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 مقدمة:

يعرف الدكتور أحمد سعيفان دولة القانون بأنيا: "منتظم قانوني تخضع السمطات العامة 
 .1بواسطة الرقابة القضائية" ،في إطاره بشكل فعمي لمقاعدة القانونية

، تنظيم رقابة قضائية عمى أعمال دولة القانون عمييامن المبادئ الوضعية التي تقوم 
ذ إعد المقيدة لنشاط السمطات العامة، يتوجب تنظيم حماية مناسبة لمقواالسمطات العامة، حيث 

ومن ، ا عمى نشاط الدولةا حقيقيً كون قيدً ، فإنيا لن تلم يوجد جزاء منظم لتمك القواعد نو ماأ
دارية والرقابة قابة اإلفينالك الرقابة البرلمانية والر ، صور مختمفة ليذه الحماية إيجادن الممك

وباألخص رقابة القضاء أىم صورة من صور الرقابة أكثر فعالية و وىذه األخيرة ىي  ،القضائية
 التي تعتبر كضمانة حقيقية لحقوق وحريات األفراد في مواجية تعسف اإلدارة. ،اإلداري

تشكل خطًرا حقيقيا عمى حقوق األفراد قد المسمم بو أن اإلدارة وعند أدائيا لمياميا  فمن
 لسببين: وحرياتيم األساسية

إذ ال ينتيي بمجرد صدور القانون كما  يتمثل السبب األول في أن عمميا يتصف باالستمرارية،
 في البرلمان، وال يبدأ إال إذا طمب منو كما في القضاء.

والذي  ،يتمثل في التعسف الذي يمكن أن يصدر من اإلدارة تجاه األفرادفأما السبب الثاني 
 أعمال اإلدارة.عمى القضاء من كن ىناك تنظيم رقابة إذا لم ييمكن أن يتفاقم 

تنظيم رقابة قضائية عمى أعمال اإلدارة أىم وأقوى ضمانة من ضمانات خضوع يشكل و 
، وىذه االستقاللية ال يمكن تمتع بو أجيزة القضاء من حيادية واستقاللا لما تالدولة لمقانون، نظرً 

قصد تجنب أي شكل من أشكال  ،تصورىا إال في نظام يتبنى مبدأ الفصل بين السمطات
 .االستبداد

اعتباره جزءا ال يتجزأ من الدولة، وباعتبار أن فعالية القانون تقاس بدرجة القضاء بإن فمن ثم، و 
أي أن مستقاًل عن السمطتين التشريعية والتنفيذية،  ىذا األخير يجب أن يكوناستقاللية القضاء، 

                                                           

، فرنسي، مكتبة لبنان، َناِشُرون   -إنجميزي -قاموس المصطمحات السياسية والدستورية والدولية، عربي، أحمد سعيفان - 1
 . 060، ص4002الطبعة األولى، 
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دون والء ألي جية، وأن  في ظموال يكون تابًعا ألي سمطة، وأن يتم تسييره من طرف من ىم 
لمقانون ولمضمير الميني  ابحيث يجب أن يكون عمل القضاة خاضعً وصاية،  ال يكون تحت أي

، ألن استقالل من الناحية الوظيفيةسواء من الناحية العضوية أو  ،أي ال سمطان عمييم ،فقط
 .القاضي من الضغوط والمضايقات ىو أكبر ضمان لمحقوق

باعتباره الحجر األساس في دولة  الدستور ىو الذي يضمن ىذه االستقالليةنجد أن و 
: " السمطة ومن 034المادة  نصت، حيث الدستور الجزائريكرسو األمر الذي وىو ، القانون

رئيس الجميورية ضامن استقالل السمطة  القضائية مستقمة، وتمارس في إطار القانون.
  القضائية."
في معناه  لمبدأ المشروعية، اوتجسيدً  اوجود سمطة قضائية مستقمة قوية تعد ضمانً إن 

سيادة القانون، أي أن جميع األشخاص الذين يقيمون عمى الذي يعني الضيق ومعناه الواسع 
مسمطات الثالث وجميع أجيزتيا خاضعة لمقواعد القانونية سارية لأرض الدولة، وباإلضافة 

فيو عنصر ، وىنا تبرز العالقة بين الدولة القانونية ومبدأ المشروعية، المفعول في الدولة
 أساسي من عناصر الدولة القانونية الحديثة.

: يعنيو  - وىو ما ييمنا -القانون اإلداريفي مجال نجده ، فمبدأ المشروعيةالمعنى الضيق ل أما
خضوع اإلدارة في تصرفاتيا القانونية السمبية واإليجابية وأعماليا المادية، لمقانون في مصادره "

 .1"الممزمة
باعتباره الجية المؤىمة  لمقاضي اإلداريأسندت ميمة الحفاظ عمى مبدأ المشروعية  إن
 ما أكده المؤسس الدستوري الجزائري في المواد التالية: ووى، لحمايتو
: "تحمي السمطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن لمجميع، ولكل واحد 035المادة 

 المحافظة عمى حقوقو األساسية."
 " .: "ينظر القضاء في الطعن في قررات السمطات اإلدارية040المادة 

                                                           

، دار 0الدين الجياللي بوزيد، القضاء اإلداري )أحكام المنازعات اإلدارية وتطبيقاتيا في المممكة العربية السعودية(، ج - 1
 .01، ص4005، 0الكتاب الجامعي لمنشر والتوزيع، ط
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وبيدف حماية األفراد من التجاوزات التي قد تنتج عن نشاط اإلدارة ولضرورة  المشرع الجزائريف
 مشروعية عمى لمرقابةوسمطات صالحيات  اإلداري لمقاضي خولالحفاظ عمى مبدأ المشروعية، 

 .بيدف الحد من تعسفيا وذلك، اإلدارية السمطات أعمال
اإلداري بوسائل قانونية جديدة ولم يقف المشرع الجزائري عند ىذا الحد، بل زود القاضي 

 الحقيقية الفعاليةعتبار أن ، وتنفيذ األحكام القضائية، وذالك بالإللزام اإلدارة عمى احترام القانون
الفصل في المنازعة ن إف العممي، بالتطبيقة مرىون القضاء ىذا دور تفعيلو  تطوير مجال في

 القضائية.ال جدوى منيا إذا لم تحترم وتنفذ األحكام اإلدارية 
رغاميا اإلدارة احترام مسألة أصبحتولقد   حكمو  المشروعية لمبدأ الخضوع عمى وا 

اإلداري،  القانون في اإلطالق عمى المسائل أىم من مسألة القضاء، أحكام تنفيذ فيو بما القانون
 كاآلتي: ماوىو األمر الذي يدفعنا إلى طرح إشكاليتين، وى

فرض من أجل اإلداري  اضيلمق المشرعالتي خولها الصالحيات والسمطات  فيم تتمثل -
هي اآلليات التي منحها المادية والقانونية؟ وما اإلدارة مشروعية أعمال رقابته عمى 

 همحماية حقوق والتي تضمن لهم حق المجوء إلى القضاء اإلداري وطمب ،لألفراد
 هم؟وحريات

اضي اإلداري إللزام اإلدارة ما هي الوسائل الجديدة التي منحها المشرع الجزائري لمق -
 تنفيذ أحكامه القضائية؟ب

 خطة البحث:
مقدمة تم تقسيم موضوع ىذه المذكرة إلى لإلجابة عمى اإلشكاليتين المطروحتين، 

رقابة القاضي اإلداري عمى مشروعية القرارات ، حيث تناول الفصل األول وخاتمة فصمينو 
 مشروعية عيوب اإلداري القاضي فحصوجاء المبحث األول منو تحت عنوان: ، اإلدارية
 القرارات مشروعية عمى اإلداري القاضي رقابة آليات، وعالج المبحث الثاني اإلدارية القرارات
 .اإلدارية
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 تنفيذ عمى اإلدارة إلجبار كوسيمة األوامر توجيو سمطةأما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة 
 سمطة، والمقسم بدوره إلى مبحثين، حيث تناولنا في المبحث األول اإلداري القاضي أحكام

، وتعرضنا في المبحث الثاني منو إلى لإلدارة أوامر توجيو في الموضوعي اإلداري القاضي
، وختمنا البحث بذكر أىم النتائج لإلدارة أوامر توجيو في االستعجالي اإلداري القاضي سمطة

 إلييا، وكذا االقتراحات. المتوصل
 منهج البحث:

طريقة لدراسة الظواىر أو  الذي يعتبراتبعنا في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، 
المشكالت العممية من خالل القيام بالوصف بطريقة عممية، ومن ثم الوصول إلى تفسيرات 
منطقية ليا دالئل وبراىين تمنح الباحث القدرة عمى وضع أطر محددة لممشكمة، ويتم استخدام 

الوصول الى ، و رحاتبمورة الحمول التي تتمثل في التوصيات والمقتو  ذلك في تحديد نتائج البحث
 ث.أفضل حمول ممكنة لممشكمة المتعمقة بموضوع البح
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 اإلدارية القرارات مشروعية عيوب اإلداري القاضي فحص: األول المبحث
فإف مجاؿ الرقابة ينحصر  ؛مشروعية قاضي ىو اإلداري القاضي أف األصؿ كاف إذا

 تخضع ذلؾلحوؿ ممارسة اإلدارة العامة الختصاصيا المقيد دوف أف يطاؿ مجاليا التقديري، 
 لمبدأ اوىذا احترامً  عمييا مراعاتيا، ينبغي التي القيود مف لجممة قراراتيا إصدار في اإلدارة

 فميما، أخرى جية مف األفراد وحريات لحقوؽ أساسية ضمانة وكونيا ،جية مف المشروعية
 في العامة المصمحة استيداؼ بضرورة تمتـز أف عمييا ،دارةإلل التقديرية نطاؽ السمطة يتسع

 1.اإلداري القرار عيوب بأحد امعيبً  قراراىا ال كافوا   قراراتيا،
والتي تشمؿ  ،عيوب خارجية :إلى العيوب المتعمقة بمشروعية القرار اإلداري تنقسـو 

وعيوب داخمية تتمثؿ في عيب  الشكؿ واإلجراءات )المطمب األوؿ(،عيب االختصاص، وعيب 
 .)المطمب الثاني( الغايةعيب السبب، وعيب و المحؿ، 

 لقرار اإلداريمشروعية اماسة بلاعيوب الخارجية الالمطمب األول: 
 الخارجية العناصر يتفحص اإلداري القرار مضموف في اإلداري القاضي ينظر أف قبؿ

الفرع ) واإلجراءات الشكؿ وركف ،(الفرع األوؿ) االختصاص ركف في والمتمثمة ،اإلداري لمقرار
 لإلجراءات اووفقً  ا،مسبقً  المحددة االختصاص لقواعد اوفقً  بالتصرؼ اإلدارة تمتـز حيث ،(الثاني

 .القانوف حددىا التي والشكميات
 في القرار اإلداري الفرع األول: عيب االختصاص

القانوف مف لو يجب أف يقتصر نشاط أي عضو مف أعضاء اإلدارة عمى ما منحو 
 2،فإف عممو يكوف مشوًبا بعيب عدـ االختصاص ؛إذا تجاوز حدود اختصاصوفاختصاص، 

 (،أوالً ) عيب عدـ االختصاص فقد ارتأينا أف نتطرؽ في ىذا الفرع إلى تعريؼ ذلؾول
 (.لثًاثا)ه المتعددة ثـ نذكر صور  ا(،وخصائصو )ثانيً 

                                                           

، بمعيدي دليمة، رقابة القاضي اإلداري بيف رقابة المشروعية ورقابة المالئمة عمى القرارات اإلدارية، مذكرة الماستر -1 
 .06، ص2016 ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية،-بسكرة-، جامعة محمد خيضرتخصص قانوف إداري

نسار عبد القادر أحمد الجباري، عيب عدـ االختصاص الجسيـ في القرار اإلداري والرقابة القضائية عميو )دراسة تحميمية  - 2
 .19، ص2018 ،1ط ،-القاىرة–مصر مقارنة(، المركز العربي لمدراسات والبحوث العممية لمنشر والتوزيع،
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 عيب عدـ االختصاص تعريؼ :أوالً 
 ﴾ ختُص برحمتو مف َيشاُء وا ُذو الفضؿ العظيـيَ  ﴿قاؿ تعالى:  مغة:ال في االختصاص -1

بضـ الخاء  واالختصاص في المغة مف )خّص( بالشيء )خصوًصا(. [74 ]سورة آؿ عمراف: اآلية
يعني خصو بو أي انفرد بو، والخاصة ضد العامة،  :والفتح أفصح و)اختصو بكذا( ،وفتحيا

 .هفاالختصاص ىو تفرد بعض الشيء بما ال يشاركو فيو غير 
 لألشخاص أو اإلدارة لجية الثابتة القانونية المقدرة أو األىمية ىو: تعريؼ ركف االختصاص -2

 1والزماني. المكاني تنفيذىا ونطاؽ موضوعيا حيث مف محددة قرارات إصدار في ليا التابعيف
ذىب الدكتور ماجد راغب الحمو إلى تشبيو فكرة االختصاص في القانوف العاـ بفكرة األىمية  وقد

في القانوف الخاص، ألف الفكرتيف تتعمقاف بالقدرة عمى مباشرة تصرؼ قانوني معيف، وذلؾ رغـ 
 2اختالؼ كؿ فكرة عف األخرى مف حيث المقصود منيما.

 : البعض منيانذكر  ،عديدةفقيية تعريفات فيو وردت  : عيب عدـ االختصاص تعريؼ -3
نونية عمى غياب التأىيؿ القانوني إلصدار قرار إداري معيف، وبمعنى آخر عدـ القدرة القا -

 3موظؼ أو سمطة أخرى.مف لضرورة إصداره  اتخاذ قرار إداري معيف،
وىذا التعريؼ ىو نفسو الذي جاء بو الدكتور عوابدي عمار، حيث عرفو عمى أنو : "ىو 

صدار انعداـ القدرة القانونية إداري معيف باسـ ولحسػاب  قرار أو الصفة القانونية عمى ممارسة وا 
 4السمطة اإلدارية".

حصره في أف ىذيف التعريفيف تضمنا المعنى الضيؽ لعيب عدـ االختصاص، ألنو تـ نالحظ 
 نذكره فيما يمي:ونجد أف ىناؾ مف عرفو تعريفا واسًعا،  القواعد القانونية فقط،

                                                           

، سابؽمرجع ، لجسيـ في القرار اإلداري والرقابة القضائية عميونسار عبد القادر أحمد الجباري، عيب عدـ االختصاص ا - 1
 . 36 – 35ص  ص

 .358، ص1995  ،طب.، -اإلسكندرية -راغب الحمو، القضاء اإلداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر ماجد - 2
)عمـو الشريعة والقانوف(، المجمد سمير عبد ا السماعنة، عيب عدـ االختصاص وأثره في القرار اإلداري، مجمة دراسات  -3 
 .781، ص2015، 02، العدد 42
 .235، ص2000 ،طب. الجزائر،، ، ديواف المطبوعات الجامعيةدروس في القانوف اإلداري، عوابدي عمار -4 
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مف حيث مصدره قواعد توزيع عيب عدـ االختصاص ىو مخالفة القرار اإلداري  -
االختصاص، ميما كانت درجة ىذه القواعد )دستورية، قانونية أو تنظيمية(، فيقتصر عدـ 

 ا مف شخص آخر، غير الشخص الذي يكوف فييا القرار صادرً  االختصاص عمى الحاالت التي
 .االختصاص توزيع قواعد وعينتو حددتو

ا، فعدـ ا أو إيجابيً وتجدر اإلشارة إلى أف عيب عدـ االختصاص قد يكوف سمبيً 
ا اتخاذه، أما ا ال تممؾ قانونً ا إداريً االختصاص اإليجابي يتحقؽ عندما تتخذ السمطة اإلدارية قرارً 

عدـ االختصاص السمبي فيتمثؿ في الحاالت التي ترفض فييا السمطة المختصة إصدار قرار 
إداري يندرج ضمف دائرة اختصاصاتيا، وفي كمتا الحالتيف يصدر القرار اإلداري مشوًبا بعدـ 

انوف ًبا عمى القلإللغاء، فعيب االختصاص أساسو االعتداء سًمبا أو إيجا اً االختصاص مستحق
 1.بيف الييئات والسمطات العامة المختمفة الموزع لالختصاص

 ثانيا: خصائص عيب عدـ االختصاص
 اإلداري ظيوراً  القرار عيوب أقدـ االختصاص عدـ عيب يعدعيب عدـ االختصاص:  ـْ دَ قِ  -1
 ،اإلداري القضاء إنشاء عمى الباعث العيب ىو ىذا أف البعض يرى بؿ ال اإلداري، القضاء في
 عمى عدـ مبنية الفرنسي القضائي المجمس أصدرىا التي األحكاـ القضائية أوائؿ كانت فقد

 عيب يعتبر ىنا ومف ،أمامو بعدـ مشروعيتيا المطعوف اإلدارية القرارات مصدري اختصاص
 2.وأىميتو قدمو عمى لمداللة اإللغاء عيوب عميد عدـ االختصاص

عدـ االختصاص ىو الوجو الوحيد  العاـ: يعتبر عيببالنظاـ عيب عدـ االختصاص  تعمؽ -2
 :ذلؾمف أوجو اإللغاء الذي يتعمؽ بالنظاـ العاـ، وعمى 

صدى لعيب عدـ تفممقاضي إذا تبيف لو صدور القرار مف غير صاحب االختصاص أف ي -
 االختصاص مف تمقاء نفسو ولو لـ يثره رافع الدعوى كسبب لإللغاء.

                                                           

 .781ص مرجع سابؽ، ،اإلداري القرار في وأثره االختصاص عدـ عيبسمير عبد ا السماعنة،   - 1

، مرجع سابؽ عميو عيب عدـ االختصاص الجسيـ في القرار اإلداري والرقابة القضائيةالجباري، نسار عبد القادر أحمد  - 2
 .75ص
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مى تعديؿ قواعد االختصاص، ألف قواعد االختصاص ليس مقررة وليس لإلدارة أف تتفؽ ع -
لصالح اإلدارة فتتنازؿ عنيا كمما شاءت، ولكف قواعد االختصاص ىنا إنما شرعت لتضع قواعد 

 1.قانونية ممزمة لإلدارة تحقيقا لمصالح العاـ
ء الحؽ بعدـ االختصاص أو إجازتو بإجراال يمكف لإلدارة تصحيح القرار اإلداري المعيب  -

مف السمطة اإلدارية المختصة، بؿ يجب صدور قرار جديد بإجراءات جديدة تتوفر فيو شروط 
 2.القرار اإلداري الصحيح

 عيب عدـ االختصاص درجات ثالثا:
مف حيث  درجتيفف عمى تقسيـ عيب عدـ االختصاص إلى يتفؽ الفقو والقضاء اإلداريا

 عيبو  ،(1) )اغتصاب السمطة( الجسيـ االختصاصعدـ السبب والنتائج المترتبة عنيما: عيب 
 (:2) البسيطاالختصاص عدـ 

 )اغتصاب السمطة( الجسيـعدـ االختصاص عيب  -1
يطمؽ الفقو والقضاء عمى عيب عدـ االختصاص الجسيـ اصطالح "اغتصاب السمطة"، 

عندما يكوف عمى درجة  ذلؾحيث يصبح عيب عدـ االختصاص مف قبيؿ اغتصاب السمطة، و 
 3.فادحة مف الجسامة

حينما يصدر التصرؼ أو القرار مف  ،نكوف في حالة عيب عدـ االختصاص الجسيـو 
، مما يقتضي اعتبار ذلؾ ذلؾل شخص أو مف جية إدارية غير مختصة أو مؤىمة قانوناً 

وبخصوص القاضي  ،4أي حؽ وحيث ال يترتب عن ،ا وكأنو لـ يكفالتصرؼ قرارا منعدمً 

                                                           

 .359-358، مرجع سابؽ، ص ص القضاء اإلداري، ماجد راغب الحمو - 1
، مرجع سابؽ القضائية عميو نسار عبد القادر أحمد الجباري، عيب عدـ االختصاص الجسيـ في القرار اإلداري والرقابة - 2

 .77ص
 .151صالمرجع نفسو،  - 3

، ب.ط، ب.س.ف، -عنابة-دار العمـو لمنشر والتوزيع، الجزائر، الوسيط في المنازعات اإلدارية، محمد الصغير بعمي -4 
 .181ص
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وال يصرح بيا في منطوؽ القرار  ،اال يأخذ بنظرية االنعداـ إال نادرً  ، فإنواإلداري الجزائري
 1.لقضائي، بؿ يكتفي بعبارة اإلبطاؿا
 ر عدـ االختصاص الجسيـ في حالتيف:يظي حاالت عيب عدم االختصاص الجسيم: -أ
السمطتيف عمى اختصاص )اإلدارة العامة( تتمثؿ الحالة األولى في اعتداء السمطة التنفيذية  -

كأف تقـو اإلدارة المحمية ممثمة في رئيس البمدية أو الوالي بإصدار قرارات  ،التشريعية والقضائية
والمخولة  ،مف الدستور 141أو المادة  140إدارية تمس أحد المجاالت الواردة خاصة بالمادة 

يقوـ مجمس تأديبي بالحكـ عمى أو كأف  الختصاص البرلماف مف أجؿ التشريع فييا، أصالً 
 2.الموظؼ بغرامة معينة

مف طرؼ وارتكاًبا ىنا أف عيب عدـ االختصاص الجسيـ يكوف أكثر حدوثًا  نالحظ
 ذلؾو ، الفصؿ بيف السمطاتيتجاوز حدود ، فيي أكثر مف )أي السمطة التنفيذية( اإلدارة العامة

ُتَسَمط  باعتبارىما ىيئتيف رقابيتيفالقضائية، و باعتدائيا عمى اختصاص السمطتيف التشريعية 
 .عمى اإلدارة العامةرقابتيما 

 ونجد مف النادر أف تعتدي السمطتيف التشريعية والقضائية عمى اختصاص بعضيما البعض.
 ،صدور القرار مف فرد أو شخص عادي ال عالقة لو باإلدارةتتمثؿ في ف ،أما الحالة الثانية -

ابتكر مجمس  ،مف آثار ىذه الصورة لمتخفيؼ ولكف ، 3وال يممؾ أي صفة لمقياـ بالعمؿ اإلداري
" وأسسيا عمى فكرة الظاىر (Fonctionnaire de fait) الدولة الفرنسي "نظرية الموظؼ الفعمي

المغتصب لمسمطة بصفتو في الظروؼ العادية لحماية حسني النية الذيف تعامموا مع الفرد 
ؽ عامة اختفى فالموظؼ العاـ، أو قياـ أفراد عادييف بإدارة مراالوظيفية نتيجة لظيوره بمظير 

د اعتبر موظفوىا القانونيوف في ظؿ ظروؼ استثنائية كحالة الحرب أو الكوارث الطبيعية، فق

                                                           

، 03، العدد11عثماني، عيب عدـ االختصاص في اجتياد القاضي اإلداري الجزائري، مجمة آفاؽ عممية، المجمد عمي - 1
 .154 - 153ص  ص ،2019

 .182صمرجع سابؽ،  محمد الصغير بعمي، الوسيط في المنازعات اإلدارية، - 2
 .181صالمرجع نفسو،  - 3
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تجاه األشخاص  ا القانونيةومرتبة آلثارى سميمةالقضاء اإلداري الفرنسي قراراتيـ في ىذه الحالة 
 .العاـ المرفؽ استمرارية لضماف ذلؾو  1،وىذا في حدود ضيقة واستثنائية ،النية يحسن
 البسيط االختصاص عدمعيب  2-

، فيو ال يمس مبدأ طورة مف عيب عدـ االختصاص الجسيـيعد ىذا العيب أقؿ خ
اختصاصات السمطات اإلدارية ا عمى ىناؾ تجاوزً أف وكؿ ما في األمر  ،الفصؿ بيف السمطات

ة صور القؿ خطورة مف األا و عدـ االختصاص البسيط ىو األكثر حدوثً  عيب يعتبرو  2.افيما بيني
 المكونة اإلدارية بيف الييئات االختصاصات توزيع قاعدة مخالفة أساس عمى ، ويقـواألولى
 3.التنفيذية لمسمطة

 صور عيب عدم االختصاص البسيط -أ
 عدـ عيب إلى نتطرؽ البسيط، عدـ االختصاص بعيب المتعمقة الصور ولمعالجة

االختصاص عيب عدـ ثـ  ،الزماني االختصاص عدـثـ عيب ، الموضوعي االختصاص
 .المكاني

ويكوف عيب عدـ االختصاص الموضوعي عندما يحدد  :يعيب عدم االختصاص الموضوع *
بموضوعات معينة، فيصدر القرار مف شخص غير مختص أو أو الييئة اختصاص الموظؼ 

وتتمثؿ حاالت عيب عدـ االختصاص  ،4في غير الموضوعات التي يحددىا القانوف
 الموضوعي في: 

 ىذه تحدث: ى اختصاص سمطة إدارية موازية ليااعتداء سمطة إدارية عم الحالة األولى:
 معيا ترتبط ال أخرى، إدارية لسمطة مقرر اختصاص عمى إدارية سمطة عند اعتداء الصورة

                                                           

المتضمف  09-08ارية، نسخة معدلة ومنقحة طبقا ألحكاـ القانوف عمور سالمي، الوجيز في قانوف المنازعات اإلد - 1
 .112ص ،2009، كمية الحقوؽ ،-بف عكنوف–ؽ.إ.ـ.إ، جامعة الجزائر

 مرجع سابؽ، نسار عبد القادر أحمد الجباري، عيب عدـ االختصاص الجسيـ في القرار اإلداري والرقابة القضائية عميو، - 2
 .131ص

 .112اإلدارية، مرجع سابؽ، ص المنازعات قانوف في الوجيز عمور سالمي، - 3
 .50، ص2008، مارس 05أحميد ىنية، عيوب القرار اإلداري )حاالت تجاوز السمطة(، مجمة المنتدى القانوني، العدد -4 
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 األخرى، عف منيما كؿ الستقالؿ متساويتاف أنيما أي رقابية، أو سمطة رئاسية بعالقة
 امشوبً  يكوف قراره فينا النقؿ، وزير اختصاص مف اقرارً  الداخمية إصدار وزير ذلؾ ومثاؿ
 1.االختصاص الموضوعي بعيب

دنيا عمى اختصاص سمطة إداري عميا )المرؤوس عمى سمطة إدارية اعتداء  الحالة الثانية:
موضوعو مف  اأنو ال يمكف لسمطة مرؤوسة أف تصدر قرارً األصؿ العاـ  :الرئيس(

إصدار  ذلؾا عمى تفويض، ومثاؿ إال بناءً  ،اختصاص سمطة إدارية أعمى منيا )رئاسية(
 2.عف أي تفويض امف اختصاص الوالي خارجً  وموضوع ارئيس الدائرة قرارً 
دنيا )الرئيس عمى  ةعمى اختصاص سمطة إداري عميااعتداء سمطة إدارية  الحالة الثالثة:

وجيو التي تخولو حؽ تعديؿ األصؿ أف لمرئيس عمى مرؤوسيو سمطة الرقابة والت المرؤوس(:
، غير أف ىذه منو إذا اقتضى األمر المرؤوس أو حتى ممارسة اختصاصاتو بدالً قرارات 

فييا القانوف المرؤوس حؽ إصدار بعض القرارات  ححاالت يمن فيناؾالقاعدة ليست مطمقة؛ 
مف المرؤوس  ال يستطيع الرئيس أف يصدر مثؿ ىذه القرارات بدالً و دوف تعقيب مف الرئيس، 

يجعؿ المشرع االختصاص لممرؤوس  ،وفي حاالت أخرىخير، ا أصدره ىذا األأو يعدؿ قرارً 
يتعيف عمى الرئيس أف ينتظر  الةمع خضوعو في ممارستو لرقابة الرئيس، وفي ىذه الح

 3.حتى يباشر المرؤوس اختصاصو لكي يستطيع أف يمارس رقابتو عميو
مف  10: إصدار وزير الداخمية قرار بالتصريح بالمنفعة العمومية، بينما المادة ذلؾومثاؿ 

 11-91والمحدد لكيفيات تطبيؽ القانوف  27/07/93المؤرخ في  186-93المرسـو التنفيذي 
( جعمت 51/93المحدد لمقواعد المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة  العمومية )ج.ر

                                                           

جامعة ، دور القاضي اإلداري وحدود سمطاتو في رقابة المشروعية، مذكرة ماجستير، تخصص تنظيـ إداري، غنادرة عائشة - 1
 .109، ص2014 ،ةالوادي، كمية الحقوؽ والعمـو السياسي

 .113ص مرجع سابؽ، عمور سالمي، الوجيز في قانوف المنازعات اإلدارية، - 2
التفويض: ىو أف يعيد الرئيس اإلداري ببعض اختصاصاتو التي يستمدىا مف القانوف إلى معاونيو المباشريف بناء عمى         

 نص قانوني.
 .371ص مرجع سابؽ، ،القضاء اإلداريد راغب الحمو، ماج - 3
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لممكية يعود لموالي الذي تقع ضمف دائرة اختصاصو اإلقميمي اختصاص إصدار قرارات نزع ا
 1.الممكية العقارية المراد نزعيا

 موقعاً ، فيتعيف أف يكوف القرار الصادر بيف عدة جيات إدارية وقد يكوف االختصاص مشتركاً 
بعيب عدـ االختصاص إذا انفردت جية واحدة منيا  ، ويكوف معيباً مف تمؾ الجيات جميعاً 

بإصداره، ويتحقؽ القاضي اإلداري مف حقيقة وجود اتفاؽ مشترؾ بيف الجيات المعنية بإصدار 
 2.القرار اإلداري

يقـو نظاـ الالمركزية  المركزية:اعتداء ىيئة المركزية عمى اختصاص ىيئة  الحالة الرابعة:
وتعتبر ئة المركزية والييئات الالمركزية، اإلدارة بيف اليي اإلدارية عمى توزيع اختصاصات

النوع مف الرقابة  ذلؾإال  ليس لمييئة المركزية عمييا ،ا معنوية مستقمةأشخاصً  ىذه األخيرة
عمى فقة أو عدـ الموافقة افي إمكاف المو  ساساً وىي تتمثؿ أ المسمى بالوصاية اإلدارية،

أو  ،إلى تعديؿ ىذه القرارات ذلؾقرارات الييئات الالمركزية، فميس لمييئة المركزية تجاوز 
ال جاءت قراراتيا مشوبة بعيب  ،الحموؿ محؿ الييئات الالمركزية في إصدارىا وا 

 3.االختصاص
لمبمدية  أف تتدخؿ وزارة الداخمية لممارسة الصالحيات واالختصاصات الموكمة قانوناً  ذلؾومثاؿ 

 .4 09-90، أو الصالحيات المسندة لموالية بموجب القانوف رقـ 08-90ا لمقانوف رقـ وفقً 
ىذا النوع مف االعتداء يكوف في األنظمة التي تأخذ بنظاـ الالمركزية إف فىنا  رأيناوبحسب 

اإلدارية، أما في نظاـ المركزية اإلدارية كما ىو الحاؿ في النظاـ الجزائري والذي يعتمد عمى 
 مف حاالت عدـ االختصاص الموضوعي. تعد ىذه الحالةمركزية القرار، فال 

 :الزماني االختصاص عدمعيب  *

                                                           

 .113ص مرجع سابؽ، عمور سالمي، الوجيز في قانوف المنازعات اإلدارية، - 1
 مرجع سابؽ، نسار عبد القادر أحمد الجباري، عيب عدـ االختصاص الجسيـ في القرار اإلداري والرقابة القضائية عميو، - 2

 .135ص
 .372صمرجع سابؽ، ، القضاء اإلداريماجد راغب الحمو،  -3 
 .184مرجع سابؽ، ص محمد الصغير بعمي، الوسيط في المنازعات اإلدارية، - 4
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عدـ االختصاص الزماني إذا باشر الموظؼ اختصاصات بعيب  مشوباً القرار اإلداري  يكوف
أي في غير المادة التي يتولى فييا  ،ا لممارستووظيفتو خارج حدود األجؿ الذي قد يكوف محددً 

 حالتيف وىما: بيف عيب عدـ االختصاص الزماني ونمّيز في 1،الوظيفة
فحؽ الموظؼ في إصدار  زالت صفتو الوظيفية: صدور القرار مف موظؼ الحالة األولى:

القرارات اإلدارية محددة بمدة تقمده الوظيفة، فالموظؼ ليس مخمدًا، بؿ تنتيي خدمتو عند حد 
معيف، يفقد بعده كؿ صفتو في مزاولة األعماؿ العامة، فإذا انتيت تمؾ المدة انقطعت صمتو 

ليا، ومنيا سمطة إصدار القرار، فإف طمع بأي مف أعماضا بأف يبالوظيفة، ولـ يعد مختصً 
ا متجاىاًل تغيير وضعو، أصبح قراراه مشروبًا بعدـ االختصاص الزمني مستوجبً  ذلؾفعؿ 

 لإللغاء.
فقد يحدد القانوف  انقضاء اآلجاؿ الممنوحة إلصداره: صدور القرار بعد :ثانيةالحالة ال

كاف قراره  ،مصدر القرار ىذه المدةلمصدر القرار أجاًل معينًا إلصداره، بحيث إذا تجاوز 
 2مشروبًا بعدـ االختصاص الزماني.

