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 مقـدمــة
إن السمة البارزة للدولة احلديثة أهنا دولة قانونية تسعى إىل فرض حكم القانون على مجيع األفراد يف   

سلوكهم و نشاطهم ، و كذلك فرضه على كل هيئات الدولة املركزية و احمللية و سائر املرافق العامة . ومن هنا تربز 
املشروعية ، ذلك أن إلزام احلكام و احملكومني ابخلضوع لقواعد القانون العالقة بني مفهوم الدولة القانونية و مبدأ 

، و حتكم هذا األخري يف تنظيم و ضبط سائر التصرفات و النشاطات ، هلو مظهر يؤكد قانونية الدولة أو وجود ما 
 يسمى بدولة القانون .

بدرجة متساوية ، ولكن حىت يكون هذا خضوع الدولة و األفراد حلكم القانون   مببدأ املشروعيةويقصد         
 املبدأ موجودا وقواي جيب توافر شروط أساسية هي : 

على  األخذ مببدأ الفصل بني السلطات التشريعية و السلطة القضائية و السلطة التنفيذية وهلذا فيجب  .1
كل سلطة أن تعمل ضمن اجملال املخصص هلا ألن اجتماع هذه السلطات يف عمل واحد و تدخلها 

 يف شؤون بعضها يؤدي إىل اهنيار مبدأ املشروعية و انتهاك احلقوق .
التحديد الواضح لسلطات و اختصاصات اإلدارة ذلك أن جهة اإلدارة هي السلطة األكثر احتكاكا  .2

ابألفراد ومساسا حبرايهتم و مصاحلهم اليومية فهي اليت تتوىل احلفاظ على النظام العام و حتقيق 
ذلك منحها املشرع امتيازات متكنها من القيام هبذه املهام و جتعل األفراد ملزمني املصلحة العامة و ل

 ابخلضوع هلا .
 وجود رقابة قضائية فاعلة تتوىل مراقبة كل ما خيل ابلنظام العام و يتعدى على احلقوق و احلرايت . .3

الدعوى ابلتحديد متكن القاضي  وال أحد ينكر وجود عالقة متينة بني دعوى اإللغاء و بني مبدأ املشروعية .فهذه
اإلداري من أن ميارس دوره يف احملافظة على مبدأ املشروعة و سالمة األعمال اإلدارية و مالئمتها لقوانني الدولة.  
وأتكيد محاية حقوق و حرايت اإلنسان يف الدولة املعاصرة ، ذلك أن دعوى اإللغاء تعد األداة و الوسيلة القانونية 

يوية و الفعالة لتحريك و تطبيق عملية الرقابة القضائية على أعمال الدولة و اإلدارة العامة ، لتحقيق و القضائية احل
 محاية فكرة الدولة القانونية و مبدأ الشرعية و النظام القانوين حلقوق و حرايت اإلنسان .
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ولذا فالقاضي هو املعىن حبراسة هذا املبدأ " املشروعية " و إنصاف األفراد من جتاوزات السلطة اإلدارية حلدود      
اختصاصها أو خمالفتها لقواعد األنظمة احلديثة إبعطاء القاضي اإلداري صالحيات واسعة أكثر بكثري من 

التقاضي و توجيه إجراءات الدعوى بطريقة حتقق صالحيات القاضي العادي و أجازت له التدخل يف سري عملية 
التوازن بني طريف الدعوى وذلك بسبب أن الفرد يف خماصمته جلهة اإلدارة  يكون غالبا يف موقف ضعيف أمام 
جهة متتلك وسائل كثرية جتعلها يف موقف القوى املتحكم و أهم أسباب ضعف  الفرد أمام اجلهة اإلدارية يف 

 ائل اإلثبات املؤثرة يف احلكم .الدعوى أهنا متلك وس

و ابلتايل فالرقابة القضائية على أعمال اإلدارة جاءت كضرورة للحفاظ على مبدأ املشروعية وضمان أتكيده حىت   
تكون سيادة القانون فوق كل اعتبار ، و لقد أكد ذلك املؤسس الدستوري اجلزائري من خالل ديباجة دستور 

هو القانون األساسي الذي يضمن احلقوق و احلرايت الفردية و اجلماعية        " الدستور فوق اجلميع و 6991
و يكفل احلماية القانون و رقابة عمل السلطات العمومية يف جمتمع تسوده الشرعية " . وكذلك ما نصت عليه 

حملافظة على " حتمي السلطة القضائية اجملتمع  واحلرايت تضمن للجميع و لكل واحد امن الدستور  639املادة 
 حقوقه األساسية ".

إذ فالقاضي اإلداري اجلزائري هو القاضي الطبيعي لإلدارة إذا استمد اختصاصاته و املتمثلة أساسا يف رقابة    
مشروعية أعمال السلطات اإلدارية سواء كانت مركزية أو حملية ، وقد أقر املشرع اجلزائري من خالل هذا املبدأ 

القضاء ملخاصمة القرارات اإلدارية ، إال أن القاضي اإلداري مازال يرتدد يف كيفية مراقبته  لألفراد حق اللجوء إىل
ألعمال السلطات اإلدارية فيما خيص إلغاء قرارات هذه األخرية ، فتجده حمتارا بني تسيريه للخصومة ابلشكل 

ك حيافظ على مبدأ احلياد و حيكم الذي حيقق التوازن بني طريف اخلصومة أم أنه يكتفي إبدعاءات األطراف و بذل
 على أساس ما يقده األطراف .

الذي منح صالحيات  80/80إال أن املشرع حسم هذا الرتدد من خالل قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية      
 وخاة.واسعة للقاضي اإلداري متكنه من تسيري اخلصومة على النحو الذي خيدم املصلحة العامة و حيقق العدالة املت
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 أمهية املوضوع :

يسعى موضوع هذه املذكرة إىل تسليط الضوء على قضاء يعترب حام احلقوق و احلرايت خاصة يف األنظمة  
املقارنة، بتدخله يف حالة تعسف اإلدارة العامة و هذا مع عدم املساس  و احلفاظ يف أن واحد على ترك جمال 

املصلحة العامة ، و هنا تبدو املعادلة و مهمة القاضي أكثر صعوبة واسع للنشاط اإلداري الذي يهدف إىل حتقيق 
بني محاية احلقوق األساسية لألفراد وضمان استمرار النشاط اإلداري للنفع العام ، و هلذا يهدف موضوع مذكريت 

ته و دوره إىل تسليط الضوء على دور املشرع اجلزائري يف متكني القاضي اإلداري من الوسائل الالزمة ألداء مهم
اإلجيايب الذي يظهر خاصة يف دعوى اإللغاء . ومدى جناعة هذه الوسائل املمنوحة للقاضي اإلداري اليت متكنه من 

 حتقيق املوازنة بني طرفني غري متكافئني أحدمها حيوز امتيازات السلطة العامة .

 أسباب اختيار املوضوع : -2

األوىل إىل أمهية دعوى اإللغاء كموضوع مذكرة ماسرت و ابلضبط إن سبب اختياري للموضوع يرجع ابلدرجة       
سلطات القاضي اإلداري يف هذه الدعوى ، ذلك أن املساعد األكرب للمواطن لضمان حقوقه بل هو العنصر 

األساسي يف ذلك ، إىل جانب دور القاضي اإلداري اجلزائري يف هذه الدعوى من خالل السلطات املمنوحة له   
غريت من قانون ألخر خصوصا يف التعديل اجلديد لقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد الذي أعطى و اليت ت

نوعا من التوسع يف سلطاته لتمكينه من النظر يف الدعوى اإلدارية خاصة أن دعوى اإللغاء تضع عنصرين غري 
ن ، و ال شك يف دور  و أمهية هذا الدور للقاضي متكافئني متاما يف كفة النزاع و مها اإلدارة ابمتيازاهتا و املواط

اإلداري للنظر و التمعن يف القضية قبل النطق ابحلكم لضمان عدم املساس ابحلقوق و احلرايت العامة لألفراد.    
 و يكون هذا الدور للقاضي عرب مجيع مراحل اخلصومة .

 إشكالية املوضوع : -3

ابعتناقه          1001د عرف النظام القضائي اجلزائري حتوال جذراي منذ التعديل اهلام الذي أحدثه دستور لق
نظام االزدواجية القضائية ، غري أن تكريس هذا النظام سار خبطى متثاقلة و هو ما أاثر حفيظة الفقه خطى      

مة مل تكتمل كل معامله ، ابلنظر إىل بطئ     من الزمن حول جدوى نظام قضائي خمتص مبنازعات اإلدارة العا
املتعلق مبجلس الدولة ، والقانون العضوي  81-00صدور النصوص القانونية و تباعدها بداية ابلقانون العضوي 

املتعلق مبحكمة التنازع ، و أخريا صدور        83-00املتعلق ابحملاكم اإلدارية و القانون العضوي  00-82
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، و بذلك اكتمل   القضاء  2880فيفري  22املؤرخ يف  80.80املدنية     و اإلدارية اجلديد  قانون اإلجراءات
ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــر هــذا التحـول املرحلـــي نتسائـل عن سلطـات القاضـي اإلداري إزاء املنازعـة اإلداريـ ـــة اإلدارية شكليا ، و على اث ــ  ـ

ية بني مبدأ املشروعية وهذه الدعوى ، وابلتايل دراسة أجنع الوسائل و ابلضبط إزاء دعوى اإللغاء للصلة القو 
القانونية اليت وضعها املشرع يف يد القاضي اإلداري للحفاظ على هذا املبدأ من خالل قانون اإلجراءات املدنية     

وين يسمح له . وكيف نظم املشرع السلطات املمنوحة للقاضي اإلداري يف إطار قان 80/80و اإلدارية اجلديد 
 برقابة شرعية التصرف اإلدارية و من جهة ، ومحاية احلقوق و احلرايت الفردية من جهة أخرى ؟

 أهداف املوضوع : -80

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق عدة أهداف حبسب فئات القراء املوجهة إليهم و هي : 

 رغبتنا يف إثراء املكتبة اجلامعية هبذا العمل املتواضع .-

سلطات القاضي اإلداري يف دعوى اإللغاء من خالل حتليل النصوص القانونية الصادرة يف هذا الشأن  دراسة-
 ، ورصد خمتلف النقائص املوجودة يف هذا الشأن . 80-80خاصة قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 

ية العلمية و جعل هذا إدخال موضوع سلطات القاضي اإلداري يف دعوى اإللغاء إىل ميدان الدراسة القانون-
 العمل نقطة انطالق لدراسات أخرى يف هذا اجملال كونه موضوع مهم جدا ومازال مل حيض ابالهتمام املستحق .

وضع هذا العمل يف متناول القضاة اإلداريني ليساعدهم يف عملهم امليداين ، كون هذا العمل إىل جانب أنه -
ارية اجلديد ، إال أنه كذلك يف جزء منه مستمد من الدراسة امليدانية مستمد من قانون اإلجراءات املدنية و اإلد

لبعض دعاوي اإللغاء املعروضة وكيفية تصرف القاضي اإلدارية حياهلا هلذا فقد يستفيد القضاة منه يف عملهم 
 اليومي .

أكثر فأكثر و احلفاظ على املسامهة بقدر املستطاع يف إثراء اإلسرتاتيجية الوطنية القضائية وذلك لتحقيق العدالة -
مبدأ املشروعية و املرتمجة إبصدار قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد و ذكر أهم املستجدات القانونية 

 الواردة يف هذا اجملال .
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 املنهج :  -5

ن الدراسة و على هذا تبع املوضوع منهجا ميزج بني املنهج التحليلي واملقارن إمياان منا أبن هذين املنهجني يغذايا  
األساس مت قراءة و حتليل املواد القانونية اإلجرائية املتعلقة بكل إجراءات وشروط دعوى اإللغاء وسلطات القاضي 
اإلداري يف هذا اجملال . والتغريات القانونية احلاصلة يف هذا اجملال ، و قد حرصنا كل احلرص على التسلسل 

 املنهجي و املنطقي يف العرض .

 الدراسات السابقة :  -61

وجتدر اإلشارة إىل أن معظم الدراسات اليت كات تعد يف هذا اجملال هتتم أكثر بدعوى اإللغاء من حيث شروط  
قبوهلا وطبيعتها القانونية و إجراءات رفعها ، و هلذا كان التطرق إىل سلطات القاضي اإلداري يف هذا اجملال تذكر 

يعطي أمهية هلذه السلطات ويسعها إال يف اآلونة على أساس جزء صغري يف املوضوع فقط خاصة أن املشرع مل 
األخرية ، و لعل هذا ما جعل هذا املوضوع غري مطروق بصفة جدية و بصفة حتليلية توفيه حقه من الدراسة       

 و حتليل خمتلف اجلوانب القانونية و العملية معا .

جملال وهي حماوالت حديثة كتبت مبناسبة إال أن هناك بعض الدراسات املهمة اليت اعتمدان عليها يف هذا ا   
صدور قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد و نذكر منها " الرقابة القضائية على إلغاء القرارات اإلدارية " من 
إعداد جمموعة من طالب املدرسة العليا للقضاة ، وما ميكن مالحظته خبصوص هذه املذكرة أهنا تعرضت يف جزء 

بة القاضي اإلداري للمشروعية الداخلية واخلارجية للقرار اإلداري كما تعرضت لدور القاضي اإلداري يف منها ملراق
 تنفيذ احلكم الصادر عنه .

إىل جانب دراسة قام هبا الباحث سالم عبد احلميد حممد زنكنة حتت عنوان " الرقابة القضائية على مشروعية 
إىل دعوى اإللغاء و خصائصها ، كما تعرضت لدور القاضي وحدود القرار اإلداري" وقد تعرضت هذه املذكرة 

 سلطته يف دعوى اإللغاء .

أيضا هناك دراسة هلا عالقة هبذا املوضوع حتت عنوان " سلطات قاض اإللغاء يف األردن " للباحث حممد وليد  
دوره يف مراقبة مشروعية القار العبادي و ابلرغم من أهنا دراسة أجنبية ، إال أهنا تعرضت لسلطات قاض اإللغاء و 

 اإلداري و كانت االستفادة منها إىل حد كبري .
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املوضوع  كما قلنا من قبل مل حيض ابالهتمام الكايف من قبل الباحثني و الدارسني على حد سواء ابإلضافة إىل 
أحياان أخرى .إىل  صعوبة احلصول على بعض املعلومات من القضاء أحياان أخرى و عدم تعبريها فعال عن احلقيقة

 جانب كذلك العراقيل اإلدارية اليت واجهنا خالل اتصالنا ابملكتبات اجلامعية قصد حتصيل املراجع .

 التصريح ابخلطة :  -8

واليت سأضعها على شكل  و قد عمدت إىل دراسة هذا املوضوع يف مجلة من احملاور تتضمن الفصول التالية    
 :  ريح ابخلطة عناصر متتالية جمددا بعد التص

منها تعريف دعوى اإللغاء و أوجه اإللغاء ، وذلك أنه ال ميكن التعرض لسلطات  الفصل األوليتناول            
املبحث القاضي اإلداري يف دعوى اإللغاء دون التعرف على دعوى اإللغاء . و كان ذلك ضمن مبحثني ، يتم يف 

سلطات قاضي اإللغاء يف رقابة شروط  فنحدد فيهالثاين املبحث تعريف دعوى اإللغاء....، أما  األول
 ....الدعوى

يتناول البحث : سلطات قاضي اإللغاء يف الرقابة و التحقيق يف دعوى اإللغاء ضمن الفصل الثاين ويف           
يتعرض إىل مناقشة سلطات القاضي اإلداري يف الرقابة على الشروط الواجب املبحث األول منها مبحثني ، 

فقد خصص  املبحث الثاينتوافرها للنظر يف دعوى إلغاء هذه الشروط ...اليت قمنا مبعاجلتها يف الفصل األول أما 
 لدراسة مرحلة التحقيق القضائي و السلطات املمنوحة لقاضي اإللغاء يف هذه املرحلة ....

على سلطات القاضي يف مرحلة تنفيذ احلكم و القيود املفروضة  الفصل الثالثو أخريا يتعرض البحث يف         
منها تناول سلطات القاضي اإلداري يف مرحلة تنفيذ احلكم ...       املبحث األولعليه ...، ضمن إطار مبحثني 

 منوحة للقاضي اإلداري ... ويتم يف املبحث الثاين حبث القيود الواردة على هذه السلطات امل
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 الفصل األول : مفهوم دعوى اإللغاء و أوجه اإللغاء .

حناول أن نتطرق يف هذا الفصل إىل الدور الذي يلعبه القاضي اإلداري ابعتباره القاضي املختص يف إلغاء     

القرار اإلداري عندما ترفع أمامه دعوى اإللغاء ابعتبارها الوسيلة الوحيدة إللغاء القرار اإلداري الصادر على 

براز مفهومها ابعتبار أهنا الدعوى القضائية اليت ترفع إىل خالف ما تقضي به جمموعة القواعد القانونية . حماولني إ

القضاء اإلداري إلعدام قرار صدر كما قنا على خالف ما تقتضي به جمموعة القواعد القانونية فهي أداة فعالة 

د لتحقيق مبدأ املشروعة . ذلك أنه يتعني على السلطة اإلدارية فيما تتخذه من قرارات أن حترتم جمموعة القواع

القانونية و إال تعرضت قرارهتا لإللغاء جراء جتاهلها و خمالفتها هلذه القواعد . مث نربز شروطها ، هذا يف مبحث 

أول مث نعرج يف مبحث اثين على أوجه اإللغاء الواجب توافرها يف القرار اإلداري حمل اإللغاء و أخريا .يف مبحث 

لغاء و من مثة نعرف أن دور القاضي اإلداري يقتصر على إلغاء اثلث اإلجراءات ، التحقيق و احلكم يف دعوى اإل

العمل اإلداري أصال ، كما ميكنه فضال عن اإللغاء التعويض عن األضرار النامجة عن بناءا على طلب املدعى وفقا 

من ق .إ.م وهذا كله إذا كانت دعوى اإللغاء من اختصاص جملس الدولة .هذا و لقد كانت  672/6للمادة 

اإللغاء دعوى جتاوز السلطة يف فرنسا من اختصاص جملس الدولة الفرنسي الذي كان له حق االنفراد  دعوى

. فأصبح للمحاكم اإلدارية حق نظر الدعوى السابقة على  3590سبتمرب عام  03بنظرها حىت صدر مرسوم 

الوالية العامة يف نظر اعتبار أن هذه احملاكم قد أضحت مبقتضى هذا املرسوم األخري اجلهة القضائية ذات 

 املنازعات اإلدارية . وللوقوف أكثر على معىن دعوى اإللغاء ومفهومها وشروطها نتناول ذلك يف املبحث األول .
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 املبحث األول : دعوى اإللغاء : 

ىل يقصد بدعوى جتاوز السلطة كما يسميها البعض ) دعوى اإللغاء ( تلك الدعوى القضائية اليت ترفع إ         

 القضاء إلعدام قرار إداري صدر خالف ما تقضي به جمموعة القواعد القانونية .

وعلى ذلك تعترب دعوى جتاوز السلطة أو دعوى اإللغاء أداة فعالة لتحقيق مبدأ املشروعة ذلك أنه يتعني          

و إال تعرضت قراراهتا لإللغاء على السلطة اإلدارية فيما تتخذه من قرارات أن حترتم جمموعة القواعد القانونية   

. ويف مصر تعترب دعوى اإللغاء من خلق املشرع الذي عمل على تقريرها 1جراء جتاهلها و خمالفتها هلذه القواعد 

يف قوانني جملس الدولة املتعاقبة الذي يعود له الفضل ) جملس الدولة املصري ( إرساء الكثري من القواعد التفصيلية 

 اخلاصة هبا .

   2من قانون اإلجراءات املدنية  672واملادة  603واملادة  37/3أما املشرع اجلزائري فقد عرفها مبوجب         

املتعلق مبجلس الدولة هذا يف ظل القانون القدمي أما حسب قانون  59/33من القانون العضوي  35و املادة 

 63نية و اإلدارية اجلريدة الرمسية عدد و املتضمن قانون اإلجراءات املد 6339فيفري  69املؤرخ يف  35.39

 منه بقوهلا " ختتص احملاكم اإلدارية كذلك ابلفصل يف :  933فقد نصت عليها املادة 

 ـ  دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية و الدعاوى التفسريية ودعاوى فحص مشروعة القرارات الصادرة عن : 3

 وى الوالية .الوالية و املصاحل غري املركزية لدولة على مست-

 

 

                                                             

 األستاذ /عمار عوابدي المرجع السابق -1 

  حاليمن قانون اإلجراءات المدنية ال 70/132/102/102المادة -2 
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 البلدية و املصاحل األخرى للبلدية -

 ـاملؤسسات العمومية احمللية ذات الصبغة اإلدارية 

 ـ دعاوى الفضاء الكامل 6

 ـ القضااي املخولة هلا مبوجب نصوص خاصة .0

املادة  اختالف طفيف يف الصياغة فإذا كان املشرع قد أستعمل يف 933و املادة  37فنالحظ إذن مقارنة ابملادة 

استعمل مصطلح دعوى إلغاء القرارات اإلدارية و لكن  933مصطلح الطعون ابلبطالن فأنه حسب املادة  37

كلها تؤدي وتفيد معىن واحد هو إعدام و إلغاء القرار اإلداري فاملقصود يف هذه املواد هي دعاوى جتاوز السلطة 

لدولة سواء كانت مركزية أوال المركزية ، إقليمية أو املوجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية يف ا

إصالحية من أجل إلغائها من قبل القاضي اإلداري املختص لعدم مشروعيتها لكوهنا مشوبة ومعيبة أبحد عيون 

)حاالت ( جتاوز السلطة فهي إذن دعاوى موضوعية هدفها بعيد فضال عن محاية املركز القانوين للمدعي الذي 

ملخاصم بصفة سلبية هو محاية مبدأ املشروعية و تعد هذه الدعوى أوسع اباب يف دعاوى القضاء مسه القرار ا

اإلداري كون هذه اخلرية متشعبة اجملال و اإلجراءات إذ تشمل كثريا من اجملاالت اجملال االنتخايب و اجملال املهين و 

مكانية القاضي اإلداري إلغاء القرار اإلداري ، ميكن اجملال العمراين و املايل و غري ذلك ، و كما قلنا ابإلضافة إىل 

من قانون اإلجراءات املدنية هذا إذا كانت  672/6أن حيكم ابلتعويض بناء على طلب املدعى وفقا للمادة 

دعوى اإللغاء من اختصاص جملس الدولة هذا كل ما يتعلق بتعريف دعوى البطالن أو اإللغاء أو جتاوز السلطة 

 شروط الواجب توافرها يف دعوى اإللغاء ؟ هذا ما نعاجله يف املطلب األول .فما هي أهم ال
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 املطلب األول : الشروط العامة لدعوى اإللغاء :  

من قانون اإلجراءات املدنية وهي كقاعدة عامة من النظام العام جيوز للقاضي إاثرهتا من تلقاء  295نصت املادة 

 الصفة وهذا ما نعاجله يف ثالثة نقاط أساسية . نفسه وتتمثل يف األهلية و املصلحة و

وهي تلك اخلاصة املعرتف هبا للشخص ) طبيعي أو معنوي ( واليت تسمح له مبمارسة حق أوال : األهلية : 

التقاضي للدفاع عن حقوقه .ومصاحلة .و الناجتة عن اكتسابه للشخصية القانونية فالشخص الطبيعي تبدأ 

ية بشرط أن يولد حيا شخصيته القانونية بوالدته حيا و تنتهي مبوته كما هو احلال للجنني الذي يتمتع حبقوقه املدن

من القانون املدين  23من القانون املدين و تكتمل أهليته يف التقاضي طبقا للمادة  69وفقا ما نصت املادة 

 32من القانون املدين فاقد األهلية كل شخص مل يبلغ سن التميز  26سن كاملة أما املادة  35ببلوغه سن الرشد 

التميز و مل يبلغ سن من القانون املدين كل شخص بلغ سن  20ا للمادة سنة أو معتوه أو جمنون أما نقصها وطبق

من القانون األسرة أو الوصاية املواد  53إىل  97و خيضع فاقد األهلية أو انقصها ألحكام الوالية املواد  الرشد  

 من قانون األسرة هذا فيما خيص الشخص الطبيعي . 55/333من قانون األسرة أو القوامة املواد  53/57

          انون املدين و هي الدولة،من ق 25أما األشخاص املعنوية فحددهتا كما هو معروف املادة          

    االشرتاكيةها القانون ، ومؤسسات الوالية ، البلدية ، املؤسسات و الدواوين العامة ضمن الشروط اليت نص علي

و التعاونيات ، واجلمعيات ، وكل جمموعة مينحها القانون الشخصية القانونية و تنقسم هذه األشخاص إىل عامة و 

من القانون اجلديد وهي الدولة و الوالية والبلدية  933و املادة  ة نيمن قانون املد 37ا املادة خاصة العامة حددهت

من القانون املدين " على متتع الشخص االعتباري املعنوي جبميع  93واملؤسسات العمومية اإلدارية ، ونصت املادة 

مة مالية ، أهلية يف حدود ما نص عليها النص احلقوق إال ما كان منها مالزم لصفة اإلنسان " ومن هذه احلقوق ذ

وانئب يعرب عن إرادته ، إذ ميثل الدولة  إرادتهالتأسيسي للشخص املعنوي وله حق التقاضي و انئب يعرب عن 

ــــورئيس اجمللس الشعب 53/35من القانون  97الوزير املعين و الوايل ميثل الوالية طبقا للمادة  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ي ـ
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 املتعلق ابلبلدية أما املؤسسات العمومية اإلدارية فيمثلها املدير العام  53/39من قانون  23لدي طبقا للمادة الب

و هؤالء األشخاص الذي ميثلون الدولة هي الذين ترفع يف مواجهتهم دعوى إلغاء القرار اإلداري املشوب   

 لطبيعي و املعنوي .حباالت جتاوز السلطة هذا فيما خيص األهلية ابلنسبة للشخص ا

هناك قاعدة عامة مفادها ال دعوى بدون مصلحة فاملدعي مهما كان مهما كان طبيعي أو اثنيا املصلحة : 

معنوي جيب أن يكون له مصلحة يف رفع الدعوى اإلدارية و هذه القاعدة أشار إليها املشرع املصري يف قانون 

 1ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون   أي طلب أو دفعالثالثة " ال يقبل املرافعات اجلديد يف املادة 

من  36"هي القاعدة ذاهتا يف الفقرة األوىل من املادة 36وهي القاعدة ذاهتا املقررة يف الفقرة األوىل من املادة 

ن أشخاص ليست قانون جملس الدولة اليت متنع فيها من قانون جملس الدولة و اليت متنع قبول الطلبات املقدمة م

ويبدو من هذين النصني املصريني أن املصلحة شرط أساسي لقبول مجيع الدعاوى 2هلم فيها مصلحة شخصية " 

سواء رفع إىل احملاكم القضائية أو إىل القضاء اإلداري ، غري أنه إذا كان من املتفق عليه يف قانون املرافعات املصري 

يه أو مهدد ابالعتداء عليه فدعوى اإللغاء ال يشرتط فيها أن تسند أن املصلحة جيب أن تسند إىل حق اعتدى عل

يعة إىل حق لرافعها اعتدت عليه السلطات العامة أو مهدد ابلتعدي عليه و هذه التفرقة بني النوعني ترجع إىل الطب

 اإللغاء. العينية و املوضوعية لدعوى  

تزال تنتمي إىل القضاء العيين  فدعوى إلغاء ابلرغم من التطور الكبري الذي  طرأ عليها تشريعا و قضاء ما      

الذي يدور النزاع فيه حول مشروعية القرارات اإلدارية يف حد ذاهتا و هلذا فاألشخاص فيه ال يتمتعون حبقوق 

شخصية على الرأي الغالب بل هم جمرد مصلحة ال ترقى إىل درجة احلق وهلذا فإن القضاء يكتفي هبذه املصلحة 

دعوى حسية ختول حسية املواطنني عموما حق مراقبة اإلدارة يف تصرفاهتا .أما  لقبول دعوى اإللغاء يف طبيعتها

                                                             

 . 672سليمان محمد الطماوي المرجع السابق ص  -1 

 من قانون اإلجراءات المدنية . 264ـ المادة 2 
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من قانون اإلجراءات املدنية" ال جيوز ألحد  295املشرع اجلزائري فقد نص على املصلحة كما سبق بنص املادة 

أن يرفع دعوى أمام القضاء ما مل يكن حائز لصفة أو أهلية وله مصلحة يف ذلك هذه املصلحة

يت ختول حق التقاضي جيب أن تكون مباشرة و شخصية و أكيدة و املثال احلي عن ذلك ما قرره جملس الدول ال

عندما قامت شركة النقل العام يف أحد املدن إبلغاء اخلطوط الذي خيدم احلي  63/36/3532الفرنسي بتاريخ : 

خذ من قبل شركة النقل العام مبوافقة فتجمعوا يف مجعية للدفاع عن حقوقهم و مصاحلهم و خماصمة القرار املت

البلدية و ذلك أمام القضاء اإلداري فهل هؤالء لديهم مصلحة يف ذلك ؟ أي مصلحة مباشرة و كافية ختول هلم 

 خماصمة رفض اإلدارة ضمان سري هذا املرفقة عن طريق دعوى جتاوز السلطة وقد أجاب ابإلجناب .

الصفة متتزج ابملصلحة يف التقاضي حبيث جيب أن يكون صاحب الصفة يرى اجلانب من الفقه أن اثلثا الصفة : 

يف التقاضي هو نفسه صاحب املصلحة يف ذلك تبعا لقاعدة " أن للمدعي مصلحة ابلتبعية له صفة التقاضي " 

هو نفسه صاحب املصلحة يف رفع الدعوى فيكون له الصفة يف ذلك مع إمكانية انفصال املصلحة عن الصفة 

احملجور عليه والوصي على القاصر تكون له صفة يف متثيله يف رفع الدعوى ابسم البلدية و ليس له  فالقيم عن

مصلحة شخصية يف ذلك . هلذا فالفقهاء اختلفوا يف املصلحة و الصفة فمنهم من يعتربمها شرطني منفصلني . 

الصفة معىن غري حمدد فقد  ومنهم من يعترب الصفة شرطا يف املصلحة و سبب االختالف يرجع إىل سببني كون

يقصد هبا املصلحة الشخصية و هذا معىن قول الفقهاء " أن صاحب الصفة هو صاحب احلق املدعي به " 

والسبب الثاين يرجع إىل غموض شروط قبول الدعوى إىل حد أهنا اختلطت بشروط استعماهلا كما وضحنا يف 

ية ( وهذا كل ما يتعلق ابلشروط العامة الواجب توافرها مثالني سابقني حول الشخص الطبيعي و املعنوي ) البلد

 هذا ما نعاجله يف املطلب الثاين شروط انتفاء الدعوى املوازية . األخرىيف رفع الدعوى فما هي أهم الشروط 
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 املطلب الثاين : انتفاء الدعوى املوازية : 

ابإلضافة إىل الشروط العامة الواجب توفرها يف رفع الدعوى جيب أن يتوفر يف دعوى اإللغاء شروط انتفاء          

بنصها صراحة "  672/3الدعوى املوازية و قد نص عليها املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية بنص املادة 

طاعنون ميلكون للدفاع عن مصاحلهم طريق الطعن العادي أمام ال يتكون الطعون ابلبطالن مقبولة أيضا إذا كان ال

 أية جهة قضائية أخرى "

املتعلق مبجلس الدولة اليت ختضع اإلجراءات املطبقة  33-59من القانون العضوي  23وبناء على املادة       

بقبول دعوى اإللغاء أمامه إىل أحكام قانون اإلجراءات املدنية ، و أن هذا الشرط واضح منه أنه متعلق فقط 

املذكور أعاله فماذا يقصد  59/33من القانون العضوي  35املرفوعة أمام مبجلس الدولة املنصوص عليها ابملادة 

 إذن هبذا الشرط ؟

يقصد به إذن  :أنه ال تقبل دعوى اإللغاء أمام مبجلس الدولة إذا كان املدعى ميلك دعوى قضائية أخرى       

 وماهي شروطه ؟ 1تسمح له ابلدفاع عن نفس مصلحة  تكون هلا الفعالية و

 ال بد أن تتوافر فيه ثالث شروط أساسية وهي : 

 جيب أن يكون  دعوى قضائية يف طبيعتها أي ليس تظلم إداري .-3

جيب أن يكون هذه الدعوى أداة قضائية هجومية و ليس دفع مثال الدفع بعدم شرعية قرار إداري أثناء -6

 مدنية .خصومة قضائية 

                                                             

 ـ األستاذ عمار عوابدي المرجع السابق .1 
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و نظرا لصعوبة أو استحالة حتقيق دعوى أخرى لنفس  حتقق نفس املزااي و املصاحل اليت حتققها دعوى اإللغاء-0

نتائج دعوى اإللغاء وهو إلغاء القرار املخاصم .غري املشروع و حمو أاثره و هذا ما جعل الدكتور عمار عوابدي 

 يرى أن هذا الشرط ولد ميتا .

 ائية القليلة يف علمنا عن هذا الشرط قرار احملكمة العليا املؤرخ يف : ومن التطبيقات القض

قضية معوشي فلة ضد وايل قسنطينة ووزير الداخلية و عقاب عمر ومما جاء يف حيثيات هذا  36/39/3593

 إ ج م أن الطعون ابلبطالن ال تكون مقبولة إذا كان 672القرار "حيث هذا القرار " حيث يستخلص من املادة 

 الطاعنون ميلكون للدفاع عن مصاحل طريق العادي أمام أي جهة قضائية أخرى "

حيث أنه من األجدر اإلشارة إىل أنه يتعني وعلى ضوء القاعدة القانونية اليت تقول " قاضي الدعوى هو قاضي 

الة إىل املتقاضني الدفع " أبن املصلحة العملية والرشيدة و املتطابقة مع رغبة املشرع اليت تستهدف تقريب العد

 37تستوجب استناد اختصاص نظر املنازعات املتعلقة ابلقضااي موضوع االستثناءات املنصوص عليها ابملادة 

 1إجراءات مدنية إىل قاضي واحد .

حيث أن احملكمة فيما يتعلق هبذه القضية ال تتطلب جهة تقاضي خاصة خمتصة بفحص مشروعة قرار إداري      

ملرتتب على الدفع بعدم املشروعية يف حالة قبوله فلن يكون هو إبطال القرار الذي ثبت عدم ما .أما األثر ا

مشروعيته و إمنا تعطيل تطبيقه فقط اجتاه الشخص املطالب بذلك و صرح بعدم قبول الدعوى املرفوعة من طرف 

 2من قانون اإلجراءات املدنية . 672معوشي فلة تطبيقا ملادة 

 

 
                                                             

 قضية معوشي فلة ضد والي قسطينة و وزير الداخلية و عقاب عمر. 21/76/2492قرار المحكمة العليا المؤرخ في -1 

 قانون اإلجراءات المدنية . من 102/2المادة -2 
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 شرط القرار حمل الدعوى املطلب الثالث : 

بعد انتهائنا من املطلب الثاين شرط انتفاء الدعوى املوازية كما بينا سابقا نتطرق يف هذا املطلب شرط            

القرار حمل الدعوى وحسب الدكتور سليمان حممد الطماوي أن القرار اإلداري هو إفصاح اإلدارة عن إدارهتا امللزمة 

ى القوانني و اللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوين معني مىت كان ممكنا و جائزا و كان مبا هلا من سلطة مبقتض

 1الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة "

، مكرر واملادة 7واملادة  325/6 672/603/6أما عندان يف اجلزائر فقد نصت على هذا الشرط املواد          

دولة و هذا ابلنسبة ملصدره القانوين أما ابلنسبة لتعريفه و أهم املتعلق مبجلس ال 59/3من القانون العضوي  35

" هو عمل  3خصائصه فيكاد جيمع أغلبية مجهور الفقه على أن القرار اإلداري السابق حمل الدعوى اإلدارية 

ف قانوين يصدر عن سلطة إدارية إبرادهتا املنفردة له طابع تنفيذي و يلحق أدى بذاته " ومن خالل هذا التعري

 نستخلص أهم مميزاته  واملتمثلة يف : 

أن القرار اإلداري السابق هو عمل إداري قانوين إنفرادي وهذا لكونه أوال يدخل ضمن األعمال اإلدارية -3

من القانون اجلديد  933واملادة  37القانونية االنفرادية واثنيا طبقا للمعيار العضوي الذي اعتمده املشرع ابملادة 

دت السلطات اإلدارية وهي الدولة و الوالية والبلدية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية و على ضوئه حد

املتعلق مبجلس  59/33من قانون  35و إذا كان املشرع أعتمد على املعيار العضوي وفقا هلذه املواد واملادة 

دي لتحديد الطابع اإلداري لبعض الدولة لتحديد السلطات اإلدارية فإن استعان يف موضوع أخر ابملعيار املا

املتضمن  99/33من القانون  99/92القرارات الصادرة عن املؤسسات العمومية االقتصادية طبقا للمادتني 

القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية و ابلتايل نستنتج أنه مل يعتمد املشرع على املعيار العضوي فقط 

 من قانون اإلجراءات املدنية . 37ذكورة يف املادة لتحديد السلطات اإلدارية امل
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( القرار اإلداري السابق قرر تنفيذي و يلحق بذاته ، فنظرا للطابع التنفيذي للقرار اإلداري الذي من أاثره مبدأ 6

غاء أو األسبقية مبعىن أن القرار اإلداري يولد أثراه القانونية مبجرد صدوره أي إنشاء مراكز قانونية جديدة أو إل

 تعديل مراكز قائمة قائمة و كذا افرتاض قرينة املشروعية فيه حىت يثبت العكس .

( و العنصر األخري للقرار حمل الدعوى اإلدارية أن يلحق أذى بذاته أي أن ميس ابملركز القانوين للمخاطب به 0

و قرار رفض أو سحب رخصة و على  األضرار به مثل قرار فصل موظف  بصفة سلبية ، أي من شأنه إحلاق

ذلك فالقرار اإلداري هبذا مبعىن يكون له طابع تنفيذي و العكس غري صحيح مثل قرار ترقية أو منح رخصة ، فهو 

قرار تنفيذي و لكن ال يلحق أذى بذاته و يف مصدر املعىن احلقيقي للقرار التنفيذي " هي الصفة اليت عرب عنها 

هنائي إال أنه هذا اللفظ أاثر عدة احتماالت لعدم دقته مما أضطر ابجمللس إىل إصدار كثريا املشرع أبن يكون القرار 

و الذي جاء فيه " أن قضاء هذه احملكمة قد جرى يف إطار  3590مارس  35من األحكام للتدليل عليه القرار 

داره دون حاجة إىل تصديق من رادا على العربة يف هنائية القرار اإلداري هو صدوره من سلطة إدارية متلك حق إص

جاء  36/37/3577سلطة إدارية أعلى حىت يكون القرار اإلداري انفد " و يف قرار احملكمة العليا يف اجلزائر يف 

يف " حيث أن صاحب املقرر هو السيد وايل والية تيزي وزو وهو سلطة إدارية و أن املقرر يلحق أذى بذاته 

 ني إلعطاء الطابع اإلداري للمقرر املطعون فيه " .للمدعي و أن هاذين املعيارين كاف

 املطلب الرابع : شرط التظلم اإلداري املسبق : 

:  هو عبارة عن شكوى أو التماس يرفع من قبل املتظلم للسلطة اإلدارية املختصة من أجل مراجعة  أوال تعريفه

إذا كان قرار اداراي أو التعويض عن األضرار  العمل اإلداري املتظلم فيه و ذلك من أجل سحبه أو تعديله أو إلغائه

 1الناجتة عنه إذا كان عمل مادي .
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أما يف مصر فيعرف التظلم ذلك الطلب الذي يتقدم به صاحب الشأن إىل اجلهة اإلدارية اليت أصدرت القرار أو 

اللجوء إىل القضاء و  إىل اجلهة الرائسية يطلب فيه إعادة النظر يف القرار اإلداري بسحبه و تعديله و ذلك قبل

ذلك و من أجل إقناع اإلدارة ابلعدول عن موقفها الذي اختذته يف قرارها بسحبه أو تعديله و يؤدي ابلتايل إىل 

عدم سلوك الطريق القضائي و حل الكثري من املنازعات اإلدارية يف وقت قصري و دون أدىن نفقات و ذلك 

 بواسطة الطريق اإلداري غري القضائي .

و التظلم اإلداري نوعني أساسني ، األول هو التظلم الرائسي و هم التظلم املرفوع إىل السلطة الرائسية املباشرة      

للسلطة مصدرة العمل املتظلم فيها ، أما الثاين هو التظلم الوالئي الذي يرفع أمام السلطة اإلدارية مصدرة العمل 

يك الرقابة الرائسية من أعمال املرؤوس مبراقبتها و مراجعتها من قبل التظلم فيه و التظلم اإلداري بنوعيه يسمح بتحر 

الرئيس و تصحيحها وفق ما ينص عليه القانون أما الوالئي فيسمح و مينح فرصة لإلدارة مصدرة العمل التظلم فيه 

عملها غري من أجل تصحيحه و يؤدي إىل حل ودي للنزاع و جينب اإلدارة املثول أمام القاضي اإلداري ملراقبة 

 املشروع و يرغم من هذه املزااي إال أنه ميتاز بعدة عيوب أمهها :

و هذا ابلنظر إىل أنواعه ) رائسي والئي ( ويزداد التعقيد حدة يف التوجيه السليم للتظلم اإلداري ضد .التعقيد : 1

سم و حلساب الدولة و رارة القرارات اإلدارية الصادرة عن سلطة  تتمتع ابزدواجية وظيفية كالوايل الذي يعمل اب

 ابسم و حلساب الوالية .

و يتمثل يف طول املدة اليت يستغرقها معرفة رد اإلدارة الصريح أو الضمين عن التظلم اإلداري املرفوع  ـ التأخري :2

 أمامها .
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 اثنيا : التظلم اإلداري املسبق أمام جملس الدولة :

قانون اإلجراءات املدنية " ال تكون الطعون ابلبطالن مقبولة ما مل  من 679هذا ما نصت عليه املادة           

يسبقها الطعن اإلداري التدرجيي الذي يرفع أما السلطة اإلدارية اليت تعلو مباشرة اجلهة اليت أصدرت القرار فإن مل 

 توج فأمام من أصدر القرار نفسه ".

لغاء أمام جملس الدولة سواء املنصوص عليها هبذه املادة و نالحظ أن هذه املادة تشرتط لقبول دعوى اإل         

أو يف نص خاص أن تكون مسبوقة بتظلم إداري رأسي ضد القرار حمل  59/33من قانون  35أو يف املادة 

دعوى اإللغاء و يرفع أمام السلطة الرائسية للسلطة مصدرة القرار ، و إال أمام السلطة اإلدارية مصدرة القرار 

إجراءات مدنية حبيث يرفع يف خالل  679انعدمت السلطة الرائسية أمام ميعاده فنصت عليه املادة  مباشرة إذا

أشهر حسب املادة  30شهرين من راريخ تبليغ أو نشر القرار التظلم فيه و إذا سكتت اإلدارة التظلم لديها ملدة 

  الشكل دعوى اإللغاء .يعد ذلك فرضا هذا ابلنسبة لتنظم أمام  جملس الدولة و إال رفضت يف 679

 اثلثا : شرط التظلم اإلداري املسبق أمام اجملالس القضائية :      

املعدل و املتمم ق  39/39/3553املؤرخ يف : 53/60مكرر وقبل صدور قانون  325ابلرجوع إىل املادة      

دعوى القضاء الكامل إ م كانت قد نصت على وجوب رفع تظلم رائسي أصال أو والئي حسب كل حالة قبول 

أمام اجملالس القضائية ، إال أنه بعد صدور القانون أعاله حذف املشرع شرط التظلم اإلداري املسبق الذي كان 

مكرر من قانون اإلجراءات املدنية و مل يعد شرط لقبول الدعوى اإلدارية أمام اجمللس  325منصوص عليه ابملادة 

 نصيبها .القضائي الغرف اإلدارية ريثما يتم ت

منه على "حيدد  965فقد نصت املادة  69/36/6339املؤرخ يف  39/35أما يف القانون اجلديد           

 أجل الطعن أمام احملكمة اإلدارية أبربعة أشهر من راريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار اإلداري الفردي " .
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اإلداري تقدمي تظلم إىل اجلهة اإلدارية مصدرة القرار  " جيوز للشخص املعىن ابلقرار 903وتضيف املادة         

 32أعاله " أي أصبح التظلم اإلداري يقدم بصفة والئية و يف ظرف  965يف األجل املنصوص عليه يف املادة 

إجراءات مدنية وخالف  679أشهر ، عكس ما كان عليه احلال يف جملس الدولة أي خالل شهرين طبقا للمادة 

الذي حذف التظلم اإلداري أمام اجمللس  53/60مكرر قبل قانون  325صوص عليه ابملادة ما كان أيضا من

أما ابلنسبة لسكوت اإلدارة يف  6339القضائية ليكرسه املشرع من جديد بتعديل قانون اإلجراءات املدنية لسنة 

ثابة قرار ابلرفض      و ظل القانون اجلديد هو شهرين وكلما سكتت اإلدارة خالل هذه املدة ) شهرين ( عدى مب

يبدأ هذا األجل من راريخ تبليغ التظلم . هذا ابلنسبة لشرط التظلم املسبق كشرط أساسي لقبول دعوى اإللغاء 

يتخلفه ترفض الدعوى يف الشكل لعدم استفاء شرط امليعاد و إذا استوىف الشخص املعين ابلقرار حمل دعوى 

 إجراءات  ومواعيد رفع الدعوى هذا ما نعاجله يف املطلب اخلامس ؟اإللغاء التظلم اإلداري املسبق فما هي 

 املطلب اخلامس : اإلجراءات و املواعيد :

على حتديد مدة معينة للطعن    حـــرص أغلبية املشرعني منها املشرع الفرنسي و اجلزائري و املصري               

ل هذه املدة    فإذا أقيمت هذه الدعوى بعد انتهاء املدة إبلغاء القرارات اإلدارية أبن تقام دعوى اإللغاء خال

املقرر هلا حيكم القانون اإلداري بعدم قبوهلا شكال       دون أن يبحث موضوعها .ضرورة امليعاد يف دعوى اإللغاء 

ـــدى مشروعية العمل اإلداري الذي ينوون خماصمته ، فبالنسبة جمللس ال دولة وبناء حىت يتسىن هلم التأكـد مـن مـــ

من قانون اإلجراءات املدنية  693و املتعلق مبجلس الدولة واملادة  59/33من القانون العضوي  23على املادة 

فإن ميعاد رفع الدعوى أمام جملس الدولة هو شهرين ينطلق حساهبا ابتداء من راريخ تبليغ قرار الرفض الكلي أو 

إجراءات مدنية أما  675ول القرار الضمين ابلرفض طبقا للمادة اجلزئي للتظلم اإلداري املسبق أو من راريخ حص

 32هو  36مكرر فقرة  325ابلنسبة مليعاد رفع الدعوى أمام اجملالس القضائية ) احملاكم اإلدارية ( حسب املادة 

ديد و خاصة أشهر يبدأ سرايهنا من راريخ تبليغ أو نشر القرار املخاصم أما ابلنسبة لقانون اإلجراءات املدنية اجل
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منه فقد نصت صراحة على " حتديد أجل الطعن أمام احملاكم اإلدارية أبربعة أشهر يسري من  965نص املادة 

راريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار اإلداري الفردي أو من راريخ نشر القرار اإلداري اجلماعي أو التنظيمي " 

حالة سكوت اإلدارة املتظلم أمامها عن الرد سيستفيد  من القانون اجلديد "و يف 903/30و تضيف املادة 

املتظلم من أجل شهرين لتقدمي طعنه القضائي الذي يسري من راريخ انتهاء أجل الشهريني املشار إليها يف الفقرة 

 1أعاله .

ر تبدأ من أشه 32فنالحظ أن املشرع ابلقانون اجلديد قد حصر ميعاد رفع الدعوى أمام احملاكم اإلدارية          

 راريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار اإلداري الفردي أو من راريخ سكوت اجلهة اإلدارية .

