ ٓهكو ائلهقئاؿَ  
 .الثتز بىفٓج ئةىئء ئجبكاب ئجطئء ٌىئك أف  لً بآوإذا  إلغئئً ٓطما

قئهب اً الثتز الذي ٓكَو )لكْ جئجب االئثبجئهٍئ هو طجف الواتب تجئءئب ؿ اإلَ ببهة
 القئاض عمِ ٓتا جَٓو هو عمًٓ هئ لبحدٓد لمهكمؼ عجئجاال بَتًٓ عىج: أىً أي قئىَىٓئ(

 ائلهزاد آعٍئ ةن ألهوالً، اثتح حٓباع إلًٓ الهوتً لبحدٓدائ عجئجاال اأو جٓجاالٌجئ  ٓعمنأف 
 ئضئفْ أتؿ عمِ ؿٓبثص أو لـ لً، الههىوثب ؿئٔتئ فْ عمًٓ هئ ٓقن ابحجٓج لـ إذا العمىْ،

 2ائلهبئاعب. القئئـ الضرائب قئاض هو
  أهئـ  َبثجٓجئ  ،جئجّاال  القضئء  أهئـ  ٌجي  الثتز  عهمٓب عمِ عبجئضاال  َ ٓهكو
 الدولب هتمح عو الصئدر 3991 جقن القرار فْ ذلؾ تئء قج َ ، جئجّاال ؿحبعتئاالقئضْ 

 :(ح ضج اف ٌَج الضرائب هجٓج قضٓب ) 8118/  18/  19 ابئجٓث (ىٓبئالة الغرفب )

  لدى  جئجٓباإل  الغرفب  أهئـ  احبعتئلٓب  جعَُ  جفع  عمًٓ  الهحبأىؼ  أف ثٓة  "
 الفصؿ غئٓب إلِ ، العمىْ ائلهزاد الآع َ بىفٓجّ ثتح بىفٓج َقف ف ، هطئلائاٌَج  هتمح

                                                 
الهتمب القضئئٓب لمهثكهب العمٓئ ،  15/15/1625صئدر ابئٓرث  59163قرارات الهثكهب العمٓئ ) الغرفب االدآرب (رقـ  - 1

 165، ص1661العدد الةئىْ لحىب 

 51اهٓزئف عٓزز ، الهرتع الحئاؽ ، ص - 2
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 قٓهب ؿثَ ، أف ٌج قضئء هتمح لدى جئجٓباإل الغرفب عمِ الهطروح الىزاع هَضَع فْ
اب  .إدارة  الضرائب طجف هو عمًٓ الهفروضب الضٓر

 أىًَ  الهوضوع قئضْ أهئـ صثبٍئ فْ فطعو ضجٓاب فجضب عمًٓ أف الهحبأىؼثٓة  
 .آعً ةن البتئري الهثؿ عمِ بىفٓجّ ثتح اَضع إدارة الضرائب قئهب فٍٓئ ؿ الفصؿقا

 قجئج فعال إذا هئثئلب  فْ ئصالثٍئ ٓهكو ال ئىعكئحئب إلِ حٓؤجّ الهثؿ آعأف  ثٓة 
 .الهحبأىؼ عمِ الهفروضب الضرر قٓهب جفضالقضئء 

 بثفظْ أهر ٌَ َ ؿحبعتئاال قئضْ ئجبصئص هو البىفٓذي الثتز بىفٓج قجئجأف  ثٓة
 ئقجي هئ فإو عمًٓ َ طجئفاال ثقَق َ اهصئلث ٓضج ال َ الثؽ ؿاأص ٓهح هؤقب ال

 1.عمًٓ الهصئدقب ٓحبَتا عمِ صَئا الهتمس قضئب

 

 

 

 :الهٍىْ الهحل غمق ـ33 

ؿ هو بثصٓالتائئٓب لبهكٓىٍئ جئجب الهشرع لإلهىثٍئ البْ حبةىئئٓب االتجئءئب اإلهو ضهو 
 التائئٓب،تجئءئب اإل قئىَو 146الهئدة  فْ َججب البْتجئءئب اإل العئهب، الجٓزىب ؿهَئأ
اب الهكمؼ البتئري لمهثؿ الهؤقت الجئصب ائلغمؽَ  .ائلضٓر

اب ؿبثصٓ فٍٓئ ٓبعجج الثئلب البْ ٌجي ففْ   ؿهَئأ عمِ ثفئظئ َ العئدٓب ائلطرؽ الضٓر
ىب العئهب،  ذلؾَ  لمضرائب الوالئْ الهدٓر ٓصجج ائلهبئاعب، القئئـ القئاض هو اإقبجئت الجٓز

 فْ                الهؤرخ / 6106 جقن البىفٓذيلمهرحـو  هو صالثٓئب طاقئ لً لهئ
 جئصب ،صالثٓئبٍئ َ التائئٓب جئجبلإل الجئرتٓب الهصئلثبىظٓن  ٓثجج الذي 85/18/1661

                                                 
 96-92،ص  8115هتمب هتمس الدولب ، عدد جئص ، - 1
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 ٌجئ ٓحاقأف  ٓتا أىً غٓج الغمؽ الهؤقت، قجئجاػ الهبعمقبٓف هىً  07 َ 19الهئدبٓف 
اب لمهكمؼ ٓامغ بىآً بَتًٓ تجئءاال  1.حبثقئقاال بئجٓث َتَا اعج كئهال َٓهئ ائلضٓر

 11 فقجب 159 الهئدة شٍج)أ 19 ئقصئٌئ هجب الغمؽ ٌجئ ٓبتئَح الأف  الهشرع الـز كهئ
اب لمهكمؼ الغمؽ قجئج ابامٓغ ٓقَن تائئٓب( قئىَو ئتجئءئب  أف  عمِ ،هثضج قضئئْ ائلضٓر

 هو الهكمؼ ٓبهكو لـ إذا ذلؾ َ البامٓغ بئجٓث هو ئابجئء ٓئنإ 11 هٍمب فْ القرارٌجئ  بىفٓج ٓبن
اْجٓىً  جفع هو البثرر  صجٓثب هو اهَئفقب لمبحدٓد أتؿ اإكببئا ٓقن لـ أو ىٍئئٓئ الضٓر
 الهشرع ئتئح العئهب القواعد هو ئحبةىئء ٓعج الذي تجئءاالٌجئ  ففْ .2ائلهبئاعب القئئـ القئاض
اب لمهكمؼ   الٓد  جفع أتؿ  هو لمضرائب  الوالئْ الهدٓر قجئج فْ ٓطعوأف  ائلضٓر

 هَج االفْ   ئقمٓهٓئ  الهجبصب  القضئئٓب  التٍب  جئٓح  إلِ ٓقجهٍئ  اعجٓضب
3الهحبعتمب.

 

 َ ،قئىَىئ ئحبجعئءٌئ َ التائئٓب جئجباال حهئع اعج اال ؿبفصأف  الٍٓئب لٍذي ٓهكو ال أىً اال
 ئتجئءئب ئبائع االتدر هو فإىً ائلبئلْ َ 4الهؤقت  الغمؽ قجئج بىفٓج الدعوى بَقف ال
 . 5الآع فْ ائلشروع لضرائباإدارة  بقَن أف ؿقا العٓرضب فْ لمفصؿضهئىئ  ؿحبعتئاال

بْ  ثاىٓا: إرجاء الدفع الضٓر
اب الذي ٓىئزع فْ صثب او هقدار الضرائب الهفروضب عمًٓ، اف ٓطمب  ٓهكف لمهكمؼ ائلضٓر
ارتئء الدفع الِ غئٓب صدور قرار قضئئْ او إداري فْ الهوضوع، شٓرطب اف ٓاىْ طماً 

 عمِ ثتت هؤححب هقئاؿ ضهئىئت كفٓمب ابثصٓؿ الدٓف الضٓراْ. 