 :عدم االختصاص اإلقميمي )من حيث المكان( *
ويمارس  ،لمموظؼ أو الييئة جغرافيُ  نطاؽٌ  دُ ا، عندما يحد  يكوف عدـ االختصاص إقميميً 

 3.العمؿ خارج ىذا النطاؽ
ذاو   ولةدال إقميـ كامؿ عبر اختصاصاتيا تمارس اإلدارية والسمطات الييئات بعض كانت ا 
 رئيس) المحمية اإلدارة وسمطات ىيئات فإف ،(الوزير رئيس الحكومة، ،الجميورية رئيس)

طار نطاؽ القانوف ويحدد يقيد (الوالي البمدي، الشعبي المجمس ، حيث اإلقميمي يااختصاص وا 

                                                           

 .162عثماني، عيب عدـ االختصاص في اجتياد القاضي اإلداري الجزائري، مرجع سابؽ، ص عمي - 1
 .788-787صص  مرجع سابؽ، ،اإلداري القرار في وأثره االختصاص عدـ عيبسمير عبد ا السماعنة،  - 2
 .50ص مرجع سابؽ، أحميد ىنية، عيوب القرار اإلداري )حاالت تجاوز السمطة(، - 3
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النطاؽ بطالف قراراتيا ألنيا مشوبة بعدـ االختصاص المكاني، كأف  ذلؾيترتب عمى تجاوزىا ل
 1.يمتد أثره إلى بمدية أو بمديات أخرى ايصدر رئيس بمدية قرارً 

  في القرار اإلداري الفرع الثاني: عيب الشكل واإلجراءات
 أشكاؿ اتخاذ أو، معينة إجراءات تباعا تقتضي ال اإلدارية القرارات أف العامة القاعدة

، األفراد وحريات حقوؽ حماية أجؿ ومف، ذلؾ ومع خاص، قالب في إفراغيا أو، محددة
 وشكميات إجراءات عمى القانوف ينص فقد المشروعية، لمبدأ اوتكريسً  العامة، ا لممصمحةوضمانً 
 مما ،واإلجراءات الشكؿ بعيب اإلداري القرار إصابة إلى وخرقيا احتراميا عدـ يؤدي معينة

إلى تعريؼ في ىذا الفرع سنتطرؽ و ، 2المشروعية لعدـ اوجيً  اتخاذهب اإلداري يسمح لمقاضي
 (.اثانيً ) حاالتو المختمفة، ثـ نبيف ()أوالً عيب الشكؿ واإلجراءات 

 واإلجراءات الشكؿ عيب تعريؼ :أوالا 
يقصد بإجراءات القرارات اإلدارية التراتيب التي تتبعيا اإلدارة قبؿ اتخاذ القرار، أي التي 

أما ، اإلجراء المضاد "حقوؽ الدفاع"(؛ ا )االستشارة، االقتراح، التقرير المسبؽتسبؽ إصداره نيائيً 
التي يتخذه القرار اإلداري، أي القالب المادي الذي يفرغ الشكؿ فيقصد بو المظير الخارجي 

ا أف يتضمف أحيانً الحاؿ كما يقتضي  ؛اا أو ضمنيً صريحً  ؛اا أو شفويً يكوف كتابيً قد إذ أنو  ،فيو
 .3اأو تحييثً  اتسبيبً ا أو توقيعً 

مجموعة الشكميات واإلجراءات  "أنو: بركف الشكؿ واإلجراءات  دي عماربعواوعرؼ الدكتور  -
اإلدارية التي تتعاوف وتتكامؿ في تكويف وبناء القالب واإلطار الخارجي الذي يكشؼ ويبرر إرادة 

                                                           

، طبعة مزيدة ومنقحة، -عنابة-محمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، دار العمـو لمنشر والتوزيع، الجزائر - 1
 .168ص ،2005

 .116 -115ص ص  اإلداري وحدود سمطاتو في رقابة المشروعية، مرجع سابؽ،غنادرة عائشة، دور القاضي  - 2
 .191، ص189صمرجع سابؽ،  محمد الصغير بعمي، الوسيط في المنازعات اإلدارية، -3 
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صدار قرار   احتى يصبح القرار اإلداري ظاىرً  ذلؾإداري معيف، و السمطة اإلدارية في اتخاذ وا 
 .1"بو إزاء المخاطبيف بو، ومحتًجا ومنتجًا آلثاره القانونية ،اومعمومً 
عرؼ كؿ مصطمح قد  ف الدكتور محمد الصغير بعميأىو  سبب اختيارنا ليذيف التعريفيفيُ و 

طمحيف جمع بيف المصموضوعي  فتعريفوأما تعريؼ عمار عوابدي  تعريًفا شكمًيا، عمى حدة
 ف في إيضاح وتقريب المعنى.التعريفيف متكاممي)الشكؿ واإلجراءات(، وىو ما يجعؿ كال 

"يبرز ىذا العيب في الحالة التي : كما يميُعرؼ قد فعيب الشكؿ واإلجراءات فيما يخص ا أم -
ال تحتـر فييا جية اإلدارة القواعد اإلجرائية والشكمية المقررة في النظاـ لصدور القرارات 

 .2ا"بإىماؿ القواعد بصورة كمية أو مخالفتيا جزئيً  ذلؾاإلدارية، سواء كاف 
 واإلجراءات الشكؿ عيب حاالت ثانيا:

، الثانوية األشكاؿو  واإلجراءات الجوىرية األشكاؿو والقضاء اإلداري بيف يميز الفق
 لحماية باعتبارىا ضمانة المشّرع عمييا نص اّلتي اإلجراءات تمؾ الجوىرية باإلجراءات ويقصد
 فيي الثّانوية، أما اإلجراءات؛ ذاتو القرار مضموف في الّتأثير إلى مخالفتيا ؤديت بحيث األفراد،

 لمقاضي فإفّ  القرار، وعميو وفحوى مضموف تغيير إلى مخالفتيا تؤدي ال اّلتي اإلجراءات تمؾ
 وقيمتيا طبيعتيا حيث مف والّشكميات ىذه اإلجراءات تكييؼ في كاممة تقديرية سمطة اإلداري
 3:لمفرد بالّنسبة

ورة مف عيب الشكؿ تندرج ضمف ىذه الص :مخالفة الشكميات واإلجراءات الجوىرية -1
 وىما: فواإلجراءات شكالف أساسيا

  

                                                           

، ديواف (نظرية الدعوى اإلدارية:)2جعوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية  في النظاـ القضائي الجزائري،  - 1
 .508، ص1998 طالمطبوعات الجامعية، 

الديف الجياللي بوزيد، عيب اإلجراء والشكؿ في القرار اإلداري وتطبيقاتيما في قضاء ديواف المظالـ )دراسة مقارنة(، مجمة  - 2
 .313، ص2017، 04الحقوؽ، العدد 

عامة، مذكرة ماجستير، فرع القانوف الدولي لحقوؽ سميماني السعيد، دور القاضي اإلداري في حماية الحقوؽ والحريات ال - 3
 .89، ص2004الحقوؽ،  ، كمية-تيزي وزو–اإلنساف، جامعة مولود معمري 
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 مخالفة اإلجراءات والشكميات الجوىرية السابقة عمى اتخاذ القرار اإلداري: -أ
 النظاـ تطمب فإذا، 1قبؿ إصدار القرارا باتخاذ إجراءات معينة أحيانً اإلدارة يمـز القانوف 

 أف أو الجزاء توقيع قبؿ تحقيؽ إجراء ضرورة أو، القرار إصدار قبؿ معينة جية رأي أخذ
 ضرورة أو امعينً  اعددً  الحضور كاف إذا إال اصحيحً  يكوف ال مجمس أو لجنة أو ىيئة اجتماع
فإف القرار اإلداري يصبح  2،اإلجراءات ىذه تراع ولـ إلخ،…محمو يحؿ مف أو الرئيس حضور
 مف خالؿمف ىذه اإلجراءات  اسنبيف في ىذا السياؽ بعضً و عدـ المشروعية، بعيب  امشوب

 القضايا المعروضة عميو:في  الجزائري تطبيقات القضاء اإلداري
 إغفاؿ إجراء استشارة لجنة الموظفيف: *

ة ما يترتب ادبعض القرارات اإلدارية تستمـز استيفاء استشارات معينة قبؿ إصدارىا، وع
 3:عمى عدـ مراعاتيا بطالف القرار اإلداري

 جاء فيو: 26/01/1980 بتاريخ الصادر األعمى بالمجمس اإلدارية الغرفة قرار نجد
 كمدير منصبو ع( مف.السيد )ع فصؿ المتضمف باتنة والية والي قرار بإلغاء قضت حيث"... 
 باتنة والي يحتـر لـ حيث واإلجراءات، الشكؿ بعيب مشوب السابؽ القرار ألف والئية، لشركة

 يأخذ لـ حيث، 4األشكاؿ توازي قاعدة أو إجراء وىي اإلداري القرار لصدور السابقة اإلجراءات
 إصدار عند بو أخذ مثمما االستشاري، الوالئي الشعبي المجمس برأي الفصؿ قرار إصداره عند
 .5."..التعييف قرار

  

                                                           

 .381ص مرجع سابؽ، ،القضاء اإلداريماجد راغب الحمو،  - 1
 مقاؿ منشور عمى الموقع اإللكتروني: جابر سعيد حسف محمد، عيوب القرار اإلداري، -2

https://almerja.com/reading.php?idm=115737،    :02/05/2020تاريخ الزيارة. 
مرجع سابؽ، ، عيب اإلجراء والشكؿ في القرار اإلداري وتطبيقاتيما في قضاء ديواف المظالـالديف الجياللي بوزيد،  - 3

 .321ص
ذات الشكؿ الذي صدر في أف القرار الصادر بإلغاء قرار سابؽ يجب أف يصدر  ىذه القاعدة قاعدة توازي األشكؿ: تعني - 4

 .القرار السابؽ بموجبو
 .117ص مرجع سابؽ، ،دور القاضي اإلداري وحدود سمطاتو في رقابة المشروعيةغنادرة عائشة،  - 5

https://almerja.com/reading.php?idm=115737
https://almerja.com/reading.php?idm=115737
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 مخالفة تشكيمة لجنة محددة بموجب التنظيـ: *
 ىذه ما يمي: " تتجمى وقائع 07/05/2001 بتاريخ صادر الدولة لمجمس قرار في جاء حيث

 لجنة منح تشكيمة حدد الوطنية التربية وزير عف اصادرً  اوزاريً  امنشورً  ىناؾ أف في القضية
 مستوى عمى مؤسسة لكؿ تمثيالً  األكثر النقابي الفرع ممثؿ أعضائيا بيف ومف ،السكنات

 وعندما اإلداري، القرار في لمطعف دفعو مما، الممثؿ ىذا غياب في المجنة اجتمعت الدائرة، وقد
 إبطاؿ المجمس قرر ،الدعوى لممؼ فحصو وبعد، القضية ىذه في ااستئنافً  الدولة مجمسنظر 

 مارس 25 في المؤرخ البميدة لوالية التربوية لممؤسسة السكنات توزيع لجنة محضر اجتماع
صادر  120/122ا عمى منشور وزاري يحدد تشكيمة لجنة معينة تحت رقـ ، وىذا اعتمادً 1998

 .1"عف وزير التربية 15/02/1994ريخ بتا
 (:التحقيؽالتقرير المسبؽ ) *

ا حيث يشترط في بعض القرارات اإلدارية أف يسبؽ إصدارىا إعداد وتقديـ تقرير بناءً 
القانوف مف  171وعمى سبيؿ المثاؿ ما نصت عميو المادة  ،2عمى تحقيؽ مف طرؼ جية أخرى

 المجتمعة المختصة األعضاء المتساوية اإلدارية مجنةل : "يمكفاألساسي لموظيفة العمومية
 فيت الب قبؿ التعييف، صالحيات ليا التي السمطة مف إداري تحقيؽ فتح طمب تأديبي كمجمس
 .3المطروحة" القضية

 اإلجراء المضاد )حقوؽ الدفاع(: *
تمتـز بو اإلدارة لدى إصدار قرارىا سواء ورد بو نص أو لـ  ،وىو مبدأ مف مبادئ القانوف

يرد، ويظير ىذا اإلجراء خاصة في مجاؿ التأديب أو مجاؿ الضبط اإلداري، وكؿ ما مف شأنو 
 : "يمكفؽ.أ.و.عمف  169حيث نصت المادة  ،4ا عمى الحقوؽ والحرياتأف يشكؿ خطرً 

                                                           

 .118، صمرجع سابؽ ،د سمطاتو في رقابة المشروعيةدور القاضي اإلداري وحدو غنادرة عائشة،  - 1
 .191صمرجع سابؽ، محمد الصغير بعمي، الوسيط في المنازعات اإلدارية،   - 2

 يتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية. ،2006جويمية  15المؤرخ في  ،03-06مف األمر رقـ  171المادة  -3 

 .191صمرجع سابؽ، محمد الصغير بعمي، الوسيط في المنازعات اإلدارية،  -4 
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 بمدافع يستعيف أف لو ويحؽ، اشيودً  يستحضر أف أو شفوية أو كتابية مالحظات تقديـ مموظؼل
 .1بنفسو" يختاره موظؼ أو مخوؿ

 :ما يمي ونذكر منيا مخالقة الشكميات المتعمقة بالمظير الخارجي لمقرار اإلداري: -ب
 :اإلداري كتابة القرار *

بالشكؿ الخارجي لمقرار، فإذا كاف األصؿ عدـ اشتراط صدور القرار األمر وىنا يتعمؽ 
ا قد ينص أو تقتضي الضرورة وجوب صدور القرار كتابة، ومف معيف، فإنو استثناءً  في شكؿ

عندما  ذلؾيعني وجوب كتابتو، وك ذلؾفإف  رار،أنو متى اشترط القانوف نشر الق مثالً  ذلؾ
 .2اا وجوب أف يكوف القرار مكتوبً ضمنً  ذلؾفإنو يفيـ مف  ،المشرع التوقيع عمى القرار بيطم

المشرع الجزائري يشترط تحرير القرار  ُيكتب القرار اإلداري بمغة معينة، فمثالً  كما قد يشترط أف
فيي تعتبر شكمية جوىرية يؤدي  ،3مف الدستور 03حسب المادة  ذلؾو  ،اإلداري بالمغة العربية

، ونجد مف التطبيقات التي جاء بيا القضاء عدـ مراعاتيا إلى عدـ مشروعية القرار اإلداري
 :ما يمي الجزائرياإلداري 

 حيث جاء في قرارات مجمس الدولة:
  بمضموف التقيد وجب، معينة بمغة قراراتيا بتحرير اإلدارة ألـز متى القانوف أف األصؿ" ...

صدار القانوف، بصريح  أقرت الدستور مف 03 المادة أف بما المقننة، المغة بذات القرارات وا 
اإلدارية  المؤسسات في العربية المغة وكرست الرسمية، المغة ىي العربية المغة أف النص

المتضمف تعميـ استعماؿ المغة الوطنية المعدؿ والمتمـ  91/05الرسمية لمدولة بموجب القانوف 
 .96/30باألمر رقـ 

                                                           

 مف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، مرجع سابؽ. 169المادة  - 1

أحمد عارؼ الضالعيف، عيب الشكؿ وأثره في القرار اإلداري، و  عبد الرؤوؼ أحمد الكساسبةو  صفاء محمود السويممييف -2 
 .1014، ص2013، 01، الممحؽ 40)عمـو الشريعة والقانوف(، المجمد سات امجمة در 

، الجريدة الرسمية رقـ 2016مارس  6المؤرخ في  01-16رقـ المعدؿ بالقانوف  الجزائريمف الدستور  03تنص المادة  - 3
 .المغة العربية ىي المغة الوطنية والرسمية..." : "عمى أف، 2016مارس  07المؤرخة في  14
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بمغة أجنبية،  08/09/1999 بتاريخ صدر وىراف لناحية المحاميف قرار منظمة أف وحيث
 اإلداري القرار بإلغاء والقاضي، األولى الدرجة قرار عمى الدولة مجمس صادؽ وبالنتيجة

 .1وىراف" لناحية المحاميف منظمة الصادر عف
 تسبيب القرار اإلداري: *

 لـ يعطو  ،2ذلؾ، ما لـ يمزميا المشرع باألصؿ أف اإلدارة غير ممزمة بتسبيب قراراتيا
نما اكتفى باإلشارة في أحكامو إلى  االقضاء اإلداري الجزائري تعريفً  لتسبيب القرارات اإلدارية، وا 

لزاـ اإلدارة بتسبيب قراراتيا، إال إذا نص القانوف أو القضاء عمى خالؼ إالمبدأ العاـ، وىو عدـ 
 .3ذلؾ
 متى اإلداري القرار في الشكؿ صحة شروط عناصر مف خارجي  مظير: أنوب الفقو عرفو وقد
 والواقعية القانونية األسباب ذكر خاللو مف اإلدارة تقوـ القضاء، أو القانوف طريؽ عف فرضو تـ

 .4اإلداري القرار بطالف الوجوبية الحاالت في إغفالو عمى ويترتب القرار، إلصدار دفعتو التي
ا لنص المادة ومف أمثمة القرارات التي يجب تسبيبيا، القرارات المتضمنة عقوبات تأديبية طبقً 

، وقد اعتبر القضاء اإلداري الجزائري أف عدـ تسبيب القرارات اإلدارية في ؽ.أ.و.عمف  165
 .5ا يستمـز اإللغاءا شكميً الحاالت التي ينص عمييا القانوف يعتبر عيبً 

 :والتسبيب السبب بيف الفرؽ ومف الجدير بالذكر أف نبيف
 اقائمً  يكوف أف ويجب قرارىا، اتخاذ إلى اإلدارة فتدفع تظير قانونية أو مادية حالة ىو السببف

 يكوف ال شكمي إجراء فيو   - التعريؼ في لنا سبؽ كما – اإلداري القرار تسبيب أماا؛ وصحيحً 

                                                           

 .120ص مرجع سابؽ، ،دور القاضي اإلداري وحدود سمطاتو في رقابة المشروعية، غنادرة عائشة - 1
 .1015-1014ص ص مرجع سابؽ،  ،عيب الشكؿ وأثره في القرار اإلداري وآخروف، صفاء محمود السويممييف - 2

، -سيدي بمعباس–كامؿ سمية، تسبيب القرارات اإلدارية، أطروحة الدكتوراه، تخصص عمـو قانونية، جامعة جياللي ليابس - 3
 .30، ص2018 كمية الحقوؽ والعمـو السياسية،

 .29، صالمرجع نفسو -4 

 .121ص مرجع سابؽ، ،دور القاضي اإلداري وحدود سمطاتو في رقابة المشروعية، غنادرة عائشة - 5
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 أف ادائمً  يجب سببمُ  غير كاف ولو حتى إذف فالقرار القانوف، نص صراحة أوجبو إذا إال االزمً 
 .1سبب عمى ينبني

 ياقد يؤدي إلى تفمتوىذا األمر تيا، ابتسبيب جميع قرار  اإلدارة يمـزلـ  المشرعتبيف لنا ىنا أف 
اإلدارة بضرورة تسبيب جميع المشرع د تقيي ونرى أنو في حالة، مف الرقابة في بعض األحياف

يوفر ضمانة األمر قد فإف ىذا قراراتيا سواء كانت في حالة سمطتيا المقيدة أو التقديرية، 
مف تعسؼ اإلدارة في استخداـ كما يعد خطوة ميمة لمحد  ،حقوؽ وحريات األفرادل وحماية أكثر

 سمطتيا، وفرض رقابة عمى أعماليا في الظروؼ االستثنائية.
 جوىرية(:ال )غير األشكاؿ الثانوية -2

ا فيو إذا خالفتيا اإلدارة، وىي الشكميات التي ال تؤثر في مضموف القرار وال تشكؿ عيبً 
كنسياف ؛ والتعديؿ عند المزـو مف السمطات اإلدارية المعنيةيمكف تداركيا بالتصحيح مف ثـ و 

 أو لجنة أعضاء حضر إذا أو مثالً  ،2مرجعو ورقمو تاإلدارة مصدرة القرار المخاصـ تثبي
 فال ،انسيانً  بؿ عمد عف ليس األعضاء أحد المحضر عمى يوقع ولـ ،امعينً ا اجتماعً  مجمس
 التوقيع ويمكنو ،العضو ىذا توقيع لعدـ االجتماع يبطؿ أو االجتماع في الصادر القرار يبطؿ
 .3ذلؾ بعد

  

                                                           

-الحقوؽ كمية ،1الجزائر جامعة والمالية، اإلدارة فرع ماجستير، مذكرة اإلداري، القرار في واإلجراءات الشكؿ عقيمة، بونة - 1
 .18ص ،2013 ،-عكنوف بف

 .117ص مرجع سابؽ، عمور سالمي، الوجيز في قانوف المنازعات اإلدارية،  -2 
 مرجع سابؽ.جابر سعيد حسف محمد، عيوب القرار اإلداري،  - 3
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  عيوب المشروعية الداخمية لمقرار اإلداري: المطمب الثاني
 لمقرار الخارجية المشروعية عيوب فحص عمى اإلداري القاضي سمطة تقتصر ال
 بعدـ امشوبً  يكوف قد اإلداري فالقرار الداخمية، المشروعية فحص إنيا تمتد إلى بؿ فقط، اإلداري

 القانوف مخالفة عيب بصدد نكوف وىنا ،محتواه مشروعية عدـ بسبب الداخمية المشروعية
الفرع السبب ) عيب بصدد نكوف وىنا، أسبابو مشروعية عدـ أو ،(الفرع األوؿ) (المحؿ)

 (.الفرع الثالث) 1بالسمطة االنحراؼ عيب أماـ ونكوف، ىدفو عدـ مشروعية اأخيرً و  ،(الثاني
 الفرع األول: عيب مخالفة القانون )عيب المحل(

ذلؾ  في ويستوي قانونية، إلى قواعد باالستناد صادرة تكوف أف ينبغي اإلدارية القرارات إف
 المستمدة سواء مكتوبةال أو غير ،التنظيـ أو ،التشريع أو ،الدستور :كاف سواء، المكتوبة القواعد

، لمقانوف مخالؼ يكوف عندىا، إلحداىا مخالؼ إداري قرار فصدور القضاء، أو ،العرؼ مف
 بركف القانوف مخالفة عيب ويرتبط ،2القانوف مخالفة بعيب معيب بأنو القرار عندىا ويوصؼ
 القواعد إحدى اإلداري القرار محؿ يخالؼ أف المحؿ بعيب ويقصد اإلداري، القرار  في المحؿ

وعميو فبغرض دراسة ىذا العيب يقتضي أف نتطرؽ إلى: تعريؼ عيب مخالفة  ،3القانونية
 (.ثـ حاالت وصور عيب مخالفة القانوف )ثانياً (، القانوف )أوالً 

 )عيب المحؿ( تعريؼ عيب مخالفة القانوفأوال: 
عندما  ،أنو: " العيب الذي يشوب محؿ القرارات اإلداريةبعرفو الدكتور عمار عوابدي 

تصدر القرارات اإلدارية مخالفة في محميا أو في آثارىا القانونية الحالة والمباشرة ألحكاـ وقواعد 
ا أو مصابً  ةمحؿ القرارات اإلداري ذلؾالسائد في الدولة، ويصبح ب نيمبدأ الشرعية والنظاـ القانو 

                                                           

قصاص ىنية وممياني بوبكر وليد، حدود سمطات القاضي اإلداري جزائري في رقابة المشروعية، مجمة الدراسات القانونية  - 1
 .665ص ،2017، جانفي05، العدد 02والسياسية، المجمد 

 .122ص مرجع سابؽ، ،دور القاضي اإلداري وحدود سمطاتو في رقابة المشروعية، غنادرة عائشة - 2
 .665ص وممياني بوبكر وليد، حدود سمطات القاضي اإلداري جزائري في رقابة المشروعية، مرجع سابؽ، قصاص ىنية - 3
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ا مف حالة وسببً  ذلؾيجة لا بعيب مخالفة أحكاـ وقواعد القانوف في معناه الواسع، ويشكؿ نتمشوبً 
 .1حاالت وأسباب الحكـ باإللغاء في دعوى اإللغاء"

 أي مشروعة، غير آلثار اإلداري القرار ترتيب: " أنوب بعمي الصغير محمد الدكتور وعرفو
 تعديؿ أو إنشاء حيث مف، مكتوب غير أو امكتوبً ، المصدر كاف اأيً  ،المشروعية لمبدأ مخالفة

 في بالدولة السائد القانوني لمنظاـ مخالفة بصورة ،خاصة أو عامة قانونية مراكز إلغاء أو
 .2"مصادره مختمؼ

 إلى القرار مصدر إرادة تتجو اّلذي المركز الّضبطي اإلداري القرار بمحؿ يقصدو 
 تعديؿ أو إلغاء أو بإنشاء كاف سواء ،وحاالً  مباشرة عميو يترتب اّلذي القانوني واألثر إحداثو،

 .3المراكز ليذه
 ألف مخالفة ،باطالً  وتجعمو، اإلداري القرار تصيب التي العيوب كؿ يضـ العيب ىذا إف

 إساءة استعماؿ أو المقررة، واإلجراءات الشكميات مخالفة أو بالقانوف المحدد االختصاص
 في جميع يعتبر، لموقائع القانوني التكييؼ في الخطأ أو القانونية األسباب وانعداـ، السمطة
 .لمقانوف مخالفة األحواؿ

 مف أضيؽ بمعنى القانوف مخالفة اصطالح استخداـ يذىب إلى اإلداري والقضاء الفقو أف غير
 السبب ىذاولعؿ  فقط، اإلداري القرار بمحؿ ؽالمتعم العيب في ينحصر بحيث السابؽ، المعنى

 القاعدة مخالفة" سـا تحت العيب ىذا يدرسوف الفرنسييف الفقياء بعض جعؿ الذي ىو
 4."القانونية

  

                                                           

مرجع  ،:)نظرية الدعوى اإلدارية(2، جعوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية  في النظاـ القضائي الجزائري - 1
 .523ص سابؽ،

 .188صمرجع سابؽ، محمد الصغير بعمي، الوسيط في المنازعات اإلدارية،  - 2
 .104ص، مرجع سابؽ، سميماني السعيد، دور القاضي اإلداري في حماية الحقوؽ والحريات العامة - 3
 .37صسابؽ، مرجع بمعيدي دليمة، رقابة القاضي اإلداري بيف رقابة المشروعية ورقابة المالئمة عمى القرارات اإلدارية، - 4
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 حاالت وصور عيب مخالفة القانوف )عيب المحؿ(: ثانيا:
مقانوف، والخطأ في لعيب مخالفة القانوف صورتاف أساسيتاف، وىما: المخالفة المباشرة ل

 تفسير القانوف:
 المخالفة المباشرة لمقانوف: -1

، اجزئيً  أو اكميً  القانونية تجاىالً  القاعدة اإلدارة تتجاىؿتكوف عندما  لمقانوف المباشرة المخالفة
 تستمزمو بعمؿ القياـ عف االمتناع أو، القاعدة بيذه المحرمة األعماؿ مف عمالً  نيابإتيا وذلؾ

 تعني فاإليجابية ،سمبية تكوف فأ يمكف كما يجابيةإ تكوف قد أي أف المخالفة، 1ىذه القاعدة
ا أو أف تصدر قرارً ، 2مثالً  دستوري لنص كمخالفتيا، القانوف حكـ عف – اعمدً  – ةاإلدار  خروج
 في فتتمثؿ السمبية، المخالفة ماأ؛ 3ا لقرار قضائي نيائي حائز لقوة الشيء المقضي بومخالفً 
التزامات،  مف اعميي تفرضو ما تنفيذ رفضيا وأ القانونية القاعدة تطبيؽ عف اإلدارة امتناع حالة
 ذاإ لذلؾ، القانونية الشروط جميع استيفائو رغـ فراداأل حدأل ترخيص منح اإلدارة رفض كحالة
 . خصةر ال بمنح يمزميا القانوف كاف

 اإلدارة فوأ القانونية، القاعدة وجود الطاعف يثبت فأ يكفي – الحالة ىذه في – العيب وإلثبات
اإلداري  القاضي ففإ، ذلؾ ثبت ذافإ حكميا، خالؼب وتصرفت، القاعدة ذهىوجود  تجاىمت قد

 .4المعيب بالقرار يحكـ
ما قضت بو المحكمة  :ونذكر مف بيف تطبيقات القضاء اإلداري الجزائري في ىذه الحالة

يتضمف قرار إلغاء استفادة خاصة بحيازة  ،عف والي والية بسكرةببطالف قرار صادر العميا 
 ،بدعوى عدـ مبادرتو في استغالؿ األرض الممنوحة لو ،ممكية فالحية لصالح أحد الفالحيف

المتعمؽ بحيازة الممكية العقارية الفالحية التي  83/18مف قانوف  11دوف احتراـ نص المادة 

                                                           

 .665صمرجع سابؽ، قصاص ىنية وممياني بوبكر وليد، حدود سمطات القاضي اإلداري جزائري في رقابة المشروعية،  - 1
تاريخ ، .php?idm=75843https://almerja.net/reading الموقع اإللكتروني: وساـ صبار العاني، القضاء اإلداري، - 2

 .17/05/2020الزيارة: 
 .122صمرجع سابؽ، عمور سالمي، الوجيز في قانوف المنازعات اإلدارية،  - 3
 وساـ صبار العاني، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ. - 4

https://almerja.net/reading.php?idm=75843
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ثـ فإف القرار مف سنوات لكي يستغؿ المستفيد األرض التي منحت لو، و  5تنص عمى أجؿ 
مما ا بعيب مخالفة القانوف الميمة يعد مشوبً  اإلداري الذي يمغي قرار االستفادة قبؿ مرور ىذه

 .1استوجب إبطالو
 القانوف: وتطبيؽالخطأ في تفسير  -2

 ىاؤ إعطا ذلؾ عف ينتج بحيث بطريقة خاطئة، القانونية القاعدة بتفسيراإلدارة  تقـو قد
 عندما اإلدارة قصد بغير الخطأ ىذا يقع وقد، وضعيا مف المشرع أراده الذي المعنى غير معنى
 تفسير فيا مقصودً  الخطأ يكوف وقد ،الغموض يشوبيا التفسير محؿ النص صياغة تكوف

 الحقيقي المعنى عف يبعدىا اخاطئً  اتفسيرً  القانونية القاعدة تفسير إلى اإلدارة تمجأ ، حيثالقانوف
 .2القانوف عمى لمتحايؿ كسبيؿ وضعيا مف المشرع أراده الذي

في  –الغرفة اإلدارية  –ومثالو: القرار الصادر عف المجمس األعمى )المحكمة العميا حالًيا( 
تاريخ في أنو ب قضية السيدة "ريفارشوف" ضد قرار والي والية الجزائر، والذي تتمخص وقائعو

 في مستنًدا، "ريفارشوف" السيدة مسكف شغور حالة عف فيو أعمف اقرارً  أصدر 08/02/1972
 ، والمتضمف18/03/1963 في المؤرخ 88-63 رقـ المرسـو مف األولى المػادة عمى ذلؾ

 أف اإلعػالف حيث...  " الذكر: السالؼ القرار حيثيات في جاء ومما، الشاغرة األمالؾ تنظػيـ
 المالؾ عدـ تنفػيذ أو تنفيذ بؿ الجزائر، مف الممكية صاحب غياب أو بحضػور يقترف ال بالشغور
 لمدة الجزائر لـ تترؾ التػي المدعية ممكية لشغور بإعالنو الجزائر واليػة والي أف وحيث اللتزامو،
 القانوف خرؽ قػد التزاماتيا كمػالكة، عف تتخػؿ ولـ 01/06/1962 منذ وىذا متتالييف شيريف
 .3"الػقانوف المخػاصـ لمخػالفة القػرار بإلػغاء وقضػي سمطتو وتجػاوز واضحة بصػفة

السبب الذي يؤدي إلى وقوع ىذا الخطأ يرجع إلى أف المشرع في لنا ىنا أف  رُ يَ ظْ يَ 
 أو تحتمؿ عدة معافٍ  ،غير واضحة المعنىيستخدـ عبارات موجزة و النصوص القانونية بعض 

                                                           

 .58صمرجع سابؽ، أحميد ىنية، عيوب القرار اإلداري )حاالت تجاوز السمطة(،  - 1

ص ص  مرجع سابؽ، حدود سمطات القاضي اإلداري الجزائري في رقابة المشروعية،وممياني بوبكر وليد،  قصاص ىنية - 2
665-666. 

 .123صمرجع سابؽ، عمور سالمي، الوجيز في قانوف المنازعات اإلدارية،  - 3
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وتأويالت )أي غير محددة وغير ُمَفَصَمة(، وىو ما قد يؤدي إلى التالعب بالقوانيف وظيور 
أف  ذلؾفالت اإلدارة مف التطبيؽ الصحيح لمقانوف، ويمكنيا في تؤدي إلى انثغرات قانونية 

 .تحتج بيذا الغموض وتتيرب مف رقابة القاضي اإلداري
 سببال الفرع الثاني: عيب

 عيبإف صدور أي قرار إداري دوف أف يكوف ىناؾ سبب يبرره ويقوـ عميو يعد مشوًبا ب
وبغرض  اإلداري، القرار إلغاء إلى تؤدي التي الداخمية المشروعية عيوب أحد ، وىوالسبب

ثـ نبيف سمطة القاضي اإلداري في الرقابة عمى (، دراسة عيب السبب ال بد مف: تعريفو )أوالً 
(، وأخير نتطرؽ إلى صور رقابة القاضي اإلداري عمى عيب السبب سبب القرار اإلداري )ثانياً 

 (.)ثالثاً 
 سببالعيب  تعريف :أوالا 

ة أو القانونية التي تقع مستقمة وبعيدة ياإلداري، الواقعة الماديقصد بالسبب في القرار 
رادة السمطة اإلدارية المختصة، فتدفعيا إلى إصدار قرار إداري معيف، وعميو فإف  عف نية وا 
انعداـ الحالة المادية أو القانونية، أو وقوع خطأ في تفسيرىا وتكييفيا ليذه الوقائع خالؿ صدور 

 .1ا بعدـ مشروعية السبب، وىذا ما يعرضو لإللغاءالقرار معيبً  القرار اإلداري، يجعؿ
أنو: " كؿ فكرة أو أمر أو مشكمة أو واقعة خارجية تقوـ بعيدة بعمار عوابدي الدكتور وعرفو  -

صدار قرار  رادة شخص السمطة اإلدارية، وتحركو وتدفعو إلى اتخاذ وا  ومستقمة عف ذىنية وا 
أو  ذه الفكرة أو األمر أو الواقعة كمشكمة إدارية تتطمب حالً لمجابية ى ،إداري معيف بخصوصيا

 .2كيدؼ إداري يجب تحقيقو"

                                                           

، اإلداري ات األساسية، رسالة دكتوراه، تخصص القانوفسكاكني باية، دور القاضي اإلداري في حماية الحقوؽ والحري - 1
 .157، ص2011، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، -تيزي وزو–جامعة مولود معمري 

مرجع  )نظرية الدعوى اإلدارية(،:2، جعمار عوابدي، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظاـ القضائي الجزائري - 2
 .544ص سابؽ،
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التعريؼ األوؿ عمار عوابدي ىو تعريؼ منطقي، اصطالحي ومفصؿ، أما األستاذ إف تعريؼ 
وىذا ما يؤدي إلى توضيح وتقريب المفيوـ واإلحاطة تضمف حاالت عيب السبب، فقد 

 بعناصره.
السبب فعرفو الدكتور ماجد راغب الحمو بقولو: " عيب السبب ىو عدـ المشروعية  عيبماأ -

الذي يصيب القرار اإلداري في سببو بأف تكوف الواقعة التي يقـو عمييا غير موجودة أو غير 
 .1صحيحة مف حيث تكييفيا القانوني"

 عمى سبب القرار اإلداري في الرقابة القاضي اإلداري سمطة ثانيا:
القرارات  إللغاء وجيًيا شكاًل  تأخذ التي الّصور مف العديد اإلداري والقضاء الفقو قّدـلقد 

 إصدار في اإلدارة إلييا استندت التي لموقائع الماّدي الُوجود برقابة بحيث ابتدأت اإلدارية،
، ليا اإلدارة وصؼ صّحة مدى حيث مف الوقائع لتمؾ التكييؼ القانوني رقابة إلى ،قرارتيا
 مدى بمعنى المالءمة برقابة ُيسّمى ما إلى وصمتا رً القانوف، وأخي مع األخير ىذا تطابؽ ومدى

 .2القرار محؿّ  وبيف بينو التناسب
 يكتفي قد بحيث دقيقة ومتفاوتة، ىي رقابة اإلداري القرار سبب عمى اإلداري القاضي فرقابة

 فحص دوف لموقائع، والقانوني الماديالوجود  مف لمتأكد األدنى الحد برقابة اإلداري القاضي
 عاـ كأصؿ اإلداري القاضي أفّ  إالّ  اإلدارة، تخضع لتقدير باعتبارىا الوقائع، ىذه خطورة مدى
لكوف  ذلؾ الوقائع، ىذه خطورة مدى تقدير لتشمؿ مف رقابتو يوّسع اإلداري، الّضبط مجاؿ في

 .3"الحّد األقصى رقابة" عميو يطمؽ ما وىومف شروط المشروعية،  اً مة تعد شرطءالمال

                                                           

 .413ص مرجع سابؽ، اغب الحمو، القضاء اإلداري،ماجد ر  - 1

رزايقية عبد المطيؼ، الرقابة القضائية عمى مشروعية القرارات اإلدارية في التشريع الجزائري، مذكرة  ماجستير،  تخصص  - 2
 .149ص ،2014 ة الحقوؽ والعمـو السياسية،تنظيـ إداري، جامعة الوادي، كمي

 الدولي الممتقى األساسية، والحريات الحقوؽ حماية في اإلداري القاضي دور تجسيد يحي، وغريبي الزىراء فاطمة غريبي - 3
 .551، ص2018 مارس 07-06 األغواط، جامعة القانوف، دولة إرساء في ودوره اإلداري لمقاضي الحديثة التوجيات: الثامف
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 ُمستويات في اإلداري القرار سبب عمى اإلداري القاضي رقابة تنحصر، ذلؾ عمى وبناًءا
ليا )رقابة  القانوني التكييؼ صّحة ورقابة، لموقائع المادي الوجود رقابة: ىي ُصور ثالث أو

 .1)رقابة الحد األقصى( المالءمة رقابة ثـّ  ،األدنى( الحد
 بة القاضي اإلداري عمى عيب السببصور رقا ثالثا:

 رقابة الوجود المادي لموقائع -أ
أي بمعنى  ،لمحالة الفعمي الُوجود صّحة مف تأّكدأف ي اإلداري القاضي عمى ُيفترض

أف الموظؼ المفصوؿ لـ يرتكب  - مثالً  –فإذا تأكد القاضي اإلداري  ،2فحص واقعية الوقائع
فعمًيا الخطأ الميني أو التأديبي المنسوب إليو، فإنو يمغي قرار الفصؿ لعدـ مشروعية السبب 

 .3بانعدامو
 ييف القانوني لموقائعرقابة صحة التك -ب

الحالة الواقعية، ونصوص عرؼ التكييؼ القانوني لموقائع بأنو: "إجراء مقابمة بيف 
 القانوف". 

بعممية  ـ"إسناد الواقعة إلى القواعد القانونية والتنظيمية التي تحكميا، ثـ القيا بأنو أيًضا وعرؼ
 والنص بعد سف التكييؼ القانوني بيف الواقعة"، فعمى اإلدارة أف تحالتخصيص لمقاعدة القانونية
 الموجودة الواقعة أف مف التأكد ىو الفرضية ىذه في وعمؿ القاضي، 4التثبت مف حقيقة وجودىا

 .5القرار تسويغ شأنو مف القانوني الذي الوصؼ تتضمف فعالً 
 الحقيقة في ىو بينما، الثالثة الدرجة مف أنو عمى الميني الخطأ تكييؼ يتـ أف ذلؾوكمثاؿ ل

 .6فقط الثانية الدرجة مف خطأ
                                                           

 .149صمرجع سابؽ، رزايقية عبد المطيؼ، الرقابة القضائية عمى مشروعية القرارات اإلدارية في التشريع الجزائري،  - 1
 .149، صالمرجع نفسو - 2
 .178صمرجع سابؽ، محمد الصغير بعمي، الوسيط في المنازعات اإلدارية،  - 3
-بسكرة–ماجستير، فرع القانوف العاـ، جامعة محمد خيضر آماؿ يعيش تماـ، عيب السبب كوجو مف أوجو اإللغاء، مذكرة - 4

 .42، ص10/03/2005، كمية الحقوؽ والعمـو االقتصادية، 

 .131صمرجع سابؽ، ، دور القاضي اإلداري وحدود سمطاتو في رقابة المشروعية، غنادرة عائشة - 5

 .161ص مرجع سابؽ، محمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، - 6
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 رقابة المالئمة -ج
أف مارس القاضي اإلداري رقابتو عمى الوجود المادي لموقائع وتكييفيا القانوني،  بعد

وسع رقابتو عمى أىمية وخطورة ىذه الوقائع، وتقدير مدى التناسب بينيا وبيف اإلجراء المتخذ 
  .عمى أساسيا

السابقيف  المستوييف عند تقؼ وقراراتيا اإلدارة أعماؿ عمى اإلداري القضاء رقابة أف والقاعدة
 وتناسبيا الوقائع أىمية تقدير في يتدخؿ ال أنو حيث ،(القانوني وتكييفيا الوقائع، مادية )رقابة

 لمسمطة التقديرية لإلدارة. أصالً  ذلؾمع مضموف القرار، إذ يعود 
فإف القضاء اإلداري )الفرنسي والمصري( وسع مف رقابتو ليطاؿ جوانب المالئمة،  ذلؾومع 

خاصة في مجاؿ التأديب أو القرارات التأديبية ذات العالقة بالحريات العامة، كما ىو الشأف في 
 1موضوع الضبط اإلداري.

