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مقدمـة:
إن إلادارة العامة بصدد تنظيمها ملختلف املرافق العامة تستعمل وسائل قانونية ومادية إلصدار
إلادارةة وإبرا العقود إلادارةة وذاا لتققيق املصحةة العامة ن ررةق إباا احةااات العامة
القرارات إ
واملقافظة نلى النظا العا  ،ولضمان تققيق ذلك تتمتع إلادارة العامة بمجمونة م إلامتيازات أثناء
ممارستها إلختصاصاتها مثل سلطات الضاط إلاداري ،سلطة التنفيا املاابر واحجبري للقرارات إلادارةة،
سلطة توقيع العقوبات مثل تعديل العقد ،فسخ العقد ،تسليط غرامات ،ذاه إلامتيازات تعرف بالشروط
إلاستثنائية غير املألوفة في القانون احخاص ،وال تمس بمادأ املساواة بين أرراف العالقة القانونية بما أنها
قررت لتققيق املصحةة العامة.
لك ممارسة إلادارة إلختصاصاتها وإمتيازاتها تجعل أنشطتها بديدة إلاحتكاك بققوق ألافراد
وحرةاتهم ويشكل خطرا نلى النظا القانوني حةقوق وحرةات إلانسان وألحكا فكرة الدولة القانونية
ومادأ املشرونية مما يولد منازنات إدارةة وقضائية بين إلادارة وألاشخاص ،ألامر الاي يستدعي تقرةك
كل أنوا الرقابة لضمان أنمال إلادارة بصورة تضم مادأ العدالة وحماية املصحةة العامة م كافة
مخارر الفساد والايروقرارية وإنتداءات ألااهزة إلادارةة ،وتمثل الدنوى إلادارةة الوسيلة القانونية
والقضائية ألاصيلة لتقرةك الرقابة القضائية نلى أنمال إلادارة العامة غير املشرونة وترتيب احجزاءات
القضائية ضدذا ،كاحجزاء املتعلق باحةكم بإلغاء القرارات غير املشرونة بواسطة دنوى إلالغاء أو احةكم
باملسؤولية والتعوةض ن ألانمال إلادارةة الضارة بواسطة دنوى التعوةض.إ
وتأسيسا نلى ما تقد ذكره ،فإن املنازنات ألادارةة في معناذا الواسع تتألف م مجمو الدناوى
الناامة ن نشاط إلادارة وأنوانها أثناء قيامهم بوظائفهم ،أما املعنى الدقيق للمنازنات إلادارةة فتشملإ
اميع النزانات التي تنجم ن أنمال السلطات إلادارةة والتي يعود الفصل فيها للقضاء إلاداري إوحسب

قواند قانونية وقضائية معينة ،ويعرفها ألاستاذ بسيوني بأنها " الوسيلة القانونية التي يكفلها املشرع
لألشخاص لحماية حقوقهم في مواجهة إلادارة عن طريق القضاء"
ولالملا بأغلب املسائل التي يثيرذا موضو املنازنات الادارةة ،سوف نتطرق الى مادأ املشروني ــة
ق للدنوى الادارةة إكوسيلة م وسائل املشرونية (املقور الثاني) ،ثم
كاساس لها) املقور ألاو إل) ،ثم نتطر إ
نتطرق لدنوى الالغاء (املقور الثالث) ،و دنوى التعوةض (إاملقور الرابع)إ.إ
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املحور ألاول :مبدأ املشروعي ــة
يتصل مادأ املشرونية بفكرة دولة القانون والتي تعني م اهة خضو الدولة للقانون في كل
صور نشارها واميع التصرفات وألانمال الصادرة ننها ،وم اهة أخرى سعي الدولة الى فرض حكم
القانون نلى اميع ألافراد والهيئات املركزةة واملقلية واملرفقية ،وم ذنا تبرز العالقة بين مفهو الدولة
القانونية ومادأ املشرونية ،ذلك أن إلزا احةكا واملقكومين باحخضو لقواند القانون وتقكم ذاا
ألاخير في تنظيم وضاط سائر التصرفات والنشارات لهو مظهر يؤكد قانونية الدولة ،1لاا سوف نتطرق
ملفهو ذاا املادأ ) املاقث ألاولإ) ،و مختلف مصادره (املاقث الثاني)إواذم ضمانات تطايقه ) املاقث
الثالث) ،الى ان نأتي لتبيان اذم الاستثناءات الواردة نليهإ) املاقث الثالث).إإ
املبحث ألاول:إإإمفهوم مبدأ املشروعية
يعد مادأ املشرونية أحد أذم ماادئ القانون نلى إلارالق ملا له م أثر نلى صعيد نلم القانون
الاو إل)إ
ككل بمختلف فرونه العامة واحخاصة ،لاا يستوقفنا ألامر نلى ضرورة تقديد املقصودإبه (املطلب إ
ثم تبيان مجال تطايقه (املطلب الثاني) ،إومختلف مصادره (املطلب الثالث).إ
املطلب ألاول:املقصود بمبدا املشروعية
سنتطرق في مقصود مادأ املشرونية إلى تعرةفه (الفر ألاولإ)إو بروط تطايقه (الفر الثاني).إ
الفرع ألاول  :تعريف مبدا املشروعية
مادأ املشرونية في معناه الواسع يعني سيادة القانون ،أي خضو اميع ألاشخاص بما فيها السلطة
العامة بكل ذيئاتها وأاهزتها للقواند القانونية السارةة املفعول بالدولة ،وةمثل مادأ املشرونية الضابط
العا للدولة في نالقاتها املختلفة مع ألافراد فال يجوز لها راقا لهاا أن تأتي سلوكا مخالفا للقانون
بإصدار قرار إغير مشرو وإن بادرت الى ذلك فعلى القضاء احةكم بإلغاء القرار مقافظة نلى دولة
القانونإ ،2كما يمثل املادأ م اهة أخرى حماية حةقوق ألافرد فلو أخانا نلى سبيل املثال حق امللكية
وذو حق ثابت في دساتير الد إول ومكرس في القوانين فإن إلانتداء نلى ذاا احةق بماابرة إاراء نز
امللكية للمنفعة العامة م قال إحدى احجهات إلادارةة دون مراناة اوانب إارائية فإن قرار النز غير
مشرو ومآله الاطالن ،وم ذنا فلوال مادأ املشرونية ال ضا حق امللكية .إ
1إ  -وادى ثابت ،مادأ املشرونية ،دار النهضة ،القاذرة ،1991 ،صإ.19إ
2إ -نالونة فادي نعيم اميل ،مادأ املشرونية في القانون الاداري وضمانات تققيقه ،ماكرة لنيل دراة املااستير في القانون العا  ،كلية
الدراسات العليا  ،اامعة النجاح الورنية ،نابلس ،فلسطين ،1111 ،ص .11إ
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أما املشرونية إلادارةة فمعناذا خضو ألانمال والتصرفات الصادرة ن إلادارة العامة للنظا
القانوني السائد في الدولة بمختلف قوانده كما أن املادأ يصون حرةاتهم م تعسف إلادارة في إستعمال
إمتيازاتها ،ألن إستعمال ذاه إلامتيازات مقيد بدواعي املصحةة العامة ،وال يجوز لإلدارة إتخاذ قرارات
وإاراءات الضاط خارج إرار دوافع احةفاظ نلى النظا العا 3إ.إ
الفرع الثاني :شروط تطبيق مبدأ املشروعية :
تتمثل اذم بروط تطايق مادأ املشرونية في ألاخا بمادأ الفصل بين السلطات (أوال)إوالتقديد
الواضح الختصاصات إلادارة (ثانيا)إوواود رقابة قضائية فعالة(ثالثا).إ
أوال :ألاخذ بمبدأ الفصل بين السلطات:
يقصد بمادأ الفصل بين السلطات توزيع وظيفة الدولة نلى ذيئات مختلفة وهي السلطة
التشريعية ،السلطة التنفيدية والسلطة القضائية ،بقيث يجب أن ال تتركز ذده السلطات في ذيئة واحدة
مما يترتب ن ذلك م اثار بالغة احخطورة أذمها حدوث تعسف م ررف السلطة املسيطرة ،فلو أوكلت
مهمة التشريع والتنفيا والقضاء لسلطة واحدة كالسلطة التنفيدية ال تولد ن ذلك سلطة قهرةة ال
تسلم بخضونها لحجزاء أو وقوفها لحةساب أما القضاء مادا أنه اهاز تابع لها ،م أال ذلك ذذب
الفقيه" مونتيسكيو" الى القول أن السلطة توقف بالسلطة ،بمعنى أن تعدد السلطات كفيل بإحداث
نو م الرقابة نلى كل سلطة حتى ال تنفرد بالقرار بما يؤدي في النهاية الى إحترا مادأ املشرونية.4إ
ثانيا -التحديد الواضح الختصاصات إلادارة:
لكي يتجسد مادأ املشرونية الادارةة بمعناه الدقيق وذو خضو أنمال الهيئات الادارةة للقانون
يجب أن تقدد إختصاصات الادارة العامة في قوانين ولوائح تنظيمية ،وإذا قامت الادارة بإصدار قرارات
خارج نطاق إختصاصاتها فعملها غير مشرو  ،والسبب في إلزامية تقديد صالحيات السلطة التنفيدية
التشريعية واضةة ونادة ما يتكفل الدستور ببيان مجالها،
إ
دون سواذا يراع الى كون صالحيات السلطة
كما أن وظائف السلطة القضائية واضةة فهي تتولى الفصل في املنازنات بما يقره القانو إن ،وةاقى
إلابكال بالنساة للسلطة التنفياية إنتاارا م أنها السلطة الاكثر نالقة واحتكاكا باألفراد وأكثرذا م
 - 3بعلي مقمد صغير بعلي ،الوايز في املنازنات الادارةة،إدار العلو  ،ننابة ،1112 ،ص.10
 - 4أنظر زكنة سال ناد احةميد مقمد ،الرقابة القضائية نلى مشرونية القرارات الادارةة:إدراسة مقارنة ،ماكرة لنيل دراة املاايستر في
القانون الاداري ،كلية القانون والسياسة ،الاكاديمية العربية املفتوحة ،الدنمارك ،1110 ،ص .19
4

من إعداد الدكتور  :بزغيش بوبكر

محاضرات في املنازعات إلادارية

حيث ألانوان...إاحخ ،بما يفرض تقديد مجال إلاختصاص تقديدا نلى ألاقل في أصوله وأحكامه العامة
بما يكفل إحترا املشرونية مادأ و يضم ند تعسف الادارة في استعمال سلطتها.إإإ
ثالثا  -وجود رقابة قضائية فعالة:
إ

بما أن مادأ املشرونية يفرض توزيع الاختصاص بين أاهزة الدولة ،وبالتالي ينجم ن مخالفة