 املبحث الثاين : أوجه اإللغاء الواجب توفرها يف القرار اإلداري حمل اإللغاء : 

اإلداري حمل اإللغاء مث نتطرق يف هذا املبحث إىل تعريف أوجه اإللغاء الواجب توافرها يف هذا القرار             

نعاجل هذه احلاالت يف مطالب كل ذلك حسب التصنيف التقليدي لوضوحها وسهولة دراستها فما هو تعريف 

 أوجه اإللغاء و ماهي تصنيفاته ؟

أوال املقصود أبوجه اإللغاء : هي خمتلف العيون اليت قد تصيب القرار اإلداري و جتعله غري مشروع           

      3576لسنة  27من القانون رقم  33ايل إىل احلكم إبلغائه ، وقد أشارت إىل هذه العيوب املادة وتؤدي ابلت

حيث تقول : " و يشرتط يف طلبات إلغاء القرارات اإلدارية النهائية  39) قانون املرافعات املصري ( يف الفقرة رقم 

    ة القوانني أو اللوائح أو اخلطأ يف تطبيقها أن يكون مرجع الطعن عدم االختصاص أو عيبا يف الشكل أو خمالف

 و أتويلها أو إساءة استعمال السلطة "

أما ابلنسبة للتعريف التقليدي املعروف عندان يف اجلزائر فيقصد حباالت رفع دعوى جتاوز السلطة تتمثل يف        

اليت قد تشوب قرار اداري و جتعله أوجه أو أسباب احلكم ابإللغاء يف دعوى جتاوز السلطة وتشمل خمتلف العيوب 
                                                             

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية . 16/71/1779المؤرخ في :  74-79من قانون  914/937المادة -1 
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غري مشروع و قابل لإللغاء القضائي و من مثة فهي الوسائل اليت يرتكز عليه املدعى يف خماصمته لقرار إداري غري 

املتعلق  27/3576من القانون رقم  33مشروع أمام اجلهة القضائية املختصة من أجل إلغائه و حسب املادة 

و كذلك حسب قضاء جملس الدولة الفرنسي ظهرت رارخييا هذه احلاالت حسب بقانون املرافعات املصري، 

 الرتتيب التايل : 

، عيب الشكل ، عني االحنراف يف استعمال السلطة ، عيب خمالفة القانون، و هبذا  االختصاصعيب عدم 

 الرتتيب نعاجل هذه األوجه يف املطالب التالية : 

    املطلب األول : عيب عدم االختصاص :  

يقوم القانون العام احلديث على فكرة االختصاص ، وميكن القول أبن فكرة حتديد اختصاصات معينة          

لرجال اإلدارة هي نتيجة من نتائج مبدأ فصل السلطات ألن هذا املبدأ ال يقتضي حتديد اختصاصات السلطة 

لسلطة الواحدة ، و على هذا األساس العامة الثالث فحسب ، و منا سيتبع أيضا توزيع االختصاصات يف نطاق ا

ميكن تعريف قواعد االختصاص بصفة عامة أبهنا القواعد اليت حتدد األشخاص أو اهليئات اليت متلك إبرام 

 1التصرفات العامة .  

أبنه "عدم القدرة  39/33/3597وقد عرفت حمكمة القضاء اإلداري يف مصر يف حكمها الصادر يف        

      انوين جعله املشرع من سلطة أو هيئة أو فرد أخر " وقد عرفه الفقيه و عميد القانون العام على مباشرة عمل ق

) بوانر( عيب عدم االختصاص أبنه " عدم القدرة على مباشرة عمل قانون  معني " يتضح مما سبق أن القرار 

ص مل خيوله القانون سلطة املخاصم يكون مشوب بعيب عدم االختصاص إذا كان صادرا عن هيئة إدارية أو شخ

 2إصداره بل من اختصاص سلطة إدارية أو عون أخر.

                                                             

  242-246سليمان محمد الطماوي المرجع السابق )ص (  -1 

  602ص  2442عبد الغاني : بسيوني عبد هللا القضاء اإلداري طبعة -2 
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 هذا ابلنسبة ألهم التعريفات املتعلقة بعيب عدم االختصاص أما درجاته فتتمثل فيما يلي : 

أو ما يسمى اغتصاب السلطة وفيه يلجأ فرد ليس له سند أو صفة قانونية عيب عدم االختصاص اجلسيم : -1

من األمر  693/3إىل التسلسل اإلداري إىل إصدار قرار إداري ، و هذا ما نص عليه املشرع يف املادة  و ال ينتمي

املعدل  املتعلق ابلبلدية 35-53املتعلق ابلقانون البلدي و املعدل ابلقانون  39/33/3527املؤرخ يف  27/62

و اليت  6333يوليو  30تاريخ ( ب07ج ر عدد ) 6333يونيو  66مؤرخ يف : 33-33ابلقانون البلدي رقم :

نصت على " كل شخص غري القابض البلدي بتدخل بدون إذن قانوين يف إدارة نقود البلدية يعترب هبذه اإلدارة 

 حماسبا " .

كما أعترب اغتصااب للسلطة تدخل السلطة التنفيذية يف اختصاصات السلطتني التشريعية و القضائية و رتب على 

 صرف اإلداري .هذا التعدي انعدام الت

و هو أكثر حدواث و يقوم على أساس خمالفة قاعدة توزيع االختصاصات  عيب عدم االختصاص البسيط :-6

بني اهليئات اإلدارية املكونة للسلطة التنفيذية ، وهذا ابعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى . 

ذلك إلغاء القرار اإلداري املشوب بعيب االختصاص  وخبالف الصورة األوىل رتب القضاء اإلداري كجزاء على

 البسيط . وهناك أيضا عدة أنواع لعيب عدم االختصاص أمهها ما يلي : 

و مفاده إصدار قرار إداري من طرف سلطة إدارية أو عون جمال عيب عدم االختصاص املوضوعي :  -أ

 معني هو من اختصاص سلطة إدارية أو عون آخر ويتنوع إىل :

هيئة مرؤوسة على اختصاص هيئة رائسية مثل إصدار رئيس الدائرة قرار موضوعه من اختصاص  .اعتداء

 الوايل خارج عن أي تفوض .
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و يصدر قرار   ن للرئيس اإلداري أن يتدخل  اعتداء سلطة أعلى اختصاصات سلطة أدىن ، فال ميك

إداري يف جمال ما  جعله املشرع من اختصاص املرؤوس أصال . أو تعدي سلطة مركزية على اختصاصات 

 سلطة ال مركزية .

موازية هلا كإصدار وزير الطاقة قرارا هو أصال من  إداريةعلى اختصاص سلطة  إداريةاعتداء سلطة 

 املوضوعي . اختصاص وزير الطاقة هذه أمثلة عن عيب عدم االختصاص

وهو أقل حدواث . ألن كل السلطات اإلدارية يف الدولة عيب عدم االختصاص املكاين :     -ب

تعرف جيدا حدود اختصاصاهتا اإلقليمية و إذا صدر قرار ينظم حالة معينة خارج االختصاص اإلقليمي 

 ري املختص .للسلطة مصدرة القرار املخاصم كان مصري القرار هو اإللغاء من طرف القاضي اإلدا

واملقصود منه صدور قرار إداري من سلطة إدارية يف وقت ال تكون عيب عدم االختصاص الزماين :  -ج

خمتصة قانوان إبصداره كأن يصدر موظف قرار إداري قبل تنصيبه أو بعد إقالته أو انتهاء عهدته أو 

املشرع إثر ذلك البطالن . هذا إصداره لقرار إداري بعد انتهاء املدة احملددة قانوان إلصداره    و رتب 

فيما الوجه األول من أوجه دعوى جتاوز السلطة أو دعوى اإللغاء و سننتقل يف مطلب اثين إىل عيب 

 الشكل .

 املطلب الثاين : عيب الشكل : 
راهتا عيب الشكل هو خمالفة اإلدارة للقواعد واإلجراءات الشكلية اليت قررها القانون مبناسبة إصدارها لقرا       

و يستوي أن تكون هذه املخالفة كاملة أو جزئية ، فالقانون قد يشرتط صدور قرار يف جمال معني و يف شكل 

معني ، و أن يكون مسببا أو إبتباع إجراء معني . كاستشارة جلنة معينة قبل إصداره و جزاء هذه املخالفة هو 

الشكل فحىت يكون القرار مشروعا ال بد من مراعاة  إلغاء القرار إذا ما خوصم قضائيا هذا ابلنسبة لتعريف عيب

هذه الشكليات و إتباع اإلجراءات املقررة قانوان ، فقد يرتب املشرع اإللغاء كجزاء للقرار الصادر خمالفا لقواعد 
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الشكل و اإلجراءات اليت قررها القانون ، إن القاضي اإلداري عند فصله يف دعوى اإللغاء يتفحص الشكليات 

 1ية و الشكليات الثانوية . حبيث خمالفة األوىل تؤدي إىل إلغاء القرار الصادر خمالفا هلا .األساس

فالنسبة لألشكال و اإلجراءات اجلوهرية فهي تشكل ضمانة حلقوق األفراد أو تلك اليت يكون من شأن     

تيفائها تعد إشكاال جوهراي جيب استيفائها تغري ماهية أو حمتوى القرار املخاصم أو اليت اشرتط القانون صراحة اس

على اإلدارة احرتامها عند إصدارها لقراراهتا و إال كان جزاء خمالفتها إلغاء هذه القرارات ومن بني األشكال 

 اجلوهرية الواجب توفرها يف القرار اإلداري قبل صدوره : 

اإلجراءات السابقة على إحتاد القرار كعدم استشارة جلنة مسبقة نص عليها القانون . وعدم األخذ  -أ

 ابلرأي املوافق ، عدم احرتام حقوق الدفاع كاستدعاء املوظف املخطئ للمثول أمام جلنة التأديب 

 و يتجلى ذلك بوضوح فيما يلي :  املظهر اخلارجي للقرار: -ب

 ر القرار يف جمال معني كتابيا و يف شكل معني و حمدد  بنص قانوين حالة اشرتاط القانون صدو  -

 تسبيب القرار فاإلدارة غري ملزمة بتسبيب القرارات الصادرة منها إال إذا نص القانون على ذلك -

تثبيت راريخ صدوره و توقيعه ووضع خامت السلطة اإلدارية واملصادقة عليه من طرف اإلدارة هذا فيما -

ل اجلوهرية الواجب احرتامها من طرف اإلدارة حىت ال يكون القرار اإلداري معيب حباالت خيص األشكا

جتاوز السلطة فما هي األشكال الثانوية ؟ و هي اليت ال تؤثر أصال على حمتوى القرار أو متس حبقوق 

ول كأن تنسى األفراد حبيث خمالفتها ال تؤدي إىل إلغاء القرار املخاصم و ميكن تداركها و إصالحها بسه

 اإلدارة تثبيت مرجع و رقمه وميكن تصحيح عيب الشكل حسب جملس الدولة الفرنسي يف حالتني :

.استحالة إمتام شكل أو إجراء معني فقد استقر اجمللس على إمكانية جتاوز األشكال واإلجراءات اليت 3

ليس املؤقتة كاستحالة مساع دفاع  و ية املادية املانعة   استحالت على اإلدارة املختصة إجرائها من الناح

 متهم ابرتكاب خطأ وظيفي يف حالة عدم تركه لعنوانه .
                                                             

 . 293أحمد محيو المرجع السابق ص  -1 
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.اإلستفاء الالحق لشكل جوهري كحالة حدوث أخطاء مادية ال تؤثر على مضمون القرار و ال على 6

 سالمته القانونية فعاليا القضاء ال جيازي ذلك ابإللغاء .

 ال السلطة :املطلب الثالث : االحنراف يف استعم

ما املقصود بعيب االحنراف يف استعمال السلطة كوجه من أوجه أو حاالت يتجاوز السلطة؟ املقصود من        

ذلك هو استخدام اإلدارة لسلطتها من أجل حتقيق غاية غري مشروعة ، سواء ابستهداف غاية بعيدة عن املصلحة 

نون ، و الذي من أجله منحت هلا هذه السلطة وحسب العامة أو اببتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده القا

األستاذ أن يستعمل رجل اإلدارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غري معرتف له ، فهو عيب موضوعي يشارك يف 

وما مييز هذه احلالة عن احلاالت األخرى هو أن القاضي يف العيوب األخرى  1هذه اخلاصية عيب خمالفة القانون

و سالمة سببه  االختصاص و الشكل و اإلجراءات يقوم مبراقبة مدى مشروعية القرار املخاصم من حيث قواعد 

      املخاصم وحمله ، بينما يراقب القاضي اإلداري يف هذه احلالة مدى مشروعية اهلدف املتبغى من إصدار القرار 

      و الوصول إىل ذلك جيب عليه البحث عن نية مصدر القرار و هلذا تعد الرقابة على هذا العيب شاقة و دقيقة 

 و هلذا صنف الفقه فرضيات حدوث هذا العيب إىل صنفني أساسيني مها :

دف من خالل إصدارها ومعىن ذلك أن اإلدارة هت(القرار يهدف إىل حتقيق غرض أجنيب عن املصلحة العامة : 1

لقرارها اإلداري حتقيق غاية بعيدة أو جمانية للمصلحة العامة و من مثة لألهداف املوكلة هلا قانوان جتسيدها ، فإن 

 لإللغاء إذا متت خماصمته قضائيا قراراها يكون مشواب بعني االحنراف يف استعمال السلطة و قابال 

يف هذه الصورة فإن الغاية من القرار ال تتناىف مع مصلحة العامة ، :  ( خمالفة القرار لقاعدة ختصيص األهداف2

ولكنها ختالف قاعدة ختصيص األهداف و معىن هذه القاعدة أن اإلدارة جتنح   إىل استعمال سلطاهتا من أجل 
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لطة يستطيع حتقيق أهداف مالية مغايرة لألهداف املوكلة هلا فهنا يكون القـــرار معيب االحنراف يف استعمال الس

 القاضي اإلداري الذي يتفحصه أن يقوم إبلغائه ألنه خمتص بذلك .

لتحقيق اإلدارة أهدافها تلجأ إىل استعمال إجراء قانوين بدل اإلجراء القانوين املالئم ( االحنراف ابإلجراءات : 3

عمال السلطة حسب و هذا لسري اإلجراء األول و جتنب بعض الشكليات و التعقيدات ولعيب االحنراف يف است

 األستاذ طماوي خاصيتني أساسيتني سلبية و إجيابية ومها : 

هو أن القرار اإلداري صدر من شخص خمتص و استوىف اإلجراءات الشكلية و مطابق العنصر السليب : -أ

ري للقانون و اخلطورة تكمن يف أن رجل اإلدارة يف محاية من مظهر املشروعية حياول أن حيقق مجع األغراض غ

 املشروعة ، وهلذا فعيب االحنراف من أذق العيوب .

أي أن هذا العيب هو عيب متعلق أبهداف اإلدارة إذا ما كانت سلطتها تقديرية و أن العنصر اإلجيايب : -ب

عيب االحنراف يف هذه احلالة ال يثار ألنه يفرتض افرتاضا ال يقبل إثبات العكس    و أن األهداف اإلدارية 

رار إذا أقتصر رجل اإلدارة على تنفيذ الواجبات القانونية تنفيذا دقيقا و اخلالصة كلما كان هناك تتحقق ابستم

 عيب االحنراف تقابله فرصة و إمكانية إلغائه من طرف القاضي اإلداري املختص .

 املطلب الرابع : عيب خمالفة القانون :

له إىل وقوع عيب حمل القوانني      اليت تسنها السلطة  ال تعين كلمة القانون الذي تؤذي خمالفة القرار اإلداري  

التشريعية فحسب ، بل ذلك املعىن و جيرى أثره يشمل أية قاعدة قانونية    تكون اإلدارة ملزمة هبا أاي كان 

ر مىت تعارض هذا احملل مع قاعدة قانونية ، و يستوي األم   مصدرها .ومن مثة يكون القرار اإلداري معيبا يف حمله

فيما إن كانت تلك القانونية مكتوبة أو غري مكتوبة فالعربة مبضمون القاعدة و ليس بشكلها و خمالفة القرار حمل 

اإللغاء للقانون بصفة مباشرة أو غري مباشرة ، فاملخالفة املباشرة أن اإلدارة ختالف القانون بصفة مباشرة و صرحية  



 الفصل األول                                                مفهوم دعوى اإللغاء و أوجه اإللغاء 
 

27 
 

ــــدار قرار يتعارض مع و أتخذ املخالفة املباشرة يف هذه احلالة صو  ــ ـــ رتني : األوىل إجيابية أبن تعمد اإلدارة إصـ

القانون مبعناه الواسع و الثانية سلبية كأن متتنع اإلدارة عن القيام بعمل يستلزمه القانون فاملخالفة املباشرة للقاعدة 

عن عمل تستلزمه أي خمالفتها القانونية من طرف اإلدارة تتجسد إبتيان عمل متنعه هذه القاعدة أو االمتناع 

 للقاعدة من خالل إصدارها للقرار املخاصم ، وهذا النوع عادة ما يكون واضح يف الواقع العملي .

مبدأ تدرج القواعد القانونية الذي يوجب احرتام القرار  عنحتدث عندما خترج اإلدارة  فاملخالفة اإلجيابية :

يكون مثل هذا القرار املخالف للقاعدة األعلى منه ابطال لكونه مشواب اإلداري لقاعدة القانونية األعلى منه ، و 

بعيب خمالفة القانون ، كأن ترفض اإلدارة الرتخيص ألحد األفراد مزاولة نشاط ما رغم استيفائه جلميع الشروط اليت 

ذا ابلنسبة للمخالفة نص عليها القانون ، وهنا املخالفة تتعلق مبحل القرار اإلداري املخاصم أي أثره القانوين ه

 املباشرة للقاعدة القانونية .فما املقصود ابملخالفة السلبية للقاعدة القانونية ؟

تتجسد هذه املخالفة إذا امتنعت اإلدارة عن تطبيق القانون أو رفضت تنفيذ أحكامه ، كما لو املخالفة السلبية : 

.وال يؤثر قيام عيب حمل القرار أن تكون  1استخراجهاامتنعت عن منح املدعي رخصة ابلرغم من إستفائه شروط 

املخالفة املباشرة للقانون قد وقعت يف صورة إجيابية أو سلبية فالنتيجة يف احلالتني واحدة وهي بطالن القرار 

اإلداري هذا عندما يتعلق األمر مبحل القرار املعيب بعيب خمالفة القانون من طرف اإلدارة و قد تقع اإلدارة يف 

الغلط القانوين و الغلط املادي كحاالت خمالفة للقانون وتتمثل هذه الصورة يف أن عدم املشروعية ال تتعلق مبحل 

القرار املخاصم أي أثره املباشر و لكن أبسبابه القانونية واملادية اليت دفعت اإلدارة إىل إصدار قرارها.وذلك 

صوره أن ختطئ اإلدارة يف نطاق القاعدة القانونية لتشمل إبعطائها معىن مغري هلا قصده املشرع وكذلك من بني 

حاالت و شروط ال تدخل يف نطاقها أصال كإقحام أحكام جديدة مل ينص عليها القانون املراد تنفيذه ، وقد تقع 

 اإلدارة يف الغلط املادي أي عدم صحة الوقائع املادية
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 كإصدار قرار بفصل طالب جامعي وهو يف عطلة فصلية اليت استندت عليها اإلدارة يف إصدارها للقرار املخاصم  

و كذلك يكمن الغلط املادي كعدم مالئمة القاعدة القانونية للوقائع املادية أي مدى صحة التكيف القانوين 

للوقائع املستندة عليها اإلدارة إلصدار القرار ، ونتيجة هذا العيب هو إلغاء وبطالن القرار اإلداري املخالف 

 من طرف القاضي اإلداري املختص .للقانون 

 املطلب اخلامس : عيب انعدام األسباب :  

للتعرف على عيب انعدام األسباب يتعني علينا التعريف  بركن السبب و الذي يؤذي ختلفه إىل قيام هذا         

العيب حيث أن سبب القرار حسبما عرفته احملكمة اإلدارية املصرية هو العنصر القانوين أو الواقعي الذي حيدو 

على التدخل بقصد إحداث أثر قانوين معني هو ابإلرادة إىل إصداره ، فهو حالة واقعية أو قانونية حتمل اإلدارة 

، فإذا كان سبب القرار اإلداري هو سنده القانوين فإن هذا 1حتقيق الصاحل العام هو غاية القرار  ابتغاءحمل القرار 

السبب ما هو إال وسيلة تدفع اإلدارة إلحداث أثر معني ، بغية حتقيق هدف عام ميثل غاية لكل القرارات اإلدارية 

املصلحة العامة و لقيام السبب املربر إلصدار القرار يتعني توافر حالة قانونية واقعية تدعو اإلدارة ملوجهتها  وهي

.إبصدار قرار إداري فإهناء خدمة موظف إبحالته للمعاش يستوجب توافر حالة قانونية معينة ، هي تقدمي هذا 

ميثل هذا الطلب سببا قانونيا أو حالة قانونية تستند إليها املوظف لإلدارة بطلب إحالته على املعاش ) املتقاعد ( و 

اإلدارة يف إصدارها لقرار إحالته على التقاعد فإن مل تتوافر احلالة القانونية أو الواقعية فال متلك اإلدارة أن تصدر 

اإلداري ال بد أن  قرارا ألن مثل هذا القرار يولد مفتقد ألساسه القانوين ، ومن مثة يقع ابطال و إذا كان القرار

يستند إىل أسباب يقرها القانون فإن هذه األسباب ختتلف حبسب ما إذا كانت سلطة اإلدارة يف إصدار القرار     

مقيدة أو سلطة تقديرية ألنه يف احلالة األوىل املشرع حيدد أسبااب معينة البد من توافرها قبل   اختاذ القرار اإلداري  

ـــر كما هو احلال حتديد احلصو  ــ ـــ  ل على ترخيص معني فهنا اإلدارة بتوافــ
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هذه الشروط تكون ملزمة إبصدار القرار أما حالة السلطة التقديرية ال حيدد املشرع األسباب اليت يستند إليها 

القرار اإلداري بل يرتك احلرية لإلدارة كما هو احلال يف احملافظة على النظام العام، و رغم ذلك على اإلدارة أن 

ختتار السبب الذي من شأنه تربير قرراها ، ألن عدم توافر هذه الشروط يؤدي ابلقرار اإلداري إىل اإللغاء من 

طرف القاضي اإلداري ، و األصل أن اإلدارة ال تلتزم بتسبيب قرارها ما مل يلزمها املشرع بذلك ، فإن هذه 

عيتها طاملا أهنا طرحت على احملكمة و أصبحت األسباب ختضع إىل مراقبة القضاء اإلداري للتأكد من مدى مشرو 

بذلك عنصر من عناصر الدعوى الثابتة ابألوراق ، إن تسبيب القرار اإلداري أخريا جيب أن تتوفر فيه ثالث 

 شروط أساسية : 

 أن يكون السبب قائما وموجودا من راريخ إصدار القرار . (أ

 .جيب أن يكون السبب يف إصدار القرار اإلداري مشروعا  (ب

 ج( جيب أن يكون سبب القرار اإلداري حمددا .

وكخالصة هلذا املطلب جرى جملس الدولة الفرنسي منذ عهد قريب و قد أتبعه يف هذا جملس الدولة املصري على 

إلغاء القرارات اإلدارية يف بعض األحيان بناء على "انعدام األسباب " والسؤال يبقى مطروح عما إذا كان السبب 

 جديدا إللغاء القرارات اإلدارية يضاف إىل األوجه اليت درسناها فيما سبق .يعترب وجها 

 املطلب السادس : الفصل يف دعوى اإللغاء :
يف هذا املبحث األخري من الفصل الثاين سوف حناول أن نربز دور القاضي اإلداري يف كيفية إلغاء            

من القانون اجلديد  933ق م  واملادة  37دارية احملددة ابملادة القرارات اإلدارية الصادرة من إحدى اهليئات اإل

املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية واملعيبة إبحدى حاالت جتاوز السلطة و املمثلة أساسا يف عيب عدم 

، هذه االختصاص و عيب الشكل ، وعيب خمالفة القانون ، وإساءة استعمال السلطة ، و أخريا انعدام األسباب 

احلاالت ما إن توفرت يف أي قرار إداري ابملعىن الذي سبق يصبح معيب حىت حيث يتجلى دور القاضي اإلداري 
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حينئد يف فحص و مراقبة توافر هذه احلاالت و ابلتايل إمكانية الفصل يف دعوى اإللغاء حبكم يقضي إبلغاء القرار 

أي قبل أن تفصل اجلهة اإلدارية املختصة يف هذه  اإلداري املعيب حباالت جتاوز السلطة ، ولكن قبل ذلك

الدعوى ) دعوى اإللغاء ( فإن هذه األخرية متر بعدة مراحل أساسية خاصة إذا علمنا أن هذه الدعوى يف الوقت 

 احلاضر دعوى قضائية مبعىن الكلمة وهذا ما نعاجله يف ثالث فروع أساسية :

 الفرع األول : عريضة افتتاح الدعوى :
من قانون  9و 6 تعلق مبجلس الدولة واملادتني  امل 59/33من القانون العضوي  23ابلرجوع إىل املادة          

     املتعلق ابحملاكم اإلدارية اليت نصت على خضوع اإلجراءات ذات الطابع القضائي أمام جملس الدولة  59-36

ملدنية ، و ابلرجوع إىل قانون اإلجراءات املدنية و و اإلجراءات أمام احملاكم اإلدارية ألحكام قانون اإلجراءات ا

ترفع إبيداع عريضة مكتوبة من املدعى أو  36منه فإن دعوى اإللغاء وحسب املادة   30و  36طبقا للمواد 

و ما  36وكيله مؤرخة و موقعة منه لدى مكتب الضبط ابحملكمة و غريها من اإلجراءات اليت نصت عليها املادة 

املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية فنصت  39/35من القانون  32لرجوع إىل املادة يليها ولكن اب

و مؤرخة تودع أبمانة  بعريضة مكتوبة و موقعة   صراحة على هذه املادة على " أن ترفع الدعوى أمام احملكمة

 الضبط من قبل املدعى أو وكيله أو حماميه بعدد من النسخ يساوي عدد األطراف .

من نفس القانون " جيب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى متت طائلة عدم قبوهلا شكال  39تضيف املادة 

 : 1البياانت اآلتية

      ( اسم و لقب 0( اسم و لقب املدعى و موطنه )6اجلهة القضائية اليت ترفع أمامها الدعوى ، ) (3)

املعنوي   و مقره االجتماعي ( اإلشارة إىل تسمية وطبيعة الشخص 32و موطن املدعى عليه )

إىل املستندات و الواثئق املؤيدة  االقتضاء( اإلشارة عند 39وصفة ممثله القانوين و االجتماعي )

 للدعوى ".
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وملا كنا بصدد دعوى إدارية ) دعوى اإللغاء ( فيجب إرفاق القرار اإلداري املطالب إبلغائه بعريضة افتتاح 

من قانون  693الدعوى ، حىت يسهل على القاضي دراسته و تفحصه و من مثة إلغائه و قد نصت املادة 

رفع الطعن أمام الغرفة اإلدارية بعريضة اإلجراءات املدنية عندما يتعلق األمر برفع الدعوى أمام جملس الدولة " ي

" جيب أن يرفق ابلعريضة إما قرار رفض  696" و تضيف  املادة   قلم كتاب احملكمة العليا   تودع لدى 

 الطعن اإلداري الذي سبق الطعن أو املثبت إيداع هذا الطعن " 

عليا مبجلس الدولة حاليا فهل نص هذا عندما يتعلق األمر برفع الدعوى أمام الغرفة اإلدارية ابحملكمة ال

من  23على نفس اإلجراءات املتبعة أمام جملس الدولة كما أشارت إىل املادة  35.39القانون اجلديد قانون 

 املتعلق مبجلس الدولة ؟ 59/33قانون 

رفع  من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد على كيفية 969إىل غاية املادة  939فقد نصت املواد 

جيب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى  932الدعوى اإلدارية بعريضة موقعة من حمام " و تضيف املادة 

  937من هذا القانون " و قد سبق اإلشارة إليها ، كما أجازت املادة  39البياانت املنصوص عليها يف املادة 

" جيب أن يرفق مع  935ية ، أما املادة إبيداع مذكرة إضاف منه بتصحيح العريضة اليت ال تثري أي وجه وذلك

العريضة الرامية إىل إلغاء أو تفسري أو تقدير مدى مشروعة القرار اإلداري حتت طائلة عدم قبول القرار اإلداري 

املطعون فيه ما مل يوجد مانع مربر "فنالحظ أن إرفاق القرار الذي نريد إلغاءه ضروري إذا مل يكن هناك ظرف 

تضيف الفقرة الثانية من هذه املادة " و إذا ثبت أن هذا املانع يعود إىل امتناع اإلدارة من حال دون ذلك ، و 

متكني املدعي من القرار املطعون فيه أمرها القاضي املقرر بتقدميه يف أول جلسة ، و يستخلص النتائج القانونية 

ي جيب أن ممثل مبحامي حسب املادة املرتتبة على هذا االمتناع " و ما ميكن مالحظته هو أن األطراف املدع

من هذا القانون مع إمكانية تصحيح العريضة األوىل أبخرى إضافية ابإلضافة إىل أنه أصبح القاضي  939

    و هذا ما مل يكن قبل صدور هذا القانون  935/6اإلداري إبمكانه أن أيمر اإلدارة و ذلك حسب املادة 

احملكمة اإلدارية عند إيداعها بسجل خاص ميسك أبمانة ضبط احملكمة و أخريا تقيد العريضة لدى أمانة ضبط 



 الفصل األول                                                مفهوم دعوى اإللغاء و أوجه اإللغاء 
 

32 
 

هذا 1قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  966/960اإلدارية وترقم يف سجل حسب ترتيب ورودها املواد :

فيما خيص عريضة رفع الدعوى اإلدارية أما ميعاد رفع الدعوى فقد تطرقنا إليه عندما درسنا اإلجراءات و 

واعيد يف املبحث السابق ، و بعد االنتهاء من هذه املرحلة مرحلة رفع دعوى اإللغاء تبدأ مرحلة أخرى و هي امل

 مرحلة التحقيق يف الدعوى و هذا ما نتطرق إليه يف املطلب الثاين . 

 الفرع الثاين : مرحلة التحقيق يف دعوى اإللغاء :
وى بني خصوم و إمنا هي يف احلقيقة اختصام للقرار فإذا كانت القاعدة أن دعوى اإللغاء ليست دع     

ـــة القضاء اإلداري يف مصر يف حكمها  ــ ـــ املعيب ذاته فإن القاعدة يف اختصام القرارات اإلدارية كما تقول حمكمــ

" هي توجيه اخلصومة إىل اجلهة مصدرة القرار أو من ميثلها لتلقي وجود  3593الصادر يف أول جوان سنة 

يه و الدفاع عنه مث إلنقاذ ما تقضي به احملكمة يف شأنه ، ورفع الدعوى ضد اإلدارة مصدرة القرار الطعن ف

اإلداري املخاصم يسمح للقاضي اإلداري إجراء التحقيق القضائي بني األطراف قبل الفصل يف املوضوع لكن 

عملية الصلح بني أطراف  إجراء 30فقرة  325قبل إجراء التحقيق جيب على القاضي اإلداري طبقا للمادة 

النزاع فنصت هذه املادة " على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها إىل رئيس اجمللس القضائي الذي 

حييلها إىل رئيس الغرفة اإلدارية ليعني مستشارا مقررا .ويقوم القاضي إبجراء الصلح يف مدة أقصاها ثالثة أشهر 

لس قرارا يثبت اتفاق األطراف و خيضع هذا القرار عند التنفيذ إىل و يف حالة ما إذا مت الصلح يصدر اجمل

اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون " فالقراءة املتأنية هلذه املادة اليت تشكل النظام القانوين للصلح 

الشروع يف  القضائي يف املنازعات اإلدارية يستخلص أن املشرع كلف القاضي اإلداري املعروض أمامه النزاع قبل

التحقيق فيه و ابلتايل يعد إجراء الصاحل بني أطراف النزاع اإلداري ملزم للقاضي اإلداري إبعتباره إجراء قضائي 

فإن حيرر حمضر عدم  2فقرة  0مكرر  325من النظام العام ، ألنه إذا مل يتم التواصل إىل الصلح حسب املادة 

التحقيق يف القضية وفق أحكام قانون اإلجراءات املدنية ،  الصلح من طرف القاضي مث يشرع هذا األخري يف
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املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  39/35هذا يف ظل القانون القدمي أما التحقيق يف ظل القانون 

و ما يليها على التحقيق القضائي يف املنازعات اإلدارية ، فبعد تبليغ كل اإلجراءات  909فقد نصت املادة 

تخذة وتدابري التحقيق إىل اخلصوم برسالة مضمنة مع اإلشعار ابالستالم أو عن طريق احملضر القضائي كما امل

يتم تبليغ طلبات التسوية و اإلعذارات و أوامر االختتام و راريخ اجللسة بنفس  923نصت على ذلك املادة 

قبل التحقيق و  ية بني أطراف النزاعاألشكال فنالحظ حىت يف ظل القانون اجلديد ضرورة إجراء التسوية الود

 الفصل يف النزاع 

هو الذي يعني التشكيلة اليت يؤل إليها الفصل يف الدعوى  922إن رئيس احملكمة اإلدارية وحسب املادة         

مبجرد قيد عريضة افتتاح الدعوى أبمانة الضبط مث يعني بعد ذلك القاضي املقرر من طرف رئيس تشكيلة احلكم 

حيدد بناء على ظروف القضية األجل املمنوح للخصوم من أجل تقدمي املذكرات  اإلضافية و يطلب من الذي 

القضية ، مث لرئيس تشكيلة احلكم مع مراعاة ظروف القضية حتديد التاريخ  اخلصوم كل سند ضروري يقيد احلل يف

من قانون اإلجراءات املدنية ،  922/0الذي خيتتم فيه التحقيق و يعلم اخلصوم به من طرف أمانة الضبط املادة 

و إذا كان التحقيق القضائي ضروري حلل النزاع اإلداري فإنه جيوز لرئيس احملكمة اإلدارية أبن يصدر أمر أال لوجه 

للتحقيق يف القضية عندما يتبني له من العريضة أن حلها مؤكد و يرسل امللف إىل حمافظ الدولة لتقدمي التماساته مث 

و أخريا ينتهي  927يس إبحالة امللف أمام تشكيلة احلكم بعد تقدمي التماسات حمافظ الدولة املادة أيمر الرئ

إجراءات مدنية عندما تكون القضية مهيأة للفصل أين حيدد راريخ اختتام التحقيق  996التحقيق حسب املادة 

ىل مجيع اخلصوم برسالة مضمونة من طرف رئيس تشكيلة احلكم أبمر غري قابل ألي طعن يبلغ اختتام التحقيق إ

أايم قبل راريخ اجللسة  30يوم قبل راريخ االختتام احملدد يف األمر و إال عد التحقيق منتهي  39الوصول يف أجل 

من  325/0. هذا فيما خيص إجراءات التحقيق و كيفية تعيني القاضي املقرر عمال ابملادة  1 990احملددة املادة 
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املتضمن قانون اإلجراءات  35-39من قانون  922ية احلايل وكذلك عمال بنص املادة قانون اإلجراءات املدن

أما عن وسائل التحقيق و اعتمادا على قانون اإلجراءات املدنية  69/36/6339املدنية واإلدارية و املؤرخ يف :

من نفس القانون  329 إىل 369اليت أحالت إىل املواد  999فقد يلجأ القاضي اإلداري إىل اخلربة عمال ابملادة 

منه " هتدف اخلربة إىل توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية حمضة للقاضي " و قد يلجأ  369حيث نصت املادة 

منه "  923من نفس القانون حيث نصت املادة  923/ 995القاضي اإلداري إىل مساع الشهود طبقا للمواد 

بسماع الشهود أو يستدعي أو يستمع تلقائيا إىل أي شخص  جيوز لتشكيلة احلكم أو للقاضي املقرر الذي يقوم

يرى مساعه مفيدا " كما جيوز للقاضي الذي حيقق يف القضية أن يعاين و ينتقل لألمكنة ويعمل مضاهاة اخلطوط 

و يتخذ أي تدبري أخر يراه مفيدا للتحقيق كذلك ليس هناك ما مينع القاضي اإلداري من تطبيق إجراءات املعاينة 

ضائية كما هو احلادث يف احملاكم املدنية و التجارية و طبقا لنفس قواعد املعاينة اليت تضمنها قانون اإلجراءات الق

. هذا كل ما خيص التحقيق القضائي يف الدعوى اإلدارية دعوى اإللغاء ابعتبار التحقيق مرحلة سابقة عن  1املدنية

ة مهيأة للفصل فيها ، وهذا ما نعاجله يف املطلب الثالث وضع القضية يف النظر للفصل فيها عندما تكون القضي

حماولني إبراز كيف حيكم القاضي اإلداري يف دعوى اإللغاء ابعتبارها الوسيلة الوحيدة إلعدام واهدم القرار اإلداري 

 درسناها فيما سبق . املخاصم من طرف املدعي واملشوب إبحدى عيوب دعوى جتاوز السلطة اليت 

 الثالث : مرحلة احلكم يف دعوى اإللغاء :الفرع 

إن مرحلة احلكم أو الفصل يف دعوى اإللغاء من طرف القاضي اإلداري املختص تنقسم بدورها إىل ثالث   

مراحل أساسية تتجلى بوضوح يف تشكيلة اجللسة ، مث املداولة يف القضية أي إدخاهلا يف النظر ، أخريا النطق 

 ول تبيانه يف هذا املطلب .ابحلكم فيها و هذا ما حنا
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    من قانون اإلجراءات املدنية اجلديد على ما يلي :  922يف هذا اإلطار نصت املادة أوال تشكيلة اجللسة : 

" يعني رئيس احملكمة اإلدارية التشكيلة اليت يؤل الفصل يف الدعوى مبجرد قيد عريضة افتتاح الدعوى أبمانة 

 ن احملكمة اإلدارية تشكل للفصل يف الدعوى حسب النموذج األيت :وقد جرت العادة على أ 1الضبط "

    رئيسا مقررا     السيــد )أ(  (1)

 مستشارا         بعضوية السيد )ب( (2)

 مستشارا           وبعضوية السيد )ج(  (3)

 حمافظ دولة          حبضور  السيد )د( (4)

 أمني الضبط              )هـ( و مبساعدة  (5)

التشكيلة القانونية للغرفة اإلدارية ) احملاكم اإلدارية ( يف انتظار تنصيبها للفصل يف الدعوى اإلدارية ) فهذه هي 

اإللغاء ( و هذه التشكيلة هي من النظام العام كل خمالفة لذلك يعرض قرارها أو حكمها للطعن فيها وفقا للقانون 

املعد حول القضية ، كما جيوز للخصوم تقدمي مالحظاهتم ، و عند افتتاح اجللسة ، يقوم القاضي بتالوة التقرير 

الشفوية تدعيما لطلباهتم الكتابية و بعد االستماع إىل مجيع أعوان اإلدارة يقدم حمافظ الدولة طلباته ) النائب العام 

كلمة أثناء من هذا القانون و أخريا يتناول املدعى عليه ال 992( بعد إمتام اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 

 قانون إجراءات مدنية 997إىل  992اجللسة بعد املدعى عندما يقدم هذا األخري مالحظاته الشفوية املواد 

املقصود ابملداولة هو جلوس القاضي أو الرئيس مع املستشارين يف جلسة سرية ابملكتب من أجل اثنيا املداولة : 

تبيان وجهة النظر يف القضية أو املآل اليت تؤول إليه القضية و يقصد كذلك ابملداولة اكتفاء األطراف من تبادل 

للنطق ابحلكم ألن النطق ابألحكام كمبدأ العرائض و إدخال القضية يف النظر للتداول فيها قبل العودة إىل اجللسة 
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من قانون اإلجراءات املدنية عكس املداولة يف القضية اليت تكون يف جلسة  09عام يكون يف جلسة علنية املادة 

 سرية .

من قانون  09ويكون النطق ابحلكم يف جلسة علنية كما سبق حيث نصت املادة ق ابحلكم : اثلثا النط

ايل :" تصدر األحكام يف اجللسة علنية " وهذا منوذج ملنطوق حكم مأخوذ من الغرفة اإلدارية اإلجراءات املدنية احل

مبجلس قضاء ورقلة حناول فيه إبراز منطوق القاضي اإلداري عند إلغائه لقرار إداري صادر من سلطة أو هيئة 

دي ، واملدعى عليه بلدية الذي اختذانه كنموذج كان بني املدعي كريكر ح 33039/37إدارية ورقم القرار هو 

تيسبست ممثلة بشخص رئيس اجمللس الشعيب البلدي هلذه البلدية و املتعلق إبلغاء قرار إداري صادر م هذه البلدية 

 وكان منطوق احلكم كما يلي :

 بعد اإلطالع على حمضر عدم الصلح  -

 بعد إجناز التقرير و إيداع ملف الدعوى  -

 العامةبعد اإلطالع على طلبات النيابية  -

 بعد عرض ملف الدعوى ابجللسة العلنية إلبداء املالحظات الشفوية -

 بعد االستماع إىل السيد الرئيس يف تقريره  -

 بعد املداولة القانونية  -

 وعليه فإن اجمللس  -

 من حيث الشكل : 

من  295و  30و  36أن الدعوى جاءت مستوفية للشروط واإلجراءات القانونية طبقا للمواد حيث  -

 اإلجراءات املدنية مما يتعني قبول الدعوى شكال .قانون 
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 ) نذكر احليثية املهمة ( من حيث املوضوع :

حيث أن املدعى عليه إبختاذه القرار موضوع دعوى اإللغاء يكون قد جتاوز السلطة مما يتعني إلغاء القرار  -

لتجاري املوجود و املتعلق إبخالء احملل ا 69/30/6337الصادر عن املدعى عليه يوم  637/6337

 أوت بلدية تيبسبست  63بساحة 

 حيث أن املدعى عليه معفى من املصاريف القضائية  -

 هلذه األسباب :

 قبول الدعوى  يف الشكل :

الصادر عن املدعى عليه و إعفاء  69/30/6337الصادر يوم  637/6337إلغاء القرار رقم  يف املوضوع :

 املدعى عليه من املصاريف القضائية 

 1التوقيع على أصل هذا القرار من طرف الرئيس و أمني الضبط .مث 

كما ميكن أن يكون منطوق القاضي اإلداري املتفحص لدعوى اإللغاء بعدم قبول دعوى شكال كما ميكنه رفضها 

لعدم التأسيس و ميكن أن نقول أخريا أن مرحلة احلكم يف دعوى اإللغاء املرفوعة أمام القاضي اإلداري هي أخر 

حلة حيث يكون احلكم إما برفض الدعوى أو قبول الدعوى و إلغاء القرار اإلداري و ابلتايل السؤال املطروح ما مر 

 مدى حجية احلكم ابإللغاء و ما مدى تنفيذه ؟

إن األحكام الصادرة يف دعوى اإللغاء تكون حجة على الكافة ، وهذا احلكم نتيجة منطقية لطبيعة دعوى اإللغاء 

حلكم هو هدم و إعدام للقرار اإلداري و من غري املعقول أن يكون قائما ابلنسبة لبعض الناس ومعدوما العينية ، فا

 1لبضعهم اآلخر و القرار القاضي إبلغاء اإلداري املخاصم له أثرين مميزين : أثر رجعي و أخر مطلق 
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ي له أثر رجعي يعين القرار اإلداري امللغى أ ـ ابلنسبة لألثر الرجعي فإن مبدئيا أن القرار القضائي امللغي لقرار إدار 

 يعد كأن مل يكن .

أما ابلنسبة لألثر املطلق : يصبح له احلجية املطلقة للشيء املقضي به أي أنه ينتج اجتاه اجلمع احلجية املطلقة ،     

 و مبعىن أخر أي ال يستفيد منه املدعى فسحب بل كل شخص يعنيه هذا .

حلجية القرار القاضي إبلغاء ، أما ابلنسبة لتنفيذه فاحلكم الصادر يف دعوى اإللغاء هذا ابلنسبة  -ت

اإللغاء هو حكم مبعىن الكلمة يرتتب عليه إعدام القرار من يوم صدوه ، و على اإلدارة أن تعيد احلال إىل 

ع عن ما كانت عليه كأنه مل يصدر هذا القرار إطالقا مهما كانت تلك النتائج و ليس لإلدارة أن تتمت

تنفيذه حبجة وجود صعوابت مادية معينة و إذا رفضت اإلدارة تنفيذ قرار قضائي حائز لقوة لشيء 

 املقضي فيه خمالفة للقانون و يف هذه احلالة هناك وسيلتني ملخاصمة اإلدارة :

خماصمة القرارات اإلدارة املتخذة بصفة خمالفة للقرار القضائي بدعوى إلغاء حبيث تصبح هذه  -أ

 ة أداة قضائية الحرتام الشيء املقضي به .األخري 

مسألة اإلدارة بدعوى التعويض حبيث أن االمتناع عن تنفيذ القرار يشكل خطأ مرفقي يولد مسؤولية  -ب

 اإلدارة املعنية بتنفيذه .

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 سليمان محمد الطماوي المرجع السابق . -1 
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إللغاء .لفصل الثاين : سلطات القاضي اإلداري يف الرقابة على الشروط و التحقيق يف دعوى اا  

إذا كانت خمتلف القوانني العربية اعرتفت لإلدارة بسلطة إصدار قرارات إدارية تتمتع ابلطابع التنفيذي و أن هذه 

للفرد حبقه يف اللجوء للقضاء لرد املظامل األخرية ال حتتاج إىل اللجوء لسلطة أخرى ، فقد اعرتفت من جهة أخرى 

و وضع حد لكل تعسف قد يالقيه من جانب اإلدارة خاصة و أنه الطرف الضعيف يف العالقة مبا يفرض بسط 

محاية له من كل اعتداء . و إذا كان القضاء العادي ممثال يف احملاكم العادية و االبتدائية وجهات االستئناف      و 

آلخر يصون مبدأ املشروعية بصفة عامة و حيفظ احلقوق املقررة قانوان . فإن القضاء اإلداري قضاء النقض هو ا

 1يظل مع ذلك يتمتع خبصوصية ال جندها يف غريه من القضاء .

وهذه اخلصوصية راجعة إىل طبيعة الطرفني يف الدعوى اإلدارية و هدف كل منهما خاصة الفرد الذي ميثل الطرف 

و الذي يلجأ إىل القضاء إذا مست اإلدارة حبقوقه تعسفا ، و مسلكه يف ذلك دعوى الضعيف يف الدعوى 

 اإللغاء.

إن أول شيء يتصدى له قاضي اإللغاء و يتأكد منه هو مدى توافر الشروط الالزمة لقبول دعوى اإللغاء       

ف عن أية دعوى أخرى سواء قبل اخلوض يف موضوع الدعوى املقامة أمامه ، و ذلك ألن الدعوى اإلدارية ال ختتل

أكانت مدنية أم جنائية ، ومبا أن الدعوى هي تصرف قانوين فإنه يلزم لصحتها عدة شروط جيب توافرها منها 

ماهو خاص بشخص املدعي من خالل البحث يف مدى أحقيته يف خماصمة اإلدارة و حتريك دعوى ضدها       

اصمة القضائية ، و أيضا أن تتوافر لدى املدعي مصلحة حقيقية و التأكد من أن طبيعة العمل اإلداري يقبل املخ

 2يف خماصمة اإلدارة و التأكد من مشروعية هذه املصلحة  .

                                                             

مار بوضياف ، مبدأ المشروعية ودور القاضي اإلداري في حمايته ، األكاديمية العربية ، الدانمارك ، قسم القانون ع-1 

  02العام ، محاضرات في القانون اإلداري ، وحدة القضاء اإلداري ، ص 

 

لشريعة و القانون ، على خاطر الشطناوي ، دور القضاء اإلداري في تحديد أسباب القرار المطعون فيه ، مجلة ا- 2 

 وما بعدها . 431، ص 0222جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
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ابإلضافة إىل تلك الشروط جيب أن تتوافر يف دعوى اإللغاء الشروط اخلاصة ابلشكل و إجراءات انعقاد    

 قضاء ، فإذا ما توافرت مجيع هذه الشروط فإن على القاضي اخلصومة ومدى االلتزام مبواعيد إقامة الدعوى أمام ال

اإلداري قبول الدعوى املقامة من أحد طريف النزاع والسري إبجراءاهتا على الوجه احملدد يف القانون ، أما إذا ختلف 

أحد هذه الشروط فال ميلك القاضي يف هذه احلالة أن يبحث يف موضوع الدعوى

 1وجيب عليه احلكم برد الدعوى شكال 

سلطة القاضي بسلطة حتقيقية متكنه من اللجوء إىل كافة اإلجراءات و الوسائل اليت من شأهنا إظهار كما تقوم      

حقيقة النزاع وتكوين قناعة لديه فيقابل الطلب ابلرد و الزعم ابإلجابة و يقابل الوثيقة ابلوثيقة و السند ابلسند و 

 يفحص أدلة اإلثبات طبقا للوسائل اإلجرائية املقررة .