صورة مف صور الذي يعتبر التناسب يأخذ بمبدأ إنو ف ،القضاء اإلداري الجزائريوفيما يخص 
والتي تعتبر [  Théorie du bilan]في شكؿ نظرية الموازنة أو الحصيمة  ذلؾو  ،رقابة المالئمة

 .2بدورىا صورة مف صور مبدأ التناسب خاصة فيما يتعمؽ بنزع الممكية لممنفعة العامة
"عالقة تطابؽ بيف الوسائؿ المستخدمة مف اإلدارة واليدؼ  :أنوبا فقييً بدأ التناسب م عرؼوي

: "ال يجب أف نطمؽ النار عمى ولتوضيح المقصود مف ىذا التعريؼ فإنوالذي تقصده"، 
عصفور أو نقتؿ ذبابة بمطرقة"، وعميو فالتناسب مرتبط بالحالة الواقعية والوسيمة المستخدمة 

 .3واليدؼ
في القضاء اإلداري الجزائري،  ابدأت تظير مالمح تطبيقي قد المالئمةرقابة أف ونالحظ ىنا 

عمى أعماليا في و  وىو أمر إيجابي مف شأنو أف يسمط الرقابة عمى السمطة التقديرية لإلدارة
 لمبدأ الفصؿ بيف السمطات، ألف اعد خرقً يال  وىذا األمر حسب اعتقادنا ،الظروؼ االستثنائية

                                                           

 .162ص، مرجع سابؽ محمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، - 1
يعيش تماـ آماؿ، حاحة عبد العالي، التطورات القضائية في الرقابة عمى المالئمة بيف قضاء اإللغاء وقضاء التعويض،  - 2

 .187.س.ف. ص، ب03مجمة االجتياد القضائي، العدد 

 .187صو ، 185ص المرجع نفسو، - 3
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يقـو عمى فكرة مغزاىا مدى توافؽ القرار اإلداري مع  ىدفو رقابيىذا المبدأ )أي مبدأ  المالئمة( 
متيا ميسمطة  اإلداري باعتبارهالقضاء ميمة وىو ما يتوافؽ ويعزز مف  ظروؼ الزماف والمكاف،

 الرقابة عمى النشاط اإلداري، كما أنو ُيَكِمؿ صور الرقابة.
 الغاية()عيب عيب االنحراف في استعمال السمطة  الفرع الثالث:

 النيائي اليدؼ أي القرار اإلداري، في الغاية بركف بالسمطة االنحراؼ عيب يتصؿ 
 مف سمطتو اإلدارة رجؿ فإذا استخدـ تحقيقو، في ويأمؿ اإلداري القرار مصدر إليو يسعى الذي
 يكوف بذلؾ فإنو اإلداري، لقراره  اقانونً  المخصص اليدؼ أو العامة المصمحة غير تحقيؽ أجؿ
 .1المشروعية بعدـ قراره ثـ شاب ومف تحقيقو، عميو يتعيف كاف الذي اليدؼ عف انحرؼ قد

(، ثـ نبيف حاالتو بالسمطة )أوالً  وسنقـو بدراسة ىذا العيب مف خالؿ: تعريؼ عيب االنحراؼ
 (.(، وآليات إثباتو )ثالثاً )ثانياً 
 تعريف عيب االنحراف بالسمطة :أوالا 
نكوف بصدد  : "قولويعرفو األستاذ أحمد محيو ب :لعيب االنحراؼ بالسمطة التعريؼ الفقيي -1

انحراؼ بالسمطة عندما تستعمؿ السمطة اإلدارية سمطتيا لتحقيؽ ىدؼ غير الذي منحت ليا مف 
أجمو تمؾ السمطة"، ويضيؼ ذات األستاذ بأنو لمبحث عف عيب االنحراؼ بالسمطة يجب 

ر القرار، وىذا ما يميز األسباب عف البواعث: صدِ أليمت مُ بالضرورة البحث عف البواعث التي 
ومف شأنيا تبرير  ،فاألسباب تعد معطيات واقعية أو قانونية، وىي عناصر ليا وجود موضوعي

، فإف البواعث ذات طابع شخصي، وناتج عف النية، أو ذلؾالعكس مف عمى و  ،القرار اإلداري
 .2بعر القرار، وتكشؼ عف اليدؼ المتصدِ ميوؿ مُ 

                                                           

 .131، دور القاضي اإلداري وحدود سمطاتو في رقابة المشروعية، صغنادرة عائشة - 1
 .173، ص2014، ماي 19عمي عثماني، ركف الغاية في القرار اإلداري، مجمة الفقو والقانوف، العدد  - 2
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قوامو أف و مف العيوب القصدية في السموؾ اإلداري،  بأنو ا عيب االنحراؼ بالسمطةويعرؼ أيضً 
يكوف لدى رجؿ اإلدارة نية إساءة استعماؿ الوظيفة المخولة لو واالنحراؼ بيا، قصد تحقيؽ 

 .1أغراض غير التي كمؼ مف أجميا
مف خالؿ التعريفيف نرى أف عيب االنحراؼ بالسمطة يشكؿ خطورة بالغة مف الناحية القانونية، 

 مف خفاء يؤدي إلى صعوبة الكشؼ عنو، مما يغري اإلدارة ويدفعيا الرتكابو. يميزهنظًرا لما 
 يعرؼ قانوني نص لو يوجد في الجزائر، ال :التعريؼ القضائي لعيب االنحراؼ بالسمطة -2

 مف 24المادة  في الدستوري المؤسس كرسو بالمقابؿو  السمطة، استعماؿ في االنحراؼ عيب
 في التعسؼ عمى القانوف "يعاقب: أنو عمى بالنص 2016 لعاـ الجزائري الدستوري التعديؿ
 السمطة". استعماؿ
في عيب االنحراؼ اعتبارىا  ا يمكفأف كؿ العيوب التي ذكرناىا سابقً  ناالذي يظير لو 

 نجد أف المشرع ذلؾلو ، سيئة قصد ونيةعف استعماؿ السمطة إذا ثبت ارتكابيا مف طرؼ اإلدارة 
 ا.جميعً  يايشمميمكف أف ألنو  ،لعيوب األخرىبخالؼ ا في الدستورىذا العيب  ذكرقد 

، ويرجع ظيور ىذا العيب ومصدره قضائي بحت وما استقر عميو القضاء اإلداري أف
مرة إلى مجمس الدولة الفرنسي، وأما القضاء اإلداري الجزائري فيعترؼ الفضؿ في إثارتو ألوؿ 

ت بو كحالة مف حاالت رفع دعوى اإللغاء مف خالؿ قرارات الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا وقرارا
 2.مس الدولةمج

  حاالت عيب االنحراف بالسمطة: ثانيا:
 :كما يميوىي عمى شكؿ عناويف مختصرة،  ذه الحاالتى سنذكر

 العامة: وتتضمف: المصمحة عف بالسمطة االنحراؼ -أ
 شخصي. نفع تحقيؽ قصد بالسمطة االنحراؼ 

                                                           

 .100ص مرجع سابؽ، سميماني السعيد، دور القاضي اإلداري في حماية الحقوؽ والحريات العامة، - 1
، 11بمطرش مياسة، تعريؼ وخصائص عيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة، مجمة الحقوؽ والعمـو اإلنسانية، المجمد  - 2

 .595، ص594، ص.فب.س، 01العدد 
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 الغير. محاباة قصد بالسمطة االنحراؼ 
 الغير. مف االنتقاـ قصد بالسمطة االنحراؼ 
 سياسية. أىداؼ تحقيؽ قصد بالسمطة االنحراؼ 
 القضاء. أحكاـ تنفيذ عمى التحايؿ قصد بالسمطة االنحراؼ 
 : وتتضمف:األىداؼ تخصيص قاعدة عف بالسمطة االنحراؼ -ب

 االستيالء. سمطة استعماؿ في االنحراؼ 
 األفراد. بيف خاصة صبغة ذي نزاع لفض اإلدارة سمطة استعماؿ 
 معيف بتصرؼ القياـ عمى إجباره قصد األفراد أحد عف اإلدارة خدمات منع. 
 لإلدارة. المالية المصمحة لتحقيؽ بالسمطة االنحراؼ 
 .االنحراؼ بسمطة نقؿ الموظفيف 
 .االنحراؼ بسمطة وضع تقارير الترقية 
 1االنحراؼ بسمطة فصؿ الموظؼ إللغاء الوظيفة. 
 عيب االنحراف في استعمال السمطة آليات إثبات ثالثا:

 العيوب باقي شأف شأنو، يدعيو مف عمى السمطة استعماؿ إساءة عيب إثبات عبء يقع
 صعوبة في يكمف األخرى العيوب وبيف بينو الفرؽ أف غير القرار اإلداري، تشوب التي األخرى
 النوايا عمى إلثباتو القاضي رقابة تنصب القرار، إذ صدرمُ  ومقاصد بنوايا يتصؿ كونو، إثباتو

 في وىو لتحقيقو، الػذي تسعى اليػدؼ مشػروعية مدى عمى لمحكـ القرار مصدرة لإلدارة الحقيقية
مػف  قضػائية أو قانونية قرائف مجرد بتقديـ الطاعف يقوـ بأف يكتفي الميمة بيذه القياـ سبيؿ
 ينتقؿ الحالة ىذه وفي. إليو تسعى الذي اليدؼ ومشروعية اإلدارة نوايا في تشكؾ أف شأنيا
 .2مقنعة غير بأدلة أجابت أو تجب لـ إذا حتى القرار اإلدارة مصدرة لػىإ اإلثبات عبء

                                                           

: حساـ أوذينة، االنحراؼ بالسمطة كوجو إللغاء القرار اإلداري، مذكرة  ماستر، تخصص قانوف يراجعلممزيد مف التفصيؿ  - 1
 .164-163، ص ص 04/06/2016، -الجزائر- إداري، جامعة محمد بوضياؼ بالمسيمة

عطاا تاج، االنحراؼ في استعماؿ السمطة كوجو مف أوجو إلغاء القرار اإلداري )دراسة مقارنة(، دفاتر السياسة والقانوف،  - 2
 .20ص ،2017، جانفي 16العدد 
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ثباتالمتاحة لمقاضي اإلداري ال ؽطر الو  الوسائؿأىـ  ومف عيب االنحراؼ في  كتشاؼ وا 
 ما يمي: استعماؿ السمطة

يمكف أف يستشؼ عيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة مف شكؿ ومضموف القرار اإلداري  -
نفسو محؿ الرقابة القضائية، فيكذا يمكف لمقاضي المختص أف يكتشؼ مف شكؿ ومحتوى 

 ي ما إذا كاف ىذا القرار قد حقؽ اليدؼ الذي منح االختصاص والسمطات بإصداره.القرار اإلدار 
أف يكتشؼ عيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة مف خالؿ كما يمكف لمقاضي المختص  -

فحص وتحميؿ أوراؽ ووثائؽ ممؼ الموضوع الذي صدر بشأنو القرار اإلداري محؿ رقابة 
 اإللغاء.

لمقاضي المختص أف يكتشؼ ويثبت عيب االنحراؼ مف خالؿ مالحظة وتحميؿ  يمكف -
الظروؼ والمالبسات والمناقشات المثارة حوؿ الموضوع محؿ القرار اإلداري المطعوف فيو بعدـ 

 الشرعية وبدعوى اإللغاء.
ثباتو مف خالؿ مالحظة ذلؾك - وتحميؿ  يمكف اكتشاؼ عيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة وا 
 .1يقة اتخاذ القرار اإلداري مثؿ السرعة والفجائية في اتخاذ القرار وتنفيذهطر 
 

                                                           

مرجع :)نظرية الدعوى اإلدارية(، 2اإلدارية في النظاـ القضائي الجزائري، ج عمار عوابدي، النظرية العامة لممنازعات - 1
 .542-541سابؽ، ص ص 

 ع:يراجلممزيد مف التفصيؿ و 
 .411-408ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص ص  -
حساـ أوذينة، االنحراؼ بالسمطة كوجو إللغاء القرار اإلداري، مذكرة  ماستر، تخصص قانوف إداري، جامعة محمد بوضياؼ  -

 .118-99، ص ص 04/06/2016، -الجزائر-بالمسيمة 
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 ةاإلداري القرارات مشروعية عمى اإلداري القاضي رقابة آليات: الثاني المبحث
 ،الفردية والحريات الحقوق وحامي لإلدارة، الطبيعي القاضي ىو اإلداري القاضي أن رغم

 نفسو تمقاء من يتدخل ال أنو إال باألفراد، اإلدارة عالقات في القانون سيادة مبدأ ومجسد
 وسائل ومنحو تمكينو يتطمبإن األمر  بل ،اإلدارة أعمال عمى المشروعية رقابة ممارسةل

الوسيمة القانونية ة، فيي اإلداريتتمثل في الدعاوى القضائية  والتي، 1لممارستيا وسمطات
تحريك  من خالل ذلكويكون إلعمال الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة غير المشروعة، 

 .2دعوى قضائية من طرف المتضرر
وى انجد أن الدع إالمتضمن ق.إ.م. 09-08ن القانون رقم م 801وبالرجوع إلى المادة 

 والنظام الشرعية وحماية عامة مصالح حماية إلى ترمي موضوعية دعاوى :لىتنقسم إة اإلداري
المطمب ) المشروعية فحصو  دعوى التفسير، اإللغاء دعوى تشمل وىي الدولة، في القانوني
 الشخصية الحقوق حماية إلى تيدف وشخصية ذاتية دعاوى ىناك أخرى جية ومن ،(األول

 (.المطمب الثاني) التعويض دعوى وتضم المكتسبة
 )قضاء المشروعية( ةاإلداريكآلية لمرقابة عمى القرارات  دعاوى المشروعية: المطمب األول

دعاوى المشروعية ىي الدعاوى التي تتحرك وتنعقد عمى أساس مبدأ الشرعية في  إن
وىي تخول  ،3الدولة، وتستيدف حماية شرعية أعمال الدولة واإلدارة العامة أساًسا وأصالً 

ة غير المشروعة، وىذا تكريًسا لدولة اإلداريالمختص سمطة إبطال القرارات  اإلداريلمقاضي 
 .القانون

وفحص ى المشروعية في: دعوى اإللغاء )الفرع األول(، ودعوى التفسير دعاو تتمثل و 
 وسنتطرق لكل واحدة منيا بالتفصيل من خالل الفروع التالية:المشروعية )الفرع الثاني(، 

  
                                                           

 .12وحدود سمطاتو في رقابة المشروعية، مرجع سابق، ص اإلداري، دور القاضي غنادرة عائشة - 1
 .83في حماية الحقوق والحريات العامة، مرجع سابق، ص اإلداريسميماني السعيد، دور القاضي  - 2
في دعوى اإللغاء، مذكرة ماجستير، تخصص قانون إداري، جامعة باجي  اإلداريبوالشعور وفاء، سمطات القاضي  - 3

 .17، ص2011، كمية الحقوق، -عنابة-مختار
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 دعوى اإللغاء: األولالفرع 
بر دعوى اإللغاء في الجزائر من أكثر الدعاوى انتشاًرا واستعمااًل لدى المتقاضين، تتع

القدر الكبير من االىتمام، فخصيا بالعديد من القواعد وىذا ما جعل المشرع يولي دعوى اإللغاء 
خصائصيا ثم نبين  ،(ولتحديد وتوضيح مفيوم دعوى اإللغاء نعمد إلى تعريفيا )أوالً  ،1واألحكام

 (.ثالثاً قبوليا)الشكمية لشروط ال( و نياً )ثا
 اإللغاء دعوى تعريف: أولً 

 لدعوى اإللغاء التعريف الفقهي -أ
، يطمب اإلداريدعوى يرفعيا صاحب الشأن إلى القضاء  أنيا: "باإللغاء  عوىرفت دعُ 

إلغاء قرار إداري نيائي بحجة عدم مشروعيتو، أو ىي خصومة قضائية تيدف إلى إلغاء بفييا 
 .2"قرار إداري عمى أساس مخالفتو لقاعدة قانونية

التي  ،وضوعية والعينيةة الماإلداريالدعوى القضائية  وعرفيا الدكتور عمار عوابدي بأنيا: "
 ،في الدولة ةجيات القضاء المختص الصفة القانونية والمصمحة أمامو ذو ويرفعيا يحركيا 

، وتتحرك وتنحصر سمطات القاضي المختص فييا لممطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعية
 .3"ة المطعون فييا بعدم الشرعيةاإلداريفي مسألة البحث عن شرعية القرارات 

 لدعوى اإللغاء التعريف التشريعي -ب
نما اكتفىاء، لدعوى اإللغ اا محددً المشرع الجزائري لم يضع تعريفً  نصوص قانونية ب وا 

ه ما نجد وىو، مثالً  ذكر الجية المختصة التي تفصل في ىذه الدعوىعوى اإللغاء، كتوحي بد
المتعمق باختصاصات مجمس  98/01القانون العضوي و ، 4من ق.إ.م.إ 901و 801المادة  في

                                                           

 .08في دعوى اإللغاء، مرجع سابق، ص اإلداريبوالشعور وفاء، سمطات القاضي  - 1
، مرجع سابق مممكة العربية السعودية(،ة وتطبيقاتيا في الاإلداري)أحكام المنازعات  اإلداريالدين الجياللي بوزيد، القضاء  - 2

 .117ص

مرجع ، (ةاإلداري)نظرية الدعوى :2، جة في النظام القضائي الجزائرياإلداريعمار عوابدي، النظرية العامة لممنازعات  - 3
 .314، صسابق

قانون اإلجراءات ضمن يت، 2008فيفري  25المؤرخ في  ،09-08القانون رقم من  901والمادة  801نظر: المادة ي - 4
 ة.اإلداريالمدنية و 
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عمى  منو 9فقد استعمل مصطمح الطعون باإللغاء، حيث نصت المادة  ،وعمموالدولة وتنظيمو 
 ا في:ا ونيائيً يفصل مجمس الدولة ابتدائيً  : "ما يمي

 .1الطعون باإللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية..." -1
 لدعوى اإللغاء التعريف القضائي -ج

و في ة بالمحكمة العميا أاإلداريالجزائري، سواء في عيد الغرفة  اإلداريلم يقدم القضاء 
ا لدعوى اإللغاء، حيث اتسمت قراراتو معظميا ا وعمميً تعريفا دقيقً  لمجمس الدولة العيد الحالي

 .2باالختصار واالقتضاب
 ثانيا: خصائص دعوى اإللغاء

 ة:اإلداريا عن غيرىا من الدعاوى تتميز دعوى اإللغاء بعدة خصائص، تميزى
ىذه الخاصية ليا اعتبار تاريخي فقط، حيث كانت دعوى  :دعوى قضائيةدعوى اإللغاء  -1

بينما أصبحت اليوم  ،3ة )اإلدارة القاضية(اإلدارياإللغاء مجرد تظّمم إداري يقدم إلى الجية 
 المختصة.ة أمام الجيات القضائية اإلدارياإلجراءات المدنية و لقانون ا ترفع طبقً  دعوى قضائية

إ.م.إ نجد أن المشرع قد .ميزة: فبالرجوع إلى قدعوى اإللغاء تحكميا إجراءات خاصة ومت -2
وىو ما لم يفعمو في باقي الدعاوى  ،نظم دعوى اإللغاء بموجب إجراءات قضائية خاصة

ة في دّ ة وأكثرىا فعالية وحِ اإلدارية، وىذا راجع إلى أن ىذه الدعوى من أىم الدعاوى اإلداري
حماية فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية، وتأكيد حماية حقوق وحريات اإلنسان في الدولة 

 .4المعاصرة

                                                           

، يتعمق باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو 1998ماي  30، المؤرخ في 01-98من القانون العضوي رقم  09المادة  - 1
 وعممو.

ة األخرى، مجمة مفاىيم لمدراسات الفمسفية اإلداريعبد الرحمن بن جياللي، مفيوم دعوى اإللغاء وتمييزىا عن الدعاوى  - 2
 .286، ص2020، مارس07واإلنسانية المعمقة، العدد 

ة وتطبيقاتيا في المممكة العربية السعودية(، مرجع سابق، اإلداري)أحكام المنازعات  اإلداريالدين الجياللي بوزيد، القضاء  - 3
 .120ص
 .287ص مرجع سابق، ة األخرى،اإلداريوتمييزىا عن الدعاوى عبد الرحمن بن جياللي، مفيوم دعوى اإللغاء  - 4
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جزء أكبر من ىذا المبحث لدعوى اإللغاء  الذي دفعنا إلى تخصيصوىذه الخاصية تبّرر السبب 
 وأىميتو. نظًرا التساع موضوع دعوى اإللغاء ذلكمقارنة مع الدعاوى األخرى، و 

غير  اإلداريحيث تقوم عمى مخاصمة القرار  دعوى اإللغاء دعوى موضوعية عينية: -3
المشروع، ويتولى القضاء فييا بحث مشروعية ىذا القرار بصرف النظر عن الحقوق الشخصية 

بخالف دعوى القضاء الكامل التي تعتبر دعوى شخصية أو ذاتية، أو بعبارة  ذلكلممدعى، و 
 .1اعتداء اإلدارة عمى حق شخصي لممدعى أخرى دعوى استحقاق أساسيا

وليس إلى  ،ن دعوى اإللغاء تيدف إلى حماية المشروعية وسيادة القانونفإوبوصف آخر 
معنى أنو ال يوجد فييا مدعى عميو، ق شخصي فقط، فيي خصومة ضد قرار، بحماية ح

 .2مدافع عن مشروعية أعمالياىي فاإلدارة ليست خصًما بل 
ا عمى البحث اإللغاء دعوى مشروعية: حيث أن دور قاضي اإللغاء إنما يقوم أساسً  دعوى -4

من أركانو غير  اواحدً  اأن ركنً المطعون فيو، فإذا تأكد  اإلداريعن مدى مشروعية القرار 
 القرار، وبخالفو يرفض الدعوى لعدم التأسيس. ذلكمشروع حكم بإلغاء 

فال يمكن إلغاء قرار  ا:الوحيدة إللغاء قرار إداري قضائيً دعوى اإللغاء ىي الدعوى األصمية  -5
زالة آثاره القانونية إال بواسطة دعوى اإللغاءا قضائيً إداري غير مشروع إلغاءً  فال يمكن  ،ا وا 

 .3ة األخرى أن تقوم بدور ووظيفة دعوى اإللغاءاإلدارية وغير اإلداري ىلمدعاو 
 ،في يد األفراد لمنع تعسف اإلدارة فعاالً  اتمثل سالحً أن دعوى اإللغاء بىذه الخاصية تؤكد لنا 

وذلك لمحد من  ،ةاإلداريالقرارات عمى من فرض رقابة حقيقية  اإلداريالقاضي تمكن آلية و 
عمى الرغم من أن الدعاوى األخرى ال نشير ىنا إلى أنو و ، اإلدارة نشاطن عالتجاوزات الناجمة 

 لرفع دعوى اإللغاء، فمثالً  ايمكن أن تكون تمييدً يمكنيا القيام بوظيفة دعوى اإللغاء، إال أنيا 
 تبين لو أن القراريو  ،عندما يرفع صاحب الشأن دعوى فحص المشروعية أو دعوى التفسير

                                                           

 .265، مرجع سابق، صاإلداريماجد راغب الحمو، القضاء  - 1
ة وتطبيقاتيا في المممكة العربية السعودية(، مرجع سابق، اإلداري)أحكام المنازعات  اإلداريلدين الجياللي بوزيد، القضاء ا - 2

 .120ص

 .289، مرجع سابق، صة األخرىاإلداريعبد الرحمن بن جياللي، مفيوم دعوى اإللغاء وتمييزىا عن الدعاوى  - 3



 ةاإلدازٌعلى مشسوعٍة القسازات  اإلدازيالفصل األول: زقابة القاضً 
 

   43 
 

، فيذا أو أن توضيح الغموض كشف لو عن حالة عدم الشرعية )دعوى التفسير( ،غير مشروع
 األمر قد يدفعو لرفع دعوى اإللغاء.

 قبول دعوى اإللغاءالشكمية لشروط ال: لثاثا
عمال دعوى اإللغاء ضد القرارات  ة غير المشروعة، البد أواًل اإلداريلكي يمكن تحريك وا 

الشكمية، تسمى الشروط الشكمية لقبول دعوى اإللغاء، أي أن من توافر مجموعة من الشروط 
قاضي دعوى اإللغاء ال يمكن لو قبول النظر والفصل في دعوى اإللغاء المرفوعة إليو ما لم 

 إللغاء الموضوعية األسباب مجموعة توفر من بد ال، كما أنو ياتتوفر الشروط الشكمية لقبول
 وحاالت أسباب ىي األسباب وىذه إلغاؤه، والمطموب الشرعية بعدم فيو  المطعون اإلداري القرار
 المبحث في إلييا تطرقنا والتي "ةاإلداري القرارات عيوبـ "ب تسمى ما أو، 1القرارات شرعية عدم
دعوى سنتعرض ىنا لبيان وتوضيح الشروط الشكمية لقبول  ذلكمن ىذا الفصل، ول األول

 اإللغاء:
 )محل الطعن( محل دعوى اإللغاء اإلداريالقرار شروط تتعمق ب -أ

ة، وعميو فكل األعمال األخرى ال تشمميا اإلداريال يجوز الطعن باإللغاء إال في القرارات 
النظر والفصل في دعوى اإللغاء،  المختص؛دعوى اإللغاء قاضي مكي يقبل ف، 2دعوى اإللغاء

 باعتباره عمالً  ،اإلداريا لو مواصفات القرار ا نيائيً ا إداريً يجب أن يكون موضوع الطعن قرارً 
بقصد إحداث  ذلكة المختصة وبإرادتيا المنفردة، و اإلداريا بإرادة السمطات ا صادرً ا انفراديً قانونيً 

في نطاق مبدأ  ذلكوتوليد آثار قانونية عن طريق إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية و 
 .الشرعية السائد في الدولة

ة، ومجال رفع وتطبيق وممارسة دعوى اإللغاء اإلداريفدعوى اإللغاء مرتبطة ولصيقة بالقرارات 
ة اإلدارية فقط، فال يمكن رفع وتحريك دعوى اإللغاء ضد كل من األعمال اإلداريىو القرارات 

                                                           

، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، اإلدارية بين عمم اإلدارة العامة والقانون اإلداريعمار عوابدي، نظرية القرارات  - 1
 .178-177، ص ص 2003، ب.ط، -بوزريعة–الجزائر

ة وتطبيقاتيا في المممكة العربية السعودية(، مرجع سابق، اإلداري)أحكام المنازعات  اإلداريالدين الجياللي بوزيد، القضاء  - 2
 .120ص
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عية ة، وكذا ال يمكن رفع وقبول دعوى اإللغاء ضد كل من األعمال التشرياإلداريالمادية والعقود 
 .1واألعمال السياسية واألعمال القضائية

وبتعبير آخر، يجب أن تكون التصرفات الصادرة عن أشخاص القانون العام واإلدارات والييئات 
ومميزاتو، حتى تكون صالحة لمطعن  اإلداريوالمؤسسات العامة متوفرة عمى خصائص القرار 

 .2ة، ومجمس الدولة(اإلداري)المحكمة  اإلداريفييا باإللغاء أمام القاضي 
 شروط متعمقة بأطراف الدعوى -ب

عمى أنو: "ال يجوز  المتضمن ق.إ.م.إ 09-08 قانونالمن  01الفقرة  13تنص المادة 
 .3لم تكن لو صفة، ولو مصمحة قائمة أو محتممة يقرىا القانون"ما ،التقاضي ألي شخص

 شرط الصفة: -
 أو وصياً  كان لو كما، غيره عن نائباً  المدعي يكون عندما المصمحة عن الصفة تتميز

 سواء، القضائية اإلجراءاتة لمباشر  الشخص صالحية ىي الصفة فإن وبيذا وكياًل، أو قيماً 
كصفة ( صريح قانوني نص بموجب) القانوني ممثمو طريق عن أو( تمقائياً  مكتسبة صفة) بنفسو
 القانوني. نائبوأو صفة تمثيل الشخص المعنوي عن طريق ، 4القاصر أو الوكيل تمثيل

 شرط المصمحة: -
وال  ،إلى القضاء بالمجوء تحقيقيا يراد التي المشروعة العممية الفائدة يي، فالمصمحةأما 

يتوفر شرط المصمحة إذا لم يؤثر القرار المطعون فيو في المركز القانوني لمطاعن بصورة 
 .5اإلداريوفعمية وىو ما يحدده القاضي مباشرة 

                                                           

 .179-178، مرجع سابق، ص ص اإلدارية بين عمم اإلدارة العامة والقانون اإلداريعمار عوابدي، نظرية القرارات  - 1
 .139ص ،ة، مرجع سابقاإلداري، الوسيط في المنازعات محمد الصغير بعمي - 2
 .ةاإلداريضمن قانون اإلجراءات المدنية و يت، 2008فيفري  25المؤرخ في ، 09-08القانون رقم من  13المادة  - 3
في حماية مبدأ المشروعية، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، جامعة محمد  اإلداريرميسة تيطاوين، دور القضاء  - 4

 .72، ص2016 ،-بسكرة-خيضر
 .148ص ،ة، مرجع سابقاإلداريمحمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات  - 5



 ةاإلدازٌعلى مشسوعٍة القسازات  اإلدازيالفصل األول: زقابة القاضً 
 

   34 
 

والمصمحة في دعوى اإللغاء، ال يمزم أن تستند إلى حق لممدعي، بل يكفي أن يكون لرافع 
الدعوى مجرد مصمحة ال ترقى إلى مرتبة الحق، ألن دعوى اإللغاء تعتبر دعوى موضوعية 

 وليست شخصية كدعوى التعويض.
ويظير الفرق بين الصفة والمصمحة بوضوح في الدعاوى التي ترفعيا األشخاص 

فيو ممثل االعتبارية، إذ أن صاحب المصمحة فييا ىو الشخص االعتباري أما صاحب الصفة 
 .1الشخصىذا 

 أن المصمحة، إال بشرط الصفة شرط عالقة حول الفقيي الخالف عن النظر وبغض
يذىب إلى اندماج مدلول الصفة في شرط المصمحة في نطاق  اا وقضاءً السائد فقيً  االتجاه

 .2دعوى اإللغاء، بحيث تتوفر الصفة كمما وجدت مصمحة شخصية مباشرة لرافع الدعوى
 األىمية: -

 اوفقً وتعتبر أىمية التقاضي  3والمقصود ىنا أىمية األداء )أىمية التصرف( أمام القضاء،
 بطالن توافره عدم عمى يترتب ،لمتصحيح قابالً  اشكميً  اشرطً من ق.إ.م.إ  64 المادة لنص

 القانونية الناحية من الشخص صالحيةمدى  بيا ويقصد الدعوى، قبول عدم وليس اإلجراءات
 .4اآلخرين لمصمحة أو باسمو القضاء أمام التقاضي إجراءات لمباشرة

 ونميز ىنا بين أىمية الشخص الطبيعي وأىمية الشخص المعنوي:
من  40أىمية الشخص الطبيعي عندما تتوفر فيو الشروط المنصوص عمييا في المادة  تثبت
، أما الشخص تولى الطعن باإللغاء نيابة عنووفي حالة فاقد األىمية أو ناقصيا يُ  ،5ق.م

                                                           

 .296صو ، 293، ص، مرجع سابقاإلداريماجد راغب الحمو، القضاء  - 1
 .145ص ،ة، مرجع سابقاإلداريمحمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات  - 2
 .32في دعوى اإللغاء، مرجع سابق، ص اإلداريبوالشعور وفاء، سمطات القاضي   - 3
ماستر في القانون، تخصص إدارة ومالية،  شدري معمر فاطمة ومسوسي روزة، دعوى اإللغاء في التشريع الجزائري، مذكرة - 4

 .28، ص2018، -البويرة-جامعة أوكمي محند أولحاج
 بقواه العقمية، ولم يحجر عميو، يكون كامل األىمية..."من ق.م أنو: "كل شخص بمغ سن الرشد متمتعا  40تنص المادة   - 5

 األىمية..."
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وىي تترتب عمى  - فميما كان نوعو يتمتع بأىمية التقاضي1،ق.م(من  49االعتباري )المادة 
 2إمن ق.إ.م. 828عن طريق ممثمو القانوني، ونجد المادة  ذلكو  -اكتساب الشخصية المعنوية 

 .العامة الييئات لتمثيل قانونا المؤىمين صاألشخا حددتقد 
من ق.إ.م.إ المذكورة  13ونشير ىنا إلى أن المشرع لم يذكر شرط األىمية في المادة 

شرط  باعتبار أنيا حسب اعتقادنا ذلكسبب وربما يعود كشرط من شروط قبول الدعوى،  آنًفا
نما بطالن اإلجراءات فقط. ،وال يترتب عميو عدم قبول الدعوى ،شكمي قابل لمتصحيح  وا 

 شرط الميعاد: -ج
من  832إلى  829 المواد في اإللغاء دعوى رفع ميعاد مسألة ئرياالجز  المشرع نظم

وميعاد  ةاإلداري المحاكم أمام اإللغاء دعوى رفع ميعاد نيب اختالفق.إ.م.إ، كما أنو ال يوجد 
 المذكورة المواد لتطبيق حيمناتُ  القانون نفس من 907إذ نجد المادة  ،الدولة مجمس رفعيا أمام

أنو: "يحدد أجل الطعن أمام المحكمة  من ق.إ.م.إ عمى 829المادة  نصتحيث ، 3أعاله
الفردي،  اإلداري( أشير، يسري من تاريخ التبميغ الشخصي بنسخة من القرار 4ة بأربعة )اإلداري

 الجماعي أو التنظيمي". اإلداريأو من تاريخ نشر القرار 
من نفس القانون عمى أنو: "عندما يفصل مجمس الدولة كدرجة أولى  907المادة  نصتو 

 ". 832إلى  829، تطبق األحكام المتعمقة باآلجال المنصوص عمييا في المواد وأخيرة
ميعاد رفع  م.إ.من ق.إ 829المادة في حدد من خالل المادتين يتبين أن المشرع الجزائري 

وىو ما  ،( أشير من تاريخ تبميغ القرار أو نشره04أربعة )بة اإلداريدعوى اإللغاء أمام المحكمة 
لو أن  بالقراربمعنى أن المخاطب ، المرفوعة أمام مجمس الدولة اإللغاءيسري أيضا عمى دعوى 

حسابيا من يبدأ  ،أشير (04) ة خالل أربعةاإلداري المحكمةيرفع مباشرة دعوى اإللغاء أمام 

                                                           

، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من األمر رقم  49المادة  :نظري - 1
 د األشخاص االعتبارية(.دِ حَ )تُ 
 ة، مرجع سابق.اإلداريقانون اإلجراءات المدنية و من  828المادة  :نظري - 2

، مذكرة ماستر، تخصص قانون الجماعات اإلقميمية، اإلداريجعبور عديمة وحيون سميرة، رقابة المشروعية عمى القرار  - 3
 .61، ص2015، كمية الحقوق والعموم السياسية، -بجاية-جامعة عبد الرحمن ميرة
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لمقرار  أو من تاريخ نشره بالنسبة بالقرار )عن طريق وسائل التبميغ القانونية( تبميغوتاريخ 
 آجال جانب من ومقبولةحيث تكون الدعوى في ىذه الحالة صحيحة  ،الجماعي أو التنظيمي

)المادة  غير حاالت القطع وفي فإنيا، أشير 04 أجل مضي بعد لدعوىا رفعت إذا أما؛ رفعيا
 .2لفوات الميعاد ترفض شكالً  1من ق.إ.م.إ( 832

أمام الجية خالل األربعة أشير الممنوحة لو  اإداريً  اإذا قدم المدعي تظممً  ما وفي حالة -
 ،يعد بمثابة قرار رفض ة مصدرة القرار، فإن سكوت ىذه األخيرة عن الرد خالل شيريناإلداري

، الذي يسري من تاريخ انتياء أجل ويستفيد المتظمم من أجل شيرين لتقديم طعنو القضائي
ة خالل األجل الممنوح ليا، يبدأ سريان أجل اإلداريلسكوت اإلدارة، وفي حالة رد الجية شيرين 

 شيرين من تاريخ تبميغ الرفض. 
: "يجوز لمشخص من ق.إ.م.إ 830ا لنص المادة طبقً  (ا)أي اختياريً  اشرط التظمم جوازيً  ويعتبر

ة بكل الوسائل المكتوبة، اإلداريويثبت إيداع التظمم أمام الجية  ..."،اإلداريالمعني بالقرار 
 .3العريضةويرفق مع 

 )العريضة االفتتاحية( شرط اإلجراءات -د
 لحماية المختصة، القضائية الجية إلى الطاعن بو يتقدم طمب ىيالعريضة االفتتاحية 

 والوقائع البيانات لعرض وكيمو أو بنفسو يحررىا والتي إداري، اعتداء أي ضد القانوني مركزه
 .لممحكمة والطمبات

 االفتتاحية بالعريضة المتعمقة الشروط: 
 البيانات من مجموعة عمى تتوفر أن ويجب ا،متميزً  شكالً  الدعوى افتتاح عريضة تتخذ أن بد ال

 :وأىميا، شكالً  قبوليا عدم طائمة تحت
o محامٍ  طرف من وموقعة مكتوبة العريضة تكون أن: 

                                                           

 عمى حاالت انقطاع الميعاد(.، )تنص ة، مرجع سابقاإلداريمن قانون اإلجراءات المدنية و  832المادة  :نظري - 1
 من نفس القانون. 907والمادة  829المادة  - 2
 ة، مرجع سابق.اإلداريقانون اإلجراءات المدنية و  830المادة  :نظري - 3
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 أضافت، و إ.م.إ.ق من 14 المادة عميو نصت ما وىذا ،العريضة لصحة ضروري شرط الكتابة
 االفتتاحية العريضة تقديم اعتبرت ، بحيثالعربية بالمغة تحرر أن الكتابة إلى 1ف 8 المادة
 طرف من موقعة تكون أن إلى باإلضافة ،شكالً  الدعوى قبول عدم إلى يؤدي العربية المغة بغير
 بعريضة ةاإلداري المحكمة أمام الدعوى ترفع: "بقوليا إ.م.إ.ق من 815 لممادة طبقا محامٍ 
 .1"محام من موقعة
o الدعوى بأطراف المتعمقة البيانات جميعالعريضة  تتضمن أن 
 وموطن ولقب سما عمى إ.م.إ.ق من 15 المادة لنص اوفقً  الدعوى عريضة تتضمن أن يجب

 موجز عرض إلى باإلضافة الدعوى، أماميا ترفع التي القضائية والجية عميو والمدعى المدعي
 .الدولة بمجمس األمر يتعمق عندما البيانات ونفس وجدت، إن والمستندات والطمبات لموقائع
o  يضة بنسخة من القرار المطعون فيوإرفاق العر 

 إلغاء إلى الرامية العريضة مع يرفق أن يجب: "أنو عمى إ.م.إ.ق من 819 المادة نصت
 اإلداري القرار قبولال عدم طائمة تحت ،اإلداري القرار مشروعيةمدى  تقدير أو تفسير أو

 من اإلدارة امتناع إلى يعود المانع ىذا أن ثبت ذاوا   .مبرر مانع يوجد لم ما ،فيو المطعون
 جمسة، أول في بتقديمو المقرر القاضي أمره ،فيو المطعون القرار من المدعي تمكين

 ."االمتناع ىذا عن المترتبة القانونية النتائج ويستخمص
 محل اإلداري القرار من نسخة بتقديم ممزم المدعي أن المادةىذه  أحكام من يظير

 الطاعن تمكن إذا اإللزام ىذا ويسقط ،اإلداري القضاء جيات أمام المرفوعة العريضة مع الطعن
 .2فيو المطعون القرار تقديم من منعو الذي المبرر إثبات من

 دعوى فحص المشروعيةدعوى التفسير و : الثانيالفرع 
من و الموضوعية العينية من الدعاوى  ودعوى فحص المشروعية تعتبر دعوى التفسير

في النظام القانوني الجزائري،  تانمقرر  تانقضائي تانقانوني تاندعاوى المشروعية، فيما وسيم

                                                           

 .31شدري معمر فاطمة ومسوسي روزة، دعوى اإللغاء في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص - 1
 .32-31صص ، نفسومرجع ال - 2
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مييا التي تناوليا المشرع بالذكر ونص عة، و اإلدارياص الجيات القضائية تدخل ضمن اختص
( من القانون العضوي 09والمادة التاسعة ) ،1نوم 901و 801في المواد  ذلكفي ق.إ.م.إ و 