قواند الاختصاص ازاء توقعه السلطة القضائية ،ونليه فم الضروري أن تكون ذناك سلطة قضائية
تتولى ت إوقيع احجزاء في حالة ثاوت التجاوز أو احخرق للقانون ،فلو تصورنا أن السلطة الادارةة أصدرت
قرارا غير مشرو فقامت بفصل موظف ن وظيفته دون تمكينه م ممارسة حقه في الدفا ن نفسه
أو دون تاليغه حةضور احجلسة التأديبية ،فإنها في ذاه احةاالت تجاوز القانون وانتبر قراراذا غير مشرو
ويعود للقضاء املختص احةكم بعد مشرونية القرار إوم ثم إلغائه5.إ
املطلب الثاني  :مجال تطبيق مبدأ املشروعية
يتقدد نطاق تطايق مادأ املشرونية م حيث تدرج القواند(إالفر الاولإ) ،وم حيث سلطات الدولة
(الفر الثاني).إ
الفرع ألاول  :من حيث تدرج القواعد
ان مادأ املشرونية بمعناه الواسع ال يعني فقط احخضو للقانون بمعناه الضيق كمجمونة
نصوص صادرة ن السلطة التشريعية ،و انما يشمل مختلف القواند القانونية في الدولة سواء املكتوبة
بدءا م الدستور ،التشريع العادي واملعاذدات والاتفاقيات الدولية إ إو النصوص التنظيمية م قرارات
ولوائح ،كما يمتد سرةان مادأ املشرونية ليشمل القواند غير املكتوبة ،كالعرف واملاادئ العامة للقانونإ.6إ
يتطلب تطايق مادأ املشرونية بمعناه الواسع احترا التدرج املادي والعضوي او ما يسمى
باملشرونية املادية و املشرونية الشكلية،فاملشرونية املادية تقتض ي بأن تقتر القاندة القانونية م
ذات السلطة التي وضعتها تطايقا للمادأ القائل"احتر القانون الاي وضعته لنفسك" ،كما تقتض ي ان
تقتر احجهات الادارةة الادنى القواند القانونية الصادرة م احجهات الادارةة الانلى،إوما يبرر ذلك ذو ان
القواند القانونية هي بطايعتها ملزمة والقول بمخالفتها يعني القضاء نلى الزاميتها.إ
 - 5زكنة سال ناد احةميد مقمد ،املراع السابق ،ص 12إ.
 - 6املراع نفسه ،ص .11
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اما فيما يتعلق باملشرونية الشكلية فإنها تتعلق بتعديل او الغاء القواند القانونية ،فكل سلطة
ترةد أن تصدر قاندة قانونية(إسواء نلى بكل نص تشريعي ،قرار تنظيمي)إيجب نليها أن تراعي القواند
القانونية الصادرة م السلطات و احجهات العليا .وملا كانت السلطة التشريعية حسب تعاير "روسو"إاملعبر
الوحيد ن ارادة ألامة إفإنها تعد انلى مرتاة م السلطتين التنفياية والقضائية ،إنه تدرج في قوة
القواند القانونية تاعا للتدرج في وضع السلطات ،فيواد في القمة الدستور ،وتليه املعاذدات إ إوالقانون
العادي ثم املراسيم ،وم ثم ال يستطيع القانون أن يخالف الدستور وال يستطيع املرسو أن يخالف إ
القانونإ .إوتاعا للشق الشكلي ملادأ املشرونية فنفس املادأ ينطاق نلى أنمال إلادارة ،فتعتبر ألانمال
الصادرة ن احجهات ألانلى مقيدة لتلك التي تصدر ن احجهات ألادنى،وذاا ما يسمى بالتدرج العضويإ7إ.إ
الفرع الثاني  :من حيث سلطات الدولة
يطاق مادأ املشرونية نلى كل السلطات املتواادة في الدول سواء كانت تشريعية (اوال)إاو تنفياية
(ثانيا)إأو قضائية (ثالثا)إ.
أوال:السلطة التشريعية:
إذا كانت مهمة السلطة التشريعية في الدولة ذو إقتراح القوانين ومناقشتها و املصادقة نليها بقسب
ى ،الا أنها مقيدة أثناء قيامها بالعملية
ما تقرر القواند العامة الواردة في الدستور وفي القوانين ألاخر إ
التشريعية بمادأ املشرونية ،فم اهة نجد دستور  1991حدد مجاالت التشريع في املادتين  121و121
منه ،و بالتالي نلى السلطة التشريعية أن تقتر ذاه املجاالت و ال تتجاوزذا ،كما أن دستور  1991حدد
نصابا معينا القتراح القوانين فواب احخضو له ،وإذا حدد لها القانون اهة داخلية معينة تمارس سلطة
تسيير الهيئة التشريعية وتاين قواند نملها والعالقة فيما بينها وبين احةكومة ورسم احجوانب إلاارائية
للعملية التشريعية واب في كل احةاالت احخضو لهاه القواند8.إإ
ثانيا:السلطة التنفيذية:
إذا كانت املهمة الاساسية للسلطة التنفياية ذو تنفيا القوانين وإباا احةااات العامة واملقافظة
نلى النظا العا وذاا بفعل إمتالكها للعديد م الهياكل واستخدامها لألنوان العموميين ،الا أنها هي
 - 7ثروت بدوي ،تدرج القرارات الادارةة و مادأ الشرنية ،دار النهضة العربية ،القاذرة ،1112 ،ص  10و ما يليها.إ
 8ااع املادتين  121و 121م الدست إورإ.إ
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ألاخرى ملزمة في نملها بمراناة مادأ املشرونية ،فإذا كان القانون يجيز لها إستعمال إمتيازات السلطة
العامة كإتخاذ إاراءات الضاط إلاداري مثل غلق الطرةق فإن ذاا مقيد بدواعي احةفاظ نلى النظا
العا الاي يستوااه القانون ،كما أن سلطتها في إتخاذ القرارات التنظيمية في مختلف املجاالت مقاط
بمجمونة م القواند القانونية ،وأي خروج لهاه القواند م اانبها ينجم ننه بطالن أنمالها.9إ
ثالثا:السلطة القضائية :
إذا كانت مهمة القضاء في كل الدول هي الفصل في املنازنات املعروضة نليها راقا لإلاراءات
والكيفيات التي حددذا القانونإ ،فإن السلطة القضائية هي ألاخرى ملزمة باحخضو ملادأ املشرونية في
أنمالها ،فإذا كان قانون إلااراءات املدنية وإلادارةة قد رسم قواند إلاختصاص النوعي بتوزيع
إلاختصاص بين القضاء العادي وإلاداري أو داخل الهيئات القضائية العادية وإلادارةة ،فإنه ال يجوز
حجهة قضائية ذات رابع إداري مثال أن تفصل في منازنة مدنية هي م إختصاص املقاكم إلادارةة.10إ
املبحث الثاني :مصادر مبدأ املشروعية:
تنقسم مصادر مادأ املشرونية الى مصادر مكتوبة (إاملطلب الاولإ) ،ومصادر غير مكتوبة (املطلب الثاني).إ
املطلب ألاول:املصادر املكتوبة:
يقصد باملصادر املكتوبة مجمونات مدونة تقتوي نلى قواند قانونية ملزمة تتفاوت في دراة قوتها
القانونية.إفنجد الدستور في القمة (الفر الاو إل) ،ثم تليه املعاذدات (الفر الثاني) ،ثم التشريع العادي
(الفر الثالث) ،و اخيرا التشريع الفرعي (الفر الرابع).إ
الفرع ألاول:الدستور:
يعتبر الدستور املصدر ألاول ملادأ املشرونية ،بقيث يعتبر القانون ألاساس ي ألاسمى في كل دولة
وةمثل قمة ذر النصوص القانونية وأنالذا مرتاة ،ويستمد الدستور نلو املرتاة م مصدرة أساسيين
أحدذما موضوعي وألاخر بكلي ،فاملصدر املوضوعي يتمثل في أن الدستور يتكفل بضاط أذم وأخطر
نالقة الا وهي نالقة احةكا باملقكومين ،فهو الاي يقدد صالحيات تنظيم نمل السلطات الثالث كما
 - 9فؤاد العطار  ،مقمد كامل ليه ،الرقابة القضائية نلى انمال الادارة ،دار النهضة ،القاذرة ، 1910 ،ص11إ.
10إ-إالمرجع نفسه ،ص .12
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يقدد احةقوق واحةرةات التي يتمتع بها ألافراد داخل الدولة كما ياين نظا احةكم في الدولة ،11وبالتالي
يجب نلى الادارة إحترا القواند الدستورإةة وند مخالفتها ،فإذا ااء في الدستور أن الدولة تكفل تكافئ
الفرص بين املوارنين و أن املوارنين لدى القانون سواء وذم متساوون في احةقوق والواااات ،ال تمييز
بينهم في احجنس واللغة ،فإن بهاي املادأي قد يضم مادأ تكافئ الفرص ومادأ املساواة ،12وةكون نلى
اهة الادارة الالتزا بهاي املادأي  ،فإذا فرقت الادارة في املعاملة بين املوارنين بأن منقت وظيفة ألحد
دون ألاخر رغم تماثلهم في املركز القانوني فإن تصرفها مخالف ملادأ املشرونية الاي مصدره الدستورإ ،أو
إذا رفضت تعيين موظف نلى أساس إنتمائه حةزب معارض أو بسبب معتقداته ،كما لو رفضت إدارة
احجامعة رلب رالب اامعي يرةد إلالتقاق باألحياء احجامعية وإستوفى كل الشروط لك رفضته نلى
أساس أنه يدي بالديانة املسيقية فإن الادارة خالفت املادأ.إ
أما املصدر الشكلي فيتمثل في مساذمة الشعب بصفة ماابرة في إقرار الوثيقة الدستورةة ،وذاا
بإنتمادذا لطرةق إلاستفتاء وذو ألاسلوب الغالب في الدولة احةديثة .13إ
الفرع الثانـي :املعاهدات:
تعد املعاذدات الدولية بعد التصديق نليها م ررف إ إرئيس احجمه إورإةة و نشرذا في احج إرةدة
الرسمية مصدرا م مصادر املشرونية ،و فور التصديق نليها تصاح املعاذدة ازء م التشريع الداخلي و
يعترف لها الدستور بطابع السمو نلى القانون و بإنتاارذا تقوي قواند قانونية واااة إلاحترا م اانب
سلطات الدولة فال يجوز حجهة إلادارة أن تنتهك بتصرفاتها ما تضمنته ذاه املعاذدات م أحكا و إال
أصاقت تصرفاتها و أنمالها غير مشرونة و اديرة باإللغاء  ،14و إذا حدث تعارص بين القانون و املعاذدة
فتطاق أحكا املعاذدة و ذاا ما يأخا به القانون الفرنســي15إ.إ

 - 11نالونة فادي نعيم اميل ،املراع الساق ،ص.11
 - 12أنظر المادة  21من دستور احجزائر لسنة  ،1996الصادر بمواب املرسو الرئاس ي رقم  ،230املؤرخ في  07ديسمبر ،1996يتعلق
ٕباصدار نص تعديل الدستور ،املصادق نليه في استفتاء  10نوفمبر  ،1996ج ر ج ج ندد  ،76لسنة  ،1996معدل ومتمم بمواب القانون
ٔ
رقم -02إ ،13املؤرخ في  10افرةل  ، 2002ج ر ج ج ندد  25لسنة  ،1111وبمواب القانونإ رقم - 08إ ،19املؤرخ في  15نوفمبر  ،2008ج ر ج
ج ندد  13لسنة إ ،2002وبمواب القانون رقم  ،11-11املؤرخ في  11مارس  ،1111ج ر ج ج  ،ندد  12لسنة 1111إ.
 - 13نواف كنعان ،القانون الاداري ،دار الثقافة للنشر ،نمان ،1111 ،ص ص .113-111
 - 14أنظر املادة  121م الدستورإ.إ
15إ -نالونة فادي نعيم اميل ،املراع السابق ،ص .32
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الفرع الثالث :التشريع العادي :
إ