 ضوء ذلك سنتناول هذا الفصل يف النقاط التالية : وعلى 

 رقابة القاضي اإلداري للشروط الواجب توافرها للنظر يف دعوى اإللغاء . -

 رقابة القاضي اإلداري ألسباب الطعن ابإللغاء . -

 مرحلة التحقيق القضائي و سلطات القاضي يف هذه املرحلة . -

 

                                                             

على خاطر الشطناوي ، دور القضاء اإلداري في تحديد أسباب القرار المطعون فيه، مجلة الشريعة و القانون ، جامعة - 1 

 و ما بعدها . 431، ص  0222اإلمارات العربية المتحدة ، 
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 سلطات قاضي اإللغاء يف رقابة شروط الدعوى . املبحث األول :

أجل بسط الرقابة القضائية من قبل القاضي اإلداري على القرارات اإلدارية غري املشروعة جيب أن حترك من      

دعوى اإللغاء ابعتبارها دعوى قضائية ختضع يف حتريكها و تطبيقها للشروط و اإلجراءات القضائية املقررة قانوان 

، و يتعلق األمر ابلشروط الواجب توافرها يف الدعاوى بوجه عام ، البعض يتعلق بشخص رافع  1و تطبيقها لقبوهلا

الدعوى و البعض األخر يتعلق ابلعريضة من حيث البياانت و الشكليات الواجبة التوافر فيها ، وهنا يظهر دور 

القضائية اليت أقرها القانون ، وذلك بكافة القاضي اإلداري يف التأكد من توفر مجيع هذه الشروط و اإلجراءات 

الوسائل اليت منحها املشرع للقاضي اإلداري ، و شروط رفع الدعوى هي الشروط الواجب توافرها لتكون الدعوى 

 2مقبولة أمام القضاء .

لقة مبجلس ويلعب املستشار املقرر ) كما يسمى يف قانون اإلجراءات املدنية السابق و يف جمل النصوص املتع      

دورا أساسيا  90.90الدولة ( أو القاضي املقرر كما يطلق عليه يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد رقم 

يف حتضري الدعوى و هتيئتها للفصل فيها ، حيث يعترب املؤمتن على سري الدعوى و توجيهها إىل أن يقدم تقريره 

 الكتايب إىل هيئة و تشكيلة احلكم .

      األوجه تلقائياولذلك قسمنا املبحث إىل مطلبني ، املطلب األول تضمن سلطة القاضي يف إاثرة بعض      

 . العريضة االفتتاحيةو املطلب الثاين تضمن سلطة القاضي يف مراقبة حالة 

 

 

                                                             

 . 75بعلي ن النظام القضائي الجزائري ، المرجع السابق ، ص .محمد الصغير  -1 

، ص  4991م .معوض عبد التواب ، الدعوى اإلدارية وصيغها ، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ، الطبعة الثالثة ، 2 

140 . 
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 املطلب األول : سلطة إاثرة بعض األوجه يف اخلصومة تلقائيا .

لوسائل اليت يعارض هبا أحد أطراف اخلصومة ادعاءات خصمه ليتأكد القاضي الدفاع يف تلك اإن وسائل        

 1من قبوها أو رفضها و لوضع حد للطلب املوجه ضده ، حيث ميكن لكل عارض : 

 أن يدفع يف املوضوع كأن يدعي عدم ملكية املدعي احلق املطالب به . -

 انعدام الصفة ( .أن يدفع يف الشكل و اهلدف منه عرقلة إجراءات الدعوى )  -

 أن يدفع بعدم القبول العتبار العريضة أو الطلب غري مقبول ) عدم جواز االستئناف أو الطعن (. -

أما الوجه املثار تلقائيا من طرف القاضي يعين أن القاضي يثري وجها من تلقاء نفسه و هو دفع غري املثار من 

ري يف إطار السلطة التقديرية أو يف إطار اإللزام أو املنع    طرف املدعي أو املدعى عليه منحه املشرع للقاضي اإلدا

 2) إاثرة سقوط اخلصومة تلقائيا ( 

إن كل دفع يكتسي طابع النظام العام ميكن للقاضي أن يثريه من تلقاء نفسه كانعدام الصفة يف املدعي أو      

ل ، شكل العريضة ، انعدام األهلية أو انعدام القانون ، مسألة اآلجا اشرتطهانعدام اإلذن إذا ما  أواملدعى عليه 

 3التفويض لتمثيل الشخص الطبيعي .

 

 

 

                                                             

التوزيع ، الجزائر ، عبد هللا مسعودي ، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، دار هومة للنشر و -1 

  37، ص 0242الطبعة الثانية ، 

 " ال يجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا " . 21/29من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  007تنص المادة - 2 

 

لوطني المنعقد م.شفيقة بن صاولة ، سلطات القاضي اإلداري في إطار التحقيق في النزاع ، مداخلة بمناسبة الملتقي ا 3 

  21، ص  0229بجامعة جياللي اليابس ، سيدي بلعباس ، 
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 الفرع األول : مسألة االختصاص :

.فإن 1ن االختصاص احمللي من النظام العي يثريه القاضي من تلقاء نفسه قبل مباشرته التحقيق يف النزاعإن كا      

اجلديد يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية أن جعل املشرع االختصاص اإلقليمي من النظام العام أيضا يثار 

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية   708املادة تلقائيا من طرف القاضي و ذلك وفق الفقرة الثالثة من 

اجلديد . و هبذا يكون املشرع قد حسم التضارب الذي ساد فقه القانون اإلداري و كذلك موقف القضاء من 

املسألة ، فهذا التضارب مرجعه يف احلقيقة عدم حسم املشرع لطبيعة قواعد االختصاص احمللي يف قانون اإلجراءات 

 2لنسبة للمنازعات اإلدارية .املدنية و اإلدارية اب

لكن املشرع مل يذكر يف عرض أسباب مشروع قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد أسباب اعتبار     

االختصاص احمللي من النظام العام لذلك ترى املستشارة بن صاولة شفيقة أن اجلديد يف القانون يرجع إىل أسسه 

لي بني خمتلف اجلهات القضائية اإلدارية و ختصصها حبيث أن التخصص يضمن يف احرتام توزيع االختصاص احمل

 3عدالة أفضل .

وعلى ذلك جيب على القاضي قبل التطرق للموضوع أن يتطرق ملدى اختصاصه ابلفصل يف النزاع فإن تبني      

  النزاع تلك املسألة .له أبنه غري خمتص نوعيا أو حمليا فعليه أن يصرح بعدم االختصاص حىت و لو مل يثر طريف

وقد وضع القانون اجلديد حدا لبعض االجتهاد القضائي ، ومن أمثلة ذلك منح اختصاص الفص يف         

إشكاالت تنفيذ األحكام الصادرة عن جهات القضاء اإلداري إىل قاضي االستعجال املنتمي للقضاء        

                                                             

على ما يلي : " االختصاص النوعي و اإلقليمي  29.21من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  125تنص المادة  1 

 للمحاكم اإلدارية من النظام العام . 
 رحلة كانت عليها الدعوى .يجوز إثارة الدفع بعدم االختصاص من أحد الخصوم في أية م

 يجب إثارته من طرف القاضي ."

نصر الدين بن طيفور ، مقال الطبيعة القانونية لمجلس الدولة و أثر ذلك على حماية الحقوق و الحريات ، مجلة مجلس - 2 

 . 10، ص  2900229الدولة ، العدد رقم 

  27إطار التحقيق في النزاع ، المرجع السابق ، ص  م .شفيقة بن صاولة ، السلطات الجديدة للقاضي اإلداري في- 3 
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زدواجية و ابلتا ي القبول بفكرة رقابة القضاء العادي ألعمال العادي  وكأن نظامنا القضائي ال يقوم على أساس اال

ــــذه   ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  القضاء العادي ألعمال القضاء اإلداري يف جمال تنفيذ األحكام القضائية ، وهبذا يكون املشرع قد حسم هـــ

اليت أسندت  90/90إلدارية من قانون اإلجراءات املدنية و ا 098املسألة مبوجب الفقرة الثامنة من نص املادة 

 1االختصاص إىل احملاكم اليت صدرت عنها األحكام موضوع اإلشكال يف التنفيذ .

 ـ االختصاص النوعي :  1    

على أن االختصاص النوعي من النظام العام      90/90من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  63املادة نصت 

، وحكم 2ح أمامها النزاع ومن تلقاء نفسها و يف أي مرحلة كانت عليها القضية و تقضي به اجلهة القضائية املطرو 

من القانون امللغى و قد سكت املشرع متعمدا على إدراج الفقرة الثانية من  06هذا النص قد نصت عليه املادة 

 اليت تنص على ما يلي : 06املادة 

م االختصاص قبل أي دفاع أخر " و هنا يظهر عيب " ويف مجيع احلاالت األخرى جيب أن يبدي الدفاع بعد    

النص جيعل االختصاص من النظام العام ، حيث ميكن إاثرته يف أي مرحلة كان عليها النزاع ولو تلقائيا من طرف 

                                                             

نصر الدين بن طيفور ، الطبيعة القانونية لمجلس الدولة و أثر ذلك على حماية الحقوق و الحريات ، المقال السابق ،  - 1 

 . 13ص 

 . 01/20/0225مؤرخ في   27المحكمة العليا ، قرار رقم  2 

ن قانون اإلجراءات المدنية ، التي تنص على أن االختصاص النوعي من النظام م 93"حيث أن بعد اإلطالع على المادة 

 العام .

من قانون اإلجراءات المدنية التي تنص على أنه : تختص المجالس القضائية  25حيث أن بعد اإلطالع  على المادة 

 ميع القضايا التي تكون فيها ..." .بالفصل ابتدائيا بحكم قابل لالستئناف أمام المحكمة العليا ) مجلس الدولة ( في ج

من  01وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ، فإن مديرية أمالك الدولة طرف من النزاع و التمست تطبيق المادة 

، و أن إسقاط العضوية من مستثمرة فالحية من اختصاص الوالي . وحيث أن بناء على المادة 15/49القانون العام رقم 

 نون اإلجراءات ، فان النزاع من اختصاص القاضي اإلداري .من قا 5/4

وحيث أن تمسك قضاة المجلس باختصاصهم بالفصل في الدعوى ، يكونون قد خالفوا النص المذكور مما يتعين معه نقض 
 القرار المطعون فيه ".
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القاضي ، مث يرجع يف النهاية و يقول جيب إبداؤه قبل أي دفع أخر و كأننا نفهم من العبارة أننا لسنا أمام 

 1ق ابلنظام العام .اختصاص يتعل

، 2 6033من قانون اإلجراءات املدنية لسنة  90وقد احتفظ املشرع ابملعيار العضوي املذكور يف املادة     

ـــت ــ ـــع القضااي أاي كانــ ــ ــة اإلدارية ختتص ابلفصل حبكم قابل لالستئناف أمام جملس الدولة يف مجي ــ ـــك فاحملكمـــ ـــ ــ  وبذلـ

ة أو مدنية أو جتارية بسبب صفة أحد طريف اخلصومة ) الدولة أو الوالية أو البلدية ...( إال أن طبيعتها إداري

املشرع مل يـأخذ ابملعيار العضوي بكامله بل أجاز أن ختتص احملاكم اإلدارية ابلنظر يف قضااي أخرى ، لكن مبوجب 

 بقوهلا : 90/90ملدنية و اإلدارية من قانون اإلجراءات ا 096نصوص خاصة . وهذا ما عربت عليه املادة 

 " ختتص احملاكم اإلدارية كذلك ابلفصل يف : 

 دعاوي إلغاء القرارات اإلدارية و الدعاوي التفسريية و دعاوي فحص املشروعية للقرارات الصادرة عن :  -

 . الوالية و املصاحل غري املمركزة للدولة يف مستوى الوالية 

  األخرى للبلدية .البلدية و املصاحل اإلدارية 

 . املؤسسات العمومية احمللية ذات الصبغة اإلدارية 

 دعاوي القضاء الكامل . -

 القضااي املخولة هلا مبوجب نصوص خاصة ." -

                                                             

 . 09جع السابق ، ص عبد هللا مسعودي ، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، المر - 1 

من قانون اإلجراءات المدنية السابق تنص على ما يأتي : " تختص المجالس القضائية بالفصل في ابتدائيا  5كانت المادة  2 

بحكم قابل لالستئناف أمام المحكمة العليا ، في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الواليات أو إحدى 
 رية طرفا فيها و ذلك حسب قواعد االختصاص التالية :المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدا

أن تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر ووهران و قسنطينة و بشار ووقلة التي يحدد اختصاصها  -4
 اإلقليمي عن طريق التنظيم

 الطعون بالبطالن في القرارات الصادرة عن الواليات  . -
 الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة  -
 تكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها و كذا اختصاصها اإلقليمي عن طريق التنظيم . -0
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، ابلفصل يف  1وابلتا ي فالنصوص القانونية قد عقدت االختصاص أو الوالية العامة للمحاكم اإلدارية 

 مجيع املنازعات اإلدارية .

 على ما أييت :  96-00من القانون العضوي رقم  90فقد نصت املادة 2جمللس الدولة  أما ابلنسبة

 " يفصل جملس الدولة ابتدائيا و هنائيا يف : 

الطعون ابإللغاء املرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية          -

 املنظمات املهنية الوطنية .و اهليئات العمومية الوطنية و 

 الطعون اخلاصة ابلتفسري و مدى شرعية القرارات اليت تكون نزاعاهتا من اختصاص جملس الدولة "-

وبذلك جند أن جملس الدولة خيتص يف إبطال املراسيم سواء كانت تنفيذية أو تطبيقية و سواء صدرت عن رئيس 

فات املرفوعة ضد أحكام احملاكم اإلدارية و كذا يف الطعون اجلمهورية أو رئيس احلكومة ، وكذا يف االستئنا

 . 3ابلنقض

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على استثنائني للمعيار العضوي ختتص مبوجبها احملاكم  096ونصت املادة 

 العادية ابلفصل يف النزاع ، حىت ولو كان أحد طريف النزاع إدارة ومها :

                                                             

الطعون بالبطالن في القرارات الصادرة عن رؤوساء المجالس الشعبية البلدية و عن المؤسسات العمومية ذات  -
 .الصبغة اإلدارية 

 الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى شرعيتها . -
المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة ، و الوالية و البلدية ، والمؤسسات العمومية ذات اإلدارية و  -

 الرامية لطلب التعويض.
  

 . 073سابق ، صمحمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات اإلدارية ، المرجع ال -4
 قضية ساطوح أحمد ضد مديرية التربية لوالية سكيكدة : 02/25/4999مجلس الدولة : قرار غير منشور بتاريخ :  2

من قانون اإلجراءات المدنية ، تفصل الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا في  051" حيث أن بمتقضى المادة 

 لتنظيمية أو الفردية الصادرة من السلطة اإلدارية المركزية .الطعون بالبطالن في القرارات ا
 حيث أنه وفي قضية الحال ، فإن موضوع العريضة ال يدخل اختصاص مجلس الدولة .

 و أنه في قضية الحال يعتين رفض هذه العريضة لكونها رفعت أمام جهة قضائية غير مختصة للفصل فيها ."
 
 

  29.21قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية من  920.924.923أنظر المواد -3 
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 منازعات الطرق . -

نازعات املتعلقة بكل دعوى خاصة ابملسؤولية ، والرامية إىل طلب تعويض األضرار النامجة عن مركبة امل -

 اتبعة للدولة أو إلحدى الوالايت أو البلدايت أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية .

عون و للهيئات القضائية ينبع من ضرورة تنظيم مستقر للط 1النوعي من النظام العام  االختصاصإن اعتبار قواعد 

اإلدارية من جهة ، ومن جهة أخرى فإن االختصاص النوعي كان دائما معتربا من النظام العام سواء يف املواد 

 2املدنية أو اإلدارية ألن قواعده تتعلق ابلنظام القضائي و ابملصلحة العامة .

 ـ االختصاص احمللي) اإلقليمي (  2

خبصوص االختصاص اإلقليمي أو احمللي أحال املشرع إىل تطبيق املقتضيات السارية على احملاكم العادية ،     

واليت كقاعدة عامة جتعل االختصاص يؤول للمحكمة اإلدارية اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن املدعي عليه 

من قانون اإلجراءات املدنية  096املادة  بغض النظر عن نوع ذلك املوطن أو موطن أحد املدعى عليهم ، حيث

 من هذا القانون ". 60و  60اإلقليمية للمحاكم اإلدارية طبقا للمادة  االختصاصو اإلدارية " يتحدد 

 

 

 

                                                             

 قضية ) ب ، ق ( ضد مديرية التربية لوالية تلمسان :  4999.27.23مجلس الدولة : قرار غير منشور بتاريخ  -1 

، والمتضمن تعديل قانون اإلجراءات المدنية في مادته السابعة  41/21/4999المؤرخ في  92/03" ....حيث أن القانون 

 ينص على أنه تكون من اختصاص المحاكم المنازعات المتعلقة بالمواد االجتماعية .مكرر ، 
حيث أن طابع القضية المعروضة اجتماعي ، و هذا ما يجعل الغرفة اإلدارية غير مختصة نوعيا ، وذلك يتعلق بالنظام 

 العام ، وعليه يتعين تأييد القرار المستأنف .

 من قانون اإلجراءات المدنية ." 007بمصاريفها طبقا للمادة حيث أن خاسر الدعوى يلزم 
 . 457د.مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 2 
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من القانون إىل حتديد االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية بواسطة التنظيم ،      093و أشارت املادة        

 1إلقليمي من النظام العام مثله مثل االختصاص النوعي .و يعترب االختصاص ا

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية فأشارت إىل ما يلي : 098أما املادة        

 أعاله ، ترفع الدعاوى وجواب أمام احملاكم اإلدارية يف املواد املبينة أدانه :  096" خالفا ألحكام املادة 

 سوم ، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم .يف مادة الضرائب أو الر  .6

 يف مادة األشغال العمومية ، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان تنفيذ األشغال . .2

ام يف مادة العقود اإلدارية ، مهما كانت طبيعتها ، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان إبر  .6

 العقد أو تنفيذه .

يف مادة املنازعات املتعلقة ابملوظف أو أعوان الدولة أو غريهم من األشخاص العاملني يف املؤسسات  .8

 العمومية اإلدارية ، أمام اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان التعيني .

 يف مادة اخلدمات الطبية ، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان اخلدمات .  .5

يف مادة التوريدات أو األشغال أو أتجري خدمات فنية أو صناعية ، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة 

 أو مكان تنفيذه إذا كان أحد األطراف مقيما به . االتفاقاختصاصها مكان إبرام 

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية للقاضي احلكم بعدم االختصاص اإلقليمي حبكم  02زت املادة و قد أجا 

مستقل عن املوضوع أو أتخري ذلك للفصل فيه مع املوضوع بشرط تنبيه اخلصوم ملناقشة املوضوع ، إجراء غري 

ضية كاملة ، و إذا حكم بعدم مألوف و املألوف أن القاضي ينتظر حىت إقفال ابب املرافقة ليحكم يف الق

 جيب عليه احلكم يف املوضوع ، و يف كال احلالتني  2اختصاصه فإنه ال يناقش املوضوع و إذا رفض الدفع الشكلي 

                                                             

 . 44، ص  0244د . لحسين بن شيخ آت ملويا ، المنتقى في القضاء اإلداري ، دار الخلدونية الجزائر ،  1 

 . 32د . عبد هللا مسعودي ، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  2 
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 يكون احلكم قابال لالستئناف .

 تنازع االختصاص : -3       

من  90اإلداري مبوجب املادة ابلرغم من االعتماد على املعيار العضوي لسهولة حتديد اختصاص القضاء    
من قانون اإلجراءات املدنية     و  096و  099املتعلق مبجلس الدولة و املادتني  96-00القانون العضوي رقم 

اإلدارية و اليت مبقتضاها يتم توزيع االختصاص بني القضاء اإلداري و القضاء العادي ، إال أن الواقع يثري دائما 
 1القضاء العادي و القضاء اإلداري هذا النوع من النزاع تتكفل به حمكمة التنازع.تنازعا يف االختصاص بني 

 من قانون اإلجراءات حالتني لتنازع االختصاص بني اجلهات القضائية اإلدارية ومها : 090و قد تناولت املادة    

تص جملس الدولة للفصل تنازع االختصاص بني حمكمتني إداريتني سواء كان التنازع سلبيا أم إجيابيا ، و خي -
 يف تنازع االختصاص و هذا ابلقول ابختصاص إحدى احملاكم و إحالة القضية عليها للفصل فيها

 تنازع االختصاص بني حمكمة إدارية و جملس الدولة و هنا أيضا يفصل جملس الدولة يف التنازع . -

 يف االرتباط :  -4      

لإلشارة إىل االرتباط بني قضيتني أو أكثر ختص نفس األطراف .هذه ن عبارة ارتباط ، تستعمل يف اإلجراءات إ  
األطراف البد من أن تكون قائمة ) رائجة ( أمام نفس اجلهة القضائية و تكون فيه مصلحة على أن حتاكم هذه 

ي منه للقاضي اإلدار  09الطلبات املختلفة تفاداي لتناقض األحكام .ففي ظل القانون القدمي مل متنح املادة 
التصرف يف حالة االرتباط ابختاذه أمر اإلحالة و هذا األمر يعترب من األوامر اإلدارية جيوز الطعن فيها أبي طريقة 

 2من طرق الطعن القضائية .

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية . وذلك تفاداي لصدور  096ذكر املشرع حالة االرتباط يف املادة وقد   
ص و كذا تفاداي للفصل يف طلبات مرتبطة من طرف عدم حماكم إدارية و جند أمامنا ثالثـة أحكام بعدم االختصا

 فرضيات :

 أ ـ أن تقدم أمام احملكمة اإلدارية عدة طلبات يف دعوى واحدة ، و تكون تلك الطلبات مرتبطة ، البعض منها من

                                                             

  055محمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص - 1 

 ومابعدها . 22سابق ، ص م .شفيقة بن صاولة ، سلطات القاضي اإلدارية في إطار التحقيق في النزاع ، المرجع ال 2 
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هنا يتعني على رئيس احملكمة اإلدارية أن اختصاص احملكمة اإلدارية و البعض األخر من اختصاص جملس الدولة و 
حييل مجيع الطلبات إىل جملس الدولة ليفصل فيها هذا األخري بقرار واحد. ويكون األمر كذلك إذا كانت الطلبات 
املرتبطة األخرى املرفوعة مبوجب دعوى أمام جملس الدولة ، فرئيس احملكمة اإلدارية حييل القضية أمام جملس الدولة 

ذا األخري الفصل يف الطلبات املرتبطة بقرار واحد ، و مثال ذلك أن ترفع دعوى التعويض ضد مرسوم ليتسىن هل
أمام احملكمة اإلدارية ، يف حيث ترفع دعوى اإللغاء ضد املرسوم نفسه أمام جملس الدولة فهذا جند أبن دعوى 

طلب التعويض أمام جملس الدولة للفصل  اإللغاء مرتبطة بدعوى التعويض و على ذلك حييل رئيس احملكمة اإلدارية
 بني الطلبني معا وبقرار واحد .

ب . تفاداي أيضا لصدور حكم بعدم االختصاص احمللي خبصوص الطلبات املرتبطة ابلنزاع األصلي و العائدة 
على اختصاص قاضي األصل ابلفرع فلو رفعت قضية أمام  069الختصاص حمكمة إدارية أخرى نصت املادة 

إدارية خمتصة ، ترمي إىل إلغاء الفصل من الوظيفة العمومية مع طلب اإلرجاع إىل منصب العمل األصلي   حمكمة 
و التعويض عن الضرر الالحق فإن احملكمة اإلدارية اجلهوية خمتصة ابلفصل فقط يف دعوى اإللغاء وتفاداي لصدور 

بطلب اإللغاء فاملشرع جعل قاضي اإللغاء  حكم بعدم االختصاص بشأن الطلبني الثانيني و مها طلبني مرتبطني
 خمتصا ابلفصل فيهما .

ت.تتعلق إبخطار حمكمتني إدارتني يف وقت واحد أو متزامن بطلبات خمتلفة لكن يوجد ارتباط بينهما و تدخل 
تلك الطلبات يف االختصاص اإلقليمي لكل منهما ، فإن الرئيسني يرفعان تلك الطلبات إىل رئيس جملس الدولة 

ع امللف، مع إخطار كل رئيس لألخر أبمر اإلحالة الصادر عنه ، املتضمن إحالة امللف على جملس الدولة و هذا م
تفاداي لصدور أحكام متناقضة ، وهنا يفصل رئيس جملس الدولة أبمر يف االرتباط عند وجوده و حيدد احملكمة أو 

 احملاكم املختصة للفصل يف الطلبات .

 : مسألة اآلجالالفرع الثاين        

خالفـــا للدعوى املدنية اليت مل حيدد القانون مدة معينة لرفعها ما دام احلق قائما و مل يسقط  ابلتقادم ،           
ـــدة 1فدعوى اإللغاء مقيدة بنطاق زمين ضيق حرصا على استقرار األوضاع اإلدارية . ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  وامليعاد هو الفرتة املمت
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بني حلظتني ، حلظة البدأ و حلظة االنتهاء ، ويقصد مبيعاد رفع دعوى اإللغاء األجل الذي يتعني إمتام الطعن 
  1خالله ، أو األجل الذي حيدده القانون لكي ترفع دعوى اإللغاء خالله .

ه نفسه كما ميكن إاثرته وهلذا أعد شرط امليعاد من النظام العام ال جيوز خمالفته ، وميكن للقاضي أن يثريه من تلقا 
وقد وفق املشرع يف إعطاء هذه السلطة للقاضي و جعلها سلطة تلقائية أي  2يف أي مرحلة كان عليها النزاع .

يثريها من تلقاء نفسه ، وذلك أن إقرار هذا املبدأ فيه محاية ملبدأ استقرار القرارات اإلدارية و ضمان فاعليتها      
ويضمن مبدأ استقرار املعامالت و املراكز و احلقوق الفردية املتولدة عن القرارات  3، و مزاايها للمصلحة العامة

اإلدارية املطعون فيها بعدم الشرعية و اإللغاء ، فرتك العمل ابمليعاد ميس مبزااي الثقة و املصداقية للقرارات و بفوائد 
 . 4سرعة نفادها و فاعليتها .

ترب أن وضع شرط امليعاد من النظام العام موقف ال أيخذ بعني االعتبار النتائج إال أن الدكتور خلويف رشيد قد اع  
املرتتبة عنه ، منها إبقاء النظام القانوين للقرارات اإلدارية غري املشروعية بسبب فوات امليعاد و هذا ما خيالف مبدأ 

تبار شرط امليعاد كشرط من شروط املشروعية و دولة القانون ، وبذلك فهو يشاطر األستاذ حميو يف اقرتاحه ابع
. وحنن نشاطر الرأيني السابقني فإذا قبلنا أن مسألة  5قبول الدعوى القضائية اإلدارية دون اعتباره من النظام العام 

اآلجال حتافظ فعال على استقرار القرارات اإلدارية و فاعليتها ، فكيف نقبل فكرة بقاء بعض هذه القرارات غري 
فوات ميعادها ، و ما مصري ذلك الفرد املتضرر منها و هل يبقى يعاين من أضرار ذلك القرار  املشروعة بسبب 

لسبب واحد هو أنه رمبا أخطأ يف حساب امليعاد أو جهل به خاصة أن الثقافة القضائية غري متوفرة بصفة كافية 
 للفرد يف الوقت احلا ي .
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قة بالمحكمة العليا بالصيغة التالية : " على الوجه المأخوذ من وهو ما كانت تعبر عنه قرارات الغرفة اإلدارية الساب - 2 
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 .  003ـ. واف كنعان ، القضاء اإلداري ، المرجع السابق ، ص  3 
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ل يعترب شرط امليعاد من النظام العام يثريه القاضي من تلقاه نفسه إال أن موقف القضاء اجلزائري كان ومازا       
رمحون عبد الرمحان ووا ي  1حيث قررت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا أن شرط امليعاد من النظام العام يف قضية 

 حيث جاء فيه :  29/95/6000والية بسكرة بتاريخ : 

خارج أوجه العريضة حيث أن السيد رمحون رفع يف : " عن الوجه  الواجب الفصل فيه واملأخوذ من 
، حيث أنه طبقا  23/96/6000تظلما إىل السيد وا ي والية بسكرة الذي أسلمه يف :  25/96/6000

من قانون اإلجراءات املدنية كان يتعني على الطاعن رفع طعنه ابلبطالن أمام  209و  200ملقتضيات املادتني 
 . 25/93/6000ه :اجمللس األعلى يف أجل أقصا

فإن طعنه مودوع بعد فوات امليعاد القانوين و من متة فإنه  96/90/6000و أنه مادام مل يفعل ذلك إال يف :   
  2غري مقبول ".

و جديد قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية أنه أقر عدم االحتجاج أبجل الطعن القضائي عندما ال يشار إليه    
اإلداري املطعون فيه ، و ابلتا ي يف حالة عدم اإلشارة إىل أجال الطعن القضائي يف سند تبليغ  يف مقرر تبليغ القرار

 3القرار املطعون فيه تكون اآلجال مفتوحة حىت ولو حصل ابلفعل تبليغ القرار املطعون فيه .

وهلذا التعديل نتائج مهمة ، من جهة حيمي محاية حقوق املتقاضني من خالل اإللزام بتجديد أجال الطعن   
القضائي يف سندات تبليغ القرارات اإلدارية و هذا حتت طائلة االحتجاج هبا ، و من جهة أخرى هو موقف يلزم 

عترب سببا لرفض القاضي اإلداري للطعون وهذا ما ي 4القاضي اإلداري ابلتخلي عن األخذ بقرينة علم اليقني 
ابإللغاء إلتياهنا خارج املواعيد كلما تبني له أن الطاعن كان على علم ابلقرار املطعون فيه و أن الطعن القضائي 

  5حصل بعد فوات اآلجال املقررة له حمتسبة من اتريخ حصول العلم و لو قبل تبليغ القرار اإلداري املطعون فيه.

                                                             

 ، قرار غير منشور . 22731، في القضية رقم  02/27/4919قرار الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا بتاريخ : - 1 

عيد ( : " متى كان مقررا قانونا أن األجال ) الموا 20/42/4911بتاريخ :  72191قرار المحكمة العليا ، رقم  - 2 

المقررة في قانون اإلجراءات المدنية تحسب كافية ، فإن اليوم األول للتبليغ و اليوم األخير ال يحسب ، و من ثم القضاء 
 خالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون " 

المادة  " ال يحتج بأجل الطعن المنصوص عليه في 21/29من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  134ـ تنص المادة  3 

 أعاله ، إال إذا أشير إليه في تبلغي القرار المطعون فيه ". 109

. أحمد علي أحمد محمد الصغيري ، القرار اإلداري في كل من فرنسا و اإلمارات و دور المحاكم في إلغائه ، المرجع  4 

 . 009السابق ، ص 

، ص  29، العدد  0229رية ، مجلة مجلس الدولة ، غناي رمضان ، قراءة أولية لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدا - 5 

11 . 
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ـــاء كما يتمثل  ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  اهلدف يف ترقية شفافية النشاط اإلداري و عدم تفويت الفرصة أمام املتقاضني للجوء إىل القضـــ

 1اإلداري و الدفاع عن مصاحلهم وضمان احرتام مبدأ املشروعية تكريسا لدولة احلق و القانون .

ا مرفوعة خارج أجال الطعن بسبب عدم حتديد و إذا كان ال جيوز للقاضي أن يرفض دعاوي اإللغاء رغم أهن    
األجل ، فإنه من ابب حتصيل احلاصل القول أبنه ال جيوز للقاضي كذلك رفض هذه الدعاوي حلصول علم 
الطاعنني ابلقرارات املطعون فيها غري املبلغة أخذا بنظرية علم اليقني ، فهذا االجتهاد أصبح إذا يتناقض مع املادة 

069 .2 

 الثالث : شرط الصفة ، املصلحة و اإلذن إذا ما اشرتطه القانون . الفرع    

حيث حتد      3املشرع يف اشرتاط الصفة يف الدعوى  و إال حق للقاضي اإلداري التدخل تلقائيا إلاثرته وفق      
ت من و تقطع الطريق أمام أي مصدر من مصادر الغموض يف تطبيق دعوى اإللغاء ، حيث ال تقبل إال إذا رفع

 4ذي مصلحة شخصية مشروعة وحالة جدية و هذا للحد من ظاهرة استعمال الدعوى الكيدية .

،  و ابلتا ي على 5كما أشار املشرع يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية إىل شرط اثلث ، و هو شرط اإلذن    
بار أن للقاضي سلطة إاثرته من تلقاء رافع الدعوى أن يتحقق قبل رفع دعواه أنه قام إبستفاء هذا الشرط على اعت

 نفسه .

 الفرع الرابع : سلطة مراقبة حالة العريضة االفتتاحية و تصحيحها .

 أوال : مراقبة عريضة الدعوى و تبليغها :      

 إعالن العريضة ) تبليغ العريضة ( :  –أ      
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و اإلدارية فإن تبليغ عريضة افتتاح الدعوى املرفوعة من قانون اإلجراءات املدنية  060ملا جاء يف املادة طبقا       
أمام احملكمة اإلدارية و جملس الدولة يتم عن طريق حمضر قضائي ابعتباره ضابطا عموما مكلف إبجراءات التبليغ 

 بناءا على طلب ذوي الشأن أو حماميهم و بعد تسديد أتعاهبم .

تبليغ تسليم املعىن أو احملامي وثيقة خمتومة و موقعة من جانبه و يتوىل احملضر القضائي بعد مباشرة إجراءات ال   
من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية حتت عنوان  60تسمى التكليف ابحلضور و هذا ما نصت عليه املادة 

 األحكام املشرتكة جلميع اهليئات القضائية .

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على ما أييت : " يسهر القاضي على حسن سري  28تنص املادة    
اخلصومة ، و مينح اآلجال و يتخذ ما يراه الزما من إجراءات " . و من مث فإن القاضي املقرر يتوىل اإلشراف على 

تقوم هبا عمليا كتابة الضبط ، حيث يسجل  توجيه تبليغ العرائض و تبادل مذكرات األطراف وردوهم ، و اليت
أمني الضبط رقم القضية و اتريخ أول جلسة على نسخ العريضة االفتتاحية و يسلمها للمدعي بغرض تبليغها رمسيا 

 1للحضور .

اخلاص بنظام احملضرين القضائيني فإن التكليف ابحلضور كان  06/96و ما ميكن قوله أنه قبل صدور قانون   
عون التنفيذ و التبليغ لدى اجلهة القضائية اليت يقع بدائرهتا موطن الشخص املطلوب تكليفه أو  من اختصاص

حيصل على الربيد املضمن مع إشعار ابلوصول أو ابلطريق اإلداري ، أما بعد إقرار نظام احملضرين القضائيني 
ملدنية و اإلدارية اجلديد بنصه على فأصبحوا هم الذين يتولون العملية ، و هذا ما نص عليه قانون اإلجراءات ا

 2طريق واحد لتبليغ خمتلف أنواع العرائض االفتتاحية .

 وهلذا وجب أن يتوفر يف التكلف ابحلضور بياانت جيب التقيد هبا وهي :    

اسم و لقب احملضر القضائي القائم ابلتبليغ و عنوانه املهين و ختمه و توقيعه و اتريخ التبليغ               .6
 و ساعته.وهي معلومات تساهم يف أتكيد واقعة التبليغ و ساعته .

اسم و لقب املدعي و موطنه فمن حق املدعى عليه معرفة الطرف الذي خياصمه و يطلب منه الوقوف  .2
 معه أمام القضاء . 

                                                             

على ما يأتي : " يسجل أمين الضبط رقم  29.21من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  0ف  42تنص المادة - 1 

 و يسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم ." القضية و تاريخ أول جلسة على نسخ العريضة االفتتاحية ،

 . 477محمد الصغير بعلي ، الوجيز في اإلجراءات القضائية اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 2 
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اسم و لقب الشخص املكلف ابحلضور و موطنه و طاملا ارتبط األمر بشخص اعتباري فاملكلف  .6
 املمثل القانوين هلذا الشخص . ابحلضور يكون

تسمية و طبيعة الشخص املعنوي و مقره و صفة ممثله ذلك أن املمثل يكون غالبا تنظيم إداراي و هيكليا   .8
كالوزارة الكثري من اإلطارات و املسؤولني السامني ، و هلذا فالتكليف ابحلضور يكون ملن ميلك صفة 

ارة أو الوالية أو البلدية أو املؤسسة العمومية و حتديد مقرها التمثيل ، كما نبغي التدقيق يف تسمية الوز 
 1الدقيق ألن للتبليغ أاثر قانونية خطرية .

من نفس القانون ، و يكون  063واليت أحالت عليها املادة  65وهذا حسب ما نصت عليه املادة    
 جزاء ختلف أي بيان من هذه البياانت عدم قبول الدعوى شكال .

 2ن العريضة و تبليغها مبثابة أثر إجرائي مرتتب على انعقاد اخلصومة مبجرد إيداع العريضة .يعترب إعال  
على ما  90.90من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  63ابلنسبة ملذكرات الدفاع فقد نصت املادة 

 أييت : 
حلضور و التاريخ احملدد ( يوما على األقل بني اتريخ تسليم التكليف اب29" جيب احرتام أجل عشرين ) 

 ألول جلسة ما مل ينص القانون على خالف ذلك " .
( أشهر ، إذا كان الشخص املكلف 96ميدد هذا األجل أمام مجيع اجلهات القضائية إىل ثالث ) 

 ابحلضور يف اخلارج ".
 3مسبق . ميكن للقاضي يف حالة عدم مراعاة األجل لتقدمي مذكرات الرد أن خيتتم التحقيق دون إشعار

 وعلى ذلك فإجراءات تقدمي املذكرات خاضعة ألجال من النظام العام .
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 . 472محمد الصغير بعلي ، المرجع نفسه ، ص  - 2 
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و المذكرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة األجل المحدد من طرف القاضي لتقديم  مذكرات الرد ، يمكن اختتام التحقيق 
 دون إشعار مسبق ."
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على : " جيوز للمدعي تصحيح العريضة اليت تثري أي وجه ، إبيداع مذكرة  060إال أن املشرع نص يف املادة    
 أدانه ." 069و  020إضافية خالل أجل رفع الدعوى املشار إليه يف املادتني 

أي أن املشرع أجاز للمدعي تصحيح العريضة االفتتاحية للدعوى ، وذلك إبيداع مذكرة إضافية خالل أجل رفع   
الدعوى أي خالل مدة أربعة أشهر من اتريخ رفع الدعوى . و إذا مل تصحح العريضة فإن القاضي حيكم بعدم 

 قبول الدعوى شكال .
مبلف القضية ، و عند الضرورة أيمر رئيس تشكيلة احلكم  كما يلزم القاضي إيداع العريضة مع نسخة منها  

اخلصوم بتقدمي نسخ إضافية ، وعندما يرفق اخلصوم عرائضهم و مذكراهتم ابملستندات ، يعدون جردا مفصال عنها 
ما مل يوجد مانع حيول دون ذلك بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها على أن يؤشر أمني الضبط على 

  1اجلرد.
 قبة شرط توكيل حمام : مرا -2  

إن اجلديد يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية أن املشرع أقر على توكيل حمام أمام جهات القضاء اإلداري 
من قانون اإلجراءات  056جند أن هذا الشرط منصوص عليه يف املادة ابلرجوع إىل اتريخ ظهور هذا الشرط 
توقيع عريضة الطعن أمام احملكمة اإلدارية من طرف حمام شرطا إلزاميا أما املدنية الفرنسي . و بذلك أصبح شرط 

ابلنسبة للطعن ابإللغاء أمام جملس الدولة و كما الوضع يف القانون السابق فقد بقي توقيع العريضة من طرف حمام 
، حيث  020دة ابملادة مقبول أمامه مع اإلبقاء على اإلعفاء ابلنسبة لإلدارات العامة املتمثلة يف اجلهات الوار 

 2توقع عرائض و مذكرات هؤالء األشخاص من طرف املمثل القانوين .
و إذا كان اللجوء إىل خدمات احملامني ال يقع إال اختيارات على مستوى احملاكم املدنية )يف مجيع التخصصات ،  

ـــــذه و احملاكم اإلدارية يك 3ماعدا قسم األحداث ( فإنه على مستوى جملس الدولة ،  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ون إلزاميا وجزاء ختلف هـ
الشكلية  هو القضاء بعد قبول العريضة شكال و هي سلطة جديدة منحها املشرع للقاضي اإلداري ، و يستمر 
اإللزام خالل مراحل اإلجراءات ليشمل مذكرات الدفاع ، و طبيعة الدعوى أمام احملكمة العليا يف املواد العادية هو 

زم املتقاضني ابللجوء إىل حمام معتمد لدى احملكمة ، مث توسع ذلك إىل اجملالس القضائية و ازداد قوة الذي أل

                                                             

 . 29.21من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  102و  141أنظر المادة  - 1 

 . 421محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات  اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 2 

  عه (مقضية ) بلدية وهران ضد ر ، ع ، ع ، و من  4999.40.02مجلس الدولة : قرار غير منشور بتاريخ :  - 3 
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ابلنسبة لقضااي القانون اإلداري اليت تتميز ابلتشعب و عدم التقنني و هذا ما يستدعي االستعانة أبهل اخلربة و من 
 1حىت و لو مل ينص عليها املشرع صراحة .مث يصبح اللجوء إىل خدمات احملامني جد ضروري و شبه حتمي 

أما احلكمة من إعفاء متثيل الدولة مبحام فتعود إىل أسباب عملية تتمثل يف توفر اإلطارات القانونية القادرة على   
التقاضي مباشرة و دون احلاجة للجوء إىل خدمات احملامني ، و اهلدف من ذلك هو التخفيف من نفقات اخلزينة 

ة عن االستعانة مبحامني . و اليت تثقل كاهل الدولة مبصاريف زائدة هي يف غىن عنها مادامت هلا العامة الناجت
 حمامني اتبعني هلا .

إن هذا الشرط واجه العديد من االنتقادات و اخلالفات و اختالف اآلراء ما بني مؤيد هلذا الشرط و بني    
اإلعفاء و االمتياز املمنوح جلهات اإلدارة العامة ، و إن   معارض له حيث رأي الدكتور حممد الصغري بعلي أن هذا

 كان يستند ظاهراي إىل اعتبارات علمية فهو ال يستقيم لعدة اعتبارات : 
 من الدستور . 689خيل مببدأ أساسي و هو املساواة أمام القضاء ، كما يتجلى من املادة -
ضاء ، كما يظهر من املادة الثالثة من قانون اإلجراءات كما أنه يتعارض أبحد األسس اليت ينبين عليها سري الق-

املدنية واإلدارية حيث نصت على ما أييت " يستفيد اخلصوم أثناء سري اخلصومة من فرص متكافئة لعرض طلباهتم 
، و بذلك يثور التساؤل عن حالة األشخاص املعوزين الذين ال يستطيعون حتمل تكاليف 2ووسائل دفاعهم " 

امني ، و تكون ابلتا ي عرائضهم عرضة لعدم القبول تطبيقا هلذه األحكام القانونية خبصوص لزوم متثيل خدمات احمل
 األطراف مبحام .

كما أن إعفاء اجلهات اإلدارية من التمثيل القانوين مبحام قد حيرم اإلدارة من اخلربة القانوين و التجربة  -
القانونية التابعة ملصاحلها تبقى يف حاجة إىل اخلربة العملية للدفاع عن مصاحلها . و ذلك أن اإلطارات 

 3العملية للمحامني يف هذا اجملال .

و ترى املستشارة بن صاولة شفيقة أن املتمعن لقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية جيد أن أحكامه انبثقت من 
دالة و ممارسة حق التقاضي ، من الدستور اجلزائري اليت تؤكد على حرية اللجوء إىل مرفق الع 660املادة 

 ويبقى على العدالة خلق الشروط الضرورية ملمارسة هذا احلق .
                                                             

من قانون اإلجراءات المدنية فإن  039عت االستئناف بواسطة رئيسها ، غير أنه وفقا للمادة " حيث أن بلدية وهران رف

األصل في إجراءات التداعي أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة ال تكون إال بواسطة محامين مقبولين أمام تلك المحكمة 
 مما يجعل االستئناف الحالي غير مقبول شكال"

  

 . 324المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص ـ مسعود شيهوب ، 4

 . 57.محمد الصغير بعلي ، النظام القضائي اإلداري الجزائري ، المرجع السابق ، ص -0
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دعوى اإللغاء الفصل الثاني  سلطات القاضي اإلداري في الرقابة على الشروط والتحقيق في  
 

58 
 

 و ال يرد على هذا احلق أي استثناء سواء تعلق :   

 موضوع النزاع .-

 صفة الشخص املدعي أو صفة املدعي عليه .-

األسلحة و الشروط الضرورية ملمارسة وهذه احلرية تبقى نظراي ما مل تسن هلا قواعد إجرائية ، و من ضمن هذه 
 احلق يف التقاضي :

 ضمان التساوي يف التساوي .-

 تشعب النزاع اإلداري و خضوعه ملبادىء قد ال يلم هبا املتقاضي .-

 تقادي احلكم بعدم االختصاص أو بعدم القبول جلهل املتقاضي القواعد اإلجرائية أو لكون القواعد اخلاصة ابإلدارة مبعثرة .-

كذلك نظرا للتعقيدات املوجودة يف اإلجراءات اإلدارية و قصر املواعيد ، فاحليامي يتوىل الدعوى منذ -
 1حتضريها وإىل غاية صدور احلكم فيها مما يشجع الطرف املتضرر على مقاضاة اإلدارة .

عنوية املذكورة من نفس القانون اليت تعفي اإلدارات و األشخاص امل 020وكل هذا مع مراعاة أحكام املادة 
من التمثيل الوجويب مبحامي .وطاملا أن احلق يف املساعدة القضائية قائم فيبقى إلزام توكيل  099يف املادة 

ـــة 2حمامي يدخل يف صميم اهلدف املرجو : حتقيق حماكمة عادلة ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ، حيث يسمح قانون املساعدة القضائي

التعيني التلقائي حملام معتمد لدى احملكمة العليا يتوىل الدفاع عن قضاايهم و تتحمل للمدعي ابالستفادة من 
خزينة الدولة تكاليف أتعاب هؤالء احملامني و يتم ذلك بناء على طلب يقدمه الشخص الراغب يف االستفادة 

 3ع أمامها النزاع .من نظام املساعدة القضائية إىل مكتب املساعدة املوجود مبقر اجلهة القضائية اليت يرف

 و يبقى احلكم على هذا الشرط للمواطن و التطبيقات العملية يف هذا اجملال .

 مراقبة شرط إرفاق العريضة ابلقرار املطعون فيه :  -6

                                                             

، ص 0221ة لنيل شهادة الماجستير .نادية بونعاس ، خصوصية اإلجراءات القضائية في القانون الجزائري ، مذكر -1 

32 . 

 42م .شفيقة بن صاولة ، السلطات الجديدة للقاضي اإلداري في إطار التحقيق في النزاع ، المرجع السابق ، ص - 2 
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حىت يستطيع قاضي اإللغاء فحص أوجه الطعن املثارة من طرف الطاعن جيب على هذا األخري أن يرفق  
 1طعون فيه ابإللغاء بعريضة افتتاح الدعوى .نسخة من القرار اإلداري امل

و اهلدف من ذلك ، هو أنه ال ميكن للقاضي اإلداري القيام ابلرقابة القضائية على قرارات إدارية مل يطلع    
من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية أنه : "  060وقد نصت املادة  2عليها و مل يتأكد حىت من وجودها ، 

ع العريضة الرامية إىل اإللغاء أو تفسري أو تقدير مدى مشروعية القرار اإلداري ، حتت طائلة جيب أن يرفق م
 عدم القبول ، القرار اإلداري املطعون فيه ، ما مل يوجد مانع مربر ."

 و إذا ثبت أن هذا املانع يعود إىل امتناع اإلدارة من متكني املدعى من القرار املطعون فيه ، أمرها القاضي أو
املستشار املقرر بتقدميه يف أول جلسة ، و يستخلص النتائج القانونية املرتتبة على هذا االمتناع ." أي أن عدم 
تقدمي القرار مع العريضة ، ال يعد سببا كافيا لعدم قبول الدعوى ، إذا ثبت أن اإلدارة مل متكن الطاعن من 

داري جيرب اإلدارة على تقدميه يف أول جلسة ، كما أن القرار املطعون فيه كأن مل تبلغه به ، فهنا القاضي اإل
 3املشرع منحه السلطة التقديرية الستخالص النتائج القانونية املرتتبة على هذا االمتناع .