 اا ونيائيً : "يفصل مجمس الدولة ابتدائيً عمى ما يمي لمجمس الدولة التي نصت في فقرتيا الثانية
الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتيا من اختصاص  ... في:

 .2مجمس الدولة"
: تعريف دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية ما يمي وسنتناول بالذكر في ىذا الفرع

فييما  اإلداريا(، ثم نبين سمطات القاضي ا(، وشروط قبوليما)ثالثً (، وطرق تحريكيما )ثانيً )أوالً 
 ا(.بينيما )خامسً  نميز وأخيًراا(، )رابعً 
 تعريف دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية: :أولً 
 تعريف دعوى التفسير: -1

: "الدعوى التي ترفع من ذوي الصفة والمصمحة مباشرة أو عن طريق أنيابتم تعريفيا 
محل دعوى  اإلداريأمام الجية القضائية ألجل إعطاء تفسير لمقرار  3اإلحالة القضائية

 4التفسير".
الدعوى التي يحركيا ذو الصفة والمصمحة، أمام جية القضاء المختصة،  ": بأنيا وعرفت أيًضا

بغرض تحديد المراكز القانونية  ،ويطمب فييا تفسير تصرف قانوني إداري غامض أو مبيم
في دعوى التفسير سوى البحث  اإلداريوتوضيح الحقوق وااللتزامات الفردية، وال يكون لمقاضي 

في حكم قضائي حائز لقوة  ذلكعن المعنى الصحيح الخفي لمتصرف المتنازع فيو، والتصريح ب
 .5"الشيء المقضي فيو

                                                           

 ة، مرجع سابق.اإلداريمن قانون اإلجراءات المدنية و  901والمادة  801المادة  :نظري - 1

 ، مرجع سابق.، يتعمق باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو01-98من القانون العضوي رقم  09المادة  - 2

 كمة أخرى"."ىي إخراج النزاع من والية محكمة التي تنظرىا إلدخاليا في والية مح اإلحالة القضائية: - 3
 .85في حماية مبدأ المشروعية، مرجع سابق، ص اإلداريرميسة تيطاوين، دور القضاء  - 4
، تخصص قانون إداري، جامعة ماسترىواري دحدوح وجمال عطار، دعوى التفسير ودعوى تقدير المشروعية، مذكرة  - 5

 .25، ص2018، -المسيمة–محمد بوضياف
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أن التعريف الثاني قدم شرًحا مفصاًل مقارنة بالتعريف األول لكنو  يبدومن خالل التعريفين 
 عريف األول.أغفل ذكر "اإلحالة القضائية" التي تضمنيا الت

 تعريف دعوى فحص المشروعية -2
 قرار مشروعية فحص بغرض المختص، القضاء أمام الشأن صاحب يرفعيا التي الدعوى ىي"

قرار إداري  .1"عدمو من مشروعيتو وا 
 القضاء جيات أمام القضائية اإلحالة طريق عن أو مباشرة ىي دعوى ترفع"ا: وعرفت أيضً 

 القاضي من رافعيا فييا يطمب الدولة، ومجمس ةاإلداري المحاكم في المتمثمة المختصة، ةاإلداري
 تفسير وال إلغاء يطمب ال فيو فيو، المطعون اإلداري القرار شرعية مدى وتقدير فحص اإلداري

 يطمب بل اإللغاء، أو بالتعديل مسيا قانونية مراكز أو حقوق عن التعويض وال فيو، الغموض
 المقضي الشيء حجية يحوز قضائي حكم في شرعيتو عدم أو القرار ىذا بشرعية التصريح فقط
 دعوى في باإللغاء التصريح عمييا تؤسس التي الالمشروعية أوجو نفس القاضي ويفحص فيو،

 اإلداري القرار بإلغاء الحكم إلى ىااتتعد ال الدعوى ىذه في سمطاتو ولكن السمطة، تجاوز
 .2"مشروع غير كان ولو فيو المطعون

 ودعوى فحص المشروعيةدعوى التفسير تحريك طرق  ثانيا:
ة وترفع بطريقتين ىما: اإلداريالتفسير طرق تحريك ورفع دعوى التفسير: تحرك دعوى  -1

 غير المباشر )اإلحالة القضائية( الطريق المباشر والطريق
 المباشر الطريق -أ

 القضائية الدعاوى مثل اابتداءً و  مباشرةً  المختصة القضائية الجيات أمام الدعوى ىذه ترفع حيث
 حيث ،اإلداري رار لقا طبيعة بحسب الدولة مجمس أو ةاإلداري المحكمة أمام إما وىذا األخرى،
 فيو المطعون لمقرار القانوني الحقيقي المعنى إعطاءعمى  فييا اإلداري القاضي دور يقتصر

 .عنو بياماإلو  ضالغمو  رفعو 
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 (القضائية اإلحالةالطريق غير المباشر ) -ب
في  اإلبيامو  بالغموض الدفع حالة في القضائية اإلحالة تتمو  الغالبة،و  الشائعة الطريقة وىي
 ،العادي القضاء أمام) ...مدنية أو تجارية) العادية الدعوى في النظر خالل اإلداري القرار
 بحيث، األصمية العادية بالدعوى ومتصالً  مرتبطاً  واإلبيام بالغموض فيو المدفوع راالقر  ويكون
 .1األصمي عاز نال حل في أساسي دور راالقر  ليذا والصحيح الحقيقي لممعنى يكون
 القضاء جية تتوقف األصمية الدعوى في العادي القضاء أمام الدفع ىذا يثار عندما فإنو وبيذا

 دعوى فتحرك ،اإلداري رار قال معنى في والفصلت الب حين لىإ الدعوى في الفصل عن العادي
 اإلداري رالمقر  المصدرة الجية بحسب الدولة مجمس أو ةاإلداري المحكمة أمام إّما ىنا التفسير

 إصدار طريق عن اإلداري راالقر  بتفسير المختصة اإلداري القضاء جية تفصل وىنا الغامض،
 رالمقر  الصحيحو  الحقيقي المعنى يتضمن فيو، المقضي يءالش لقوة حائز نيائي قضائي حكم

 ،القضائية اإلحالة صاحبة العادي القضاء ولجية عزاالن فار طأل الحكم ىذا ويبمغ ،اإلداري
 .2التفسير حكم ضوء عمى األصمية الدعوى في والفصل والنظر المحاكمة في عمميا لتستأنف

مع طرق تحريك دعوى نوًعا ما طرق تحريك ورفع دعوى فحص المشروعية: وىي تتشابو  -2
  التفسير:

 رالمباش الطريق -أ
مثل دعوى التفسير وجميع   -المختصة القضائية الجية أمام اوابتداءً  مباشرةً  الدعوى ترفع حيث

 .معين داريقرار إ مشروعية مدى في البحث ألجل - الدعاوى القضائية
 القضائية حالةاإل طريق -ب

 بواسطة داريإ قرار شرعية عدم مسألة أثيرت أو فعدُ  اذإ، المشروعية فحص دعوى تثار حيث
 أمام ة...(تجاري أو مدنية) أصمية عادية دعوى في والفصل النظر خالل المشروعية بعدم دفعال

 مرتبطاً و  متصالً  الشرعية بعدم فيو المدفوع اإلداري راالقر  ىذا يكونو  العادي، القضاء ىيئات
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 الفصل عممية عن العادي القضاء جية فتتوقف األصمية، العادية الدعوى في عزاالن بموضوع
 ةاإلداري القضائية الجيات لىإ اإلداري القرار مشروعية مدى فحص مسألة بإحالة وتحكم

 وىنا ،اإلداري القرار شرعية عدم أو بشرعية النيائي الحكم صدور حتى وتنتظر المختصة،
 وتصدر ،اإلداري القرار مشروعية مدى في المختصة اإلداري القضاء جيات وتفصل تنظر
 بعدىا لتستأنف ،والتقدير الفحص نتائج يتضمن ،فيو المقضي يءالش لقوةا حائزً  نيائياً  حكماً 
 القضائي الحكم ضوء عمى العادية الدعوى في الفصلو  النظر عممية العادي القضاء مكمحا

 .1اإلداري
 التفسير ودعوى فحص المشروعية ىثالثا: شروط قبول دعو 

 شروط قبول دعوى التفسير -1
إنما تنصب فقط عمى القرارات  اإلداريفدعوى التفسير المرفوعة أمام القضاء  الطعن: محل -أ

 شأن دعوى اإللغاء. ذلكة شأنيا في اإلداري
الغموض واإلبيام: وىي الخاصية التي تميز دعوى التفسير عن الدعاوى األخرى، حيث  -ب

قرارات الواضحة ال تقبل القرار المطعون فيو أن يكون غامًضا ومبيًما، إذ أن ال يشترط في
 الطعن فييا بالتفسير.

ن الغموض الذي يشوب النصوص القانونية ىو أمر خطير يكون سبًبا في فإفكما ذكرنا سابًقا 
، ولحسن الحظ التعدي عمى حقوق وحريات األفراد من طرف اإلدارة بحجة الغمط في التأويل

فة المعنى الحقيقي لمنص معر من صاحب الشأن  نكِ مَ ن المشرع منح ىذه اآللية حتى يُ فإ
 .القانوني

يجب أن يترتب عمى غموض القرار نزاع جدي بين طرفين أو  وجود نزاع جدي قائم وحال: -ج
 .-مثاًل  -أكثر، عمى أن يكون قائًما فعمًيا، ولم يتم فضو بصورة ودية
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ومنيا يشترط في الطاعن في دعوى التفسير ما يشترط عموًما في أي دعوى،  الطاعن: -د
من ق.إ.م.إ، حيث يجب توافر: الصفة والمصمحة  13طبقا لممادة  ذلكدعوى اإللغاء، و 

 1واألىمية.
 شروط قبول دعوى فحص المشروعية -2

نجدىا في دعوى التفسير واإللغاء، ماعدا شرط الميعاد، حيث ىي نفس الشروط التي و 
 وعية بمدة معينة.لم يقيد المشرع الجزائري رفع دعوى التفسير ودعوى فحص المشر 

  عوى التفسير ودعوى فحص المشروعيةفي د اإلداريا: سمطات القاضي رابعً 
بإعطاء المعنى الحقيقي والصحيح  -في دعوى التفسير  اإلداريالقاضي  سمطة تتمثل

ا لمقواعد التقنية والفنية السائدة في برفع الغموض واإلبيام عنو، طبقً  - لمقرار المطعون فيو
القانون، وىو ما يقتضي اإللمام بعمم مصطمحات القانون، وما يرتبط بو من عموم مجال تفسير 

 .المغة
فتتمثل سمطتو في الفصل في مدى مشروعية  ،أما فيما يخص دعوى فحص المشروعية

من:  اإلداريالمطعون فيو، أي ما مدى صحة أركان القرار  اإلداري أو عدم مشروعية القرار
جراءات، وىدف، من حيث سالمتيا وخموىا من العيوبسبب، واختصاص، ومحل، وشكل  .2، وا 

 : التمييز بين دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعيةاخامسً 
تتشابو دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية من حيث الطبيعة في كونيما من 

فيي ال تتعمق بالحقوق  ،الدعاوى القضائية الموضوعية العينية ومن دعاوى الشرعية
ختص في كل منيما لو سمطات محدودة؛ لقاضي الماشتركان في أن تواألشخاص، كما أنيما 

ة اإلداريترفع إلى جية قضائية واحدة ىي المحاكم  منيما ، فإن كالً أما من حيث االختصاص
ة الالمركزية، وأمام مجمس الدولة إذا ما انصبت عمى اإلداريتصرفات السمطات بإذا تعمق األمر 

 ة المركزية.اإلداريتصرفات السمطات 
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 أن الشبو الذي يجمع بين دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية يكمن فيوالذي يظير لي 
ان من حيث الغاية واليدف، لكنيما تختمف لرفع دعوى اإللغاء، اتمييدً  يمكن اعتباره يمايأن كم

ب وظيفة وغاية دعوى التفسير عمى البحث والكشف عن المعنى الصحيح والحقيقي حيث تنص
زالة الغموض واإلبيام الذي يعتريو اإلداريلمعمل القانوني  أما دعوى فحص المشروعية  ؛1وا 

ة مشروعة أو غير اإلداريما إذا كانت األعمال عفتنصب وظيفتيا وغايتيا عمى البحث والكشف 
 .2مشروعة

 كآلية لمرقابة عمى أعمال اإلدارة )القضاء الكامل( دعوى التعويض :نيالمطمب الثا
؛ وىذا التساع سمطات القاضي "دعاوى القضاء الكاملـ "سميت دعوى التعويض ب

في ىذه الدعوى، مقارنة بالسمطة المحددة في دعاوى اإللغاء، والتفسير، وفحص  اإلداري
 .3المشروعية

ة ىي الوسيمة القضائية الوحيدة والفعالة لتجسيد اإلداريكما أن دعوى التعويض في المادة 
 ة في الدولة، وصيانة وحماية حقوقاإلداريوتطبيق أحكام النظام القانوني لنظرية المسؤولية 
 .4وحريات اإلنسان في مواجية أعمال اإلدارة العامة

 الشروطو  األول(، مفيوم دعوى التعويض )الفرعنتطرق إلى: ولقد ارتأينا لدراسة ىذه الدعوى أن 
 التعويض دعوى في اإلداري القاضي سمطاتثم  )الفرع الثاني(، التعويض دعوى لقبول الشكمية

 )الفرع الرابع(. ةاإلداري المسؤوليةا وأخيرً  )الفرع الثالث(،
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 التعويض دعوى مفهوم الفرع األول:
إلى تعريف دعوى التعويض، ثم نبين  لتحديد مفيوم دعوى التعويض، نتطرق أوالً 

 خصائصيا.
 أوًل: تعريف دعوى التعويض 

 :قال بأنفيناك من ، لمفقو األمر ىذا تاركاً  التعويض دعوى ئرياالجز  المشرع يعرف لم
 لمسؤولا زامتال وىو عمييا، يترتب الذي واألثر الحكم أي المسؤولية، ءاز جىو  "التعويض
 من ينشأ ال التعويض في الحق فإن، ذلك وعمى و،أصاب الذي الضرر لجبر المضرور بتعويض

نما ة،المسؤولي دعوى في الصادر الحكم  المسؤول ذمة في فيترتب ،الضار الفعل من ينشأ وا 
 الثالث )الخطأ والضرر والعالقة السببية(، المسؤولية أركان تحقق وقت من بالتعويض التزامو
 .1"منشأ ال الحق ليذاا مقررً  إال ليس والحكم

ويرفعيا أصحاب  التي يحركيا ،" الدعوى القضائية الذاتية: أنياب يعرفيا الدكتور عمار عوابديو 
وطبقا لمشكميات واإلجراءات المقررة  ،الجيات القضائية المختصةأمام  ،مصمحةالصفة و ال

ألضرار التي أصابت حقوقيم بفعل إلصالح اا، لممطالبة بالتعويض الكامل والعادل الالزم قانونً 
، بأنيا من دعاوى القضاء الكاملىذه ة اإلداريوتمتاز دعوى التعويض ، الضار اإلداريالنشاط 

 .2من دعاوى قضاء الحقوق" وأنيا
 :، وىي كاآلتيستخمص خصائص دعوى التعويضنالدكتور عمار عوابدي تعريف  ا منوانطالقً 

 ثانيا: خصائص دعوى التعويض
تتميز عن كل من فكرة القرار السابق وفكرة ألنيا  دعوى قضائية: اإلداريدعوى التعويض  -1

وتظممات قضائية، ويترتب عن الطبيعة القضائية لدعوى  اباعتبارىا طعونً  ،اإلداريالتظمم 
ويفصل فييا في نطاق الشكميات واإلجراءات القضائية وتقبل حرك وترفع تتالتعويض أنيا 

 .أمام جيات قضائية مختصةو  ،اقانونً المقررة 
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تتحرك وتنعقد عمى أساس حق أو  عمى أساس أنيا دعوى التعويض دعوى ذاتية شخصية: -2
تتمثل في  ،مركز قانوني شخصي وذاتي لرافعيا، وتستيدف تحقيق مصمحة شخصية وذاتية

مادية مكاسب مادية أو معنوية شخصية وذاتية لمتعويض عن األضرار ال وأتحقيق مزايا وفوائد 
 والشخصية لرافعيا.أو المعنوية التي أصابت الحقوق والمراكز القانونية 

بأنيا من دعاوى  تتسم دعوى التعويض دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل: -3
بالقياس إلى سمطات القاضي في  يا واسعة وكاممةفي القاضي سمطات القضاء الكامل، ألن

، من سمطة في دعوى التعويض اإلداري القاضي سمطات تتعدد حيث ،دعوى قضاء الشرعية،
 إذا عما البحث وسلطة ،التعويض دعوى رفعل الشخصي الحق وجود مدى نع الكشفالبحث و 

وسمطة  ز، ثم سلطة تقدٌس نسبة الضسز،ضس اإلدازي النشاط بفعل الحق هرا أصاب قد كان
تقدير مقدار التعويض الكامل والعادل والالزم إلصالح الضرر، وسمطة الحكم بالتعويض، 

كانت ىذه الدعوى من  ذلكفي دعوى التعويض متعددة وواسعة، ول اإلداريفسمطات القاضي 
ة، والذي يعتمد في اإلداريدعاوى القضاء الكامل، وفًقا لمنطق وأساس التقسيم التقميدي لمدعاوى 

ة عمى أساس مدى حجم سمطات القاضي المختص في اإلدارية تصنيف الدعاوى عممي
 .1الدعوى

ألنيا تنعقد وتقبل عمى أساس الحقوق  دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق: -4
حماية الحقوق بصورة مباشرة وغير مباشرة ل ستيدف دائًماالشخصية المكتسبة، وألنيا ت

 .2اقضائيً الشخصية المكتسبة والدفاع عنيا 
 :التعويض دعوى قبولالشكمية ل شروطال الفرع الثاني:

، شرط ىي نفس الشروط المذكورة في دعوى اإللغاء )شرط الميعاد، شرط الصفة والمصمحة
 القرار السابق.فكرة ولكنيا تختمف في شرط  ،(عريضة الدعوى
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 ذلكو  ،أوالً  إداري قرار باستصدار المضرور الشخص قيام وى ،والمقصود بفكرة القرار السابق  
 فيو يطالب ،إداري متظم أو شكوى تقديم بواسطة المختصة ةاإلداري طاتمالس استشارة طريق عن

الضار  النشاط صاحبة المختصة ةاإلداري ةمطالس رد ويكون ،ضرر من لحقو ماع بالتعويض
 تعويضال ىدعو  المجوء إلى القضاء لرفع من ن الشخص المضرورُيمك   سابق إداري قرار بمثابة

في  ذلكو ، الضار اإلداريلممطالبة بإصالح األضرار التي سببتيا الوقائع المادية والفنية لمنشاط 
ة الصريح عمى طمباتو أو في حالة الرد اإلداريناعو بمضمون رد السمطات تحالة عدم اق

 .1الضمني بالرفض لطمباتو
 في دعوى التعويض اإلداريسمطات القاضي  الفرع الثالث:

وكاممة، ا في دعوى التعويض بسمطات واسعة كما ذكرنا سابقً  اإلدارييتمتع القاضي 
حيث يممك في ىذه الدعوى سمطة البحث والتحقق والتأكد من كيفية المساس بيذا الحق من 

ذا ما كان الضرر ناتجً  ا عن فعل اإلدارة، وسمطة تقدير مقدار التعويض الكامل طرف اإلدارة، وا 
إلصالح الضرر، وسمطة الحكم بالتعويض لمشخص الذي مس الضرر حقوقو  والالزموالعادل 

ببسط رقابتو عمى مدى توفر أسباب قيام  اإلداري، ومن ثم يقوم القاضي وحرياتو األساسية
 2ة كما يمي:اإلداريالمسؤولية 

 ةاإلداريالفرع الرابع: المسؤولية 
 ةاإلداريأول: تعريف المسؤولية 

: يقال. تبَعُتو عميو تقع َأْمرٍ  عن ُيْسَألُ  َمنْ  صفةُ  َأو حالُ  المسؤولية :عامة معنى المسؤولية -1
 قوالً  عنو يصدر بما الشخص التزام: "عمى َأخالقيًّا وتطمق ،"العمل ىذا مسؤولية من بريءٌ  أنا"

                                                           

ة(، مرجع اإلداري)نظرية الدعوى :2، جة  في النظام القضائي الجزائريارياإلدعمار عوابدي، النظرية العامة لممنازعات  - 1
 .576-575ص ص  سابق،

أطروحة لنيل شيادة دكتوراه في تكريس مبدأ المشروعية في ضوء التشريع الجزائري،  اإلداريمومني أحمد، دور القاضي  - 2
 .152ص ،2019كمية الحقوق والعموم السياسية، ، -أدرار–في الحقوق، تخصص القانون العام، جامعة أحمد دراية 
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: وقيل ،"قانونمل طبًقا الغير عمى الواقع الخطأ بِإصالح االلتزام: "عمى قانوًنا وتطمق ،"عمالً  َأو
 .1المختمفة بتبعاتيا وممزًما أعمالو عمى لممؤاخذة صالًحا اإلنسان فييا يكون حالة المسؤولية

 :قانونا ةاإلداريتعريف المسؤولية  -2
ىي الحالة القانونية التي تمتزم فييا الدولة أو المؤسسات والمرافق والييئات العامة 

ة اإلداريا بدفع التعويض عن الضرر أو األضرار التي تسببت لمغير بفعل األعمال ة نيائيً اإلداري
عمى أساس  ذلكة الضارة مشروعة أو غير مشروعة، و اإلداريالضارة، سواء كانت ىذه األعمال 

أساًسا، وعمى أساس نظرية المخاطر، وفي نطاق النظام  اإلداريالخطأ المرفقي أو الخطأ 
 .2دولة واإلدارة العامةالقانوني لمسؤولية ال

 ة:اإلداريالمسؤولية  أساس ثانيا:
 ة عمى أساس الخطأاإلداريمسؤولية ال -1

ومضمون ىذه المسؤولية ىو ، ة كقاعدة عامة عمى أساس الخطأاإلداريتقوم المسؤولية 
وجود خطأ من جانب اإلدارة يسبب ضرًرا لمغير، فيمتزم المسؤول عن الضرر بتعويض ما لحق 

أن ىذه المسؤولية تقوم عمى أركان ثالثة: الخطأ، الضرر،  ذلكالمضرور من ضرر، ومعنى 
حقق من صحة التفي  ىنا اإلداريويتمثل دور القاضي  ،3بين الخطأ والضرروالعالقة السببية 

 ءالذي لحق بيذا الحق، والذي يقع عب والضرر )الخطأ( عالقة السببية بين عمل اإلدارةوجود 
وفي حالة اإلثبات يمزم اإلدارة بدفع التعويض ، )المضرور( عمى المدعي -أي الضرر  -إثابتو 

 .4لمطرف المتضرر
نوعين من الخطأ ولقد ظيرت عدة معايير فقيية وقضائية )خاصة في فرنسا( تفرق بين 

 وىما: الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي:

                                                           

 /https://ar.wikipedia.org/wiki، الموسوعة الحرة ويكيبيديا - 1

 .24، صة )دراسة تأصيمية، تحميمية ومقارنة(، مرجع سابقاإلداريعوابدي عمار، نظرية المسؤولية  - 2
ة المستندة إلى خطأ ودورىا في حماية الحريات األساسية، اإلداريمعروف عمر ُكل وىورامان محمد سعيد، المسؤولية  - 3

 .36، ص2018، 26، العدد 07القانون لمعموم القانونية والسياسية، المجمد  ةمجمة كمي
 .153ص الجزائري، مرجع سابق، في تكريس مبدأ المشروعية في ضوء التشريع اإلداريمومني أحمد، دور القاضي  - 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 إذا أّنو ومفاد المعيار الغائي ومعيار جسامة الخطأ، الغائي المعيار :اييرمعال ىذه ومن بين
 الخطأ فإنّ  وظيفتو، في لخُ دْ تَ و بيا  ّكمف اّلتي األىداف تحقيق اإلداري الموظف استيدف
 ليا ال عالقة أغراض تحقيق الموظف بقصد تصرف إذا أما؛ امرفقيً  خطأً  يعتبر المرتكب
 الخطأ فإنّ ، خاصة رغبة إشباع من أجل بل ة،اإلداري بالوظيفة ليا عالقة وال اإلدارة، بأىداف
 جسيماً  خطأً  يرتكب اّلذي الموظف أن فمفاده الخطأ، جسامة معيار أما ؛اشخصيً  يعدّ  الواقع
 يسأل شخصياً  خطأً ه ؤ خط كان الجنائي، القانون طائمة تحت تقع جريمة حد ارتكاب إلى يصل
 عنو تسأل امرفقيً  خطأً  يعد فإّنو، الجسامة بيذه ليس الخطأ كان إذا أما؛ ىذا الموظف عنو

  .1ىذا الموظف اّلتي يتبعيا اإلدارة
إلى فكرة التفرقة بين الجزائري في القانون المقارن، وفي النظام القانوني المشرع  يتعرضو 

خطأ الشخصي والخطأ المرفقي في مناسبات وموضوعات عديدة، فقد يتعرض المشرع لفكرة ال
وينص عمييا كمبدأ  ،المرفقي بصورة مباشرة اإلداريالتفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ 

في الجزائر، حيث قررت  ق.أ.و.عمن  31ة، كما نصت المادة اإلداريلتطبيق نظرية المسؤولية 
وظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، يجب عمى إذا تعرض المأنو: "

 ،المؤسسة أو اإلدارة العمومية التي ينتمي إلييا أن تحميو من العقوبات المدنية التي تســمط عميو
، والمادة "عن الميام الموكمة لو ما لم ينسب إلى ىذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصالً 

المرفقي في  اإلداريمن قانون البمدية، التي تتعرض لفكرة التفرقة بين الخطأ الشخصي و  144
عن األخطاء التي يرتكبيا رئيس المجمس الشعبي ا مدنيً الصياغة التالية: "إن البمدية مسؤولة 

بمدية ال وتمزم: 2أو بمناسبتيا، ف ممارسة مياميمأثناء مستخدموىا و  منتخبو البمديةالبمدي و 
"، اشخصيً  ىؤالء في حالة ارتكابيم خطأً الرجوع أمام الجية القضائية المختصة ضد دعوى  عبرف
من قانون الوالية، التي تقرر فكرة التفرقة بين الخطأ الشخصي  140تعرضت المادة  ذلكوك

ا عن الوالية مسؤولة مدنيً المرفقي وترتب بعض نتائجو عمى النحو التالي: " اإلداريوالخطأ 
: وتتولى الوالية ممارسة 2األخطاء التي يرتكبيا رئيس المجمس الشعبي الوالئي والمنتخبون، ف

                                                           

 .110-109في حماية الحقوق والحريات الفردية، مرجع سابق، ص ص  اإلداريسميماني السعيد، دور القاضي  - 1
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حق دعوى الرجوع أمام الجية القضائية المختصة ضد ىؤالء في حالة خطأ شخصي من 
 .1"جانبيم

بصورة غير  اإلداريوقد يتعرض المشرع لفكرة التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي 
مباشرة، كأن يعالج المشرع بعض جوانب وجزئيات وآثار فكرة التفرقة بين الخطأ الشخصي 

)المعدلة(، حيث عالج مسألة  129المرفقي، كما فعل المشرع المدني في المادة  اإلداريوالخطأ 
ون أنو: "ال يك ذلكأثر أوامر السمطة الرئاسية عمى خطأ الموظف العام المأمور، مقررة في 

ا عن أفعاليم التي أضرت بالغير إذا قاموا بيا الموظفون واألعوان العموميون مسؤولين شخصيً 
 .2تنفيذا ألوامر صدرت إلييم من رئيس، متى كانت إطاعة ىذه األوامر واجبة عمييم"

بالمعيار الغائي  قد أخذأن المشرع الجزائري  المواد التي تم ذكرىانالحظ من خالل 
والخطأ المرفقي، وىو المعيار الذي يبني المسألة عمى الغاية من لمتفرقة بين الخطأ الشخصي 

يفتو وبصددىا فيو يدخل ضمن وظ من الموظف ، فإذا كان الخطأ المرتكباإلداريالتصرف 
 فيو خطأ شخصي.الخطأ غير مرتبط بالوظيفة كان إذا أما خطأ مرفقي، 

 :عمى أساس المخاطر(ة اإلداريالمسؤولية دون الخطأ ) ةاإلداريمسؤولية السمطة  -2
إال أنيا تمحق أضرار  ،ة وبدون خطأقانونية أو مادية مشروع قد تتخذ اإلدارة أعماالً 

أو التي تقوم عمى أساس فكرة المخاطر  ،ةيباألفراد، وعميو ظيرت فكرة المسؤولية غير الخطئ
تحمل األعباء العامة، بحيث تتحمل اإلدارة األضرار الناجمة عن تصرفاتيا فكرة المساواة في 

حتى ولو لم ترتكب الخطأ من جانبيا، إذ أن أساس المسؤولية في ىذه الحالة مبدأ المساوة أمام 
عماالً األعباء العامة، وىذا تحقيقً  ونذكر عمى  ،3لممبادئ الدستورية العامة ا العتبارات العدالة وا 

جاورة الضرر الذي يصيب عقارات بعض األفراد نتيجة األشغال العامة الم :سبيل المثال
 .لسكناتيم كاالىتزازات والتشققات

                                                           

 .134ة )دراسة تأصيمية، تحميمية ومقارنة(، مرجع سابق، صاإلداريعوابدي عمار، نظرية المسؤولية  - 1
 .135، صالمرجع نفسو - 2
 .154في ضوء التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص في تكريس مبدأ المشروعية اإلداريمومني أحمد، دور القاضي  - 3
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 إثبات الخطأ، حيث يكفي ءب المسؤولية عمى أساس المخاطر الشخص المضرور من عبن  جَ وتُ 
 لتعويضو أن يثبت العالقة السببية والضرر الذي أصابو.

 تمثل التي النشاطات ثم العمومية، األشغال مجال في والً أ المخاطر فكرة تطبيق مجالونجد 
 .1العامة األعباء أمام الجميع مساواة لمبدأ انتياك يوجد حينما اوأخيرً  ا،أخطارً 

 أ:خط بدون ةاإلداري والمسؤولية الخطأ أساس عمى ةاإلداري المسؤولية بين التمييز -3
 من معينة درجة إلى وصل إذا إال خطأ بدون ةاإلداري المسؤولية في الضررعن  يعوض ال -

 الضرر تعويض الخطأ أساس عمى ةاإلداري المسؤولية في اإلداري القاضي يقرر بينما الخطورة،
 . الخاطئة التصرفات كل عن الناتج

 وعمل الضرر بين عالقة وجود يثبت أنأ خط بدون المسؤولية نظام في لمضحية يكفي -
 ىو ما عمى زيادة الضحية من يشترط الخطأ أساس عمى ةاإلداري المسؤولية في بينما اإلدارة،
 .اإلدارة جانب في الخطأ يثبت أن خطأ، بدون المسؤولية في مطموب

 في إال خطأ بدون ةاإلداري المسؤولية نظام في مسؤوليتيا من تنقص أن اإلدارة تستطيع ال -
 يمكن الخطأ أساس عمى ةاإلداري المسؤولية مجال في بينما الضحية، وخطأ ،ةالقاىر  القوة حالتي
 خطأ ل:مث خرىأ حاالت في المسؤولية من تعفى أن المذكورتين الحالتين عمى زيادة لإلدارة
 .2المفاجئ والظرف ،الغير

 بسمطات الكامل القضاء مجال في يتمتع اإلداري القاضي أنّ  القول يمكن ،مما تم ذكره انطالقا
 مشروعية فحص مجرد عمى دوره يقتصر اّلتي اإللغاء، قضاء مجال في بسمطاتو مقارنة أوسع

                                                           

 .29صمرجع سابق، الجزائري، اإلدارينزرقي مريم، دعوى التعويض في القانون   - 1
 لممزيد من التفصيل إطمع:

 .229-227ص ص ة، مرجع سابق، اإلداريمحمد الصغير بعمي، الوسيط في المنازعات  -
 .173-135ة، مرجع سابق، ص ص اإلداريعمور سالمي، الوجيز في قانون المنازعات  -
 .84-80مرجع سابق، ص الجزائري، اإلدارينزرقي مريم، دعوى التعويض في القانون  -
القانون العام الجزائري ة دون خطأ، مجمة اإلداريمالح صورية، مبدأ المساواة أمام األعباء العامة كأساس قانوني لممسؤولية  -

 .2018، جانفي 01، العدد 04والمقارن، المجمد 
 .29صمرجع سابق،  الجزائري، اإلدارينزرقي مريم، دعوى التعويض في القانون  2 -
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لغا الّضبطي اإلداري القرار  فقط تشمل الدعوى ىذه أنّ  ماك ،مشروعيتو عدم ثبوت حالة في وئوا 
 .المادية األعمال دون القانونية األعمال

 الحريات يسخر وال الحريات، حساب عمى العام الّنظام يسخر ال اإلداري القاضي إنّ 
 اوفقً  ذلك بينيما، الّتوفيق عمى يعمل بل العام، الّنظام وصيانة حماية لضمان لألفراد المقّررة

 . المجتمع في الّسائدة والّدينية الفمسفية والمذاىب االقتصادية ،االجتماعية السياسية، لمّظروف
 العامة محرياتل احاميً  احقً  يعتبر اإلداري القاضي أنّ  القول يمكن األساس، ىذا وعمى

 عمى يسمطيا اّلتي والدقيقة الصارمة الّرقابة بفضل وذلك ة،اإلداري السمطة مواجية في
 يعتبر اإلداري فالقاضي ،العام الّنظام صيانة قصد، تتخذىا اّلتي الّضبطية ةاإلداري إلجراءاتا

 الواقع في والمواطنين ةاإلداري السمطة عالقات في القانون سيادة لمبدأ الفعمي المجسد بمثابة
 .1المعيش

 

                                                           

 .124-123في حماية الحقوق والحريات الفردية، مرجع سابق، ص ص  اإلداريسميماني السعيد، دور القاضي  - 1
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 أوامر لإلدارة  المبحث األول: سمطة القاضي اإلداري الموضوعي في توجیه
لقد تطور القضاء اإلداري في إيجاد حمول عممية وجدية لمتخمص من تعنت اإلدارة في 

ا في عدم اقتصار القاضي اإلداري عمى إلغاء مجال تنفيذ األحكام اإلدارية، وىذا يظير جميً 
الذي يفتح سمسمة كبيرة من الطعون، وكذا دعوى  فيوالقرار المخالف لحجية الشي المقضي 

المسؤولية اإلدارية التي جعمت الوضع أشبو بالصراع بين القضاء واإلدارة، لتظير سمطات 
المتضمن ق.إ.م.إ الذي وسع  80-80بموجب القانون  ذلكو  ،1جديدة في أفق القضاء اإلداري

وطور من سمطات القاضي اإلداري، بحيث أصبح لمييئات القضائية اإلدارية بناًءا عمى طمب 
 2المدعي صالحية توجيو أوامر لإلدارة )المطمب األول( قد تكون مصحوبة بغرامات تيديدية

 اإلدارية. ام القضائيةلضمان التنفيذ الفعمي لألحك ذلك)المطمب الثاني(، و 
 80-80قانون ري في توجیه أوامر لإلدارة في ظل تعزیز سمطة القاضي اإلداالمطمب األول: 

كان يحظر  ،المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 80-80قبل صدور القانون 
وىذا ما جعمو محدود النفوذ في مواجية  ،عمى القاضي اإلداري سمطة توجيو أوامر لإلدارة

جاءت نصوصو صريحة في منح القاضي فقد   80-80اإلدارة، أّما بعد صدور القانون 
اإلداري سمطة توجيو أوامر لإلدارة، وبيذا يكون المشّرع الجزائري قد عّزز من سمطات القاضي 

اإلطار  سنتطرق في ىذا المطمب إلى ومن ىنا، 3اإلداري في مواجية اإلدارة عند تنفيذ أحكامو
التي الفرع األول(، ثم نبين أنواع األوامر التنفيذية ) ي لسمطة األمر في مواجية اإلدارةالقانون

)الفرع الثاني(، ثم نذكر يوجييا القاضي اإلداري لإلدارة من أجل ضمان تنفيذ األحكام القضائية 
 ثالث(.)الفرع ال إجراءات وشروط توجيو أوامر لإلدارة

                                                           

، ، مرجع سابقالحديثة لسمطات القاضي اإلداري في مجال تنفيذ األحكام الصادرة ضد اإلدارةغنادرة عائشة، التوجيات  - 1
 .930ص
امعة محمد ، تخصص قانون إداري، جماسترفريجة مروة، سمطات القاضي اإلداري في توجيو أوامر لإلدارة، مذكرة  - 2

 .33ص ،9800،-المسيمة–بوضياف

مومني أحمد، دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق والحريات في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص الحقوق  - 3
 .09، ص9800 ،-أدرار-ريقية العقيد أحمد دراية والحريات، الجامعة اإلف
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 اإلطار القانوني لسمطة األمر في مواجهة اإلدارة الفرع األول: 
االعتراف لمقاضي اإلداري بسمطة توجيو أوامر لإلدارة، إلى لقد سار المشرع الجزائري 

المتضمن قانون اإلجراءات المدنية  80-80لضمان تنفيذ أحكامو بموجب القانون رقم 
جاء ىذا االعتراف ليطوي حقبة طويمة وقد منو،  070 ،070واإلدارية، وذلك من خالل المواد 

 .القاضي اإلداري لجية اإلدارة ساد فييا مبدأ حظر توجيو أوامر من
 عندما يتطمب األمر أو الحكم أو القرار" :عمى أنو من ق.إ.م.إ 070نصت المادة ولقد 

القضائية جيات التخضع منازعاتيا الختصاص  ىيئةإلزام أحد األشخاص المعنوية العامة أو 
في نفس تأمر الجية القضائية اإلدارية المطموب منيا ذلك،  ،باتخاذ تدابير تنفيذ معينةة اإلداري

 .1الحكم القضائي، بالتدبير المطموب مع تحديد أجل لمتنفيذ عند االقتضاء"
ير معينة ُيفيم من ىذه المادة أنو عندما يتطمب تنفيذ الحكم اإلداري عمى وجو اإللزام، اتخاذ تداب

من جانب اإلدارة، فينا يمكن لمقاضي أن يأمر في ذات الحكم وبطمب من المدعي بالقيام بتمك 
 .2، وفي ىذه الحالة تكون األوامر سابقةذلكالتدابير، ولو أن يحدد لإلدارة أجاًل ل