                                                 
 هف قئىوف االتراءات التائئٓب  153الهئدة  - 1
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اب اةىئء هرثمب البظمـرتئء اف طمب ا االداري اهئـ ادارة الضرائب بىظهً اثكئـ  دفع الضٓر
، و ٓكوف قئضْ االحبعتئؿ االداري هجبصئ ابأتٓؿ 1قئىوف اتراءات تائئٓب 95الهئدة 

اْ، اذا بوافرت شروطً كهئ اىً هجبص اىظر طمب ب تٓؿ الهبئاعب و أالبثصٓؿ الضٓر
اب لغئٓب ثؿ الىزاع الهطروح عمِ قئضْ الهوضوع.هال  طئلاب ائلغراهب الضٓر

اب الذي ٓىئزع هف جالؿ  "قئىوف اتراءات تائئٓب: 95وبىص الهئدة  ٓتوز لمهكمؼ ائلضٓر
أدىئي، فْ صثب أو هقدار  93و  95، 98شكوى بقدـ ضهف الشروط الهثددة فْ الهواد

الضرائب الهفروضب عمًٓ، اف ٓرتئ دفع القدر الهبىئزع فًٓ هف الضرائب الهذكورة هف جالؿ 
ئب الهجبص اذا طمب اٌذي الضرائب ، لدى قئاض الضر هف  %81دفع هامغ ٓحئوي 

 االحبفئدة هف ذلؾ فْ شكواي.
ؤتؿ بثصٓؿ الثقوؽ الائقٓب الِ غئٓب صدور قرار االدارة التائئٓب.   ٓو

جص بطآؽ ٌذا البدآر فقط الهىئزعئت الهبرباب عف االثبٓئتئت الىئتهب عف الهراقاب  ٓو
 .2"هف قئىوف االتراءات التائئٓب 81هكررو  81، 16، 12الهذكورة فْ الهواد 

اف قئضْ االحبعتئؿ االداري عمِ هحبوى االحبئىئؼ ٓارز اتالء اف ادارة الضرائب ٓهكىٍئ 
اف بهىث أتال هف أتؿ بثصٓؿ دٓوىٍئ و جئصب اذا قئهت هىئزعب و طرثت أهئـ قئضْ 

اب أف ٓىئز  اب الهوضوع، فئف ٌذا االتراء هف شأىً اف ٓحهث لمهكمؼ ادفع الضٓر ع فْ الضٓر
الهفروضب عمًٓ، وذلؾ اإاراز تهٓع الهحبىدات وكؿ هئهف شأىً أف ٓتعمً ٓطهئف و اكؿ 

ىب العئهب.ضفرض عمًٓ ائعبائر اف ال ٌدوء الِ هئ اب ثؽ هف ثقوؽ الجٓز  ٓر
هكف لقئضْ االحبعتئؿ االداري اف ٓأهر اوقؼ بثصٓؿ الضٓراب أو الغراهب و جئصب اذا  ٓو

 ةات و اف الهكمؼ قد طرح الىزاع هف اتؿ ااداء ثتتً و دفوعً عمِ قئضْ الهوضوع.  هئ

                                                 
 652اهئ اةىئء هرثمب البقئضْ فبىظهً أثكئـ قئىوف االتراءات الهدىٓب واالدآرب فْ الهئدة - 1

هف قئىوف الهئلٓب  51و 8119هف قئىوف الهئلٓب  53و 8113ئلٓب هف قئىوف اله 52هعدلب اهوتب الهوادة  95الهئدة  - 2
 8111هف قئىوف الهئلٓب  83و 8116
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كوف قئضْ االحبعتئؿ االداري هجبصئ ابأتٓؿ الضٓراْ اذا بوافرت شروطً ، كهئ اىً ٓو 
آب لغئٓب ثؿ الىزاع الهطروح  هجبص اىظر طمب بأتٓؿ الهبئاعب و الهطئلاب ائلغراهب الضٓر

 1اري.عمِ قئضْ الهوضوع اإلد
ابئٓرث ( الغرفب االدآرب  )الصئدر عف الهثكهب العمٓئ 55866وقد تئء فْ القرار رقـ 

 (..........) لوالٓبضد هدٓر الضرائب الهائشرة  (ح ع )، قضٓب 82/18/1623
هبِ كئف البدآر االحبعتئلٓب لمطعف ٓهبئز اطئاع الحرعب البْ ٓبطماٍئ اإلتراء وتب عدـ "

ئ هىً دوف البقٓد اجضئع الدعوى االح بعتئلٓب لمطعف االداري الهحاؽ و هف ةهب اعفئٌؤ
هف قئىوف الضرائب الهائشرة البْ  553ائألتؿ الهىصوص عمًٓ بثت طئئمب الاطالف ائلهئدة 

بوتب فْ ٌذا الهتئؿ عرض الطمب هحاقئ عمِ ىئئب هدٓر الضرائب لموالٓب الهجبص فْ 
 أتؿ شٍر هف بئٓرث القرار.

ب االولِ الذي صرح اعدـ قاوؿ العٓرضب الراهٓب الِ بأتٓؿ الهبئاعب و اف قئضْ الدرت
هف  553الهطئلاب ائلغراهب لغئٓب ثؿ الىزاع فْ الهوضوع لحاب هجئلفئبٍئ هقبضٓئت الهئدة 

  2"قئىوف الضرائب، قد أجطأ فْ بفحٓر القئىوف ههئ ٓحبوتب االلغئء.
عمِ اجبصئص قئضْ االحبعتئؿ  (ٓربالغرفب االدا )وفْ قرار أجر أكدت الهثكهب العمٓئ

ئ رقـ  ، قضٓب الهدٓر 18/11/1623الصئدر ابئٓرث / 55663االداري و ذلؾ فْ قراٌر
 الفرعْ لمضرائب اورقمب ضد شركب طوطئؿ التزائر ثٓث تئء فًٓ:

هف الهقرر قئىوىئ أف رئٓس الهتمس ٓحبطٓع عىد فصمً فْ القضئٓئ االدآرب اف ٓأهر عف "
ائبجئذ تهٓع االتراءات البْ ٓراٌئ ضروٓرب دوف الهحئس اأصؿ الثؽ، طٓرؽ االحبعتئؿ 

وهف ةـ فئف طمب بأتٓؿ بثصٓؿ الضرائب لغئٓب الات فْ الىزاع هوصوعئ ٓدجؿ ضهف 
 اجبصئصئت قئضْ االحبعتئؿ.

                                                 
 111-111ص  هرتع حئاؽ ، فٓرتب ثحٓف ،- 1

 811، ص  1626الهتمب القضئئٓب لمهثكهب العمٓئ ، العدد الةئلث لحىب  - 2
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ولهئ كئف الةئات فْ قضٓب الثئؿ اف الهتمس القضئئْ اهر ابأتٓؿ بثصٓؿ الضرائب 
الهحبأىفب و ذلؾ لغئٓب الفصؿ فْ الىزاع هوضوعئ فئف ٌذي  الهبئاعب هف اتمٍئ الشركب

 "الدعوى بعبار فعال هف اجبصئص قئضْ االهور الهحبعتمب.
غٓر اىً فْ ٌذي القضٓب واف كئف قئضْ االحبعتئؿ االداري عمِ هحبوى الدرتب االولِ و 

ب فئىً اهر ابأتٓؿ بثصٓؿ الضرائب لغئٓب ثؿ  ىزاع فْ طاقئ الجبصئصً و حمطبً البقدٓٓر
أكد  الهوضوع، فئىً قئضْ االحبئىئؼ الفئصؿ فْ هواد االحبعتئؿ االداري و اف كئف قد

اجبصئص قئضْ االحبعتئؿ االداري عمِ هحبوى الدرتب االولِ ، فئىً لـ ٓوافقً فْ طمب 
 ثٓث اف ٌذا الطمب ال": .بأتٓؿ بثصٓؿ هامغ الضرائب الهبئاع هف اتمٍئ اقولً صراثب...

عمِ ثقوؽ  ظهئىئت الالزهب لمثفئضإال اذا كئىت الهدعٓب قد قدهت تهٓع الٓىبت أي اةر 
آب.   ادارة الضٓر

ثٓث اف قٓئـ الاىؾ الجئرتْ التزائري ابقدٓـ كفئلب فْ ثدود ىصؼ اصؿ الدٓف و غراهئت 
هئىئت كئفٓب ىظرا ألٌهٓب ضالبأجٓر و كذا بقدٓـ الهقرر الذي لـ بثدد قٓهبً البعئهمٓب ال بعد 

 الدٓف. هامغ
واىً كئف ٓبعٓف ائلبئلْ عمِ الهدعٓب القٓئـ عمِ االقؿ ابغطٓب هتهوع اصؿ الدٓف و 

 الغراهئت .
واف الهدعٓب كهئ ٓادو غٓر حدٓدة فْ هطئلابٍئ فْ ٌذي الثئلب ائالحبفئدة هف بأتٓؿ الضرائب 

 1الهبئاعب هف أتمٍئ
لهبعمقب ائلبثصٓؿ ائٓئ اذف ٓظٍر اأف قئضْ االحبعتئؿ االداري هجبص ائلىظر فْ القض

اْ و لً اف ٓقرر بأتٓؿ أو عدـ بأتٓؿ البثصٓؿ لثٓف الفصؿ الىٍئئْ فْ الهوضوع.  الضٓر
 :ْٓم ههئ حاؽ عرضً ىجمص الِ هئوعمًٓ 
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ائلىحاب لبأتٓؿ البثصٓؿ فٍىئؾ ضهئف ٓتب بقٓهً هف طرؼ الهكمؼ لمثصوؿ عمِ ٌذا 
الحبعتئلْ صئدر اىئء عمِ رفض القئاض االبأتٓؿ فْ البىفٓذ و ثبِ اذا كئف االهر 

لمضهئىئت الهقدهب هف طرؼ الهكمؼ فئىً فْ ٌذي الثئلب و ىظرا لوتود دعوى فْ لهوضوع 
اجصوص الهامغ الهبىئزع عمًٓ ، فئىً قئضْ االحبعتئؿ ٌذا ٓهكف اف ٓأهر حواء ابأتٓؿ 

 البثصٓؿ، و ائلبئلْ رفض الضهئىئت الهقدهب.
فئألهر ٌىئ ٓبعمؽ ائلطعف عف طٓرؽ االحبعتئؿ  الهثؿ البتئري،أهئ ائلىحاب لثئلب غمؽ  -

فْ قرار اؿ قئاض الهبضهف الثصوؿ عمِ اتؿ لمبحدٓد و ائلبئلْ بوقٓؼ بىفٓذ قرار الغمؽ، 
 او ائلرفض لٍذا الطمب الذي ٓبربب عمًٓ بىفٓذ قرر االدارة.