حفاظا نلى إمادأ املشرونية يجب نلى إلادارة العامة أن تلتز بما تضعه السلطة التشريعية م

قوانين في املجاالت التي يخولها لها الدستور ،ويعتبر القانون م أذم مصادر مادأ املشرونية وفرة م
حيث القواند القانونية بقكم كثرتها وإختالف موضوناتها ،فكثيرة هي النصوص القانونية التي تمس اهة
الادارة أو تنظم نالقاتها مع الافراد ،كقانون الوظيف العمومي ،وقانون نز امللكية وقانون التعمير إوغيرذا،
فهاه املنظومات القانونية متى صدرت وتم نشرذا أصاقت ملزمة لحجهات إلادارةة املختصة وملزمة أيضاإ
ل إألفراد تطايقا لنص املادة  12ق .16 .إوالقانون إذا صدر ال يجوز إلغاؤه أو تعديله الا بقانون يماثله في
الرتاة ،فال يجوز للسلطة التنفياية إصدار مراسيم تنفياية تلغي أو تعدل نص قانوني .17إ
الفرع الرابع:التشريع الفرعي(الالئحي ):
إإإإإإإإإإإإيتمثل التشريع الفرعي فيما تصدره ذيئات و أاهزة إلادارة العامـة م قرارات تنظيمية تتعلق
بأوضا ومراكز نامة و يظهـر ذلك في السلطة التنظيمية املخولة لاعض ذيئات إلادارة العامة أذمهـا رئيس
احجمهورةـة و الوزةر ألاولإ.إمثل املراسيم الرئاسيةإ إوالتنفياية ،لوائح الضرورة و اللوائح التفوةضية.18إإ
املطلب الثاني:املصادر غير املكتوبة:
يدخل ضم املصادر غير املكتوبة العرف (الفر الاولإ) ،واملاادئ العامة للقانون (الفر الثاني).إ
الفرع ألاول :العرف:
نتطرق في مفهو العرف لتعرةفه (الفر الو إل)إ إواركانه (الفر الثاني)وانوانه (ثالثا).إ
أوال:التعريف:
يقصد بالعرف في احجانب إلاداري كل ما ارى نليه العمل م اانب السلطة التنفياية في ماابرة
صالحياتها الادارةة بشكل متواتر ونلى نقو يمثل قاندة ملزمة واااة إلاتاا  ،أي إتاا سلوك معين بشأن
نمل معين وبشكل منتظم خالل مدة زمنية مع الشعور باإللزامية ،مما يولد قاندة نرفية19إ.إ
 - 16أمر رقم  ،20-22مؤرخ في  11ديسمبر ،1922يتضم القانون املدني ،ج ر ج ج ندد  ،20لسنة ( ،1922معدل ومتمم).
17إ-إناد الوذاب مقمد رفعت  ،القضاء إلاداري ،منشورات احةلبي احةقوقية ،بيروت  ، 2005 ،ص. 2
18إ -بعلي مقمد الصغير ،القانون الاداري ،دار العلو  ،ننابة ،1112 ،ص  11وما بعدذا.إ
 - 19بعلي مقمد الصغير ،الوايز في املنازنات الادارةة ،املراع السابق ،ص .12
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ثاني ــا:أركان العرف:
-1الركن املادي:
يظهر في إنتياد إلادارة في تصرفها وأنمالها نلى سلوك معين بصورة متكررة وذاا لفترة م الزم 20إ.إ
 -2الركن املعنوي:
يقصد بالرك املعنويإ أن يجرى إلانتقاد لدى إلادارة وهي تتاع سلوكا معينا أنها ملزمة بإتاانه وأن
إلابتعاد ننه يعرضها للمسؤولية وةجعل نملها غير مشرو  21ولكي يعتبر العرف إلاداري مصدرا م مصادر
مادأ املشرونية يشترط أن ال يكون مخالفا للتشريع والنظا العا  ،كما إأنه يمك للتشريع أن يعدل أو
يلغي ألانراف إلادارةة القائمة أو يعمد نلى إقرارذا ،ذلك أن العديد م قواند القانون إلاداري املكتوبة
حاليا يراع أصلها الى ألانراف مثل العرف الدستوري إلاداري الاي يقض ي بإختصاص رئيس الدولة في
احةفاظ نلى النظا العا .إإإإإ
ثالثا :أنواع العرف :للعرف أنوا وهي :
 -1العرف املفسر:
يستواب في العرف املفسر واود نص قانوني غامض فيأتي العرف املفسر لتبرير املضمون دون أن
يضيف حكما اديدا للقاندة الغامضة أو يقاف منها حكما ،وذنا العلرف املفسر ال يعتبر مصدرا
للمشرونية ألن ألاصل هي القاندة القانونية ودوره كان فقط التفسير22إ.
-1العرف املكمل:إإ
يهدف العرف املكمل الى تنظيم موضو سكت ننه املشر  ،فنق إذا أما نزا بشأن النص
الرسمي املكتوب فتاتي القاندة العرفية وتكمل ذاا النص ،وذنا يبرز دورإ العرف كمصدر م مصادر
املشرونية بشكل واضح23إ.إ
20إ -بعلي مقمد الصغير ،الوايز في املنازنات الادارةة ،املراع السابق ،ص .12
 - 21نالونة فادي نعيم اميل ،املراع السابق ،ص .32
 - 22ناد الغني بسيوني ناد هللا ،القانون الاداري ،منشأة املعارف ،الاسكندرةة ،1992 ،ص .11
23إ -املراع نفسه ،ص .11إ
10

من إعداد الدكتور  :بزغيش بوبكر

محاضرات في املنازعات إلادارية

إ-3إالعرف املعدل :
قد يكون العرف معدال باإلضافة أي إذا لم يتطرق التشريع ملسألة معينة داخل مادة قانونية وااء
العرف معد إال باحةاف وةتمثل في هجر اهة إلادارة لنص تشريعي
العرف ليقد إضافة ازئية ،وقد يكون إ
تولد بعور لديها ولدى ألافراد أن ذاا النص املهجور غير ملز فلو تصورنا مثال أن
ملدة روةلة ،حيث إ
الدولة صادقت نلى قانون يمنع التدخين في ألاماك العامة وبادر رئيس احجمهورةة إلصداره في احجرةدة
الرسمية وتم توزيعة نلى احجهات املعنية بالتطايق ،فلو وادت أن اهة معينة ولتك وزارة النقل نلى
مستوى املطارات إتساذلت في تطايقه ولم تخضع املخالفين للنص ملدة روةلة فال يمك إلاحتجاج بهاا
السلوك مهما رال نلى أنه يشكل قاندة نرفية ألن ذاا الاخير أند التشريع وأبطل مفعوله .إ
الفرع الثاني:املبادئ العامة للقانون :
إإ

يقصد باملاادئ العامة للقانون مجمونة القواند واملاادئ غير املكتوبة والتي ترسخت في وادان