 منه على ما أييت :  098كما نصت املادة 

الدولة " وبناءا  أعاله املتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى ، أمام جملس 025إىل  065" تطبق أحكام املواد من 
 عليه نستخلص : 

 إلزامية تقدمي نسخة من القرار املطعون فيه .-

 يسقط هذا الشرط إذا متكن الطاعن من إثبات مربر مينعه من تقدمي القرار املطعون فيه .-

                                                             

 . 429نازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص محمد الصغير بعلي ، الوسيط في الم - 1 

 ) قضية رئيس المندوبية لبلدية القل ضد ر.ش( : 01/22/4999مجلس الدولة : قرار غير منشور بتاريخ : - 2 

من قانون اإلجراءات  014/0" حيث أن المستأنف قدم نسخة شمسية عن القرار المطعون فيه مما يخالف أحكام المادة 

 فرض تقديم نسخة رسمية من القرار المستأنف فيه إلى المجلس .المدنية التي ت
رفض االستئناف من حيث الشكل  ، لكون أن المستأنف لم يقدم نسخة رسمية من القرار المستأنف فيه طبقا ألحكام المادة 

 من قانون اإلجراءات المدنية ، و بالتاي تأييد القرار المعاد ." 014/0

 . 452الوسيط في المنازعات اإلدارية ،المرجع السابق ، ص محمد الصغير بعلي ،  - 3 
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ول يف حالة امتناع اإلدارة عن تقدمي القرار أيمر القاضي أو املستشار املقرر اإلدارة بضرورة تقدميه يف أ -
 1جلسة مبا له من سلطة إصدار أوامر لإلدارة اليت أصبح يتمتع هبا .

وهبذا جند أن املشرع منح للقاضي اإلداري سلطة مراقبة صحة العريضة االفتتاحية من كل جوانبها و ذلك 
 مبراقبة مدة توفر الشروط املنصوص عليها قانوان يف العريضة االفتتاحية .

 سلطة أخرى للقاضي اإلداري وهي :ومن هذا الشرط ميكن استخالص 

 اثنيا : تصحيح العريضة االفتتاحية :

وهي سلطة جديدة منحها قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد للقاضي اإلداري ، حيث ألزمه بواجب 
دفع املدعي لتصحيح عريضته قبل حكمه بعدم قبوهلا ذلك أن هذه التوجيهات من القاضي لتصحيح عريضته 

 وجهان :  التصحيحال يستهان هبا و يتخذ هذا 

 املدعي لتصحيح عريضته .توجيه القاضي اإلداري طلب -6

 حالة توجيه القاضي إنذار لتصحيح العريضة .-2

 *ابلنسبة للطلب : 

فاملستشار املقرر يطلب من املدعي تصحيح العريضة و يكون له ذلك لغاية غلق ابب التحقيق مع احرتام 
 2مواعيد رفع الدعوى .

  : ابلنسبة لإلنذار ابلتصحيح ال يكون إال يف حالة 

 بع يف بعض العرائض : انعدام الطا

                                                             

 على ما يلي :   29.21من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  915تنص المادة  - 1 

" ال يجوز تقديم طلب إلى المحكمة اإلدارية من أجل األمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي و طلب الغرامة 
لتنفيذه عند اإلقتضاء ، إال بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه ، و انقضاء أجل ثالثة أشهر يبدأ من تاريخ  التهديدية

 التبليغ الرسمي للحكم .
 غير أنه فيما يخص األوامر االستعجالية يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل .

أجال للمحكوم عليه ، إلتخاذ تدابير معينة ، ال يجوز تقديم  في الحالة التي تحدد المحكمة اإلدارية في حكمها محل التنفيذ
 الطلب إال بعد انقضاء هذا األجل "

 . 29.21من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  145أنظر المادة  - 2 
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ضع دعاوى الضرائب املباشرة إىل حق الطابع ولذلك فإن العريضة ال بد أن حترر على ورق مدمو  نصت خت     
( من قانون اإلجراءات اجلبائية و قد استعملت صيغة الوجوب القانون ، و لكن دون أن 626/6على املادة )

الشرط و ذلك بقوهلا " جيب أن حترر الدعوى على ورق مدمو  ،  تنص على عدم قبول العريضة غري املستوفاة هلذا
( أعاله " ، 665و يتم توقيعها من قبل صاحبها عند تقدمي هذه الدعوى من قبل وكيل و تطبق أحكام املادة )

وكأن رأي االجتهاد القضائي للمحكمة العليا أن شرط الطابع شرط لقبول العريضة إال أنه يف نفس الوقت         
ال ميكن اعتبار هذه الشكلية من النظام العام وذلك عندما أجاز تصحيحها يف اآلجال اليت حيددها القاضي        

 ) و شرط الطابع الزم فقط ابلنسبة لعريضة افتتاح الدعوى ( .

،          2.لكن قانون اإلجراءات اجلبائية ينص على غري ذلك  1أما املذكرات اجلوابية فال ختضع هلذا الشرط   
و يالحظ أن اجتهاد احملكمة العليا يندرج يف السياق العام الذي اشران إليه خبصوص بياانت العريضة بوجه عام، 

من قانون  080حيث ال يعترب يف عمومها من النظام العام و ابلتا ي جيوز تصحيحها إعماال لنص املادة 
 3اإلجراءات املدنية و اإلدارية .

ضة املقدمة ابللغة األجنبية بتقدمي الرتمجة ابللغة العربية ، و يشرتط أن يكون التصحيح كما أن تصحيح العري
 خالل أجل رفع الدعوى و إذا قدم املدعى عليه مذكرته اجلوابية بعد انقضاء األجل فال ميكن تصحيحه .

 و ختضع العريضة التصحيحية النقطاع هذه اآلجال حالة تقدمي طلب املساعدة القضائية . -
 الة رفض املساعدة القضائية يبدأ سراين أجال جديدة للتصحيح ابتداءا من اتريخ تبليغ الرفض .ح -

 حالة قبول املساعدة القضائية يبدأ األجل من اتريخ تعيني احملامي .

 املطلب الثاين : سلطة مراقبة أوجه الطعن ابإللغاء .

                                                             

جاء في  27/21رقم الفهرس  47/24/0221قرار صادر عن الغرفة اإلدارية بمجلس قضاء تمنراست بتاريخ : - 1 

ياته :  " حيث أنه تبين من ملف الدعوى بأن العريضة االفتتاحية للمدعي و المذكرات الجوابية ال تحتوي على دمغة حيث

من قانون اإلجراءات الجنائية ،  403من قانون الضرائب المباشرة والمادة  339/3الضريبة وفقا لما تنص عليه المادة 

 ى شكال ."األمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعو

من قانون اإلجراءات الجبائية على ما يلي : يجب أن يحرر على ورق مدموغ كل ما يستظهر من  401تنص المادة - 2 

 مذكرات أمام المحكمة اإلدارية من طرف المدعي أو من قبل وكيله ."

 . 307مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 3 
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إذا استوفت العريضة مجلة الشروط الشكلية سابقة الذكر فإن القاضي اإلداري يقبلها شكال مث يعمد إىل دراسة    
ملف الدعوى من الناحية املوضوعية ، و ال يتم ذلك إال بدراسة أوجه الطعن ابإللغاء ، فيبحث القاضي يف مدى 

 مشروعيتها .توافر القرار اإلداري على أركانه ليفحص انطالقا منها مدى 

 الفرع األول : عيب عدم االختصاص :  

قوم القانون العام احلديث على فكرة االختصاص ، ويكمن القول أن فكرة حتديد اختصاصات معينة لرجال ي
ألن هذا املبدأ ال يقتضي حتديد اختصاصات السلطات الثالث  1اإلدارة هي نتيجة مبدأ الفصل بني السلطات 

 2يضا توزيع االختصاصات يف نطاق السلطة الواحدة .فحسب و إمنا يستتبع أ

كما تعترب فكرة االختصاص من األفكار األساسية لنجاح اإلدارة و رقيها حيث يتحدد على ضوئها ما جيب 
على كل جهة إدارية بل و على كل موظف أن يباشره و ما ال يباشره من أعمال فيتحقق بذلك إجادة يف 

 3أداء أعمال اإلدارة .

د ابالختصاص القدرة قانوان على مباشرة عمل إداري معني ، فالقرار اإلداري ال يعترب صحيحا إال إذا ويقص
،  4صدر من سلطات إدارية خيوهلا القانون الكفاءة لذلك ، فهذه الكفاءة القانونية تكون االختصاص 

و الوظائف ويوزع فالقانون هو الذي حيدد لكل موظف نطاق اختصاصه فاملشرع هو الذي حيدد املهام 
 :5األدوار و قد جنم عن اعتبار هذه القواعد من النظام العام نتائج أمهها 

  ال جيوز لإلدارة إبرام اتفاق مع األفراد لتغيري قواعد االختصاص طاملا مت ضبطها و حتديدها من
 جانب املشروع 

 النزاع كما جيوز  للطاعن صاحب املصلحة إاثرة الدفع بعدم االختصاص يف أي مرحلة كان عليها
 للقاضي إاثرة الدفع من تلقاء نفسه .

                                                             

.أحمد علي أحمد محمد الصغيري، القرار اإلداري في كل من فرنسا و اإلمارات و دور المحاكم في إلغائه ، المرجع - 1 

 .075السابق ، ص 

 . 252.سليمان محمد الطماوي ، قضاء اإللغاء ، المرجع السابق ، ص - 2 

ة و مبدأ المشروعية " ، جامعة الدول العربية رمضان محمد بطيخ ، أوجه إلغاء القرارات اإلدارية " القرارات اإلداري- 3 

 . 430، ص  0227وديوان المظالم ، المملكة العربية السعودية ، 

EDLDJ.Paris .1987 .P329. emeA.DE LAUBADERE .TRAITE De Droit Administratif ..11- 4  
لفقه وقضاء مجلس الدولة ، مطبع دار الحسين عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، أوجه الطعن بإلغاء القرار اإلداري في ا -5 

 . 40، ص 0223، 
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 . ال جيوز لإلدارة التحلل من قواعد االختصاص ولو يف حاالت الضرورة أو االستعجال 
 . ال جيوز لإلدارة التنازل عن اختصاصها أو إحالته إىل إدارة أخرى 
 ختصة على القرار ال جيوز تصحيح عيب االختصاص إبجراء ال حق يتمثل يف مصادقة اجلهة امل

 الصادر عن جهة غري خمتصة .

و يتأسس معيار توزيع سلطات القرارات اإلدارية على االختصاصات املقررة للوظيفة العامة اليت يشغلها املوظف 
اإلداري ، حييث يكون لكل موظف يتمتع هبذه السلطة والية إصدارها يف حدود اختصاصه ، ومن مت يكون القرار 

االختصاص إذا صدر ممن ال والية له إبصداره ، وابلتا ي فإن هذا العيب يعد األكثر العيوب  مشواب بعيب عدم
 ، وهو ينقسم إىل :1جدية 

 / عيب عدم االختصاص اجلسيم :6

اختلفت أراء الفقهاء بشأن حتديد حاالت عدم االختصاص اليت تعترب من قبيل اغتصاب السلطة ، و ابلرغمن     
من ذلك هناك حالتان اتفق الفقه على اعتبارمها كذلك ، مها حالة صدور القرارات اإلدارية من فرد عادي ليست 

 تصاصا ال يدخل إطالقا يف الوظيفة اإلدارية ، له أية صفة عامة ، وحالة ما إذا ابشرت إحدى اهليئات اإلدارية اخ

      3، إال أن الفقه و القضاء يضيفان حاالت أخرى .2و إمنا يدخل يف اختصاص السلطة التشريعية أو القضائية 
  4وقد أطلق على هذا العيب مصطلح اغتصاب السلطة و ذلك بسبب جسامة هذا العيب .

هذه احلالة حينما يلجأ شخص ليست له سلطة قانونية وال ينتمي إىل  حتدث اغتصاب الوظائف و السلطة :
، هذا الشكل من عدم االختصاص هو األكثر جسامة و يؤدي 5التسلسل اإلداري ، إىل إصدار قرار إداري 

                                                             

 . 412أحمد محيو، المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 1 

 . 071نواف كنعان ، القضاء اإلداري ، المرجع السابق ، ص  - 2 

، ص  0227ر ، عنابة ، أحسن غربي ، ركن االختصاص في القرار اإلداري ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستي - 3 

443 . 

أحمد علي أحمد محمد الصغيري ، القرار اإلداري في كل من فرنسا و اإلمارات و دور المحاكم في إلغائه ، المرجع  - 4 

  052السابق ، ص

 .4991-25-45بتاريخ :  429145رقم مجلس الدولة ، قرار غير منشور  - 5 

بلديات لم تكن مختصة في عملية بيع هذا المسكن مادام األمر يتعلق بمسكن حيث أن يستخلص مما سبق بأن لجنة ما بين ال
 جديد .

 وبالنتيجة فإن القرار المتخذ من طرف جهة غير مختصة يشكل قرارا منعدما ."
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ابلقاضي إىل التصريح ليس فقط أبن هذا القرار ابطل بل هو معدوم ، و ابلتا ي يصبح القرار موضع اخلصومة يف 
 1الفعل املادي ليس له و ال ميكنه مطلقا ترتيب أي أاثر قانونية . حكم

، حبيث قد  fonctionnaire de faitأن هذه النتيجة مت ختفيفها بواسطة نظرية املوظف الفعلي إال   
، وعليه فإن من غري املناسب 2يكون لشخص ما مجيع مظاهر املوظف املنتظم و يقوم أبعمال حيرتمها املواطنني 

يكون هؤالء الذي خيضعون عن حسن نية ألهنم جيهلون انتفاء أو عدم شرعية التكليف لذلك املوظف ، أن 
حمرومني من أي طعن حسن النتائج املرتتبة عن االنعدام ، و ابلتا ي القاضي يصادق على صحة التدابري 

املوظف الفعلي هو عون املتخذة من قبل املوظف الفعلي و ذلك لضمان احلقوق املكتسبة عن حسن النية . و 
إداري غري خمتص وهو يف أغلب األحيان الفرد الذي عني تعيينا معيبا أو الذي مل يصدر بتعيينه قرارا إطالقا ، و 

 3مع ذلك تعترب األعمال الصادرة منه سليمة .
ن كما تظهر هذه املخالفة عندما تعتدي سلطة أخرى على اختصاصات السلطة اإلدارية ، كاعتداء حاصل م

 أو اختاذ قرار من هيئة ال وجود هلا . 4السلطة القضائية أو التشريعية أو العكس ، 
 / عيب عدم االختصاص البسيط : 2
يعترب عيب عدم االختصاص البسيط الصورة األكثر شيوعا لعيب عدم االختصاص ، وهو حيدث داخل السلطة   

الفة قواعد االختصاص يف نطاق الوظيفة اإلدارية من التنفيذية نفسها و بني إدارهتا و موظفيها ، و يقصد به خم
 5حيث املوضوع ، أو الزمان ، أو املكان .

ومفادها إصدار قرار إداري من طرف سلطة إدارية يف جمال معني عدم االختصاص املوضوعي :  -أ
 وله تطبيقات متعددة تتجلى فيما يلي :  ، 6هو من اختصاص سلطة إدارية أخرى

                                                             

  443أحسن غربي ، ركن االختصاص في القرار اإلداري ، المذكرة السابقة ، ص   -1 

قرار اإلداري في كل من فرنسا و اإلمارات ودور المحاكم في إلغائه ، المرجع أحمد علي أحمد محمد الصغيري ، ال- 2 

 . 050السابق ، ص 
3 - A.de LAUBADERE .Traité de droit administratif .Op cit p 334. 

 0220-21-41بتاريخ : 43550مجلس الدولة ، قرار غير منشور رقم  - 4  

ادن الفصل في النزاع القائم بين المستأنف عليه و المدخلين في الخصام حول " حيث ثابت من الوقائع أن البلدية تدخلت 
 تصرف أو لمن ترجع حيازة القطعة الترابية المذكورة أعاله .

 حيث أن مثل هذه النزاعات تعد من اختصاص الجهة القضائية .
 حيث أن البلدية غير مخولة قانونا للفصل في مسألة الحيازة .

قرار المعاد ، فإن قضاة المجلس قد أسسوا قراراهم على أن تدخل رئيس البلدية في نزاع قائم بين حيث بالرجوع إلى ال
 مواطنين حول مسألة الملكية أو حق االرتفاق يعد تجاوزا للسلطة ."

 . 195-192إبراهيم عبد العزيز شيحا . القضاء اإلداري ، والية القضاء اإلداري ، دعوى اإللغاء ، ص  -5 

 

 . 422مد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص مح - 6 
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  فالقانون حيمي ميدان اختصاص إدارية عليا على صالحيات هيئة إدارية دنيا :اعتداء هيئة
هذه األخرية ، و ال ميكن للسلطة الرائسية أو الوصائية التدخل إال يف حدود ما سطره القانون ، 
و مينح القانون هذه االختصاصات للسلطة الدنيا قصد توفري ضمانة للمحكومني تتمثل يف 

تم فحص نفس املسألة من قبل السلطتني ، و ابعتداء السلطة العليا الفحص املزدوج حيث ي
على اختصاصات السلطة الدنيا تكون قد اعتدت على اختصاص السلطة الدنيا و اإلخالل 

مثال ذلك الوا ي له حق املصادقة على القرارات اليت تتخذها  1ابلضمانة املمنوعة لألفراد ،
ها أو احللول حملها و إال يكون مرتكبا لعيب عدم البلدية ، لكن ليس إبمكانه حق تعديل

 االختصاص .
على اختصاص اهليئات الالمركزية أو االعتداء على شخصيتها  االعتداءكما ال ميكن للسلطات املركزية            

ــالوصاي  القانونية ، كما ال ميكن هلذه السلطات تعدي سلطة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــة املمنوحــ ــ ــ ـــ ــ ــــهلا و تعديل ق ةـــ ـــ ــ ـــ ــ ــرارات اهليئــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ات ــ
ــول حملها ، إال إذا اقتضت الضرورة ، وكان هذه اهليئات قد ابشرت فعال  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــة أو احللـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ممارسة الالمركزيـ

 2اختصاصاهتا .
و تتمثل يف اعتداء سلطة إدارية على اختصاص  ا :اعتداء سلطة إدارية على ميدان سلطة إدارية موازية هل*

خمول لسلطة إدارية أخرى ال تربطها هبا أي صلة أو إشراف و تبعية ، و الغالب أن تكون السلطتني متساويتني     
، و ابلتا ي تتحقق هذه احلالة عندما اعتداء  3و يطلق الفقه على هذه الصورة " االعتداء اجلانيب على السلطة " 

، كإصدار وزير الداخلية 4سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى ال تربطها هبا عالقة رقابة أو تبعية من 
قرار من اختصاص وزير النقل ، وهذا حيدث دائما يف حالة غموض االختصاصات و تداخلها بني عدة وزارات ، 

 فهنا القرار يكون مشوب بعدم االختصاص املوضوعي و قابل لإللغاء .
 *اعتداء سلطة إدارية دنيا على اختصاص سلطة إدارية عليا : 

                                                                                                                                                                                              

 
1 -Debbasch Charles et Jean Cloud Ricci .Contentieux Administratif .Dalloz.7edition 
1999.p674 . 

 . 221مصطفى أبو زيد فهمي ، المرجع نفسه ، ص  -2 

سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات اإلدارية ، دراسة مقارنة ، الطبعة السادسة ، دار الفكر العربي ،  - 3 

 . 324ص  4994القاهرة ، مصر ، 

 . 021نواف كنعان ، القضاء اإلداري ، المرجع السابق ، ص - 4 
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إن اعتداء سلطات دنيا على اختصاص سلطات إدارية أعلى منها يؤدي إىل أن القرار يكون مشوب بعيب عدم  
، مثل ممارسة رئيس اجمللس الشعيب البلدي الختصاص خمول للوا ي ، أو مباشرة 1االختصاص من حيث املوضوع 

تصاص وزير الداخلية ، و كذلك اعتداء مدير عام ابلوزارة على اختصاص الوزير ، و نستثين من ذلك الوا ي الخ
 2التفويض الصحيح الذي حيمي القرار اإلداري من هذا العيب .

كذلك يعد اعتداء موظف فرد على اختصاص جملس أو هيئة إدارية مجاعية أو العكس ، كإنفراد أحد أعضاء 
ي إبصدار قرار إداري جعله القانون من اختصاص اجمللس أو اعتداء اجمللس على اختصاص اجمللس الشعيب البلد

 عضو ابجمللس الشعيب من عيوب القرار اإلداري أي مشوب بعيب عدم االختصاص .
اجلغرايف أو املكاين الذي جيوز يف إطاره للسلطة        اإلدارية  ونعين به التحديدعدم االختصاص املكاين : -ب

ــة  3املختصة أن متارس اختصاصاهتا ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ، مبا يف ذلك القرارات اإلدارية . أو قيام السلطة اإلدارية املختصـ
 

ب عندما يقوم أحد أعضاء السلطة و يتحقق هذا العي 4موضوعيا بتصرفات تسري خارج اإلقليم املخصص هلا . 
 5اإلدارية إبصدار قرار إداري يتعدى آباثره نطاق املنطقة أو الدائرة اإلقليمية اليت حددها له القانون .

 وحاالت عدم االختصاص هذه اندرة لكن قد حتديث عندما تكون احلدود غري واضحة أو غري معرتف هبا .   
 قا لنوعني خمتلفني ومها : ويتجسد عيب عدم االختصاص املكاين وف

أ ـ عيب عدم االختصاص املكاين هو احلالة اليت متارس فيها السلطة اإلدارية وظائفها وهي متواجدة يف مكان غري 
الذي كان جيب أن تتواجد فيه ، غري أن هذا النوع اندر احلدوث لسبيني : لكون السلطات اإلدارية متارس 

ة تلك االختصاصات ـ إىل جانب عدم وجود تنظيم إجباري يف هذا اجملال    اختصاصها يف املكان العادي ملمارس
 6و هذا ما يسمح لرئيس اجلمهورية مثال أن ميضي مراسيم خارج العاصمة أو خارج الرتاب الوطين .
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 " يطابق إقليم الوالية أقاليم البلديات التي تتكون منها ."

Debbash Charles et Jean Cloude Ricci .Op .cit .p 673 .-  5 
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ن ب ـ عيب عدم االختصاص املكاين هو الواقعة املتمثلة يف أن تتخذ السلطة اإلدارية قرار يتعلق بقضااي خارجة ع
إقليمها ، مثل رئيس البلدية هو املختص يف احلفاظ على النظام العام يف حدود بلديته فإذا ما جتاوزها إىل بلدية 
أخرى فقد خالف بذلك قواعد االختصاص املكاين . إال إذا كانت هناك أسباب قانونية دعته لذلك مثل تدابري 

 1. إدارة أموال أو خدمات اتبعة للشخص املعنوي الذي ميثلها
 ج ـ عدم االختصاص الزماين :

يقصد به عدم قدرة اإلدارة على القيام بتصرفات أو أعمال خارج املدة اليت يكون خمول هلا فيها القيام بتصرفاهتا و 
، كذلك هو التحديد الزماين  2أو تتصرف بعد أن أصبحت غري خمتصة بسبب فقدها للممارسة اختصاصها

. إال أنه قد حيدث أن يتخذ عون إداري  3للسلطة اإلدارية ، و اليت تستطيع خالله فقط اختاذ القرارات اإلدارية  
،  و لتجنب  4قرار إداراي مل يكن فيه مؤهال للقيام بذلك ، أي قبل استالمه لوظائفه أو بعد انقطاعه عن ذلك

ون اإلداري بشكل رمسي أو إبجراء عملية نقل السلطة ، لكن قد متضي فرتة طويلة قبل هذه احلالة يتم تنصيب الع
تنصيب السلطة اإلدارية اجلديدة ، و ابنتظار ذلك و لضرورة سري املرفق العام وجدت نظرية تسيري الشؤون العادية 

مراعاة عدم اختاذ أية مبادرة  مبوجبها تستمر اإلدارة  اليت انتهت مهامها يف أتمني السري العادي لإلدارة ، مع
ويف هذا السياق ، جاء يف القانون البلدي ليقصر اختصاص اجمللس  5جديدة من شأهنا إعاقة السلطة الالحقة .

 .6املؤقت املقام ، يف حالة حل اجمللس الشعيب البلدي ، على األعمال اجلارية 
 د/ من تطبيقات جملس الدولة حول عيب عدم االختصاص :

، و الذي جاء يف 7قضية وا ي والية عنابة ضد مجعية األمل  20/96/2999القرار الصادر بتاريخ : جند    
حيثياته : " حيث أن املستأنف ينكر اجلهات القضائية أهلية النظر يف قضية احلال ، ابعتبار قرار حل مجعية األمل 

                                                             

 . 405أحسن غربي ، المذكرة السابقة ، ص  - 1 
2 -Debbash ¸Charles et Jean Cloude Ricci .op.cit.p673 . 

قرار اإلداري في كل من فرنسا و اإلمارات ودور المحاكم في إلغائه ، المرجع أحمد علي أحمد محمد الصغيري ، ال - 3 

 . 029السابق ، ص

 . 323محمد عبد الحميد أبو زيد ، المرجع في القانون اإلداري ، مطبعة العشري ، الطبعة الثانية ، ص  - 4 

  413احمد محيو ، المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ،  ص  - 5 
 

 من القانون البلدي على ما يلي :  37ص المادة تن - 6 

" إذا وقع حل المجلس الشعبي البلدي سواء انجر عنه تجديده الكامل أو لم ينجر عنه يتولى تسيير شؤون البلدية مجلس 
 مؤقت يعينه الوالي بقرار منه في األيام العشرة التالية للحل .

ارية في اإلدارة و على القرارات التحفظية المستعجلة ، و التي تكفل تقتصر سلطات هذا المجلس المؤقت على األعمال الج
 الحفاظ على أمالك البلدية و / أو حمايتها

، ص  0221لحسين بن شيخ آت ملويا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة " الجزء الثاني " ، دار هومة ، الجزائر ،  -7 

17 . 



دعوى اإللغاء الفصل الثاني  سلطات القاضي اإلداري في الرقابة على الشروط والتحقيق في  
 

68 
 

الصفة عن الرقابة القضائية ، ولكن حيث  املستأنف عليها يشكل عمال من أعمال السيادة ، و ابلتا ي يفلت هبذه
 من الدستور ، و من مث يعد اعتداءا على اختصاص اجلهة القضائية . 660أن النعي يدخل وفقا للمادة 

 09/66وحيث أكثر من ذلك فإن القرار اإلداري موضوع النظر فيه استحوذ لالختصاص أانطه القانون رقم :  
 تفيد مجيعها صفة األشخاص و اهليئات املناط هبا حل اجلمعيات دون و اليت 60و  65و  66سيما يف مواده 

 غريها .
 وحيث أن هذه التنصيصات املشار إليها ابلطابع من النظام العام ."

فهذا القرار مل يكتفي بتقرير انعدام القرار اإلداري املشوب بعيب عدم االختصاص املوضوع ، بل جعل هذا األخري 
 1جيوز للقاضي اإلداري إاثرته ول من تلقاء نفسه . من النظام العام ، أي

وتكمن سلطة قاضي اإللغاء يف التصدي لعيب عدم االختصاص و أن حيكم به من تلقاء نفسه إذا ما تبني له   
صدور القرار اإلداري من غري صاحب االختصاص حىت ولو مل يثره رافع الدعوى كسب لإللغاء ، و إذا طلب 

ألسباب أخرى ال تتضمن عيب عدم االختصاص حىت ولو مل يثره رافع الدعوى كسبب لإللغاء  املدعي إلغاء القرار
، و إذا طلب املدعي إلغاء القرار ألسباب أخرى ال تتضمن عيب عدم االختصاص ، فإن القاضي ميلك يف هذه 

 2احلالة أن يتصدى له بعد أن يتأكد من وجوده . 
 :  الفرع الثاين : عيب الشكل و اإلجراءات

ال يكفي أن يلزم رجل اإلدارة اختصاصه كي يصبح القرار اإلداري سليما ، بل جيب أن يصدر هذا القرار طبقا   
 3لإلجراءات اليت حددها املشرع وفقا للشكل املرسوم له . 

و يعرف الفقيه دوال ابدير عيب الشكل و اإلجراءات أبنه " إمهال أو عدم صحة اإلجراءات الشكلية الواجب 
 إتباعها يف العمل اإلداري ." مبعىن أن هناك عيبا أو إمهاال يصيب شكل القرار أو اإلجراءات اليت تتبع يف إصداره.

وقواعد الشكل و اإلجراءات يف إصدار القرارات اإلدارية على جانب كبري من األمهية ، حيث تقوم كحاجز   
 ية ، ألهنا حتقق املصلحة العامة و اخلاصة . وميزان لسلطات اإلدارة اخلطرية يف جمال القرارات اإلدار 

 
 

                                                             

 وما بعدها . 720اري ، المرجع السابق ، ص إبراهيم عبد العزيز شيحا . القضاء اإلد - 1 

محمد وليد العبادي ، سلطة قاضي اإللغاء في األردن ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة آل البيت ، األردن ،  - 2 

  22، ص 0227

 و مابعدها . 530.سليمان محمد الطماوي ، قضاء اإللغاء ، المرجع السابق ، ص - 3 
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فاملصلحة العامة ، جتنب اإلدارة إصدار القرارات املتسرعة و تعطيها مهلة للرتوي و التدبري ، أما املصلحة اخلاصة 
 1لألفراد فإهنا تتمثل يف أنه هذه الشكليات اليت يفرضها القانون هتدف بدرجة كبرية إىل حتقيق ضماانت لألفراد.

كما أن القاضي اإلداري ميلك صالحية اعتماد معيار التمييز بني اإلجراءات الشكلية اجلوهرية وغري اجلوهرية من    
خالل التحقق من مدى ارتباطها مبصاحل األفراد و مصاحل اإلدارة ففي التطبيق تتمثل الشكليات و اإلجراءات 

أو اليت يكون لعدم احرتامها أتثريا قاطعا على حمتوى  اجلوهرية يف تلك اليت حتمي على اخلصوص اخلاضعني لإلدارة
 2القرار اإلداري .

ويلعب ركن الشكل و اإلجراءات دورا حيواي يف محاية مصاحل و حقوق و حرايت األفراد من اخلرافات و تعسف  
الشكليات و تسرع و ارجتال السلطات اإلدارية يف ممارسة مظاهر السلطة العامة أثناء القيام بوظائفها فهذه 

اجلوهرية و اإلجراءات الوجوبية توفر السلطات اإلدارية فرص الرتوي اهلادئ و التبصر و التدبر والرؤية الواضحة 
 3والتأين يف الوصول إىل احلقيقة بسالمة و معقولية وشرعية .

كل       إن ركن الشكل و اإلجراءات كما قلنا يتكون من الشكليات و من اإلجراءات ولذلك فإن عيب الش  
و اإلجراءات كسبب من أسباب اإللغاء يشمل كذلك عيب اإلجراءات ذلك أن القانون كثريا ما يفرض على 
اإلدارة قبل اختاذ قراراهتا اخلضوع إلجراءات مسبقة . هذه األخرية تعد مبثابة أمور خارجة عن القرار ذاته أي 

 4حتدث أوال قبل صدور هذا القرار .
 ت : أوال : عيب اإلجراءا 

 عدم استشارة اهليئات اجلماعية :  -1
قد يفرض القانون قبل اختاذ قرار اخلضوع إلجراء االستشارة و قد تكون هذه االستشارة اختيارية أو إجبارية مع 

 إلزامية األخذ برأي اهليئة اجلماعية .
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 أ ـ االستشارة االختيارية :   
إن االستشارة االختيارية جتعل اإلدارة غري مقيدة ابلرأي الصادر عن اهليئة اجلماعية فاإلدارة أن ختتار إجرااءات 

 1التعديل اليت تراها الزمة على مشروع قراراها دون فرض عرض املشروع على اهليئة اجلماعية . 
 االستشارة اإلجبارية : –ب   

اهليئة اجلماعية قبل اختاذها لقرارها فاإلدارة ملزمة إذا مل تتخلى عن مشروع  عندما أيمر املشرع اإلدارة ابستشارة
،   وإذا كان الرأي االستشاري يدعو إىل اختاذ قرار خمتلف عن املعروض على اهليئة اجلماعية فستجد  2قراراها

لرأي االستشاري نفسها أمام حلني ، فإما أن تتخذ القرار نفسه والذي عرضت مشروعه على اللجنة أو أتخذ اب
الصادر عن اهليئة اجلماعية . و بعبارة أخرى ال ميكن للسلطة اإلدارية أن تتخذ قراراها إال مبوافقة اهليئة االستشارية 
و جتد  هذه األخرية نفسها مشاركة لإلدارة يف ممارسة سلطة اختاذ القرارات و يعترب ختلف الرأي وسيلة من النظام 

 3تلقاء نفسه .العام يثريها القاضي من 
ومن اإلجراءات املسبقة الواجبة قبل صدور قرار الوا ي املتضمن التصريح ابملنفعة العمومية و جوب إبداء اجمللس  

 . 8الشعيب الوالئي لرأيه بشأن عملية النزع و هذا طبقا لقانون نزع امللكية م 
 508يدة و من معه ( إببطال القرار رقم يف ) قضية ز .م ضد وا ي والية البل 4و على ذلك قضى اجمللس األعلى 
و املتضمن التصريح ابملنفعة العمومية دون أن يعطي اجمللس  6002أكتوبر  93الصادر عن وا ي والية البليدة يف 

 الشعيب الوالئي لوالية البليدة رأيه يف املوضوع و قد سبب اجمللس األعلى قراره كما يلي :
تنص على أن اجمللس الشعيب الوالئي  6003مايو  25املؤرخ يف  80/03رقم  " حيث أن املادة الرابعة من األمر

 مطالب إبعطاء  رأيه قبل التصريح ابملنفعة العامة .
 حيث أنه ال يوجد البتة يف القرار املطعون فيه ما يفيد طلب أو صدور هذا الرأي .

 
 

                                                             

.قضية النقابة الوطنية لموظفي التجارة الخارجية : " أما إذا كان الرأي  4915مارس  47قرار مجلس الدولة في  - 1 

 لسلطة اإلدارية أن تطلبه ، لكنها ليست ملزمة بإتباعه .."مسبقا يجب على ا

) قضية محافظ الغابات بقالمة ضد ب .ر منشور بمجلة  00/25/0220بتاريخ :  227117قرار مجلس الدولة رقم  - 2 

 . 421، ص  0221، 27مجلس الدولة العدد 

، ص  0229ومة ، الجزائر ، الطبعة الرابعة ، لحسين بن شيخ آت ملويا ، دروس في المنازعات اإلدارية ، دار ه - 3 

411 . 

و  002، المجلة القضائية ، العدد الرابع ، ص  4911مايو  02قرار المجلس األعلى ) الغرفة اإلدارية ( ، بتاريخ : - 4 

 ما بعدها .
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ص بتملك األراضي املنزوعة ملكيتها     نص على املنفعة العمومية مع الرتخي 6002أكتوبر  93حيث أن القرار 
و لكن حيث أن مقتضيات املادة السابعة من املر األنف الذكر تنص على أن متلك القطع األرضية موضوع نزع 

 امللكية ، جيب أن يتم بقرار مستقل و صريح .
 حيث أن عدم مراعاة هذه األشكال اجلوهرية جيعل القرار اإلداري ابطال و ال أثر له "

 م احرتام القواعد املنظمة للوجاهية : عد -2
تفرض القواعد القضائية و النصوص القانونية يف بعض احلاالت على السلطة اإلدارية أن ال تتخذ قرارها دون 
متكني املعنيني من اإلدالء بوجهة نظرهم و تقدمي اعرتاضاهتم على القرار املزمع اختاذه و بذلك ال تستطيع اإلدارة 

 بل االستماع إىل الطرف األخر .إصدار قرارها ق
 و توجد ثالث حاالت رئيسية يربز فيها عدم احرتام القواعد املنظمة للوجاهية خنتار منها :

 أ ـ عدم احرتام حقوق الدفاع :    
حق الدفاع حق مكرس دستوراي و دوليا كاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، وهو من املبادئ املكرسة أيضا يف 

،  و ينتج عن عدم استطاعة السلطة اإلدارية أن تتخذ قرار له طابع العقوبة دون جعل  1ات العموميةجمال اإلدار 
، و هذا تفاداي للنطق بعقوابت دون معرفة جيدة للملف التأدييب     2املعين ابألمر يتمكن من تقدمي وسائل دفاعه

و جمال التطبيق الكالسيكي هلذا املبدأ هو الوظيفة العمومية و ذلك أن كل موظف تعرض أو مهدد لعقوبة أتديبية 
 له احلق يف اإلطالع على ملفه التأدييب و تقدمي دفاعه .

حلقوق الدفاع و كذا ملا أقره االجتهاد القضائي فإن احرتام  6095ريل أف 22من قانون  35و تبعا لتنظيم املادة 
 تلك احلقوق فرض على اإلدارة عدة التزامات : 

 
 
 

                                                             

 . 417عمار بوضياف ، القرار اإلداري ، المرجع السابق ، ص  - 1 

) قضية م ، ع ضد والي والية  02/21/0221بتاريخ  229191لمحكمة العليا ، ملف رقم قرار الغرفة اإلدارية با- 2 

 :  473، ص  4993سكيكدة ( منشور بالمجلة القضاية العدد األول ، 

لمثوله أمام  4999جوان  21" حيث أن المستأنف عليه قدم في الملف نسخة من االستدعاء المرسل إلى المستأنف بتاريخ : 

ب ، لكن حيث أن االستدعاء القانوني و الرسمي للمعني باألمر ال بد أن يثبت بوصل استالم موقع عليه من لجنة التأدي
طرف هذا األخير أو بمحضر رسمي ممضي عليه من طرف المستأنف و تقديم نسخة من االستدعاء الموجه للمعني باألمر 

ه بصفة قانونية و خاصة في المسائل التأديبية فإن دون إثبات استالمه من طرف هذا األخير غير كاف إلثبات استدعاء
 استدعاء الموظف المحال على لجنة التأديب يعتبر إجراءا جوهريا يدخل ضمن حقوق الدفاع ."
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 *متكني اإلدارة املعين من تقدمي دفاعه :

جيب على اإلدارة متكني املعين من تقدمي دفاعه و هلذا أوجب القانون على اإلدارة إعالم هؤالء حبقهم يف طلب 
 1اإلطالع على ملفهم و كذلك إعطائه مهلة لتقدمي دفاعه .

أما األعوان العموميون اآلخرون غري التابعني للوظيفة العمومية و ابلنظر لبعض القرارات القضائية يكفي أن خيطر 
 املعين ابلعقوبة .

 *حالة تشكيل التدبري املزمع اختاذه لعقوبة :

صوى إذا كان التدبري الذي تريد اإلدارة اختاذه طابع العقوبة ، ابستثناء يكون ملبدأ احرتام حقوق الدفاع أمهية ق
احلاالت اليت يتخذ فيها التدبري و لو كان غري صاحل املخاطب به ، قصد حتقيق هدف يف صاحل العامة أو احملافظة 

 2على النظام العام . 

 عيب الشكل :  –اثنيا  

الشكل يف القرار اإلداري تنقسم إىل شكليات جوهرية و شكليات لقد سبق القول أن الشكليات اليت تكون ركن  
غري جوهرية ، حيث يشرتط القانون قبل أن يصدر القرار أن يسبقه إجراءات و أشكال جوهرية و بغري إتباعها يف 

 3القرار اعتربها القضاء خمالفة للقانون .

 

 

 

 

                                                             

" يحق للموظف الذي تعرض إلجراء تأديبي  0222يوليو سنة  47المؤرخ في  22/23من األمر  425تنص المادة  - 1 

( يوما ابتداء من تحريك 47إليه و أن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر ) أن يبلغ باألخطاء المنسوبة

من نفس األمر " يمكن للموظف تقديم مالحظات كتابية أو شفوية أو أن  429الدعوى العمومية " ، كما تنص المادة 

 يستحضر شهودا . و يحق له أن يستعين مخول أو موظف يختاره بنفسه" 

 .  471بن شيخ آت ملويا ، دروس في المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص لحسين  - 2 

محمد كمال الدين منير ، القرارات اإلدارية و مبدأ المشروعية " عيوب القرار اإلداري " ، جامعة الدول العربية و  - 3 

 . 015، ص  0227ديوان المظالم ، المملكة العربية السعودية ، 
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الشكليات اجلوهرية هي اليت تؤدي ختلفها إىل احلكم إبلغاء القرار اإلداري فهي تؤثر على سالمة و مشروعية  
عكس الشكليات الثانوية اليت ال تؤثر يف مدى سالمة  وشرعية القرار اإلداري و املعيار الفاصل  1القرار اإلداري 

  2لشكليات اجلوهرية و الثانوية .بينهما هو املعيار القضائي فالقاضي هو الذي مييز بني ا

و تكون الشكليات جوهرية إذا كانت مقررة حلماية مصاحل األفراد كالنشر و التسبيب و الكتابة و إذا كانت  
مقررة صراحة يف نص قانوين يلزم إبتباعها و احرتامها عند عملية اختاذ القرار ، أما الشكليات الثانوية فهي كما 

 ة القار فهي تتضمن طبقا ملا قضي به القضاء اإلداري : قلنا ال تؤثر على شرعي

 الشكليات غري اجلوهرية يف شكل و تكوين مضمون القرار اإلداري .-

 الشكليات املقررة حلماية الروتني اإلداري الداخلي و مصاحل اإلدارة و ال عالقة هلا ابملصلحة الفردية .-

 ا بسهولة و سرعة .الشكليات اليت تكمن لإلدارة تداركها و إصالحه-

الشكليات اليت ال ميكن اختاذها يف ظل حاالت القوة و الظروف االستثنائية وحاالت االستعجال . ومن بني -
 هذه الشكليات نذكر نوعني : 

 أ ـ وجوب تسبيب قرار إداري : 

ى اإلشارة يف صلب إن املبدأ السائد قدميا أن اإلدارة ليست ملزمة بتسبيب و تعليل قرارهتا فهي غري جمربة عل 
و ذلك على أساس أن اإلدارة تتصرف وفق  3قراراهتا إىل احلالة الواقعية أو املادية اليت كانت وراء اختاذ القرار 

  4القانون و ابلتا ي ال حيق ألي أحد يتهمها بغري ذلك و على ما فعل إثبات .

افية العمل اإلداري و محاية حلقوق و حرايت إال أن التطورات القانونية اليت شهدها مبدأ التسيب و دعما لشف  
األفراد و تسهيال لرقابة القضاء اإلداري أصبحت اإلدارة جمربة على تسبيب قرراهتا خاصة تلك اليت ليست       

 يف صاحل املواطن ) فيها قيود على ممارسة احلرايت العامة و فرض اكراهات والرافضة المتياز يعد مبثابة حق للمعين

 
                                                             

 . 711بطيخ ، أوجه إلغاء القرار اإلداري ، المرجع السابق ، ص  رمضان محمد - 1 

 . 743عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 2 

 . 402عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، أوجه الطعن في إلغاء القرار اإلداري ، المرجع السابق ، ص  - 3 

مد الصغيري ، القرار اإلداري في كل من فرنسا و اإلمارات و دور المحاكم في إلغائه ، المرجع أحمد علي أحمد مح - 4 

 .013السابق ، ص 
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و جيب أن يكون التسبيب كتابيا  1ر أو فيها خمالفة للقواعد العامة املنصوص عليها يف القانون أو التنظيم ( ابألم 
و يشمل كامل االعتبارات القانونية و الواقعية املشكلة ألساس القرار اإلداري و هلذا اعترب القرار غري املسبب غري 

 2يف القرارات اآلمرة و القرارات اخلاضعة لتدابري االستعجال .مشروعا ابستثناء الفرضيات اخلصوصية و اليت تتمثل 

ومنه قد يشرتط القانون أو التنظيم كما قلنا وجوب أن يكون القرار مسببا أي يستند إىل جمموعة أسباب و علل 
وا ي ، كما لو تعلق األمر بقرار توقيف منتخب بلدي بسبب املتابعة اجلزائية هنا يلزم ال3بررت إصداره ووجوده 

معلل ، أو إبطال مداولة ملخالفتها القانون أو خرقها قواعد االختصاص فعليه كذلك تسبيب قراره  4إبصدار قرار 
 5و إال عد خمالف لشكل جوهري يف القرار اإلداري .

 عدم احرتام قواعد اإلمضاء أو التصديق :  –ب 

تكون قواعد اإلمضاء و التأشريات و النشر و املواعيد ، اإلشارة إىل اتريخ القرار ، وكذا األشكال اخلاصة  
بديباجة القرارات أو املراسيم ميداان واسعا لتطبيق نظرية عيب الشكل ، فمثال يفرض إصدار قرار إداري التوقيع 

هبذا العمل ، ذلك أن رافع دعوى إلغاء القرار حبجة عليه من جانب السلطة املختصة أو السلطة املخولة قانوان 
 6جتاوز قواعد االختصاص سيعتمد على صفة الوقع وصال لتحقيق هدفه .

 ومن تطبيقات القضاء اجلزائري يف هذا اجملال نذكر :  

م . ع ضد وا ي والية  29/98/2998بتاريخ :  000099قرار جملس الدولة ـ الغرفة الثانية ملف رقم 
 7. سكيكدة

 

 

                                                             
 . 415، ص  0220منشور بمجلة مجلس الدولة العدد األول ،  0220-20-44بتاريخ  227947" مجلس الدولة ، قرار رقم  - 1 

و الذي رفض ترشح المعني لسلك  4999-29-21عن منظمة المحامين لناحية وهران بتاريخ :  " حيث أن النزاع تعلق بطلب إلغاء القرار الصادر

 المحاماة .
 وحيث أن القرار جاء غير مسبب في حين أن كل قرار إداري كان أم قضائي يجب أن يكون مسببا و هذا وحده يكفي إللغائه ."

 و مابعدها . 431، المرجع السابق ، صحسين بن شيخ آت ملويا ، دروس في المنازعات اإلدارية  - 2 

 . 412عمار بوضياف ، القرار اإلداري ، المرجع السابق ،  ص  - 3 

 من قانون البلدية . 30أنظر المادة  - 4 

 من قانون البلدية  11أنظر المادة  - 5 

 . 410عمار بوضياف ، نفس المرجع ، ص  - 6 

 . 413، ص  0221،  27مجلة مجلس الدولة ، العدد  - 7 
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حيث جاء يف حيثياته : " حيث أن املستأنف عليه قدم يف امللف نسخة من االستدعاء املرسل إىل املستأنف 
ملثوله أمام جلنة التأديب ، لكن حيث أن االستدعاء القانوين و الرمسي للمعين ابألمر     6000جوان  90بتاريخ 

ري أو مبحضر رمسي ممضى عليه من طرف املستأنف ال بد  أن يثبت بوصل استالم موقع عليه من طرف هذا األخ
و تقدمي نسخة من االستدعاء املوجه للمعين ابألمر دون إثبات استالمه من طرف هذا األخري غري كاف إلثبات 
استدعاءه بصفة قانونية و خاصة يف املسائل التأديبية فإن استدعاء املوظف احملال على جلنة التأديب يعترب إجراءا 

 خل ضمن حقوق الدفاع ."جوهراي يد

و مبناسبة هذه القضية أقر جملس الدولة مبدأ وجوب إثبات االستدعاء يف اجملال التأدييب بوصول استالم موقع       
عليه من جانب املوظف أو مبحضر رمسي ممضى عليه من طرفه و تلزم اإلدارة بتقدمي نسخة من هذا االستدعاء ، 

 تدعاء مبثابة إجراء جوهري يدخل ضمن حقوق الدفاع .و اعترب جملس الدولة توجيه االس

قضية ب ، ز ض رئيس  03900ملف رقم  6009جويلية  20قرار الغرفة اإلدارية ابحملكمة العليا املؤرخ يف 
  1اجمللس الشعيب البلدي سيدي مبارك .

إىل قواعد اإلشهار  إذ ذهبت الغرفة اإلدارية إىل القول أن كل تنازل عن أمالك الدولة لصاحل أشخاص خيضع
حرصا على مبدأ املساواة و من مث فإن القرار املخالف هلذا املبدأ يعد مشواب بعيب خرق القانون . وملا تبني للغرفة 

أن املقرر الصادر عن رئيس اجمللس الشعيب البلدي و القاضي مبنح قطعة أرض دون استيفاءه لشكلية اإلشهار      
 الصادر عن رئيس اجمللس الشعيب البلدي لسيدي مبارك.  53.03بطال املقرر رقم و هي من النظام العام قضت إب

 : عيب االحنراف ابلسلطة  الفرع الثالث

ال تقتصر رقابة القاضي اإلداري لألعمال الصادرة عن السلطات اإلدارية من قرارات و عقود على املشروعية     
خلية . فالتصرف اإلداري قد يكون مشواب بعيب عدم املشروعية اخلارجية فقط ، بل أهنا متتد إىل املشروعية الدا

الداخلية ، بسبب عدم مشروعية حمتواه وهنا نكون بصدد عيب خمالفة القانون أو عدم مشروعية أسبابه و نكون 
 بصدد عيب السبب ، أو أخريا عدم مشروعية هدفه ونكون أمام عيب االحنراف ابلسلطة .