عمى أنو: "عندما يتطمب األمر أو الحكم أو القرار، إلزام  من نفس القانون 070المادة  ونصت
أحد األشخاص المعنوية العامة أو ىيئة تخضع منازعاتيا الختصاص الجيات القضائية 
اإلدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لم يسبق أن أمرت بيا بسبب عدم طمبيا في الخصومة 

دار قرار إداري جديد في أجل ، بإصذلكيا نب مالسابقة، تأمر الجية القضائية اإلدارية المطمو 
 .3محدد"

ىذه المادة الحالة الثانية من األوامر وىي األوامر الالحقة، ويمكن النطق بيا عندما  تضمنت
يتطمب تنفيذ الحكم اإلداري عمى وجو اإللزام أن تتخذ اإلدارة تدابير معينة، ولم يسبق لممدعي 

                                                           

 ، مرجع سابق.من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 070المادة   - 1
، 09، مجمة الحقوق والعموم اإلنسانية، العدد إلداريةدين، سمطات القاضي اإلداري في تنفيذ األحكام اماحي زين العابمب - 2

 .997صب.س.ن، 
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. 070المادة  - 3
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يأمر القاضي  ؛السابقة، ففي ىذه الحالة وبطمب جديدأن طمبيا من القاضي في الخصومة 
 1.اإلداري بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد

األوامر التي يممك القاضي اإلداري أن يوجييا إلى أن  يتبين ىاتين المادتين من خاللو 
الفرع في  أكثر نفصل فيوأن  ما ارتأينا وىو ،نينوعتنقسم إلى اإلدارة لتنفيذ األحكام القضائية 

 من ىذه الدراسة.الثاني 
 ضمان تنفیذ األحكام القضائیةمن أجل  لإلدارة أنواع األوامر التي یوجهها القاضي اإلداري: الثاني الفرع

 :أنواع األوامرثم نتطرق إلى  تعريف بعض المصطمحات،أواًل إلى  دُ م  ع  سن  
 تعریف األحكام القضائیة اإلداریة -

 .األمر الثابت المعترف بوىو الحكم األحكام لغة: 
قانوًنا: ىو الحل الذي ينتيي إليو القاضي، باالعتماد عمى أسباب وأسانيد قانونية يراىا صحيحة 

 .ذلكفي نزاع مطروح أمامو وفق القانون المنظم ل
 م تنفیذ الحكم أو القرار القضائيمفهو  -

خراجو من حيز الفكر إلى م  جال الواقع.التنفيذ لغة: يقصد بو تحقيق الشيء وا 
قانوًنا: ىو إلزام اإلدارة بتحقيق مضمون الحكم وما يفرضو عمييا من التزامات واتخاذ اإلجراءات 

حمميا عمى التنفيذ بوسائل ال تتعارض مع طبيعة وظيفتيا  ا أوإما اختيارً  ذلكالالزمة لتحقيق 
 .2اإلدارية

 ويمكن تقسيم األوامر التنفيذية إلى نوعين:
تتميز األوامر في ىذه الحالة بأنيا األوامر التي تصدر قبل إبداء اإلدارة موقفيا من التنفيذ:  أوال:

أوامر ذات طابع وقائي، ألنيا تصدر قبل أن تمتنع اإلدارة عن تنفيذ الحكم، وتيدف إلى تفادي 
ا اللتزامات اإلدارة عمى النحو ذلك ألنيا تتضمن توضيحً الموقف السمبي من قبل اإلدارة، و ىذا 

                                                           

 .997بمماحي زين العابدين، سمطات القاضي اإلداري في تنفيذ األحكام اإلدارية، مرجع سابق، ص  - 1
سماعيل صالح الدين، إشكاالت تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية في واجية اإلدارة، مذكرة ماستر، تخصص القانون العام  - 2

 .99صو  80، ص9803وم السياسية، ، كمية الحقوق والعم-تممسان-المعمق، جامعة أبو بكر بمقايد
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الذي يغمق أي باب أمام اإلدارة لمتحايل عمى تنفيذ الحكم القضائي، ويتخذ ىذا النوع من األوامر 
 1:التنفيذية صورتين ىما

 من ق.إ.م.إ(: 070)المادة  األوامر السابقة عمى تنفيذ الحكم األصمي -0
 :خاذ إجراءات لتنفيذ الحكم اإلداري()األمر بات األمر باتخاذ تدابير تنفيذية معينة -

، الّصالحية لمقاضي اإلداري بأن يدرج في من ق.إ.م.إ 070منح المشّرع من خالل المادة 
وكذا تقييدىا بمّدة ، ا يتضّمن إلزام اإلدارة بالقّيام بإجراء أو تدبير تنفيذي محّدد ودقيقحكمو أمرً 

ا بالّضرورة عن التدبير يجب أن يكون متفّرعً  زمنّية محّددة إن اقتضى األمر، وىذا اإلجراء أو
جاء من  المشّرعىذا الّتوجو من قبل  ،وتكون لو ذات حجيتو األصمي مقتضى الحكم القضائي

المقضي فيو، فيحّدد لإلدارة في الحكم األصمي بناء  يءأجل تدارك سوء الّتنفيذ المحتمل لمش
بشكل واضح ومحّدد وخالل مدة عمى طمب صاحب الشأن ما يجب أن تّتخذه من إجراءات 

معينة إن اقتضى األمر، كأّن يحكم القاضي اإلداري بإلغاء قرار رفض منح رخصة اليدم، ثم 
بعممّية اليدم، فاألمر  يأمر اإلدارة بمنح ىذه الّرخصة، وأن توضح في ىذه الّرخصة كيفّية القّيام

أو  ،2م بإلغاء قرار رفض المنحا عن مقتضى الحكمنطقيً  تفّرعبمنح الّرخصة وتحديد مضمونيا 
كأن يحكم القاضي بإلغاء قرار فصل موظف، ثم يأمر اإلدارة بإعادة ىذا الموظف إلى منصبو،  

 .3ا عن مقتضى الحكم بإلغاء قرار الفصلفاإلعادة في ىذه الحالة تفرعت منطقيً 
  

                                                           

الجزائري، مجمة جامعة بابل  قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةعمي حسون وحنان نواصرية، األوامر التنفيذية في  محمد - 1
 .07، ص9800، 80، العدد 97لمعموم اإلنسانية، المجمد 

، 80الجزائر، مجمة العموم القانونية والسياسية، المجمد أسامة جفالي، سمطة القاضي اإلداري في توجيو أوامر لإلدارة في  - 2
 .003، ص9800، جوان 89العدد 

 .30فريجة مروة، سمطات القاضي اإلداري في توجيو أوامر لإلدارة، مرجع سابق، ص - 3
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 من ق.إ.م.إ(: 070)المادة  األوامر الالحقة لمحكم األصمي -9
 :)األمر باتخاذ قرار بعد فحص جديد لمطمب( بإصدار قرار إداري جديداألمر  -

األمر الموجو من طرف القاضي اإلداري لإلدارة  ذلكىو  من ق.إ.م.إ 070حسب نص المادة 
في ىذه الحالة يأمر القاضي و لمقيام بيذا اإلجراء،  ليا أجلبإصدار قرار إداري جديد مع تحديد 

ا إلجراءات إدارية ذات وفقً  ذلكو  ،معين غير القرار موضوع الدعوىاإلدارة باتخاذ قرار إداري 
طابع تحقيقي يسمح لإلدارة بمراجعة مختمف الوثائق واإلجراءات التي جاء عمى إثرىا القرار 

، بإصدار قرار جديد مشروع مالالمشروعية الذي لحق بو والقيا والممغى، مما يجعميا تتدارك وج
لحرية، باعتبار أن القاضي اإلداري لم يقم بتحديد موضوع القرار بيامش من ا ذلكومتمتعة في 

 .1الجديد وال تحديد اإلجراءات والتدابير التي عمى اإلدارة القيام بيا
 تحديد موضوعالتدابير التي عمييا القيام بيا، وال  أن اإلدارة ال تتمتع بالحرية في أما نحن فنرى

نص تقول "تدابير تنفيذ معينة"، وبالتالي فيذه الجديد التي ستصدره، ألن صياغة القرار ال
ذا لم يحّددىا ىذا األخيّر؛ ُتحّددىامن طرف صاحب الشأن دةالتدابير تكون محدّ  الجية  ، وا 
ليذه  ان متضمنً يكو  اجديدً  ا، وما عمى اإلدارة إال أن تصدر قرارً ق.إ.م.إ( 000القضائية )المادة 

 .السابقة التدابير التنفيذية، نتيجة لعدم طمبيا في الخصومة
تقوم اإلدارة العامة برفض منح ترخيص معين  نمن أمثمة: أولعل ما ينطبق عمى ىذه الحالة 

اضطره لمجوء لمقضاء اإلداري إللغاء ىذا القرار، فكانت النتيجة صدور حكم  امم ،ألحد األفراد
لكنو ال يمبي حقيقة رغبة المتقاضي في الحصول عمى الرخصة  ،قضائي يمغي قرار الرفض

، ألن الحكم الصادر في حالتو -في الخصومة السابقة ذلكبسبب عدم تقديمو طمًبا ب - المطموبة
إ العودة إلى جية اإلدارة مرة أخرى الستنتاج اآلثار .من ق.إ.م 070يقتضي وفق المادة 

 قيق وفحص جديد لمظروف القانونية والواقعية التي يتطمبيا المترتبة عمى حكم اإللغاء والقيام بتح

                                                           

دنية واإلدارية لعالونة سميمان، تفعيل سمطات القاضي اإلداري في مواجية اإلدارة العامة من خالل قانون اإلجراءات الم - 1
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 .1وفق أجل يحدده القاضي اإلداري ذلكإصدار القرار الجديد، وكل 
 :نوعين إلى مضمونيا حيث من التنفيذية األوامر تقسيم يمكن، ومن ىنا

 .اإلدارة لجية المقيدة السمطة حاالت في دمحدّ  بمضمون قرار باتخاذ أوامر -أ
صدار المدعي، طمب فحص بإعادة أوامر -ب  لجية التقديرية السمطة حاالت في جديد قرار وا 

 .2اإلدارة
  ثانيا: األوامر التي تصدر بعد إبداء اإلدارة موقفيا من التنفيذ:

حالة عدم تنفيذ اإلدارة لألمر أو الحكم أو القرار القضائي الصادر ضدىا، فقد نص  لمواجية
منو  000المشرع في ق.إ.م.إ عمى تدابير التنفيذ التي يتخذىا القاضي اإلداري بموجب المادة 

د تدابير حدّ في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تُ : "إذ جاء فييا ما يأتي
قوم الجية القضائية المطموب منيا ذلك، بتحديدىا، ويجوز ليا تحديد أجل لمتنفيذ التنفيذ، ت

 ."واألمر بغرامة تيديدية
ومنو فإن األوامر التنفيذية التي تصدر في ىذه الحالة، تكون لمواجية حالة امتناع اإلدارة أو 

الشيء المقضي بو وإلجبارىا عمى احترام حجية  ،تراخييا عن تنفيذ األمر أو الحكم أو القرار
د التدابير التنفيذية قبل حدّ ي انتيكتو بامتناعيا أو تراخييا عن التنفيذ، وىذا في حالة ما لم تُ ذال

إبداء اإلدارة موقفيا من التنفيذ، فينا تقوم الجية القضائية المطموب منيا ذلك بتحديد تمك 

                                                           

لعالونة سميمان، تفعيل سمطات القاضي اإلداري في مواجية اإلدارة العامة من خالل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  - 1
 .993ص، مرجع سابق، 80-80

 ع:يراجلممزيد من التفصيل 
 .000-007مرجع سابق، صأسامة جفالي، سمطة القاضي اإلداري في توجيو أوامر لإلدارة في الجزائر،  -
خديجة لعريبي، تفعيل سمطة القاضي اإلداري في مواجية اإلدارة لتنفيذ األحكام القضائية، مجمة العموم القانونية والسياسية،  -

 .900، ص9800، ديسمبر 83، العدد 80المجمد 
 .00ص ي حسون وحنان نواصرية، األوامر التنفيذية في ق.إ.م.إ الجزائري، مرجع سابق،محمد عم -
خديجة لعريبي، تفعيل سمطة القاضي اإلداري في مواجية اإلدارة لتنفيذ األحكام القضائية، مجمة العموم القانونية  - 2

 .900، ص9800، ديسمبر 83، العدد 80والسياسية، المجمد 
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ضافة إلى إمكانية الحكم التدابير، مع إمكانية منح أجل لمطرف المحكوم ضده لمتنفيذ، باإل
 .بغرامة تيديدية

كما يالحظ في ىذه المادة أن المشرع استخدم عبارة "عدم التنفيذ" ولم يستعمل عبارة "االمتناع 
، وىذا ألن ىذه األخيرة تدل عمى أن امتناع اإلدارة عن التنفيذ ناتج عن سوء نية "عن التنفيذ

أما عبارة "عدم التنفيذ" فيي واسعة  ؛المقضي بواإلدارة، وبقصد منيا النتياك حجية الشيء 
ا عن سبب خارج عن إرادة اإلدارة أو الداللة حيث توحي بأنو يمكن أن يكون عدم التنفيذ ناتجً 

 .1ا عن التنفيذالستحالتو، كما يمكن أن يكون عن قصد وبسوء نية من اإلدارة أي امتناعيا عمدً 
  القضائیة األحكام تنفیذ لضمان لإلدارة أوامر توجیه شروطو  تإجراءا الفرع الثالث:
 بسمطة اإلداري لمقاضي واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون بموجب المشرع اعتراف إن

 توفر يتطمب، اإلدارية القضائية والقرارات األحكام تنفيذ أجل من اإلدارة لجية أوامر توجيو
جراءات شروط  :يأتي فيما نوجزىا معينة، وا 

 ق.إ.م.إ من 070و 978 المادتين لنص اوفقً  يشترط :الشأن صاحب طمب ضرورة :أولً 
 ضرورة اإلدارية، القضائية والقرارات األحكام تنفيذ أجل من اإلدارة لجية أوامر توجيو إلمكانية

 إما وىي الدعوى،في  تنظر التي القضائية الجية إلى الشأن صاحب من صريح طمب تقديم
 .الدولة مجمس أو اإلدارية المحكمة
 لجية أمر لتوجيو اإلدارية القضائية الجية أمام اطمبً  المدعي يقدم لم إذا المخالفة، وبمفيوم

 اإلدارة، فإن القاضي اإلداري ال يستطيع ممارسة سمطة األمر، من منطمق أن سمطة توجيو
 من مباشرة يمارسيا أن اإلداري يضالقا يستطيع ال مباشرة غير سمطة تعتبر التنفيذية األوامر
 .األوامر تمك يستمزم الحكم تنفيذ أن لو تبين ولو حتى نفسو، تمقاء
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 اإلدارية القضائية الجية أمام الشأن ذوي من صريح طمب تقديم ضرورة شرط ويجد
 القاعدة في أساسو اإلدارية القضائية رراتقالم تنفيذ أجل من اإلدارة لجية أوامر لتوجيو

 ."الخصوم يطمبو لم بما يحكم أن يضلمقا يجوز ال": بأنو تقضي التي اإلجرائية
 تنفيذ يتطمبو الذي اإلجراء طمبو ضمنتي أن المدعي عمى يتوجب أنو إلى اإلشارة وتجدر ىذا
 .1"معينة تنفيذ تدابيرعبارة " من يستشف ما وىذا، مالحك
إذا  الستخدام سمطة األمرإذ ال مجال  :لمتنفيذ القضائي القرار أو الحكم أو األمر قابمية ا:ثانیً 

ومن صور عدم القابمية لمتنفيذ: أن يمغى الحكم المطعون فيو  .كان الحكم غير قابل لمتنفيذ
أن تنشأ ظروف قانونية أو واقعية تجعل  باالستئناف أمام مجمس الدولة، ومن صور ذلك أيضا

قرار فصمو سن  ، ومثال ذلك: بموغ الموظف المستفيد من حكم إلغاءتنفيذ الحكم مستحيالً 
 اإلحالة عمى التقاعد.

صدور  :ومن أمثمة ذلك ،قد تكون ىناك صعوبات تنفيذ مادية تصل بالتنفيذ إلى حد االستحالةو 
، كأن يحكم بوقف تنفيذ قرار منح احكم قضائي يقضي بوقف تنفيذ قرار إداري تم تنفيذه كميً 
ا، في ىذه الحالة تشييد المبنى تمامً رخصة بناء عقار معين، إال أن أعمال البناء قد انتيت وتم 

المستحيل تنفيذ  يرد وقف التنفيذ عمى معدوم، إذ بتمام األعمال المرخص بإقامتيا يكون من
ففي مثل ىذه الحاالت ال فائدة من إصدار أوامر تنفيذية ألن الحكم غير  ،حكم وقف التنفيذ

ون دون جدوى ألنو ال تكميف قابل لمتنفيذ ويستحيل تنفيذه، واألوامر التنفيذية ىنا ستك
 .2بمستحيل

 ياضالق أن الشرط ىذا ومقتضى: القضائي القرار أو األمر أو الحكم لتنفيذ األمر لزوم ا:ثالثً 
 تنفيذ يتطمبو الذي القرار بإصدار اإلدارة جية إلى أوامر توجيو في سمطتو يستخدم ال اإلداري
صدار الشأن صاحب طمب فحص بإعادة أو الحكم،  أو الحكم تنفيذ استمزم إذا إال آخر، قرار وا 
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 اإلجراءات قانون من 070و 978 المادتين نص من يستشف ما وىذا ذلك، القرار أو األمر
 األشخاص أحد إلزام القرار أو الحكم أو األمر يتطمب عندما" :فييا جاء التي واإلدارية المدنية
 إلخ"....العامة المعنوية

 أجل من حتمية مسألة اإلدارة جية إلى أمر توجيو أن اإلداري القاضي قدر إذا فإنو عميو، وبناء
 بخالف مقيدة، سمطة ىنا القاضي سمطة ألن ،األمر ىذا إصدار عميو ينبغي فإنو الحكم، تنفيذ
 عنيا االستغناء أو بيا الحكم بين الخيار يممك حيث التيديدية، الغرامة في الحال عميو ىو ما

 فإنو الحكم، تنفيذ يقتضيو ال المطموب اإلجراء أن لو تبين إذا أما ؛الدعوى ظروف حسب
 .1المدعي طمب برفض حينيا يقضي

ال يجوز المجوء إلى المحاكم  تكون لمطالب مصمحة في إصدار أوامر تنفيذية لإلدارة:أن  ا:رابعً 
ومن ثم ال يقبل أي طمب أمام القضاء لتوجيو أمر إلى جية اإلدارة إال  ،إال لمحماية القضائية

 .2إذا كان لصاحبو مصمحة شخصية ومباشرة
 : سمطة القاضي اإلداري في توجیه أوامر تنفیذیة مرتبطة بالغرامة التهدیدیةالمطمب الثاني

ق.إ.م.إ لمقاضي اإلداري بسمطة إقران األمر الصادر  اعترف المشرع الجزائري بموجب
تعد الغرامة في ىذه الحالة الجزاء الفعال لألمر ذاتو، ولعل ىذا ما يفسر تيديدية، و منو بغرامة 

ن ىناك عالقة وطيدة بين الغرامة واألوامر، فاألولى وسيمة أساسية لضمان إ :قول بعض الفقياء
ن عدم عصيان أوامره، عميو أن يقرن منطوق حكمو بغرامة احترام الثانية، فالقاضي حتى يضم

 .3تيديدية توقع في حالة رفض االمتثال ليا
، ويعتبر 009إلى  008المتضمن ق.إ.م.إ في المواد من  80-80نص عمييا القانون وقد 

موضوع الغرامة التيديدية كما يبدو أوسع مما يمكن تصوره، األمر الذي يجعل مسألة اإلحاطة 
 مفيومأىميا: النقاط  عمى بعض سنركز في ىذا الفرع ذلكلبو وبكل جوانبو صعب التحقيق، 
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(، نطاق سمطة الفرع الثانيشروط األمر بالغرامة التيديدية ) ،(الفرع األول) الغرامة التيديدية
 (.الفرع الثالثالقاضي اإلداري في األمر بالغرامة التيديدية )

 التهدیدیةمفهوم الغرامة  الفرع األول:
ثم نذكر ، ()أوالً  إلى: تعريف الغرامة التيديديةلتحديد مفيوم الغرامة التيديدية سنتطرق 

 .ا()ثالثً  وأنواعيا ،ا()ثانيً  خصائصيا
 تعریف الغرامة التهدیدیة :أولً 

ستقراء النصوص القانونية المتعمقة بالغرامة التيديدية، نجد أن المشرع ال من خال
نما اكتفى ببيان األحكام التشريعية المنظمة لياا قانونيً الجزائري لم يقدم ليا تعريفً  مما يدفعنا ، ا، وا 

 :ريفات الفقيية لمغرامة التيديديةبعض التعتطرق إلى لم
كما يمي: "ىي تقرير القضاء مبمغ مالي لفائدة الدائن وبطمب منو،  رمضان غنايعرفيا األستاذ 

 يضطر الممتنع عن التنفيذ بأدائو لو عن كل فترة زمنية في تأخير تنفيذ االلتزام، ىذه الفترة
الزمنية قد تقدر بالساعات أو األيام أو األسابيع حسب طبيعة االلتزام، عمى أنو جرى العرف 

 .1أليام"القضائي عمى تحديدىا با
بأنيا: "وسيمة إلكراه المدين وحممو عمى تنفيذ االلتزام  عبد الرزاق السنيوري ويعرفيا

ا من طالبو الدائن، وصورتيا أن يمزم القضاء المدين بتنفيذ االلتزام بعمل الواقع عمى عاتقو عينً 
ألزمو بدفع ا كان مصدره، ويميمو لذلك مدة زمنية فإذا تأخر عن الوفاء أو امتناع عن عمل أيً 

غرامة عن كل يوم أو أسبوع أو أشير أو وحدة زمنية بعينيا، وذلك متى كان التنفيذ العيني ما 
 ."ا، ويقتضي لذلك تدخل المدين شخصًيازال ممكنً 
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تأخير،  لية تبعية تحدد بصفة عامة عن كل يومعقوبة ما"أنيا: بوعرفيا منصور محمد أحمد 
حكمو أو حتى بقصد ضمان تنفيذ أي إجراء من إجراءات ويصدرىا القاضي بقصد ضمان تنفيذ 

 .1التحقيق"
نرى من خالل تعريف منصور محمد أحمد أنو اعتبر الغرامة التيديدية عقوبة مالية، وحسب 

نما فإرأينا  ن الغرامة التيديدية ليست عقوبة أو جزاء، ألنيا اليدف منيا ليس معاقبة اإلدارة، وا 
نجد تعريف األستاذ رمضان غناي وتعريف عبد  من ثمعمى التنفيذ، و اليدف منيا إجبار اإلدارة 

 الرزاق السنيوري الذي وصفيا أنيا وسيمة إكراه أقرب إلى المعنى الصحيح.
، ويمكن من ردعيةطابع مالي وتتميز بال ذات وسيمة إكراهالغرامة التيديدية كما استنتجنا أن 

 أن نستخمص خصائص الغرامة التيديدية، وىي كاآلتي:  الثالث ريفاخالل ىذه التع
 خصائص الغرامة التهدیدیةثانیا: 

 :الغرامة التيديدية مقترنة بسمطة القاضي اإلداري في توجييو األوامر التنفيذية إلى اإلدارة -0
 إليو تطرقنا ما وىو، 2لإلدارة أوامر يوجو بأن اإلداري القاضي عمى الحظر رفع بعدما ذلكو 

 .اسابقً 
فالغرامة التيديدية ليس من ورائيا معاقبة  الغرامة التيديدية ذات طبيعة تحكيمية وقسرية: -9

امتناعيا عمى تنفيذ الحكم الصادر ضدىا، لكنيا تيدف إلى حثيا عمى التنفيذ، فيي  فياإلدارة 
بحرية كاممة، ا، حيث يتحدد مبمغيا من قبل القاضي تقدر من قبل القاضي اإلداري تقديرا تحكميً 

ال قيد لو سوى قدرة المدين عمى المقاومة أو المماطمة في التنفيذ، والقدر الذي يرى أنو فعال في 
ا، إذ يستطيع أن يرفع من قيمة الوصول إلى الغاية، فسمطة القاضي في ىذا المجال واسعة جدً 

 .3الغرامة التيديدية إلى درجة الطابع التيديدي القسري
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 المدين أوفى إذا يكون ال التيديدية بالغرامة الحكم: التيديدية ذات طابع مؤقتالغرامة  -3
 القاضي فإن التنفيذ، في التخمف عمى مصر أنو المدين موقف من تبين فإذا ومنو ،بالتزامو
 ذلكسواء كان  ،1الزوال مصيره امؤقتً  وصًفا إالّ  ليست فيي التيديدية، مةاالغر  بتصفية سيقوم

ما نصت عميو التصفية، وىو أو المصير الحتمي المتمثل في  المدينبالوفاء بااللتزام من طرف 
إ بقوليا: "في حالة عدم التنفيذ الكمي أو الجزئي، أو في حالة التأخير .من ق.إ.م 003المادة 

 .2"في التنفيذ، تقوم الجية القضائية اإلدارية بتصفية الغرامة التيديدية التي أمرت بيا
 فترة كل عن تقدر التيديدية مةاالغر  أن أي الغرامة التيديدية تقدر عن كل وحدة من الزمن: -9
 النيائي أو اإلجمالي مقدارىا تحديد يمكن ال ولذلك مو،االتز  تنفيذ عن المدين فيو يتأخر زمن أو
 يوم كل مع يرتفع النيائي فمقدارىا المدين، موقف عمى يتوقف ذلك ألن الحكم، صدور يوم

 ألنيا واحدة، دفعة مجمالً  تقدر ال التيديدية مةاالغر  أن بمعنى، التنفيذ عن المدين فيو يتأخر
 التنفيذ عن تأخره وقت طال كمما بأنو عمم عمى المدين يكون بحيث المدين، بموقف مرتبطة

 .3بو المحكوم التيديدية مةاالغر  مبمغزاد و ، التيديد معنى تحقق كمما
 التهدیدیةأنواع الغرامة -ثالثا

 تتنوع الغرامة التيديدية بحسب ارتباطيا بالحكم األصمي إلى نوعين ىما:
من قانون  008غرامة سابقة عمى مرحمة التنفيذ )أي الحكم األصمي( : حيث نصت المادة  -0

اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى أنو: "يجوز لمجية القضائية اإلدارية المطموب منيا اتخاذ أمر 
أعاله أن تأمر بغرامة تيديدية، مع تحديد تاريخ سريان  070و 070وفقا لممادتين  بالتنفيذ

 .4مفعوليا"
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وتجدر اإلشارة إلى أنو إذا كان المشرع الجزائري قد منح لمقاضي اإلداري سمطة الحكم عمى 
نما مدعوى، فإن ىذه الصالحية ال تعتبر إلزامية لاإلدارة بالغرامة التيديدية في الحكم األصمي  وا 

 .1تخضع لسمطة القاضي التقديرية
من نفس القانون عمى  000 غرامة الحقة عمى صدور الحكم األصمي: فقد نصت المادة -9
تقوم الجية  ،د تدابير التنفيذحدّ نفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تُ ت في حالة عدم: "أنو

 .2"غرامة تيديديةبليا تحديد أجل لمتنفيذ واألمر  القضائية المطموب منيا ذلك بتحديدىا، ويجوز
 .3لمسمطة التقديرية مثمو مثل سابقو اوبطبيعة الحال يبقى طمب القضاء بيا من عدمو خاضعً 

 ر بالغرامة التهدیدیة ضد اإلدارةشروط األم الفرع الثاني:
 اإلدارة ضد التيديدية بالغرامة األمر في اإلداري القاضي بيا يتمتع التي السمطة إن

اّل كان األمر بيا عرضة  مرىونة بشروط يجب توافرىا في الحكم القضائي محل التنفيذ، وا 
 ، وىذه الشروط تتمثل فيما يمي:صلمنق
 كوم له توقیع الغرامة التهدیدیةطمب المح :أولً 

األصل أن القاضي ال يوقع الغرامة التيديدية من تمقاء نفسو، وىذا الذي ذىب إليو 
إعمااًل بالمبدأ القائل: "بأن القاضي ال يحكم بما ال يطمب منو"، إال ما  ذلكالجزائري، و المشرع 

 .4ا الحكم بالغرامة التيديدية كشرط أولتعمق بالنظام العام، لذا يتقدم الدائن طالبً 
من  000و 008فيما يخص ىذا الشرط، أن المادتين وما الحظتو ي الشخصي يوحسب رأ

، ألن الطمب الذي يتقدم بو صاحب الشأن أو عدم الوضوح من الغموض ق.إ.م.إ يكتسييما نوع
الغرامة التيديدية، توقيع األمر بالتنفيذ وليس  ن يخّص االمادتالصياغة التي جاءت بيا حسب 

 أنيا تخضع لمسمطة التقديرية لمقاضيب سمطة توقيع الغرامة التيديدية تظير وىو ما يجعل
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الصياغة ن باالمادت أن تأتي أقترحوعميو و توقيعيا دون طمب من صاحب الشأن، اإلداري ويمكن
 التالية: 
، أعاله 070و 070يجوز لمجية القضائية اإلدارية المطموب منيا اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا لممادتين " -

 ."أن تأمر بغرامة تيديدية، مع تحديد تاريخ سريان مفعولياصاحب الشأن من وبطمب 
في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجية القضائية " -

، كما األمر بغرامة تيديدية صاحب الشأنمن وبطمب  لياالمطموب منيا ذلك بتحديدىا، ويجوز 
 ."تحديد أجل لمتنفيذ يجوز ليا

 در عن إحدى جهات القضاء اإلداريوجود حكم قضائي صا ا:ثانیً 
فإن استخدام أسموب التيديد المالي  ،ق.إ.م.إمن  000و 008ا لنص المادتين وفقً 

يفترض بداىة وجود حكم أو قرار أو أمر صادر عن جية قضائية إدارية، وىي مجمس الدولة 
ا عمى ىذا الشرط تستبعد من نطاق تطبيق الغرامة التيديدية األحكام أو المحاكم اإلدارية، وترتيبً 

 .لعاديةلمحاكم االصادرة عن ا
  اا معینً اتخاذ اإلدارة تدبیرً  القضائي وجوب أن یتطمب تنفیذ الحكم ا:ثالثً 

يعبر ىذا الشرط عن الصمة الوثيقة بين سمطة األمر وسمطة توقيع الغرامة التيديدية، 
ويفترض ىذا الشرط حتى يمكن لمقاضي اإلداري استخدام أسموب الغرامة التيديدية أن يتضمن 

ا عمى اإلدارة بالقيام بعمل معين يتمثل في اتخاذ إجراء أو قرار المطموب تنفيذه التزامً الحكم 
إ: "عندما يتطمب األمر أو .من ق.إ.م 070و 070وىو ما يستشف من نص المادتين  ،1محدد
أو القرار إلزام أحد األشخاص المعنوية العامة أو ىيئة تخضع منازعاتيا الختصاص  الحكم

 .2الجيات القضائية اإلدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة..."
 لمتنفیذ: القضائي قابمیة الحكم  ا:رابعً 

                                                           

غنادرة عائشة، التوجيات الحديثة لسمطات القاضي اإلداري في مجال تنفيذ األحكام الصادرة ضد اإلدارة، مرجع سابق،  - 1
 .930ص
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القيام  مصدر ىذا الشرط أنو ال تكميف بمستحيل وال إجبار عمى شيء إال إذا كان من الممكن
وعمى ذلك فميس من المتصور أن يقوم القاضي اإلداري باستخدام التيديد المالي الالحق  ،بو

 .1عمى صدور الحكم أو القرار إذا كان التنفيذ مستحيالً 
 القضائي ثبوت امتناع اإلدارة عن تنفیذ الحكم ا:خامسً 

ا فتبدي أي ثبوت عدم التنفيذ سواء كان بشكل صريح عندما تبمغ اإلدارة بالحكم رسميً 
أشير المنصوص  83امتناعيا الصريح عن التنفيذ، أو كان بشكل ضمني عندما تنقضي مدة 

إ أو تنقضي المدة التي حددتيا الجية القضائية المصدرة .من ق.إ.م 007عمييا في المادة 
 .2من نفس القانون 070لمحكم أو القرار حسب المادة 

 التهدیدیةاحترام اآلجال في طمب الغرامة  ا:سادسً 
إ عمى أنو: "ال يجوز تقديم طمب إلى المحكمة اإلدارية من .من ق.إ.م 007تنص المادة 

أجل تنفيذ األمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكميا النيائي وطمب الغرامة التيديدية لتنفيذه، 
( 83عند االقتضاء، إال بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عميو، وانقضاء أجل ثالثة )

 ... أ من تاريخ التبميغ الرسمي لمحكمأشير، يبد
لممحكوم عميو، التخاذ  في الحالة التي تحدد المحكمة اإلدارية في حكميا محل التنفيذ أجالً  ...