صدر فْ  وهف جالؿ ذلؾ ىقوؿ اف قرار هتمس الدولب اجصوص احبئىئؼ االهر الذي
ٓضهف ثقٍئ. اهئ اذا الغْ األهر الهحبأىؼ فئف  ئصئلث الهكمؼ فئف االدارة ائلهقئاؿ لٍئ ه
 االدارة كذلؾ ال بفقد شٓئئ هف ثقوقٍئ. 

وفْ االجٓر ٓهكف القوؿ اأىً ائلرتوع الِ قئىوف االتراءات التائئٓب ىتد اىً ائحبةىئء الثئلب 
تدوى  و الذي تئء ىصٍئ غئهض، ثٓث اىً ال )الهبعمقب ائلغمؽ الهؤقت لمهثالت البتئٓرب

ٓىص عمِ  ال( هف اتئزة الطعف عف طٓرؽ االحعتئؿ اف كئف ٌذا الطعف ال ٓوقؼ البىفٓذ
االتراءات الجئصب ائالحبعتئؿ فْ الهتئؿ التائئْ، رغـ اىً عهمٓئ ٓالثظ كةرة المتوء الِ 

آب، الحٓهئ بمؾ الهبعمق ب ائلبداآر البْ ببجذٌئ االدارة القئضْ االحعتئلْ فْ الهحئئؿ الضٓر
اب.  التائئٓب فْ اطئر البثصٓؿ التاري لمضٓر

ب اوعمًٓ باقِ اثكـ القئىوف العئـ الوارد فْ قئىوف االتراءات الهدىٓب و االدآرب ٌْ الوات
البطآؽ، فْ غٓئب القواعد البْ بعئلت ثئالت المتوء الِ قئضْ االحبعتئؿ فْ الهئدة 

 هف قواعدي ابعدٓمً.ضالتراءات التائئٓب و فْ اىبظئر ادراتٍئ التائئٓب فْ قئىوف ا
                                        إبرام العقود و الصفقات العهوهٓة لهجا فْ: الثاىْ الفرع

ال ٓجفِ عمِ اثد أف االحبعتئؿ فْ هتئؿ إاراـ العقود اإلدآرب و عمِ رأحٍئ الصفقئت 
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العهوهٓب كئف هثؿ اٌبهئـ بشٓرعْ, اإفراد فصؿ هحبقؿ لبىظٓـ أثكئـ فْ هتئؿ إاراـ العقود 
 و الصفقئت و ٌو الفصؿ الجئهس هف الائب الةئلث الهبعمؽ ائالحبعتئؿ .

اإلتػػراء الػػذي باىػػئي الهشػػرع التزائػػري أحػػوة ائلهشػػرع الفرىحػػْ , وال ٓجبمػػؼ اةىػػئف فػػْ أف ٌػػذا 
الػػذي كػػئف قػػد ىػػص عمػػِ آلٓػػب االحػػبعتئؿ هػػئ قاػػؿ البعئقػػد فػػْ هػػئدة إاػػراـ الصػػفقئت العهوهٓػػب 

ػػػب , ٌػػو إتػػراء قضػػػئئْ  8-331و  1- 331اهوتػػب الهػػئدبٓف  هػػػف قػػئىوف اإلتػػراءات اإلدآر
ػػز قواعػد الهىئفحػػب و اإلشػٍئر فػػْ كػئف الهشػرع األورواػػْ الحػائؽ إلػػِ ابجػئذي , فػػْ  إطػئر بعٓز

 ىطئؽ إاراـ الصفقئت العهوهٓب .
    و  659حبعتئؿ هئ قاؿ البعئقد فْ البشٓرع التزائري اهقبضِ الهئدبٓف االوقد دجؿ 

 ؽ ا ـ ا . 659
ٓبعػرض  إف احبقراء أثكئـ قئىوف اإلتراءات الهدىٓب و اإلدآرب ٓؤكد أف الهشػرع التزائػري لػـ 

 حبعتئؿ هئ قاؿ البعئقد همقٓئ اذلؾ الهٍهب عمِ عئبؽ الفقً .لبعٓرؼ ا
أورواْ ,      "إتراء قضئئْ هحبعتؿ جئص ذو أصؿ بشٓرعْ :و قد عرفً اعض الفقٍئء اأىً 

الٍدؼ هىً ثهئٓب قواعد العالىٓب و الهىئفحب اشكؿ فعئؿ قاؿ إبهئـ إاراـ العقد ,و ذلؾ عف 
 ."1ألوفب فْ اإلتراءات القضئئٓب العئدٓبطٓرؽ إعطئء القئضْ حمطئت واحعب غٓر ه

 تو الػػػذي بضػػػهى 2, بكهمػػػب لقػػػئىوف الصػػػفقئت العهوهٓػػػب إـ  إؽ  659و ٓعباػػػر ىػػػص الهػػػئدة 
الطماػئت العهوهٓػب و االحػبعهئؿ الثحػف لمهػئؿ  " لضػهئف ىتئعػب :هىً هػئٓمْ الجئهحب الهئدة 

ػػب الوصػػوؿ لمطماػػئت العهوهٓػػب و  العػػئـ , ٓتػػب أف براعػػِ فػػْ الصػػفقئت العهوهٓػػب هاػػئدئ ثٓر
 الهحئواة فْ هعئهمب الهرشثٓف و شفئفٓب اإلتراءات ضهف اثبراـ أثكئـ ٌذا الهرحـو " .

                                                 
 8113هٍىد هجبئر ىوح ، االٓتئب والقاوؿ فْ العقد االداري ، دراحب هقئرىب ، هىشورات الثماْ الثقوقٓب ، آروت ،- 1

 251،ص

ٓبضهف بىظٓـ  ، 8113حابهار  19الهوافؽ  1559ذو الثتب عئـ  18الهؤرخ فْ  859-13الهرحـو الرئئحْ رقـ  - 2
 (81/16/8113هؤرجب فْ 31الصفقئت العهوهٓب وبفوٓضئت الهرفؽ العئـ )ج ر 
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 :و البْ تئء فٍٓئ 1و كذلؾ الهئدة الةئىٓب هف قئىوف الهىئفحب
هر عمِ ... الصفقئت العهوهٓب اابػداء هػف اإلعػالف عػف الهىئقصػب إلػِ "بطاؽ أثكئـ ٌذا اال

 غئٓب الهىث الىٍئئْ لمصفقب"...
و ٓهكف رد األحائب البْ دعت الهشرع التزائري إلِ بقىٓف االحبعتئؿ فْ هتئؿ إاراـ العقود 

    :و الصفقئت فْ ٌذي الهرثمب ائلذات
 
ىٓب و االقبصئدٓب لمصفقب العهوهٓب فْ التزائر, جئصب فْ ظؿ بىئهْ األٌهٓب القئىو -1

بشتٓع حٓئحب االحبةهئر البْ بىبٍتٍئ الدولب, و الهائلغ الٍئئمب البْ رصدت لٍذا الغرض, 
ؿ الصفقئت العهوهٓب ىب العهوهٓب ابت اوااب رئٓحٓب لبهٓو  .2فئلجٓز

االىبٍئكئت الجطٓرة لقواعد العالىٓب و الهىئفحب البْ ٓفرضٍئ بىظٓـ الصفقئت العهوهٓب , -8
ههئ أدى إلِ إاراـ و بىفٓذ عقود بقـو أحئحئ عمِ الالهشروعٓب , و ٌو هئ اةر حمائ عمِ 

ظىئ هىٍـ أىٍئ لف بثظِ  ثتئـ الهحبةهٓرف عف البقدـ اعطئءابٍـ إالهىئخ االحبةهئري ا
الف هعئٓٓر االجبٓئر بتئفْ قواعد العالىٓب و الهىئفحب و الهحئواة البْ هف ائلقاوؿ حمفئ 

ئدة عمِ ٌدر الهفبرض أف بربكز عمٍٓئ الصفقئت العهوهٓب  هائلغ ٌئئمب هف األهواؿ  ٓز
 العئهب هف تٍب أجرى .

الهىئفحب عىد إاراـ العقود اإلدآرب و رغاب الهشرع فْ بئهٓف اكار قدر ههكف هف شفئفٓب  -5
عٓئ فٓهئ ٓبعمؽ اوتود دعوى بصثٓثب و وقئئٓب حئاقب  , اعد أف ةات أف ٌىئؾ فراغئ بشٓر

 عمِ إاراـ العقد .