ألامة ،والتي إكتشفها وأبرزذا القضاء إلاداري وهي تختلف ن املاادئ املدونة في القوانين في أن مصدر
ذاه ألاخيرة ذو التشريع ،وم أذم املاادئ التي كرسها القضاء إلاداري ،مادأ كفالة حق الدفا  ،مادأ
املساواة بمختلف تطايقاته ،مادأ احةرةة ،مادأ العدل وإلانصاف ،مادأ ند راعية القرارات إلادارةة،
مادأ إستمرارةة املرافق العمومية.24إ
املبحث الثالث :ضمانات مبدأ املشروعية( الرقابة على أعمال إلادارة)
لتجسيد مادأ املشرونية نلى أرض الواقع حدد املشر احجزائري مجم إونة م الضمانات تتمثل في
تفعيل آليات الرقابة املختلفة ،بقيث تعتبر الرقابة السياسية (املطلب الاول ) ،البرملانية (املطلب الثاني)،
والادارةة (املطلب الثالث) ،نلى أنمال الدولة بصفة نامة والرقابة نلى أنمال السلطات إلادارةة بصفة
خاصة م أذم وأنجع ضمانات حماية مادأ املشرونية في الدولإ.إ
املطلب ألاول :الرقابة السياسية:
الاو إل) ،واملؤسسات أو التنظيمات
الرقابة السياسية هي الرقابة التي يمارسها الرأي العا (الفر إ
السياسية وما يعرف باحجمانات الضاغطة(الفر الثاني) ،بقيث تنصب رقابة ذاه احجهات نلى إلادارة
وأنمالها وفق أبكال و منها نجدإالاقترا العا (الفر الثالث).إ
 - 24أنظر الطماوي سليمان محمد ،مبادئ القانون االداري ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،2791 ،ص .21
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الفرع الاول:إرقابة الرأي العام أو الجمهور:
رقابة الرأي العا هي رقابة بعاية يمارسها املوارنون بفئاتهم إوروائفهم املختلفة واملنظمات
الشعاية ،وذاا م خالل موقف معين إزاء مسألة معينة تخص إلادارة وذلك إما باإلحتجاج أو باإلستياء
أو السخط ورفض ممارسات أو سلوكات وتصرفات إدارةة ،وقد يكون ذلك م خالل إلاضراب أو العصيان
إلانال  ،والهدف م ذاا املوقف ذو حمل احةكومة(إالسلطة التنفياية)إإنلى
املدني أو بإستعمال وسائل إ
التخلي ن موقف معين أو تغيير إاراءات معينة.25إ
الفرع الثاني:إإرقابة ألاحزاب:
رقابة ألاحزاب هي الرقابة التي تمارسها املنظمات الفانلة في املجتمع م خالل ذياكلها النظامية
سواء بطرةقة ماابرة بواسطة ممثيليها ومنتخيبها بتلك ألااهزة ،وبطرةقة غير ماابرة م خالل التعاير
ن مواقفها وفقا لآلليات الواردة في قانون ألاحزاب والهدف منها ذو ضمان ند تقيز إلادارة .26إ
الفرع الثالث:إإلاقتراع العام (إلانتخابات):
بصرف النظر ن قواند العملية إلانتخابية داخل إلادارة العامة ،يعتبر إنتخاب الهيئات واملجالس
املنتخاة باإلدارة املركزةة والالمركزةة وسيلة تقييم ومقاساة ومراقاة تلك ألااهزة بصورة دورةة وفقا
لقانون إلانتخابات الساري املفعولإ.27إ
املطلب الثاني:الرقابة التشريعية ( البرملانية)
تطايقا ملادأ الفصل بين السلطات فإن البرملان يقو بالرقابة نلى أنمال احةكومة بإستعمال ندة
آليات أذمها إلاستما وإلاستجواب (الفر ألاولإ )السؤال (الفر الثاني) ،مناقشة بيان السياسة العامة
(الفر الثالث) ،وتعيين حجنة للتققيق (الفر الرابع) ،ومناقشة امليزانية (الفر احخامس).إ
الفرع ألاول :إلاستماع وإلاستجواب :
يقق لحجان البرملان بغرفتيه أن يستمع الى أي وزةر مادا أنه في الهيئة التنفياية ،كما يمك ألي
نض إو م أنضاء أي مجلس إستجواب احةكومة برمتهاإفي إحدى قضايا السانة و ذا ما اكدته املادة 151
 - 25بعلي مقمد الصغير ،الوايز في املنازنات الادارةة ،املراع السابق ،ص 12و .10
 - 26املراع نفسه ،ص .12
 - 27ملزةد م التفاصيل رااع بعلي مقمد الصغير  ،قانون الادارة املقلية احجزائرةة ،دار العلو  ،ننابة ،1112 ،ص .22
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م الدستورإ .إوةكون احجواب خالل أال أقصاه ثالثون يوما  .إكما يمك لحجان البرملان أن تستمع إلى
أنضاء احةكومة.إ
وباالستناد الدستور و القانون العضوي  11-11يمك ان نستقي بروط الاستجواب وهي :إ
 -1ان يكون موضو الاستجواب منصاا نلى قضايا السانة :إأي في كل قضية راذنة تتعلق بالشؤون
الداخلية او احخاراية خاصة ما تعلق بتسيير و تنفيا مخططات الدولة بشأن احجمانات الاقليمية.إ
 -1ضرورة توقيع الاستجواب م قال  31نائاا م املجلس الشعبي الورني و  31نضوا م مجلس الامة.إ
 -3ايدا الاستجواب لدى مكتب احدى الغرفتين .إ
-2إتاليغ رئيس احدى الغرفتين لالستجواب الى الوزةر الاول خالل  20سانة م ايدانه.إ
 -2ضرورة تشاور مكتب الغرفة املعنية مع احةكومة لتقديد السة تقديم الااابة .28إ
الفرع الثاني :السؤال:إ
يمك ألنضاء البرملان أن يطرحوا أسئلة نلى أي وزةر كتابيا أو بفوةا ن أي موضو أصدر قرار
بشأنه ،فيسأل ن أسااب إصداره وأذدافه ،وقد يعل بفعل الضغط نليه ترااع وزارته ن القرار.إ
إوالسؤال الكتابي يكون م خالل ايدا وثيقة استفسار لدى مكتب الغرفة التي يمثلها فيما يقو رئيسها
بارسالها الى الوزةر املعني وةكون احجواب ن السؤال الكتابي كتابيا خالل أال أقصاه ثالثون (إ)31إيوما.
إوبالنساة لألسئلة الشفوةة يجب أال يتعدى أال احجواب ثالثين (إ)31إيوما .إويعقد كل م املجلس الشعبي
الورني ومجلس ألامةإبالتداو إل السة أساونية تخصص ألاوبة احةكومة نلى ألاسئلة الشفوةة .إ
إذا رأت أي م الغرفتين أن اواب نضو احةكومة ،بفوةا كان أو كتابيا ،يبرر إاراء مناقشة،
تجري املناقشة حسب الشروط التي ينص نليها النظا الداخلي للمجلس الـشـعـبي الورني ومجلس ألامة.إ
تنشر ألاسئلة وألااوبة راقا للشروط التي يخضع لها نشر مقاضر مناقشات البرملان29إ
الفر ع الثالث:إمناقشة بيان السياسة العامة:إ
تقو احةكومة راقا للمادة  02م الدستور بتقديم كل سنة بيانا ن السياسة العامة تعقاه
مناقشة لعمل وأداء احةكومة (رقابة بعدية) إملعرفة مدى تنفيا برنامج احةكومة الاي كان البرملان قد
وافق نليه لدى تقديمه م ررف احةكومة  ،بقيث يقتوي املخطط السنوي نلى مشاريع يتم تنفياذا
نلى املستوى املقلي ،وباستقراء املادة  1-90م الدستور نجد ان احةكومة غير ملزمة بعرض بيان
السياسة العامة نلى مجلس الامة وةمك أن ينتج ن ذاه املناقشة إما :إ
28إ -رااع نص املادة  121م الدستورإ.إ
29إ -انظر املادة  121م الدستورإ.إ
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 إصدار الئقة يعبر م خاللها املجلس الشعبي الورني ن موقفه م نمل احةكومة ،كما يمك للمجلسالشعبي الورني أن يقدد مسؤولية احةكومة بمواب ملتمس رقابة يتقد به نلى ألاقل  1/2م ندد
النواب للتصوةت نليه م ررف أنضاء املجلس وفي حالة املوافقة نليه بأغلاية الثلثين ()1/3إيجب نلى
الوزةر ألاول أن يقد إستقالة حكومته لرئيس احجمهورةة 30إ.إ
كما يمك للوزةر ألاول أن يطلب م املجلس الشعبي الورني تصوةتا بالثقة وفي حالة ند
املوافقة يقد إستقالة حكومته الى رئيس احجمهورةة الاي له أن يقالها أو بالعكس يحجأ الى حل املجلس
الشعبي الورني .إبقيث إتكم الغاية م رلب التصوةت بالتقة في رغاة احةكومة التأكد م مساندة
البرملان لها في سياستها.إ
الفرع الرابع:إلجنة التحقيق:
يمك لكل غرفة م البرملان أن تنش ئ في أي وقت حجان تققيق في قضايا ذات مصحةة نامة وذاا
ملراقاة أنمال إلادارة العامة ،وةقدد النظا الداخلي لغرفتي البرملان كيفية تشكيل الحجان وااراءات
ووسائل أداء مهمتها في التققيق ،و راقا لنص املادة  20منه يتم انشائها بايدا الئقة مقترحة وموقعة
م قال  11نائاا لدى مكتب املجلس الشعبي الورني او مجلس الامة ،والغاية م انشاء حجان التققيق
البرملانية في اكتسابها اذلية التققيق في قضايا السانة ،وذلك في حال ند اقتناء انضاء احدى الغرفتين
إ
بالتوضيقات املقدمة م الوزراء ،كما يتم استدناء املسؤولين للمثول اما الحجنة املنشئة و الاستفسار
ن اميع املالبسات ،و يرسل رئيس كل غرفة الى الوزةر الاول رلاات الاستما الى انضاء احةكومة ،كما
يرسل الاستدناءات مرفقة ببرنامج املعايانات و الزةارات امليدانية لالستما الى الانوان العموميين ،نلما
أن مدة التققيق قد تمتد الى ستة ابهر قابلة للتجديد.31إ
الفرع الخامس :مناقشة امليزانية:
الى اانب إختصاص البرملان باملصادقةنلى قانون املالية و إنتماده فإن مراقاته تمتد الى ما بعد
نهاية السنة املالية ،بقيث يمك لحةكومة أن تقد نرضا لكل غرفة م البرملان ن إستعمال إلانتمادات
املالية التي أقرتها لكل سنة مالية.32إ
 - 30رااع املادتين  90و  123م الدستورإ.
31إ -رااع املادةإ 22م القانون العضويإ رقمإ ،11-11مؤرخ في  12أوت  ،1111يقدد تنظيم املجلس الشعبي الورني و مجلس الامة،
ونملها ،وكاا العالقات الوظيفية بينهما وبين احةكومة ،ج ر ج ج ندد  21لسنة .1111إإ
32إ -بعلي مقمد الصغير ،الوايز في املنازنات إلادارةة ،املراع السابق ،ص .31إ
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املطلب الثالث :الرقــابة إلاداريــةإ:إ
هي الرقابة التي تاابرذا إلادارة بنفسها فهي رقابة ذاتية ،وتمثل العالقة القائمة بين ألااهزة
والهيئات إلادارةة فيما بينها ،كرقابة إلادارة املركزةة نلى إلادارة املقلية ،وللرقاة الادارةة ندة انوا (الفر
الاو إل) ،و صور تقرةكها (الفر الثاني).إ
الفرع ألاول :أنواع الرقابة إلادارية:إ
تأخا الرقابة إلادارةة في الواقع ندة صور رئيسية أذمها الرقابة التلقائية(أوال) ،الرقابة
الرئاسية(ثانيا) ،الرقابة الوصائية (ثالثا).
أوال :الرقابة التلقائية ( الذاتية):
تتم الرقابة التلقائية ن ررةق إنشاء آليات و قواند داخل اهاز إداري معين م أال تقسين
موار احخلل وإصالحها في الوقت املناسب ،مثل سجل إلاقتراحات .إإ
ثانيا:الرقابة الرئاسية:إ
إإإإإإإإإ تخول القوانين وألانظمة للرئيس إلاداري حق التدخل للتعقيب نلى أنمال مرؤ إوسيه م أال
املصادقة نليها أو تعديلها أو إلغائها سواءا كان ذلك م تلقاء نفسه أو بناء نلى تظلم أو رع رئاس ي

سلمي ،إذ تنص املادة  70م املرسو رقمإ :" 131-88يجب على إلادارة أن تمارس رقابة صارمة في جميع
مستويات املراتب السلمية على سلوك أعوانها "...إ33إ
ثالثا :الرقابة الوصائية:
إن الرقابة الوصائية هي التي تاابر م ررف بعض ألااهزة في الهيئات الالمركزةة،بقيث رغم أن
الهيئات إلادارةة تتمتع باإلستقاللية وإكتسابها للشخصية املعنوةة في نطا الالمركزةة الا أن ذلك
إلاستقالل ليس مطلقا ،حيث تاقى تلك ألااهزة خاضعة لقدر معين م الرقابة والتوايه م ررف
السلطة الوصية ،34مثل وصاية الوالي نلى أنمال الالدية أو وزةر التعليم نلى احجامعة .إ
33إ -املرسو رقم -00إ ،131مؤرإخ في  12اوةلية  ،1900ينظم العالقات بين الادارة و املوار  ،ج ر ندد  12لسنة .1900إ
 34إ -ملزةد م التفاصيل رااع ،قادري نسيمة ،الرقابة نلى احجمانات الاقليمية في النظا القانوني احجزائرة أرروحة لنيل دراة
الدكتوراه في العلو  ،تخصص قانونإ ،كلية احةقوق والعلو السياسية ،اامعة مولود معمري  ،تيزي وزو ،1112 ،ص  10وما بعدذا.إ
15