 .3تدابير تنفيذ معينة، ال يجوز تقديم الطمب إال بعد انقضاء ىذا األجل"
التيديدية في حالة امتناع اإلدارة عن ال يجوز تقديم طمب الغرامة من خالل ىذه المادة 
لمحكم، كما ال يجوز طمب  أشير من تاريخ التبميغ الرسمي 83تنفيذ األحكام إال بعد فوات 

 .4في حالة قيام القاضي بتحديد أجل لمتنفيذ إال بعد انقضاء ىذا األجل ذلكالغرامة التيديدية ك
                                                           

غنادرة عائشة، التوجيات الحديثة لسمطات القاضي اإلداري في مجال تنفيذ األحكام الصادرة ضد اإلدارة، مرجع سابق،  - 1
 .930ص
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من نفس القانون عمى أنو: "في حالة رفض التظمم الموجو إلى اإلدارة من  000ونصت المادة 
أجل تنفيذ الحكم الصادر عن الجية القضائية اإلدارية، يبدأ سريان األجل المحدد في المادة 

 .1"أعاله، بعد قرار الرفض 007
أجل رفع الطمب بالغرامة التيديدية بين ىذه المادة أنو في حالة رفع تظمم من أجل التنفيذ، يبدأ تُ 

 .2في السريان بعد تاريخ قرار رفض التظمم
ا، حيث أّن ا وجوبيً مع ذلك، فإن توّفر ىذه الشروط، ال يجعل من الحكم بالغرامة التيديدية أمرً 

ا يخضع لمسمطة ا جوازيً ذلك ال يمزم القاضي اإلداري بالحكم بيا، بل تبقى ىذه المسألة أمرً 
إ التي .من ق.إ.م 000والمادة  008وىو ما نصت عميو المادة  ،3لمقاضي اإلداريالتقديرية 

 تضفي الطابع الجوازي لمغرامة التيديدية.
 نطاق سمطة القاضي اإلداري في األمر بالغرامة التهدیدیة الفرع الثالث:

اإلدارة، يتمتع القاضي اإلداري بسمطات واسعة في مسألة األمر بالغرامة التيديدية ضد 
(، أوالً ضد اإلدارة ) ويمكن حصر تمك السمطات في تحديد مقدار الغرامة التيديدية المأمور بيا

(، إلى جانب سمطة تصفيتيا أو اإلعفاء اثانيً تحديد مدة وميعاد سريان تمك الغرامة التيديدية )
 .4(اثالثً منيا عند االقتضاء )

 تحدید مقدار الغرامة التهدیدیة :أولً 
 لمقاضي اإلداري الحرية الكاممة في تقدير المبمغ المالي المحكوم بو ضمن األمر بالغرامة

إلى حد  المجال تتسعالتيديدية، بغض النظر عما لحق المحكوم لو من ضرر، فسمطتو في ىذا 
ا، وال يتقيد فيو ا تحكميً ا غير متناسب والضرر، فيكون تقديره ليا تقديرً ا ماليً كبير كتحديده مبمغً 

                                                           

 ، مرجع سابق.من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 000المادة  - 1
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إاّل بمراعاة القدر الذي يرى أنو منتج في تحقيق غايتيا، وىي إخضاع اإلدارة وحمميا عمى تنفيذ 
 .منطوق حكم اإللغاء

بناء عمى ذلك، فإنو: "يجوز لمجية القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التيديدية إلى 
الخزينة العمومية"، وقد ال يشترط وجود  المدعي إذا تجاوزت قيمة الضرر، وتأمر بدفعو إلى

المبمغ  ، واألكثر من ذلك، فإنو يجوز لمقاضي اإلداري في حالة ما إذا تبين لو أنّ الضرر أصالً 
قيمتو  الذي حكم بو ضمن الغرامة التيديدية غير كاف لحمل اإلدارة عمى التنفيذ، أن يرفع من

قبل مباشرة  مسألة تنفيذ الحكم، وىذا يكون متى طمب المدعي ذلك أو تبين لو مسمك اإلدارة من
الضرورة، وذلك  ا تخفيض الغرامة التيديدية أو إلغائيا عندعممية التصفية، كما يجوز لو أيضً 

 .1فجائي قوة قاىرة أو حادث إذا تحّقق من أن عدم تنفيذ اإلدارة لمحكم يرجع إلى
من ق.إ.م.إ عمى أن الغرامة التيديدية  009المادة  نص فيأن المشرع الجزائري إلى  نشيروىنا 

تكون مستقمة عن تعويض الضرر، ولكن األمر المالحظ أن صاحب الشأن الذي طمب توقيع 
يستفيد من الغرامة )الغرامة التيديدية يستفيد في ىذه الحالة من تعويضين بطريقة غير مباشرة 

الغرامة  طالبال يستفيد  :ئلمع المبدأ القا وىذا ما يتنافى (الضررعن تعويض  منو  ،التيديدية
 من تعويضين. التيديدية

عن كيفية تحديد مقدار الغرامة التيديدية، فبعد انقضاء الميمة التي حددىا القاضي اإلداري  ماأ
ا حتى لإلدارة التخاذ إجراءات تنفيذ الحكم دون قياميا بذلك، تسري الغرامة التيديدية تصاعديً 

ضربو القاضي اإلداري لتوقف سريانيا، أو حتى يتم تنفيذ الحكم، وعندئذ يقوم الموعد الذي 
القاضي بحساب القيمة الكمية لمغرامة، والتي يتوصل إلييا بعممية حسابية بسيطة، مفادىا 
حاصل ضرب عدد األيام التي تأخرت فييا اإلدارة عن التنفيذ، ابتداء من اليوم الموالي لمميمة 

 ية يوم تنفيذ الحكم في معدل الغرامة اليومي.القضائية، إلى غا

                                                           

 ، ، مرجع سابق80-80ارة في ظل قانون أسامة جفالي، سمطة القاضي اإلداري في األمر بالغرامة التيديدية ضد اإلد - 1
 .793-799ص  ص



الفصل الثانً: سلطت توجيه األوامز كوسيلت إلجبار اإلدارة على تنفيذ 

 أحكام القاضً اإلداري 
 

   68 
 

 ومیعاد سریان الغرامة التهدیدیة تحدید مدة ثانیا:
 وال مدة ذلك، ألنيا مسألة معطيات ،لم يحدد المشرع لحظة سريان الغرامة التيديدية

 واقعية تختمف من قضية إلى أخرى، وبذلك فإنيا تتوّقف عمى السمطة التقديرية لمقاضي
مسألة  فإنو يتمتع بسمطة واسعة في من ثملكونو المطمع األكبر عمى تمك المعطيات، و اإلداري، 

 .نياسريا تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقيا سريان الغرامة التيديدية وكذلك ميعاد
 د ميعاد سريان الغرامة التيديديةتحدي -0

 اذ المعجل، رغم طرقإذا كان من الثابت أّن األحكام القضائية اإلدارية مشمولة بالنف
 فإنو ال يوجد ما يمنع القاضي اإلداري من تنفيذىا،الطعن العادية وغير العادية، والتي ال توقف 

القضائي  أن يحدد ميعاد سريان الغرامة التيديدية منذ اليوم األول الذي يمي تبميغ اإلدارة بالحكم
المتضمن األمر بالغرامة التيديدية، إال أّن المنطق يقتضي منح اإلدارة ميمة قضائية لمتنفيذ 

 تأخذ أن -كبير وبشكل – يمكن الّطوعي التنفيذ إجراءات أن طالما طبيعي أمر وىذا ا،طوعً 
 .اا معينً وقتً 

 الحرية الكاممةمن ىنا تظير سمطة القاضي اإلداري في ىذه المسألة أيضا، حيث أّن لو 
 في تحديد الميمة التي يفترض أن تمنح لإلدارة من أجل التنفيذ الطوعي، وذلك حسب متطمبات

 ر القاضي اإلداري في ذات الحكم ىذه الميمة،وخصوصية عممية تنفيذ الحكم القضائي، فيقرّ 
 االمتناع بذلك،مع اإلشارة إلى بدء سريان الغرامة التيديدية ثم موعد انتياءىا، وتحقق عنصر 

أما في حالة تنفيذ اإلدارة الحكم خالل الميمة التي حددىا القاضي اإلداري، فإنو ال يوجد ما 
 .1يبرر الحديث في موضوع الغرامة التيديدية، حتى لو تضمنيا الحكم

  

                                                           

 ، مرجع سابق، 80-80أسامة جفالي، سمطة القاضي اإلداري في األمر بالغرامة التيديدية ضد اإلدارة في ظل قانون  - 1
 .799-793ص ص 



الفصل الثانً: سلطت توجيه األوامز كوسيلت إلجبار اإلدارة على تنفيذ 

 أحكام القاضً اإلداري 
 

   60 
 

 ديد مدة سريان الغرامة التيديديةتح -9
 إاّل أن المشرع لم يضع معاييرأشارت إلى ىذه السمطة،  إ.ممن ق.إ. 008مع أّن المادة 

 معينة لتحديد الفترة الزمنية التي يستغرقيا سريان الغرامة التيديدية، مما يستنتج أنو يكون
 كوسيمة –قد أخضع ذلك لمسمطة التقديرية لمقاضي اإلداري، فصحيح أّن الغرامة التيديدية 

يتقيد بو القاضي اإلداري، ينبغي أن يكون ليا حد زمني معين يجب أن  - إجبار غير مباشرة
غير أّن ليذا األخير الحرية المطمقة في المفاضمة بين عدة خيارات من أجل تبيان ىذه الحدود 
الزمنية، حيث لو أن يختار مدة زمنية معينة يستغرقيا سريان الغرامة التيديدية ويتوّقف عند 

منعو بعد ذلك من تمديد ىذه دون أن يوجد ما ي ،نيايتيا، كأن تكون لمدة شير أو أكثر أو أقل
كما لو أيضا إما أن يترك المدة دون تحديد، وفي ىذه الحالة يكون ، المدة إن اقتضى األمر

ما أن ينص صراحة في منطوق حكمو  الحد األقصى ليا ىو تمام تنفيذ حكم اإللغاء، وا 
الحالتين  عمى أنيا تظل سارية حتى تمام التنفيذ، وفي، المتضمن األمر بغرامة التيديدية
التيديدية وال يتوّقف سريانيا إاّل بتمام تنفيذ حكم اإللغاء، أو  األخيرتين تتضاعف قيمة الغرامة

ا من أّن اإلدارة لن تنفذ مداه، بأن يتأّكد فيو القاضي اإلداري يقينيً  إلى أن يبمغ اليأس من التنفيذ
سريان ويبدأ القاضي اإلداري في الزمني ليا، فعندئذ تتوّقف عن ال ىذا الحكم ميما بمغ السريان

 1إجراءات تصفيتيا.
 تصفیة الغرامة التهدیدیة ثالثا:

تعد تصفية الغرامة التيديدية الوسيمة الوحيدة لمضغط الحقيقي عمى اإلدارة، وذلك في 
ظل استحالة استخدام وسائل التنفيذ الجبري ضدىا، فالتصفية ىي العممية التي تضاعف من 
عنصر التيديد والزجر في الغرامة التيديدية، وسبب ذلك أنيا ىي المحظة التي تتحول فييا من 
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يديدي قد يرتب أثره المالي وقد ال يرتبو، إلى جزاء ردعي وزجري ينتج عن عدم مجرد إجراء ت
 وسيتم تناول ىذه السمطة من خالل نقطتين: ،1تنفيذ الحكم القضائي

 طمب تصفية الغرامة التيديدية -0
تبعيا غير مستقل عن األمر بيا، إذ ىو امتداد  اً يعد طمب تصفية الغرامة التيديدية إجراء

طبيعي لو، تولد عنو وترتب عميو، فيمكن تقديمو من طرف صاحب الشأن كباقي الطمبات 
األخرى، كما يمكن لمقاضي اإلداري التصدي لذلك من تمقاء نفسو، بحيث أنو متى رأى أّن 

 ة حتى دون تقديم طمب بذلك منتدابير التنفيذ التي أمر بيا لم تنفذ، باشر إجراءات التصفي
تعد صاحب الشأن، وال يعتبر في ىذه الحالة أنو قد حكم بما لم يطمب منو، إذ أّن التصفية ىنا 

وذلك إن لم يقرر القاضي اإلداري إعفاء اإلدارة منيا، وىذا الموقف  ،بيانتيجة حتمية لألمر 
 .صريحا من المشرع كان
 التيديديةصفية النيائية لمغرامة الت -9

إنو  حيث اإلداري،إّن التصفية النيائية لمغرامة التيديدية شيء متروك لسمطة القاضي 
 متى امتنعت اإلدارة عن التنفيذ الكمي أو الجزئي، أو حتى في حالة التأخر في التنفيذ، فإن

كما  ،ائية، وذلك بعد تحديد المبمغ النيائينيلمقاضي اإلداري القيام بتصفية ما حكم بو تصفية 
ىا عند ؤ أّن لو إلغاؤىا كمية، حيث "يجوز لمجية القضائية تخفيض الغرامة التيديدية أو إلغا

  2.الضرورة"
 إن القاضي اإلداري في ىذا المقام يممك، سمطة تكاد تكون مطمقة؛ إذ أنو يتمتع بسمطة

 عمييا استثناء وىوتصفية الغرامة التيديدية أو إنقاصيا أو إلغائيا، غير أّن ىاتو السمطة يرد 
عدم جواز الزيادة في المبمغ النيائي المصّفى لمغرامة التيديدية، فال يمكن لمقاضي اإلداري أن 
ن كان لو أن يمغيو أو أن يأمر بمبمغ أقل، وعميو، فإّن  يحكم بمبمغ أكبر من المبمغ المصّفى، وا 
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غرامة كما ىي أو تخفيض لقاضي التصفية الخيار بين ثالثة أمور: إلغاء الغرامة، إبقاء ال
 مقدارىا، ويخضع في ذلك لضابطين:

أوليما مؤداه أنو ال يجوز لو زيادة معدل الغرامة الذي حدده سابقا، باعتباره الحد األقصى  -
 الذي رأى فيو القدر المالئم لحث اإلدارة عمى التنفيذ، تقديرا لظروف الحال عند األمر بالغرامة

 التيديدية.
إنو يأخذ في الحسبان عند ممارستو لمتعديل أو اإللغاء، جسامة خطأ اإلدارة الثاني، ف اأم -

 .1ومدى سوء نيتيا في عدم التنفيذ، ومراعاة حالة الضرورة ومبررات اإلدارة في عدم التنفيذ
ا في ا كبيرً ال خالف أن االعتراف بسمطة األمر قد أحدث تغييرً وفي األخير يمكن القول أنو 

اإلداري خاصة في دعاوى تجاوز السمطة، ومن مظاىر التغيير تدعيم سمطة وظيفة القاضي 
القاضي في مواجية اإلدارة ذاتيا، فمم يعد القاضي اإلداري يكتفي بإلغاء القرارات اإلدارية 
نما أصبح يممي عمى اإلدارة ما يتوجب القيام بو، أي انتقال دور القضاء من اإللغاء  وحسب، وا 

 .2تيب المشروعية بصورة كاممةالمجرد إلى إعادة تر 

                                                           

، ، مرجع سابق80-80قانون أسامة جفالي، سمطة القاضي اإلداري في األمر بالغرامة التيديدية ضد اإلدارة في ظل  - 1
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 أوامر لإلدارة هیفي توج االستعجالي : سلطة القاضي اإلداريالمبحث الثاني
ًيتطمبودخولياًفيًنزاعاتًمعًاألفراد،ًوماًفيًبًتسباًالتساعًنشاطًاإلدارةًوالذيًنظرًً

منًنيضةًتشريعيةًتسايرًىذاًالنشاطًفيًمختمفًمجاالتو؛ًفإنًالضرورةًأوجبتًتنظيمًقضاءً
إداريًبماًيميزهًعنًالقضاءًالعاديًوبماًيتطمبوًمنًتدابيرًسريعةًلحمايةًالحقوق،ًلذاًأصبحً

بسببًكثرةًالمنازعاتًالتيًيمجأًً،وجودًقضاءًمستعجلًإلىًجانبًالقضاءًالعاديًأمًراًضرورًيا
ادًإلىًعرضياًعمىًالقضاء،ًومنياًمنًالًيحتملًالتأخيرًالرتباطياًبظروفًاالستعجالًاألفًر

ً.1التيًتستدعيًطمبًالحمايةًالقضائيةًالعاجمة
المتضمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلدارية،ًنجدًأنًالمشرع8Aًً-@8بالرجوعًإلىًقانونًرقمًًو

سمطاتًوصالحياتًالقاضيًاإلداريًالجزائريًقامًبإصالحًقانونيًجذاب،ًيعكسوًالتوسيعًمنً
طرقًفيًنتوليذاًارتأيناًأنً،2ًباًباًبأكممواالستعجاليًفيًتوجيوًأوامرًلإلدارة،ًحيثًخصصًلوً

ً ًىذا ًإلىالمبحث Bًمادةًفيًلإلدارةًأوامرًتوجيوًفيًاالستعجاليًاإلداريًالقاضيًسمطات
ًأوامرًتوجيوًفيًاالستعجاليًاإلداريًالقاضيً(،ًثمًسمطاتاألولًالمطمبالفوريً)ًاالستعجال

ً(.الثانيًالمطمبالعاديً)ًاالستعجالًمادةًفيًلإلدارة
في مادة  االستعجالي في توجیه أوامر لإلدارة اإلداري القاضي سلطات: األول المطلب

 االستعجال الفوري
ً ًالمواد ًفي ًمنصوصًعمييا ًالسمطات ًىذه ًوىيA9A،A:9،A:8ًًنجد ًق.إ.م.إ، من

ًسمطة Bًواالستعجالً،األساسيةًالحرياتًحمايةًمجالًفيًاالستعجاليًاإلداريًالقاضيًتضم
ًالقرارًتنفيذًوقفًبأمرًالمقترنةًاالستعجاليًاإلداريًالقاضيًسمطةًو(،ًالفرعًالثانيالتحفظيً)

                                                           

جابرًىادي،ًالقضاءًاإلداريًالمستعجلً)دراسةًمقارنة(،ًالمركزًالعربيًلمدراساتًوالبحوثًالعمميةًلمنشرًوالتوزيع،ًًنسرينً-1ً
ً.9A،ًص?89:،9ًط،ً-القاىرة-مصر

ًالخيلً-2ً 8Aً-@8حنانًعالوة،ًسمطاتًالقاضيًاإلداريًاالستعجاليًفيًتوجيوًأوامرًلإلدارةًفيًظلًقانونًًوًتوفيقًزيد
 .:8<،ًص@89:،ًجانفيً:9يةًجديدةًبضماناتًضعيفة"،ًمجمةًالباحثًلمدراساتًاألكاديمية،ًالعددً"إصالحاتًقانون
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ًالقضاءًًاإلداري ًتعريف ًإلى ًأواًل ًسَنْعَمُد ًالسمطات ًىذه ًإلى ًالتطرق ًوقبل ًالثالث(، )الفرع
ً.منًىذهًالدراسةً(الفرعًاألول)فيًًذلكًواالستعجاليًاإلداريً

 تعریف القضاء االستعجالي اإلداري الفرع األول:
ًاالستعجالًفيًالمغةBًأوال:
عجلBًًً"العربًلغةيقالًفيًًحيثًاالستعجال،ًلمصطمحًباالستنادًاالستعجاليًالقضاءًُعِرف
ًوأمرهًاستحثوًبمعنىًىوًواستعجموً،"واالنتظارًوالتأخيرًالبطءًضد،ًالسرعةًوىو،ًوعجمةًعجالًً

 .2سبقتمأأيًً﴾َأَعِجْمُتْمًَأْمَرًَرِبُكمًْ﴿وقولوًتعالىBًً،1وتقديموًسبقوًأنًيعجل
ًتعريفًقضاءًاالستعجالًفيًالفقوًاإلداريًثانیا:

نماًتركوًإلىًكلًمنًرجالًالفقوًالمشرعًالجزائريًتعريفًًًيعطًلم اًلمقضاءًاالستعجاليًاإلداري،ًوا 
Bًوالقضاء

ًاألستاذًعرفًالصددًىذاًوفيً،المستعجلًمقضاءلًومختمفةًعديدةًبتعريفاتًاإلداريًالفقوًتقدم
ً"بأنوًالمستعجلًالقضاءًإبراىيمًمحمودًمحمد Bًمنًعميياًيخشىًالتيًالمنازعاتًفيًالفصل
نماًالحق،ًبأصلًيمسًالًامؤقتًًًفصالًًًالوقتًفوات ًوقتيًإجراءًباتخاذًالحكمًعمىًيقتصرًوا 
ًالقائمةًاألوضاعًعمىًالمحافظةًبقصد،ًلمطرفينًممزم ًصيانةًأو،ًالظاىرةًالحقوقًاحترامًأو،

ً."المتنازعينًالطرفينًمصالح
ًالقضاءًاالستعجاليًاإلداري ًفرعًًًويعد ًالسريعًالتدخلًمنوًالغايةًاإلداري،ًالقضاءًفروعًمنا

ًمحتممةًدعوىًرفعًحينًإلىًذلكًوًاالستعجال،ًحالةًتبررىا،ًومؤقتةًعاجمةًتدابيرًاتخاذًبيدف

                                                           

ًشيادةًً-1ً ًلنيل ًمذكرة ًواإلدارية، ًالمدنية ًاإلجراءات ًقانون ًاإلداريًعمىًضوء ًاالستعجالي ًالقضاء ًاليادي، ًمحمد سفير
ًطاىر ًد. ًجامعة ًالجماعاتًالمحمية، ًتخصصًإدارة ً-سعيدة–مواليًًالماسترًفيًالقانون، ًالسياسية،، ًالحقوقًوالعموم ًكمية

ً.@8،ًص<89:
ً.;:صًمرجعًسابق،ًنسرينًجابرًىادي،ًالقضاءًاإلداريًالمستعجلً)دراسةًمقارنة(،ً-2ً
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ًالدعوىًكانتًإذاًالموضوعًفيًحكمًصدورًحينًإلىًأوًبعد،ًرفعتًتكنًلمًإنًالموضوعًفي
ً.1بالفعلًرفعتًقد
ًلمقضاءًليسًتعريفًالفرنسيًالمدنيةًاإلجراءاتًقانونًمن 484 الماّدةًنصًفيًوردًوقد

ّنماً،المستعجل ًعنًالصادرًالحكمًأي،  ordonnance de référéاالستعجاليًراألمًيفًرتعًفيًوا 
ًبناءًيصدرًمؤقتًحكمًىوًاالستعجاليًاألمر"ً:التاليًالنصًحسبًوىذاًاالستعجال،ًقاضي
ًيخولًالتيًالحاالتًفيًاستدعائو،ًبعدًأوًاآلخر،ًالطرفًبحضورًّنزاعالًفيًطرفًطمبًعمى

ً.2..."الموضوعًفيًالنزاعًعميوًيعرضًلمًلقاضًالقانون
 حمایة الحریات األساسیة واالستعجال التحفظيسلطة القاضي اإلداري في مجال  الفرع الثاني:

إنًالسمطةًالقضائيةًىيًحاميةًالحقوقًوالحرياتًاألساسية،ًوىوًماًنصتًعميوًالمادةً
ًالمجتمعًوالحريات،ًوتضمنًلمجميعًولكلًواحدًً?=9 ًالقضائية ً"تحميًالسمطة Bمنًالدستور

عززًالمشرعًالجزائريًمنًسمطةًالقاضيًاإلداريًًذلكول3ً"،المحافظةًعمىًحقوقيمًاألساسية
ً(.)أوالًًًلغرضًحمايةًىذهًالحرياتبمنحوًسمطةًتوجيوًأوامرًًذلكًوً،االستعجالي

،ًيوجدًفيًالنصوصًماًيشيرًإلىًىذاًالمصطمحًفال،ً"االستعجالًالتحفظي"فيًماًيخصًًأما
ً ًفيو ًمجرد ًتسمية ًتعبير ًلعبارةأو Bً ًالضرورية ًًالواردة"ًاألخرى"التدابير ًالمادة منA:9ًًفي

ًفيًالنقطةً)الثانية(ًمنًىذاًالفرع.ًسنفصلًفيوق.إ.م.إ،ًًو
 األساسیة الحریات لحمایة لإلدارة أوامر توجیه في االستعجالي اإلداري القاضي سلطة: أوالا 

عندماًيفصلًفيًً،يمكنًلقاضيًاالستعجال"ًإًعمىًأنوB.منًق.إ.مA:8ًتنصًالمادةً
نًيأمرًبكلًأكانتًظروفًاالستعجالًقائمة،ًًذاإعاله،ًأA9Aًليوًفيًالمادةًإالطمبًالمشارً

ًوأشخاصًالمعنويةًالعامةًساسيةًالمنتيكةًمنًاألاألًالتدابيرًالضروريةًلممحافظةًعمىًالحريات

                                                           

،ً?8سفيرًمحمدًاليادي،ًالقضاءًاالستعجاليًاإلداريًعمىًضوءًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلدارية،ًمرجعًسابق،ًصً-1ً
ً.8Aص
ً.98نفسو،ًصًالمرجعً-2ً
 ،ًمرجعًسابق.<89:ًمنًالدستورًالجزائريً?=9المادةًًً-3ً



الفصل الثانً: سلطت توجيه األوامز كوسيلت إلجبار اإلدارة على تنفيذ 

 أحكام القاضً اإلداري
 

   :8 
 

ًمقاضاتيا ًفي ًتخضع ًالتي ًاإلًالييئات ًالقضائية ًالجيات ًالختصاص ًأدارية ممارسةًثناء
 .وًغيرًمشروعًبتمكًالحرياتأاًاًخطيرًًمتىًكانتًىذهًاالنتياكاتًتشكلًمساسًًً،سمطاتيا

ساعةًمنًتاريخًتسجيلًً(@>)ربعينًأجلًثمانيةًًوأيفصلًقاضيًاالستعجالًفيًىذهًالحالةًفيً
ً.1"الطمب

ًاالستعجاليًمنًق.إ.م.إًلمقاضيًاإلداريA:8ًلقدًمنحًالمشرعًالجزائريًبموجبًالمادةً
المنتيكةًمنًقبلًاإلدارة،ًًاألساسيةلممحافظةًعمىًالحرياتًًالضروريةًالتدابيرسمطةًاألمرًبكلً

 Bالشروطًبدًمنًتوافرًمجموعةًمنًولكنًلممارسةًىذهًالسمطاتًالمعترفًلوًبياًضدًاإلدارةًال
ًحالةًاالستعجالً-9

وضعيةًضارةًأوًنكونًبصددًاالستعجالًعندماًيكونًمنًطبيعةًسموكًاإلدارةًأنًيخمقً
أيًأنًاالستعجالًيتحققًعندماًتظيرًأمور2ً،خطيرةًيصعبًتداركياًأوًإصالحياًفيًالمستقبل

ًالقرارًاإلداري،ً ًيقضىًبوقفًتنفيذ ًلم ًلو ًنتائجًيتعذرًتداركيا ًأو ًفواتًالوقت، يخشىًعمييا
شأنوًوىناكًمنًعرفًاالستعجالًعمىًأنوًالحالةًالتيًيكونًفيياًالحقًميددًبخطرًحالًومنً

ًكحالةًالبضائعًالقابمةًلمتمفًالمحجوزةًبمصالحًالجمارك.ً،3إحداثًضررًيصعبًإصالحو
ويجبًأنًتبقىًحالةًاالستعجالًقائمةًحتىًالفصلًفيًالدعوى،ًأماًإذاًقامتًبدايةًثمًانقضتً
ًفميسًمنًحقًالقاضيًاالستعجاليًالتدخلًألجلً ًفيًالدعوى، ًالسير ًأثناء ًاالستعجال حالة

ً.4تحمايةًالحريا
ً  

                                                           

ًمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلدارية،ًمرجعًسابق.A:8ًالمادةًً-1ً
ًالعاليًحاحةً-2ً ًاإلجراءاتًالمدنيةًًوًعبد ًلقانون ًوفقا ًاإلداريًاالستعجالي ًفيًسمطاتًالقاضي ًقراءة ًيعيشًتمام، آمال

 .@;9صً،ًب.س.ن،<8مجمةًالمنتدىًالقانوني،ًالعددً،8Aً-@8واإلداريةًرقمً

ً،@89:ًمارسً،89ًالعددًالحقيقة،ًمجمةًالجزائري،ًالتشريعًفيًاألساسيةًلمحرياتًالمستعجمةًالحمايةًنواصرية،ًحنانً-3ً
ً.@8-?8صًًص
ًوآمالًالعاليًعبدً-4ً ًالمدنيةًاإلجراءاتًلقانونًاوفقًًًاالستعجاليًاإلداريًالقاضيًسمطاتًفيًقراءةًتمام،ًيعيشًحاحة

 .@;9صًسابق،ًمرجعً،8A-@8ًرقمًواإلدارية
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ًجبًأنًتكونًدعوىًاإللغاءًقدًرفعتيً-:
ًعندماًاالستعجالًلقاضيًيمكن"إ،ً.اًمنًق.إ.مالمذكورةًسابقA:8ًًًوىذاًالشرطًوضعتوًالمادةً

ً"....أعالهA9Aًًالمادةًفيًإليوًالمشارًالطمبًفيًيفصل
ً ًالمادة ًفي ًإليو ًالمشار ًبعدمA9Aًًوالطمب ًفيو ًالمطعون ًاإلداري ًالقرار ًإلغاء ًطمب ىو

ًرفعًدعوىًإلغاءً ًسبقيا ًالحرياتًإالًإذا ًفميسًلمقاضيًاالستعجاليًحماية ًوبيذا المشروعية،
ًقرارًاإلداري.

ًوجودًمساسًبحريةًأساسيةً-;
ًالحرياتً ًمن ًبحرية ًالمساس ًيتم ًأن ًاالستعجالي ًالقاضي ًاختصاص ًالنعقاد البد

ًحري Bًمثل ًاألساسية، ًفي ًالحق ًوالتعبير، ًالرأي ًحرية ًالتنقل، ًالصناعةًة ًحرية اإلضراب،
ًإلخوالتجارة...

ًالمساسًبالحرياتًخطيرًوغيرًمشروعأنًيكونًً->
ًإلىًاتخاذً ليسًكلًاعتداءًعمىًالحرياتًحتىًولوًكانًغيرًمشروعًيؤديًبالضرورة

اًبالدرجةًالتيًالمساسًخطيرًًًذلكالتدابيرًمنًطرفًالقاضيًاالستعجالي،ًبلًيجبًأنًيكونً
األساسية،ًكماًالًيكفيًأنًيكونًانتياكًاألشخاصًالمعنويةًلمحرياتًتؤثرًحقيقةًعمىًالحريةً

ً.ذلكاًفقط،ًبلًيجبًأنًيكونًغيرًمشروعًكاألساسيةًخطيرًً
ذاًكانًاالنتياكًخطيرًلكنوًمشروعًامتنعًالقاضيًاالستعجاليًعنًالتدخلًالنتفاءًأىمًشرطًإف

ًيجبًأنًتكونًظاىرة ًاألخيرة ًوىذه ًالمشروعية، ًلمعيانًحتىًًالختصاصوًوىوًعدم وواضحة
ًيسمحًلمقاضيًبالتدخلًلوضعًحدًلسموكًاإلدارة.

ًأيًيجبًأنًنكونً ًالمشروعية، ًفيًعدم ًظاىرة ًأساسية ًالمساسًبحرية أيًيجبًأنًيكونً
بصددًشكًبشأنًمشروعيةًالقرارًاإلداري،ًفإذاًلمًيكنًبمقدورًالمدعيًإثباتًوجودًشكًبسيطً

ًفميسًباس ًاإلداري، ًالقرار ًمشروعية ًالقرار،ًبشأن ًليذا ًحد ًووضع ًاالستجابة ًالقاضي تطاعة
ً.وتقديرًمدىًالخطورةًمتروكًلمقاضيًوالذيًيقدرهًحسبًالحالة
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ًالحرياتً ًعمى ًلمحفاظ ًتدبير ًبأي ًالنطق ًفممقاضي ًالمذكورة ًالشروط ًىذه ًكل ًاجتمعت فإذا
ًوأربع ًثمان ًأجل ًفي ًوىذا ً)ياألساسية، ًىذهً@>ن ًوتكون ًالطمب، ًتسجيل ًتاريخ ًمن ًساعة )

ً.1لتدابيرًمؤقتةا
 التحفظي االستعجال ا:ثانیا 

ًيشيرًإق.إ.م.ًفيًيوجدًوالًالتقميدي،ًاالستعجاليًالقضاءًوىو ًىذهًإلىًصراحةًما
نماًالتسمية، ً.2"...ًالضروريةًاألخرىًالتدابيرًبكلًاألمر"ًعمىًبالنصًالمشرعًاكتفىًوا 

ًًفيحيثًجاءً ًف.منًق.إ.مA:9ًنصًالمادة ،ًالقصوىًاالستعجالًحالةً"فيBًكاآلتي89ًإ
ًقرارًأيًتنفيذًعرقمةًاألخرى،ًدونًالضروريةًالتدابيرًبكلًيأمرًأنًاالستعجالًيجوزًلقاضي

ً.3"...االداريًالمسبقًالقرارًغيابًفيًولوًعريضةًعمىًأمرًبموجبًداري،إ
الوقايةًمنً،ًأوً)تآكلًمبنى(ًفموضوعًىذهًالتدابيرًالتحفظيةًىوًالوقايةًمنًتفاقمًوضعيةًضارة

ًغيرًمشروعة ًبدًوًاستمرارًوضعية ًبناء ًعامة، ًأوًترخيص(ًن)احتاللًغيرًمشروعًلممكية ،
،ًأوًالحفاظً)حقًالمواطنًفيًاالطالعًعمىًمستند(ًضمانًحمايةًحقوقًومصالحًطرفًما

ً.4عمىًالمصمحةًالعامة
ًالتدابيرً ًيميز ًأن ً"أخرى" ًمصطمح ًخالل ًمن ًأراد ًالمشرع ًأن ًإال ًىنا ًاإلشارة وتجدر

ًكماًيمكنالمتخذةًفيًإطارًاالستعجالًالتحفظيًعنًتمكًالمتخذةًفيًإطارًالحرياتًاألساسية،ً
ًًوصف ً"أخرى" ًكممة ًالتحفظيًالذيًبأنيا ًالتكميميًلدعوىًاالستعجال ًفقطًعمىًالطابع تدل

5ً.اشتراطًعدمًعرقمةًتنفيذًقرارًإدارييظيرًخاصةًمنًخاللً

                                                           

ًالعاليًحاحةً-1ً ًاإلجراءاتًالمدنيةًًوًعبد ًلقانون ًوفقا ًاإلداريًاالستعجالي ًفيًسمطاتًالقاضي ًقراءة ًيعيشًتمام، آمال
 .A;9-@;9صًًصمرجعًسابق،ً،8Aً-@8واإلداريةًرقمً

ً.A;9المرجعًنفسو،ًصً-2ً
ً،ًمرجعًسابق.منًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلداريةA:9ًالمادةًً-3ً
 .><االستعجاليًاإلداريًعمىًضوءًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلدارية،ًمرجعًسابق،ًصسفيرًمحمدًاليادي،ًالقضاءًً-4ً

اإلجراءاتًًغنيًأمينة،ًاالستعجالًفيًالموادًاإلداريةًًفيًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلدارية،ًمذكرةًماجستير،ًتخصصً-5ً
 .9;9صً،:89:ًجامعةًوىران،ًوالتنظيمًالقضائي،
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ًنستنتجًشروطًالنطقًبالتدابيرًالتحفظيةBًسابًقاالمذكورةA:9ًًومنًخاللًنصًالمادةً
ًالقصوىًاالستعجالحالةًً-9

ًحيثًأنً ً)القصوى(، ًلعبارة ًالمشرع ًاستعمال ًىو ًالحالة ًىذه ًفي ًيكمن ًالذي والفارق
ًىيًا ًالتيًالًل"حالةًاالستعجالًالقصوى" ًوكمثالًعمىًتقبلًالتأخيرًولوًلساعاتحالة ًذلك،

وتقديرًحالةًاالستعجالًالقصوى1ًً،إثرًإنجازًأشغالًبقربواالنييارًالحائطًالذيًيوشكًعمىً
ً.2متروكًلقاضيًاالستعجال

ًشرطًعدمًعرقمةًتنفيذًقرارًإداريً-:
ًالقرارً ًوقف ًإلى ًيؤدي ًأن ًشأنو ًمن ًالمطموب ًالتدبير ًكان ًإذا ًأنو ًالشرط ًىذا مفاد

ألنًالقاعدةًالعامةًىيًنفاذًالقراراتًاإلداريةًوترتيبيا3ًً،اإلداريًحكمًالقاضيًبعدمًاالختصاص
آلثارىاًالقانونيةًمنذًصدورىاًوالًيجبًاالعتداءًعميياًأوًتوقيفياًإالًإذاًشابياًعيبًمنًعيوبً

ً.4المشروعية
ًشرطًعدمًالمساسًبأصلًالحقً-;

ًأيًالموضوعًتمسًتحفظيةًبتدابيرًيأمرًنأًاالستعجاليًالقاضيًصالحياتًمنًليس
ًًوًأصل ًالحق، ًالمادة ًتؤكده ًما ًق.إ.م.ً@A9ىو ًاالستعجاليًمن ًالقاضي ً"يأمر Bًبقوليا إ

ً.بالتدابيرًالمؤقتة
ًالًينظرًفيًأصلًالحق،ًويفصلًفيًأقربًاآلجل".

ًقاضيًًذلك ًصالحيات ًمن ًىو ًنيائية ًبصورة ًالموضوع ًفي ًوالنظر ًالنزاع ًفي ًالفصل ألن
ً،الموضوع،ًوليسًالقاضيًاالستعجاليًالذيًالًتحوزًتدابيرهًعمىًحجيةًالشيءًالمقضيًفيو

                                                           

ً.>:9االستعجالًفيًالموادًاإلداريةًًفيًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلدارية،ًمرجعًسابق،ًصغنيًأمينة،ًً-1ً
 .=<صسفيرًمحمدًاليادي،ًالقضاءًاالستعجاليًاإلداريًعمىًضوءًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلدارية،ًمرجعًسابق،ًً-2ً
 .=:9المدنيةًواإلدارية،ًمرجعًسابق،ًصغنيًأمينة،ًاالستعجالًفيًالموادًاإلداريةًًفيًقانونًاإلجراءاتًً-3ً
ًالعاليًحاحةً-4ً ًاإلجراءاتًالمدنيةًًوًعبد ًلقانون ًوفقا ًاإلداريًاالستعجالي ًفيًسمطاتًالقاضي ًقراءة ًيعيشًتمام، آمال

ً.A;9،ًمرجعًسابق،ًص8A-@8واإلداريةًرقمً
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ًإلىًحينًالفصلًفيًالنزاعًذلك ًتدابيرًمؤقتة ًإجراءًإالًىوًالتحفظيًماًجراءاإلً،ًوألنألنيا
ًيؤديًوىذاًالدعوى،ًفيًالنيائيًالفصلًحتىًالحقًأصلًعمىًالحفاظًىدفوًمؤقت ًإلىًما
ًمنًتتيربًماًاغالبًًًوالتيًاإلدارة،ًتعسفًضدًاألفرادًوحرياتًحقوقًلحمايةًضماناتًتوفير

ً.1العامًالنظامًعمىًالمحافظةًغطاءًتحتًالمسؤولية
ًالقرار اإلداري تنفیذ وقف بأمر المقترنة االستعجالي اإلداري القاضي سلطة :لثالفرع الثا

ًحسنًبدعوىًصدورىا،ًبعدًمباشرةًاإلداريةًالقراراتًبنفاذًالقاضيةًالعامةًلقاعدةاإنً
ًأفًالقضائية،ًالرقابةًبفعلًمطمقةًتعدًلمًواطرادًبانتظامًالعامًالمرفقًسير ًلمقاضيًصبحقد

ًذلكًوراءًمنًوالغايةً،الشروطًتوفرتًكمماًاجزئيًًًأوًاكميًًًالتنفيذًوقفًسمطةًاالستعجاليًاإلداري
ًلممراكزًمؤقتةًحمايةًتوفيرًأخرىًجيةًومنًجية،ًمنًاألساسيةًالحريةًممارسةًاستمرارًحماية

ماًجاءًفيًالمادةًًذلكوماًيبررًً،2القرارىًاإلدارةًتنفيذًحالةًفيًزوالياًخشيةًالمؤقتةًالقانونية
ًالقرارًتنفيذًداريةاإلًالمحكمةًمامأًالمرفوعةًالدعوىًتوقفًإًالتيًنصتBً"المنًق.إ.م.ً;;@
غيرًأنوًيمكنًلممحكمةًاإلداريةًأنًذلك،ًًخالفًعمىًالقانونًينصًلمًماًفيو،ًداريًالمتنازعاإل

ً.3تأمرًبناءًعمىًطمبًالطرفًالمعنيًبوقفًتنفيذًالقرارًاإلداري"
ًت ًعمىًأنوBً"عندمامنًق.إ.م.A9Aًنصًالمادةًكما ًبالرفض،ولوًًداريإًبقرارًمراألًيتعمقًإ
ًتنفيذًىذاًبوقفًيأمرًأنًاالستعجالًلقاضيًيجوزًجزئي،ًوأًكميًإلغاءًطمبًموضوعًويكون
ًذلك.ًتبررًاالستعجالًظروفًكانتًمتىًمنوًمعينةًآثارًوقفًوأًالقرار

                                                           

ًالعاليًحاحةً-1ً ًًوًعبد ًاإلداري ًفيًسمطاتًالقاضي ًقراءة ًيعيشًتمام، ًاإلجراءاتًالمدنيةًآمال ًلقانون ًوفقا االستعجالي
 .A;9،ًمرجعًسابق،ًص8A-@8واإلداريةًرقمً

2ً-ًً ًاألساسية، ًالحريات ًلحماية ًضمانة ًاالستعجالي ًاإلداري ًالقاضي ًسمطات ًيعقوبي، ًاالجتماعيةًيوسف ًالعموم مجمة
ً.>?9ص،ً<89:،ًديسمبرً:9العددًً،واإلنسانية

ًونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلدارية،ًمرجعًسابق.قانمنA9Aًًوالمادةًً;;@المادةًً-3ً
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القرارًًمشروعيةًحولًجديًشكًحداثإًشأنوًمنًخاصًوجوًوجودًمنًالتحقيقًلوًظيرًومتى
ًوقفًأثرًينتييً.اآلجالًأقربًفيًالقرارًإلغاءًطمبًفيًيفصلًالتنفيذ،ًبوقفًيقضيًعندما
ً.1"الطمبًموضوعًفيًالفصلًعندًالتنفيذ

ًبوقفًبالنطقًاالستعجاليًلقاضياًلتمكينًتوفرىاًالواجبًفمنًخاللًىذاًالنصًنستنتجًالشروط
ًاإلداريBًالقرارًتنفيذ
Bًلمقاضيًاالستعجاليًبالنطقًبوقفًتنفيذًالقرارًاإلداريًبًتوفرىاًلتمكينالشروطًالواج :أوالا 
ًأنًتكونًدعوىًاإللغاءًقدًرفعتً-9

ًالشرطًمنًالمادةً ًفإنًطمبًوقفًالتنفيذًأمامA9Aًًيستنبطًىذا المذكورةًأعاله،ًوبيذا
ًأمامً ًجزئيًلمقرارًاإلداريًمرفوعة ًكميًأو ًدعوىًإلغاء القاضيًاالستعجاليًيجبًأنًتسبقو

الموضوع،ًويجبًأنًتكونًىذهًالدعوىًمستوفيةًلجميعًشروطياًالشكميةًخاصةًشرطًقاضيً
الًفإنًلمقاضيًاالستعجاليًالحقًً،2ق.إ.م.إ(8ً;@)مًالميعادًوشرطًالتظممًاإلداريًالمسبق وا 

اًضدًدعوىًمادامًالقرارًاإلداريًأصبحًمحصنًًًذلكفيًرفضًدعوىًوقفًالتنفيذًلعدمًجدوىً
ًاإللغاء.

تكونًدعوىًاإللغاءًقدًرفعتًأمامًنفسًالجيةًالقضائية،ًوىناًنقصدًأمامًنفسًكماًيجبًأنً
ًالمحكمةًالناظرةًفيًالدعوىًاالستعجالية.