بأةر الهشرع التزائري اىظٓري الفرىحْ الذي ثقؽ بطورا كآرا فْ ثهئٓب هائدئ الهحئواة  -5
آلٓبٓف و العالىٓب و الهىئفحب أةىئء هرثمب إاراـ الصفقئت العهوهٓب ,و ذلؾ عف طٓرؽ 

                                                 
و الهبعمؽ  8115ٓوىٓو  16الهؤرخ فْ  15/15الهعد والهبـ لالهر  8112ٓوىٓو  83الهؤرخ فْ  18-12رقـ  القئىوف- 1

 59ائلهىئفحب ، ج ر عدد 

 896، ص  8112الةئىٓب ، هىشورات لائد ، حطٓؼ ، التزائر ،  ىئصر لائد ، الوتٓز فْ القئىوف االداري ، الطاعب- 2
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 :أوال                                      .1.هبكئهمبٓف ٌهئ البشٓرع و االتبٍئد القضئئْ
تئء فْ                   شروط الدعوى االستعجالٓة فْ هجال إبرام الصفقات العهوهٓة 

ضة ,و ذلك فْ  حالة :ٓمْ  ؽ ا ـ ا هئ 659الهئدة  ة بعٓر "ٓجوز إخطار الهحكهة اإلدآر
ة و اإل خالل بالتزاهات اإلشٍار و الهىافسة التْ تخضع لٍا عهمٓات إبرام العقود اإلدآر

 الصفقات العهوهٓة.

ٌذا اإلخطار هن قبل كل هن لً هصمحة فْ إبرام العقد و الذي قد ٓتضرر هن ٌذا  ٓتم
اإلخالل, و كذلك لههثل الدولة عمِ هستوى الوالٓة إذا ابرم العقد أو سٓبرم هن طرف 

 جهاعة إقمٓهٓة أو هؤسسة عهوهٓة هحمٓة 
ة قبل إبرام العقد   .ٓجوز إخطار الهحكهة اإلدآر

ة  أن تأهر الهتسبب فْ اإلخالل باالهتثال اللتزاهاتً و تحدد أجل ٓهكن لمهحكهة اإلدآر
خ  الذي ٓجب أن ٓهتثل فًٓ، و ٓهكن لٍا أٓضا الحكم  بغراهة تٍدٓدٓة تسري هن تآر

 اىقضاء األجل الهحدد
ا أن تأهر بتأجٓل إهضاء العقد إلِ ىٍآة اإلجراءات و لهدة  و ٓهكن لٍا كذلك و بهجرد إخطاٌر

 ٓوها (23)نال تتجاوز عشٓر
ب قاالحبعتئلٓب فْ ٌذا الهتئؿ ىقؼ عىد بعٓرؼ الصف ئلدعوىالجئصب ا وقاؿ البطرؽ الِ شروط
بىظٓـ الصفقئت الهبضهف  13/859الهرحـو الرئئحْ هف  8الهئدة العهوهٓب كهئ تئءت اً 
" الصفقات العهوهٓة عقود هكتوبة فْ هفٍوم  والذي غرفٍئ كهئ ٓمْالعهوهٓب الحئاؽ الذكر 

ع الهعهول بً ، تبرم بهقابل هع هتعاهمٓن اقتصادٓٓن وفق الشروط الهىصوص عمٍٓا  التشٓر
فْ ٌذا الهرسوم ، لتمبٓة حاجات الهصمحة الهتعاقدة فْ هجال االشغال والموازم والخدهات 

  والدراسات "

                                                 
اوهقورة حموى ، رقئاب القضئء االحبعتئلْ قاؿ البعئقد فْ هتئؿ الصفقئت العهوهٓب فْ البشٓرع التزائري ، هداجمب   - 1

  8111القٓت ثوؿ القضئء االحبعتئؿ االداري ، الهركز التئهعْ ائلوادي 
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هف قئىوف الصفقئت العهوهٓب  18و الهئدة ؽ إ ـ إ  659 جالؿ الهئدةعمًٓ فإىً هف هف 
ضئت الهرفؽ العئـ ٓهكىىئ الوقوؼ عمِ الشروط الجئصب لمدعوى االحبعتئلٓب الهبعمقب  وبفٓو

و ببهةؿ ٌذي  ٓباالحبعتئلالدعوى اإاراـ الصفقئت العهوهٓب فضال عف الشروط العئهب الىعقئد 
 الشروط فٓهئ ٓمْ:

 
 
 
 صفة الهدعِ .1

صفب الهدعِ لبثٓرؾ الدعوى احبعتئؿ هئ قاؿ البعئقد فْ أاراـ الصفقئت العهوهٓب  بكبحب
 أهئ اثكـ الهصمثب أو اثكـ القئىوف

 اكتساب صفة الهدعِ بحكم الهصمحة: - أ

ؽ ا ـ ا كؿ صئثب هصمثب فْ إاراـ الصفقئت العهوهٓب أف ٓثرؾ ٌذي  659هكىت الهئدة 
الدعوى أهئـ الهثئكـ اإلدآرب اهعىِ أف كؿ هبرشث ٓهكف أف ٓضئر هف أتراء جرؽ قواعد 

الهىئفحب البْ بجضع لٍئ عهمٓب إاراـ الصفقئت العهوهٓب ٓهكف أف ٓكوف هدعٓئ فْ ٌذي 
 1الدعوى 

كؿ شجص غٓرب عف الصفقئت العهوهٓب اهعىِ اىً ال ٓشئرؾ فْ إتراءات  و ائلهقئاؿ فئف
ال ٓهكف لً أف بكوف  تإاراـ العقد اىطالقئ هف هرثمب اإلعالف و هرورا اهرثمب بقدٓـ العطئءا

 لً هصمثب فْ بثٓرؾ الدعوى 
 اكتساب صفة الهدعِ بحكم القاىون: - ب

الدولب عمِ هحبوى الوالٓب ٓهكف أف ؽ ا ـ ا أف ههةؿ  659ىصت الفقرة الةئىٓب هف الهئدة 
ٓثرؾ الدعوى قضئء االحبعتئؿ هئ قاؿ البعئقد طئلهئ كئىت الهصمثب الهبعئقدة تهئعب 

                                                 
 .252رتع الحئاؽ ،صهٍىد هجبئر ىوح ، اله - 1
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إقمٓهٓب أو هؤححب عهوهٓب هثمٓب و عمًٓ فإف والْ الوالٓب ائعبائري ههةال لمدولب عمِ هحبوى 
ٓكوف إال اهبداد طآعٓئ  الوالٓب فئف اجبصئصً ابثٓرؾ احبعتئؿ هئ قاؿ البعئقد ال ٓعدو أف

 لتهمب االجبصئصئت الههىوثب لً اهوتب البشٓرع و البىظٓـ الهعهوؿ اً فْ التزائر.
ٓهةؿ الوالٓب اهئـ القضئء  119ىتد اف الوالْ اهقبضِ الهئدة  1ائلرتوع الِ قئىوف الوالٓب 

 2حواء كئىت هدعٓب او هدعِ عمٍٓئ 
عاْ الامدي فْ هتئؿ ااراـ العقود والصفقئت و رغـ اف الامدٓب ٓهةمٍئ رئٓس الهتمس الش

و ٓهةمٍئ إهئـ القضئء اهقبضِ ىفس الهئدة إال أف  3هف قئىوف الامدٓب  28اهوتب الهئدة 
الوالْ ٓاقْ صئثب الثؽ اهوتب قئىوف إتراءات الهدىٓب و اإلدآرب  فْ بثٓرؾ دعوى 

 احبعتئؿ هئ قاؿ البعئقد .
حئت العهوهٓب الهثمٓب البْ ٓهةمٍئ الوالْ ثصرا فْ و ىفس القوؿ ٓىطاؽ عمِ بهةٓؿ الهؤح

 ٌذا اإلتراء.
أف الحؤاؿ الهطروح ٌو هف ٓهةؿ الدولب إهئـ القضئء االحبعتئؿ هئ قاؿ البعئقد إذا كئف العقد 

أو الصفقب العهوهٓب حباـر هف طرؼ الدولب و ابهةٓؿ هف الوزارة؟ فٍؿ حٓهةمٍئ الولْ أـ 
 هئـ القضئء؟أالوٓزر 
إلِ أثكئـ و قواعد االجبصئص و البهةٓؿ القضئئْ ىتد إف الوٓزر ٓهةؿ الدولب أهئـ  ائلرتوع

ؽ ا ـ ا لـ بشٓر إلِ هحألب  659القضئء ، كؿ وٓزر ثحب اجبصئصً لكف ثحب الهئدة 
 البهةٓؿ الدولب فْ الصفقئت ذات اعد الوطىْ ههئ ٓتعؿ األهر هثؿ شغور ٓحبدعِ البدارؾ

 الهسبق الطعنقاعدة  -2

                                                 
 18الهبعمؽ ائلوالٓب ، التٓردة الرحهٓب عدد  81/18/8118هؤرخ فْ  18/19قئىوف  - 1

  61/16هف القئىوف الوالٓب  29حئاقئ كئىت بىص عمِ ذلؾ الهئدة - 2

 59،الهبعمؽ ائلامدٓب، التٓرد الرحهٓب ، عدد  8111ٓوىٓو  88الهؤرخ فْ  11/11قئىوف رقـ - 3
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ؽ ا ـ ا ال ٓتد أي إشئرة إلِ هحألب البظمـ اإلداري الهحاؽ أهئـ  659الهحبقرئ لمهئدة  إف
ب الودٓب  الهصمثب الهبعئقدة قاؿ المتوء إلِ القضئء االحبعتئؿ فْ إطئر هئ ٓحهِ ائلبحٓو