من إعداد الدكتور  :بزغيش بوبكر

محاضرات في املنازعات إلادارية

الفرع الثاني:صور تحريك الرقابة إلاداريـة:
تتقرك الرقابة إلادارةة إما تلقائيا (اوال) ،او ن ررةق تظلمات أو رعون (ثانيا).
أوال :التحريك التلقائي:
تقرك الرقابة إلادارةة تلقائيا بتدخل السلطة إلادارةة م تلقاء نفسها بممارسة سلطات الرقابة
التي منقها لها القانون لتصحح وتعدل أو تلغي أو تسةب أنمالها إلادارةة غير املشرونة ،وذاا بناءا نلى
مادأ املالئمة ،أي أن لإلدارة العامة السلطات التقديرةة في القيا أو ند القيا بهاه الرقابة.إ
ثانيا:إعن طريق تظلمات أو طعون:إإ
يمك تقرةك الرقابة إلادارةة بناءا نلى تظلمات أو رعون ذوي املصحةة ضد ألانمال إلادارةة غير
املشرونة التي أضرت بققوقهم وتسمى ذاه املصطحةات بالتظلمات أو الطعون إلادارةة وهي أنوا :إ
-1إالتظلم أو الطعن الوالئي:إإ
إالطع الوالئي ذ إو التظلم الدي يقدمه ذو املصحةة في صورة إلتماس الى ذات احجهة إلادارةة
املصدرة للقرار مقل التظلم ملتمسا مرااعة ذاا القرار أوإللعمل وإنادة النظر فيه أو سةاه أو إلغاؤه بما
يققق مالئمته ألحكا القانونإ.إ
-1إالتظلم أو الطعن إلاداري الرئاس ي:إ
وذو الاي يقدمه ذو املصحةة الى الرئيس إلاداري للهيئة أو الشخص مصدر القرار موضو التظلم
مطالاون إلالغاء أو التعديل أو السةب.إ
-3إالتظلم أمام اللجنة :إ
إيقد إالتظلم أما الحجنةإم ررف أصةاب املصحةة أما حجان إدارةة خاصة تنشأذا القوانين و تنظمها
و تقدد إختصاصتها و تتكون م موظفين نموميين.35إإإ
إ
35إ -ملزةد م التفاصيل رااع ،سوةقات احمد ،الرقابة نلى أنمال الادارة العمومية في احجزائر ،أرروحة لنيل دراة دكتوراه العلو  ،في
العلو القانونية ،كلية احةقوق والعلو السياسية  ،اامعة مقمد خيضر ،بسكرة ،1112-1112 ،ص  131وما بعدذا .
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املبحث الرابع  :إلاستثناءات أو القيود الواردة على مبدا املشروعية:
لقد أامعت مختلف الدراسات أن الرقابة القضائية نلى أنمال إلادارة ليست مطلقة وإنما تعرف
بعض القيود ،إوتتمثل ذاه القيود في السلطة التقديرةة لإلدارة (املطلب ألاولإ) ،الظروف
إلاستثنائية(املطلب الثاني) ،وأنمال السيادة (املطلب الثالث)إ.إ
املطلب ألاول:إإالسلطة التقديرية لإلدارة :
القانون ذو الاي يقدد مدى السلطة التي تتمتع بها إلادارة  ،تقديرةة أ مقيدة إونتولى فيما يلي
التمييز بين السلطة املقيدة (الفر ألاولإ)إإ إو السلطة التقديرةة (الفر الثاني)إإإ.إ
الفرع ألاول :السلطة املقيدة :
تظهر السلطة املقيدة في حالة ما إذا ما قيد القانون إرادة إلادارة وألزمها بإتخاذ قرار بتوافر بروط
وإاراءات وااب إتاانها م ررفها ،فإذا فرض القانون نلى إلادارة أن تصدر قرار منح ترخيص للصيد إذ
ما إستوفى رالب الرخصة الشروط وإلااراءات التي يتطلبها القانون فال يقق لإلدارة بعد توافر الشروط
أن تاقث ن مالئمة أو ند مالئمة منح الترخيص ،كما أن إلادارة مقيدة في مجال إلاختصاص ألن
قواند إلاختصاص قواند آمرة  ،ونفس الش ئ في مجال ألابكال وإلااراءات فال تملك مخالفتها وكالك
الغاية فال تستطيع بعملها الا أن تستهدف تققيق املصحةة العامة.36إ
الفرع الثاني:السلطة التقديرية :
تكو إن السلطة تقديرةة حينما يترك املشر لإلدارة حرةة تقدير الظروف وتكييف الوقائع
املعروضة أمامها ،أن تتخا قرارا أ ال ،وال يلزمها بإصدار قرار معين بمضمون مقدد خالل مدة معينة
وأبرز مثال القرارات الضاطية  ،فالدستور والقانون منح احجهات التنفياية كامل احةرةة في إصدار القرار
الضاطي حسب الظروف وما تقتضيه م إاراءات.37إ
إاملطلب الثاني  :الظروف إلاستثنائية :
إإ

إقد توااه الدولة ظروف إستثنائية غير نادية كاحةروب وألازمات تعجز القواند العادية نلى

موااهتها ألامر الاي يستدعي توسيع سلطات إلادارة وتقرةرذا م احخضو لاعض القواند القانونية
 - 36نالونة فادي نعيم اميل ،املراع السابق ،ص .21إ
37إ-إإاملراع نفسه  ،ص  23و .22إ
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بالقدر الالز ملوااهة ذاه الظروف ،بقيث ان تطايق نظرةة الظروف يستواب تقديد مجالها(الفر
ألاولإ) ،واخضانها لضوابط يجب احترامها (الفر الثاني).إ
إ
إالفرع ألاول :مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة:إ
ئ(أوال)،
م أذم الوسائل القانونية املخولة لسلطات الدولة إهي إنالن حالة احةصار والطوار إ
إنالن حالة احةرب(ثانيا) ،احةالة إلاستثنائية(ثالثا)إ.إإإ
أوال :حالة الطوارئ وحالة الحصار:إ
لم يميز الدستور احجزائري في املادة  175منه بين حالة احةصار وحالة الطوارئ م حيث القواند
التي تقكمها ،ويعود سبب إنالن احةالتين الى قيا الضرورة املحةة بفعل حوادث ووقائع م بأنها تهديد
أم الدولة والتي يعود تقرةر مدى واودذا الى السلطة التقديرةة لرئيس احجمهورةة ،بقيث يتضم إنالن
حالة الطوارئ تقييدا واسع لحةرةات العامة بهدف احةفاظ نلى النظا العا كالزالزل أو الكوارث التي
ينشأ ننها تهديد ألمالك وأرواح ألافراد.إ
إإإإإإإ تتضم حالة احةصار نقل العديد م سلطات الهيئات املدنية الى الهيئات العسكرةة ،وذلك في
حاالت إلاضطرابات الداخلية والعصيان املدني ،بقيث قرر مجلس الدولة بمشرونية بعض القرارات رغم
مخالفتها للق إوانين كقرارات القاض نلى بعض ألاشخاص حخطورتهم أو منع التنقل في بعض ألاماك 38إ.إ
ثانيا :الحالة إلاستثنائية
يمك إنالن احةالة إلاستثنائية لدى وبوك قيا خطر داذم والاي م بأنه أن يهدد الدولة في
ذيئاتها أو إستقاللها وذو ألامر الاي يراع تقديده الى رئيس احجمهورةة ،ولصةة إنالنه يستواب ما يلي:إ
لرئيس املجلس الشعبي الورني،إورئيس مجلس ألامة واملجلس الدستوري.إ
إاستشارة رئيس احجمهورةة إ إلاستما م خالل نقد إاتما الى كل م املجلس ألانلى لألم ومجلس الوزراء.إ إاتما البرملان .إأما ن مدة احةالة إلاستثنائية فهي غير مقددة بفترة.39إ
إ
38إ -بعلي مقمد الصغير ،الوايز في املنازنات الادارةة ،ص .19إ
39إ -انظر الفقرة الثانية م املادة  112م الدستورإ.إ
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ثالثا :حالة الحرب
إذا زادت احخطورة نلى أم الدولة أو وقع ندوان فعلي نلى الاالد يقو رئيس احجمهورةة بإنالن
حالة احةرب ،بقيث تخضع للقواند التالية:إ
 يستند إنالن احةرب الى واود ندوان خارجي نلى الاالد سواء وقع فعال أو يوبك أن يقع .إ إاتما مجلس الوزراءإوإلاستما الى املجلس ألانلى لألم و إستشارة رئيس املجلس الشعبي الورني إ توايه رئيس احجمهورةة خطابا لألمة يعلمها بالك.40إوةترب نلى ذلك توقيف العمل بالدستور وتولي رئيس احجمهورةة اميع السلطات.إ
الفرع الثاني :ضوابط تطبيق نظرية الطارئة:
تتجلى ضوابط تطايق نظرةة الظروف في ضرورة واود ظرف إستثنائي (ألوال) ،صعوبة موااهة
الظرف إلاستثنائي بالوسائل العادية (ثانيا) ،تناسب إلااراء املتخا مع الظرف إلاستثنائي الاي توااهه
إلادارة (ثالثا)،إنتهاء سلطة إلادارة إلاستثنائية بإنتهاء الظرف الطارئإ(رابع).إ
أوال :وجود ظرف إستثنائي :
إإ

يقصد به واود حالة واقعية تتمثل في فعل أو مجمونة أفعال تشكل خطرا يهدد قيا الدولة

بصفة نامة وإلادارة بصفة خاصة بوظائفها ،سواء تمثل ذلك في إدارة املرافق العامة أو املقافظة نلى
النظا العا  ،في الدولة ،ومثل حالة الطوارئ واحةصار ،احةالة إلاستثنائية ،حالة احةرب ،وواود ذاه
احةاالت يشكل السبب في قيا حالة الضرورة التي تقتض ي باحخروج ن قواند املشرونية ،وال يقتصر
الظرف إلاستثنائي نلى تققق احةالة بل يمتد الى كل فترة حراة مثل التهديد.41إ
ثانيا:صعوبة مواجهة الظرف إلاستثنائي بالوسائل العادية:
معنى ذلك أن الدولة أو إلادارة العامة تكون مضطرة لحخروج ن قواند املشرونية العادية ،ولقد ذذب
أغلب الفقه الى القول أنه ال يستدعي أن تكون ذناك إستقالة مطلقة لتطايق قواند املشرونية ووسائلها
بل يكفي مجرد صعوبة موااهة الظرف إلاستثنائي راقا لقواند املشرونية.42إإ