ًشرطًاالستعجالً-:
إًبقولوBً.منًق.إ.مA9Aًىذاًالشرطًبدييي،ًوقدًأشارًإليوًالمشرعًالجزائريًفيًالمادةً

ًتبرًّ ًاالستعجال ًظروف ًكانت ً"...متى ًالذلكر ًوبيذا ًلمقاضيًً..."، ًاالختصاص ينعقد
االستعجاليًبنظرًدعوىًوقفًالتنفيذًإالًإذاًكانًىناكًضررًيخشىًوقوعوًأوًوشوكًحدوثً

ًنتائجًيصعبًإصالحياًإذاًماًتمًتنفيذًالقرارًاإلداريًالمطعونًفيوًباإللغاءًالكميًأوًالجزئي.

                                                           

ً،ًمرجعًسابق.منًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلداريةA9Aًالمادةًً-1ً
 التظممًاإلداري(تنصًعمىً)ً،نفسًالقانونًمن8ً;@ينظرBًالمادةًًً-2ً
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مدىًتوافرًظروفًًاًلكلًقضية،ًليقدرويكونًلمقاضيًفيًىذاًالمجالًسمطةًتقديريةًواسعةًتبعًً
ً.1االستعجالًمنًعدميا

ًائلًجديةًتشككًفيًمشروعيةًالقراروجودًوسً-;
بقولوBً"...متىًظيرًلوًمنًالتحقيقًوجودA9Aًًأشارًإليوًالمشرعًالجزائريًفيًالمادةً

ًوجوًخاصًمنًشأنوًأحداثًشكًجديًحولًمشروعيًالقرار...".
حيثًيجبًتقديمًالمدعيًًبإلغاءًالقرارًاإلداري،جحانًحكمًويقصدًبجديةًالوسائلًأوًاألسبابًرًُ

ًتبعثأس ًالطعنًباإللغاء ًبعريضة ًالقرارًوارد،ًًبابًجدية ًإلغاء ًقويًبأنًاحتمال عمىًاعتقاد
ًالقاضيًاالستعجاليًبتحقيقًعميقًفيًجميعًوثائقًومستنداتًالدعوىًلكيً ًيقوم وألجلًىذا

ًانعدمتً ًفإذا ًالقاضيًبرفضًيتأكدًمنًتوافرًأسبابًالجديةًمنًعدميا، الوسائلًالجديةًحكم
ًالدعوىًلعدمًالتأسيس.

ًشرطًعدمًالمساسًبأصلًالحقً->
وىوًشرطًعامًفيًجميعًالدعاوىًاالستعجاليةًبماًفيياًدعوىًوقفًالتنفيذ،ًوأشارتًإليوً

إ،ًوالتيًمنعتًعمىًالقاضيًاالستعجاليًالنظرًأوًالفصلًفيً.منًق.إ.مً:8فً@A9المادةً
أنًالتدابيرًالتيًيأمرًبياًفيًمجالًوقفًتنفيذًالقراراتًاإلداريةًىيًتدابيرًًذلكأصلًالحق،ً

ً ًالمادة ًحسب ًمن89ًًفً@A9مؤقتة ًيبقى ًوالذي ًالحق ًبأصل ًتمس ًال ًالقانون، ًنفس من
ًالصالحياتًالحصريةًلقاضيًالموضوع.

وًماًيمسًصحتًذلكا،ًفيدخلًفيًاًوعدمًًوالمقصودًبأصلًالحقًىوًكلًماًيتعمقًبالحقًوجودًً
ًلوًالقانونًأوًالتيًقصدىاً أوًيؤثرًفيًكيانوًأوًيغيرًفيوًأوًفيًاآلثارًالقانونيةًالتيًرتبيا

                                                           

ًالعاليًحاحةً-1ً ًًوًعبد ًوفقا ًاإلداريًاالستعجالي ًفيًسمطاتًالقاضي ًقراءة ًيعيشًتمام، ًاإلجراءاتًالمدنيةًآمال لقانون
ً.<;9،ًمرجعًسابق،ًص8Aً-@8واإلداريةًرقمً
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ًوب ًاختصاصًًذلكالمتعاقدان، ًعن ًخارجة ًتكون ًفإنيا ًموضوعية ًبطمبات ًدعوى ًرفعت فإذا
ً.1القضاءًالمستعجل،ًكأنًترفعًالدعوىًبطمبًإلغاءًقرارًإداريًأوًالتعويضًعنًضرر

 الغلق اإلداريو االستیالء، و التعدي، ب المتعلقة وقف التنفیذ حاالت ا:ثانیا 
وفيًحالةًالتعديًأوًاالستيالءًأوًًإًعمىًأنوBً"...منًق.إ.م.ً:8فA:9ًًالمادةًحيثًنصتً

ًيمكنًأيضًً ًالقرارًاإلداًرالغمقًاإلداري، ًلقاضيًاالستعجالًأنًيأمرًبوقفًتنفيذ يًالمطعونًا
Bًةحدً"،ًوسنعرضًفيماًيميًكلًحالةًعمىفيو
9-ًBًالقراراتًاإلداريةًوالتيًتشكلًتعديًًًالتعدي ًالمشروعيةًالتيًترافقًتنفيذ ًتسمحًإنًعدم ا،

لممدعيًالذيًصدرًفيًحقوًالقرارًأنًيمجأًإلىًقضاءًاألمورًالمستعجمةًلممطالبةًباإلجراءاتً
ً.2الالزمةًلوضعًحدًلمتعدي

ًالجزائريًتعريفًً ًالمشرع ًيحدد ًلم ًورد ًمما ًونجد ًلمتعدي، ًتعريفاتًفقييةا تعريفًاألستاذًً؛من
ًمشروعيةً ًبال ًومشوب ًاإلدارة، ًعن ًيصدر ًمادي ًتصرف ً"التعدي Bًبقولو ًشييوب مسعود

ً.3اًبالممكيةًالخاصةًأوًبحقوقًأساسيةًلألفراد"صارخة،ًمساسًً
ًىذاًكانًكمماًاتعديًًًيشكلًاإلدارةًمنًالصادرًالتصرفًبشيرًبمعيدًبقولوBً"إنًوعرفوًاألستاذ

ًمنًصالحيةًبأيةًمرتبطًوغيرًاألساسيةًالحرياتًإحدىًأوًالممكيةًبحقًمساسًفيوالتصرفً
ً.4"سمطاتياًممارسةًفيًاإلدارةًبياًتتمتعًالتيًالصالحيات

                                                           

ًالعاليًحاحةً-1ً ًاإلجراءاتًالمدنيةًًوًعبد ًلقانون ًوفقا ًاإلداريًاالستعجالي ًفيًسمطاتًالقاضي ًقراءة ًيعيشًتمام، آمال
ً.?;9،ًمرجعًسابق،ًص8A-@8واإلداريةًرقمً

،8Aً-@8اإلداريًاالستعجاليًفيًتوجيوًأوامرًلإلدارةًفيًظلًقانونًحنانًعالوة،ًسمطاتًالقاضيًلًًوتوفيقًزيدًالخيً-2ً
 .;8<مرجعًسابق،ًص

السمطاتًالجديدةًالمخولةًلمقاضيًاإلداريًفيًمجالًتدعيمًالمشروعيةًاإلداريةًفيًظلًأحكامًقانونً،ًمواسةًصونيةًناديةً-3ً
 .=>9صنيةًواالقتصاديةًوالسياسية،ًب.ع،ًب.س.ن،ً،ًالمجمةًالجزائريةًلمعمومًالقانًو8A-@8اإلجراءاتًالمدنيةًواإلداريةً

ًلمقانونًً-4ً المتضمنًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلدارية،ًمذكرةًماجستير،8Aًً-@8مقيميًريمة،ًالقضاءًاالستعجاليًوفقا
 .>99صً،;89:،ًكميةًالحقوقًوالعمومًالسياسية،ً-أمًالبواقي–تخصصًقانونًاإلدارةًالعامة،ً،ًجامعةًالعربيًبنًمييديً
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يتبينًأنوًمنًشروطًحالةًالتعديBًالمساسًالخطيرًبالممكيةًالخاصةًفمنًخاللًىذهًالتعريفاتً
ًبعدمًالمشروعية.أوًبحريةًأساسية،ًوأنًيكونًتصرفًاإلدارةًمشوبً

ً ًاألمثمة ًومن ًذلك ًالبناءًعمى ًمواد ًوحجز ًاإلنجاز ًبصدد ًيكون ًمسكن ًبيدم ًالبمدية ًتقوم أن
ًحصولً ًتؤكد ًالتي ًاإلدارية ًالوثائق ًثبوت ًمن ًالرغم ًعمى ًقضائي، ًإذن ًبدون ًبو الخاصة

ًصاحبًاإلنجازًعمىًقطعةًأرضًوامتالكوًلرخصةًالبناء.
ًيأمرًأنًاإلداريًاالستعجالًلقاضيًفيمكنًقرارًإداري،ًعنًاناتجًًًالتعديًكانًإذافإنوًًمنًثمًو

ًحينًوذلكًإلىًإ،منًق.إ.م.ً:8فA:9ًًالمادةًحسبًفيوًالمطعونًاإلداريًالقرارًتنفيذًبوقف
أنًًيمكنوًالتعديًحالةًفيًاإلداريًاالستعجالًفقاضيًذلكًمنًوأكثرًفيًمشروعيتو،تًالب

ًوقفًالتنفيذًًاألشغالًعنًتوقفالًمثالًًًاألوامر،ًىذهًنوعًيكنًميماًلإلدارةًأوامرًيوجو أو
ًأيًلوًوليسًاإلدارية،ًصفتوًيفقدًحالةًالتعديًفيًاإلدارةًتصرفًألنً،وغيرىاًمنًاإلجراءات

رجاعًبوقفوًمراألًيجوزمنًثمًًو،ًقانونيًأساس ً.1عميوًكانتًإلىًماًالحالةًوا 
:-ًBًمثمماًا،االستيالءًمشروعًًًيكونًقدًإذ؛ًالمشروعًغيرًباالستيالءًىناًاألمرًيتعمقًاالستيالء
ً.لمقانونًاطبقًًًالعامةًلممنفعةًالممكيةًلنزعًبالنسبةًالحالًىو

ًمشروع،ًمبررًدونًاحتاللياًطريقًعنًالخاصةًالعقاريةًالممكيةًعمىًاالعتداءBًبأنوًويعرف
ًتستولي ًلسياراتًاموقفًًًلتستعممياًالخواصًألحدًممكًمبنيةًغيرًمساحةًعمىًاإلدارةًكأن

ًعنًاالستيالءًحالةًوتختمفًالقانونية،ًبالطرقًبياستكتًأنًدونًالعتادًاًلتصميحمكانًًًأو،ًالخدمة
ًالعقاراتًيكونًعمىًفاالستيالءًالتعدي، ًيعرفًكماً،والمنقوالتًالعقاراتًيشملًالتعديًبينما،

ً.عقاريةًممكيةًخاصةًمنًاألفرادًأحدًبأنوًتجريدًاأيضًً
ًغيرًفيًيدىاًاإلدارةًوضعًواقعةًإلىًاإلداريًالقانونًفيًاالستيالءًمفيومًينصرفًثحي

ًاالستيالءًأنًذلكًمنًويستخمصًلألفراد،ًممموكًعقارًعمىًالقانونًبياًيسمحًالحاالتًالتي

                                                           

ًالماستر،ًتخصصًقانونًعامً)منازعاتًًوبالحًسارةًً-1ً ًلنيلًشيادة ًالقضاءًاالستعجاليًاإلداري،ًمذكرة كردوسيًعميمة،
ً.@?ص،ً>89:كميةًالحقوقًوالعمومًالسياسية،ًً،-قالمة–ً=>9Aمايًً@إدارية(،ًجامعةً
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ًيعتبرًأنًيمكنًالمقابمةًالنظرًوجيةًمنًفيوًد،الألفًرًالعقاريةًالممكيةًحقًالتعديًيطالًمنًنوع
ًأيًًًالقانونًيفردًلمًالتعديًأنواعًكلًألنًمسمى،ًاتعديًً ًعمىًالتعديًإالًخاصةًبتسميةًمنياا

ً.1ءالاالستيًبتسميةًأفردهًاإلدارةًطرفًمنًالفرديةًالعقاريةًالممكية
بأنًًذلكومنًىناًنستخمصًأنوًمنًشروطًحالةًاالستيالءًالمساسًبحقًممكيةًعقاريةًًو

ً.تضعًاإلدارةًيدىاًعمىًالعقار،ًإضافةًإلىًعدمًمشروعيةًىذاًاالستيالء
ًبوقفًيأمرًلكيًاالستيالءًحالةًتوافرًمدىًيبحثًاالستعجالًفيًأنًقاضيًوتكمنًصالحيات

ًالقانونية،ًلمنصوصًاطبقًًًوكانتًمشروعةًاالستيالءًعمميةًأنًلوًتبينًفإذاًالقرارًاالداري،ًتنفيذ
ًالًاالستيالءًعمميةًأنًالمستنداتًظاىرًمنًلوًتبينًذاإًأماًالتنفيذ،ًبوقفًاألمرحقًًلوًفميس
ً.2االداريًالقرارًتنفيذًبوقفًاألمرًالحالةًىذهًفيًلوًيجوزًفإنوًنصًقانوني،ًبأيًترتبط

ًالمختصةًداريةاإلًالسمطةًتتخذهًالذيًجراءاإلًذلكًدارياإلًبالغمقًيقصدBًالغمقًاإلداريً-;
ًلمضرائبًالوالئيًالمديرًالوزير،ًالوالي،ًالبمدي،ًالمجمسًرئيس) ًلخإ... ًممارستياًطارإًفي(

ًوقفًو،ًأتجاريًوأًمينيًاستعمالذيًًمحلًغمقًلىإًفيوًتعمدًالقانونية،ًلصالحياتياًوتنفيذىا
ًوأًالقانون،ًألحكامًلالمتثالًحمموًوأًصاحبوًعقابًابتغاءًنيائية،ًوأًمؤقتةًبصفةًتسييره
ً.3العامًلمنظامًحماية

Bًومنًخاللًالتعريفًنستنتجًعناصرًأوًشروطًالغمقًاإلداريًوالتيًتتمثلًفي
ًينصبًأنًيمكنًوالًالمينيًأوًالتجاريًاالستعمالًذاتًالمحالتًعمىًالغمقًينصبًأنً-

ً.السكنيةًالمحالتًالغمقًعمى
ً.اقانونًًًالمختصةًاإلداريةًالسمطةًعنًصادرًإداريًقرارًبموجبًالغمقًيتمًأنً-

                                                           

 .A?صًمرجعًسابق،ًكردوسيًعميمة،ًالقضاءًاالستعجاليًاإلداري،ًوبالحًسارة1ً - 

 - 2ً ًلمقانون ًوفقا ًاالستعجالي ًالقضاء ًريمة، ًواإلدارية8Aً-@8مقيمي ًالمدنية ًاإلجراءات ًقانون ًسابق،ًالمتضمن ًمرجع ،
 .::9ص
ً.::9المرجعًنفسو،ًص3- 
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ًًوقد ًالمادة ًمنيا ًالغمقًاإلداري، ًإجراء منًقانونًاإلجراءاتًً<>9تضمنتًالكثيرًمنًالمواد
ًًالجبائية ًنصت ً"التاليًعمىالتي Bً ًالمكمفًالمديرًطرفًمنًالمؤقتًالغمقًقراريتخذ

ًيقدمًتقريرًعمىًبناءًاختصاصو،ًمجالًحسبًكلًبالوالية،ًالضرائبًومديرًالكبرىًبالمؤسسات
ًتنصًً،1"أشير(ً<8)ًستةًالغمقًمدةًتتجاوزًأنًيمكنًوالً،المتابعًالمحاسبًطرفًمن كما

ًينتجBً"ماًيميًعمىًالتجاريةًاألنشطةًممارسةًبشروطًالمتعمقً@8->8منًالقانون9ًً>المادةً
ًلممحلًالتجاريًالمؤقتًاإلداريًالغمقًالتجاري،ًالسجلًموضوعًعنًخارجةًتجارةًممارسةًعن

ً.2("89واحدً)ًشيرًمدةًالمعني
ًالمتضمنًالقرارًوقفًخاللًمنًاإلداريًالغمقًفيًاالستعجاليًاإلداريًالقاضيًصالحيةًوتبرز
ًتبينًلوًمنًظاىرًًالغمق، ًوالتنظيمًلمتشريعًامخالفًًًصدراإلداريًالمطعونًفيوًأنوًًالقرارإذا

ًماًخارجًالغمقًالمتضمنًالمعمولًبيما،ًوقدًاستقرًموقفًالقضاءًعمىًاعتبارًالقرارًاإلداري
ً.3إبطالوًيستوجبمماًً،السمطةًتجاوزًبعيبًمشوبًقرارًىوًالقانونًبوًيسمح

 مادة في لإلدارة أوامر توجیه في االستعجالي اإلداري القاضي سلطات: الثانيالمطلب 
ًالعادي االستعجال

ً.تعددتًسمطاتًالقاضيًاإلداريًاالستعجاليًبموجبًق.إ.م باإلضافةًإلىًسمطاتوًفإ،
ً ًاالستعجال ًالجزائريًفيًحالة ًالمشرع ًنظم ًمنو، ًوالفعال ًالسريع ًتتطمبًالتدخل ًالتي الفوري

منًنفسًالقانونًً@>AإلىA;Aًًحاالتًأخرىًفيًإطارًاالستعجالًالعاديًبموجبًالموادًمنً
ًاألولى ًالحالة ًعن ًأىمية ًتقل ًال ًاإلداريًً،4التي ًالقاضي ًسمطة Bًفي ًالحاالت ًىذه وتتمثل

االستعجاليًفيًاألمرًبالتدابيرًالتحقيقيةً)الفرعًاألول(،ًسمطةًالقاضيًاإلداريًاالستعجاليًفيً
                                                           

ً.?89:سنةًلمنًقانونًاإلجراءاتًالجبائية،ًً<>9المادةًً-1ً
 - 2ً 9ًً>المادة ًالقانونًرقم ًيت>88:أوتًً>9المؤرخًفيًً@8->8من ًالجريدةً، ًالتجارية، ًاألنشطة عمقًبشروطًممارسة

ً.:=الرسميةًالعددً
ً.A>سفيرًمحمدًاليادي،ًالقضاءًاالستعجاليًاإلداريًعمىًضوءًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلدارية،ًمرجعًسابق،ًص3 - 

،8Aً-@8فيًظلًقانونًحنانًعالوة،ًسمطاتًالقاضيًاإلداريًاالستعجاليًفيًتوجيوًأوامرًلإلدارةًًوًتوفيقًزيدًالخيلً-4ً
 .>8<صمرجعًسابق،ً
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ًاالستعجاليًفيًتوجيوًاألوامرًاإلداريًالقاضيًسمطاتًاألمرًبمنحًتسبيقًماليً)الفرعًالثاني(،
االستعجاليًفيًتوجيوًًاإلداريًالقاضيًسمطاتًالثالث(،ًفيًمادةًإبرامًالعقودًوالصفقاتً)الفرع

ًفيًالمادةًالجبائيةً)الفرعًالرابع(.ًاألوامر
 سلطة القاضي اإلداري االستعجالي في األمر بالتدابیر التحقیقیة الفرع األول:

 موجه إلى اإلدارة بتقدیم مستنداتاألمر ال أوال:
ً ًفيًاإلالقاعدة ًالقضاء،العامة ًأًثباتًأمام جبارًطرفًفيًالدعوىًعمىًيجوزًإًالنو

لمدعوىًاالداريةًفاألمرًًخاصةالًةلمطبيعًمو،ًلكنًنظراًًنوًخصمًدليلًضدًنفسوًيستفيدتقديمً
والمستنداتًالمتضمنةًًاًلمممفاتمختمف،ًلعدمًالتساويًبينًاإلدارةًوالفردًمنًحيثًامتالكياًغالبًً

لمتحقيقًمنًىذاًالعبء،ًسواءًمنًًلحقوقًاألفراد،ًاألمرًالذيًيستدعيًضرورةًتدخلًالقاضي
ًمنً ًلدييا ًما ًبتقديم ًاإلدارة ًأمرًلجية ًبأنًيوجو ًبناءًعمىًطمبًمنًالخصوم ًأو ًنفسو تمقاء

ً..إمنًق.إ.م9Aً@اًلنصًالمادةًمستندات،ًوىذهًالسمطةًيتمتعًبياًأيضاًقاضيًالموضوعًطبقًً
 ة إلجراء تحقیق إدارياألمر الموجه لإلدار  ثانیا:

يقصدًبإجراءًتحقيقًإداري،ًأنًيأمرًالقاضيًأحدًموظفيًاإلدارةًبإجراءًتحقيقًتحتً
إشرافو،ًودونًأنًيقومًبوًعضوًمنًالقضاءًفيًالواقعةًالمعروضةًأمامو،ًوالتيًتحتاجًإلىً

األطرافًإيضاح،ًكماًيمتزمًالمحققًبإيداعًتقريرًبنتيجةًالتحقيقًيرفقًبممفًالدعوىًويخطرًبوً
ً.1طالعًعميولال

 سلطة القاضي اإلداري االستعجالي في األمر بمنح تسبیق مالي الفرع الثاني:
ً ًالمواد ًفي ًالمشرع ًنظمو ًً:>Aمن ًق.إ.م.ً=>Aإلى ًمنحمن ًعمى ًأشارت ًالتي ًإ،

ًلمدائنًمنًماليًتسبيقًبدفعًااستعجاليًًًاإلدارةًألمرًاالستعجاليًاإلداريًلمقاضيًاالختصاص
ًأنًلقاضيًاالستعجالًيجوزBً"منًنفسًالقانونً:>Aًالمادةًبنصًوذلك،ًذمتياًفيًثابتًدين

                                                           

،8Aً-@8حنانًعالوة،ًسمطاتًالقاضيًاإلداريًاالستعجاليًفيًتوجيوًأوامرًلإلدارةًفيًظلًقانونًًوًتوفيقًزيدًالخيلً-1ً
 .=8<->8<مرجعًسابق،ًصًصً
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ًينازعًمالمًالمحكمةًاإلدارية،ًأمامًالموضوعًفيًدعوىًرفعًالذيًالدائنًإلىًاماليًًًاتسبيقًًًيمنح
ًجدية.ًبصفةًالدينًوجودًفي

ً.1"ضمانًلتقديمًىذاًالتسبيقًدفعًيخضعًأنًا،تمقائيًًًولوًويجوز
ًليم،ًمبالغلمًتسبيقًعمىًبالحصولًلمدائنينًيسمحًاالستعجالًمنًالنوعًىذا ًفيًالمستحقة

ًاإلدارةًلوًتدفعًولمًمبنى،ًتشييدًبميمةًكمفًمقاولًومثالوً،مدائنيتيًلحقًالدقيقًالتحديدًانتظار
ًحملًمنوًاطالبًًًاالستعجالي،ًالقاضيًإلىًالمجوءًلوًفيجوزًمالية،ًأزمةًفيًووقعًعممو،ًمقابل
ً.2األشغالًإتمامًمقابلًعنًاماليًًًاتسبيقًًًلوًأنًتدفعًاإلدارة

يمكنًحصرًالشروطًالواجبًتوفرىاًلمحكمًبمنحًتسبيقًمالي،ًًاسالفًًومنًخاللًالمادةًالمذكورةً
Bًوىيًكالتالي

 المادةًإليوًأشارتًالشرطًوىذاBًالموضوعًفيًدعوىًرفعًالتسبيقًطمبًتسبقًأنًيجبًأوال:
ًفالً،"…اإلداريةًالمحكمةًأمامًالموضوعًفيًدعوىًرفعًالذيBًً"...بقولياًالذكرًالسالفةً 942
ًفيًدعوىًرفعًالمعنيًطمبًيسبقًلمًماًبالتسبيق،ًيأمرًأنًاالستعجاليًاإلداريًلمقاضيًيجوز

ًيكونًأنًويجبً،ةاالستعجاليًاإلداريةًالدعوىًأمامياًترفعًالتيًالجيةًنفسًأمامًالموضوع
ًبدعوىًمثالًًًاألمرًتعمقًفإذاًمالية،ًبإدانةًالحكمًعمىًالحصولًىوًالموضوعًدعوىًمنًاليدف
ًضررًأصابًعمىًتأسستًولوًحتىًمقبولةًتكونًلنًالتسبيقيًاالستعجالًدعوىًفإنًإلغاء

ًمنًاألقلًعمىًمقبولةًالموضوعًدعوىًتكونًنأًيجبًكماًالتعويض،ًعميوًيستحقًالمدعي
ً.3الماليًبالتسبيقًالمتعمقةًاالستعجاليةًالدعوىًفيًالنظرًأثناءًالشكمية،ًالناحية
ًفالًوبدييي،ًضروريًالشرطًوىذاBًالدينًوجودًفيًجديةًمنازعةًىناكًتكونًأالًيجبًثانیا:
،ًأصالًًًبوًيعترفًوالًالدينًجديةًفيًيشككًالمدينًكانًإذاًماليًتسبيقًبدفعًاألمرًيمكن

                                                           

ً.=>فريجةًمروة،ًسمطاتًالقاضيًاإلداريًفيًتوجيوًأوامرًلإلدارة،ًمرجعًسابق،ًصً-1ً
ًتخصصًالدولةًً-2ً ًماجستير، ًمذكرة ًواإلدارية، ًالمدنية ًاإلجراءات ًقانون ًظل ًفي ًاإلداري ًالقضاء ًخميل، ًالضاية مول

 .?<-<<صًصًًكميةًالحقوق،ًوالمؤسساتًالعمومية،ًجامعةًالجزائر،

ً.?<المرجعًنفسو،ًصً-3ً
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ًأنًاعتبارًيكفيًالًكماًبو،ًالمدعىًالدينًبشأنًجديًنزاعًبصددًنكونًالًأنًيجبًبمعنى
ًأنإلىًًاإلشارةًيجبًكماًا،متوفرًًًليسًالشرطًىذاًاعتبارًنستطيعًحتىًفيو،ًمتنازعًااللتزام
ًباستطاعةًدامًماًالطمب،ًرفضًبالضرورةًعنوًيترتبًالًلممنازعةًالجديةًالطبيعةًحولًالشك

ًتبقىًالسابقينًالشرطينًوبتوافرًت،ضماناًتقديمًعمىًامتوقفًًًالتسبيقًمنحًجعلًالقاضي
ًالتسبيقًمنحًفيًالتقديريةًالسمطةًاالستعجاليًاإلداريًلمقاضي ًعبارةًمنًيستشفًماًوىذا،

ً...".(يجوز)"
ً.1بالتسبيقًلألمرًضمانًاشتراطًوىو،ًاعتمادهًلمقاضيًيجوزًاختياريًشرطًوىناك

 في مادة إبرام العقود والصفقات في توجیه األوامر االستعجالي اإلداري القاضي اتسلط الفرع الثالث:
منحتًلمقاضيًاإلداريًاالستعجاليًفيًىذاًالمجالًسمطاتًواسعةًومتعددة،ًتمكنوًمنً
رقابةًاإلدارةًفيًمرحمةًإبرامًالعقودًاإلداريةًوالصفقةًالعمومية،ًبحيثًتبرزًىذهًالسمطاتًفيً

Bًحالةًتأكيدًوثبوتًوجودًمخالفات،ًوىذهًالسمطاتًتتمثلًفي
 سلطة األمر بتصحیح الخلل أوال:

ًالرابعةً) ًالفقرة ً>8نستشفًمنًأحكام ًمنًالمادة )A<>ًًالتيًتنصًعمىً.منًق.إ.م إ
ًBيمكنًلممحكمةًاإلداريةًأنًتأمرًالمتسببًفيًاإلخاللًباالمتثالًاللتزاماتو،ًوتحددًاألجلًأنو"

المختصةًأنًتأمرًاإلدارةًالتيًأخمتًبالتزاماتياًًةةًاإلداريالذيًيجبًأنًيمتثلًفيو"ًأّنًلممحكم
ً.2لالمتثالًمتثالًليذهًاألخيرًوفقًماًتقرهًالقوانينًوالتشريعات،ًوقدًيحددًىذاًاألمرًأجالًًباال

ًإعادةًأو،ًالصحفًاليوميةًفيًالصفقةًعنًاإلعالنًيأمرًالقاضيًاإلدارةًبنشرًأنًذلكومثالً
ًدونًالصفقةًدخولًمنًمستبعدًمرشحًبقبولًاأمرًًًلياًيوجوًأوًاإللزامية،ًلبياناتوًامستوفيًًًنشره
ً.3حقًوجو

                                                           

ً.@<-?<مولًالضايةًخميل،ًالقضاءًاإلداريًفيًظلًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلدارية،ًمرجعًسابق،ًصًصًً-1ً
،8Aً-@8حنانًعالوة،ًسمطاتًالقاضيًاإلداريًاالستعجاليًفيًتوجيوًأوامرًلإلدارةًفيًظلًقانونًًوًتوفيقًزيدًالخيلً-2ً

ً.<8<-=8<مرجعًسابق،ًصًصً
 .>@الستعجاليًاإلداريًعمىًضوءًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلدارية،ًمرجعًسابق،ًصسفيرًمحمدًاليادي،ًالقضاءًاً-3ً
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سلطة األمر بتأجیل إمضاء الصفقةثانیا:   

إًلمقاضيًاإلداريًاالستعجاليًق.إ.م.ًمنً<>A(ًمنًالمادةً<8منحتًالفقرةًالسادسةً)
وبمجردًإخطارىا،ًأنًًذلكسمطةًاألمرًبتأجيلًإمضاءًالصفقةًبنصياًعمىًأنوBً"ويمكنًلياًك

ً.(ًيومًا"8:تأمرًبتأجيلًإمضاءًالعقدًإلىًنيايةًاإلجراءاتًولمدةًالًتتجاوزًعشرينً)
ويشكلًىذاًالتأجيلًبحدًذاتوًوسيمةًضغطًعمىًاإلدارةًلتفيًبالتزاماتيا،ًإالًأنًمدةًالتأجيلًالً

لسرعةًًعمومي،ًوتحقيًقانشاطًالمرفقًالًالستمراريةًاا،ًضمانًً(ًيوم8ًً:يمكنًأنًتتجاوزًعشرينً)
ًالمؤقتةً ًالقضائية ًالحماية ًيتطمب ًالذي ًالقضاء، ًمن ًالنوع ًىذا ًفي ًالمطموبة اإلجراءات

ً.1والمستعجمةًلمحق
 سلطة األمر بالغرامة التهدیدیة ثالثا:

ًتدعيمً ًفيًإطار ًالتيديدية، ًبالغرامة ًاألمر منحتًلمقاضيًاإلداريًاالستعجاليًسمطة
(ًمنً=8مسةً)الصفقاتًالعمومية،ًوىوًماًتمًاإلشارةًإليوًفيًالفقرةًالخاسمطاتوًفيًمادةًإبرامً

ًالحكمًبغرامةًتيديديةًتسريًمنًق.إ.م.ً<>Aالمادةً ًأيضًا ًالتيًتنصًعمىًأنوBً"ويمكنًليا إ
منًتاريخًانقضاءًاألجلًالمحدد"،ًإالًأنًىذهًالسمطةًالًتوقعًإالًبعدًانقضاءًاألجلًالمحددًفيً

ً ًلالمتثال ًاألمرًاللاألمر ًتوجيو ًسمطة ًبين ًالجمع ًيمكن ًال ًأي ًوالمنافسة، ًاإلشيار تزامات
 .2باالمتثالًلتمكًااللتزاماتًوتوقيعًالغرامةًالتيديدية

ًالصفقاتًبابًفيًذكرهًسبقًلماًوكخالصة اإلداريًًالقاضيًأنًإلىًنشيرًأنًيمكن،
ًمنحتًاالستعجالي ًفيًتتمثلًواإلدارية،ًالمدنيةًاإلجراءاتًقانونًبموجبًصالحياتًلوًقد

ًقبلًالمقررةًبالضماناتًأوًالتعاقدية،ًبااللتزاماتًاإلخاللًحالةًالعقدًفيًإمضاءًلوقفًالتدخل
ًالغرامةًطائمةًتحتًوىذاًاللتزاماتو،ًباالمتثالًالمتسببًوىذاًبإلزامًوالمنافسة،ًكاإلشيار،ًالتعاقد

                                                           

،8Aً-@8حنانًعالوة،ًسمطاتًالقاضيًاإلداريًاالستعجاليًفيًتوجيوًأوامرًلإلدارةًفيًظلًقانونًًوًتوفيقًزيدًالخيلً-1ً
 .<8<مرجعًسابق،ًص

ً.<8<صالمرجعًنفسو،ًً-2ً



الفصل الثانً: سلطت توجيه األوامز كوسيلت إلجبار اإلدارة على تنفيذ 

 أحكام القاضً اإلداري
 

   ;9 
 

ًيتمثالنًشرطينًبتوافرًإالًالصالحياتًىذهًاإلداريًاالستعجاليًالقاضيًوالًيمارسًالتيديدية،
Bًفي
ً.التعاقدًماًقبلًبالتزاماتًاإلخاللًتتضمنًبعريضةًاإلداريةًالمحكمةًإخطارً-9
 .1العقدًإلبرامًالطبيعيًبالمسارًتنحرفًتعاقديةًبالتزاماتًوجودًإخاللً-:

 الجبائیةفي المادة  االستعجالي في توجیه األوامر اإلداري القاضي سلطات الفرع الرابع:
ًالضريبةًبفرضًالمتعمقةًالفنيةًجراءاتاإلًمنًمجموعة"Bًعامًبشكلًالجبائيًبالنظامًيقصد
ًالضريبيًالوعاءًتقديرًكيفيةًتحددًقانونيةًقواعدًجراءاتاإلًىذهًوتشملًتحصيميا،ًوكيفية
ًوكذلكًالتحصيلًساليبأًالضريبة،ًىذهًفيوًتطبقًالذيًالمجالًالمستحقة،ًالضريبةًوحساب

 .2"الجبائيةًوالتشريعاتًحكاماألًمخالفةًعنًالمترتبةًوالعقوباتًالجزائيةًجراءاتاإل
ًالنوعًمنًاالختصاص،ًمنًق.إ.م.ً@>Aالمادةًًالمشرعًفيًأشاروقدً ًإلىًىذا ًلكنوًلمًينظمإ

ً ًولم ًاألخرى، ًاالستعجالية ًالمواد ًفي ًتناولو ًلما ًخالفًا ًبالتفصيل، ًالجبائي ًيبيناالستعجال
وأوضحًأنً،3ًيمكنًأنًيتمتعًبياًالقاضيًاإلداريًاالستعجاليًفيًىذاًاإلطارالتيًًالسمطات

 .4االستعجالًفيًالمادةًالجبائيةًيخضعًلمقواعدًالمنصوصًعميياًفيًقانونًاإلجراءاتًالجبائية
فيًًلياًالممنوحةًالوسائلًكافةًاستخدامًإلىًالضرائبًإدارةًتمجأًالضرائبًتحصيلًسبيلًفيًو

تعسفيةًًاتيقراراًتكونًاوأحيانًًًلخ،إً...وغراماتًوبيعًوحجزًغمقًمنًالعامة،ًالسمطةًإطار
ًبأموالًمحدقًخطرًمنًاإلجراءاتًتمكًتشكمواًلمًاونظرًًًبالضريبة،ًالمكمفينًحقًومجحفةًفي

                                                           

 .;?صً،مرجعًسابقمولًالضايةًخميل،ًالقضاءًاإلداريًفيًظلًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلدارية،ًً-1ً
2ً-ًً ًلمقانون ًوفقا ًاالستعجالي ًالقضاء ًريمة، ًسابق،8Aًً-@8مقيمي ًمرجع ًواإلدارية، ًالمدنية ًاإلجراءات ًقانون المتضمن

 .@;9ص
،8Aً-@8االستعجاليًفيًتوجيوًأوامرًلإلدارةًفيًظلًقانونًحنانًعالوة،ًسمطاتًالقاضيًاإلداريًًوتوفيقًزيدًالخيلًً-3ً

ً.<8<مرجعًسابق،ًص
ً.@A?-Aكردوسيًعميمة،ًالقضاءًاالستعجاليًاإلداري،ًمرجعًسابق،ًصًصًًوبالحًسارةًً-4ً
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تدخلًالمشرعًليمنحًً،1لبطئياًالعاديةًالتقاضيًطرقًاتباعًحالةًفيًتداركياًيمكنًالًالمدين
لحمايةًمصالحًالمدينًمنًالضررًًالمكمفًبالضريبةًحقًالمجوءًلمقاضيًاالستعجاليًاإلداري

ً.2وحمايتوًبإجراءاتًسريعةًمؤقتةًفيًانتظارًحكمًقاضيًالموضوع
ًالًيبرزًو ًاالستعجالدور ًالتدخلً؛ىناًاإلداريًيقاضي ًواألمرًًفي ًالقضاء ًأجل من

ًالمباشرًوالجبريًلقراراتًوسنداتًالتحصيلًالصادرةًعنً المديرًالوالئيًبإيقافًعمميةًالتنفيذ
ً.3لمضرائب

ًالحجز ًالتنفيذيًًيأمرًففيًحالة ًالحجز ًإلىبوقفًتنفيذ ًالمكمفًبالضريبة ًغايةًعمىًأموال
يًفًوًبالضريبة،ًالمكمفًعمىًالمفروضةًالضريبةًقيمةًحولًالنزاعًفيًالموضوعًمحكمةًفصل

ًمراحلًأخطرًيعتبرًمنًالمحجوزاتًبيعًولمعممًأنيأمرًبوقفًالبيع،ًًحالةًالبيعًبالمزادًالعمني
ًإمكانيةًبالضريبةًلممكمفًالمشرعًأجازًالسببًفقدًليذاً،بالضريبةًالمكمفًأمالكًعمىًالتنفيذ
ًالبيع.ًوقفًعمميةًأجلًالذيًلوًسمطةًتوجيوًأمرًمنًاإلداريًلمقضاءًاالستعجاليًالمجوء

ًاالستعجالي ًاإلداري ًلمقاضي ًيمكن ًاإلدارةًكما ًسماع ًًوبعد ًبوقفًتنفيذ ًيأمر ًأن غمقًقرار
ًاليد(ًالمحل ًقرارً)رفع ًطمبًوقفًتنفيذ ًعريضة ًيؤسسًالمكمفًبالضريبة ًبشرطًأن ًولكن ،
 .4الغمق

في ومه خالل كل ما سبق والحظ مدي تطىر صالحياث القاضي اإلداري االستعجالي 

مقاروت مغ قاوىن  80-80تىجيه أوامر لإلدارة  في قاوىن اإلجراءاث المدويت واإلداريت الجديد 

رع لتعزيز قىة المىظىمت القضائيت اإلجراءاث المدويت القديم، وهي خطىة إيجابيت قام بها المش

 .ا اإلداريه  ق  خاصت في ش  
                                                           

ًسابق،ًً-1ً ًمرجع ًواإلدارية، ًالمدنية ًاإلجراءات ًقانون ًضوء ًعمى ًاإلداري ًاالستعجالي ًالقضاء ًاليادي، ًمحمد ًسفير
ً.@@-?@صًصً

 .@::غنيًأمينة،ًاالستعجالًفيًالموادًاإلداريةًًفيًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلدارية،ًمرجعًسابق،ًصً-2ً
 .A::-@::،ًصًصًالمرجعًنفسوً-3ً

ًعBيراجلممزيدًمنًالتفصيلًً-4ً
ًسابق،ًً- ًمرجع ًواإلدارية، ًالمدنية ًاإلجراءات ًقانون ًضوء ًعمى ًاإلداري ًاالستعجالي ًالقضاء ًاليادي، ًمحمد ًسفير

ً.;A-?@صً
 .9>:-<::ًصًغنيًأمينة،ًاالستعجالًفيًالموادًاإلداريةًًفيًقانونًاإلجراءاتًالمدنيةًواإلدارية،ًمرجعًسابق،ًصً-
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 :الخاتمة
من خالل دراستنا لموضوع "دور القاضي اإلداري في الحد من تعسف اإلدارة" تبين 

ك ضي اإلداري لو دور فعال في الرقابة عمى أعمال اإلدارة، ويتمتع في ذاللنا أن القا
 .نتيجة أعماليا غير المشروعةمن تعسفيا  الحد تمكنو منبمجموعة من السمطات التي 

 تقريره خالل من إليو قضائية دعوى رفع عند القانون حكم تبيان يتولى اإلداري فالقاضي
 .لمقانون مخالفة كانت إذا يائإلغا حتى أو تفسيرىا أو اإلدارية، القرارات مشروعية مدى

 اإلدارة تصرفات عن المناسب التعويض تقرير، فإن لمقاضي اإلداري ذلك عن فضالً و 
 .الضارة
خاصة  ،اإلدارة تصرفات لمواجية سمطات بعدةيتمتع  القاضي اإلداري فقد أصبح وعميو
واإلدارية الجديد، الذي عزز أكثر فأكثر من سمطاتو،  المدنية ءاتااإلجر  قانون ظل في

 ،بغرامة تيديدية من توجيو أوامر قد تكون مصحوبةأيًضا من خالل تمكينو وظير ذلك 
إذا ما في حالة سواء كان ذلك في قضاء الموضوع أو في المادة االستعجالية، وىذا 

تعسف من امتنعت اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية، وىي سمطة من شأنيا أن تحد 
 عام. المصمحة العامة بشكل  وتحافظ عمى  ،وتضمن حقوق وحريات األفراد ،اإلدارة

 :التوصيات، وىي كاآلتيو  الستنتاجاتيمكن إيراد جممة من ا ،ومن خالل ما سبق
 االستنتاجات:

 إن تفعيل الرقابة عمى اإلدارة تضمن التزام النشاط اإلداري بالشرعية أي بالقانون. -
ا لقواعد االختصاص إن عيب عدم االختصاص يشوب القرار اإلداري إذا كان مخالفً  -

سواء كانت دستورية، قانونية، أو تنظيمية، إذ وجب عمى الموظف أن ال  ،المقررة لذلك
ا، سواء كانت شخصية أو موضوعية، زمانية أو يتجاوز حدود وظيفتو المقررة لو قانونً 

ن تحديد االختصاص في اإلدارة يعد من ضمانات تطبيق مبدأ المشروعية.  مكانية، وا 
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وتحمل اإلدارة عمى التروي والتدبر  ،واالرتجالإن قواعد الشكل واإلجراءات تمنع التسرع  -
بما يضمن إصدار قرارات سميمة توفر الحماية لألفراد من  ،ودراسة وجيات النظر المختمفة

 تعسف السمطة العامة.
ن كانت  اإلداري أصبحت تطال حتى السمطة التقديرية رقابة القاضي إن - لإلدارة، وا 

 )مبدأ التناسب(.جًدا وفي مجال محصور بنسبة ضئيمة 
 العيوب، جميع تشمل السمطة استعمال في االنحراف وعيب القانون مخالفة عيب إن -

ذا لمقانون، مخالًفا عيب يعد اإلداري القرار يصيب عيب أي ألن  العيب أن ثَُبت وا 
 كان ميما السمطة استعمال في انحراف عيب فيكون نية وسوء تعمد عن كان المرتكب

 .نوعو
نما اإلدارة تخاصم ال اإللغاء دعوى -  التي فالخصومة نفسو، اإلداري القرار ضد توجو وا 

 أو ذاتية خصومة تعتبر التي التعويض دعوى عكس عمى موضوعية، خصومة تنشئيا
 .شخصية

دعاوى المشروعية تعتبر كرقابة عمى القرارات اإلدارية، بينما دعاوى القضاء الكامل  نإ -
 )دعوى التعويض( ىي رقابة عمى األعمال المادية لإلدارة.