 لمىزاع
الهبعمؽ ابىظٓـ  13/859الرئئحْ رقـ  هف الهرحـو 28ائلرتوع إلِ هقبضٓئت الهئدة  ًإال أى

ضئت الهرفؽ العئـ ال ئدة عمِ ثقوؽ الطعف الهىصوص عمٍٓئ فْ  "صفقئت العهوهٓب وبفٓو ٓز
البشٓرع الهعهوؿ اً ، ٓهكف لمهبعٍد  الذي ٓثبت عمِ الهىث الهؤقت لمصفب او إلغئئً او 

إعالف عدـ تدوى او الغئء االتراء، فْ اطئر طمب العروض او اتراء البراضْ اعد 
  لدى لتىب الصفقئت الهجبصب "االحبشئرة ، أف ٓرفع طعىئ 

ىهئ ٌو توازي عمِ  عكس  غٓر اف ٌذا الطعف لٓس وتوآئ ولٓس شرط قاؿ رفع الدعوى وا 
ب الودٓب لمىزعئت البْ بطرأ  135هئ تئءت اً الهئدة  هف ىفس القئىوف فٓهئ ٓجص البحٓو

لصفقب فْ حوى الىزاعئت البْ بطرأ عىد بىفٓذ ااةىئء بىفٓذ الصفقب والبْ بكوف وتوآب "ب
 اطئر االثكئـ البشٓرعٓب والبىظٓهٓب الهعهوؿ اٍئ ..........

ب الودٓب  ٓتب عمِ الهصمثب الهبعئقدة اف بدرج فْ دفبر الشروط المتوء إلتراء البحٓو
  لمىزاعئت ٌذا ، قاؿ كؿ هقئضئة أهئـ العدالب ....."

 هٓعاد رفع دعوى االستعجال فْ هادة إبرام العقود و الصفقات -5
هحهِ ٌذي الدعوى ٓفبرض أف ٓثركٍئ ٓكوف قاؿ بوقٓع العقد أو الصفقب العهوهٓب ىظرا أف 

 1لمطئاع الوقئئْ الذي بقـو عمًٓ 
إال أف الهشرع التزائري هكف صئثب العقد هف بثٓركٍئ قاؿ إاراـ العقد و اعدي عمِ ثد 

الحواء و بتدر اإلشئرة إلِ أف الهثئكـ اإلدآرب  فْ فرىحئ قامت الىظر فْ الدعوى ثبْ اعد 
إاراـ العقد فْ الحىوات األولِ هف بكٓرس االحبعتئؿ قاؿ البعئقدي، غٓر أف هتمس الدولب 

                                                 
 .291ىوح ، هرتع حئاؽ، ص هٍىد هجبئر- 1
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ىْ هادأ هحبقر هف رقئاب الهشروعٓب الوقئئٓب إلِ ىطئؽ رقئاب الهشروعٓب الفرىحْ با
 العالتٓب.

وعمِ ٌذا أحئس اتهع الرأي العئـ فْ فرىحئ عمِ أف الهتئؿ الزهىْ لرفع ٌذي الدعوى 
 1ٓىثصر فْ الفبرة الحئاقب إلاراـ الصفقب العهوهٓب

 
 
 
 وجود إخالل بالتزاهات اإلشٍار و الهىافسة: -5

 ٍئكئ لقواعد اإلشٍئر و الهىئفحب عمِ حآؿ الهةئؿ و لٓس الثصر عمِ هئٓمْ:ٓعد اىب
 خرق قواعد اإلعالن عن الصفقة العهوهٓة: –أ 

ئ  ٓر لزاهٓئ ٓعد اإلشٍئر الصثفْ لإلعالف عف الصفقب إتراء تٌو الهرحـو   91طاقئ لمهئدة وا 
ضئت الهرفؽ العئـالرئئحْ الهبعمؽ  و ٌو هئ ٓضهف هادأي   ابىظٓـ الصفقئت العهوهٓب وبفٓو

ب الهىئفحب هف ىفس القئىوف،  بثدد الآئىئت الواتب  98،  كهئ اف الهئدة العالىٓب و ثٓر
ئ فْ اعالف طمب العروض.   بوفٌر

و ٓعد هف قآؿ االىبٍئؾ قواعد اإلعالف عدـ القٓئـ اإلدارة ائإلعالف عف الصفقب هطمقئ أو 
دة ٓوهٓب واثدة فْ ثٓف أف الهئدة  قٓئهٍئ هف الهرحـو  93اإعالف هعٓب فبىشري فْ تٓر

دبٓف ٓوهٓبٓف بٓف ، هع الصئقً  الرئئحْ الحئاؽ الذكر بشبرط ىشري فْ تٓر هثمٓبٓف او تٍٓو
ب الهىصوص عمٍٓئ فْ  ائلهقرات الهعىٓب ، ٓر كهئ ٓعد عدـ بضهٓف اإلعالف الآئىئت التٌو

هف ىفس الهرحـو كعدـ بثدٓد اتؿ كئؼ لبقدٓـ العروض آو إحقئط اعض  98الهئدة 
الهعموهئت و الآئىئت الهبعمقب اهوضوع العقد ٓتعؿ عٓب اإلجالؿ اقواعد الهىئفحب و 

                                                 
1  -  rémy shwarts ,le juge fracais des référés adminstratifs,revue du coseil detat ,n04,anné2003,p72. 
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القئضْ االحبعتئؿ فْ هئدة إاراـ العقود و الصفقئت  اإلشٍئر قئئهئ، األهر الذي ٓتعؿ بدجؿ
 العهوهٓب هاررا

 صٓات التقىٓة:الهواصفات و الخصو  - ب

ٓعد وضع اإلدارة لهواصفئت بثبوى عمِ عىصر بفضٓمْ ألثد الهبرشثٓف عمِ ثحئب 
الاقٓب اىبٍئكئ لقواعد الهىئفحب و عمِ ٌذا األحئس اعبار هتمس الدولب الفرىحْ اف وضع 
هواصفئت هعقدة لمصفقب عىد اإلعالف عىٍئ اٍدؼ ثصر الهىئفحب آف عئرضٓف هثددٓف 

 1اقواعد الهىئفحب ٓعد هحئحئ جطٓرا 
 
 اإلخالل بقواعد اختٓار الهتعاهل الهتعاقد: -ج

الهرحـو الرئئحْ الهبعمؽ ابىظٓـ هف  21إلِ  99الهشرع التزائري فْ الهواد هف بطرؽ 
ضئت الهرفؽ العئـ الِ اجبٓئر الهبعئهؿ الهبعئقد  وعىد االجالؿ اأثد الصفقئت العهوهٓب وبفٓو

الهواد فْ هتئؿ اجبٓئر الهبعئهؿ ٓهكف رفع دعوى القواعد الهىصوص عمٍٓئ فْ ٌذي 
البْ ٓفرضٍئ القئىوف  لاللبزاهئتاإجطئر الهثكهب هف اتؿ الزاـ االدارة ائالهبةئؿ  احبعتئلًٓ

كوف اجالؿ االدارة  ثٓف ٓبعمؽ االهر فْ بقدٓـ هبعئهؿ واثد االكةر هف عرض  ، ائلبزاهئبٍئٓو
هف ىفس الهرحـو او االجالؿ اهعئٓٓر اجبٓئر الهبعئهؿ  99كهئ ىصت عمِ ذلؾ الهئدة 

والبْ بمـز أف ٓكوف هعئٓٓر  هف ىفس الهرحـو 92الهبعئقد الهىصوص عمًٓ فْ الهئدة 
تب ذكر ٌذي الشروط اجبٓئر الهبعئهؿ الهبعئقد هرباط اهوضوع الصفقب وغٓر به ٓٓٓزب  ٓو

تب أف بحبىد الهصمثب الهبعئقدة لإلجبٓئر  ضهف دفبر الشروط الجئص ائلدعوى لمهىئفحب ٓو
أثحف عرض هف ثٓث الهزآئ االقبصئدٓب كىوعٓب وأتئؿ البىفٓذ والبحمٓـ والحعر والطئاع 

ئدة الِ القٓهب ا لبقٓىٓب وبقدٓـ التهئلْ ووظٓفْ والىتئعب الهبعمقب ائلتئىب االتبهئعْ ٓز
ف عىد االقبضئء .  جدهئت هئ اعد الآع والهحئعدة البقىٓب وشروط البهٓو
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وأف أي اجالؿ اٍذي الشروط فْ اجبٓئر الهبعئهؿ الهبعئقد ٓثؽ لهف قدـ عرضئ فْ ٌذي 
الهىئقصب أف ٓرفع دعوى احبعتئلٓب هف أتؿ بصثٓث االتراءات واالهبةئؿ لإللبزاهئت البْ 