يقصد بعيب االحنراف ابلسلطة هو استخدام اإلدارة لسلطتها من أجل حتقيق غاية غري مشروعة               
سواء ابستهداف غاية بعيدة عن املصلحة العامة أو ابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده له القانون و الذي  

                                                             

 . 439، ص  3المجلة القضائية للمحكمة العليا ، العدد  - 1 
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دارة الذي يرتك فيها املشرع اإلدارة جانبا ، وهو مالزم للسلطة التقديرية لإل1من أجله منحت هلا هذه السلطات 
من احلرية يف التدخل أو عدمه و يف اختيار الوقت املالئم للتدخل و من مت تعد السلطة التقديرية اجملال لظهور 
عيب االحنراف ابلسلطة " ، و هلذا فالقرارات اإلدارية جيب أن تستهدف حتقيق الصاحل العام و هذه قاعدة عامة 

 2أعمال السلطة اإلدارية و تلتزم هبا اإلدارة العمومية يف كل أعماهلا .حتكم مجيع 

و القاضي اإلداري يراقب مشروعية اهلدف املبتغى من إصدار القرار املطعون فيه ويكون له ذلك يف البحث عن 
لبواعث       و ذلك عن طريق التمييز بني البواعث و الدوافع ذلك أنه من الضروري التمييز بني ا 3مصدر القرار 
 .4و الدوافع 

وهي معطيات واقعية أو اثنوية أي عناصر هلا وجود موضوعي أو عيين و هي اليت تربر اختاذ القرار  البواعث :    
 فمثال الباعث على جزاء أتدييب هو اجلرمية التأديبية .

وظف املتغيب يعاقب هي على العكس شخصية و تنتج عن نية ورغبة مصدر القرار و بذلك فاملالدوافع :    
حرصا على حسن سري املرفق العام ) دافع مقبول (  لكن قد يعاقب لوجود خالف شخصي بني املوظف و رئيس 

 املصلحة ) دافع غري مقبول ( .

 أمهية عيب إساءة استعمال السلطة :  -1

 أمهية من انحيتني : له 

رقابة القضائية على أعمال اإلدارة ألنه يتعلق هبدف أـ من الناحية القانونية : يعترب مظهر من مظاهر اتساع نطاق ال
العمل اإلداري و غايته يف ميدان السلطة التقديرية لإلدارة كما يبني إىل أي مدى وصلت فكرة املشروعية أعمال 

 5اإلدارة يف الدولة يف الدولة القانونية احلديثة . 

                                                             
 .320أحمد علي أحمد محمد الصغيري ، القرار اإلداري في كل من فرنسا و اإلمارات و دور المحاكم في إلغائه ، المرجع السابق ،  - 1 

 . 023نون اإلداري ، المرجع السابق ، ص ناصر لباد ، الوجيز في القا -2 

عرف مجلس الدولة عيب االنحراف بالسلطة بأنه : " ممارسة السلطة اإلدارية لواحدة من سلطاتها لتحقيق هدف غير الذي من أجله منحت لها - 3 

 في كتابه :  chapusتلك السلطات ." نقال عن األستاذ " شابي " 

René chapus .Droit administratif général .Tome 01.P922…..   
 . 494أحمد محيو ، المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 4 

 . 302محمد عبد الحميد أبو زيد ، المرجع في القانون اإلداري ، المرجع السابق ، ص  - 5 
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جية أو الظاهرة ألعمال اإلدارة بل امتدت إىل الكشف فلم تعد الرقابة القضائية حمصورة يف فحص املشروعية اخلار  
عن النوااي الداخلية و البواعث النفسية اليت تدفع اإلدارة إىل إصدار مثل هذه القرارات و أصبح القضاء يتفحص 

 1نوااي و مقاصد مصدر القرار يف األحوال اليت يرتك فيها املشرع لإلدارة جانبا من احلرية يف التدخل أو عدمه .

ب ـ من الناحية العملية : عيب استعمال السلطة له فائدة علمية كبرية يف جمال إلغاء القرارات اإلدارية و اليت 
يكون ظاهرها موافقا للقانون و للشرعية إال أهنا يف احلقيقة غري مشروعة ومعيبة ، وهنا قد تعجز الرقابة القضائية 

إلغاء القرار ألنه ميكن سليما من حيث االختصاص و الشكل  على أركان القرار اإلداري األخرى من الوصول إىل
، و ال يبقى إال البحث يف غاية القرار للكشف عن حقيقة هدفه و القصد  2و السبب ومطابقا للقانون يف حمله

     من وراء هذا األخري ففي مثل هذه احلالة ال ميكننا إلغاء القرار إال ابالعتماد على فكرة إساءة استعمال السلطة
و البحث و التحري عن البواعث اخلفية يف نفس رجل اإلدارة و الدوافع اليت محلته على إصدار القرار لينحرف به 

 3عن حتقيق املصلحة العامة .

 يتميز ابخلصائص التالية :  عيب لالحنراف ابلسلطةوبناء على ذلك فإن  

الكشف عنه إال من خالل البحث يف هدفه        أنه عيب يقع على الغاية من القرار و هو عيب ذايت ال ميكن -
 و غاية مصدر القرار و إقامة القرائن على أنه كان يستهدف غرضا أخر غري املصلحة العامة .

أنه عيب يقع على الغاية من القرار و هو عيب ذاته ال ميكن الكشف عنه إال من خالل البحث يف هدفه       -
 القرائن على أنه كان يستهدف غرضا أخر غري املصلحة العامة.و غاية مصدر القرار و إقامة 

 أنه عيب يتعلق بنفسية مصدر و نواايه و ما أراد حتقيقه من إصدار القرار .-

إن عيب االحنراف ابلسلطة هو عيب احتياطي لكون القضاء اإلداري يبحث عن العيوب األخرى للقرار اإلداري -
اف ابلسلطة و احلكمة من ذلك أن عيب االحنراف ابلسلطة يتعلق مبقاصد    قبل أن يقوم ابلبحث يف عيب االحنر 

 و نوااي مصدر القرار و هي أمور تتعلق ابألخالق لذلك يصعب إثباهتا .
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 أنه عيب ال يتعلق ابلنظام العام فال يقضي به القاضي ن تلقاء نفسه بل للطاعن أن يتمسك به .-

 صور ابالحنراف ابلسلطة : -2

إذا كانت القرارات اإلدارية جيب أن تستهدف اإلدارة من إصدارها املصلحة العامة ، و هي قاعدة عامة فإن 
جتاهل اإلدارة يف قرارها للمصلحة العامة يعيب القرار اإلداري بعيب االحنراف ابلسلطة و هنالك ثالثة صور 

 وهي : 1لالحنراف ابلسلطة 

  لعامة :ـ استهداف غاية بعيدة عن املصلحة اأ 

إذا كانت القاعدة العامة حتكم القانون اإلداري تتمثل يف استهداف مجيع القرارات الصادرة عن خمتلف السلطات 
اإلدارية حتقيق للمصلحة العامة فعلى هذا األساس إذا استهدفت سلطة إدارية من خالل إصدارها لقرار يف جمال 

ومن مثة لألهداف املوكولة هلا قانوان جتسيدها ، فإن قرارها  2،  ما ، حتقيق غاية بعيدة أو جمانية للمصلحة العامة
يكون مشواب بعيب االحنراف يف استعمال السلطة و قابال لإللغاء ، إذا ما متت خماصمته قضائيا وهنالك صور 

 3جملانية اإلدارة للمصلحة العامة منها .

 استهداف مصدر القرار حتقيق غرض شخصي :  –ب 

اهليئة اإلدارية يف االنتقام الشخصي أو لضغينة كالقرار املتضمن رفض منح رخصة ملزاولة  وذلك عندما ترغب
نشاط جتاري من طرف سلطة حملية رغم استيفاء طالبها لكل الشروط القانونية ، هبدف منع منافسة طالبها 

 4ي سابق بينهما  .للنشاط التجاري املماثل الذي متلكه السلطة احمللية أو هبدف االنتقام منه خلالف شخص
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 ت ـ لتحقيق غرض سياسي :

ومثله قرار حتويل موظف للعمل يف منطقة انئية ليس لضرورة حسن سري املرفق بل إلبعاده و احلد من نشاطه 
ويضرب الفقه مثاال على  1السياسي كون عنصر نشط يف حزب منافس حلزب الذي ينتمي إليه رئيسه اإلداري .

  2هذه احلالة مفاده إصدار قرار بفصل موظف الرتباطه جبماعة دون مجاعة أخرى .

 لتحقيق نفع للغري : -ث

عن اجمللس األعلى ـ الغرفة اإلدارية ـ يف القضية اليت مجعت خيال عبد  98/96/6000اهلا القرار الصادر يف : مث
يب لبلدية عني البنيان و ذلك عندما أصدر رئيس اجمللس الشعيب البلدي احلميد و من معه ضد رئيس اجمللس الشع

لعني البنيان قرار أمر مبنع استهالك و بيع اخلمور يف املقاهي و املطاعم املوجودة يف بلدية عني البنيان ابستثناء 
 املركز السياحي يف منطقة اجلميلة .

من معه ، أصدر اجمللس األعلى قرار جاء يف إحدى و أثر خماصمة هذا القرار من قبل خيال عبد احلميد و 
 حيثياته : 

" حيث إذا كان لرئيس اجمللس الشعيب البلدي ملدينة عني البنيان أن يستعمل السلطات اليت خيوهلا له القانون 
ذ البلدي لتنظيمه بيع اخلمور حفاظا على األمن العام ، فقد اتضح بعد التحقيق أن البواعث اليت أدت إىل إختا

القرار ترجع إىل اعتبارات أخرى ال سيما أن بيع و استهالك اخلمور ممنوع عن املدعى ال يزال مباحا يف حمالت 
 أخرى على مستوى البلدية . " و لذلك مت إلغاء القرار كونه مشواب بعني االحنراف يف استعمال السلطة .

 خمالفة القرار لقاعدة ختصيص األهداف : -ج

لغاية من القرار ال تتناىف مع املصلحة العامة ، ولكنها ختالف قاعدة ختصيص           يف هذه الصور فإن ا
 األهداف ،      و اليت من خالهلا مينح املشرع امتيازات السلطة العامة هليئة إدارية من أجل حتقيق هدف حمدد 
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امة ذاهتا كان القرار مشواب بعيب قانوان ، فإذا خرج القرار عن هذه الغاية و لو كان هدفه حتقيق املصلحة الع
 1االحنراف .

 االحنراف ابإلجراءات :  -د

تتمثل هذه الصورة يف جلوء اإلدارة من أجل حتقيق أهدافها إىل استعمال إجراء قانوين بدل اإلجراء القانوين املالئم 
الشكليات و التعقيدات ، و احملدد قانوان من أجل بلو  نفس األهداف ، و هذا ليسر اآلراء األول و جتنب بعض 

 أو حرمان املخاطبني به من الضماانت اليت نص عليها اإلجراء الثاين .

و أكثر احلاالت تطبيقا هلذه الصورة هو جلوء اإلدارة املختصة إىل استعمال إجراء االستيالء من أجل بناء مرافق    
 ة العامة .عامة بدل إتباع اإلجراء القانوين السليم وهو نزع امللكية للمنفع

 دور القاضي اإلداري يف اإلثبات : -6
دور القاضي اإلداري يف عملية إثبات عيب إساءة استعمال السلطة حبسب ما إذا كانت اإلدارة قد  خيتلف  

كشفت عن هدفها من اختاذها للقرار اإلداري أم أهنا مل تكشف عن هدفها من ذلك القرار و دور القاضي 
اإلداري و مقارنة الدافع مع  اإلداري يف هذه احلالة هو التحري عن الدافع الذي استلهمته اإلدارة الختاذ القرار

اهلدف الذي سعى إليه املشرع يف روح القانون و مع غاية حتقيق الصاحل العام الواجب على اإلدارة استهدافها و 
هي مسألة قناعة يستشفها القاضي اإلداري بنفسه و ميلك بذلك سلطة تقديرية وهو سيد التحقيق يف القضااي 

ي اإلدارية ال تقع حتت سيطرة اخلصوم بل حتت سيطرة القاضي اإلداري و يظهر  املرفوعة إليه .فإجراءات التقاض
 2هذا الدور يف حالتني . 

  حالة كشف اإلدارة عن هدفها من اختاذ القرار اإلداري :–أ 
إذا ما أعلنت اإلدارة عن هدفها من اختاذ القرار اإلداري فدور القاضي اإلداري هو مقارنة هذا                

 غرض    الذي قصدته اإلدارة من استعمال سلطتها و الغرض أو اهلدف الذي حدده املشرع هلذا القرار فإذا وجد ال
 

                                                             

والتي تتمثل وقائعها في صدور  Beaugéفي قضية  21/25/4990ومثال ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  1 

قرار عن رئيس بلدية يمنع المستحمين من ارتداء و نزع مالبسهم على الشاطئ و جبرهم على استعمال وحدات خلع 
القرار ال يهدف إلى حماية اآلداب العامة ) وهو هدف مشروع (، و إنما  المالبس التابعة للبلدية مقابل أجر معين ، فهذا

 هدفه البعيد هو تحقيق مصلحة مالية للبلدية ، فهذا هو وجه االنحراف .
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أن اهلدفني متطابقني كان القرار صحيحا و ال جيب إلغائه ) إساءة استعمال السلطة ( أما إذا اتضح أن هناك 
تها لتحقيق غاية مغايرة للهدف املراد حتقيقه   اختالفا واضحا بني اهلدفني حيث جيد أن اإلدارة استخدمت سلط

 1و هنا يقوم القاضي اإلداري إبلغاء القرار لكونه مشواب بعيب إساءة استعمال السلطة .
 حالة عدم كشف اإلدارة عن اهلدف من اختاذها للقرار اإلداري :  -ب

اهلدف الذي تقصده من قرارها و خاصة ذه احلالة تصبح عملية اإلثبات أكثر صعوبة إذ تقوم اإلدارة إبخفاء يف ه
عندما ال جيد املشرع هدفا خمصصا للقرار اإلداري و يف هذه احلالة يكون على املدعي إثبات أن اإلدارة قد أرادت 
حتقيق هدف مغاير للهدف العام الذي تبتغيه القرارات اإلدارية بشكل عام هو حتقيق املصلحة العامة و هنا يطلب 

ة فإن قدمت أدلة غري مقنعة أو أهنا مل ترد على احملكمة فالقاضي اإلداري يعترب ذلك دليال على القاضي من اإلدار 
 2إساءة استعمال السلطة من جانبها و يقرر إلغاء القرار اإلداري .

وهي اندرة القرارات القضائية اجملسدة لعيب االحنراف ابلسلطة و ابملقارنة مع عيب عدم االختصاص مثال فإن 
ت التطبيقية لعيب االحنراف يف غاية االضمحالل إن مل نقل منعدمة و قد يعود ذلك إىل القاضي اإلداري احلاال

الذي جيد نفسه أمام عدة عيوب من بينها االحنراف ابلسلطة و لصعوبة إثبات هذه األخرية يلجأ إىل إبطال 
م كغيب عدم االختصاص ، كما قد التصرف اإلداري على أساس وسيلة أخرى خاصة إذا ما كانت من النظام العا

يركن القاضي اإلداري أحياان إىل اعتماد أسهل السبل ابلتصريح بوجود عيب خمالفة القانون مما جينيه التعمق يف 
البحث عن العيب احلقيقي و الذي هو صعب اإلثبات خاصة إذا كان يتمثل يف االحنراف ابلسلطة ، و الذي هو 

ها و التأكد منها و إثباهتا من طرف القاضي اإلداري ألنه من العيوب من أصعب العيوب من حيث اكتشاف
 الداخلية غري الظاهرة . 
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 الفرع الرابع : عيب انعدام السبب يف القرارات اإلدارية : 

عيب انعدام السبب يف القرارات اإلدارية هو عيب من عيوب عدم الشرعية يصيب ركن التسبيب يف القرارات   
السبب هو احلالة القانونية أو الواقعية اليت تسو  إصدار القرار اإلداري فالسبب هو الوقائع و الظروف  اإلدارية ، و

فالسلطة اإلدارية يف جمال اختصاصها ، حىت إذا كانت هلا  1املادية و القانونية اليت دفعت اإلدارة إلصدار قرارها .
إذا أرادت القيام هبذه االختصاصات ، فإنه ال ميكنها ، احلرية يف ممارسة هذه االختصاصات ، فإنه ال ميكنها ، 

إذا أرادت القيام هبذه االختصاصات اختاذ قرارات إدارية ملواجهة أية ظروف واقعة و ال اختاذ أي قرار تراه مالئما 
ءات إال يف حدود الواقعة اليت تربر القرار و حسب النصوص القانونية اليت حتدد هذه الصالحيات و تضبط اإلجرا

 2لتجسيدها . 

 ومن أمثلة احلالة الواقعية : -

حدوث اضطراابت يف خمتلف أجزاء إقليم الدولة ، و الذي يستدعي تدخل اإلدارة للمحافظة على األرواح        
و املمتلكات إبصدار رئيس اجلمهورية مرسوم رائسي يقر فيه حالة الطوارئ و لوال احلالة الواقعية املتمثلة يف 

فانعدم الباعث من الناحية الواقعية تدعي فيه اإلدارة أن  3االعتداء و السلب ملا أصدر هذا القرار . الفوضى و
 4ظروفا مادية دفعتها الختاذ قراراها ، مث يتبني عدم وجودها يف الواقع .

  ومن أمثلة احلالة القانونية :-

، مثل 5ادعاء اإلدارة أن هناك شروطا و أسباب ووقائع قانونية توفرت و تستلزم اختاذ و إصدار قرار إداري بسببها 
ارتكاب موظف خلطأ أتدييب فهذا السلوك يرتب خمالفة تشريع الوظيفة العمومية مما يؤدي إىل ضرورة مسائلته 
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اإلدارة ملزمة بتربير قراراها إما استنادا إىل واقعة مادية         و إذا كانت  1أتديبيا و إصدار قرار العقوبة التأديبية .
 أو قانونية إال أن هذا السبب يرتبط بسلطة اإلدارة سواء كانت مقيدة أو تقديرية ، فقد حيدد القانون أسباب معينة 

 إذا توفرت ألزمت اإلدارة إبصدار القرار ) منح ترخيص ( .

رسة أعماهلا فعندئذ متلك اإلدارة سلطة تقديرية فتقدر حبسب مالبسات وظرفو وقد يرتك احلرية لإلدارة يف مما
الزمت إصدار قرارها و كمثال يف ذلك نذكر الرتقية اليت تعتمد فيها اإلدارة على عنصر الكفاءة فتقدر إذا كان 

ارة عند إلغائه للقرار املوظف هو األحق ابلرتقية ، و إذا كان القضاء ال جيد صعوبة يف حالة السلطة املقيدة لإلد
اإلداري فإنه من الصعب إلغاء القرار اإلداري يف حالة السلطة التقديرية حيث أن رافع الدعوى ملزم إبثبات 

 2تعسف اإلدارة .

 :  3و يشرتط لكي يكون قرار اإلدارة صحيحا و مشروعا يف سببه ما يلي

 وره بل و قائما حىت هذا التاريخ .أن يكون سبب هذا القرار حمقق الوجود وسابقا على اتريخ صد-

 أن يكون سبب القرار مشروعا .-

 أن يكون هناك ارتباط أو تالزم بني السبب و بني الثر القانوين الذي إليه القرار .-

 رقابة القضاء لعيب السبب : -6

يتعني على القاضي  4الوقائع هي تلك احلقائق األولية األساسية اليت يراها الناس أو يسمعوهنا أو يقومون هبا 
اإلداري أن يبحث فيما إذا كانت احلالة املادية يف الواقع قد وجدت حقا و ليس جمرد توهم من طرف اإلدارة . 

وهو يفحص ركن السبب يف القرار اإلداري املطعون فيه متامه ، يقوم القاضي اإلداري ابلتأكد من صحة      
 اليت بين عليها القرار ، فإذا وجده قائما يرفض الطعن لعدم  التأسيس ،  الوجود الفعلي للحالة القانونية أو املادية
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 1و إذا ما توصل إىل أهنا غري موجودة فعليا ، حكمه إبلغاء القرار املطعون فيه النعدام السبب كوجه لإللغاء .

 مراقبة التكييف القانوين للوقائع :  -ت
إحلاقها مبجموع القواعد القانونية و التنظيمية اليت تكون يف جمموعها ملية إسناد الواقعة املادية أو القانونية و أي ع

النظام القانوين الذي حيكمها . وال تتوقف رقابة القاضي اإلداري على التأكد من الوجود الفعلي للواقعة أو احلالة 
صحة الوصف و التكييف  املادية أو القانونية اليت عليها القرار املطعون فيه ، و إمنا تتعدى ذلك إىل رقابة مدى

 القانوين هلا ، كأن يتم مثال تكييف اخلطأ املهين على أنه من الدرجة الرابعة بينما هو من الدرجة الثالثة .
فإذا ثبت للقاضي اإلداري صحة الوقائع ماداي ، و تبني له أن اإلدارة مل تعطي للوقائع الوصف أو التكييف  

 2سبب القرار معيبا و يستوجب اإللغاء . القانوين الصحيح ، فإن القاضي يعترب

 ج ـرقابة مالئمة القرار اإلداري للوقائع : 

قد حيدث يف بعض احلاالت اخلاصة و النادرة أن يقوم القاضي بتقدير مالئمة العمل اإلداري مع العلم أن اإلدارة 
مبراقبة املشروعية دون تقدير هي املؤهلة بتقدير مالئمة القرار و ليس للقاضي التدخل بل عليه االهتمام فقط 

وهي احلاالت املتعلقة  3املالئمة ، و مع ذلك فإنه يف بعض احلاالت االستثئائية ميارس القاضي مراقبة املالئمة 
مبنازعات الوظيفة العمومية ، كأن حيصل شخص تعرض لعقوبة التسريح من منصب عمله على إلغاء ذلك القرار ، 

منصب عمله و تنظيم وضعيته املهنية ) األقدمية ، الرتقية ، املرتب ( وهنا ميكن للقاضي فاإلدارة ملزمة إبعادته إىل 
 4اإلداري إحالل تقديره حمل تقدير اإلدارة يف حالة قيام نزاع هبذا الشأن .
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" وحيث ترتيبا على ذلك ، فإن المستأنف يكون قد ارتكب خطأ مهنيا ثابتا مما يبرر تسليط عليه عقوبة تأديبية خالفا 
 الدعاءاته .

داري ال تمتد إلى تقدير نسبة العقاب المسلط ، وحيث من جهة أخرى ، فإن من الثابت فقها و قضاء ، أن رقابة القاضي اإل
إال إذا تبين له عدم التالزم الواضح بين نسبتي الخطأ و العقوبة ، وهو أمر غير متحقق في قضية الحال بالنظر إلى 

 خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف ."

 . 492أحمد محيو ، المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  -4 
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  إثبات عيب السبب :-6

ذلك ، وملا كانت القواعد  إذا كانت اإلدارة غري ملزمة بذكر أسباب القرار اإلداري إال إذا أوجب القانون عليها
العامة يف اإلثبات تقضي أبن البينة على من ادعى ، أي جيب على الطاعن أن يثبت انعدام وجود الوقائع املكونة 

 لركن السببب أو عدم صحة الوصف القانوين الذي أعطته اإلدارة هلذه الوقائع .

ختتلف ابختالف وجود التصريح عن السبب من  واحلقيقة أن سلطة القاضي اإلداري يف الرقابة على عيب السبب 
، ومن هنا منيز بني حالتني ملعرفة مدى الصالحيات اليت ميتلكها القاضي اإلداري يف الرقابة على عيب  1عدمه 

 السبب .

 وملا كانت مهمة الطاعن عسرية ، فإن للقاضي دور إجيايب يف هذا اجملال يكون على النحو التا ي :  

  ارة أسباب القرار اإلداري :إذا ذكرت اإلد-أ

يف هذه احلالة ، إذا أفصحت اإلدارة صراحة عن السبب أو األسباب ، سواء كانت ملزمة قانوان ابإلفصاح أو  
قامت بتسبيب القرار طواعية و اختيارا ، فإن هذه األسباب اليت أفصحت عنها اإلدارة ختضع لرقابة قضاء اإللغاء. 

ه عليه ابعتباره السبب الصحيح للقرار اإلداري حبيث حيق له البحث والتأكد من فالقاضي اإلداري يفرض رقابت
هذه األسباب من خالل مدة مطابقتها للواقع والقانون أم ال ، إذ يستطيع هنا أن يلغي القرار اإلداري لعيب 

يلغي القرار بناء  السبب . أما إذا استندت اإلدارة يف قرارها عدم أسباب ، فإن القاضي اإلداري ال يستطيع أن
على ختلف أحدها ، فإذا وجد أن بعضها صحيح و بعضها اآلخر غري صحيح فيجب عليه يف هذه احلالة إجراء 
موازنة بينهما و ترجيح أحدها على األخرى . فإذا ما وجد األسباب الصحيحة هي الراجحة يف إصدار القرار 

اإلدارة لو حتققت من وجود أسباب غري الصحيحة إلصدار اإلداري فإنه يستبعد احلكم ابإللغاء حبيث يعترب أن 
القرار اإلداري ، فيجب عليه يف هذه احلالة إلغاؤه ، حبيث إن القاضي يتقصى األفكار و األحاسيس اليت دفعت 

اإلدارة إىل إصدار قرارها وذلك للكشف عن نيتها فيما إذا كانت ستصدره إذا ما تبني عدم صحة األسباب       
 .  2أم ال
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" .... ولكن حيث أن القرار الوالئي موضوع الدعوى جاء غير معلال ومدعما بأدلة كافية على ما ينسبه إلى المستأنف 
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 عدم إفصاح اإلدارة عن أسباب القرار :  –ب 
إذا مل تقم اإلدارة بذكر األسباب اليت أسست عليها القرار ذاته أو أمام احملكمة فإن األمر يكون عسريا على     

الطاعن يف شأن عبء السبب ، و لذلك تدخل القضاء اإلداري للتخفيف و مساعدة الطاعن يف إثبات دعواه 
العامة ال تلزم اإلدارة ابلكشف عن األسباب اليت دعتها إلصدار قرارها إال إذا ألزمها القانون بذلك ،    .فالقاعدة 

و األصل صحة تلك األسباب و على من يدعي عكس ذلك إثبات ادعائه أو إذا قام دليل كتايب واضح على 
 عدم صحتها .

ه احلالة تكون مقيدة ، ولكن ذلك ال مينعه من ومن مث فإن سلطة القاضي يف الرقابة على عيب السبب يف هذ  
الرقابة على مبدأ املشروعية و املتمثلة ابحرتام حقوق األفراد و حرايهتم من تعسف اإلدارة ، و ابلتا ي حيق له 
الطلب من اإلدارة الكشف عن أسباب قرارها ، فإذا امتنعت عن ذلك فال يتم التسليم بقرينة صحة القرار اإلداري 

فيه ، حبيث تنقلب القرينة إىل جانب املدعي ابعتبار صحة ما يدعيه بعدم صحة األسباب اليت يقوم  املطعون
عليها القرار ، و ابلتا ي يستطيع القاضي أن حيكم إبلغائه ، و يف هذه احلالة ينقلب عبء اإلثبات على عاتق 

 اإلدارة اليت متتلك الواثئق و املستندات اخلاصة ابملنازعة القضائية .
 التطبيقات القضائية لعيب السبب : -8

 1 995056الغرفة الثالثة رقم  66/92/2992قرار جملس الدولة بتاريخ  :
إذ جاء يف حيثياته : " حيث أن النزاع يتعلق بطلب إلغاء القرار الصادر عن منظمة احملامني لناحية وهران بتاريخ : 

 .و الذي رفض ترشح املعين لسلك احملاماة  90/90/6000
وحيث أن القرار جاء غيب مسبب يف حني أن كل قرار إداري كان أم قضائي جيب أن يكون مسببا وهذا وحده 

 يكفي إللغائه ." 
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 الفرع اخلامس : عيب خمالفة القانون : 
ية و املوضوع يف القرار اإلداري ، فهو وجه اإللغاء املتعلق ابملشروعية الداخلوهو العيب الذي يصب ركب احملل أ

و يثبت إذا قامت  1للقرار ، و يقصد مبحل القرار اإلداري األثر القانوين املرتتب على إصداره حاال و مباشرة .
 2اإلدارة بعمل حيرمه القانون ، أو أحجمت عن عمل يوجه القانون ، متجاهلة القانون كليا أو جزئيا .

وهو من أهم العيوب و أكثرها تطبيقا ، فرقابة القضاء اإلداري فيما يتعلق ابالختصاص و الشكل هي رقابة  
خارجية ، بعيدة عن فحوى القرار املطعون فيه ، أما هذه الرقابة فهي رقابة موضوعية تستهدف مطابقة حمل القرار 

 3اإلداري ألحكام القانون العام . 
 : صور عيب خمالفة القانون  -1

 القرار اإلداري للقانون خمالفة مباشرة أو غري مباشرة ، وذلك ما سندركه كما يلي : قد تكون خمالفة 
 أ ـ املخالفة املباشرة ألحكام القانون : 

يكون عيب خمالفة القانون يف صور املخالفة الصرحية و املباشرة للقانون ، وذلك عندما يصدر قرار إداري وهو 
انونية املتولدة عنه قاعدة أو أكثر من قواعد القانون و ذلك كأن يكون خمالفا ملبدأ من املبادئ خيالف يف اآلاثر الق

العامة الدستورية ، أو خمالفة لقاعدة من قواعد القوانني التشريعية ، أو خمالفة ملبدأ من املبادئ العامة للقانون ، أو 
، أو لقرارات إدارية عامة ، أو قرارات إدارية فردية أو  ملعاهدة دولية مصادقة عليها من السلطات الرمسية املختصة

عندما ترفض اإلدارة االنصياع حلكم قضائي ضدها ، فإن هذا الرفض يعد مبثابة خمالفة القانون و يستند القاضي 
 على هذا الرفض إللغاء القرارات اإلدارية املتخذة بشكل خمالف للحكم الصادر ضدها .
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 بصورة غري مباشرة عن طريق اخلطأ من تفسري و تطبيق القانون : خمالفة القانون -ب
خمالفة القانون قد يكون نتيجة خطأ السلطات اإلدارية املختصة يف تفسري و تطبيق القانون ، فيما إن عيب 

ري مباشرة ، وتكون اآلاثر النامجة عن القرارات اإلدارية الصادرة خمالفة للقانون خمالفة غ 1تصدره من قرارات إدارية 
 عن طريق اخلطأ يف تفسري و تطبيق القانون ، و من ذلك نذكر احلاالت اآلتية : 

حالة أن تصدر السلطات اإلدارية قرارا إداراي تطبيقيا لنص قانوين غري النص القانوين الصحيح والواجب -
 التطبيق.

ذلك أن تصدر السلطة  اإلدارية حالة إغفال نصوص قانونية انفذة عند إصدار القرارات اإلدارية ، و مثال -
 املختصة قرار التعيني ابلوظيفة العامة تطبيقا ملبدأ االستحقاق و تغفل تطبيق النصوص املتعلقة بشرط السن مثال.

حالة صدور قرار إداري خبصوص أوضاع و حاالت ال يشمل النص  القانوين الذي صدرت القرارات اإلدارية -
 تفسريات و تطبيقا له .

ل سلطة القاضي اإلداري اإلداري يف الرقابة على الصور املختلفة لعيب خمالفة القواعد القانونية و خاصة و تتمث 
ما تعلق منها مبخالفة نصوص القوانني و األنظمة ، و ابإلضافة إىل رقابة القاضي على عيب اخلطأ يف تفسري 

ي يقول به القاضي اإلداري حىت لو كان ال ينسجم القوانني و األنظمة ، فعلى اإلدارة االلتزام التام ابلتفسري الذ
 بشكل كامل مع حرفية النص .

و أخري فإن سلطة القاضي اإلداري متتد للرقابة على اخلطأ يف تطبيق القاعدة القانونية من خالل التحقق من  
وافر الشروط حدوث الوقائع اليت استندت إليها اإلدارة يف إصدار قرارها ، ابإلضافة إىل التحقق من مدى ت

 2القانونية للوقائع حىت يربر إصداره للقرار اإلداري . 
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 التطبيقات القضائية : -2

قضية ر ، ع ضد ش .ط حبضور الدائرة احلضرية لبلدية  29/66/2999قرار صادر عن جملس الدولة يف :  
 1الكاليتوس .

البناء الذايت من قطعة أرض مبوجب عقد إداري حيث جاء يف حيثياته : " حيث أن املستأنف استفاد يف إطار 
، و 6003-62-28املؤرخة يف :  50اختذ حسب مداولة اجمللس الشعيب البلدي  لبلدية الكاليتوس حتت رقم 

 أن رخصة البناء قدمت له هلذا الغرض .

 6000-93-66حيث أن البلدية منحت نفس هذه األرض للمستأنف عليه و ذلك مبوجب املقرر املؤرخ يف  
 .666حتت رقم 

حيث أن املقرر املطعون فيه اختذ خرقا للحق املعرتف به للمستأنف من طرف نفس السلطة اإلدارية ، و املكرس 
 مبوجب العقد اإلداري احملرر لصاحله و غري منازع فيه إىل يومنا هذا .

قطعة األرض املمنوحة فإن حقه مل ومبا أنه ال يوجد آلية واقعة أو سبب غري من الوضعية القانونية للمستأنف على 
 يتم املساس به و املقرر و يستوجب اإلبطال ألنه حرر دون مراعاة املبادئ العامة للقانون ..."

حيث  2قضية م ، ع ، ن و من معه ضد وا ي والية البويرة  2996/.2698قرار صادر عن جملس الدولة يف :
 جاء يف حيثياته :

أن وا ي والية البويرة أبطل منح املستثمرة الفالحية للسيدين ميهويب عبد النور ف ، ل" حيث أن يستخلص من امل 
 . 29/95/6003و ميهويب عبد القادر مبوجب املقرر املؤرخ يف : 

حدد اإلجراء من أجل معاينة املخالفات  6009.92.93املؤرخ يف  56.09لكن حيث أن املرسوم رقم :  
 . 90/62/6000املؤرخ يف :  60.00نون رقم : املرتكبة من طرف املستفيدين من القا

من املرسوم املذكور أعاله ، و يف حالة استمرار  0و 0، 3، 5، 8و أن هذا اإلجراء حمدد يف مقتضيات املواد   
 املخالفات املعاينة بعد أجل األعذار ، فإن الوا ي يرفع دعوى أمام القاضي املختص بغية النطق بسقوط احلقوق 

                                                             
 . 010لحسين بن شيخ آت ملويا ، الملتقى في القضاء اإلداري ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص  - 1 

 . 143، ص 0220لحسين بن شيخ آت ملويا ، المنتقى في القضاء اإلداري ، الجزء األول ، دار هومة ، الجزائر ،  -2 
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 فالحني .للمنتخبني ال
حيث أنه ال يستخلص من امللف أن وا ي والية البويرة قد احرتم هذا اإلجراء ، و ابلتا ي فإنه عندما قرر بنفسه 

 جيب إبطاله ." 29/95/6003إبطال املنح فإنه ارتكب جتاوزا للسلطة ، و أن مقرره املتخذ بتاريخ : 
عيب الذي من أجله قام إببطال القرار بل اكتفى فقط وإن كان جملس الدولة مصيبا يف قراره إال أنه مل حيدد ال

بعبارة " جتاوز السلطة " و إذا متعنا يف ظروف القضية جند أن العيب الالحق بقرار الوا ي يتمثل يف عيب خمالفة 
القانون ألن الوا ي خالف املقتضيات القانونية اليت جيب احرتامها وهو ما يسمى أحياان بعدم مشروعية القرار 

 داري .اإل
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 املبحث الثاين : سلطات قاضي اإللغاء يف مرحلة التحقيق يف النزاع .

شكيلة احلكم ، و خاصة القاضي املقرر ، ابعتباره أمينا على الدعوى اإلداري ، ابللجوء إىل كافة تتمتع ت
  1قناعاته ، وأهم تلك الوسائل التحقيق.اإلجراءات والوسائل القانونية اليت من شأهنا إظهار حقيقة النزاع و تكوين 

و مبا أن التحقيق عامل أساسي يف تكون قناعة القاضي لالهتداء للمحل الواجب إتباعه يف النزاع فإنه خيضع 
 2جلملة من املبادئ جيب مراعاهتا و عدم إغفاهلا و هي :

 يف تكوين قناعة القاضي . يتعني أن تكون الواقعة حمل التحقيق ذات الصلة ابلدعوى و منتجة ألاثرها-

اإلجراء التحقيقي جيب أن ينصب على الوقائع ، و ال يندب اخلبري مثال لإلجابة أو إبداء الرأي يف مسألة -
 قانونية حمضة .

إجراء التحقيق يكوان بناءا على اقتناع القاضي و ال يتوقف على مشيئة اخلصوم يف إجراءه و القاضي غري ملزم -
 كل احلاالت فله أن يستبعدها إن رأي عدم جدواها .  بنتائج التحقيق يف

        وله أن حيرتم يف كل األحوال مببدأ احلضورية أي أن تتم إجراءات التحقيق يف مواجهة اخلصوم و حضورهم 
 و يتضمنها تقريره .

ره بصفتني ، والقاضي اإلداري عند حتقيقه يف النزاع اإلداري بصفة عامة و دعوى اإللغاء بصفة خاصة يتصف دو 
متكنه من القيام بعمله على الوجه الذي حيقق العدالة املتوخاة و الوصول إىل احلقيقة . وهذان الدوران يتمثالن يف 

 دور إجرائي ودور موضوعي سنحاول التطرق لكل منهما يف مطلب مستقل .

 املطلب األول : الدور اإلجرائي للقاضي اإلداري : 

ت واسعة فيما يتعلق بتحقيق املنازعة اإلدارية و اإلشراف على سريها ،        يتمتع القاضي اإلداري بسلطا
ـــع  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  فالقاضي املقرر يقوم بتبليغ األوراق للخصوم مبجرد انطالق اخلصومة أي عريضة الدعوى و يفرض الطابــ

 

                                                             

 .475محمد الصغير بعلي ، الوجيز في اإلجراءات القضائية اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 1 

، دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ، الجزائر ،  لحسين بن شيخ آت ملويا ، مبادئ اإلثبات في المنازعات اإلدارية - 2 
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مع منحهم فرصة االستعداد للرد و اجلواب    الكتايب على كل إجراء أو ورقة و حيدد اآلجال و خيطر هبا األطراف 
و تقدمي املستندات ضمن اآلجال ، كما أنه يطلب أي وثيقة يراها جمدية يف الدعوى و الكشف عن احلقيقة و له 

 1أن يتخذ كافة التدابري التحقيقية ذات الفائدة إلظهار احلقيقة .

يها جيمع من خالهلا عناصر و أدلة اإلثبات        والقاضي اإلداري من خالل حتضري الدعوى و هتيئتها للفصل ف
و يساعد الطرف الضعيف وهو الفرد و ذلك من أجل الوصول للحقيقة ، فيتوىل اإلشراف على معظم اإلجراءات 
حتقيقا حلقوق الدفاع و مبدأ املواجهة و توجيه اخلصوم إىل حتقيق ذلك ، إىل جانب كذلك أنه يباشر وسائل 

و اليت يظهر فيها الدور اإلجرائي للقاضي اإلداري ، و بذلك فالدور اإلجرائي للقاضي اإلداري اإلثبات املختلفة 
يعتمد على دراسية وسائل اإلثبات على اختالف أنواعها و اليت تتضمن يف نفس الوقت طرق اإلثبات يف الدعوى 

 2اإلدارية .

 الفرع األول : تسيري عملية البحث عن األدلة : 

املقرر يف اإلجراءات التحقيقية دورا أساسيا يف البحث عن اإلثبات يف املنازعات اإلدارية و يكون يلعب القاضي 
تدخله ضروراي لكون وجود اإلدارة كطرف يف املنازعة حيدث انعداما يف التوازن ما بني طريف اخلصومة .فالقاضي 

دعي عليها يف غالب األحيان حتوز على املقرر يتدخل ملساعدة املدعي يف إثبات مزاعمه خاصة و أن اإلدارة كم
وسائل اإلثبات فالقرارات اإلدارية غري مسببة يف غالب األحيان فاملدعي يتقدم للقضاء و يداه فارغتان فيتدخل 

ومبوجب دوره اإلجيايب جيوز له أن أيمر و لو من تلقاء نفسه جبميع وسائل  3القاضي املقرر قصد إعادة التوازن .
ت الالزمة يف حل النزاع ، ويف حالة التجاءه إىل وسيلة اإلثبات اليت يراها مناسبة مبوجب دوره التحضري و اإلثبا

اإلجيايب ، فلن يتنازل عن سلطته التقديرية إذ إبمكانه األمر بوسيلة تكميلية لإلثبات يف حالة لزومها وله احلرية يف 
 4االقتناع بنتيجة الوسيلة واعتناق ما يطمئن إليه .

غم من ذلك فإن حرية القاضي يف اختيار وسيلة اإلثبات ليست مطلقة حيث حيد منها اعتبارين أوهلما وعلى الر 
ــة ـــ ــ ــ ـــ ــ  التزام القاضي ابالستجابة لطلبات الطرفني يف األمر بوسيلة اإلثبات الالزمة لفهم و بيان وقائع الدعوى كنتيجــ

                                                             

 . 15حسين طاهري، شرح وجيز لإلجراءات المتبعة في المواد اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  -1 
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بوقائعها و اثنيهما ، التزامه بعدم األمر ابلوسائل غري اجملدية اللتزامه ابلفصل يف الدعوى وهو على دراية كاملة 
للتحضري أو اإلثبات حبيث تقتصر حريته على وسائل االستيفاء املنتجة اليت تساعد على سرعة الفصل يف الدعوى 

ده مع واستبعاد الوسائل غري املفيدة يف ذلك و اليت تؤدي استجالهبا إىل إعاقة الفصل يف الدعوى أو إطالة أم
زايدة نفقاهتا ، و ذلك حتقيقا للعدالة و اليت يعد الوصول إليها هدفا ساميا و تعد وسيلة اإلثبات اليت اختارها 
القاضي غري منتجة للفصل يف الدعوى إذا كان بوسعه الفصل فيها من واقع امللف دون حاجة إىل معلومات 

 1.أخرى أو إذا  كانت الوسيلة منبتة الصلة مبوضوع النزاع 

كما يلزم عليه احرتام مبدأ املواجهة ، ابعتباره من أهم عناصر حقوق الدفاع املتعلقة أبسلوب التقاضي بصفة  
 عامة .

 احرتام مبدأ املواجهة  :-1

على الرغم من أن املشرع اعرتف للقاضي اإلداري بدور هام يف جمال اإلثبات من خالل حقه يف طلب واثئق      
املتنازعة ، إال أنه حق جيب أن يتعارض مع هذا املبدأ .وهذا املبدأ متفق عليه يف جمال  و مستندات من األطراف

اإلجراءات القضائية العادية كما متفق عليه يف جمال اإلجراءات اإلدارية فإذا كان من حق القاضي عدم إعالم 
يف القضية املعروضة عليه  األطراف املتنازعة ابلواثئق اليت أسس عليها حكمه فإنه مع ذلك ملزم قبل الفصل

ولكن ميكن إلغاء هذا املبدأ و ذلك يف حالة عدم إجراء التحقيق إذا  2إبعالمهم بكل الواثئق املوجودة ابمللف .
 اتضح للقاضي أبن حل القضية مؤكد مثال رفع دعوى أمام مجيع غري خمتصة .

ت أثناء التحضري إىل أنه ملزم ابالمتناع عن و إذا كان القاضي اإلداري يتمتع بسلطة واسعة يف توجيه اإلجراءا 
توجيه أوامر لإلدارة أو تعليمات أو احللول حملها يف إصدار قرارهتا .وذلك كنتيجة منطقية ملبدأ الفصل بني 

 3السلطات ولذلك فتوجيه اإلجراءات من طرف القاضي ال يعترب أمر إداراي ميس استقالل اإلدارة .

 

                                                             

شأة المعارف ، اإلسكندرية ، عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، إجراءات التقاضي و اإلثبات في المنازعات اإلدارية ، من -1 

 وما بعدها . 324مصر ، ص
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 وما بعدها . 47ص 

اليمنية ، صنعاء ، بدون تاريخ نشر ، ص أحمد كمال الدين موسى ، نظرية اإلثبات في القانون اإلداري ، دار الجامعة  -3 

 و ما بعدها . 051
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 ي يف االقتناع بنتيجة الوسيلة : الفرع الثاين : حرية القاض

القاضي للوسيلة اليت يرى كفايتها ومالئمتها لإلثبات يف الدعوى ابتداء ال يلزمه ابحرتام نتيجتها و يكلون  اختيار
له يف سبيل ذلك إصداره حلكم عادل األخذ مبا أفرزته وسيلة اإلثبات من نتيجة أو األخذ جبزء منها أو طرحها  

هبا ، ويف هذه احلالة ميكنه االستعانة مبا يراه مالئما لإلثبات من وسائل حتضريية أو حتقيقية ومنه  كلية إذا مل يقتنع
فالقاضي اإلداري ابعتباره اخلبري األعلى املهيمن على الفصل يف الدعوى اإلدارية ال يتقيد ابلنتيجة اليت انتهت 

 لنتيجة لوزنه و تقديره .إليها الوسيلة املختارة من جانبه لإلثبات ، حيث ختضع تلك ا

وعدم إلزام القاضي ابستمرار يف إثبات الدعوى على وسيلة اإلثبات اليت اختارها هلذا الغرض ، استناده     
لنتيجتها يف حكمه أمر يفرضه مذهب حرية اإلثبات اليت يعتنقه القضاء اإلداري و لذلك فإن تقييد القاضي 

و احرتامه اإلجباري يتعارض مع هذا املبدأ و ابلتا ي مل جيعل القضاي  بوسيلة اإلثبات اليت وقع عليها اختياره
حبيس وسيلة إثبات مل يعد يرى جدواها أو تساوره شكوك قد تصل إىل حد اليقني بعدم دقة نتيجتها األمر الذي 

 1يؤدي منعه من التوصل إىل حقيقة اإلدعاء .

 الفرع الثالث : توجيه اإلجراءات أثناء التحقيق : 

يعرب عن دور القاضي يف حتقيق الدعوى بوسائل التحقيق فهي تنطوي على طرق و أدلة اإلثبات املقبولة أمامه 
جبانب غريها من األدلة ووسائل اإلثبات األخرى اليت يباشرها القاضي اإلداري و تعرب عن دوره يف حتقيق الدعوى، 

دارية له احلقي يف اللجوء إىل كافة اإلجراءات و الوسائل و ابلتا ي فالقاضي املقرر ابعتباره أمينا على الدعوى اإل
 2القانونية اليت من شأهنا إظهار حقيقة النزاع و تكوين قناعة لديه ومن ذلك اللجوء إىل التحقيق .

وعلى ذلك فإن وسائل التحقيق اليت يلجأ إليها القاضي مل ترد حصراي إمنا تتمثل يف خمتلف وسائل          
اخلربة و املعاينة ، الشهادة ، مضاهاة اخلطوط بتقدمي املستندات و الواثئق وقد نص            اإلثبات خاصة

 على سلطات القاضي عموما  3يف الباب الثالث من الكتاب الثاين  90/90قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 
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للقاضي أن أيمر تلقائيا ابختاذ أي إجراء  " جيوز 20والقاضي اإلداري ووسائله يف القيام ابلتحقيق من ذلك املادة 
 من إجراءات التحقيق اجلائزة قانوان ."

 أوال : اخلربة : 

ليس للقاضي اختصاص من طراز تقين ليكشف عن معىن الوقائع يف مجيع املواد فقدرته قانونية وليست تقنية وهلذا 
 1خاصة .يكلف أشخاص خمتصني مبهام القيام ابملعاينات اليت تتطلب معارف 

وحتيل القواعد املتعلقة ابهليئات القضائية اإلدارية ابلنسبة ملوضوع اخلربة على القواعد العامة و املشرتكة بني مجيع 
ومل خيتلف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد يف تنظيمه للخربة  2أنواع الدعاوى اإلدارية منها و املدنية ، 

 3 .عن ماهو وارد ابلقانون القدمي

 أـ تعريف اخلربة : 

وقد عرفت  4هي إجراء جوازي للقاضي أيمر به من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الطرفني أو أحد منهما 
من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اخلربة بناءا على معيار الغائي حيث نصت " هتدف اخلربة إىل  625املادة 

للقاضي " . والعنصر املميز للخربة عن غريها من إجراءات التحقيق هو الرأي توضيح واقعة مادية أو علمية حمضة 
 5الفين للخبري يف كشف الدالئل أو حتديد قيمتها التدليلية يف اإلثبات .