40إ -أنظر املادتين  110و 119م الدستورإ.
41إ -نالونة فادي نعيم اميل ،املراع السابق ،ص .21
42إ -املراع نفسه ،ص .21
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ثالثا :تناسب إلاجراء املتخذ مع الظرف إلاستثنائي الذي تواجهه إلادارة:إ
مفاد ذلك أنه يجب نلى إلادارة أن ال يتسع تصرفها الا بالقدر الاي نليه الظرف إلاستثنائي،
وبالتالي يجب نليها أن تختار أنسب الوسائل وأقلها ضررا باألفراد  ،ونلى أي حال فإن مسألة إوضرورة
تناسب إلااراء مع احخطر يكون مسألة واقع تخضع لرقابة القضاء ليقدر كل حالة نلى حدى ،فإذا رأى
القضاء أن ذناك تجاوز لهاه احةدود وأنه ال يتناسب مع الظرف إلاستثنائي يقكم بعد مشرونيته43إ.إ
رابعا :إإإنتهاء سلطة إلادارة إلاستثنائية بإنتهاء الظرف الطارئ:
يترتب نلى انتهاء الظرف الطارئإ إبمختلف صوره  ،انتهاء مفعول الااراء ات و القرارات التي
اتخاتها الادارة ملوااهته وذاا كنهاية رايعية لها.44إ
املطلب الثالث :أعمال السيادة
لقد حاول الفقه و القضاء املقارنين تقديم تعرةف النمال السيادة (الفر الاو إل) ،و تبيان معايير
تقديدذا (الفر الثاني).إ
الفرع ألاول :تعريف أعمال السيادة
ألانمال السيادية هي التي تقو بها السلطات إلادارةة املركزةة(إاحةكومية)إالتي تستند الى بانث
سياس ي ،وال تخضع لرقابة القضاء إلاداري أو إالعادي ،فهي ال تكون مقال للطع باإللغاء أو التعوةض وال
حتى وقف التنفيا ،وبالتالي فإن نظرةة أنمال السيادة تمثل خرواا حقيقيا وصرةقا ن مادأ
املشرونية ،وما يميزذا ن نظرةة السلطة التقديرةة والظروف إلاستثنائية ذو أن ذاتين ألاخيرتين تمثل كل
منهما واها م أواه التخفيف م حدة مادأ املشرونية ،فتخضع أنمال إلادارة في ذاتين النظرةتين ملادأ
إلاستثنائية كما تخضع لرقابة القضاء ،أما ألانمال السيادية فال تخضع ألي رقابة.45إ
املشرونية إ
الفرع الثاني :معايير تحديد أعمال السيادة :
لقد اختلف الفقه و القضاء املقارنين حول معيار تقديد انمال السيادة  ،فمنهم م اقترح الاانث
السياس ي كمعيار (أوال) ،ومنهم م انتمد رايعة العمل أو موضونه كمعيار (ثانيا) ،أما القضاء فانه قد
معيار القائمة القضائية (ثالثا).إ
43إإإما مقمد ناده ،القضاء إلاداريإ  ،مادأ املشرونية وتنظيم مجلس الدولة :دراسة مقارنه ،دار النهضة العربية ،القاذرة ،1993 ،ص. 52
44إ -املراع نفسه ،ص .23
 - 45زكنة سال ناد احةميد مقمد ،املراع السابق ،ص .22
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أوال :معيار الباعث السياس ي :إ
يرى الفقه والقضاء بشأن التمييز بين أنمال السيادة وغيرذا م ألانمال الصادرة ن السلطة
التنفياية أن أنمال السيادة تنطوي نلى بانث سياس ي ،وتاعا لالك فيجب الاقث نما إذا كان بانث
احةك إومة ودافعها في إصدار نمل معين سياسيا أو غير سياس ي  ،فإذا كان الدافع سياسيا أدرج في نطاق
ألانمال السيادية وةتمتع بالك باحةصانة46.إإإ
نقــد :ما يعاب نلى ذاا املعيار ذو ند الوضوح والدقة ،ففكرة الاانث السياس ي تظل غامضة
مهما قدمت بشأنها التفسيرات فتستطيع اهة إلادارة تطايقا له أن تفلت م رقابة القضاء اراء قيامها
بعمل إداري إذ إدنت أما القاض ي أن الدافع للقيا بهاا العمل سياس ي مقض.إإ
ثانياإ:إإمعيار طبيعة العمل أو موضوعهإ:إ
أما النقد املواه ملعيار الاانث السياس ي إتجه الفقه والقضاء الى إنتناق معيار رايعة العمل
ورأى أن السلطة التنفياية تقو بوظيفتين ،وظيفة حكومية ووظيفة إدارةة ،فاألنمال التي تصدر ننها
حينما تمارس وظيفتها احةكومية تعتبر أنمال سيادية ،أما ألانمال التي تصدر ننها وهي تمارس وظيفتها
إلادارةة فتعتبر أنمال إدا إرةة47إ ،لك السؤال يطرح حول متى تكون ألانمال حكومية بطايعتها؟ ومتى تكون
إ
إدارةة بطايعتها ؟ .إ
لقد ذذب إتجاه الفقه الى القول أن العمل يكون سياديا إذا صدر تنفياا لنص دستوري ،وةكون
العمل إدارةا إذا صدر تنفياا لنص تشريعي أو الئحي ،وةرى اانب آخر أن العمل السيادي ذو الاي يتعلق
كرسم السياسات العامة ،إنالن احةرب ،سير
بأمور القيادة واملسائل السياسية التي تأخا بشأنها القرارات إ
السلطات العامة و املقافظة نلى أم ألامة ،أما الوظيفة إلادارةة فهي تتركز في تطايق السياسة العامة
لحةكومة وتنفيا القوانين وتنيظم نالقات ألافراد باإلدارة ن ررةق إباا الرغاات العامة.إ
نق ــد :إن ذاا الرأي وإن بدي منطقيا م حيث الظاذر ،الا أنه أقا التمييز بين فكرة احةكومة
وإلادارة وذو مفهو غامض وال يصحح كمعيار قارع لوضع حد فاصل بين ألانمال احةكومية وألانمال
إلادارةة ،ألن احةكومة تقو تارة بأنمال تدخل ضم ألانمال احةكومية التي ال تقال الطع  ،وتارة أخرى
تقو بأنمال تدخل ضم ألانمال إلادارةة.إإإ
46إ -زكنة سال ناد احةميد مقمد ،املراع السابق  ،ص .21
47إ -نال لياس ،ألانمال احةكومية بين احةصانة املطلقة و الرقابة القضائية ،أرروحة لنيل دراة الدكتوراه في العلو  ،تخصص القانون،
كلية احةقوق و العلو السياسية ،اامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،1110 ،ص  33وما يليها.إإ
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ثالثا :إمعيار القائمة القضائيةإ:إ
نظرا لفشل املقاوالت التي ساقها الفقه في بأن وضع حد فاصل بين أنمال احةكومة وأنمال
إلادارة حاول الفقه الراجح حصر ألاحكا القضائية وإستقرائها لتضييق أنمال السيادة وذلك بوضعها في
قوائم تمثل مجاالت أنمال السيادة وهي :إ
إإاملجموعة ألاولى:إألاعمال املنظمة لعالقة الحكومة بالبرملان :إ
إإ

تضم ألانمال التي تشترك بمقتضاذا السلطة التنفياية مع البرملان في أداء الوظيفة التشريعية

مثل دنوة الناخاين للقيا بالعملية إلانتخابية ودنوة البرملان إلنعقاده في دورة إستثنائية.إ
 القرارات الصادرة م رئيس الدولة باإلنتراض نلى القوانين بعد إقراراذا م البرملان .إ القرارات املتعلقة بإصدار القوانين ونشرذا.إ حل البرملان (إاملجلس الشعبي الورني )إ القرارات التي تصدرذا احةكومة بسةب مشرو للقانون كانت قد تقدمت به للبرملان.إإ القرارات الصادرة بطرح مشرو قانون نلى إلاستفتاء الشعبي48إ.إإ املجموعة الثانيةإ:إألاعمال التي تتصل بالشؤون الخارجيةإ:إإ
تتضم ألانمال املتصلة بالنشاط الدبلوماس ي والعالقات الدولية وهي تشكل اليو املجال الرحب
التي تتجلى فيه أنمال السيادة،وتتمثل في :إ
 ألانمال املتعلقة بإنداد املعاذدات الدولية واملتعلقة بإنشاء نالقات مع دول أو منظمات دولية في بتىاملجاالت ،سواء بالتوقيع أو التصديق نلى املعاذدات.إإ
 القرارات الصادرة باإلنضما إلى منظمة أو ذيئة دولية أو إلانسةاب منها.إإإ إلااراءات احخاصة بقماية الدولة لرناياذا املقيمين باحخارج.إ ألانمال التي يقو بها ممثلو الدولة في احخارج واملتعلقة بوظائفهم الدبلوماسية49إ.إاملجموعة الثالثةإ:إإألاعمال و العمليات املتعلقة بالحرب :إ
تشمل ذاه ألانمال اميع القرارات التي تتخاذا احةكومة والسلطات العسكرةة والتي لها نالقة ماابرة
بقيادة احةرب وهي م قال أنمال السيادة وتتمثل في :إ

48إ -أنظر نال لياس ،املراع السابق ،ص ص .22-21
49إ-إاملراع نفسه ،ص ص .91-22
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 إلااراءات احخاصة بسير العملية احةربية .إالتدابير التي تتخاذا الدول بقق ألانداء كإنتقالهم أو إبعادذم أو ضع أموالهم تقت احةراسة.إإ
إ
 القرارات الصادرة بإحتجاز السف احةربية وضاط الغنائم.إإ القرارات الصادرة برفض التعوةص ن ألاضرار التي تنشأ ن أنمال احةرب سواء تمت ذاه ألانمالخارج النطاق إلاقليمي للدولة أو داخله 50.إ
املحور الثاني :
الدعوى إلاداريـ ــة ( وسائل املشروعية )
الدنوى إلادارةة ذو الاصطالح التقليدي ألاصيل والصةيح للدنوى القضائية إلادارةة ،لك يطلق
نليها ندة مصطحةات م بينها الطع القضائي إلاداري  ،املنازنات إلادارةة وهي مفهو واسع م الدنوى
 ،أيضا احخصومة القضائية إلادارةة ،وهي مجمو إلااراءات التي تادأ بإقامة الدن إوى أما املقكمة
وتنتهي بقكم فاصل ،أو بتنازل أو صحح .إ
ونليه سوف نتناول بالتفصيل مفهو الدنوى الادارةة(املاقث ألاولإ)إو احجهات املختصة بالفصل
فيها (املاقث الثاني).إ
املبحث ألاول  :مفهوم الدعوى إلادارية
يتطلب مفهو الدنوى الادارةة التطرق الى املقصود بها (إاملطلب ألاولإ)إواحخصائص العامة التي
تتميز بها (املطلب الثاني)،إوملختلف انوانها (املطلب الثالث).إ
املطلب ألاول  :املقصود بالدعوى الادارية
سوف نتطرق لتعرة ــف الدنوى الادارةة (الفر ألاولإ) ،والتكييف القانوني لها (الفر الثاني).إ
الفرع ألاول :تعري ــف الدعوى الادارية
لم يقد املشر تعرةفا ماابرا للدنوى القضائية نموما والدنوى إلادارةة خصوصا ،بقيث نجد