 قئت العهوهٓب . ٓفرضٍئ قئىوف الصف
 الحرهان هن الصفقات دون وجً حق: -د

ٓقصد ائلثرهئف هف دجوؿ الصفقب الثظر القئىوىْ هف الهشئركب فٍٓئ ألحائب ٓثددٌئ 
ٓطمؽ عمًٓ  القئىوف كئلهصمثب العئهب أو اإلفالس أو عدـ الوفئء ائلواتائت التائئٓب و ٌو هئ

ا اإلتراء عمِ الهبرشث دوف حىد قئىوىْ لهشرع التزائري "اإلقصئء" فئف طاقت اإلدارة ٌذا
 1كئف لً الثؽ فْ رفع دعوى احبعتئلًٓ 

كهئ آف إغفئؿ رفض العروض ٓعد هف قآؿ اإلجالؿ اقواعد الهىئفحب و اإلشٍئر ثٓث ألـز 
إذا كئىت فْ غٓر صئلث الهواطىٓف  ئالهشرع التزائري  اإلدارات العهوهٓب ابحآب قرارابٍ

 و البْ تئء فٍٓئ: 2هف قئىوف الوقئٓب هف الفحئد و هكئفثبً  11بطآقئ إلثكئـ الهئدة 
" إلضفئء الشفئفٓب عمِ كٓفٓب بحٓٓر الشؤوف العهوهٓب ٓبعٓف عمِ الهؤححئت و اإلدارات و 

 الٍٓئئت العهوهٓب اف بمبـز أحئحئ:........
هئ بصدر فْ غٓر صئلث الهواطىٓف و ابآٓف طرؽ الطعف الهعهوؿ عىد ئابحآب قرارابٍ -

 اٍئ"
و ٓهكف القوؿ أف أي إتراء ببجذي اإلدارات العهوهٓب اشكؿ ٓجئلؼ قواعد الهىئفحب و 

اإلشٍئر الهىصوص عمٍٓئ فْ القواىٓف و البىظٓهئت الهعهوؿ اٍئ ٓعد حاائ تدٓئ لبدجؿ 
 قئضْ االحبعتئؿ.

 عجال فْ هجال أبرام العقود و الصفقاتثاىٓا: سمطات قاضْ االست

                                                 
، 8112،تئهعب عىئاب اوىقورة حموى، الرقئاب القضئئٓب االدآرب عمِ الهىئزعئت الصفقئت العهوهٓب ، هذكرة هئتٓحبٓر - 1

 113ص

الهعدؿ  15الهبعمؽ ائلوقئٓب هف الفحئد وهكئفثب ، التٓردة الرحهٓب، عدد  81/15/8119هؤرخ فْ  19/11قئىوف رقـ - 2
 55، التٓردة الرحهٓب ، العدد  18/12/8111الهؤرخ فْ  11/13والهبهـ اهوتب القئىوف رقـ 
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لقد هكف الهشرع التزائري قئضْ االحبعتئؿ هف حمطئت بكئد بكوف غٓر هألوفب فْ قئىوف 
 اإلتراءات الهدىٓب الحئاؽ

اذ ٓهكف لمقئضْ إف ٓأهر اإلدارة ائالهبةئؿ اللبزاهئبٍئ بئرة كهئ لً حمطب بأتٓؿ إاراـ العقد 
 بٍدٓدٓب فْ هواتٍب اإلدارة فضال عف حمطئبً فْ بقٓرر غراهب

 
 سمطة توجًٓ أهر لإلدارة  -1

ؽ ا ـ ا " ٓهكف لمهثكهب اإلدآرب أف بأهر الهبحاب فْ  659هف الهئدة  15تئء فْ الفقرة 
 اإلجالؿ ائالهبةئؿ اللبزاهئبً و بثدد األتؿ الذي ٓتب آف ٓهةؿ فًٓ"...

و ٌذا ٓعىِ أف قئضْ االحبعتئؿ لً أف ٓوتً أواهر ائالهبةئؿ لاللبزاهئت البْ ٓفرضٍئ 
القئىوف عمِ الهصمثب الهبعئقدة جالؿ عهمٓب إاراـ العقد و هةئؿ ذلؾ : األهر اإعئدة ىشر 

 الصثفْ لهقبضٓئت قئىوف الصفقئت العهوهٓب راإلعالف و هطئاقب عهمٓب االشبٍئ
كهئ ٓهكف لمقئضْ أف ٓفرض عمِ اإلدارة آئف أحائب رفض عطئء هعٓف او ٓوتً لٍئ أهر 
اقاوؿ هرشث هثرـو هف دجوؿ صفقب دوف وتً ثؽ و ٌو هئ ٓتعمً ٓبدجؿ فْ أصؿ الثؽ 

 1جالفئ لقواعد العئهب الهعروفب فْ القضئء أالحبعتئلْ 
 فرض الغراهة التٍدٓدٓة: -8

ؽ ا ـ ا ......" ٓهكف لٍئ أٓضئ الثكـ اغراهب بٍدٓدٓب  659هف الهئدة  13فثحب الفقرة 
 بحري هف بئٓرث اىقضئء األتؿ الهثددة "......

فئىً فْ ثئؿ عدـ اهبةئؿ الهصمثب الهبعئقدة ألواهر قئضْ االحبعتئؿ، ٓهكف لً فرض  
 15غراهب بٍدٓدٓب بحري هف بئٓرث اىقضئء األتؿ الهثدد لٍئ هحاقئ و الذي بشٓر إلًٓ الفقرة 

ثبِ بهبةؿ ألواهر القئضْ و بعدؿ عف اترءابٍئ الهجئلفب لمقئىوف،  ؽ ا ـ ا 659هف الهئدة 
 فْ عهمٓب إاراـ العقود و الصفقئت.
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ئ عمِ هراتعب  ب بضغط عمِ الهصمثب الهبعئقدة فبتاٌر فئلغراهب البٍدٓدٓب قد بكوف وحٓمب قٓو
 هوؿ اٍهئ.و بعدٓؿ هئ ابجذبً هف إتراءات وفؽ القئىوف و البىظٓـ الهع

و ٓالثظ أف الهشرع هىث القئضْ أالحبعتئلْ حمطب بقدٓٓرب فْ فرض الغراهب البٍدٓدٓب هف 
 عدهً.

 
 تأجٓل إهضاء عقد الصفقة العهوهٓة -5

ؽ ا ـ ا أف ٓأهر  659هف الهئدة  19ٓهكف لقئضْ االحبعتئؿ اىئءا عمِ هئ تئء فْ الفقرة 
ئ لعهمٓب إهضئء ٓوهئ جئصب إذا كئف  81العقد و لهدة ببتئوز  ائلبأتٓؿ الفوري اهترد إجطئٌر

 1إهضئء العقد قد ٓبحاب فْ ضرر ٓصعب إصالثً 
و ٓعد ٌذا البأتٓؿ اثد ذابً وحٓمب ضغط عمِ اإلدارة لبفْ ائلبزاهئبٍئ و ٌْ حمطب جطٓرة 
بشؿ عهمٓئت العقد و بؤةر عمِ حٓر الهرفؽ العئـ ائىبظئـ و اطراد ،لكف فْ ثئلب رفع ٌذي 

 عد إاراـ العقد ٓصاث ٌذا األهر دوف تدوى.الدعوى ا
ؽ ا ـ ا اإصدار  659و قد ألـز الهشرع التزائري قئضْ االحبعتئؿ اهوتب ىص الهئدة 

ئ ائلطمائت الهقدهب لٍئ، و بعد  81قرارابً فْ هدة ال ببتئوز  ٓوهئ بحري هف بئٓرث إجطئٌر
ئ إاراـ العقود ٌذي الهدة قصٓر ىوعئ هئ هقئرىب هع الهحئئؿ الهعقدة البْ ٓهك ف أف ٓةٌٓر

 اإلدآرب.
وفْ األجٓر ٓهكف القوؿ أف القئضْ اإلداري و فْ إطئر هكئفثب الرشوة البْ أصاثت هىفذا 
إلاراـ الصفقئت العهوهٓب هطئلب ائلقٓئـ ادور هٍـ فْ بطآؽ الىصوص و ابجئذ اإلتراءات 

 الهوضوعٓب البْ وضعت بثت بصرفً هف طرؼ الهشرع.