 تعيني اخلرباء :-ب

     القاضي هو الذي السلطة التقديرية يف تعيني اخلبري وله احلرية يف اللجوء أو عدم اللجوء للقاضي اإلداري   
ـــام 6حىت    يف حالة طلب ذلك من أحد اخلصوم  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ، حيث يعني القاضي خبري واحد أو عدة خرباء للقيـ

 

                                                             

 . 042حسين بن شيخ آ ت ملويا ، مبادئ اإلثبات في المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 1 

 . 21/29من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  417إلى  407أنظر المواد من -2 

 . 479الوجيز في اإلجراءات القضائية اإلدارية ، المرجع السابق ، ص محمد الصغير بعلي ،  -3 

 .21/29من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  402أنظر المادة -4 

م .إيهاب عبد المطلب ، أدلة اإلثبات و أوجه بطالنها في ضوء الفقه و القضاء ، المركز القومي لإلصدارات القانونية ، -5 

 . 421، ص  0229ة األولى ، القاهرة ، الطبع

 ) قضية ف.ك ضد بلدية تاجنانت ( : 44/20/0220بتاريخ :  7423مجلس الدولة : قرار رقم  -6 
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مبهمة معينة و حيدد احلكم مهلة اخلبري و يتعني عليها فيها إيداع تقريره وجيب على اخلبري أن حيلف اليمني أمام 
 1عني يف احلكم ابخلربة و تودع نسخة منه يف ملف القضية .القاضي امل

 مهمة اخلبري :  –ج 

تتميز مهمة اخلبري ابعتباره عون من أعوان القضاء أبهنا ذات طابع تقين علمي ذلك أن عبارة عن تدخل ذوي 
 2ببينة من األمر .االختصاص و اخلربة يف جمال معني لتقدمي اإليضاحات و املعلومات الالزمة للقاضي حىت حيكم 

 فهمة اخلبري تتميز مبا يلي :

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية حبضور مجيع األطراف            665تتم اخلربة طبقا للمادة  -6
 و اخلصوم حتت طائلة البطالن .

ي جيب أن ال يتعدى اخلبري نطاق املهمة املوكلة إليه و احملددة مبوجب القرار أو احلكم التمهيد -2
 . 662كما حيق له رفض القيام ابخلربة طبقا للمادة   3الصادر عن القاضي 

جيب أن ال متتد مهمة اخلبري إىل االختصاص القضائي من حيث عدم قدرته على مساع الشهود أو  -6
 إجراء التحقيق .

 خبري ال تلزم اخلربة القاضي وال يتقيد هبا حيث ميكنه طرحها كليا أو جزئيا ، كما ميكنه اللجوء إىل -8
 4آخر .

 

                                                             

حيث يتضح من عناصر االثبات الموجودة في الملف سواء المطروحة في الطور األول من التقاضي أو أمام مجلس  
فتح أشغال حفر بئر يخضع إلى إجراءات تنظيمية تسهر المستأنف الدولة أن العارضة لم تقدم ترخيص نظاميا يخول لها 

 07/27/4994الصادر في  94/452عليها بتطبيقها طبقا ألحكام المرسوم 

و أن تعيين خبير في مثل هذه الحالة غير منتج ما دامت العارضة ال تملك رخصة نظامية لحفر البئر و ترتيبا على ذلك  
 ي كل ما تضمنه منطوقه من بيانات ."اتجه إقرار القرار المستأنف ف

 . 21/29من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  434أنظر المادة  1-

 . 349محمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  -2 

جب أن يتضمن الحكم األمر على ما يأتي : " ي 21/29من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  401.تنص المادة -3 

 بإجراء الخبرة ما يأتي :

 عرض األسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة ، وعند االقتضاء تبرير تعيين عدة خبراء .-4

 بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص .-0

 تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا -3

 الخبرة أو الخبراء بأمانة الضبط "تحديد أجل إيداع تقرير  -3

 ، قضية ) وزير الداخلية ( ضد شركة أرجيكو :  20/27/4995بتاريخ :  127-44المجلس األعلى : ملف رقم -4 

 " أن قاضي الموضوع له مطلق السيادة على المصادقة على تقرير الخبرة التي أمر بها .
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و إذا كان حمل اخلربة يكمن يف املسائل ذات الطبيعة الفنية فإنه ال حمل للجوء إليه يف املسائل  -5
القانونية أو اإلطالع على املستندات وامللفات اإلدارية فهذا خيرج عن نطاق اختصاص اخلبري إىل 

ري اإلطالع على جانب أن ذلك يعد تدخال يف صميم العمل اإلداري و مع ذلك جيوز للخب
املستندات و امللفات اإلدارية إذا تطلب ذلك أدائه لعمله الفين سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو 
بناء على تكليف من احملكمة يف حكمها التمهيدي إبحالة الدعوى للخبري ، وليس لإلدارة أن متنع 

أنه أن يقيم قرينة ضدها إال إذا  اخلبري من أداء مهمته و حيلولة اإلدارة دون ذلك يعترب سوء نية من 
كان املستندات اليت منعت اإلدارة اخلبري من اإلطالع عليها ذات صبغة سرية خاصة حيث يرتك 

 1ذلك لتقدير القاضي .
إذا تبني للقاضي أن العناصر اليت بىن عليها اخلبري تقريره غري وافيه له أن يتخذ مجيع اإلجراءات  -3

وص أن أيمر ابستكمال التحقيق ، أو حبضور اخلبري أمامه ليتلقى منه الالزمة كما جيوز له على اخلص
 اإليضاحات و املعلومات الضرورية .

 الفرق بني اخلربة واملعاينة : -د

ميكن للقاضي مشاهدة حمل النزاع بنفسه ليتمكن من فهم واقعي صحيح للقضية املعروضة عليه و هذا ما يسمى 
تقدميه شفهيا أثناء احلكم حيث أن املعاينة يستطيع التعامل معها ميدانيا لبيان ابملعاينة و ميكنه حترير حمضر أو 

دليله و ختتلف عن اخلربة بكوهنا تعطي للمحكمة فكرة مادية حمسوسة عن الواقعة ال يوفرها ملف الدعوى ال     
تقرير اخلربة مهما بلغ من الدقة واحليدة فلن يعطي القاضي الصورة الكاملة  ››و حىت تقارير اخلربة و قد قيل أن : 

واملشرع اجلزائر ميز بني اخلربة واملعاينة ، ويقوم القاضي  ‹‹للواقع كما لو الرآها بعينه وليس من مسع كمن رآى 
نفسه أو حيرر حمضر بذلك        بنفسه بتقدمي نتائج املعاينة ، و يقوم القاضي بنفسه بتقدمي نتائج املعاينة شفهيا ب

 و يبقى إجراء املعاينة جوازاي ابلنسبة للقاضي و الفرق بينها و بني اخلربة أهنا تعطيه فكرة حمسوسة عن الواقعة .

 التنسيق : -هـ

 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على ما أييت :  620تنص املادة 

                                                             

 و ما بعدها . 051أحمد كمال الدين موسى ، نظرية اإلثبات في القانون اإلداري ، المرجع السابق ، ص  - 1 
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بيق ، على أن يكون مقاراب قدر اإلمكان للمبلغ النهائي احملتمل ألتعاب    " حيدد القاضي األمر ابخلربة مبلغ التس
 و مصاريف اخلبري ، يعني القاضي اخلصم يف األجل احملدد اعتبار تعيني اخلبري ال غيا ."

 1ومن مث فإنه مينع على اخلصوم أو اخلبري أداء أو احلصول على أتعاب اخلربة مباشرة .

 اثنيا : املعاينة و االنتقال لألماكن : 

خيول قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية للقاضي اإلداري االنتقال ملعاينة بنفسه إىل األمكنة الالزمة لإلطالع عن 
 2قرب على معطيات القضية و مالبستها .

لو مل يطلب اخلصوم ذلك ، وهو إجراء جوازي للقاضي اإلداري إذ ابستطاعته األمر به من تلقاء نفسه حىت و 
وحىت وان طلبوه فإنه له السلطة التقديرية يف األمر به من عدمه ، وله أن أيمر به شفاهة ما مل يرى ضرورة إصدار 

وجيب على القاضي أن حيدد يوم و ساعة انتقاله للمعاينة مع إخطار اخلصوم بدعوهتم حلضور املعاينة  3أمر كتايب .
يتطلب معلومة تقنية جيوز للقاضي أن أيمر يف احلكم نفسه ابصطحاب من خيتاره من  و إن كان موضوع املعاينة

ذوي االختصاص كما ميكن له أثناء إجرائه للمعاينة مساع شهادة أي شخص يرى من الضروري مساع أقواله أو 
 تبه .بطلب من اخلصوم مساعه و عند االنتهاء من املعاينة حيرر حمضرا يوقع عليه كل من القاضي و كا

 :  مميزاهتا –أ 

  4ـ أهنا من أهم اإلجراءات يف التحقيقات وهي عصب التحقيق و دعامته و حتمل املرتبة يف إجراءات التحقيق.6

 أهنا تعرب عن الواقع تعبريا آنيا .-2

 أهنا من أقوى األدلة اليت ميكن للقاضي ) قاضي التحقيق ( أن يطمئن إليها .-6

 الفقهية و القانونية التالية للمعاينة .وهي تكاد تكون متفقة .وميكن لنا أن نضع الضوابط 

                                                             

 21/29من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  412انظر المادة -1 

  304محمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص --2 

 . 421ملويا ، مبادئ اإلثبات في المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص لحسين بن شيخ آت  -3 

مصطفى مجدي هوجة ، اإلثبات في المواد الجنائية في ضوء أحكام محكمة النقض ، دار المطبوعات الجامعية ،  -4 

 .075، ص4990
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ن القيام مبعاينة حمل النزاع ال يكون إال بعد رفع دعوى أمام احملكمة .فاملعاينة حتتاج إىل قرار قضائي وهذا إ أوال :
 ال يتأتى بال دعوى .

وافق أو أن ترد الطلب املتعلق هبذا اخلصوص ،  إن قرار املعاينة خيضع لسلطة احملكمة التقديرية ، فلها أن تاثنيا : 
 نفسها . تلقاءكما أن هلا أن تبادر به من 

 املعاينة تتم على مجيع األموال املنقولة منها وغري املنقولة .اثلثا : 

ينة أقوى :يقوم القاضي مبعاينة حمل النزاع مباشرة بنفسه وله أن يرسل انئبه . هلذا كان العلم مبحل النزاع ابملعارابعا  
 من طرق الشهادة والكتابة .

 على القاضي أن يباشر معاينة حمل النزاع خالل عمله الرمسي هو على رأس وظيفته .خامسا : 

 مكان املعاينة وموضوعها :-ب

من اإلجراءات اليت قد تقوم هبا احملكمة ألجل إثبات شيء ما يف القضية املنظورة االنتقال إىل حمل الواقعة جلمع ما 
يتعلق ابلقضية من معلومات ليكون احلكم بعدها عن بينة و بصرية ، وهذا يعين أنتقل جلسة احملكمة إىل حمل 

 الواقعة حيث حيرر حمضر املعاينة هناك و تعترب جلسة احملكمة بذلك معقودة بصفة رمسية .

القضاء كما كان حمل         هذا و إمنا حتصل املعاينة للواقعة يف حمل النزاع عند تعذر إحضارها إىل مكان    
املعاينة متعلقا بعقارات أو منقوالت يصعب نقلها لكثرهتا كأاثث منزل . أو جبناية و عندئذ ال بد من معاينة كل 
ما له عالقة ابجلرمية كمعاينة املكان الذي متت فيه ، و أما إذا كان حمل النزاع خاصا منقول يسهل إحضاره إىل 

 أيمر إبحضاره للمحكمة ملعاينته أمامه . كما يف معاينة العمالت املزورة أو األسلحة     مكان القضاء فإن القاضي
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 1و األدوات املستخدمة يف اجلرمية أو الكشف عن اجملين عليه لرؤية آاثر الضرب أو اجلرح ، أو التعذيب .

املعاينة غري حمدد بقضية ما و إمنا فمكان املعاينة إذن قد يكون خارج احملكمة وقد يكون داخلها كما أن موضوع  
 خيتلف ابختالف القضااي حمل النزاع .

من هنا كانت املعاينة من أهم وسائل اإلثبات خاصة يف املسائل املادية بل إهنا قد تكون الوسيلة الوحيدة و الدليل 
املتفق عليه يف البناء، القاطع الذي ال غىن عنه يف اإلثبات ، كما لو ادعى صاحب منزل أن املقاول خالف الرسم 

 فمعاينة املنزل عندئذ هي الدليل القاطع ملعرفة ما إذا كان مطابقا للرسم أم ال .

و احملكمة هي اليت تقرر القيام ابملعاينة أم ال حسبما تقتضيه مصلحة سري الدعوى يف نظرها وال جترب على ذلك 
رر االنتقال إىل حمل النزاع ملعاينته ، و أما إذا كان .فاحملكمة و من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد اخلصوم أن تق

لدى احملكمة من األدلة و األوراق ما يكفي للفصل يف الدعوى املنظورة أمامها فال معىن عندئذ لالنتقال إىل 
 2موضوع النزاع ملعاينته .

خبري كما قد تكون اخلربة واهلدف من املعاينة هو اإلطالع على حقيقة األمر عن قرب بدال من اللجوء إىل تعيني  
انقصة وغري معربة عن الواقع و ابلتا ي أتمر الغرفة اإلدارية أو جملس الدولة ابالنتقال للمعاينة وهذا ما جاء مثال يف 

قضت هذه األخرية  3قرار الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا قضية معوش عيسى ضد وا ي والية اجلزائر و من معه 
ماكن برفض تقرير اخلبري و كذا الطعن ابلبطالن وهذا يف قضية معوش عيسى ضد بداوي بعد قامت مبعاينة األ

 حممد ووا ي والية اجلزائر ورئيس دائرة احلراش .

 وقد سببت احملكمة العليا ) الغرفة اإلدارية ( قرارها كما يلي :

ما يتعلق بشكل املكنة وحقوق كل واحد " حيث أن اخلربة املأمور هبا من قبل احملكمة العليا مل تنر كفاية احملكمة في
 من الطرفني .

 حيث أن مت األمر ابنتقال احملكمة العليا نفسها إىل األمكنة العادية.-

 

                                                             

  13مصطفى مجدي هوجة ، اإلثبات في المواد الجنائية ، المرجع السابق ، ص  -1 

 . 050جمال الكيالني ، اإلثبات بالمعاينة  والخبرة ، المرجع السابق ، ص -2 

 ، قرار غير منشور . 4994يناير  05قرار الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا ، مؤرخ في -3 
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حيث أنه يستخلص من هذا االنتقال الذي أرفق منه ابلدعوى ، أبن توزيع املساحات املشرتكة مت تبعا ألعضاء -
 هبا. آنذاكاتبعني لعائلة واحدة كانت تعيش 

حي أنه يف الوقت احلا ي ، و مادامت الفيلة مشغولة من قبل عائلتني متميزتني فإن التوزيع اجلديد للمساحات -
و ليس  اإلنصافاملشرتكة أال وهي السطح ، األقبية ، مغسل املالبس واملرأب ، ال ميكن أن يتم إال على أساس 

 يف احلقيقة بناء على شكل األمكنة .

قال احملكمة لألمكنة أبن عائلة بداوي حبوزهتا حاليا السطح ، مغسل املالبس املوجودين حيث أنه عوين أثر انت-
 ابلطابق األخري .

 و أن هذه العائلة غريت من ختصيص مغسل املالبس لتحويله إىل مطبخ .-

سيد حيث أنه يستنتج دائما من معاينة األمكنة أبن األقبية توجد بنفس املستوى للمسكن املشغول من طرف ال-
 معوش ابإلضافة إىل املرآب الذي يوجد يف مستوى أعلى بقليل .

حيث أن ابملقابل فإنه ال يستخلص من هيكلة األمكنة أبن املرآب ميكن أن يكون مرتبطا بصورة طبيعية ابلشقة -
 اليت تشغلها عائلة بداوي اليت توجد يف مستوى أعلى .

يظهر للمحكمة العليا و على أساس أن عائلة بداوي حيث أنه نتيجة لذلك ، وعلى سبيل اإلنصاف فإنه -
تشغل السطح و مغسل املالبس اللذين كان مشرتكني قدميا فإن املرأب و القبوين املوجودين قريبا من مستوى 

 املكنة اليت يشغلها السيد معوش ال ميكن أن تعود إال هلذا األخري .

ث يقصد ابألوىل احلصول على دليل مادي مستقى         ، حي1و ختتلف املعاينة عن اخلربة يف جمال اإلثبات  
من الطبيعة يف حني أن الثانية وسيلة للتقدير الفين لألدلة املادية واملعنوية عن طريق استخدام ملكيت اإلدراك        

تتم  و احلكم كما أن هناك فارق جوهري ما بني املعاينة و أعمال اخلربة يتعلق ابلقائم بكل منهما ، ففي حني
 أعمال اخلربة بواسطة شخص ذو خربة فنية ال صلة له بتشكيل احملكمة ، فإن املعاينة تتم بواسطة احملكمة مكتملة

                                                             

 . 050جمال الكيالني ، اإلثبات بالمعاينة والخبرة ، المرجع السابق ، ص  -1 
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أو أحد أعضائها أو بواسطة املفوض مما حيقق هلا احليدة والسرعة و انعدام كلفتها ابلنسبة ألطراف الدعوى يف 
 1ذات الوقت . 

ها فإنه يتعني على اجلهة اليت يقع يف حوزهتا أو حتت يدها أو يقع يف نطاق ولنجاح املعاينة يف حتقيق الغرض من
 2اختصاصها الوقائع حمل املعاينة تقدمي كافة أوجه العون للقائم ابملعاينة تسهيال ملأموريته .

 :اثلثا : الشهادة 

هي إثبات واقعة معينة من خالل ما يقوله أحد األشخاص عما شاهده أو مسعه أو أدركه حبواسه عن هذه     
الواقعة بطريقة مباشرة ، وحيتل الدليل املستند من الشهادة اهتمام القاضي ألنه غالبا ما حيتاج يف مقام وزن األدلة 

 3ذا قيل أبن الشهود هم عيون احملكمة و آذاهنا .إىل من رأي الواقعة  أو مسع عنها أو أدركها حبواسه وهل

 659و اليت أحالتنا على املواد من  90.90من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  050وحسب نص املادة  
على أنه جيوز لتشكيلة احلكم أو القاضي املقرر الذي يقوم  039من نفس القانون ، كما نصت املادة  632إىل 

كما يستدعي أو يستمع تلقائيا إىل أي شخص يرى مساعه مفيدا ، كما جيوز أيضا مساع أعوان بسماع الشهود ،  
 اإلدارة أو طلب حضورهم لتقدمي اإليضاحات .

وابلتا ي ميكن للقاضي اإلداري من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد اخلصوم أن حيقق يف القضية من خالل اللجوء  
ضاح عن مالبسات القضية . وإن كان اللجوء هلذه اللجوء هلذه الوسيلة يف للشهود لالستئناس أبقواهلم و لالستي

 4التحقيق القضائي اإلداري أمر غري مطرد نظرا للطابع الكتايب لإلجراءات اإلدارية .

على الشروط اليت جيب توفرها يف الشاهد خاصة من حيث  90.90وقد نص قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 
صاهرة مع اخلصوم و كيفية أداء الشهادة اليت جيب أن تدون يف حمضر يتضمن جمموعة من البياانت القرابة أو امل

 5على أن يوقعه كل من القاضي وأمني الضبط و الشاهد .

                                                             

 . 342فة ، إجراءات التقاضي و اإلثبات في المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، صعبد العزيز عبد المنعم خلي -1 

 . 342عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع نفسه ، ص  - 2 

 . 04.إيهاب عبد المطلب ، أدلة اإلثبات و أوجه بطالنها ، المرجع السابق ، ص  -3 

 . 300دارية ، المرجع السابق ، ص محمد الصغير بعلي ،الوسيط في المنازعات اإل-4 

 وما بعدها . 300محمد الصغير بعلي ، المرجع نفسه ، ص  -5 
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ولقد نص قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على الشروط الواجب توافرها يف الشاهد خاصة من حيث القرابة    
صوم وكيفية أداء الشهادة جيب أن تدون يف حمضر يتضمن جمموعة من البياانت على أن يوقعه  و املصاهرة مع اخل

 1كل من القاضي و أمني الضبط ، والشاهد .

  : الفرق بني اخلبري والشاهد 

عقدان هذه املقارنة ألنه رمبا يظهر للقارئ تشاهبا اتما ال مييز به أحدمها عن اآلخر ، واحلق أن هناك وجه شبه 
نهما من حيث أن كل واحد يقرر أمام القضاء األمور اليت شاهدها و التفاصيل اليت ال حظها و األحوال        بي

 2و الظروف املتعلقة مبوضوع الدعوى .

و أما الفرق فيظهر يف أن الشاهد يشهد على ما يعلم من وقائع رآها أو مسعها بنفسه ، أما اخلبري فإن يبدي رأيه 
قضية أو مسألة فنية من خالل ظروف معينة ال يعرفها شخصيا .كما تعترب شهادة الشاهد  فيما يعرض عليه من

دليل ال مباشرا يف القضية و أما فرأيه يعترب جمرد توضيح أو تقدير لدليل آخر ، فهو أقرب إىل احلكم منه إىل 
 3الشهادة .

ريهم ، أما اخلرباء فعددهم غري حمدود  والشهود عددهم حمدود يف القضية و ال ميكن للقاضي االستعاضة عنهم بغ
وللقاضي أن ينتخب منهم ما يشاء ، و الشاهد يعتمد على حواسه و ذاكرته فيما يقدمه من معلومات للمحكمة 
بينما اخلبري يعتمد على تقييماته وآرائه وما يتوصل إليه من نتائج على تطبيق قوانني عليمة و أصول فرية هذا ما 

 روق جوهرية بني الشاهد  واخلبري .ميكن أن نلحظه من ف

 رابعا : مضاهاة اخلطوط :

إىل  638و اليت أحالتنا على املواد من  90/90من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  032نصت عليها املادة 
من نفس القانون .وهي وسيلة من وسائل التحقيق يلجأ إليها القاضي اإلداري تلقائيا أو بطلب من  608

اخلصوم يف حالة إنكار أحد اخلصوم خطه أو توقيعه أو بصمته على ورقة مكتوبة . ويبقى للقاضي حرية تقدير 
 الورقة حمل اإلنكار و إذا ادعى أحد اخلصوم أبن مستندا مقدما يف الدعوى مزور أو مقلد فان .

                                                             

من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية على ما يلي :  " ال يجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كان  473تنص المادة  - 1 

 له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم ".

 . 012، اإلثبات بالمعاينة و الخبرة ، المرجع السابق ، ص جمال الكيالني - 2 

 . 424مصطفى مجدي هوجة ، اإلثبات في المواد الجنائية ، المرجع السابق ، ص  - 3 
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لفصل يف الدعوى اليت يتوقف سلطة القاضي التقديرية متكنه من صرف النظر على هذا اإلدعاء إذا رأي أن له ا
 1على املستند و املدعى بتزويره .

وتتمثل األوراق املقبولة للمضاهاة أي على أساس املقارنة فيما بينها و بني الورقة حمل النزاع يف العقود الرمسية اليت 
ينته و فحصه     حتمل اإلمضاءات و اخلطوط و التوقيعات املعرتف هبا من اخلصم و اجلزء من املستند الواجب معا

و الذي ال ينكره اخلصم و يقوم القاضي ابلتأشري على أوراق املضاهاة بوضع توقيعه عليها تفاداي لكل تزوير        
وال ميكن للقاضي أن حيكم بناء على ورقة عرفية أو عقد  2و ضماان لسري عملية املضاهاة على أحسن ما يرام ، 

 صل يف النزاع بل عليه استبعادها أثناء الفصل أو األمر ابملضاهاة .عريف ينكره اخلصم و يتوقف عليها الف

و إذا ثبت من حتقيق اخلطوط أبن الورقة املطعون فيها مكتوبة أو موقع عليها من طرف اخلصم الذي أنكرها ، فإنه 
املساس ( ،دون  59.999( إىل مخسني ألف دينار )5999حيكم عليها بغرامة مدنية من مخسة أالف دينار ) 

 3حبق املطالبة ابلتعويضات املدنية و املصاريف .

و إذا ثبت من التحقيق أبن اخلط أو اإلمضاء غري صادر من اخلصم فإن تلك الوثيقة تستبعد من إجراءات   
 الدعوى و ال يعتد هبا أثناء الفصل يف املوضوع .

ارية اندر جدا و ذلك بسبب الطابع الرمسي ولإلشارة فإن اللجوء إىل هذا النوع من اإلجراء يف املنازعات اإلد
وبذلك فإن أي إنكار لعدم صحة بيان أو توقيع أو خط ال يعترب من مضاهاة  4للواثئق و احملررات اإلدارية ، 

 5اخلطوط و إمنا يكون طعنا ابلتزوير . 

 خامسا : التكليف بتقدمي املستندات : 

ق ، أخذ القانون القانون اجلديد هبذه الوسيلة يف التحقيق املخولة احلال يف قانون اإلجراءات املدنية الساب كما هو
للقاضي اإلداري ، فللقاضي اإلداري من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الطرف األخر يطلب من اإلدارة تقدمي 
ري مستندات يراها الزمة الستكمال ملف الدعوى ، ال تقع املستندات و األوراق اليت يكون يوسع القاضي اإلدا

                                                             

 . 72حسين طاهري ، شرح وجيز لإلجراءات المتبعة في المواد اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 1 

 . 050لحسين بن شيخ آت ملويا ، مبادئ اإلثبات في المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 2 

 . 21/29من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  451أنظر المادة 3 

 .422محمد الصغير بعلي ، الوجيز في اإلجراءات القضائية اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  -4 

بسيوني ، دور القضاء في المنازعة اإلدارية ، دراسة مقارنة للنظم القضائية في مصر وفرنسا و الجزائر حسين السيد -5 

 . 010، ص  4911، عالم الكتب ، القاهرة ، 



دعوى اإللغاء الفصل الثاني  سلطات القاضي اإلداري في الرقابة على الشروط والتحقيق في  
 

105 
 

إلزام اإلدارة بتقدميها حتت احلصر بل تشمل كل ما يراه مفيدا له يف الدعوى املقدمة أمامه و هنا يظهر أكثر الدور 
 1التحقيقي للقاضي املقرر .

كما له احلق أن يطلب مجيع اإليضاحات الالزمة من اإلدارة ، و امتناع اإلدارة عن تقدمي املستندات املطلوبة يف 
طرف القاضي يؤدي إىل نقل عبء اإلثبات لإلدارة كما ميكن للقاضي أن حيكم لصاحل املدعي  املوعد احملدد من

 2إذا كان ما قدمه من مستندات صحيحة و مطابقة لألصل .

و قد خول القضاء لنفسه ، خاصة الغرفة اإلدارية اليت كانت قائمة سابقا ابحملكمة العليا السعي لدى اإلدارة      
، أما الفقه فريى أن رفض اإلدارة العامة إرسال ما يلزم من  3امتناعها بتقدمي القرار املطعون فيهو إجبارها يف حال 

الواثئق و املستندات ) ابستثناء الواثئق اليت تكتسي طابعا سراي ( ، من شأنه اعتبار الطرف األخر الذي كان ممن 
 4. املمكن هلذه الواثئق أن تقوي موقفه ، كما لو كان قد كسب دعواه

 سادسا : التسجيل الصويت أو البصري أو السمعي البصري :

ويعرف التسجيل على أنه السطحية اليت فيها األصوات أو الصور وهي وثيقة تثبت نتائج أو دليل على توفر نشاط 
ية معني ، وقد جلأ إليه املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات اجلزائرية حبيث منح السلطة لكل من وكيل اجلمهور 

 وقاضي التحقيق و ذلك على طريق :

 إذن ضابط الشرطة القضائية العرتاض مراسالت تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية .-أ

 

 

 

                                                             

 ومابعدها . 422محمد الصغير بعلي ، المرجع نفسه ، ص  -1 

 . 012وي اإلدارية ، المرجع السابق ، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، إجراءات التقاضي و اإلثبات في الدعا-2 

قضية ، ش ، أم م ، و ضد مديرية الضرائب : " من  22/22/4915بتاريخ : 71223الغرفة اإلدارية : قرار رقم -3 

المقرر قانونا أن الطاعن الذي يبرر استحالة حصوله على نسخة من القرار اإلداري المطعون فيه يعفي من تقديمه ، وكذا 
وفي إطار السلطات المخولة له السعي لجعل اإلدارة تقدم  دم تبليغه و من المقرر أيضا أن على القاضي المحققفي حالة ع

 الوثيقة محل النزاع .
 ومن ثمن ، فإن القضاء بخالف هذين المبدأين بعين القرار بعدم الصحة القانونية ..."

 . 429محمد الصغير بعلي ، المرجع نفسه ، ص  -4 
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وتسجيل الكالم أو التقاط الصور. وتنفذ هذه األعمال حتت وضع ترتيبات تقنية اللتقاط و تثبيت و بث -ب
 1عنيني و ال علمهم .مراقبة وكيل اجلمهورية دون موافقة امل

نصت على وسائل التحقيق اليت  038فنجد أن املادة  90.90قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية و ابلرجوع إىل 
حبيث ذكرهتا   036قدمناها سابق و أضافت عبارة التدابري األخرى للتحقيق و هذه التدابري نصت عليها املادة  

خصت كل التدابري و مل تستثين منها  038، و هنا نرى أن املادة  036إىل  050غري تلك الواردة يف املواد من 
أي وسيلة ، كما خصت هذا التدابري لتشكيلة احلكم على اعتبار أن املشرع نص صراحة تقرير اإلجراء ، و بذلك 

 فاإلجراء يتم بقرار من جهة احلكم الذي عليه أن يسبب جلوئه له .

ظ هبا كاتب الضبط و يبقى للخصوم احلصول عليها على نفقتهم ، و للحفاظ و تدرج يف امللف كوثيقة و حيتف
على قوة هذه الوسيلة حبيث حفظها حىت ال تتأثر ابلزمن فيتغري الصوت أو الصورة املسجلة ، وكان من املستحسن 

 2لو نص املشرع على طريقة حفظها عن طريق حترير ماجاء فيها يف حمضر .

لة التسجيل الصويت فإن كان التسجيل السمعي البصري له داللة قوية ذلك أن ما إال أننا نتحفظ خبصوص وسي
يرى ابلعني أقوى مما يسمع حباسة األذن ، فالتسجيل الصويت يف جمال اإلثبات بعد قرينة ضعيفة ال يدان املتهم هبا 

إذا اقرتنت بدالئل أخرى   لتشابه األصوات و سهولة تقليدها ، إال أنه ميكن االستعانة هبا لتقوية الدليل خاصة
 كالتسجيل البصري .

 املطلب الثاين : الدور املوضوعي للقاضي اإلداري : 

جانب الدور اإلجرائي للقاضي اإلداري فهو يقوم بدور موضوعي يعمل من خالله على كفالة التوازن بني إىل 
ة يف اإلثبات ، حيث تكون اقتناع الطرفني و ذلك عن طريق استخالصه للقرائن القضائية و اليت هلا أمهية كبري 

القاضي يف هذا اجملال . و تعترب يف مقدمة أدلة اإلثبات املقبولة أمام القاضي اإلداري حيث تؤدي إىل تيسري عبء 
 اإلثبات الواقع على عاتق صاحب الشأن ، كما أن بدوره املوضوع يتدخل أحياان ملراقبة وتنظيم شروط و طرق 

الشروط و العناصر اليت يتعذر إثباهتا عادة من دائرة حتقق املركز القانوين مع االكتفاء  اإلثبات و ذلك ابستبعاد
 1بغريها .
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 الفرع األول : القرائن القضائية : 

وهي استنباط القاضي أمر غري اثبت من أمر اثبت لديه يف الدعوى املنظورة ، وهي ختتلف عن القرائن القانونية 
م أهنما يعتربان من قبيل اإلثبات غري املباشر الذي يقصد منه الوصول عن طريق اليت ينص عليها القانون ، رغ

االستنتاج إىل حقيقة جمهولة و يقوم على نقل حمل اإلثبات إىل واقعة متصلة مبوضوع النزاع يرتجح معها إذا ثبت 
 صدق املدعي .

هبا على األمر اجملهول املراد إثباته ، أي والقرينة القضائية يستنبطها القاضي من واقعة معلومة يف الدعوى فيستدل 
يستنتجها القاضي ابجتهاده و ذكائه من موضوع الدعوى وظروفها ، وهلا عنصران أوهلا مادي وهي الوقائع الثابتة 
يف الدعوى واثنيها معنوي و الذي يتحصل عليه يف عملية االستنباط اليت يقوم هبا القاضي ليصل إىل ثبوت 

. ومن أمثلة القرائن القضائية اليت استقر عليها القضاء اإلداري صمت الفرد عن الرد على ادعاءات الوقائع اجملهولة 
 2اإلدارة اليت ال تنفيها الوراق ، يستخلص منه قرينة على ثبوهتا إلقراره الضمين بصحتها .

ادق لتصوير حالته، كما أن ملف خدمة املوظف هو الوعاء الطبيعي لكل ما يتصل به من قرارات وهو الوعاء الص
فإن كان ملفه خاليا من الشوائب فهذا الوضع يقيم قرينة لصاحل املوظف تكفي لنقل عبء اإلثبات على اإلدارة 

 اليت جيب عليها أن تبني األسباب اليت أدت هبا إىل إصدار القرار املطعون فيه .

 الفرع الثاين : مراقبة القاضي اإلداري لشروط و طرق اإلثبات : 

يقوم القاضي مبراقبة شروط و طرق اإلثبات حبيث يستبعد من دائرة الشروط الصعبة من حيث اإلثبات           
ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــار على الشــروط امليســ ـــ ــ ــ ـــور اليت يتعذر عادة على املدعي صاحب الشأن إقناع القاضي بقيامها و االقتصــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ـ

إثباهتا و اعتبارها وحدها حمال لإلثبات ، وقصر التزام املدعي يف سبيل الوصول إىل طلباته على إثبات توافر هذه 
 3الشروط .

ويتضح دور القاضي اإلداري يف مراقبة اخلصوم فيما يتعلق ابإلثبات لصاحل املدعي يف نظرية املخاطر اإلدارية ،  
ساس اخلطأ ، إذا أهنا ال تتطلب توافر العناصر الثالث وهي اخلطأ        وهذه النظرية ختتلف عن املسؤولية على أ
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و الضرر و العالقة السببية ، و إمنا خيتلف من حيث ال يتطلب لقيام املسؤولية خطأ و إمنا يكتفي أن يتحقق 
م املسؤولية فإن الضرر و أن تقوم عالقة سببية بني تصرف اإلدارة و الضرر ، و مبا أن اخلطأ ال وجود له هنا لقيا

 1التصرف يكون مشروعا و صحيحا .

 الفرع الثالث : اإلجراءات النهائية للفصل يف النزاع .  

عندما تكون القضية مهيأة للفصل حيدد رئيس تشكيلة احلكم اتريخ اختتام التحقيق مبوجب أمر غري قابل ألي 
ابالستالم أو أبي وسيلة أخرى يف أجل ال يقل طعن ، يبلغ هذا األمر إىل مجيع اخلصوم برسالة مضمنة مع إشعار 

عن مخسة عشر يوم قبل اتريخ االختتام احملدد يف األمر ، و يف حالة مل يصدر رئيس تشكيلة احلكم األمر 
 ابلتحقيق ، يعترب هذا األخري منتهيا بثالثة أايم قبل اتريخ اجللسة احملددة .

ق فإهنا ال تبلغ ويصرف النظر عنها ، أما إذا قدم طلبات فإذا قدم أحد األطراف مذكرات بعد اختتام التحقي
 جديدة أو أوجها جديدة ، فال تقبل ما مل أتمر تشكيلة احلكم بتمديد التحقيق .

كما جيوز لرئيس تشكيلة احلكم يف حالة الضرورة ، أن يقرر إعادة السري يف التحقيق مبوجب أمر غري مسبب       
طراف بنفس شروط تبليغ أمر اختتام التحقيق و ميكن إعادة السري يف التحقيق و غري قابل ألي طعن و يبلغ لأل

 بناء على حكم أيمر بتحقيق تكميلي .

و ما يالحظ من خالل دراسة هذه املواد أن املشرع اجلزائري أعطى صالحيات واسعة للقاضي املقرر و ذلك    
رقابته القضائية يف كل الدعاوى اإلدارية عامة و يف كله لتحقيق الدور اإلجيايب للقاضي اإلداري من أجل ممارسة 

دعوى اإللغاء خاصة ، و ذلك بسبب ما تنطوي عليه هذه الدعوى من إثقال كاهل املدعى إبلزامية إثبات عدم 
 مشروعية القرار اإلداري املخاصم .

ى مبجرد قيدها يف السجل يعني رئيس احملكمة اإلدارية التشكيلة اليت ستتوىل الفصل يف الدعو  088طبقا للمادة 
 اخلاص لدى أمانة الضبط .

و بعد معرفة التشكيلة اجلماعية للمحكمة اإلدارية و ابلتا ي معرفة رئيسها يتوىل األخري تعيني قاضي مقرر أو 
مستشار مقرر و الذي يتمثل دوره يف متابعة ملف الدعوى من خالل اجللسات ، وهو من حيدد بناء على ظروف  
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ل املمنوح للخصوم من أجل تقدمي املذكرات اإلضافية و املالحظات أبوجه الدفاع ، كما جيوز له كل قضية األج
أن يطلب من اخلصوم كل مستند أو وثيقة يرى أن هلا فائدة يف النزاع املعروض على احملكمة  088عمال ابملادة 

 1املدين ..وهنا تظهر السلطات الواسعة للقاضي اإلداري و اختالفها عن سلطات القاضي 

كما جتدر اإلشارة إىل أن الدعوى املسجلة أمام جملس الدولة مبرحلة التحقيق كذلك ميارس املستشار املقرر ذات 
و اخلاصة إبجراءات التحقيق على  065الدور الذي ميارسه زميله على مستوى احملكمة اإلدارية ذلك أن املادة 

و بذلك تتشارك احملاكم اإلدارية يف نفس  006إىل  060د مستوى جملس الدولة أحالتنا بصريح العبارة للموا
 2املواد .

 إعداد املستشار املقرر للتقرير املكتوب :-أ

مىت أصبحت القضية مهيأة للفصل فيها أو ابنقضاء املواعيد املمنوحة لتقدمي املذكرات و الرد عليها ، يقوم 
 النيابة العامة ، هذا التقرير الذي يقوم بتالوته يف اجللسة     املستشار املقرر إبيداع تقريره املكتوب و حييل امللف إىل

و إذا كانت النصوص اخلاصة ابلدعاوى اإلدارية ال تشري إىل حقيقة و حمتوى التقرير ، فإن النصوص العامة 
سرد ما وقع من املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية فإهنا تشري إىل أن املستشار املقرر يتوىل يف هذا التقرير 

إشكاالت يف اإلجراءات و حيلل الوقائع و أوجه دفاع األطراف ، كما يدرج أو يلخص إذا لزم األمر طلباهتم 
 3اخلتامية ، كما يبني مقاطع النزاع دون أن يبدي رأيه فيها .

تقريره ابجللسة كما نص وعمليا ، فإن أغلب اجملالس القضائية أمهلت نظام التقرير ، حبيث ال يتلو املستشار املقرر 
من قانون اإلجراءات املدنية ، ويف ذلك خمالفة لقواعد جوهرية يف اإلجراءات ،  689عليه القانون يف املادة 

 تعرض القرار القضائي إللغاء عند استئنافه أمام الدرجة الثانية .

 إحالة امللف على حمافظ الدولة : -ب
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 و صياغة نظريات القانون اإلداري .
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نية و اإلدارية على أنه عندما تكون القضية مهيأة للجلسة أو عندما من قانون اإلجراءات املد 083نصت املادة 
تقتضي القيام ابلتحقيق عن طريق خرب أو مساع الشهود أو غريها من اإلجراءات يرسل امللف إىل حمافظ الدولة 

 لتقدمي التماساته بعد دراسته من قبل القاضي املقرر ."

دارية ـ بعد تنصيبها ـ ويف جملس الدولة حاليا حمافظ الدولة و مساعدي و يضطلع بدور النيابة العامة يف احملاكم اإل
 حمافظ الدولة الذي خيضعون للقانون األساسي للقضاء .

أما ابلنسبة للتقرير الذي تعده النيابة العامة فهو خيتلف عن تقرير املستشار املقرر من حيث كونه عبارة عن طلبات 
إال أن دور احملافظ و مساعدوه هو تقدمي  1يقرتح حلوال على القضاة  و ليس حتليال للوقائع ، كما أنه ال

 2التماساته بعد إحالة امللف عليه .

وسواء قدمت النيابة العامة طلباته يف ميعاد شهر أو مل تقدم ، فبانتهاء هذه املهلة يتعني على املقرر مع رئيس 
ية ، و يتم إخطار النيابة العامة حىت يتسىن مساعها        الغرفة اإلدارية حتديد اتريخ للجلسة اليت تعرض فيها القض

 و إبداء طلباهتا يف اجللسة .

و ينبغي أن تتم اإلشارة يف القرار الصادر يف دعوى اإللغاء إىل إبداء النيابة العامة لطلباهتا و غالبا ما يلتمس ممثل 
طبعا بعد اإلطالع على العرائض و املذكرات النيابة العامة يف طلباته الفصل يف الدعوى طبقا للقانون و ذلك 

اجلوابية و بعد اضطالعه على تقرير املستشار املقرر ليبدي يف األخري طلباته يف الشكل ويف املوضوع و ذلك طبعا 
 للنموذج الكتايب املتعلق بطلبات حمافظ الدولة .

إرسال امللف إىل حمافظ الدولة منه على وجوب  083جند أن املشرع نص يف املادة  90/90يف قانون        
 لتقدمي التماساته يف القضية عندما تكون مهيأة للفصل أو عندما تقتضي القيام ابلتحقيق عن طريق القيام ابخلربة 

أو لسماع الشهود و غريها من اإلجراءات ، فيحيل القاضي املقرر وجواب ملف القضية مرفقات ابلتقرير و الواثئق 
الدولة لتقدمي تقريره املكتوب يف أجل شهر واحد من اتريخ استالمه مللف ، وجيب على  امللحقة به إىل حمافظ

 األجل . ابنقضاءحمافظ الدولة أن يرجع امللف و الواثئق املرفقة به إىل القاضي املقرر 
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يتضمن عرضا تقرير املستشار طلباته بعرض تقريره املكتوب و الذي  إملاميقوم حمافظ الدولة أثناء اجللسة و بعد    
من الوقائع و القانون و األوجه املثارة و رأيه حول كل مسألة مطروح و احللول املقرتحة للفصل يف النزاع ، و خيتتم 

، كما يقوم بتقدمي مالحظاته الشفوية حول كل قضية قبل غلق ابب املرافعات . وهكذا اعرتف 1بطلبات حمددة 
ظ الدولة مبمارسة دورين األول قبل إعداد تقرير املستشار و الثاين بعد تالوة قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية حملاف

 2تقرير املستشار .

و جترى املداوالت سرا دون حضور حمافظ الدولة و األطراف و حماميهم و أمني الضبط ضماان حلرية القضاة يف  
كر خمتصر للوقائع و طلبات األطراف     إبداء أرائهم ، ويشار يف احلكم الفاصل للنصوص املطبقة و أن يرد فيه ذ 

 3و ادعاءاهتم ووسائل دفاعهم .

 000إبحالة مقرره مبوجب املادة  209و يصدر احلكم أو القرار الفاصل يف دعوى اإللغاء طبقا للمادة للمادة  
 أبغلبية األصوات و يتم النطق به يف جلسة علنية . 90/90من القانون 
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 خالصة الفصل الثاين 

قاضي اإللغاء يف اجلزائر تتمثل بشكل أساسي مبدى ما يتمتع به من مقومات علمية و عملية سلطة           
تؤهله ألن يقضي يف الدعوى املقامة أمامه مبا حيقق العدالة و حيمي احلقوق اخلاصة ابملوظفني اإلداريني أو األفراد 

مىت توافرت تلك الشروط فإن أول           أو اهليئات العامة ) األشخاص املعنوية ( من اعتداء اإلدارة عليها ، ف
ــة  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ما يتصدى له قاضي اإللغاء هو النظر يف مدى توافر شروط النظر يف دعوى اإللغاء سواء أكانت من الناحيـ

ن ، أو الشكلية الالزمة لتحريك الدعوى و له يف ذلك سلطة إاثرة أي وجه تلقائيا براه خمالف ملا نص عليه القانو 
 من الناحية املوضوعية من خالل النظر يف الدعوى اإللغاء و إصدار حكم يف الدعوى .

إىل جانب سلطاته التحقيقية و تقديره لوسائل اإلثبات اليت يستطيع بفضلها إقامة الدليل و تسليط الضوء على    
مة املسلحة ابمتيازات السلطة العامة و حقيقة الوقائع خاصة أنه أمام طرفني غري متساويني أحدمها هي اإلدارة العا

و خيضع لإلدارة مبا لديها من سلطة . و ما يالحظ يف هذا الشأن أن القاضي منح  االمتيازاتطرف جمرد من 
و تتمثل يف ختفيف عبء اإلثبات الواقع على املدعي أن يطلب من اإلدارة احلائزة  النقصسلطة مهمة جلرب هذا 
واثئق و املستندات الالزمة لتكوين قناعاته ، و ما يالحظ هنا أن املشرع وسع من سلطات لألوراق اإلدارة تقدمي ال

القاضي اإلداري حيث ميكن له اللجوء إىل كافة وسائل التحقيق اليت يراها ضرورية يف حل النزاع وجعله له السلطة 
 التقديرية يف االقتناع هبذه الوسائل و النتائج اليت تصل إليها .
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 الفصل الثالث : سلطات قاضي اإللغاء يف مرحلة تنفيذ احلكم و القيود املفروضة عليه .

   بعد القيام إبجراءات التحقيق و استكمال مسارها القانوين يصل القاضي إىل احلكم الذي يفصل يف هذا النزاع 
الفاصل يف النزاع املعروض عليه ، و قد كان سائدا قدميا أن مهمة القاضي اإلداري تنتهي مبجرد التصريح ابحلكم 

غري أن انتشار مفهوم دولة القانون و تكريس مبدأ استقالل القضاء نتج عنه إعادة النظر يف هذه القناعة إبقرار 
مسؤولية اإلدارة و إلزامها بتنفيذ أحكام القضاء ابعتبارها شخصا من أشخاص القانون ومن واجبها االمتثال إليه 

ايف إذا كان قوة الدولة تكمن يف قضائها فإن قوة القضاء تكمن  كما قال الدكتور عمار بوضيف كل تصرفاهتا . و 
هذه األحكام ، وهلذا منح املشرع وسائل قانونية يف تنفيذ أحكامه و قراراته اليت قد تبادر اإلدارة إىل عدم تنفيذ 

لة القانون و استقالل القضاء       حرصا منه على تكريس دو   1للقاضي لضمان تنفيذ اإلدارة ألحكام القضاء .
، إال أن هذه السلطات اليت حتدثنا عنها يف كامل البحث و املمنوحة للقاضي تفرض  2و هيبة أحكامه القضائية 

عليها بعض القيود و ذلك من أجل ضمان مبدأ الفصل بني السلطات و جتنب تعدي القاضي على سلطات 
 اإلدارة 

 ىل مبحثني : وهلذا ارأتيت تقسيم الفصل إ

 املبحث األول : سلطات قاضي اإللغاء يف مرحلة تنفيذ احلكم 

 املبحث الثاين : القيود املفروضة على القاضي اإلداري 

 

 

 

 

 

                                                             

  902دعوى اإللغاء ، المرجع السابق ، ص  -1 

عمار بوضياف تنفيذ األحكام القضائية في المادة اإلدارية بين اإلطار القانوني و االجتهاد القضائي ، مجلة العلوم  -2 

 . 11، ص  9002االجتماعية والعلوم اإلنسانية ، المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي ، العدد الثاني ، سبتمبر 
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 األول : وسائل تنفيذ أحكام اإللغاء . املبحث

قبل الدخول يف املوضوع جيب أن نشري أوال إىل أن االستثناء من قاعدة تنفيذ القرارات القضائية أنه ميكن وقف  
تنفيذ القرارات القضائية ، ورئيس جملس الدولة هو املخول قانوان ووحدة إبصدار أمر بوقف تنفيذ القرارات 

.أما احملاكم اإلدارية فهي خمتصة بوقف تنفيذ  1فيها أمامه القضائية اإلدارية الصادرة عن احملاكم اإلدارية و املطعون
وجيب أن يستند وقف تنفيذ القرار القضائي على أوجه جدية من  2القرارات اإلدارية و ليس ابلقرارات القضائية

 شأهنا أن حتدث شكوكا فيما خيص الفصل النهائي يف النزاع .