املواثيق والدساتير تؤكد نلى حق الحجوء إلى القضاء مثل املادة  120م الدستور "أساس القضاء مبادئ
 50زكنة سال ناد احةميد مقمد ،املراع السابق ،ص.11
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الشرعية واملساواة ،الكل سواسية أمام القضاء وهو في متناول الجميع وتجسيده احترام القانون" وفي
املادة  111إ"ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات إلادارية" ولهاا حاول الفقه إنطاء تعرةفات
نديدة للدنوى إلادارةة لك أغلبها يشوبها النقص.إوالتعرةف الراجح للدنوى إلادارةة ذو كما يلي:إ
"الدعوى إلادارية هي حق الشخص والوسيلة التي يخولها له القانون في اللجوء إلى القضاء
إلاداري وفقا للقواعد القانونية الشكلية و املوضوعية املقررة قانونا للمطالبة باالعتراف أو حماية
حق أو مصلحة نتيجة الاعتداء على هذا الحق واملصلحة  ،بفعل ألاعمال إلادارية غير املشروعة
واملطالبة بإزالتها وإصالح ألاضرار الناجمة عنها".51
الفرع الثاني  :التكييف القانوني للدعوى إلاداري ــة
الدنوى إلادارةة لها الطايعة القانونية والقضائية التي تتميز بها الدناوي بصفة نامة إ
باإلضافة إلى الطايعة إلادارةة التي تتميز بها الدنوى القضائية إلادارةة ن الدنوى املدنية والتجارةة،
ولقد اختلف الفقهاء بخصوص تكييف الطايعة القانونية للدنوى ،فأنصار املدرسة الشخصية يرون أن
الدنوى هي حق شخص ي للفرد مستقل ن احةق الاي تتصل به الدنوى وتقميه،فقق الدنوى يقرر
قانونا حةماية حق شخص ي ،فمصادر حق الدنوى مواودة في النظا القانوني لنظرةة الدنوى في الدولة،
بينما مصادر احةق التي تتأسس نليه الدنوى وتستهدف حمايته هي مصادر الالتزا بواه نا ،كما أن
ى.إ
بروط الدنوى تستقل ن احةق الاي تقميه ذاه الدنو إ
فيكيفون رايعة الدنوى القضائية بأنها ليست حق شخص ي
إ
أما أنصار املدرسة املوضونية
مستقل ن احةق الاي تقميه ،بل هي مجرد رخصة ووسيلة قان إونية قضائية يقررذا القانون للشخص
صاحب الصفة واملصحةة و يستطيع بواسطتها الالتجاء إلى القضاء حةماية حقوقه املعتدى نليها .إ
والرأي الراجح في تكييف الطايعة القانونية للدنوى القضائية ذو أن الدنوى هي إحق شخص ي
قائم بااته ومستقل ن حقوق الشخص صاحب املصحةة والصفة القانونية في الدنوى بالرغم م
ى.52إإإ
العالقة الوريدة بين الدنوى واحةق الاي تقميه الدنو إ
إ
51إ -نوابدي نمار ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة الدنوى الادارةة ،د.إ .إج ،
احجزائر ،1112 ،ص 131إ.إ
52إ-إإ املراع نفسه ،ص ص .139-133
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املطلب الثاني :الخصائص العامة للدعوى إلادارية
تستند الدنوى إلادارةة نلى املة م احخصائص تميزذا ن الدناوى املدنية وباقي الطعونإ ،وذو
ما يتمثل أساسا في كونإ إالدنوى إلادارةة دنوى قضائية (الفر ألاولإ) ،واختالف رايعة مركز احخصو
فيها (الفر الثاني)إوالطايعة احخاصة للقواند القانونية املوضونية املطاقة نليها(الفر الثالث)إوالطايعة
احخاصة إلاراءات الدنوى إلادارةة(الفر الرابع).إ
الفرع ألاول  :الدعوى إلادارية دعوى قضائيةإ
إلادارةة ليست مجرد رع أو تظلم إداري يرفع أما احجهة إلادارةة مصدرة القرار ،أو
إن الدنوى إ
احجهة التي تعلو احجهة مصدرة القرار إلاداري ،بل هي رع قضائي يرفع أما اهات قضائية وذو القضاء
إلاداريإ(مقاكم إدارةة ومجلس الدولة) ،وبالتالي رغم أن الدنوى إلادارةة هي دنوى قضائية إال أنها تختلف
ن الدناوى ألاخرى م حيث احجهة القضائية املختصة في الفصل فيها ،فالدناوى املدنية والتجارةة
يختص بها القضاء العادي53إ.إ
الفرع الثاني  :اختالف طبيعة مركز الخصوم في الدعوى
إن مركز ألارراف في الدنوى إلادارةة يختلف في ندة اوانب ،بقيث تظهر امتيازات السلطة
العامة لإلدارة كطرف في الدنوى سواء في مرحلة رفع الدنوى  ،بقيث أن إلادارة العامة نندما تطالب
بقق ال تكون في أغلب ألاحيان مجبرة نلى الحجوء إلى القضاء للدفا أو احةصول نلى ذاا احةق م
ألافراد ،بقيث يمك لها ان تستعمل امتيازاتها لحةصول نلى احةق.إأما ألافراد العاديون فإنهم ملزمون
نندما َيدنون حقوق أن يلتجئوا إلى القضاء ن ررةق تقرةك الدنوىإ.54إ
كما تظهر امتيازات السلطة العامة في مرحلة إلاثاات ،بقيث يقع نبئ إلاثاات كأصل نا نلى
الشخص املدعي تطايقا لقرةنة السالمة واملشرونية التي تتصف بها ألانمال إلادارةة .إكما أن سلطات
القاض ي في موااهة السلطة إلادارةة أضيق م سلطاته في موااهة ألاشخاص العاديين أرراف الدنوى
إلادارةة ،فالقاض ي ال يملك في موااهة السلطات العامة إلادارةة وأنمالها ،إال سلطات فقص مشرونية أو
تفسير ذاه القرارات أو إلغائها أو التعوةض  ،بقيث ال يملك القاض ي سلطة إصدار أوامر لإلدارة  ،نظرا
53إ -أنظر بعلي مقمد الصغير ،الوايز في املنازنات الادارةة ،املراع السابق ،ص .113
54إ-إرااع نوابدي ،نمار النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة الدنوى الادارةة ،املراع
السابق ،ص .121إ
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لعدة قيود أذمها مادأ الفصل بين السلطات و مادأ التخصص وتقسيم العمل ،فال يملك القضاء سلطة
التدخل في الشؤون إلادارةة بواسطة التعديل أو إلااازة أو احةلول بينما يمارس القضاء سلطات أوسع في
موااهة ألاشخاص.55إإ
كما تتمتع السلطات إلادارةة بامتيازات في مرحلة تنفيا ألاحكا القضائية في الدنوى إلادارةة ،مثل
ند إمكانية استخدا ررق التنفيا احجبري نلى السلطات إلادارةة املقكو نليها بأحكا قضائية نهائية،
مثلإإاراءات اححجز ،الاستالء ،إنالن إلافالس والرذ  ،ألن أموال إلادارة العامة في الدولة هي أموال نامة
تتمتع بالعديد م وسائل احةماية أذمها ند إمكانية التصرف فيها أو حجزذا أو رذنها ،فعد تنفيا
السلطات إلادارةة لألحكا القضائية الصادرة ضدذا ال يرتب نليها إال ازاءات املسؤولية نلى أساس
نظرةة املخارر أو تسليط غرامات مالية نليها ،بينما يمك تنفيا ألاحكا القضائية النهائية الصادرة ضد
ألاشخاص العاديين ابريا كاستعمال اححجز ،الرذ .56إ
الفرع الثالث  :الطبيعة الخاصة للقواعد املوضوعية املطبقة على الدعوى إلادارية:
القواند القانونية املوضونية التي تقكم النزا إلاداري هي قواند القانون إلاداري كأصل نا ،
والاي يتسم بمجمونة م الصفات تجعله مستقال ن قواند القانون العادي ،ألن رايعة ألانمال
وألانشطة التي يدور حولها النزا إلاداري ذات رايعة خاصة واستثنائية ،ال يمك أن نطاق نليها قواند
القانون العادي التي ال يمك لها أن تتصدى لها في كل اوانبها مثل أحكا السلطة التقديرةة ،نظرةة
الظروف الاستثنائية في القانون إلاداري  ،نظرةة الاوليس إلاداري ،فكرة املسؤولية إلادارةة نلى أساس
احخطأ الشخص ي واحخطأ املرفقي .57إإ
الفرع الرابع  :الطبيعة الخاصة إلجراءات الدعوى إلادارية
تتسم إلااراءات القضائية إلادارةة بمجمونة م احخصائص تميزذا ن إلااراءات القضائية في
الدناوى ألاخرى وةظهر ذلك في أن إلااراءات القضائية إلادارةة يغلب نليها الصفة الكتابية في أغلب
مراحلها بقيث ال تمثل الشفاذة إال مظهرا استثنائيا ،فالدنوى ال تفتتح إال بمواب نرةضة مكتوبة،
 - 55نوابدي ،نمار النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة الدنوى الادارةة ،املراع السابق
 ،ص ص .122-.123
56
- DE LAUBADER André, Manuel de Droit Administratif, LGDJ , Paris, 1975. pp 76-78.
- 57نوابدي نمار ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة الدنوى الادارةة ،املراع
السابق ،ص ص.247-248.
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ونملية املرافعة ال تكون إال م خالل املاكرات واملستندات والوثائق املكتوبة واملتاادلة بين ألارراف ،وإذا
ما خول القانون لألرراف إبداء مالحظات بفوةة فإن ذلك يكون دنما ملاكراتهم الكتابية ،58أما بالنساة
للدناوى احجزائية وألاحوال الشخصية فاملرافعات فيها تكون بفهية مع تقديم ماكرات ،كما أنه في
القضايا التجارةة ُيعتمد نلى ألادلة غير الكتابية.إ
املطلب الثالث  :تصنيف الدعوى إلاداري ــة
تواد في فقه القانون إلاداري ثالث تقسيمات للدناوى إلادارةة تتمثل في التقسيم التقليدي(الفر
ألاولإ) ،التقسي ــم احةــديث(الفر الثايي)،التقسيم التوفيقي(الفر الثالث)إ
الفرع ألاول  :التقسيم التقليدي
إإ

يعتمد التقسيم التقليدي اثناء تقسيم الدنوى إلادارةة نلى أساس مدى حجم سلطات القاض ي،

اذ تتعدد سلطات ووظائف القاض ي املختص في الدنوى إلادارةة ضيقا واتسانا م دنوى إلى أخرى وراقا
لالك تم تقسيمها إلى خمس أنوا  :دنوى التفسير(أوال) ،دنوى فقص إاملشرونية (ثانيا) ،دنوى إلالغاء
(ثالثا) ،دناوى القضاء الكامل(رابعا) ،الدنوى العقابية (إخامسا).إ
أوال :دعوى التفسير
تتعلق ذاه الدنوى باألنمال والتصرفات إلادارةة القانونية الصادرة م الهيئات إلادارةة ،بقيث
ترفع م ررف كل ذي صفة ومصحةة ماابرة وترمي الى إزالة الغموض وإلابها  ،بقيث ترفع دنوى
التفسير بطرقتين:إ
 إما ترفع ذاه الدنوى أما احجهات القضائية ماابرة مثل الدناوى ألاخرى ،بقيث يطلب مالقضاء إنطاء املعني الصةيح للعمل القانوني إلاداري املطعون فيه بالغموض.إ
 إما ترفع ن ررةق إلاحالة القضائية ،وذلك في حالة الدفع بالغموض وإلابها في تصرف أو نملقانوني إداري خالل النظر في دنوى أصلية أما قضاء نادي ،بقيث يكون العمل إلاداري الاي فيه
غموض مرتاط بالدنوى العادية ألاصلية وةكون تفسير املعنى الصةيح لهاا العمل دور أساس ي في حل
النزا القضائي ،فعندما يثار الدفع تتوقف اهة القضاء العادي ن نملية النظر والفصل في النزا إلى
58