                                                 
 .295هٍىد هجبئر ىوح ، هرتع حئاؽ ، ص - 1
 



 الفصل الثاىْ              التطبٓقات القضائٓة لمدعوى االستعجالٓة 

 

 

 
119 

ضْ االحبعتئؿ فْ هتئؿ إاراـ الصفقئت و العقود الحٍر عمِ اثبراـ كهئ ٓتب عمِ قئ
ف الهىئفحب إلاراـ العقود الداجمب  القواىٓف و األىظهب الجئصب اضرورة اإلشٍئر ، و الوضع ٌر

 فْ اجبصئصً.
و لموصوؿ إلِ ٌذي الغئٓب ٓتب عمًٓ البأكد هف احبفئدة كؿ الهبرشثٓف اكؿ الهعموهئت 

 الصفقئت العهوهٓب و ضهئىئ الحبٓفئئٍئ قاؿ إاراـ العقد.الجئصب اهعئٓٓر هىث 
و ائلبئلْ فئف صالثٓئت الهجولب  لقئضْ االحبعتئؿ و البداآر البْ ٓحبطٓع أجذٌئ برهْ 

كهئ ثبراـ القواعد الدحبوٓرب و البْ بىص عمِ عدـ بثٓز اإلدارة اإإلِ إلزاـ الحمطب اإلدآرب 
 1هف الدحبور  85فْ هئدة تئء  
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 الخاتمة:
في مساره نحو اصالح العدالة عن  كخالصة نقول أن المشرع الجزائري قد وفق لحد بعيد ، 

طريق وضع نظام خاص في الحاالت التي نحتاجيا لتدخل سريع من طرف القضاء االداري 
وىذا من أجل تحقيق التوازن بين االدارة والفرد والمصمحة العامة والمصمحة العامة ومصمحة 

تعجالي في اطار االفراد ،وفي ذلك فقد منح المشرع سمطات استثنائية وواسعة لمقاضي أالس
جميع الدعوى االستعجالية التي تناولنيا بالدراسة في موضوع مذكرتنا بدأ بشل حركة االدارة 

، وىذا عن طريق وقف تنفيذ قراراتيا االدارية، مرورا بإتخاذ جميع تدابير من أجل حماية 
مجوء الى حريات االساسية لألفراد المنتيكة من قبل االدارة ، ضف الى ذلك حق االفراد بال

القضاء االستعجالي من اجل منازعة إدارة الضرائب في الدعوى الجبائية و تعزيز سمطات 
القاضي االستعجالي فيما يخص ابرام العقود والصفقات العمومية بيدف قطع الطريق أمام 
رؤوس الفساد ، غير ذلك ال يعني تحرير المشرع القاضي االستعجالي من كل القيود بل 

 صعبة الوصول أحيانا وسيمة المنال أحيانا أخرى قيدىا بشروط 
وتجدر االشارة أنو من خالل دراستنا لمدعوى االستعجالية في قانون االجراءات المدنية 

 واإلدارية سجمنا بعض المالحظات نوجيزىا فيما يمي :
بقاء فيما يخص الدعوى االستعجالية لوقف تنفيذ القرارات االدارية فقد أشرنا سابقا الى أن ا-

المشرع الجزائري عمى نظام وقف التنفيذ أمام قاضي موضوع االداري كون أن نفس التشكيل 
الفاصل في الموضوع تفصل في دعوى االستعجال وىذا من شأنو زعزعة سمطة قاضي 

االستعجال في ىذا المجال ، خاصة أمام الفيم الخاطئ لطرق الطعن المقررة ألوامر الصادرة 
لي في دعوى وقف التنفيذ القرار االداري لذا فإننا نقترح جعل وقف عن القاضي االستعجا

 تنفيذ القرارات االدارية أمام تشكيمة مخالفة لدعوى الموضوع أسوة بالمشرع الفرنسي 
فيما يخص الدعوى االستعجالية لحماية الحريات األساسية فقد قيدىا المشرع من خالل -

الية لوقف تنفيذ القرار االداري ولم يجعميا دعوى اعتبارىا دعوى فرعية من الدعوى االستعج
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من القانون االجراءات المدنية واإلدارية لتصبح  919مستقمة بذاتيا لذلك نقترح تعديل المادة 
 دعوى مستقمة قائمة بذاتيا منفصمة عن الدعوى االستعجالية لوقف تنفيذ القرار االداري .

ا أنو ليس ىناك مجال واسع لتطبيقاتيا عمى بالنسبة لدعوى االستعجالية التحفظية رأين-
اعتبار تقييدىا بعدم عرقمة التنفيذ قرار اداري وبتالي فإن دورىا ال يتعدى أن يفيد المتقاضيين 

نت األفراد خاصة في مجال عفي الحصول عمى وثيقة ادارية أو مساعدة االدارة في حالة ت
تبقى محتشمة ومتواضعة خاصة ان الطرد من السكنات الوظيفية ، وبذلك فإن فعاليتيا 

القاضي ال يممك حق تيديد االدارة اال اذا رفضت ىذه األخيرة تنفيذ االمر وعميو نقترح تعزيز 
 ىذه الدعوى بفرض غرامة تيديديو عند النطق باألمر  

أما فيما يخص منازعات التحصيل الضريبي فقد أخضع المشرع جميع دعاوى االستعجالية -
لى القواعد المنصوص عمييا في قانون االجراءات الجبائية غير أن ىذا اآلخير المتعمقة بيا ا

متشعب ومتداخل مع جممة من القوانين المتعمقة بالجباية لذلك نقترح ايرد مختمف الدعاوى 
االستعجالية الضريبية والنص عمييا كحاالت خاصة ضمن قانون االجراءات المدنية 

 واإلدارية 
وى االستعجالية في مجال ابرام العقود االدارية والصفقات العمومية أما فيما يخص الدعا-

فإن ذلك يعتبر أكبر انجاز من طرف المشرع لمحاربة الفساد من بدايتو لكن ورغم ذلك فإن 
سمطة القاضي االستعجالي في ىذا المجال تكون سابقة عمى االبرام العقد فقط أما اذا تم 

اضي االستعجال لذا نقترح اضافة سمطة تكميمية لو عن ابرام العقد فإن ال مجال لتدخل ق
 طريق تمكينو من التدخل لوضع حد لمخالفات االدارة حتى وان ابرمة العقد أو الصفقة .

 



 قائمة المراجع 

 

 

 
113 

 قائمة المؤلفات:اوال : 
احمد عبد الكريم سالمة ، نظرية االمور المستعجمة ، دار النهظة العربية ، القاهرة سنة   (1

2007  

الطبعة االولى ،دار الهدى ،  امزيان عزيز ،المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري ، (2
  2002الجزائر ، 

، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  2براهيمي محمد ، القضاء المستعجل ، ج (3
2006  

بشير بمعيد ، القضاء المستعجل في االمور االدارية ، مطبعة قرفي عمار باتنة ،  (4
 3991الجزائر 

رية في الجزائر ، ديوان المطبوعات بشير محمد ،الطعن باالستئناف ضد االحكام االدا (5
 1991الجامعية ، الجزائر ، 

 نظرية الخصومة –نظرية الدعوى  –بوبشير محند امقران : قانون االجراءات المدنية  (6
 2008االجراءات االتستثنائية ، ديوان المطبوعات الجامعية 

دراسة مقارنة  حاتم فارس الطعان ، مشروعية سمطة االدارة عمى تقييد الحريات العامة ، (7
  2009، 22، مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية ، العدد 

حسين السيد بسيوني ، دور القضاء في المنازعات االدارية دراسة مقارنة لمنظام  (8
 3988القضائي في مصر وفرنسا والجزائر ،عالم الكتاب ، القاهرة،

جاوز السمطة و دعوى رشيد خموفي ، قانون المنازعات اإلدارية ، شروط قبول دعوى ت (9
 .   2003القضاء الكامل ، ديوان المطبوعات الجزائر ، 

رشيد خموفي ، قانون المنازعات االدارية الخصومة االدارية ، االستعجال االداري ،  (10
،  2013، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2، ط 3الطرق البديمة لحل النزعات االدارية ، ج

 الجزائر 
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 31لقيت عمى الطمبة القضاة دفعة زودة عمر :محاضرات أ (33
سائح سنقوقة ، قانون االجراءات المدنية واالدارية الجديد ، ج االول، دار الهدى، في  (12

 ، الجزائر2011
 .  ون الجزائري ،دار ببمقيس،الجزائرسعيد بوعمي ، المنازعات االدارية في ظل القان (31

دار الفكر العربي ، سميمان محمد الطماوي ، النظرية العامة لمقرار االداري،  (34
                                                                                         ،القاهرة ،مصر.3911

سميمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون االداري ،دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي  (15
 .1973لمطباعة والنشر ، القاهرة ، 

القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق ، دراسة مقارنة، الطبعة  طارق زيادة ، (16
 1993ة الحديث لمكتاب ، لبنان ، االولى ، مؤسس

 2005طاهري حسين ، قضاء االستعجال فقها وقضاء ، دار الخمدونية الجزائر في  (17

عبد الباسط جميعي : مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد ، دار الفكر  (18
  1980عام لعربي ا

عبد الغني بسيوني عبد اهلل ، القضاء االداري ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، مصر  (19
 ،1996  

 عبد الهادي عباس ، التدابير التحفظية ، الموسوعة العربية ، المجمد السادس ، سوريا (20

 .1961عدنان العجالني ، الوجيز في الحقوق االدارية،دمشق ،سوريا، (21

نات تنفيذ االحكام االدارية ضد االدارة ، دار هومة ، الجزائر عدو عبد القادر ، صما (22
 ،2030 

عمار بوضياف ، القضاء االداري في الجزائر ،دراسة وصفية تحميمية مقارنة ، الطبعة  (23
  2008الثانية ، جسور لمنشر والتوزيع ، الجزائر ،
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جسور عمار بوضياف ، دعوى االلغاء في قانون االجراءات المدنية واالدارية ،  (24
  2009لمنشر والتوزيع ، الطبعة االولى ، الجزائر 

ي،،جزء عمار عوابدي، النظرية العامة لممنازعات االدارية في النظام القضائي الجزائر  (25
 .1996،لجزائر ،جاالول ،د.م.