رة عن القاضي وسائل قانونية و ذلك من أجل تكريس دولة وقد وضع املشرع من أجل تنفيذ األحكام الصاد    
القانون واستقالل القضاء و هيبة أحكامه القضائية . وقد تطرقنا إىل هذين الوسيلتني من أجل مطلبني .تناول 

 املطلب األول الوسيلة املدنية أما املطلب الثاين فتناول تقرير املسؤولية عن عدم تنفيذ األحكام القضائية .

 طلب األول : الوسيلة املدنية ) الغرامة التهديدية ( .امل

صل أن أحكام القضاء تنفذ طواعية و اختيارا ، غري أن احملكوم ضده قد ال يبادر إىل التنفيذ اإلختياري مما األ
 لقضائية.ينبغي إجباره على التنفيذ ابلوسائل اجلربية ، و الغرامة التهديدية هي أهم وسائل التنفيذ اجلربي لألحكام ا

.حيث يعود  088إىل  089وقد نظم قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية موضوع الغرامة التهديدية يف املواد من 
إذا تتمتع 3االختصاص إىل اجلهة القضائية اإلدارية اليت كانت قد قضت هبا ) احملكمة اإلدارية ، جملس الدولة ( .

 ابلسلطات التالية :

 . سرايهناو اتريخ  أ ـ حتديد قيمة الغرام

                                                             

على مايلي : " يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بتنفيذ  02.00من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  219تنص المادة-1 

الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية ، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة ال يمكن تداركها ، 
 اف من شأنها تبرير إلغاء القرار المستأنف وعندما تبدو األوجه المثارة في االستئن

على ما يلي : " ال توقف الدعوى المرفوعة أمام  02.00من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارةي  099تنص المادة - 2 

  المحكمة اإلدارية ، تنفيذ القرار اإلداري المتنازع فيه ، ما لم ينص القانون على خالف ذلك .
 ة اإلدارية أن تأمر بناء على طلب الطرف المعني ، بوقف تنفيذ القرار اإلداري ."غير أنه يمكن للمحكم

 . 921محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  -3 
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أشهر بداية من اتريخ التبليغ  90تصفيتها يف حالة عدم التنفيذ من طرف اإلدارة العامة بعد مرور أجل  -ب
 الرمسي. 

 ختفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها كليا عند االقتضاء . –ت 

 الفرع األول : تعريف الغرامة التهديدية :

للتوصل إىل تعريف شامل ألي نظام ،يتطلب األمر ، التطرق إىل تعريفه من اجلانب التشريعي ، اجلانب القضائي 
 و كذلك اجلانب الفقهي ، وهذا ما سنتبعه يف النقاط التالية : 

 /التعريف التشريعي : 1

 لعادي ، التشريع القضائي.نتطرق إىل تعريف الغرامة التهديدية على مستوى التشريع األساسي ، التشريع اسوف 

 أ ـ التشريع األساسي ) الدستور ( :

، على أن أحكام القضاء  10011من دستور  141إن املؤسس الدستوري اجلزائري ، قد نص من خالل املادة 
تصدر ابسم الشعب ، مبا يضمن هلا قوة التنفيذ ، وحىت يبعث الدستور اجلزائري مهابة ألحكام القضاء و يضمان 

، ملزمة كل أجهزة الدولة املختصة ، أبن تقوم يف كل  1001من دستور  141هلا حسن التنفيذ ، جاءت املادة 
 يذ أحكام القضاء .وقت ويف كل مكان ويف مجيع الظروف بتنف

من الدستور ، كفلت لألحكام القضائية يف املادة اإلدارية و العادية ، على حد سواء ، حسن  141فاملادة 
التنفيذ و مل جتز ألي جهاز من أجهزة الدولة ، أن يتطاول على أحكام القضاء ، أو حياول حتت أي ظرف أو 

 .2ة ابسم الشعب حجة عدم تنفيذها أو التأخر يف هذا التنفيذ ، طاملا صدره هذه احملكم

وهو ما يؤكد حرص املؤسس الدستوري اجلزائري على تكريس دولة القانون و استقالل القضاء و هيبة األحكام 
 3القضائية .

 
                                                             

 : " يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب ." 1221من دستور  141المادة -1 

 . 919قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، المرجع السابق ، ص د .عمار بوضياف : دعوى اإللغاء في -2 

الساعة  9010مارس  12د.عمار بوضياف : مداخلة " تنفيذ قرارات اإللغاء في القانون الجزائري " يوم الجمعة -3 

11.01  
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 التشريع العادي :  -ب

إال أن هذا التطبيق للغرامة التهديدية للمشرع اجلزائري يعرتيه نوع من الغموض و اللبس ، وهذا نلتمسه  
للجهات قانون اإلجراءات املدنية السابق ، و اليت جاء فيها : " جيوز  471ومية نص املادة من خالل عم

 بناء على طلب اخلصوم ، أن تصدر أحكاما بتهديدات مالية " القضائية

فاستعمال املشرع عبارة " جهات قضائية " يف هذه املادة ، دليل على مشولية العبارة لكل اجلهات القضائية    
، إال أن مشولية هذه العبارة دفعت ابجلهات القضائية اإلدارية إىل الرتدد يف احلكم 1ف أنواعها و درجاهتا على خمتل

جند أن  8998نوفمرب  11املؤرخ يف  10.98 ابلغرامة التهديدية لكن بصدور قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية
ق .إ م السابق ، حيث أجاز بصريح العبارة  471املادة املشرع اجلزائري ، أزال الغموض و اللبس الذي اعرتى 

ق.إ م و  089للجهات القضائية اإلدارية ، بناء على طلب اخلصم ، األمر بغرامة هتديدية ، هذا ما تؤكده املادة 
 إدارية .

-078تني حيث جاء فيها : جيوز للجهة القضائية اإلدارية ، املطلوب منها اختاذ أمر ابلتنفيذ ، وفقا للماد    
 مع حتديد سراين مفعوهلا ." بغرامة هتديديةأعاله ، أن أتمر  070

مما سبق يتبني ، أن املشرع اجلزائري ابلرغم من نصه على جواز تطبيق الغرامة التهديدية ، سواء يف اجلانب    
ا اكتفى بتبيان األحكام املادي أو اجلانب اإلداري ، إال أنه مل يقدم لنا تعريفا قانوان للغرامة التهديدية ، و إمن

التشريعية املنظمة هلا كنظام قانوين ، إذ أوضح شروط احلكم هبا ، و اجلهة املختصة بذلك ، إىل جانب اآلاثر 
 .مما يستوجب علينا ، البحث عن تعريف قضائي للغرامة التهديدية .2املرتتبة على احلكم هبا 

 

                                                             

الجزائر ، الطبعة األولى ، دار الهدى ،  –نصا و تعليقا ، شرحا و تطبيقا –.سائح سنقوقة : قانون اإلجراءات المدنية  1 

 919م ، ص  9001ه ـ  1491سنة 

عزالدين مرداسي : الغرامة التهديدية في القانون الجزائري ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، دون  -2 

  10، ص  9002ذكر الطبعة ، سنة 
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 ث ـ التعريف القضائي :

حول مسألة توقيع الغرامة التهديدية ضد اإلدارة ، فتارة  ري ، فقد عرف تذبذاب و غموضاإن القضاء اجلزائ     
   جنده حيكم هبا و اترة أخرى ال ينطق هبا ، وهو ما الحظناه ابلنسبة ملوقف احملكمة العليا ) الغرفة اإلدارية ( 

 1اإلجازة و املنع .سابقا ، أما ابلنسبة جمللس الدولة ، فقد أترجحت قرارته هو اآلخر بني 

وسوف ندعم موقف القضاء اإلداري اجلزائري من توقيع الغرامة التهديدية ضد اإلدارة ، ببعض القرارات سواء تلك 
 ، أو الصادرة عن جملس الدولة .-سابقا –الصادرة عن الغرفة اإلدارية على مستوى احملكمة العليا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

اإلدارية بين اإلطار القانوني و االجتهاد القضائي  ،المقال السابق ، عمار بوضياف : تنفيذ األحكام القضائية في المادة  - 1 

 . 14ص 
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 التعريف الفقهي :

 لقد مت تعريف الغرامة التهديدية من قبل فقهاء القانون اإلداري ، نذكر منها : 

"، الذي عرف الغرامة التهديدية أبهنا : " عقوبة مالية تبعية حتدد ، Christophe Guettierالفقيه " -
ن بصفة عامة عن كل يوم أتخري ، و يصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفيذه حكمه ، أو حىت بقصد ضما

 1حسن تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ."

كما عرفت أيضا ، أبهنا : عقوبة مالية تبعية و حمتملة ، حتدد مببلغ معني من املال عن كل يوم أتخري ، هبدف 
جتنب عدم تنفيذ أحكام القضاء اإلداري أو التأخر يف تنفيذها ، الصادرة ضد أي شخص من أشخاص القانون 

 2ن أشخاص القانون اخلاص ، املكلفة إبدارة مرفق عام .العام أو أي شخص م

، أبهنا وسيلة إلجبار املدين على تنفيذ اإللتزام الذي يقتضي تدخال  "شفيقة بن صاولة "وعرفتها الدكتورة      
شخصيا من جانبه ، و مقتضى هذه الوسيلة ، أن حيكم القاضي على املدين املتعنت بغرامة مالية يدفعها كل يوم 

ن كل مرة أييت فيها ، أو أسبوع ، أو شهر ، أو فرتة زمنية معينة ، يتأخر فيها عن الوفاء ابلتزامه ابلقيام بعمل أو ع
 3املدين عمال ينبغي االمتناع عنه ، وذلك إذا كان التزامه ابالمتناع عن عمل .

من خالل هذه التعريفات ، نالحظ أهنا وردت متشاهبة ، حيث أهنا تعترب الغرامة التهديدية أو التهديد املايل أو 
إلدارة لألحكام و القرارات الصادرة عن القضاء اإلكراه املايل ، كما يسميه البعض  ،عقوبة وجزاء لعدم تنفيذ ا

 اإلداري .

 

                                                             

Actualité Juridique de doit ¸exécution de justice ’administration et l’l :Christophe Guettier - 1

administratif  ¸20juillet /20 aout 1999 spécial ¸p66 

 ¸droit administratif¸randes décision de la jurisprudence Le G :François la chaume -Jean- 2

1997¸Presses universitaires de France ¸p555  
 . 921، ص  9010د. شفيقة بين صاولة ، إشكالية تنفيذ للقرارات اإلدارية دراسة مقارنة ، دار هومة ، الجزائر ،  - 3
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 الفرع الثاين : مميزات و خصائص الغرامة التهديدية :

ات السابقة ، ميكننا استخالص خصائص و مميزات الغرامة التهديدية ، و اليت ميكن حصرها يف انطالقا من التعريف
 النقاط التالية : 

 ت طابع هتديدي .أوال : الغرامة التهديدية ذا-

 اثنيا : الغرامة التهديدية ذات طابع وقيت .-

 اثلثا : الغرامة التهديدية ذات طابع حتكمي .-

 أوال : الغرامة التهديدية ذات طابع هتديدي :

إن اهلدف من استعمال التهديد املايل ، هو التغلب على املوقف السليب الذي يتخذه احملكوم عليه ابلتنفيذ          
الذي نقصد به يف دراستنا هذه اإلدارة ، و ال يتم ذلك إال عن طريق التهديد ، إذ يستعمله القاضي إلجباره و 

على التنفيذ ) و نقصد ابلتنفيذ هنا االلتزام بتنفيذ األحكام و القرارات الصادرة عن القضاء اإلداري ( ، و إال 
 1تعرض للحكم عليه مببلغ من املال .

التهديدية عن كل فرتة أو وحدة زمنية يتأخر فيها احملكوم عليه عن تنفيذ التزامه ، ولذلك فال  و حتدد الغرامة    
ميكن حتديد مقدارها اإلمجايل أو النهائي يوم صدور احلكم هبا ، ألن ذلك متوقف على موقف احملكوم إىل أن 

لتزام ، إال أن العرف القضائي جرى الفرتة الزمنية قد تقدر ابلساعات أو األايم أو األسابيع ، حسب طبيعة اال
 على حتديدها ابألايم .

                                                             

الجزائري ) مذكرة ماجستير( ، معهد العلوم الحقوق و العلوم اإلدارية ،  حميد بن شنيتي : التهديد المالي في القانون -1 

 0، ص  1209جامعة الجزائر، سنة 
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وحىت يتحقق معىن التهديد ، جند أن القاضي ال حيدد مقدار الغرامة دفعة واحدة ، مما جيعل احملكوم لصاحله   
ـــلكن يرى بع 1حيس أنه كلما طال وقت أتخره عن التنفيذ ، كلما زاد مبلغ الغرامة التهديدية احملكوم به  ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ض ــ

 

الشراح، أنه ميكن للقاضي أن حيكم ابلغرامة التهديدية كمبلغ كلي ) أو إمجايل ( و إن كان ذلك اندرا ما     
 2حيدث .

، عوضا عن  "غرامة إجبارية "و تظهر ميزة التهديد بشكل واضح من خالل استعمال املشرع اجلزائري عبارة 
قانون مدين حيث جاء فيها " إذا كان تنفيذ االلتزام عينا غري  174" ، يف املادة  هتديديةغرامة استعماله عبارة "

ممكن أو غري مالئم إال إذا قام به املدين نفسه ، جاز للدائن أن حيصل على حكم إبلزام املدين هبذا التنفيذ       
يدل على أن التهديد املايل ، وسيلة إن إمتنع عن ذلك " ، هذا إن دل على شيء فإمنا  غرامة إجباريةو بدفع 

 3إجبار و ضغط على املدين حىت يقوم بتنفيذ التزامه .

 اثنيا : الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت : 

الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت ، يعين أهنا ال تكون واجبة التنفيذ ، حىت و إن صدرت عن حمكمة         
إما بعدم التنفيذ الكلي أو –، فعلى القاضي الذي أمر ابلتهديد املايل ،بعد جالء موقف املدين هنائيا  4آخر درجة

أن ينظر يف هذا األمر مرة اثنية ، ملراجعة و حتويل املبلغ من مصفى إىل مبلغ –اجلزئي لاللتزام أو التأخر يف التنفيذ 
لنهائي ، و منه فإن التهديد املايل يف ابدئ األمر هو إجراء وقيت من املال ، جيوز التنفيذ مبقتضاه أي حتديد املبلغ ا

، املقصود منه محل احملكوم عليه و إجباره على التنفيذ ، مىت اختذ هذا األخري موقفا هنائيا ، ليتحول إىل أمر 
 هنائي، و ذلك بعد تصفية املبالغ املرتاكمة ، و حتديد املبلغ النهائي من قبل القاضي .

 

 

                                                             

 . 12عزالدين مرداسي، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص  -1 

، دار النهضة العربية للطبع و النشر د.محمد شكري سرور : موجز األحكام العام لإللتزام في القانون المدني المصري -2 

 . 99، ص  1222و التوزيع ، القاهرة ، دون ذكر الطبعة ، سنة 

 و مابعدها . 10د.حميد بن شنيتي ، التهديد المالي في القانون الجزائري ، المذكرة السابقة ، ص -3 

 . 12لسابق ، ص د.عزالدين مرداسي ، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري ، المرجع ا- 4 
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 اثلثا : الغرامة التهديدية ذات طابع حتكمي :  

التهديدية ذات طابع حتكمي ، يعين أن القاضي يقدرها تقديرا حتكميا ، ال يتقيد فيه إال مبراعاة القدر الغرامة 
 1الذي يرى أن منتج يف حتقيق غايتها ، و هي إخضاع احملكوم عليه ومحله على أن يقوم بتنفيذ التزامه .

 القاضي للغرامة التهديدية من خالل :  و يتجلى تقدير

/سلطته يف رفض أو قبول طلب احملكوم لصاحله للتهديد املايل ، دون أن يشرتط أن يكون املقدار مقاراب للضرر 1
 الذي يصيب احملكوم لصاحله ، بل ال يشرتط للحكم ابلتهديد املايل وجود ضرر أصال .

 للتنفيذ .سلطته يف حتديد األجل الذي يراه مناسبا -8

سلطته يف رفع قيمة الغرامة النهديدية ، مىت تبني له املبلغ احملكوم به ، غري كاف إلجبار احملكوم عليه على -0
 2التنفيذ .

 الفرع الثالث: سلطة القاضي اإلداري ابلنظر يف الغرامة التهديدية .

هديدية مبرحلتيه ، فهل له السلطة املطلقة يثور التساؤل حول سلطة القاضي اإلداري ابلنظر يف الغرامة الت         
يف مرحلة احلكم ابلغرامة التهديدية ، شأنه يف ذلك شأن القاضي العادي ؟ أم أن سلطته مقيدة يف ذلك ؟ و إذا  

 كان مطلقة يف مرحلة احلكم ابلغرامة التهديدية فهل هي كذلك يف مرحلة التصفية ؟

                                                             

آثار –د.عبد الرزاق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية اإللتزام بوجه عام ، اإلثبات - 1 

 . 019، ص  1220منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة ، سنة –اإللتزام 

 و مابعدها . 91يد المالي في القانون الجزائري ، المذكرة السابقة ، ص د. حميد بن شنيتي ، التهد 2 
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 م ابلغرامة التهديدية : أوال : سلطة القاضي اإلداري يف مرحلة احلك

 انب املدين عنه يف اجلانب اإلداري : ختتلف سلطة القاضي يف إصدار الغرامة التهديدية يف اجل      

ـــة  1فالقاضي العادي يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة يف إصدار الغرامة التهديدية ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ، على عكس احلال ابلنسبـ

داري الذي قيده املشرع ابلتنفيذ احملقق ، إذ جيوز له توقيع الغرامة التهديدية إال يف حالة عدم التنفيذ للقاضي اإل
 احملقق للحكم .

، املتعلق ابلغرامات التهديدية يف اجملال املدين ، حيث نصت على  1078من قانون  1وهذا ما جنده يف املادة    
أن : " احملاكم تستطيع ، ولو تلقائيا أن تقرر غرامة هتديدية لضمان تنفيذ أحكاما "، مما يدل على أن القاضي 

 الذي يفصل يف املوضوع .العادي يستطيع توقيع الغرامة التهديدية يف نفس الوقت 

أما ابلنسبة للقاضي اإلداري فاألمر خيتلف ، إذ ال يوجد نص يؤكد على إمكانيته من إصدار الغرامة التهديدية ، 
يف الوقت الذي يصدر فيه احلكم يف املوضوع، حيث ال ميكن للقاضي اإلداري توقيع الغرامة التهديدية إال عندما 

: " يف حالة عدم  1089يوليو  11من قانون  8بعد ، وهذا ما جاء يف نص املادة يكون عدم التنفيذ حمققا فيما 
تنفيذ حكم صادر من جهة قضاء إداري ، فإن جملس الدولة يستطيع ، و لو تلقائيا ، توقيع غرامة هتديدية ضد 

 األشخاص املعنوية للقانون العام لضمان تنفيذ هذا احلكم ."

، فإن الطرف  يف حالة عدم تنفيذ حكم هنائيم تقنني احملاكم : "  4-8ملادة و كذلك ، طبقا ملا جاء يف نص ا 
 . 2املعين يستطع أن يطلب من احملكمة اإلدارية اليت أصدرت احلكم ضمان تنفيذه ..."

فإذا توافرت حالة عدم التنفيذ احملقق للحكم ، تكون للقاضي اإلداري السلطة التقديرية و املطلقة يف احلكم 
 التهديدية ، شأنه يف ذلك شأن القاضي املدين ، بعد التأكد من توافر شروطها . ابلغرامة

وعليه ، ترتكز سلطة القاضي اإلداري التقديرية يف احلكم ابلغرامة التهديدية بعد حتقق حالة عدم التنفيذ يف تقدير  
 ا من جهة أخرى .مدى مالئمة احلكم ابلغرامة التهديدية من جهة ، وتقدير العناصر اليت تقوم عليه
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 أـ سلطة القاضي اإلداري يف تقدير مالئمة احلكم ابلغرامة : 

إن احلكم ابلغرامة التهديدية أمر جوازي مرتوك لتقدير القاضي ، فهو غري ملزم ابحلكم هبا مبجرد طلبها ، بل   
مدى توفر شروط احلكم هبا، ، و أن يتفحص 1عليه التأكد أوال فيما إذا كان طلب املدعي مؤسسا و جداي أم ال 

غري أن توافر هذه األخرية ال تلزم القاضي احلكم ابلغرامة التهديدية ، بل أن ذلك أمر جوازي للمحكمة ، تقدره 
،  وذلك من خالل النظر يف مدى مالئمة احلكم ابلغرامة مع موقف احملكوم 2حسب ظروف الدعوى و معطياهتا 

ن الغرامة التهديدية هو الضغط على إرادة احملكوم عليه ، ومحله على القيام عليه ابلتنفيذ ، خاصة و أن اهلدف م
 ابلتنفيذ ، فالقاضي ميكنه أن يقدر احلكم هبا عن عدمه بناء على إمكانية حتقق اهلدف .

،  على السلطة التقديرية 3قانون إجراءات مدنية و إدارية  089كما نص املشرع اجلزائري من خالل املادة    
اإلداري يف احلكم ابلغرامة التهديدية من عدمه ، و الدليل على ذلك استعماله ملصطلح " جيوز " ، مبعىن  للقاضي

أن القاضي اإلداري حر يف قبول طلب احلكم ابلغرامة التهديدية أو رفضه ، وهذا ما يؤكد عدم تعلق الغرامة 
 .4التهديدية ابلنظام العام 

 ناصر الغرامة التهديدية .ب ـ سلطة القاضي اإلداري يف حتديد ع

يستطيع القاضي اإلداري مثل القاضي العادي متاما ، أن حيدد بكل حرية عناصر الغرامة التهديدية سواء تعلق 
 ابألمر بتحديد معدهلا أو مبدهتا أو بتحديد بداية سرايهنا و هنايتها .

                                                             

 . 914نصا و تعليقا ، شرحا و تطبيقا ، المرجع السابق ، ص –ـ أ.سائح سنقوقة ، قانون اإلجراءات المدنية 1 

 . 22زالدين مرداسي ، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص ع -2 

قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية : " يجوز للجهة القضائية اإلدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ ، 2 200المادة -3 

 يد سريان مفعولها ."أعاله ، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحد 222ـ 220وفقا للمادتين 

 . 22عزالدين مرداسي ، المرجع نفسه ، ص  -4 
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 *سلطة القاضي اإلداري يف حتديد معدل الغرامة التهديدية :

إن جعل احلكم ابلغرامة التهديدية أمر جوازاي ليس املظهر الوحيد للسلطة الواسعة للقاضي خالل هذه املرحلة      
، بل جند مظهرا أخر أكثر تدعيما و توضيحا هلذه السطلة عند احلكم ابلغرامة التهديدية ، وهو سلطته املطلقة يف 

 حتديد مقدار أو معدل الغرامة التهديدية .

 إىل أن هذا املعدل غري اثبت ، فهو يتغري من قضية ألخرى ، تبعا لظروف كل دعوى ، و ذلك ألن و نشري   
، فهو يعتمد يف 1القاضي اإلداري ليست  له عناصر حمددة ، يتعني عليه االعتماد عليها يف حتديد مقدار الغرامة 

 تقديره ابعتبارات ثالثة 

 ابلنسبة لذوي الشأن .خطورة ما يرتتب على عدم التنفيذ من نتائج -

 مدى يسار الشخص االعتباري العام املمتنع عن التنفيذ أو التأخر فيه .-

 مدى كفايته للتغلب عل ممانعة اإلدارة للتنفيذ ومحلها عليه كرها .-

 * سلطة القاضي يف حتديد مدة الغرامة التهديدية : 

 يف سبيل حتديد مدة الغرامة التهديدية للقاضي اإلداري اخليار بني عدة أمور :  
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إما أن حيدد مدة معينة لسراين الغرامة كأن تكون شهرا أو أكثر أو أقل مثال ، لتبدأ بعد ذلك إجراءات تصفيتها -
ابلرغم من حتديده صراحة  –على غرار القاضي العادي –أو تتسويتها ، و يف هذه احلالة ميكن للقاضي اإلداري 

 ملدة الغرامة التهديدية أو يقوم بتعديلها زايدة أو نقصاان وفقا ملقتضيات احلال .

إما يرتك املدة دون حتديد ، و بذلك تسري إىل أن تقوم اإلدارة بتنفيذ احلكم ، أو إىل أن يقوم القاضي بتصفية -
 الغرامة .

 1ى سارية إىل غاية تنفيذ احلكم .إما أن يعلن يف احلكم صراحة أن املدة تبق-

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، ما يلي : " جيوز للجهة القضائية اإلدارية ،   089وقد نصت املادة 
أعاله ، أن أتمر بغرامة هتديدية مع حتديد سراين  070و  078املطلوب منها اختاذ أمر ابلتنفيذ وفقا للمادتني 

 2مفعوهلا .

هذه املادة ، يتبني أن املشرع اجلزائري للقاضي اإلداري حتديد اتريخ سراين مفعول الغرامة التهديدية ،  من خالل  
و ترك له السلطة التقديرية املطلقة يف ذلك ، حيث حيدد مدة سراين الغرامة التهديدية تبعا ملقتضيات احلال ووفقا 

 ملا يراه مناسبا لتنفيذ حكمه .

 حتديد بداية سراين الغرامة التهديدية ، مل يتم حتديدها من قبل املشرع ، و إمنا ترك *سلطة القاضي اإلداري يف
أمرها للقاضي سواء العادي أو اإلداري ، و ابلرجوع إىل التشريع اجلزائري ، و من خالل تفحص النصوص املنظمة 

سراين الغرامة التهديدية ، و ال اللحظة  للغرامة التهديدية يف املادة اإلدارية ، مل جند وال مادة أشارت إىل حلظة بدء
اليت تتوقف عندها ، مبعىن و أمام سكوت املشرع اجلزائري حول هذه املسألة ، ميكننا طرح التساؤل التايل : هل 

 يعين ذلك أنه ترك حتديد حلظة بدء سراين الغرامة التهديدية و اللحظة اليت تتوقف عندها ، للقاضي اإلداري .

 
                                                             

1 -Pierre Bon : op.cit¸p39. 
يتطلب األمر أو الحكم أو القرار على ما يلي : عندما  02.00من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  220تنص المادة -2 

، إلزام أحد األشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها الختصاص الجهات القضائية اإلدارية باتخاذ تدابير تنفيذ 
معينة ، تأمر الجهة القضائية اإلدارية المطلوبة منها ذلك ، في نفس الحكم القضائي ، بالتدابير المطلوب مع تحديد أجل 

 تنفيذ ، عند االقتضاء ."ال

على ما يلي : " عندما يتطلب األمر أو الحكم أو  02.00من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  222كما تنص المادة -

القرار ، إلزام أحد األشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها الختصاص الجهات القضائية اإلدارية باتخاذ 
ة ، لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة ، تأمر الجهة القضائية اإلدارية المطلوبة تدابير تنفيذ معين

 منها ذلك ، بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد ."
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جابة على هذا التساؤل تستدعى العودة إىل طبيعة الغرامة التهديدية و اهلدف من احلكم هبا ، فعلى اعتبار إن اإل  
أن الغرامة التهديدية هي وسيلة غري مباشرة للوصول إىل التنفيذ العيين وذلك ابلضغط ماليا على احملكوم عليه 

سرايهنا تبدأ مع بداية التنفيذ ، و امتناع احملكوم ضده  حلمله على تنفيذ االلتزام امللقى على عاتقه ، فإن حلظة بدء
عنه ) عن التنفيذ( ، و مبا أن التنفيذ ال ميكن أن يبدأ إال إذا توافر لدى الدائن أو احملكوم لصاحله سند تنفيذي ، 

ية ال تكون إال و األحكام القضائية ال تعترب كذلك إال إذا حازت القوة التنفيذية ، فإن بدء سراين الغرامة التهديد
 مىت اكتسب احلكم الصادر تبعا له القوة التنفيذية .

وعليه ، فإن القاضي الذي حيدد حلظة بدء سراين الغرامة التهديدية من يوم النطق ابحلكم هبا أو أي اتريخ    
 خيتلف عن اتريخ اكتساب احلكم للقوة التنفيذية ، يكون خمالفا للقانون و املنطق .

سلطة القاضي يف حتديد حلظة بدء سراين الغرامة التهديدية مقيدة ، إذ هي مرتبطة ابلقوة  ومن مث ، فإن  
التنفيذية، وهذا القيد مل ينص عليه املشرع اجلزائري ، و إمنا فرضته طبيعة الغرامة التهديدية و اهلدف منها  احلكم 

 هبا .

مة التهديدية فإنه كما سبق القول ال يوجد نص أما فيما يتعلق بسلطة القاضي يف حتديد هناية سراين الغرا    
، فهذا يعين أن 1قانوين يقرها ، و ال يوجد نص مينعه صراحة من أن حيدد اترخيا لنهاية سراين الغرامة التهديدية 

 املشرع ترك حتديده للسلطة التقديرية ليحدده حسب ظروف كل قضية ، فهي مسألة تتعلق ابلواقع .

                                                             

 وما بعدها .  22عزالدين مرداسي ، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص  -1 
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ما جيرب القاضي على حتديد اتريخ انتهاء سراين الغرامة التهديدية ، و ال يوجد أيضا مينعه  ونذكر ، أنه ال يوجد  
من ذلك ، و إن كان حتديده سيعود ابلفائدة املرجوة من نظام الغرامة التهديدية على احملكوم لصاحله و احملكوم 

 . 1ضده على حواء سواء

  

 

 

 

 اثنيا : سلطة القاضي اإلداري يف مرحلة تصفية التهديدية : 

ختتلف طبيعة الغرامة التهديدية يف مرحلة التصفية ، تبعا لنوع الغرامة التهديدية احملكوم هبا و الغرامة       
 التهديدية تنقسم إىل نوعني : غرامة هتديدية هنائية ، و غرامة هتديدية مؤقتة .

، للجهة القضائية ، عند اإلقتضاء أو الضرورة ، 2قانون إجراءات مدنية و إدارية  084املادة املشرع أجاز يف      
أن ختفض مقدار الغرامة التهديدية أو تلغيها ، دون أن حيدد نوع الغرامة اليت قصدها يف هذه املادة ، هل هي 

للجهات القضائية اإلدارية ختفيض أو غرامة هنائية أو مؤقتة . نستخلص أن املشرع اجلزائري ابلرغم من أنه أجاز 
إلغاء الغرامة التهديدية ، عند الضرورة ، إال أن موقفه مل يكون واضحا حول نوع الغرامة اليت قصدها يف هذه 
املادة. فكان من املفروض على املشرع اجلزائري ، إذا كان يقصد الغرامة النهائية ، أن يلغي مصطلح "اإللغاء" ألنه 

هائية ال جيوز للقاضي اإلداري إلغاء الغرامة ، و إمنا جيوز له ختفيضه فقط عند توافر الضرورة ، ألنه إذا  يف الغرامة الن
كان يقصد الغرامة املؤقتة ، كان عليه أن يلغي عبارة " عند الضرورة" ، ألن هذه العبارة تشرتط فقط عندما تكون 

 ن عدم التنفيذ اثبتا جيوز إلغاؤها .الغرامة هنائية ، يف حني أن الغرامة املؤقتة ، و إن كا

                                                             

 . 19-11مرداسي ، المرجع نفسه ، ص عزالدين  -1 

على ما يلي : " يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة  02.00قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  204المادة  2 

 التهديدية أو إلغائها ، عند الضرورة ".
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سابقا أكدت السلطة التقديرية للقاضي   1و على املستوى القضائي ، جند الغرفة اإلدارية ابحملكمة العليا    
ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــا ، اإلداري يف حتديد مقدار الغرامة التهديدية ، و مل تقف عند هذا احلد ، و إمنا جتاوزته إىل الرفع من قيمـــــتـ ــ ــ ـــ ــ ـــ  ـ

دج عن   8.999.99ملا تبني هلا أن مبلغها زهيد ، حيث قضت مبا يلي : "...لكن حيث أن املبلغ املمنوح أي 
 .2دج " 8.999.99كل يوم أتخري زهيد ، جيب رفعه إىل 

قة القانونية وهلذا ميكن القول بصفة عامة أنه لكي حياول القاضي اإلداري على التوازن بني أطراف العال        
اليت حتكمها القاعدة القانونية يف جمال القانون اإلداري و اليت تكون غالبا ما بني اإلدارة و ما تتمتع به من 
سلطات و امتيازات و بني الفرد فإنه ينبغي أن ختول له سلطة فعلية لتنفيذ ما يصدره من أحكام ، حيث ال قيمة 

 3يف مواجهة اإلدارة .حلكم بيد احملكوم له ال يستطيع تنفيذه 

 

 املطلب الثاين : تقرير املسؤولية عن عدم تنفيذ األحكام القضائية : 

املالحظ يف عمل الغرف اإلدارية وجملس يف حل هذه اإلشكاالت يظهر جليا أهنا تبذل جهدا كبريا من أجل  
الصادرة ضدها ومن هذه الوسائل جند  إجياد الوسائل املناسبة إلرغام اإلدارة على تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية

مسؤولية املوظفني على عدم تنفيذ القرار القضائي اإلداري ، فيرتتب على امتناع املوظف املنوظ به تنفيذ احلكم 
 4الصادر ابإللغاء عن التنفيذ تعرضه جلزاء جزائي طبقا للنص الوارد يف قانون العقوابت .

 الفرع األول : املسؤولية اجلزائية 

املبادئ اهلامة اليت حتكم القانون اجلنائي هو مبدأ شرعية العقوبة ، أي أنه ال ميكن مساءلة أي شخص جزائيا  من
عن فعل قام به إال إذا كان هذا الفعل يندرج يف عداد اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العقوابت أو القوانني 

ت اليت تنص على أنه " ال جرمية و ال عقوبة أو تدابري األخرى ، و ذلك تطبيقا للمادة األوىل من قانون العقواب

                                                             

جلس الشعبي البلدي ، م ( ورئيس الم –بين السيد ) ب  1999244، الذي يحمل  14/02/1222القرار الصادر في  -1 

 غير منشور

 و ما بعدها . 991م .شفيق بن صاولة ، إشكالية تنفيذ اإلدارات للقرارات القضائية اإلدارية ، المرجع السابق ، ص -2 

 . 291حسن السيد بسيوني ، دور القضاء في المنازعة اإلدارية ، المرجع السابق ، ص - 3 

  921مرجع السابق ، ص نواف كنعان ، القضاء اإلداري ، ال -4 



ة عليه الفصل الثالث  سلطات قاضي اإللغاء في مرحلة تنفيذ الحكم والقيود المفروض  
 

129 
 

أمن بغري قانون " و ابلتايل ال ميكن تطبيق أية عقوبة جزائية على املوظف املخالف لتنفيذ القرار القضائي اإلداري 
 ما مل تكن هذه املخالفة بنص القانون .

اإلداري عمدا ، مث نتعرض بعد ذلك إلجراءات  وسنني يف البداية أركان جرمية االمتناع عن تنفيذ القرار القضائي
 رفع الدعوى اجلزائية ضد املوظف .

 الفرع الثاين : أركان جرمية االمتناع عن تنفيذ القرار القضائي اإلداري .

املتضمن قانون العقوابت    8991جوان  81املؤرخ يف  91/90مكرر من قانون  108ابلرجوع إىل نص املادة 
و اليت تقضي أبنه : " كل موظف عمومي استغل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعرتض    

دج إىل  1.999رامة من أشهر إىل ثالثة سنوات وبغ 91أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب ابحلبس من ستة 
 يف :  1دج " و ابلتايل فأركان جرمية االمتناع عن التنفيذ تتمثل  19.999

 الركن املفرتض " الصفة " : أن يكون املتهم موظفا .-91

 شرط االختصاص : أن يكون التنفيذ من اختصاص املوظف .-98

 نفيذ .الركن املادي : أن ميتنع أو يوقف أو يعرتض أو يعرقل عمدا الت-90

 القصد اجلنائي : العمد .-94

 ـ الركن املفرتض " الصفة " : أن يكون املتهم موظفا  10

املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية و حتديدا  8991جويلية  11ابلرجوع إىل األمر املؤرخ يف : 
و رسم يف رتبة يف السلم اإلداري    منه عرفت املوظف أبنه  " كل عون معني يف وظيفة عمومية دائمة  94املادة 

"فهذا التعريف ينطبق على األعوان الذين ميارسون نشاطهم يف املؤسسات و اإلدارات العمومية .كما أن القاضي 
اجلنائي يتوسع يف تعريفه للموظف " كل من يعهد إليه بعمل يف خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص 

 2ه منصبا يدخل يف التنظيم اإلداري لذلك املرفق .القانون العام عن طريق شغل

                                                             

  929م .شفيقة بن صاولة ، إشكالية تنفيذ اإلدارة للقرارات القضائية اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  - 1 

 . 441حسين السيد بسيوني ، دور القضاء في المنازعة اإلدارية ، المرجع السابق ، ص -2 
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و انطالقا من هذا التعريف املكرس يف القانون اإلداري ميكن استخالص العناصر األساسية اليت يقوم عليها تعريف 
املوظف وهي أربعة : صدور أداة قانونية يعني مبقتضاها الشخص يف وظيفة عمومية ، القيام بعمل دائم أي 

حبيث ال تنفك عنه إال ابلوفاة أو االستقالة أو العزل أو التقاعد وهي الوسائل القانونية العادية إلهناء  االستمرارية
عالقات العمل انهيك عن انتهاء عالقة العمل بواسطة قرار تسريح أو إهناء املهام "اإلقالة " ومن مث ال يعد موظفا 

اإلداري ، ممارسة نشاط يف مؤسسة ذات طابع إداري ، وهي  املستخدمة املتعاقد ، وكذا الرتسيم يف رتبة يف السلم
املتضمن قانون توجيه  18/91/1088املؤرخ يف  91/88هيئات عمومية ختضع للقانون العام كما عرفها قانون 

ذلك املؤسسات العمومية و كذا اإلدارات املركزية يف الدولة و كذا املصاحل غري املمركزة التابعة لإلدارات املركزية و ك
 1اجلماعات احمللية املتمثلة يف الوالية و البلدية .

وقد عرفه الدكتور عبد املنعم عبد العظيم جيزة أبنه " هو كل فرد مرتبط ابلدولة أو أحد أشخاص القانون العام 
 2بعالقة وظيفية ختوله سلطة متكنه من عدم تنفيذ احلكم أو من وقف تنفيذه .

 التنفيذ من اختصاص املوظف .ـ شرط االختصاص : أن يكون  10

و ابلتايل ال ميكن أبي حال من األحوال أن حتمل اجلرمية  االختصاص ضرورة يقتضيها شرعية تنفيذ أي عمل  
على موظف غري خمتص أساسا ابلتنفيذ ، حىت  ولو كانت له سلطة على املختص ابلتنفيذ ، فسكوت الرئيس 

بل املوظف املختص املرؤوس ال يعترب قد ارتكب جرمية االمتناع عن اإلداري عن عدم تنفيذ القرار القضائي من ق
 تنفيذ األحكام و القرارات القضائية و ذلك ما مل يتخذ إجراء إجيايب ملنع التنفيذ أو وقفه .

وال يشرتط لتوافر الركن أن يكون املوظف خمتصا بكل إجراءات التنفيذ ، بل يكفي أن يدخل يف اختصاصه إجراء  
ات التنفيذية و هذا األمر يتحقق عندما يكون التنفيذ مرتبطا بتدخل عدة موظفني إلمتامه فيسأل كل من إجراء

 موظف يف حدود اختصاصه .

 الركن املادي : أن ميتنع أو يوقف أو يعرتض أو يعرقل عمدا التنفيذ  -10

مكرر من قانون العقوابت فإن الركن املادي هلذه اجلرمية يتمثل يف إحدى السلوكات  108حسن نص املادة   
 اجملرمة اليت ذكرهتا املادة ، وهي : 

                                                             

  02، ص  9001، دار هومة ، سنة  9طبعة الثالثة ، الجزء أحسن بوسقيعة : الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، ال- 1 

 . 201، ص  1221، سنة  01عند المنعم عبد العظيم جيزة : آثار حكم اإللغاء ، دار الفكر العربي ، طبعة  -2 
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استعمال سلطة الوظيفة لوقف تنفيذ احلكم القضائي فهنا املوظف له سلوك إجيايب أي يستغل السلطة املخولة له -
حيات املنوطة به يف تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة اليت يشغل فيها تلك حبكم وظيفته و كافة الصال

 الوظيفة .

االمتناع : هو سلوك مادي له وجهني فقد يكون سليب أو إجيايب و مفاده أن يتخذ املوظف موقف ميتنع فيه عن -
 تنفيذ حمتوى احلكم أو القرار الذي يتضمن التزام على اإلدارة .

 : و يتمثل يف موقف إجيايب يتخذه املوظف يف اإلدارة املنفذ ضدها يعرتض مبوجبه عن عملية التنفيذ . اضاالعرت -

عرقلة التنفيذ : هو قيام املوظف بسلوك أو إجراءات قانونية أو إدارية من شأهنا إعاقة عملية التنفيذ اليت تكون -
 ابشرها اخلصم ضد اإلدارة .

  ائي : العمدالركن املعنوي القصد اجلن -94

يتحقق العمد عندما تتجده نية الشخص إىل ارتكاب فعل يعلم أنه معاقب عليه يف القانون و هذا ما يعرب عنه يف 
، ويف جمال التنفيذ يتوفر هذا الركن عندما تتجه إرادة املوظف إىل احليلولة دون 1الفقه اجلنائي ابلقصد اجلزائي 

ن الركن املعنوي يتحقق يتوفر العلم و اإلرادة للقيام إبحدى السلوكات تنفيذ القرار بغري سبب مشروع و منه فإ
اجملرمة مع اإلشارة أن املشرع ذكر مصطلح العمد يف املادة ابلنسبة جلميع الصور األربعة مبا يفيد أن اجلرمية   

 . 2العمدية

ي القصد اجلنائي و ابلتايل نفي و إذا وجدت صعوابت قانونية أو مادية تواجه املوظف يف التنفيذ فإن يؤدي إىل نف
 اجلرمية .

 وهناك حاالت أو مربرات كثرية تؤدي إىل نفد القصد اجلنائي من أمهها :

 غياب أو ضعف اإلعتمادات املالية اليت يتطلبها التنفيذ .-

 عدم وضوح القرار املراد تنفيذه .-

 كانت عليه يف السابق .  مااستحالة تنفيذ القرار من الناحية املادية كصعوبة إعادة احلال إىل-
                                                             

 . 121محمد عبد الحميد أبو زيد ،  المرجع في القانون اإلداري ، المرجع السابق ، ص  - 1 

 . 922صاولة ، إشكالية تنفيذ اإلدارة للقرارات القضائية اإلدارية ، المرجع السابق ، م .شفيقة بن -2 
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 الفرع الثالث : إجراءات رفع الدعوى اجلزائية .

لقد كان هذا اإلجراء حمل جدل فقهي فالبعض أيده  وبعض حتفظ يف تطبيقه فالفقه املؤيد له منهم الدكتور     
مصطفى كمال وصفي الرفاعي حيث يرى أن هذا اإلجراء جد مهم على أساس أن تنفيذ القرار القضائي حتيطه 

 1التنفيذ متد جهات رائسية أو الوزراء صعوابت مما يتطلب دقة خاصة يف التقدير و كذلك كثريا من املسؤولية من 

يف حني البعض منهم خاصة الدكتور سليمان حممد الطماوي يتحفظ على هذا اإلجراء حيث يرى أبنه جيب أن    
تنحدر من مغبة محاية املوظف الذي حيول دون تنفيذ القرارات و حنن نساند الرأي الثاين هو أقرب للصواب على 

 2اإلدارية هي املختصة يف تقدير قبول الدعوى من عدمها . أساس أن اجلهات القضائية

ال ميكن النظر إىل اإلدارة بنظرة احلفاظ على مسعتها هذا يعد خرقا ملبدأ املساواة أمام القانون أي ال يوجد طرف   
و عربت  ممتاز فيما خيص قضية التنفيذ أحكام القضاء و ال ميكن تقدمي أعذار غري قانونية للتهرب من املسؤولية

األستاذة فريدة أبركان يف ملتقى قضاة الغرف اإلدارية أنه " ال جيوز لإلدارة أن تتجاوز حدود الصالحيات الشرعية 
 3تنتهك هبا احلرايت و احلقوق و تفقد االحرتام املستحق هلا .

قها ضد           و ابلتايل فتجرمي فعل االمتناع عن تنفيذ القرار اإلداري عمدا ال يشكل أي عائق يف تطبي  
املوظفني املخالفني لتنفيذ القرار ، لكن الدكتور : حممد ابهي أبو يونس اعترب أن هذه الوسيلة شائبة القصور       

ـــا ـــ ــ  يف الفعالية إذ أن ما يقدح فيها طول الوقت الذي تستغرقه احملاكم اجلزائية يف الفصل يف تلك الدعوى لكثرة مـ

من آثرها الردعي ، وهو وقت تستثمره اإلدارة يف حتقيق رغبتها يف عدم التنفيذ ، أو  تنظره من قضااي يضعف
 4لتفويت فرصة كان يرجوها احملكوم له من التنفيذ احلال .

من الدستور         141و ابلرغم من اهتمام املشرع اجلزائري بتجرمي فعل االمتناع بتجسيده ملقتضيات املادة      
 أي جهاز إىل تنفيذ قرارات العدالة ، و أي امتناع عن هذا التنفيذ يشكل جرمية يعاقب و إلزام كل موظف يف

عليها القانون . إال أن التطبيق العملي هلذه العقوبة ال يظهر أن هناك متابعات ملسؤولني يف اإلدارة على عدم 

                                                             

مصطفى كمال وصفي الرفاعي : أصول إجراءات القضاء اإلداري ، األحكام و تنفيذها ) الكتاب الثاني ( ، مكتبة  -1 

 . 924األنجلو مصرية ، ص 

 . 1091اإللغاء ، المرجع السابق ، ص  سليمان محمد الطماوي : القضاء اإلداري ، قضاء- 2 

 . 104، ص  1229م .فريدة أبركان : ملتقى قضاة الغرف اإلدارية ، ديوان أشغال التربوية ، سنة  - 3 

محمد باهي أبو يونس : الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار اإلدارة على تنفيذ األحكام اإلدارية ، دار الجامعة الجديدة ، -4 
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ن اإلجراءات املدنية و اإلدارية تنفيذهم للقرارات القضائية . ابلتايل يبقى النص بدون أي جدوى ، لكن يف قانو 
 أعطى املشرع دفعا قواي بكفالة تنفيذ القرارات عن طريق الغرامة التهديدية .

 املبحث الثاين : القيود املفروضة على القاضي اإلداري :

 عمال مببدأ الفصل الوظيفي الذي يستلزم استقاللية اإلدارة ، فإن القاضي اإلداري تبىن موقف عدم التدخل يف  
العمل اإلداري ، فاحنصر دوره يف مراقبة الشرعية و قد ترتب على نتيجتني مها / عدم احللول حمل اإلدارة و عدم 

 توجيه أوامر هلا . وقد عاجلنا كال النقطتني يف مطلبني مستقلني .

 املطلب األول : احللول حمل اإلدارة .

ماهية احللول ، مث التخفيفات املقررة على هذا املبدأ ، إىل الكالم على احللول ال بد لن أوال حماولة تعريف بصدد  
 جانب موقف القاضي اإلداري منه .

 الفرع األول : ماهية احللول 

سلطة احللول بقوله : " إمكانية السلطة املراقبة ) بكسر القاف ( ابلتصرف   "delaubadereيعرف األستاذ " 
 1.حمل و مكان السلطة املراقبة ) بفتح الباء ( 

 لكن مهمة القاضي تنتهي حني يصدر حكمه ، وهذا ما يقتضيه الفصل الوظيفي ، ففي القضاء الكامل يكتفي  

القاضي ابحلكم القاضي ابحلكم على اإلدارة ابلدفع ، أما يف الطعن لتجاوز السلطة يلتزم بعدم اجتياز حدود إلغاء 
 2القرار .