-80رة في ظل القانون لإلداتوجيو األوامر في إقرار التشريع لسمطة القاضي اإلداري  -
 ق.إ.م.إ بعد ما كان يحظر عميو ذلك.المتضمن  80
في توجيو  80-80توسيع صالحيات القاضي اإلداري االستعجالي في ظل القانون  -

 األوامر بعدما كانت تقتصر عمى حاالت: التعدي واالستيالء والغمق اإلداري.
إقرار التشريع لسمطة القاضي اإلداري في توقيع الغرامة التيديدية ضد األشخاص  -

 فيذ.المعنوية العامة كوسيمة إلجبارىا عمى التن
 فكرة تجسيد أي ومصداقيتيا، ىيبتيا الدولة عمى يضفي القضائية األحكام تنفيذ نإ -

 خالل من القاضي بو يقوم الذي الدور خالل من تتجسد والتي، لمدولة القانونية الشخصية
 .الدولة سمطة تقييد وتحقيق القانونية القواعد تدرج ضمان
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 ىو التسبيب ألن اإلداري، القرار وتسبيب المالئمة رقابة بين عالقة ىناك أن نستنتج -
 ممزمة كانت إذا فاإلدارة المالئمة، رقابة تطبيق عمى اإلداري القاضي ويساعد يمكن الذي

 .المالئمة لرقابة تخضع أنيا يعني فيذا قراراتيا بتسبيب
إلصالح قطاع القضاء  الدولة لبَ قِ  من مبذولة أن ىناك مجيوداتبوفي األخير نستنتج  -

الرقابية قد تمكنو من ممارسة ميامو إصالحات حقيقية ، وىي األخيرة السنوات فيخاصة 
 بكل استقاللية ونزاىة ومصداقية.

حات:اقتر اال  
أن يأخذ بعين االعتبار االتساع غير المحدود والخطير لمسمطة  يجب عمى المشرع -

الرقابة عمييا، وأن يخول لمقاضي اإلداري سمطات تمكنو من فرض التقديرية لإلدارة، 
 وذلك لما تتميز بو من تطور واتساع، فرقابة المشروعية غير كافية لوحدىا.

 ، وتعزيز "مبدأ المالئمة"اإلداري في الظروف االستثنائية صالحيات القاضي توسيع -
توافر الظرف حتى يتمكن القاضي اإلداري من معرفة مدى وذلك ، أي رقابة المالئمة
 من طرف اإلدارة لمواجية تمك الظروف. مة اإلجراء المتخذءمالاالستثنائي، ومدى 

 .بتعميل جميع القرارات الصادرة عنيااإلدارة وضع نص قانوني يمزم  -
 المنازعات اإلدارية.مجال في خاصة  ،كفاءة عالية يإعداد قضاة متخصصين ذو  -
 ال وأن القانونية النصوص في ومفصمة واضحة عبارات يستخدم أن المشرع عمى -

 أو بالقوانين تالعب ىناك يكون وال المعنى يتضح حتى وذالك اإليجاز، عمى يقتصر
 .غموضيا بسبب قانونية ثغرات

 إلى يوحي ما بذكر يكتفي ال وأن لممصطمحات، محددة تعريفات يضع أن المشرع عمى -
 القضائية الجية بذكر االكتفاء وعدم اإللغاء لدعوى مثالً  محدد تعريف كوضع وجودىا،
 .فييا بالفصل المختصة

 



201 
 

 المراجعقائمة 

 
 الكتب العامة:

، -اإلسكندرية-ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر -1
 .1995، ب.ط

-الجزائر والتوزيع، لمنشر العموم دار اإلدارية، المنازعات في الوسيط بعمي، الصغير محمد -2
 .ن.س.ب ط،.ب ،-عنابة

-الجزائر والتوزيع، لمنشر العموم دار اإلدارية، المنازعات في الوجيز بعمي، الصغير محمد -3
 2005 ومنقحة، مزيدة طبعة ،-عنابة

 الجزائر،، ، ديوان المطبوعات الجامعيةدروس في القانون اإلداري، عوابدي عمار -4
 .2000ب.ط،

عمور سالمي، الوجيز في قانون المنازعات اإلدارية، نسخة معدلة ومنقحة طبقا ألحكام  -5
 .2009،-بن عكنون–المتضمن ق.إ.م.إ، جامعة الجزائر، كمية الحقوق 09-08القانون 

 
 الكتب المتخصصة:

-إنجميزي  -ستورية والدولية، عربيقاموس المصطمحات السياسية والد، أحمد سعيفان -1
 .2004فرنسي، مكتبة لبنان، َناِشُرون، الطبعة األولى، 

الدين الجياللي بوزيد، القضاء اإلداري )أحكام المنازعات اإلدارية وتطبيقاتيا في المممكة  -2
 .2017، 1ط، دار الكتاب الجامعي لمنشر والتوزيع، 1جالعربية السعودية(، 

نسار عبد القادر أحمد الجباري، عيب عدم االختصاص الجسيم في القرار اإلداري والرقابة  -3
)دراسة تحميمية مقارنة(، المركز العربي لمدراسات والبحوث العممية لمنشر القضائية عميو 

 .2018الطبعة األولى،  ،-القاىرة–مصر والتوزيع،



201 
 

نسرين جابر ىادي، القضاء اإلداري المستعجل )دراسة مقارنة(، المركز العربي لمدراسات  -4
 .2017، ، الطبعة األولى-القاىرة-يع، مصروالبحوث العممية لمنشر والتوز 

عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية  في النظام القضائي الجزائري،  -5
 .1998، ب.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، (نظرية الدعوى اإلدارية):2ج
 ديوان ،(ومقارنة تحميمية تأصيمية، دراسة) اإلدارية المسؤولية نظرية عمار، عوابدي -6

 .1998 ط،.ب الجزائر، الجامعية، المطبوعات
عمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بين عمم اإلدارة العامة والقانون اإلداري، دار ىومة  -7

 .2003، ب.ط، -الجزائر–لمطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة 
 

 :الرسائل الجامعية
 رسائل الدكتوراه:

تخصص عموم قانونية، جامعة كامل سمية، تسبيب القرارات اإلدارية، أطروحة دكتوراه،  -1
 .2018 ، كمية الحقوق والعموم السياسية،-سيدي بمعباس–جياللي ليابس

مومني أحمد، دور القاضي اإلداري في تكريس مبدأ المشروعية في ضوء التشريع  -2
، -أدرار–الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص القانون العام، جامعة أحمد دراية 

 .2019والعموم السياسية، كمية الحقوق 
سكاكني باية، دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق والحريات األساسية، رسالة دكتوراه،  -3

 .2011، كمية الحقوق والعموم السياسية، -تيزي وزو–تخصص القانون، جامعة مولود معمري 
 مذكرات الماجستير:

ماجستير، فرع القانون العام،  ، مذكرةآمال يعيش تمام، عيب السبب كوجو من أوجو اإللغاء -1
 .2005 ية الحقوق والعموم االقتصادية،، كم-بسكرة–جامعة محمد خيضر

ماجستير في إطار  بوالشعور وفاء، سمطات القاضي اإلداري في دعوى اإللغاء، مذكرة -2
 .2011، كمية الحقوق، -عنابة-مدرسة الدكتوراه، تخصص قانون إداري، جامعة باجي مختار



201 
 

 والمالية، اإلدارة فرع ماجستير، مذكرة اإلداري، القرار في واإلجراءات الشكل عقيمة، بونة -3
 .2013 ،-عكنون بن -الحقوق كمية ،1الجزائر جامعة

 مذكرة واإلدارية، المدنية اإلجراءات قانون ظل في اإلداري القضاء خميل، الضاية مول -4
 ، جامعة الجزائر.2013، العمومية والمؤسسات الدولة تخصص ماجستير،

 الجزائري، التشريع في والحريات الحقوق حماية في اإلداري القاضي دور أحمد، مومني -5
 ،-أدرار- دراية أحمد العقيد اإلفريقية الجامعة والحريات، الحقوق تخصص ماجستير، مذكرة

2011. 
 المدنية اإلجراءات قانون المتضمن 09-08 لمقانون وفقا االستعجالي القضاء ريمة، مقيمي -6

– مييدي بن العربي جامعة ،2013 العامة، اإلدارة قانون تخصص ماجستير، مذكرة واإلدارية،
 .-البواقي أم
سميماني السعيد، دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق والحريات العامة، مذكرة لنيل  -7

، -تيزي وزو–شيادة الماجستير، فرع القانون الدولي لحقوق اإلنسان، جامعة مولود معمري 
 .2004الحقوق،  كمية

ريع رزايقية عبد المطيف، الرقابة القضائية عمى مشروعية القرارات اإلدارية في التش -8
ماجستير،  تخصص تنظيم إداري، جامعة الوادي، كمية الحقوق والعموم  الجزائري، مذكرة

 .2014 السياسية،
 ماجستير، مذكرة المشروعية، رقابة في سمطاتو وحدود اإلداري القاضي دور عائشة، غنادرة -9

 .2014السياسية، والعموم الحقوق كمية الوادي، جامعة إداري، تنظيم تخصص
 مذكرة واإلدارية، المدنية اإلجراءات قانون في اإلدارية المواد في االستعجال أمينة، غني -10

 .وىران ،جامعة2012 القضائي، والتنظيم اإلجراءات تخصص ماجستير،
  

 
 



200 
 

 مذكرات الماستر:
بمعيدي دليمة، رقابة القاضي اإلداري بين رقابة المشروعية ورقابة المالئمة عمى القرارات  -1

، كمية الحقوق -بسكرة-، جامعة محمد خيضر، تخصص قانون إداريمذكرة ماستراإلدارية، 
 .2016والعموم السياسية،

 قانون تخصص ماستر، مذكرة اإلداري، االستعجالي القضاء عميمة، وكردوسي سارة بالح -2
 السياسية. والعموم الحقوق كمية ،-قالمة– 1945 ماي 8 جامعة ،(إدارية منازعات) عام
 ماستر، مذكرة اإلدارة، ضد اإلدارية القضائية والقرارات األحكام ،تنفيذ اليوارية طاىر بن -3

 .2019، -مستغانم– باديس بن الحميد عبد جامعة إداري، قانون تخصص
، تخصص دولة مذكرة ماستربقواسي نعيمة، الرقابة القضائية عمى القرارات اإلدارية،  -4

 .2014، كمية الحقوق والعموم السياسية، -الجمفة-ومؤسسات، جامعة زيان عاشور
، تخصص مذكرة ماسترجعبور عديمة وحيون سميرة، رقابة المشروعية عمى القرار اإلداري،  -5

، كمية الحقوق والعموم السياسية، -بجاية-جامعة عبد الرحمن ميرةقانون الجماعات اإلقميمية، 
2015. 

 مذكرة ماسترىواري دحدوح وجمال عطار، دعوى التفسير ودعوى تقدير المشروعية،  -6
 .2018، -المسيمة–أكاديمي، تخصص قانون إداري، جامعة محمد بوضياف

اإلداري، مذكرة ماستر، تخصص حسام أوذينة، االنحراف بالسمطة كوجو إللغاء القرار  -7
 .2016، -الجزائر-قانون إداري، جامعة محمد بوضياف بالمسيمة

، تخصص دولة مذكرة ماسترنزرقي مريم، دعوى التعويض في القانون اإلداري الجزائري،  -8
 .2016ة الحقوق والعموم السياسية، الجمفة، كمي-ومؤسسات، جامعة زيان عاشور

مذكرة سماعيل صالح الدين، إشكاالت تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية في واجية اإلدارة،  -10
ة الحقوق والعموم ، كمي-تممسان-، تخصص القانون العام المعمق، جامعة أبو بكر بمقايدماستر

 .2016السياسية، 



201 
 

 المدنية اإلجراءات قانون ضوء عمى اإلداري االستعجالي القضاء اليادي، محمد سفير -11
– موالي طاىر. د جامعة ،2016 المحمية، الجماعات إدارة تخصص ماستر، مذكرة واإلدارية،

 .-سعيدة
 تخصص ماستر، مذكرة لإلدارة، أوامر توجيو في اإلداري القاضي سمطات توفيق، عزري -12

 .-ورقمة– مرباح قاصدي ،جامعة2016 إداري، قانون
 تخصص ماستر،  مذكرة لإلدارة، أوامر توجيو في اإلداري القاضي سمطات مروة، ريجةف -13

 .2018 ،-المسيمة– بوضياف محمد جامعة إداري، قانون
رميسة تيطاوين، دور القضاء اإلداري في حماية مبدأ المشروعية، مذكرة ماستر،  -14

 .2016 ،-بسكرة-تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر
 مذكرة ماسترشدري معمر فاطمة ومسوسي روزة، دعوى اإللغاء في التشريع الجزائري،  -15

 .13/01/2018، -البويرة-حند أولحاجفي القانون، تخصص إدارة ومالية، جامعة أوكمي م
 

 ت العممية:المقاال
أحميد ىنية، عيوب القرار اإلداري )حاالت تجاوز السمطة(، مجمة المنتدى القانوني،  -1

 .2008، مارس 05العدد
الدين الجياللي بوزيد، عيب اإلجراء والشكل في القرار اإلداري وتطبيقاتيما في قضاء ديوان  -2

 .2017، 04المظالم )دراسة مقارنة(، مجمة الحقوق، العدد 
أسامة جفالي، سمطة القاضي اإلداري في توجيو أوامر لإلدارة في الجزائر، مجمة العموم  -3

 .2018، جوان 02، العدد 09والسياسية، المجمد القانونية 
أسامة جفالي، سمطة القاضي اإلداري في األمر بالغرامة التيديدية ضد اإلدارة في ظل  -4

 2017، جوان 02ج ، 08، مجمة الحقوق والعموم السياسية، العدد 09-08قانون 
دارة عمى تنفيذ القرارات بوضياف عبد المالك، فاعمية الغرامة التيديدية كآلية إلجبار اإل -5

 .2014، جوان 16القضائية، مجمة معارف، العدد 



202 
 

بمطرش مياسة، تعريف وخصائص عيب االنحراف في استعمال السمطة، مجمة الحقوق  -6
 ..نب.س، العدد األول، 11والعموم اإلنسانية، المجمد 

ماحي زين العابدين، سمطات القاضي اإلداري في تنفيذ األحكام القضائية، مجمة الحقوق مب -7
 ب.س.ن.، 14والعموم اإلنسانية، العدد 

حنان نواصرية، الحماية المستعجمة لمحريات األساسية في التشريع الجزائري، مجمة الحقيقة،  -8
 .2018، مارس 01العدد 

 .2014، 04اإلداري باإلدارة، مجمة الحقوق، العدد حسين فريجو، عالقة القاضي  -9
يوسف يعقوبي، سمطات القاضي اإلداري االستعجالي ضمانة لحماية الحريات األساسية،  -10

 .2016، ديسمبر 12مجمة العموم االجتماعية واإلنسانية، العدد 
 بين المالئمة عمى الرقابة في القضائية التطورات العالي، عبد وحاحة آمال تمام يعيش -11

 .ن.س.ب ، 03 العدد القضائي، االجتياد مجمة التعويض، وقضاء اإللغاء قضاء
لعالونة سميمان، تفعيل سمطات القاضي اإلداري في مواجية اإلدارة العامة من خالل  -12

 ،09، العدد 1بحوث جامعة الجزائر، 2ج، 09-08قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 
 ب.س.ن.

صورية، مبدأ المساواة أمام األعباء العامة كأساس قانوني لممسؤولية اإلدارية دون مالح  -13
 .2018، جانفي 01، العدد 04خطأ، مجمة القانون العام الجزائري والمقارن، المجمد 

السمطات الجديدة المخولة لمقاضي اإلداري في مجال تدعيم ، مواسة صونية نادية -14
، المجمة الجزائرية 09-08أحكام قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية المشروعية اإلدارية في ظل 

 لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية، ب.ع، ب.س.ن.
عمي حسون وحنان نواصرية، األوامر التنفيذية في ق.إ.م.إ الجزائري، مجمة جامعة  محمد -15

 .2019، 01، العدد 27بابل لمعموم اإلنسانية، المجمد 



203 
 

وف عمر ُكل وىورامان محمد سعيد، المسؤولية اإلدارية المستندة إلى خطأ ودورىا في معر  -16
، 26، العدد 07حماية الحريات األساسية، مجمة كمي القانون لمعموم القانونية والسياسية، المجمد 

2018. 
، اإلشكاليات القانونية لممنازعات المستثناة تشريعًيا من اختصاصات سوزان عثمان قادر -17

 .2019الحقوق، ب.ع، جويمية المحكمة اإلدارية، مجمة كمية 
سمير عبد اهلل السماعنة، عيب عدم االختصاص وأثره في القرار اإلداري، مجمة دراسات  -18

 .2015، 02، العدد42)عموم الشريعة والقانون(، المجمد 
عبد الرحمن بن جياللي، مفيوم دعوى اإللغاء وتمييزىا عن الدعاوى اإلدارية األخرى،  -19

 .2020، مارس07مجمة مفاىيم لمدراسات الفمسفية واإلنسانية المعمقة، العدد 
 وفقا االستعجالي اإلداري القاضي سمطات في قراءة تمام، يعيش وآمال حاحة العالي عبد -20

 .ن.س.ب ،06 العدد القانوني، المنتدى مجمة ،09-08 رقم واإلدارية المدنية اإلجراءات لقانون
عطااهلل تاج، االنحراف في استعمال السمطة كوجو من أوجو إلغاء القرار اإلداري )دراسة  -21

 .2017، جانفي 16مقارنة(، دفاتر السياسة والقانون، العدد 
عثماني، عيب عدم االختصاص في اجتياد القاضي اإلداري الجزائري، مجمة آفاق  عمي -22

 .2019، 03، العدد11عممية، المجمد
، ماي 19عمي عثماني، ركن الغاية في القرار اإلداري، مجمة الفقو والقانون، العدد  -23

2014. 
الضالعين، عيب أحمد عارف و  عبد الرؤوف أحمد الكساسبةو  صفاء محمود السويمميين -24

، الممحق 40الشكل وأثره في القرار اإلداري، مجمة دارسات )عموم الشريعة والقانون(، المجمد 
01 ،2013. 
قصاص ىنية وممياني بوبكر وليد، حدود سمطات القاضي اإلداري جزائري في رقابة  -25

 .2017جانفي، 05، العدد 02المشروعية، مجمة الدراسات القانونية والسياسية، المجمد 



204 
 

حنان عالوة، سمطات القاضي اإلداري االستعجالي في توجيو أوامر و  توفيق زيد الخيل -26
"إصالحات قانونية جديدة بضمانات ضعيفة"، مجمة الباحث  09-08لإلدارة في ظل قانون 

 .2018، جانفي 12لمدراسات األكاديمية، العدد 
في مواجية اإلدارة لتنفيذ األحكام القضائية، خديجة لعريبي، تفعيل سمطة القاضي اإلداري  -27

 .2018، ديسمبر 03، العدد 09مجمة العموم القانونية والسياسية، المجمد 
–ذبيح زىيرة، الغرامة التيديدية في القانون الجزائري، مجمة البحوث والدراسات العممية  -28

 .2007 ب.ع،، -الجزء األول: العموم االقتصادية
التوجيات الحديثة لسمطات القاضي اإلداري في مجال تنفيذ األحكام غنادرة عائشة،  -29

 .2016، جانفي 12الصادرة ضد اإلدارة، مجمة العموم القانونية والسياسية، العدد 
 

 الممتقيات:

غريبي يحي، تجسيد دور القاضي اإلداري في حماية الحقوق و غريبي فاطمة الزىراء  -
األساسية، الممتقى الدولي الثامن: التوجيات الحديثة لمقاضي اإلداري ودوره في إرساء والحريات 

 .2018مارس  07-06 جامعة األغواط، دولة القانون،
 

  القوانين:
، يتضمن القانون األساسي العام 2006جويمية  15، المؤرخ في 03-06األمر رقم  -1

 .لموظيفة العمومية
المتضمن القانون المدني، المعدل  1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75األمر رقم  -2

 والمتمم.
 الجريدة ،2016 مارس 6 في المؤرخ ،01-16 رقم بالقانون لمعدلاالدستور الجزائري  -3

 .2016 مارس 07 في المؤرخة 14 رقم الرسمية



220 
 

انون اإلجراءات المدنية ، يتضمن ق2008فيفري  25، المؤرخ في 09-08القانون رقم  -4
 .2008واإلدارية، 

يتعمق باختصاصات مجمس الدولة  ،1998ماي  30، المؤرخ في 01-98القانون رقم  -5
 وتنظيمو وعممو.

، يتعمق بشروط ممارسة األنشطة 2004أوت  14، المؤرخ في 08-04القانون رقم  -6
 التجارية.

 .2017لسنة قانون اإلجراءات الجبائية  -7
 

 المواقع اإللكترونية:
 https://almerja.com/reading.php?idm=115737،جابر سعيد حسن محمد، عيوب القرار اإلداري -

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9، ويكيبيديا الموسوعة الحرة -

 https://almerja.net/reading.php?idm=75843 وسام صبار العاني، القضاء اإلداري، -

 

 

 

https://almerja.com/reading.php?idm=115737
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://almerja.net/reading.php?idm=75843


 الفهرس

111 
 

 الصفحات العناوين
 10 قائمة المختصرات

 10-10 مقدمة
 75-06 الفصل األول: رقابة القاضي اإلداري عمى مشروعية القرارات اإلدارية

 10 المبحث األول: فحص القاضي اإلداري عيوب مشروعية القرارات اإلدارية
 10 لقرار اإلداريالخارجية الماسة بمشروعية اعيوب الالمطمب األول: 

 10 في القرار اإلداري الفرع األول: عيب االختصاص
 10 أواًل: تعريف عيب عدم االختصاص

 10 ثانيا: خصائص عيب عدم االختصاص
 10 ثالثا: درجات عيب عدم االختصاص
 00 في القرار اإلداري الفرع الثاني: عيب الشكل واإلجراءات
 00 أوال: تعريف عيب الشكل واإلجراءات
 00 ثانيا: حاالت عيب الشكل واإلجراءات

 00 المطمب الثاني: عيوب المشروعية الداخمية لمقرار اإلداري
 00 الفرع األول: عيب مخالفة القانون )عيب المحل(
 00 (أوال: تعريف عيب مخالفة القانون )عيب المحل

 00 (ثانيا: حاالت وصور عيب مخالفة القانون )عيب المحل
 00 الفرع الثاني: عيب السبب
 00 أوال: تعريف عيب السبب

 00 ثانيا: سمطة القاضي اإلداري في الرقابة عمى سبب القرار اإلداري
 00 ثالثا: صور رقابة القاضي اإلداري عمى عيب السبب

 01 الثالث: عيب االنحراف في استعمال السمطة )عيب الغاية( الفرع
 01 أوال: تعريف عيب االنحراف بالسمطة
 00 ثانيا: حاالت عيب االنحراف بالسمطة

 00 ثالثا: آليات إثبات عيب االنحراف في استعمال السمطة
 04 الثاني: آليات رقابة القاضي اإلداري عمى مشروعية القرارات اإلدارية المبحث
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 04 )قضاء المشروعية( المطمب األول: دعاوى المشروعية كآلية لمرقابة عمى القرارات اإلدارية
 00 الفرع األول: دعوى اإللغاء
 00 أوال: تعريف دعوى اإللغاء

 00 ثانيا: خصائص دعوى اإللغاء
 00 الشروط الشكمية لقبول دعوى اإللغاءثالثا: 

 40 المشروعيةالفرع الثاني: دعوى التفسير ودعوى فحص 
 44 أوال: تعريف دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية

 40 ثانيا: طرق تحريك دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية
 40 ثالثا: شروط قبول دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية

 40 ات القاضي اإلداري في دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعيةرابعا: سمط
 40 خامسا: التمييز بين دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية

 40 المطمب الثاني: دعوى التعويض كآلية لمرقابة عمى أعمال اإلدارة )القضاء الكامل(
 01 الفرع األول: مفهوم دعوى التعويض

 01 أواًل: تعريف دعوى التعويض
 01 ثانيا: خصائص دعوى التعويض

 00 الفرع الثاني: الشروط الشكمية لقبول دعوى التعويض
 00 الفرع الثالث: سمطات القاضي اإلداري في دعوى التعويض

 00 الفرع الرابع: المسؤولية اإلدارية
 00 أوال: تعريف المسؤولية اإلدارية
 00 ثانيا: أساس المسؤولية اإلدارية

الثاني: سمطة توجيه األوامر كوسيمة إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ أحكام الفصل 
 القاضي اإلداري

78-98 

 00 المبحث األول: سمطة القاضي اإلداري الموضوعي في توجيه أوامر لإلدارة 
المطمب األول: تعزيز سمطة القاضي اإلداري في توجيه أوامر لإلدارة في ظل 

 10-10قانون 
00 
 

 00 األول: اإلطار القانوني لسمطة األمر في مواجهة اإلدارة الفرع
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 الفرع الثاني: أنواع األوامر التي يوجهها القاضي اإلداري لإلدارة من أجل ضمان 
 تنفيذ األحكام القضائية

 
01 

 01 بداء اإلدارة موقفها من التنفيذأوال: األوامر التي تصدر قبل إ
 00 بعد إبداء اإلدارة موقفها من التنفيذ ثانيا: األوامر التي تصدر

 04 القضائية األحكام تنفيذ لضمان لإلدارة أوامر توجيه شروطو  تإجراءا الفرع الثالث:
 04 الشأن صاحب طمب ضرورة :أوال

 00 ثانيا: قابمية األمر أو الحكم أو القرار القضائي لمتنفيذ
 00 أو القرار القضائي ثالثا: لزوم األمر لتنفيذ الحكم أو األمر

 00 رابعا: أن تكون لمطالب مصمحة في إصدار أوامر تنفيذية لإلدارة
المطمب الثاني: سمطة القاضي اإلداري في توجيه أوامر تنفيذية مرتبطة بالغرامة 

 التهديدية
00 

 00 الفرع األول: مفهوم الغرامة التهديدية
 00 أوال: تعريف الغرامة التهديدية

 00 خصائص الغرامة التهديديةثانيا: 
 00 أنواع الغرامة التهديدية -ثالثا

 01 الفرع الثاني: شروط األمر بالغرامة التهديدية ضد اإلدارة
 01 توقيع الغرامة التهديديةأوال: طمب المحكوم له 

 00 ثانيا: وجود حكم قضائي صادر عن إحدى جهات القضاء اإلداري
 00 الحكم القضائي اتخاذ اإلدارة تدبيرا معيًنا ثالثا: وجوب أن يتطمب تنفيذ

 00 رابعا: قابمية الحكم القضائي لمتنفيذ
 00 خامسا: ثبوت امتناع اإلدارة عن تنفيذ الحكم القضائي

 00 سادسا: احترام اآلجال في طمب الغرامة التهديدية
 00 التهديديةالفرع الثالث: نطاق سمطة القاضي اإلداري في األمر بالغرامة 

 00 أوال: تحديد مقدار الغرامة التهديدية
 00 ثانيا: تحديد مدة وميعاد سريان الغرامة التهديدية

 00 ثالثا: تصفية الغرامة التهديدية
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 00 المبحث الثاني: سمطة القاضي اإلداري االستعجالي في توجيه أوامر لإلدارة
االستعجالي في توجيه أوامر لإلدارة في المطمب األول: سمطات القاضي اإلداري 

 مادة االستعجال الفوري
00 

 01 الفرع األول: تعريف القضاء االستعجالي اإلداري
 01 أوال: االستعجال في المغة

 01 ثانيا: تعريف قضاء االستعجال في الفقه اإلداري
الثاني: سمطة القاضي اإلداري في مجال حماية الحريات األساسية  الفرع

 واالستعجال التحفظي
00 

أوال: سمطة القاضي اإلداري االستعجالي في توجيه أوامر لإلدارة لحماية الحريات 
 األساسية

00 

 04 ثانيا: االستعجال التحفظي
مر وقف تنفيذ القرار الفرع الثالث: سمطة القاضي اإلداري االستعجالي المقترنة بأ

 اإلداري
00 

أوال: الشروط الواجب توفرها لتمكين لمقاضي االستعجالي بالنطق بوقف تنفيذ القرار 
 اإلداري

00 

 00 عدي، واالستيالء، والغمق اإلداريثانيا: حاالت وقف التنفيذ المتعمقة بالت
لإلدارة في  المطمب الثاني: سمطات القاضي اإلداري االستعجالي في توجيه أوامر

 مادة االستعجال العادي
00 

 00 الفرع األول: سمطة القاضي اإلداري االستعجالي في األمر بالتدابير التحقيقية
 00 أوال: األمر الموجه إلى اإلدارة بتقديم مستندات

 00 ثانيا: األمر الموجه لإلدارة إلجراء تحقيق إداري
 00 االستعجالي في األمر بمنح تسبيق ماليالفرع الثاني: سمطة القاضي اإلداري 

 04 أوال: شروط الحكم بمنح التسبيق المالي
الفرع الثالث: سمطات القاضي اإلداري االستعجالي في توجيه األوامر في مادة إبرام 

 العقود والصفقات
00 

 00 أوال: سمطة األمر بتصحيح الخمل
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 00 ثانيا: سمطة األمر بتأجيل إمضاء الصفقة
 00 ثالثا: سمطة األمر بالغرامة التهديدية

الفرع الرابع: سمطات القاضي اإلداري االستعجالي في توجيه األوامر في المادة 
 الجبائية

00 

 010-00 الخاتمة
 000-002 قائمة المراجع

 007-000 الفهرس
 



 

 

 

         

 

 

 

  مــلخصال

تعسف اإلدارة، لكون  الدراسة حول القاضي اإلداري ودوره في الحد من وضوعم دوري
ى المساس بحقوق األفراد إلقد يؤدي في بعض األحيان  وما ينتج عنيا من نشاطىذه األخيرة 

رع المش، لذلك نجد أن المحد من تجاوزاتي تدخل القاضي اإلداري ، مما يستمزموحرياتيم
فحص عيوب مشروعية القرارات تمكنو من قاضي اإلداري لمصالحيات منح الجزائري 
، أو كعيب االختصاص وعيب الشكل واإلجراءات سواء كانت ىذه العيوب خارجية: اإلدارية،

كعيب مخمفة القانون )عيب المحل(، وعيب السبب، وعيب االنحراف في  عيوب داخمية:
  .استعمال السمطة )عيب الغاية(

اإلدارية  تلمرقابة عمى مشروعية القرارا والقاضي اإلداري ال يتدخل من تمقاء نفسو
نما ىناك آليات تمكنو من فرض  واألعمال المادية الصادرة عن اإلدارة،  وىيىذه الرقابة، وا 

 لقضاء اإلداري لممطالبة بحقوقيم.الشأن أمام ا الدعاوى اإلدارية التي يرفعيا ذووتتمثل في 
كدعوى اإللغاء ودعوى التفسير ودعوى فحص  :مشروعيةدعاوى تنقسم إلى عاوى الدوىذه 

 ،المشروعية فحصإلداري باإللغاء أو التفسير أو والتي تنصب عمى القرار ا ،المشروعية
دعوى التعويض، والتي تنصب عمى األعمال المادية  :الكامل المتمثمة فيدعوى القضاء و 

 .ضرار الممحقة باألفرادلإلدارة، وتمزميا بتعويض األ
عن  تدخل المشرع ؛أيًضا أجل تعزيز دور القاضي اإلداري في ىذا المجالومن 

سمطة تتمثل في  ،اآلليات من جممة عمى صراحة نصو  ،80-80الجديد  .إ.م.إقطريق 
وسمطة توقيع الغرامة و، أحكام تنفيذ متابعة مناإلداري  القاضي تمكن التي األوامر توجيو

قاضي الموضوع والقاضي ، وىي سمطات مخولة لضمان تنفيذ أحكامو القضائيةل ةالتيديدي
 االستعجالي
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      The subject of the study revolves around the administrative judge 

and his role in curbing the arbitrariness of the administration, because 

the latter and the resulting activity may sometimes lead to prejudice to 

the rights and freedoms of individuals, which necessitates the 

intervention of the administrative judge to limit its excesses, so we 

find that the Algerian legislator has granted powers to the 

administrative judge It enables him to examine the defects in the 

legitimacy of administrative decisions, whether these defects are 

external: the defect of specialization, the defect of form and 

procedures, or internal defects: the defect of breaking the law (defect 

of the place), the defect of the cause, and the defect of deviation in the 

use of authority (defect of purpose). 

And the administrative judge does not intervene on his own to control 

the legality of administrative decisions and material actions issued by 

the administration. Rather, there are mechanisms that enable him to 

impose this control, which are represented in the administrative 

lawsuits that persons concerned bring before the administrative 

judiciary to claim their rights. 

These law suits are divided into legitimate lawsuits: such as the 

cancellation lawsuit, the interpretation lawsuit and the legality 

examination lawsuit, which focus on the administrative decision to 

cancel, interpret or examine the legality, and the full court case 

represented in: the compensation lawsuit, which focuses on the 

material actions of the administration, and obliges it to compensate the 

damages incurred by individuals. 



 

 

 

In order to strengthen the role of the administrative judge in this area 

as well; The legislator has intervened through the new Civil and 

Administrative Procedures Law 08-09, and explicitly stipulates a set 

of mechanisms, which are the authority to direct orders that enable the 

administrative judge to follow up the implementation of his rulings, 

and the authority to impose a threatening fine to ensure the 

implementation of his judicial rulings, which are powers vested in a 

judge Subject and the urgent judge. 
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