عمور سالمي ، الوجيز في قانون المنازعات اإلدارية ، بدون طبعة ، كمية الحقوق  (26
  2009-2008جامعة الجزائر ، السنة الجامعية  بن عكنون ،

الغوثي بن ممحة ، القانون القضائي الجزائري ، الطبعة الثانية ، الديوان الوطني  (27
 134، ص2000لألشغال التربوية ، الجزائر ، 

الغوثي بن ممحة القضاء المستعجل و تطبيقاته في النظام القضائي الجزائري الطبعة  (28
  2000 لألشغال التربوية األولى الديوان الوطني

فريجة حسين ،إجراءات المنازعات الصربية في الجزائر ، دار العموم لمنشر والتوزيع  (29
 ،عنابة الجرائر 

القضاء المستعجل ، الجزء االول ، الطبعة الثانية ، ديوان  ،محمد ابراهيم  (30
  2010وعات الجامعية ، الجزائر ،المطب

القواعد و المميزات األساسية لمقضاء -القضاء المستعجل ،محمد اإلبراهيمي  (31
االختصاص النوعي لقاضي األمور المستعجمة، الجزء االول ،ديوان -اإلستعجالي

 المطبوعات الجامعية 

محمد الصغير بعمي ، الوجيز في المنازعات االدارية ،دار العموم لمنشر والتوزيع ،  (12
2002  

قضائية المستعجمة لمحريات االساسية ، دار محمد باهي أبو يونس ، الحماية ال (33
  2008الجامعية الجديدة لمنشر ، االسكندرية ، 
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محمد سيد احمد عبد القادر ، نحو فكرة عامة لمقضاء المستعجل في قانون المرافعات  (14
 3998 ، دار النهضة العربية ، القاهرة

، ديوان بيوض خالد  أنجق و محيو أحمد، المنازعات اإلدارية ، ترجمة فائز (35
  1992المطبوعات الجامعية ،الطبعة 

، ديوان 2نظرية االختصاص، ج  ،مسعود شهاب ، المبادئ العامة لممنازعات االدارية (36
  2013المطبوعات الجامعبة ، الجزائر 

 مهند مختار نوح ، االيجاب والقبول في العقد االداري ، دراسة مقارنة ، منشورات (37
  2005الحمبي الحقوقية ، بيروت ،

ناصر لباد ، الوجيز في القانون االداري ، الطبعة الثانية ، منشورات لباد ، سطيف ،  (38
  2008الجزائر ، 

 1991نعيم عطية ، المنع من السفر، دار النهظة العربية ، القاهرة ، (39
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 والتنظيميةالقوانين ثانيا : النصوص 
 3991الجمهورية الجزائرية لسنة  دستور (3

المتعمق بإختصاص  3998ماي  10المؤرخ في  03-98القانون العضوي رقم  (2
 03/01/3998، مؤرخة في 17مجمس الدولة وتنظيمه وعممه ، ج ر عدد

يوليو المعد والمتمم لمقانون العضوي  26المؤرخ في  11/13القانون العضوي رقم  (3
والمتعمق بإختصاصات مجمس الدولة وتنظيمه  1998ماي  30المؤرخ في  01/ 98
 43عدد ج ر ج ، 

،  ج، المتعمق بالمحاكم االدارية ج ر  3998ماي  10المؤرخ في  02-98القانون  (4
 03/01/3998، مؤرخة في  17عدد

 المتضمن قانون االجراءات المدنية و 22/02/2008المؤرخ في  09-08قانون رقم  (2
 2008افريل  21، مؤرخة في 23، ج رج عدد االدارية

 المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، 20/02/2001مؤرخ في  01/03قانون رقم   (1
 02/08/2033المؤرخ في  33/32المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  34عدد  ج رج 

   9، ج ر ج ، العدد
ج رج ،  2030انون المالية المتضمن ق 10/32/2009المؤرخ في  09-09القانون  (7

                                                    13/32/2009يخ الصادرة بتار  78العدد 

 03/03والمتم لألمر  لالمعد 2010 اوت 15المؤرخ في  05-10القانون رقم  (8
المؤرخة في  46عدد  جو المتعمق بالمنافسة ، ج ر  2003 جويمية  19المؤرخ في 

18/08 /2010 

 ، عدد  ج رج لمتعمق بالبمدية، ،ا 2033يونيو  22المؤرخ في  33/30قانون رقم  (9
 01/07/2033مؤرخ في 17
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مؤرخ  12عدد ج رج ، المتعمق بالوالية ،  21/02/2012مؤرخ في  12/07قانون  (10
 29/02/2012في 

المعدل والمتمم المتضمن قانون  08/06/1966مؤرخ في ال 154-66االمر (11
 االجراءات المدنية

 16الموافق  1436ذو الحجة عام  02المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم (12
)ج      ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  2015سبتمبر 

 (20/09/2015مؤرخة في  50  جر 

 قوانين اجنبية: 
الخاص باإلجراءات المستعجمة أمام  2000جوان  30 2000-597القانون رقم (1
 .04، ص  151، الفرنسية قضاء اإلداري الجريدة الرسمية ال

 المقاالت :ثالثا: 
عبد السالم ذيب ، الجديد في أحكام ممارسة طرق الطعن واالحالة القانونية ، نشرة  (3

 الجزء االول 14القضاة ، العدد 
مداخمة بمجمة  االدارية ، غناي رمضان ، قراءة أولية لقانون االجراءات المدنية و (2

 2009، سنة  09مجمس الدولة ، العدد 

مراد بدران ، الطابع التحقيقي لإلثبات في المواد االدارية ، مجمة مجمس الدولة ،  (1
 2009العدد التاسع ، 

بومقورة سموى ، رقابة القضاء االستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومية  (4
حول القضاء االستعجال االداري ، المركز  في التشريع الجزائري ، مداخمة  القيت

  2033الجامعي بالوادي 

قاسم العيد عبد القادر ، دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق و الحريات  (5
 .2000األساسية ، مجمة اإلدارة ، العدد األول ، 

بن ناصر محمد ، إجراءات اإلستعجال في المادة اإلدارية ،مجمة  مجمس الدولة ،  (1
 4العدد 
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الندوة  –إشكاالت وحمول –ي االستعجال في المادة االدارية ضبشير بمعيد ، قا (7
 الوطنية لمقضاء االستعجالي 

فريدة مزياني ،آمنة سمطاني ، مبدأ حظر توجيه اوامر من القاضي االداري  (8
واالستثناءات الواردة عميه في قانون االجراءات المدنية واالدارية مجمة الفكر ، العدد 

 2033نوفمبر  السابع ،
 المجالت القضائية :رابعا : 
 3989المجمة القضائية لممحكمة العميا ، العدد الثالث لسنة  (3
 3989المجمة القضائية لممحكمة العميا ، العدد الرابع لسنة  (2

 3990المجمة القضائية لممحكمة العميا ، العدد الثاني لسنة  (1

  3992ة العدد الثالث لسن ،المجمة القضائية لممحكمة العميا (4

 3991المجمة القضائية لممحكمة العميا ، العدد االول لسنة  (2

 2001مجمة مجمس الدولة ، عدد خاص ،  (1

 2001مجمة مجمس الدولة العدد الرابع ، سنة  (7

 3992الندوة الوطنية لمقضاء االستعجالي ، مديرية الشؤون المدنية ،  (8

 المذكرات والرسائل :خامسا :    
لمطالبة ، غنية أمينة ، كمية الحقوق ، جامعة وهران ، السنة رسالة الماجستير  (1

 4،ص 2012، 2011الجامعية 

بونقورة سموى، الرقابة القضائية االدارية عمى المنازعات الصفقات العمومية ، مذكرة  (2
 2008ماجيستير،جامعة عنابة 

سية ، عبد الحميد الغويني ، دور القاضي االداري في حماية الحقوق والحريات االسا (3
  2003،2004مذكرة ماجستير ، جامعة الجزائر ،

محمد الصالح بن احمد خراز ، ضوابط االختصاص النوعي لقاضي االستعجال  (4
 2002، مذكرة ماجستير جامعة الجزائر ، ياالدار 

، مذكرة  09-08لعيداني نسيمة ، ومن معها، القضاء االستعجالي في ظل قانون  (2
                   2031-2032كمية الحقوق ، جامعة المدية ،  نيل شهادة الميسانس ،
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ام  ، جامعة ريمة، القضاء االستعجالي االداري،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير (مقيمي 1
   2032/2031البواقي ، 

(غني امينة ، االستعجال في المواد االدارية ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، جامعة 7
 2033/2032وهران ، 

 :كترونيةمواقع اال سادسا : ال
http//www.conseil-etat.fr  
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