: أن القاضي يقوم ابلفصل يف الدعوى املطروح  ل اإلدارة "" حظر حلول القاضي اإلداري حمكما يقصد مببدأ 
عليه ، دون أن حيل حمل جهة اإلدارة يف القيام أبي عمل من األعمال اليت تدخل يف اختصاصها ، فدور القاضي 
يقتصر على ممارسة وظيفته القضائية اليت تتمثل يف إنزال حكم القانون على املنازعة القائمة أمامه ، دون أن 

جاوز حدود هذا الدور ، وحيل حمل اإلدارة يف ممارسة الوظيفة اإلدارية ، فهو ال يستطيع أن يصدر القرارات يت

                                                             
1 -De LAUBADERE  " Traite De Droit Administratif "Op.cit .p95. 

 . 112م . بن صاولة شفيقة ، إشكالية تنفيذ اإلدارة للقرارات القضائية اإلدارية ، المرجع السابق ، ص - 2 
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اإلدارية أو أن يعدل فيها أو يغري مضموهنا حىت بعد التأكد من عدم مشروعيتها ، ألنه لو قام بذلك قد تدخل يف 
 صميم عمل اإلدارة و خرج عن دوره كقاضي مشروعية .

فاحللول هو وسيلة من وسائل الرقابة املركزية منها و الالمركزية على مرؤوسيها ، ولكي متارس يشرتط أن يكون   
ممارسها عضو يف اإلدارة و ميارس عمال إداراي و له ذا يعترب القاضي عنصرا أجنبيا يف احللول و ممارسته للحلول 

 1ة . جيعله خارجا على حدود وظيفته عند ممارسة عمل اإلدار 

ولذلك عند تدخل القاضي عن طريق سلطة احللول هتديدا الستقالل اإلدارة صاحب االختصاص األصيل ، فال 
ميكن له أن يقوم ابلعمل القانوين الذي امتنعت اإلدارة عن اختاذه كأن ميلي قرار أو يعدله ، فهو تفصل فقط     

فيه أو يرفع عنه عناصر البطالن أو حيل حملها عناصر يف اخلصومة اإلدارية دون أن يعدل بنفسه القرار املطعون 
الصحة ، و جتدر اإلشارة إىل أن تطبيق هذا املبدأ يعرف بعد االستثناءات ، حيث أن ميكن للقاضي اإلداري أن 

 حيل حمل اإلدارة يف احلاالت التالية :

 الفرع الثاين : استثناءات مبدأ احللول .

 

 البطالن اجلزئي : -0

ابلية عناصر القرار اإلداري للفصل بينها ، حبيث يكون العنصر غري املشروع قابل للفصل عن      يعين قو الذي 
 بقية العناصر ، و مبعىن آخر أن يكون القرار اإلداري قابال للتجزئة ، و إال فإنه ال جيوز للقاضي اإلداري أن حيكم 

م األراضي و املنصبة على األمالك الكاملة ألحد ابلبطالن اجلزئي ، كما لو تعلق األمر بقرار جلنة املقاطعة لض
 2املالك ، أو إذا تعلق األمر برخصة البناء اليت تعد قرار غري قابل للتجزئة .

ونشري إىل أن القاضي اإلداري يف هذه احلالة ميكنه أن حيل حمل اإلدارة عندما يطلب منه ذلك العارض ، أو 
اجلزئي ، ميارس القاضي شكال من أشكال سلطة إصالح القرار  عندما يبدو ذلك ممكنا ، وبقيامه ابإلبطال

اإلداري ، ألنه يعدل القرار األويل ، ابلرغم من كون ال يضيف إليه أي عنصر جديد ، و ال يعدل ما هو جوهري 

                                                             

 . 494لحسين بن شيخ آت ملويا ، دروس في المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص  -1 

 . 492ن بن شيخ آت ملويا ، دروس في المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص لحسي -2 
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داد و احلقيقة أن اإلبطال اجلزئي لقرار إداري هو أقصى ما ميكن أن يذهب إليه القاضي يف تدابريه ابلنظر إىل امت
 سلطاته ، لكون يقوم آنذالك إبعادة " إنشاء"  القرار  اإلداري .

 اإلحالل الصادر عن القاضي :  -0

 ونقصد به إحالل القاضي لألساس القانوين للقرار اإلداري وكذلك إحالل األسباب .

 إحالل األساس القانوين  -أ

فقد تتخذ السلطة املخصة قرارا حترتم فيه األشكال اإللزامية ، مع أتسيس هذا القرار على نص قانوين ال خيول هلا 
حق اختاذ مثل هذا القرار ، فيقوم القاضي إبحالل األساس القانوين الصحيح حمل النص املقحم دون حق ،  

–بني مهنة احملاماة مع الوظيفة العمومية  الذي أوجب عدم جواز اجلمع –م  1041يونيو  81كإحالله لقانون 
كأساس لقرار وزير الفالحة ، الذي طلب من مكلف   1001أكتوبر  80حمل املرسوم التشريعي الصادر يف 

 1ابألشغال يف مدرسة الفالحة االستقالة من احملاماة .

 إحالل األسباب :  -ب

اليت تعتمد فيها اإلدارة على أسباب غري صحيحة يف إصدارها للقرار اإلداري ، ويف حقيقة األمر         احلالة ي ـف 
أن اإلدارة إذا اعتمدت على أسباب غري صحيحة عند إصدارها للقرار اإلداري ، فإن القاضي يقوم إبلغاء ذلك 

سباب أخرى صحيحة ، إال يف حالة ما إذا كان وال ميكنه احللول حمل اإلدارة الستبدال تلك األسباب أب 2القرار ،
 اإلدارة ملزمة ابختاذ القرار املتنازع فيه ، ففي هذه احلالة إذا اعتمدت على أسباب غري صحيحة ، جيوز للقاضي 

أن حيل حملها و يستبدل تلك األسباب أبخرى صحيحة ، ليعطى ذلك القرار أساسا شرعيا ، كإحالل القاضي 
 3لسبب الغالط .للسبب الصحيح حمل ا

 املطلب الثاين : توجيه األمر لإلدارة : 

 الفرع األول : ماهية توجيه األمر لإلدارة .

                                                             

 و ما بعدها  . 492لحسين بن شيخ آت ملويا ، المرجع نفسه ، ص -1 

 .   191م .شفيقة بن صاولة ، إشكالية تنفيذ اإلدارات للقرارات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص --2 

 . 492دروس في المنازعات اإلدارية ، المرجع السابق ، ص لحسين بن شيخ آت ملويا ،  -3 
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إن األساس الذي أتسس عليه حظر احللول هو الذي أتسس عليه حظر األمر فال توجد جهة قضائية           
 .1إدارية متنح لنفسها احلق يف أمر اإلدارة بتنفيذ بعض التزاماهتا 

لكن ابلرجوع إىل النصوص القانونية املختلفة ، ال جند أي نص صريح و ضمين حيظر على القاضي اإلداري      
 يف اجلزائر توجيه أوامر لإلدارة .

و ابلرغم من ذلك ، فإن القاضي اإلداري اجلزائري أكثر تقييدا لذاته يف االلتزام   مببدأ احلظر خاصة ما تعلق      
إن القاضي اإلداري دأب على أن تكون سلطته يف تقرير ما إذا كان عمل أو قرار إدارة معيبا أو بقضاء اإللغاء ، ف

مشواب بعني من العيوب الداخلية أو اخلارجية دون أن يكون له حق إصدار األوامر لإلدارة ، لعله قصد بذلك ترك 
ارة تصل إىل درجة حتديد ما جيب الفرصة لقاضي التعويض اإلداري الذي يتمتع بسلطات واسعة يف مواجهة اإلد

   2فعله أو عمله من طرف اإلدارة تنفيذا حلكمه .

تقتصر يف دعوى اإللغاء على التحقق من مدى  –يف نظر البعض –غري أنه ومهما كانت مهمة القاضي      
و ليس للقاضي مشروعية القرار اإلداري من حيث مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون و روحه مبعناه الواسع ، 

 أن يصدر أوامر إىل اإلدارة بعمل شيء أو االمتناع عن عمل شيء .

وذهاب البعض األخر إىل القول أن منح القاضي اإلداري احلق يف توجيه أوامر اإلدارة لن تكون له أية قيمة      
ك أي إشكال ، و إما ترفض عملية ،ذلك أنه إما أن تبادر اإلدارة إىل تنفيذ األمر ، و يف هذه احلال لن يكون هنا

اإلدارة االمتثال لألمر و يف هذه احلالة ال ميلك للقاضي وسيلة إلجبارها على االمتثال لألمر الذي حيتويه حكمه. 
 وتلك النتيجة اليت يصل إليها املوقف لو أن قاضي اإللغاء اكتفى إبلغاء القرار ، فإما أن  تنفذ اإلدارة تلقائيا حكم 

آاثره ، و يف هذه احلالة فإن األمر هلا سيكون عدمي اجلدوى ، و إما أن ترفض االمتثال للحكم     اإللغاء و تعمل 
و هنا أيضا ال ميلك القاضي اإلداري إجبارها على التنفيذ .فتقرير سلطة القضاء اإلداري يف توجيه األوامر لإلدارة 

 لن يغري من الوضع شيئا .

ة ال تستطيع تلقي أوامر من القاضي اإلداري ، فليس هناك ابملقابل أساس ابلفعل إذا كان املبدأ هو أن اإلدار 
قانوين صريح يؤكد هذا املنع ، و يطرح األستاذ أمحد حميو نفس السؤال يف قوله " من املمكن التساؤل حول هذا 

                                                             

 . 199م .شفيقة بن صاولة المرجع نفسه ، ص  - 1 

) قضية ب ، ع ضد وزير التعليم العالي و البحث العلمي ( ، المجلة  1221ديسمبر  12قرار المحكمة العليا مؤرخ في -2 

 .  1229القضائية ، العدد الثاني، 
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د معينة ابلقيام احلضر للتدخل فيما إذا كان مؤسسا قانونيا ، ألنه ال شيء مينع فعليا أن أيمر القاضي ، يف حدو 
 1بعمل أو االمتناع عن عمل ." 

إال أنه حسب املستشارة شفيقة بن صاولة فيحب أن تبقى عبارة أمر خاصة ابحلالة اليت تقوم فيها القاضي        
بتوجيه أوامر لإلدارة فقط دون احللول حملها إذ أن األمر ال يعترب قرارا إداراي و إمنا فقط تدابري يتخطاها القاضي 
تعزيزا حلكمه الصادر بشأن منازعة معروضة عليه ، وعليه تبقى عبارة األمر حمصورة فقط على احلالة اليت يوجه فيها 

 2القاضي األمر لإلدارة دون احللول حملها .

إن مثل هذه التربيرات هي اليت أدت ابلقاضي اإلداري يف اجلزائر خاصة إىل التشكيك يف سلطات القاضي و     
يبته لعجزه عن توفري احلماية ملصاحل األفراد املتقاضني ، و محاية مراكزهم القانونية ، و توفري االحرتام النيل من ه

الالزم لتنفيذ أحكامه اليت تتعمد اإلدارة عرقلتها أو متتنع عن تنفيذها أو تصدر قرارات على خالفها . وهذا ما 
لقاضي اإلداري أن يوجه أوامر لإلدارة يف بعض جعل املشرع يسلك نوعا من املرونة يف هذا األمر : حيث ل

احلاالت اليت يرى فيها القاضي أهنا توصله إىل حتقيق العدالة . وقد نظم املشرع موضوع توجيه أوامر لإلدارة خاصة 
حيث يعود االختصاص إىل اجلهة القضائية  088إىل  089ويف املواد من  080،  088، 087يف املواد 

 : 3قد قضت يف الدعوى ) احملكمة اإلدارية ، جملس الدولة ( اإلدارية اليت كانت 

وذلك يف حالة رفض التنفيذ من طرف احملكوم عليه و انقضاء أجل ثالثة أشهر يبدأ من اتريخ التبليغ الرمسي -
 للحكم .

 4أو من اتريخ انقضاء األجل الذي حيدده القاضي اإلداري .-

من أجل تنفيذ احلكم الصادر عن اجلهة القضائية اإلدارية يبدأ سراين  أما يف حالة رفض التظلم املوجه لإلدارة-
 أعاله ، بعد قرار الرفض . 087األجل احملدد يف املادة 

                                                             

، ص  9001، دور القاضي اإلداري بين المتقاضي و اإلدارة ، دار هومة ، الجزائر ، الطبعة الثانية ، باية سكاكني  - 1 

29 . 

 . 192م .شفيقة بن صاولة ، إشكالية تنفيذ اإلدارة للقرارات القضائية اإلدارية ، المرجع السابق ، ص -2 

  929السابق ، ص  محمد الصغير بعلي ، الوسيط في المنازعات اإلدارية ، المرجع -3 

على مايلي : " ال يجوز تقديم طلب إلى المحكمة  02.00من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  202تنص المادة  -4 

اإلدارية من أجل األمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي و طلب الغرامة التهديدية لتنفيذه ، عند االقتضاء ، 
 نفيذ من طرف المحكوم عليه، و انقضاء أجل ثالثة أشهر يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم .إال بعض رفض الت

 غير أنه فيما األوامر االستعجالية يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل .
نة ، ال يجوز في الحالة التي تحدد المحكمة اإلدارية في حكمها محل التنفيذ أجال للمحكوم عليه ، التخاذ تدابير تنفيذ معي

 تقديم الطلب إال بعد انقضاء األجل ."
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 الفرع الثاين : تقلب موقف القاضي اإلداري :

بد لنا أمام قاعدة عدم تدخل القاضي اإلداري يف أعمال اإلدارة ، ابعتبارها قاعدة صنعها هذا األخري بنفسه ال  
من الوقوف على مدى احرتامه هلا ، و قد سار القضاء اإلداري اجلزائري على مسار القضاء الفرنسي إذ جلأ إىل 

 وسائل تدخل مل يكن ليلجأ هلا من قبل .

 حاالت التدخل :-0

ن عند دراساتنا لعمل القضاء اإلداري نالحظ أنه من جهة يقوم بتقنيات ميكن أن تطبق على تعريف األمر و م
 جهة أخرى فإن القاضي اإلداري يتدخل بوسائل التدخل اليت اعرتف له املشرع هبا .

ومن التقنيات املرتبطة ابألمر جند أن ما ينتج عن سلطة القاضي التحقيقية و اليت تسمى " أوامر اإلجراءات " ،  
لألطراف العادية خاصة  ذلك أن الطابع التحقيقي هلذه اإلجراءات يكشف عن استعمال أوامر موجهة لإلدارة و

 فيما خيص تقدمي األدلة فهي إجراءات قبل احلكم .

أما إجراءات املرافعة املتعلقة ابحلكم ذاته تشارك يف حجية الشيء املقضي به ، مثل ذلك األحكام التمهيدية 
ذلك ابلنسبة حيث أن موضوعها ال يتعلق حبسم النزاع ، ولكن األمر بتدابري تنفيذها يسهل الفصل يف النزاع .ك

 إلجراءات الضرورة كاالستعجال ووقف التنفيذ فهي مبثابة أوامر لإلدارة .

، فإذا  ما ابدر املدعي بدليل من  98/90وقد اعرتف للقاضي هبذا احلق يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 
طلب من اإلدارة أن تعلمه شأنه إاثرة الشك يف مدى مشروعية العمل اإلداري ، القاضي اإلداري من حقه أن ي

لسماع  مبختلف الوقائع اليت تتعلق ابلعمل املطعون فيه من خالل أمره ابحلضور الشخصي ملمثلي اإلدارة 
مالحظاهتم أو تقدمي اإليضاحات املتعلقة ابألسباب املادية و القانونية اليت بررت اختاذ العمل املطعون به ، وهذا 

 اليت هي حبوزة اإلدارة و اليت تكون ضرورية للفصل يف النزاع . تستندااملميتد إىل تقدمي كل  االلتزام

 1إىل جانب ذلك هناك نوعني من األوامر نص عليها قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية نذكرها :

 أوال : أمر اإلدارة ابختاذ التدابري املطلوبة :

                                                             

 . 02.00من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية   222،  220ـ أنظر المادتين  1 
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اإلداري الصادر عن اإلدارة ، يقوم القاضي هنا بفحص فصل القاضي يف الدعوى و حكم إبلغاء القرار إذا        
دقيق ملا ينجر عن هذا القرار و الذي يكون من الناحية القانونية ممكنا و ضروراي ، و أيمر اإلدارة صراحة و مباشرة 

ر ابختاذ ابختاذ التدابري الذي يفرضه عليها و الذي يراه مناسبا مع حتديد أجل للتنفيذ عند اإلقتضاء ، مثال : األم
 قرار إعادة إدماج موظف بعد إلغاء قرار فصله .

 اثنيا : أمر ابلتحقيق و الفصل و اختاذ قرار جديد :

هنا القاضي أيضا فصل يف الدعوى الدعوى و ألغى القرار و كان لزاما على اإلدارة اختاذ تدابري تنفيذ معينة         
ة األوىل .فسلطة القاضي اإلداري تقتصر يف هذه احلالة على أمر إال أن القاضي مل أيمر هبا لعدم طلبها يف اخلصوم

اإلدارة إبصدار قرار جديد حمددا هلا أجل يف ذلك مع العلم أن القاضي اإلداري يف هذه احلالة ال ميلي على اإلدارة 
وى التدابري اليت تصرفها و ال ميلى عليها تدبري التنفيذ ، ولكن اإلدارة تتمتع هنا هبامش من احلرية يف تقدمي حمت

جديد جيب عليها اختاذها  .كما هو احلال عمليا عندما ترفض اإلدارة طلب مواطن و يستدعي الفصل فيه من 
مثل إلغاء ترخيص يستدعي التحقيق من جديد يف الطلب وفقا لشروط سليمة ومطابقة حجية الشيء املقضي فيه 

 1فالقاضي أيمرها إبعادة النظر يف حالة التقاضي .

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

على ما يلي : " عندما يتطلب األمر أو الحكم أو  02.00من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية  222تنص المادة  -1 

ص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها الختصاص الجهات القضائية اإلدارية باتخاذ تدابير القرار إلزام أحد األشخا
تنفيذ معينة ، لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة ، تأمر الجهة القضائية اإلدارية المطلوب منها 

 ذلك ، بإصدار إداري  جديد في أجل محدد ."
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 خالصة الفصل الثالث 

يعترب تنفيذ أحكام القضاء ، أحد الركائز اليت تقوم عليها دولة القانون ذلك أنه ال قيام لدولة القانون إال     
إبعالء مبدأ خضوع الدولة له و سيادة مبدأ الشرعية و ال قيمة هلذا األخري ما مل يقرتن مببدأ تقديس و احرتام 

يف اآلونة األخرية إىل وسيلة جد فعالة إلجبار اإلدارة على أحكام  القضاء ووجوب تنفيذها و هلذا تفطن املشرع 
تنفيذ األحكام القضائية فكانت الغرامة التهديدية . إال أن الوضع مازال غري واضحا خبصوص  هذه الوسيلة       

و ذلك ما بني مؤيد و معارض لتطبيق الغرامة التهديدية خاصة من طرف القضاء . وهلذا جيب توحيد املوقف 
أن هذه الوسيلة ألن عدم إمكانية توقيع الغرامة التهديدية ضد اإلدارات العمومية ينجر عنه املساس أبرز معامل بش

دولة القانون و استمرا نفاذ قرار إداري غري مشروع . وكم هي سلطة جد مهمة لقاضي اإللغاء إذا أحسن و أصر 
 على تطبيقها .

ا املشرع للقاضي اإلداري للنظر يف دعوى اإللغاء املقامة أمامه و اليت إال أنه ابلرغم من السلطات اليت منحه     
يستطيع هبا حتقيق العدل و املصلحة العامة ، فقد وضع له كذلك حدودا ال ميكن له أن يتجاوزها أو ابملعىن 

مر لإلدارة الدقيق جعله له قيودا ال ميكن له أن يتنصل منها فإن أعطى املشرع للقاضي اإلداري سلطة توجيه أوا
فإنه كذلك مل مينحها له ابملعىن الواسع بل جعل للقاضي حاالت ال ميكن له فيها القيام بذلك ، و إن أعطى 
املشرع للقاضي سلطة احللول حمل اإلدارة فإنه قيدها ألقصى درجة حىت تكاد تكون معدومة و هدف املشرع من  

تعدى القاضي اإلداري اختصاصه إىل اختصاص كل ذلك هو احلفاظ على مبدأ الفصل بني السلطات و عدم 
 السلطة اإلدارية .
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 خامتة 

 ملخص البحث :-1

تناولت هذه املذكرة سلطات القاضي يف دعوى اإللغاء يف اجلزائر ، ففين الفصل األول من هذه املذكرة و مبا أن 
حبثنا يدور حول دعوى اإللغاء تطرقنا إىل تعريف دعوى اإللغاء و متييزها عن ابقي الدعاوي اإلدارية و استعرضنا 

 الشروط الالزمة لرفع هذه الدعوى .من خالله إىل خصائصها و 

ويف الفصل الثاين تطرقنا إىل سلطات  قاضي اإللغاء يف الرقابة على الشروط الواجبة توافرها يف دعوى اإللغاء من 
جهة ، مث سلطاته يف الرقابة على مشروعية القرار اإلداري من جهة أخرى ، مث السلطات التحقيقية للقاضي 

 نح القاضي دورين للنظر يف الدعوى دور إجرائي ودور موضوعي و مميزات كل دور .اإلداري و اليت تتصف مب

ويف الفصل الثالث مث انتقلنا إىل معرفة سلطات القاضي اإلداري بعد التحقيق يف القضية و احلكم فيها وهي     
رف نوعا من احلدود سلطات مرتبطة بتنفيذ احلكم القضائي ، إال أن هذه السلطات املمنوحة للقاضي اإلداري تع

فاخرتان أن نذكر بعض االلتزامات املفروضة على القاضي اإلداري و اليت وضعت هبدف احلفاظ على مبدأ الفصل 
 بني السلطات و احلفاظ على مبدأ حياد القاضي .

 نتائج البحث :  -2

 بناء على النقاط املنتهجة يف املوضوع استخلصنا النتائج التالية :

قاضي اإلداري يف دعوى اإللغاء يستدعي وضع منظومة تشريعية هادفة و مصقولة إن تفعيل دور ال -
مدعمة ابلصالحيات و الوسائل املادية اليت متكن القاضي اإلداري فعال من أداء عمله و ضمان 

 استقالليته يف مجيع مراجل النظر يف الدعوى .
إن إعطاء سلطات واسعة للقاضي اإلداري يف جمال النظر يف دعوى اإللغاء يشكل أمهية معتربة على  -

خمتلف مناحي احلياة يف الدولة فإىل جانب أنه يكون قاعدة قضائية قوية على مستوى الدولة أي على 
لعدالة وعد  املستوى الكلي فهي كذلك على املستوى اجلزئي أي األفراد فهي تزيد من ثقة األفراد اب

ترددهم يف الدفاع عن حقوقهم لثقتهم الواسعة بعدالة القضاء خاصة أن األفراد يف اآلونة األخرية فقدوا 
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الثقة يف عدالة القضاء و أصبح هلم العديد من االنتقادات يف سري وهيكلة القضاء و طريقة معاجلتهم 
 للقضااي .

مبدى ما يتمتع به من مقومات علمية و عملية  سلطة قاضي اإللغاء يف اجلزائر تتمثل بشكل أساسي -
تؤهله ألنه يقضي يف الدعوى املقامة أمامه مبا حيقق العدالة وحيمي احلقوق اخلاصة ابملوظفني اإلداريني أو 
األفراد أو اهليئات العامة ) األشخاص املعنوية ( من اعتداء اإلدارة عليها ، فمىت توفرت تلك الشروط فإن 

قاضي اإللغاء هو النظر يف مد توافر شروط النظر يف دعوى اإللغاء هو النظر يف مدى  أول ما يتصدى له
توافر شروط النظر يف دعوى اإللغاء سواء أكانت الناحية الشكلية الالزمة لتحريك الدعوى أو من 

 الناحية املوضوعية من خالل النظر يف دعوى اإللغاء و إصدار حكم يف الدعوى .
يف دعوى اإللغاء ينحصر يف البحث عن مدى مشروعية القرار اإلداري أو عد   دور القاضي اإلداري -

املشروعية ، وذلك من خالل الطرق و الوسائل القانونية اليت يستطيع بوساطتها القاضي االطالع على 
العيوب اليت قد تشوب القرار اإلداري سواء أكان عيب االختصاص أو عيب الشكل و اإلجراءات 

 لقانون ) احملل ( و عيب االحنراف يف استعمال السلطة .وعيب خمالفة ا
مهمة الفرد إلثبات جتاوز اإلدارة وعد  مشروعية قراراهتا ، هي مهمة صعبة ، هلذا كان القاضي اإلداري  -

التدخل ملساعدة املدعى يف إثبات دعواه ، من أجل حتقيق التوازن بني اإلدارة اليت تتمتع ابمتيازات 
ني الفرد ، وذلك من خالل توجيه األمر لإلدارة لتقدمي املستندات اليت يراها ضرورية السلطة العامة وب

 للفصل يف الدعوى أو استدعاء ممثلها القانوين لتقدمي اإليضاحات الالزمة .
صالحيات أكثر للقاضي اإلداري  90.90أعطى املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  -

دور فعال و إجيايب يف الدعاوى اإلدارية عامة ويف دعوى اإللغاء خاصة ، فقد منحه  ، حبيث أصبح له
عدة وسائل للتحقيق يف هذه الدعوى من االستعانة خببري ومساع شهود واالنتقال ملعاينة األماكن ومضاهاة 

لة اخلطوط ، أو أية وسيلة أخرى من وسائل التحقيق اليت يراها ضرورية ومنتجة يف الدعوى كوسي
التسجيل ، وهذا كله من أجل تطبيق القانون و السهر على محاية مبدأ املشروعية من جهة ، ومحاية 

 حقوق و حرايت األفراد من تعسف اإلدارة من جهة أخرى .
إال أن أهم مشكلة تعرتض دعوى اإللغاء ، هي تنفيذ اإلدارة ألحكا  القضاء اإلداري ، فغالبا ما يواجه  -

ــرع الفرد الذي صدر احل ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  كم ابإللغاء لصاحله ابمتناع اإلدارة عن تنفيذ هذا احلكم. وهلذا وضع املشـ
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وسيلتني فعالتني يستطيع من خالهلا القاضي ضمان تنفيذ حكمه و مها إقرار املسؤولية لإلدارة املمتنعة  -
ملشرع سلطة النطق ابلغرامة التهديدية على عن التنفيذ ، إال أن العمل هبذه الوسيلة جد حمتشم فأعطى ا

اإلدارة إذا رفضت تنفيذ احلكم القضائي وهو دفع قوي يف جمال تنفيذ األحكا  القضائية ، إال أنه ابلرغم 
من ذلك تبقى هذه الوسيلة مبهمة من حيث تطبيقها و كيفية فرضها خاصة أهنا تدفع من جيب اخلزينة 

ع عن التنفيذ كما ميكن للقضاي أن يلغيها يف أي وقت فما فائدهتا العامة ال من جيب املوظف املمتن
 إذن ، إىل جانب القضاء مازال مرتددا يف أحكامه بني النطق هبا أو عد  النطق هبا .

 
فرض املشرع على القاضي قيود وحدود ال جيوز له أن يتعداها نظرا ملا يشكله منح القاضي السلطات  -

اإلدارية بصفة عامة و الدعوى اإلدارية بصفة خاصة من إخالل مببدأ الكاملة عند نظره يف الدعوى 
الفصل بني السلطات ، حبيث ال حيق للقاضي اإلداري أن ينصب نفسه مكان اإلدارة يف مباشرة نشاطها 

 نيابة عنها . 
ض مع والقاضي ال يعترب رئيسا إداراي أعلى هلا ، كما أنه ال ميلك سلطة رائسية عليها . ألن ذلك يتعار 

مهمة القاضي املتمثلة يف الرقابة على مشروعية القرارات اإلدارية من خالل إلغاء القرارات غري املشروعة  
 وجيب أن يتصف ابجلدية و النزاهة واملوضوعية و االستقالل التا  عن أطراف الدعوى .

 ا اإلداري .و أخريا فإن ذلك يتعارض مع مبدأ مسؤولية اإلدارة عن عد  مشروعية أسباب قراراهت
كما أن القاضي اإلداري ميلك يف هناية النظر يف الدعوى املقامة أمامه احلكم إما برد الدعوى ألي -

سبب من األسباب أو أن حيكم ابإللغاء سواء أكان جزئيا أو كليا يشمل كافة جوانب القرار اإلداري، 
فق عليها الفقه و استقرت عليها أحكا  فهذه هي املبادئ العامة اليت حتكم سلطة قاضي اإللغاء و اليت ات

 القضاء اإلداري .

 توصيات :-3

ضرورة إصدار تشريع يعيد النظر يف السلطة التقديرية الواسعة املمنوحة لإلدارة واليت تؤدي أحياان إىل خرق  -
 السلطة. اإلدارة ملبدأ املشروعية ، كما جيب إعادة النظر يف الرقابة اليت ميارسها القاضي اإلداري على هذه

العمل قانوان على إلزا  اإلدارة ابإلعالن الواضح عن قراراهتا خالل فرتة زمنية حمددة و مراقبتها قضائي  -
 وهبذا ميكن التقليل من اخلروقات اليت تنجم عن متاطل اإلدارة يف إعالن و تبليغ قرارهتا .
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إلجبار اإلدارة على احرتا  القواعد زايرة وعي الفرد و إعالمه ابلوسائل القانونية املوضوعة حتت تصرفه  -
 القانونية وقت إجراء التصرفات القانونية .

 ضرورة إعداد قضاة ذوي كفاءة عالية يف املنازعات اإلدارية . -
تسهيل إجراءات التقاضي إبلغاء شكليات غري ضرورية يف عريضة الدعوى واليت تؤدي أحياان ابملدعى إىل  -

 ختفيض الرسو  القضائية .خسارة دعواه نتيجة ذلك إىل جانب 
تفعيل دور القاضي بتوسيع اختصاصاته خاصة فيما خيص األوامر اليت يوجهها القاضي اإلداري لإلدارة  -

فيما خيص القرار موضوع الطعن أو املستندات اليت ختد  القضية وعد  االعتماد على مبدأ السر املهين 
 مهمة لصاحل املدعي عليها . الذي قد جتعله اإلدارة حجة ختفي من وراءها معلومات

التوسيع من إجراءات اإلثبات اليت يعتمد عليها القاضي اإلداري و تفعيل وسيلة التسجيل السمعي  -
 البصري ملا هلا من دور فعال يف كشف احلقيقة للقاضي .

 لغاء.ضرورة صياغة قوانني تعاقب اإلدارة و موظفيها يف حالة امتناع تنفيذهم ألحكا  قضائية صادرة ابإل -
وعد  االكتفاء إىل اإلشارة إليها مبواد يف قوانني خمتلفة ، و اليت ينتج عنها تنصل اإلدارة من تنفيذ هذه  -

القرارات . إىل جانب وضع آليات فعالة للقاضي اإلداري تسمح له مبراقبة مدى تنفيذ اإلدارة للحكم 
 القضائي أ  ال .

 و عد  متاديها يف إنكار الشيء املقضي به .ال بد من توعية اإلدارة بواجبها  يف التنفيذ  -
 ال بد من حترير أجال صارمة للتنفيذ للقضاء على مجود اإلدارة ، و تقصريها يف التنفيذ أو التأخري . -
لكي يصبح دور القاضي فعاال ال جيب أن يتوقف عند إصدار القرار بل جيب أن يستمر إىل مرحلة  -

فقط يف ذهنية املتقاضي إزاء الدولة ، بل و كذا يف إيديوجلية التنفيذ، هذا األمر يتطلب تغيريا ليس 
 اإلدارة.

إعطاء و توسيع أكثر سلطات للقاضي اإلداري يف جمال دعوى اإللغاء يستدعي إىل جانب النظر يف  -
الثغرات املوجودة يف النصوص التشريعية النظر إىل التطورات احلاصلة يف خمتلف تشريعات الدول األخرى 

ال و اليت كانت سباقة يف منح القاضي اإلداري سلطات ال حدود هلا يف جمال الدعاوي يف هذا اجمل
 اإلدارية مكنته من تفعيل دوره فيها ووسعت من جمال االجتهاد القضائي يف هذا اجملال . 
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 قائمة املصادر و املراجع :
 أوال : النصوص القانونية .

 . 6991دستور -

 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية املعدل و املتمم . 6911جوان  80املؤرخ يف  651-11األمر رقم  -

يتضمن القانون املدين  6955سبتمرب سنة  01املوافق  6995رمضان عام  08مؤرخ يف  50-55األمر رقم -
 متمم . معدل و

 املتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية . 0881يوليو سنة  65مؤرخ يف  89-81األمر -

 و املتعلق ابلبلدية . 85/81/6998املؤرخ يف  89-98القانون -

 و املتعلق ابلوالية . 85/81/6998املؤرخ يف : 80-98القانون -

 عد نزع امللكية من أجل املنفعة العامة .احملدد لقوا 05/81/6996املؤرخ يف  66-96رقم القانون -

، املتعلق ابختصاصات جملس الدولة و تنظيمه       6990ماي  98املؤرخ يف  86-90القانون العضوي رقم -
 و عمله .

 املتعلق ابحملاكم اإلدارية . 6991ماي  98املؤرخ يف  80-90القانون رقم -

 . 6996ملتضمن قانون املالية لسنة ا 6998ديسمرب  96املؤرخ يف  91-98القانون رقم -

 . 6990املتضمن قانون املالية لسنة  6996ديسمرب  60املؤرخ يف  05-96القانون رقم -

 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية . 0880فيفري  05املؤرخ يف  89-80قانون رقم -

احملدد  66-96لكيفيات تطبيق القانون و احملدد  05/85/6999املؤرخ يف  99/601املرسوم التنفيذي رقم -
 للقواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية .

 اثنيا : املراجع العامة و اخلاصة :

 أمحد حميو . -1

املنازعات اإلدارية .ترمجة فائز أجنق و بيوض خالد . الطبعة اخلامسة.ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، -
0889 . 
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 ال الدين موسى أمحد كم-2

 نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري ، دار اجلامعة اليمنية ، صنعاء ، بدون اتريخ نشر .-

 أمحد علي أمحد حممد الصغريي -3

 .0880القرار اإلداري يف كل من فرنسا و اإلمارات و دور احملاكم يف إلغائه ، دار الفكر العريب ، -

 أحسن بوسقيعة : -4

 . 0881، دار هومة ، سنة  0القانون اجلزائي اخلاص ، الطبعة الثالثة ، اجلزء الوجيز يف -

 إبراهيم سامل العقيلي :-5

إساءة استعمال السلطة يف القرارات اإلدارية دراسة مقارنة ، دار قنديل للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة -
 . 0880األوىل ، 

 إبراهيم عبد العزيز شيحا :-1

 ي ، والية القضاء اإلداري ، دعوى اإللغاء .القضاء اإلدار -

 إيهاب عبد املطلب :-5

أدلة اإلثبات و أوجه بطالهنا يف ضوء الفقه و القضاء ، املركز القومي لإلصدارات القانونية ، القاهرة ، -
 .0889الطبعة األوىل ، 

 ابية سكاكين : -0

 . 0881اجلزائر ، الطبعة الثانية ،  دور القاضي اإلداري بني املتقاضي و اإلدارة ، دار هومة ،-

 حسن السيد بسيوين :-9

دور القضاء يف املنازعة اإلدارية ، دراسة مقارنة للنظم القضائية يف مصر و فرنسا و اجلزائر ، عامل الكتب ، -
 . 6900القاهرة ، 

 محدي ابشا عمر : -68

   هومة للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، دون ذكرمبادئ االجتهاد القضائي يف مادة اإلجراءات املدنية ، دار -   
 . 0880الطبعة ، سنة 
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 رشيد خلويف :-11

قانون املنازعات اإلدارية ، شروط قبول دعوى جتاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل ، ديوان املطبوعات   -
 . 0886اجلامعية ، بن عكون ، اجلزائر 

 رمضان حممد بطيخ : -60

دارية   القرارات اإلدارية و مبدأ املشروعية  ، جامعة الدول العربية و ديوان املظامل، أوجه إلغاء القرارات اإل-
 . 0885اململكة العربية السعودية ، 

القضاء اإلداري ) القرارات اإلدارية و مبدأ املشروعية ( ، أركان القرار اإلداري ، جامعة الدول العربية ديوان -
 . 0885السعودية ، املظامل ، اململكة العربية 

 سائح سنوقة :-13

 .0886، دار اهلدى ، اجلزائر ، الطبعة األوىل ، -نصا و تعليقا ، شرحا و تطبيقا –انون اإلجراءات املدنية ق-

 سحر عبد الستار إمام يوسف :-61

 . 0885دور القاضي يف اإلثبات ، دراسة مقارنة ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، الطبعة األوىل ، -

 ي :و سليمان حممد الطما-65

 . 6951قضاء اإللغاء ، الكتاب األول ، دار الفكر العريب ، اإلسكندرية ، -

، الطبعة السادسة ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، النظرية العامة للقرارات اإلدارية ، دراسة مقارنة  -
6996 . 

 . 6905دار الفكر العريب ، القاهرة ، الوجيز يف القضاء اإلداري ، دراسة مقارنة ، -

 شفيقة بن صاولة :-11

 . 0868إشكالية تنفيذ اإلدارة للقرارات القضائية اإلدارية ، دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ، اجلزائر ، -

 طاهري حسني :-11

 . 0885شرح وجيز لإلجراءات املتبعة يف املواد اإلدارية ، دار اخللدونية ، اجلزائر ، -

 عايدة الشامي :-60
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 .0880خصوصية اإلثبات يف اخلصومة اإلدارية ، دار الفتح للتجليد الفين ، اإلسكندرية ، -

 عبد الرزاق أمحد السنهوري :-11

الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ، نظرية االلتزام بوجه عام ، اإلثبات ، أاثر االلتزام ، منشورات احلليب -
 . 6990، لبنان ، اجلزء الثاين ، الطبعة الثالثة ،  احلقوقية ، بريوت

 عبد الرؤوف هاشم بسيوين : -22

اإلسكندرية ، الطبعة   املرافعات اإلدارية ، إجراءات رفع الدعوى اإلدارية و حتضريها ، دار الفكر العريب ، -
 . 0885األوىل ، 

 عبد الغين بسيوين عبد هللا :-21

 . 6991املعارف ، اإلسكندرية ، مصر ، القضاء اإلداري ، مشأة -

 عبد هللا مسعودي :-22

الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، دار هومة للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، الطبعة الثانية ، -
0868 . 

 عبد هللا عبد العظيم جيزة :– 23

 . 6956،  أاثر احلكم ابإللغاء ، دار الفكر العريب ، الطبعة األوىل-

 عبد الرزاق أمحد السنهوري : -24

منشورات احلليب –آاثر االلتزام –الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ، نظرية اإللتزام بوجه عام ، اإلثبات -
 . 6990احلقوقية ، بريوت ، لبنان ،اجلزء الثاين ، الطبعة الثالثة ، سنة 

 العزيز عبد املنعم خليفة :عبد -25

 .0889الطعن إبلغاء القرار اإلداري يف الفقه و قضاء جملس الدولة ، مطبع دار احلسني ،  أوجه-

 .0880االحنراف يف استعمال السلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، -

 ، مصر . إجراءات التقاضي و اإلثبات يف املنازعات اإلدارية ، منشأة املعارف ، االسكندرية-
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 عزالدين مرداسي :-21

 . 0885الغرامة التهديدية يف القانون اجلزائري ، دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ، اجلزائر ، -

 عمار بوضياف : -05

اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، دراسة تشريعية و قضائية وفقهية ، دار اجلسور للنشر      دعوى -
 . 0889، اجلزائر ، الطبعة األوىل ، و التوزيع 

 . 0885القرار اإلداري ، دراسة تشريعية قضائية فقهية ، اجلسور للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، الطبعة األوىل ، -

 مار عوابدي :  ع-22

 . 0885دعوى تقدير الشرعية يف القضاء اإلداري ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ، -

، نظرية الدعوى اإلدارية ، ديوان املطبوعات 0النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري ، ج-
 اجلامعية اجلزائرية ، اجلزائر .

 . 0885اإلداري ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، الطبعة الثالثة ، القانون -

نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة العامة و القانون اإلداري ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، -
 . 6999اجلزائر، الطبعة الثانية ، 

 حممد الصغري بعلي : -09

 . 0885فة اإلدارية ( ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، احملاكم اإلدارية ) الغر -

 . 0885القضاء اإلداري ، دعوى اإللغاء ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، احلجار ، عنابة ، -

 .0889الوسيط يف املنازعات اإلدارية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عناية -

 . 0889ر العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة النظام القضائي اإلداري اجلزائري ، دا-

 . 0868الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، -

 حممد عبد احلميد أبو زيد : -98

 . 0885املرجع يف القانون اإلداري ، مطبعة العشري ، الطبعة الثانية ، -
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 معوض عبد النواب : -31  

 . 6990اإلدارية و صيغها ، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية ، الطبعة الثالثة ، الدعوى -

 حممد فؤاد مهنا :-32

 . 6959دئ و أحكام القانون اإلداري يف مجهورية مصر العربية ، القاهرة ، مبا-

 حممود سامي مجال الدين : -99

 . 0881القضاء اإلداري ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، -

 مصطفى أبو زيد فهمي : -91

 .6990القضاء اإلداري و جملس الدولة ، قضاء اإللغاء ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، القاهرة ، مصر ، -

 حممد ابهي أبو يونس : -95

 .0886الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار اإلدارة على تنفيذ األحكام اإلدارية ، دار اجلامعة اجلديدة ، سنة -

 مال وصفي الرفاعي :مصطفى ك-91

 أصول إجراءات القضاء اإلداري ، األحكام و تنفيذها ) الكتاب الثاين ( ، مكتبة األجنلو مصرية .-

 مصطفى جمدي هوجة  :-31

 . 6990اإلثبات يف املواد اجلنائية يف ضوء أحكام حمكمة النقض ، دار املطبوعات اجلامعية ، -

 حممد شكري سرور : -32

عامة لإللتزام يف القانون املدين املصري ، دار النهضة العربية للطبع و النشر و التوزيع ، موجز األحكام ال-
 . 6995القاهرة،

 مسعود شيهوب : -99

 .0889املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ، الطبعة اخلامسة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، -

 حلسني بن شيخ آت ملواي :-18

 . 0880ت يف املنازعات اإلدارية ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ، مبادئ اإلثبا-
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 . 0880املنتقى يف قضاء جملس الدولة ، اجلزء األول ، دار هومة ، اجلزائر ، -

رابعة، دروس يف املنازعات اإلدارية ، وسائل املشروعية ، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع ، اجلزائر ، الطبعة ال-
0889 . 

 . 0881املنتقى يف قضاء الدولة   اجلزء الثاين ، دار هومة ، اجلزائر ، -

 انصر لباد : -16

 . 0868جيز يف القانون اإلداري ، دار اجملدد للنشر و التوزيع ، سطيف ، الطبعة الرابعة ، الو -

 نواف كنعان :  -10

 . 0880القضاء اإلداري ، دار الثقافة ، عمان ، -

 املراجع ابللغة الفرنسية : -9

1- A.DE LAUBADERE. TRAITE De Droit Administratif..11ème 
Ed.LGDj.Paris.1987. 

2- Delaubadere Andre.Venézia (j.c) Gaudemet (y) 
Traite de Droit Administratif. Paris.1999. 
3- Debbash Charles.Contentieux Administratif.Dalloz. Paris. 
1978. 4- Debbasch charles et Jean Claude Ricci. Contentieux 
administratif. Dalloz. 7edition.1999. 
5- Francis- Paul Denoit. Le Droit Administratif Français. 
Librairie Dalloz. Paris. 1968. 
6- Jean- François Lachaume : Les Grandes décisions de la 
jurisprudence, droit administratif, 1997, Presses universitaires de 
France. 
7- Jean - Urbaline .Droit Administratif.. Dalloz. 22 Eddition.2008. 
8- Aude  Rouyére  Jean Francois. Droit Administratif. 
Université de Bordeaux .2004. 
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9 - Christophe Guettier : l’administration et l’exécution de 
Justice , Actualité juridique de droit administratif, 20 juillet / 20 
aout 1999 spécial.  

10-  A. MAHIOU. Cours des institutions
 administratives.2 ème éddition.OPU.Alger.1979. 

 

 املوسوعات القضائية : -05

 . 6909القضائية ، العدد الرابع  اجمللة-6

 . 0889اجمللة القضائية ، العدد األول ، -0

 . 6990اجمللة القضائية ، العدد األول ، -9

 . 0889جملة جملس الدولة ، العدد الثالث ، -1

 . 0889جملس جملس الدولة ، العدد التاسع ، -5

 . 6999،  9جملة القضائية للمحكمة العليا ، العدد -1

 . 0880جملس الدولة ، العدد األول ،  جملة-5

 . 6999اجمللة القضائية ، العدد الثاين ، -0
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ــرس  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  الفهـــ

  إهداء 
  شكر وتقدير

 10 مقدمة
 17 الفصل األول : تعريف دعوى اإللغاء و أوجه اإللغاء 

 18 املبحث األول : دعوى اإللغاء 
 01 املطلب األول : الشروط العامة لدعوى اإللغاء 

 01 املطلب الثاين : انتفاء الدعوى املوازية  
 01 املطلب الثالث : شرط القرار حمل الدعوى  
 01 املطلب الرابع : شرط التظلم اإلداري املسبق 

 01 املطلب اخلامس : اإلجراءات و املواعيد 
 01 املبحث الثاين : أوجه اإللغاء الواجب توفرها يف القرار اإلداري حمل اإللغاء

 00 املطلب األول : عيب عدم االختصاص 
 01 املطلب  الثاين : عيب الشكل و اإلجراءات  

 01 املطلب الثالث : عيب االحنراف ابلسلطة              
 01 املطلب الرابع : عيب خمالفة القانون 

 08 املطلب اخلامس : عيب انعدام األسباب 
 01 املطلب السادس : الفصل يف دعوى اإللغاء 

 11 الفرع األول : عريضة افتتاح الدعوى 
 10 الفرع الثاين : مرحلة التحقيق يف دعوى اإللغاء 

 13 املطلب الثالث : مرحلة احلكم يف دعوى اإللغاء 
 11 الفصل الثاين : سلطات القاضي اإلداري يف الرقابة على الشروط و التحقيق يف دعوى اإللغاء  

 30 املبحث  األول  : سلطات قاضي اإللغاء يف رقابة شروط الدعوى  
 30 املطلب األول : سلطة إاثرة بعض األوجه يف اخلصومة تلقائيا 

 31 الفرع األول : مسألة االختصاص 
 11 الفرع الثاين : مسألة اآلجال 

 11 الفرع الثالث : شرط الصفة واملصلحة و اإلذن إذا ما اشرتطه القانون 
 11 الفرع الرابع : سلطة مراقبة حالة العريضة االفتتاحية و تصحيحها 

 10 املطلب الثاين : سلطة مراقبة أوجه الطعن ابإللغاء 
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 10 الفرع األول : عيب عدم االختصاص 
 18 الفرع الثاين : عيب الشكل و االجراءات 
 71 الفرع الثالث : عيب االحنراف ابلسلطة 

 80 الفرع الرابع : عيب انعدام السبب يف القرارات اإلدارية 
 87 الفرع اخلامس : عيب خمالفة القانون 

 001 الفصل الثالث : سلطات قاضي اإللغاء يف مرحلة تنفيذ احلكم والقيود املفروضة عليه  
 003 املبحث األول : وسائل تنفيذ أحكام اإللغاء  

 003 املطلب األول : الوسيلة املدنية ) الغرامة التهديدية ( 
 001 الفرع األول : تعريف الغرامة التهديدية 

 008 الفرع الثاين : مميزات و خصائص الغرامة التهديدية 
 000 الفرع الثالث : سلطة القاضي اإلدارية ابلنظر يف الغرامة التهديدية 

 008 املسؤولية عن عدم تنفيذ األحكام القضائيةاملطلب الثاين : تقرير 
 008 الفرع األول : املسؤولية اجلزائية

 008 الفرع الثاين : أركان جرمية االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية.
 010 الفرع الثالث : إجراءات رفع الدعوى اجلزائرية

 010   اإلدارياملبحث  الثاين : القيود املفروضة على القاضي 
 011 املطلب  األول : احللول حمل اإلدارة  

 011 الفرع األول : ماهية احللول 
 013 الفرع الثاين : استثناءات مبدأ احللول 
 011 املطلب الثاين : توجيه أوامر لإلدارة 
 011 الفرع األول : توجيه األوامر لإلدارة 

 017 الفرع الثاين : تقلب موقف القاضي اإلداري 
 011 خالصة الفصل الثالث

 031 اخلامتة 
 033 قائمة املصادر و املراجع

 

 

 