- CHAPUS René, Droit Du Contentieux Administratif, 5eme édition, MONTCHESTIEN,
Paris,1995, p 635.
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غاية الفصل في معنى التصرف املدفو فيه بالغموض م ررف القاض ي إلاداريإ ،فياقث القاض ي إلاداري
ن املعنى احةقيقي للعمل املطعون فيه،بقيث يصدر حكم قضائي نهائي حائز لقوة الش يء املقض ي فيه،
يتضم املعنى احةقيقي للتصرف ،وةاليغ احةكم ألرراف النزا وحجهة القضاء العادي لتستأنف الفصل
في الدنوى نلى ضوء حكم التفسير .59إ
ثانيا  :دعوى فحص املشروعية
دنوى فقص املشرونية هي الدنوى القضائية إلادارةة التي ترفع ماابرة أو ن ررةق إلاحالة
القضائية أما القضاء إلاداريإ ،إبهدف فقص مدى مشرونية القرارات إلادارةة املطعون فيها بعد
املالئمة ،وتنقصر سلطة القاض ي فيها في سلطة فقص القرار املطعون فيه م خالل النظر في مدى توافر
ألاساسية وإنالن ذلك في حكم قضائي إحائز لقوة الش يء املقض ي فيه ،دون احةكم بإلغاء القرار أو
ألاركان إ
تعوةض املتضرر و يتم ذلك بطرةقتين إما بدنوى ماابرة يرفعها ذوي الصفة واملصحةة ،وإما ن ررةق
إلاحالة القضائية خالل النظر و الفصل في دنوى نادية أصلية أما القضاء العادي 60إ.إ
ثالثا :دعوى إلالغاء
دنور الالغاء هي الدنوى التي يرفعها ذوي الصفة واملصحةة الشخصية أما احجهات القضائية
إلادارةة وفق للشروط وإلااراءات املنصوص نليها قانونا للمطالاة بإلغاء قرار إداري غير مشرو وإبطال
آثاره وتنقصر سلطات القاض ي في ذاه الدنوى في إلغاء القرار إذا ثبت ند مشرونيته أو احةكم بعد
إلغائه إذا كان مشرو .61إإ
رابعا :دعاوى القضاء الكامل
دناوى القضاء الكامل هي مجمونة م الدناوى القضائية التي يرفعها أصةاب الصفة واملصحةة
أما احجهات القضائية املختصة لالنتراف بواود حقوق شخصية مكتساة وتقديد ألاضرار وتقرةر
التعوةض الكامل إلصالح ألاضرار املادية واملعنوةة ،فسلطات ووظائف القاض ي املختص بدناوى القضاء
 59إ -ملزةد م التفاصيل رااع :نوابدي نمار ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة
الدنوى الادارةة ،املراع السابق ،ص ص .191-192
60إ -ملزةد م التفاصيل رااع  ،سوةقات احمد ،املراع السابق ،ص.129
 - 61نوابدي نمار ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة الدنوى الادارةة ،املراع
السابق ،ص .190إ
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الكامل متعددة لاا سميت بدناوى القضاء الكامل وأذمها دنوى التعوةض أو املسؤولية إلادارةة ،دنوى
بطالن العقود إلادارةة أو فسخها ،الدنوى الضرةبية.62إ
خامسا  :الدعوى العقابية ( الزجرية)
ى العقابية هي الدنوى القضائية التي يملك فيها القاض ي املختص سلطات توقيع نقوبات
إإالدنو إ
ازائية كما ذو احةال بالنساة للدناوى العقابية املقررة حةماية ألاموال العامة والطرق والغابات في
النظا القضائي الفرنس ي وذاه الدناوى واودذا مقدد ادا.63إ
الفرع الثاني  :التقسي ــم الحــديث
يعتمد ذاا التقسيم لتصنيف الدناوى نلى أساس املركز القانوني الاي تؤسس نليه الدنوى
وأذداف ووظائف الدنوى ذاتها ،بقيث تنقسم الدناوى القضائية إلادارةة حسب التقسيم احةديث الى
نونين :الدناوى املوضونيةإ(أوال)،إ إوالدن ــاوى الشخصي ــةإ(ثانيا).إ
أوال :الدعاوى املوضوعية ( العينية)
الدناوى املوضونية هي تلك الدناوى الي ترفع نلى أساس مراكز وأوضا قانونية نامة ،وتستهدف
ألاوضا القانونية العامة وكاا حماية مشرونية ألانمال إلادارةة
تققيق احةماية القضائية إللمراكز و إ
والنظا القانوني في الدولة أي حماية مصاحح نامة  ،وم أذم الدناوى إلادارةة املوضونية نجد دنوى
التفسير،دنوى فقص املشرونية ،دنوى إلالغاء ،الدناوى الانتخابية ،الدناوى الضرةبية ،الدناوى
العقابية.64إ
ثانيا :الدع ــاوى الشخصي ــة
الدن ــاوى الشخصي ــة هي مجمونة الدناوى القضائية إلادارةة التي يقركها وةرفعها أصةاب الصفة
واملصحةة ،أما احجهات القضائية املختصة نلى أساس حجج ومراكز وأوضا ذاتية وشخصية ،وةطالاون
منها الانتراف لهم بققوق شخصية مكتساة وحمايتها ن ررةق احةكم بالتعوةض الكامل والعادل والالز
62إ-إالعطار فؤاد  ،القضاء إلاداري ،دار النهضة العربية ،القاذرة ، 1968 ،ص. 62
63إ -نوابدي نمار ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة الدنوى الادارةة ،املراع السابق،
ص  199و .311إ
64إ-إإاملراع نفسه ،ص ص 311إ-إ311إ.
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إلصالح ألاضرار املادية واملعنوةة التي تصيبها بفعل النشاط إلاداري غير املش إرو والضار ،وأبهر الدناوى
الشخصية دنوى التعوةض أو املسؤولية ،دنوى العقود إلادارةة،بعض دناوى التفسير التي تهدف إلى
حماية حقوق شخصية.65إ
الفرع الثالث  :التقسيم التوفيقي أو املختلط
يقو ذاا التقسيم بتصنيف الدناوىإ بالنظر إلى التقسيم التقليدي أي مدى حجم سلطات
القاض ي في الدنوى وكاا نونية ألاذداف التي تقققها الدنوى القضائية إلادارةة مع استعمال اصطالحات
اديدة في تقسيم الدناوى إلادارةة  ،وتنقسم الدناوى حسب ذاا التقسيم إلى نونين وكل قسم يشمل
نلى ندد م أنوا الدناوىإ ،وهي دناوى قضاء الشرنية (أوال) ،ودنوى قضاء احةقوق (ثانيا).إ
أوال  :دعاوى قضاء الشرعية
دناوى قضاء الشرنية هي مجمونة الدناوى القضائية إلادارةة املوضونية يقركها أصةاب
الصفة واملصحةة  ،أما احجهات القضائية املختصة وتؤسس إنلى أساس مراكز وأسس قانونية نامة
تهدف باإلضافة إلى حماية املصحةة احخاصة لرافعها ،تققيق أذداف املصحةة العامة بواسطة حماية
برنية ألانمال إلادارةة والنظا القانوني والنظا الضرةبي ،فدنوى قضاء الشرنية تهدف إلى حماية
فكرة الدولة القانونية وتتقدد سلطات القاض ي املختص ضيقا واتسانا م دنوى إلى أخرى ،وأذم دناوى
قضاء الشرنية ،دنوى التفسير أو فقص املشرونية ،دنوى إلالغاء ،الدناوى الانتخابية والضرةبية.66إإ
ثانيا :دعوى قضاء الحقوق
تشمل مجمونة دناوى القضاء الكامل الشخصية التي ترفع م ذوي الصفة واملصحةة أما
السلطات القضائية املختصة نلى أساس حجج قانونية و شخصية ،للمطالاة باالنتراف بواود حقوق
ذاتية مكتساة أو املطالاة بقمايتها ،ن ررةق احةكم بالتعوةض الكامل والعادل إلصالح ألاضرار املادية
واملعنوةة التي أصابتهم ،وةملك القاض ي املختص بدناوى قضاء احةقوق سلطات كاملة حةمايتها ،وم
أذمها دنوى التعوةض ،دنوى العقود إلادارةة ،دنوى التفسير التي تستهدف حماية حقوق شخصية67إ.إ
65

- AUBY J.M, DRAGO R , Traité de Contentieux Administratif, Dalloz, Paris,1975, p 85.
 - 66نوابدي نمار ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة الدنوى الادارةة ،املراع
السابق ،ص .312
- AUBY J.M, DRAGO R , Op Cit, P 87.
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املبحث الثاني  :الجهات املختصة بالفصل في الدعوى الادارية:إ
يطرح موضو الاختصاص مسألة توزيع الاختصاص بين القضاء إلاداري و القضاء العادي (املطلب
ألاولإ) ،وتوزيع الاختصاص بين احجهات القضائية الادارةة(املطلب الثاني)إ.إ
املطلب الاول  :توزيع الاختصاص بين القضاء إلاداري و القضاء العادي:
لتقديد اختصاص القضاء إلاداري وتميزه ن القضاء العادي ،حاول الفقه و القضاء الفرنسيين
تقديد معايير نطاق اختصاص القضاء إلاداري (إالفر الاولإ)إو لقد كان للمشر احجزائري موقفا م ذاه
املعايير( الفر الثاني).إ
الفرع الاول :املعايير املعتمدة لتوزيع الاختصاص بين القضاء إلاداري و القضاء العادي
م بين أذم ذاه املعايير نجد املعيار العضوي الشكلي(أوال)إواملعيار املادي املوضوعي(ثانيا).إ
اوال:املعيار العضوي الشكلي:
اوذر ذاا املعيار ذو أن الاختصاص يعود حجهات القضاء إلاداري  ،كلما كان النزا متعلقا
باإلدارة العامة ،أي تكون الدنوى إدارةة إذا كان احد ررفيها سلطة إدارةة وذاا دون النظر إلى رايعة
النشاط الاي تمارسه ذاه السلطات.إ
نقد :بالرغم م إوضوح ذاا املعيار و سهولة تطايقه ،إال انه معيب بالسطقية وند الدقة في تقديدإ
اختصاص القضاء إلاداري تقديدا اامعا إومانعا ،إذ ال يكفي لوحده لتقديد ذاا الاختصاص ،فهناك
مجمونة م املنازنات إلادارةة يختص بها القضاء العادي رغم أن احد أررافها سلطة إدارةة.68إ
ثانيا  :املعيار املادي املوضوعي :
نكس املعيار العضوي ،فإن املعيار املادي ال يرتكز نلى أرراف النزا بل نلى رايعة النشاط أو
الصالحيات التي يتمتع بها أحد الطرفين في النزا  ،وتتمثل رايعة النشاط في رايعة الهدف ،أو املرفق
املراد تسييره ،أو الامتيازات التي يمتع بها أحد الطرفين ،لاا اختلف فقهاء ذاا املعيار حول تقديد نو
68إ-إخلوفي ربيد ،قانونإ املنازنات إلادارةة ،تنظيم واختصاص القضاء إلاداري ،الطاعة الثانية ،ديوان املطاونات احجامعية ،احجزائر، 2005 ،
ص ص .312- 326إ
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النشاط الاي يمك أن نعتمد نليه لتقديد الاختصاص لالك سوف نتطرق ألذم املعايير التي تدخل
ضم املعيار املادي.إوهي:إ
 :1معيار الهدف أو الغاية:
يشكل معيار الهدف احجزء ألاول م املعيار املادي وحسب ذاا املعيار تكون العبرة في تقديد
النشاط إلاداري م حيث كونه إدارةا أوال بالتركيز نلى الهدف م ذاا النشاط  ،فإذا كان يستهدف تققيق
املصحةة العامة انتبر نمال إدارةا يخضع لقواند القانون إلاداري وةختص بمنازناته القضاء إلاداري  ،أما
إذ كان العمل أو النشاط يستهدف تققيق مصحةة خاصة فإنه ال يعتبر نمال إدارةا وةخرج م نطاق
تطايق القانون إلاداري واختصاص القضاء إلاداريإ.إ
نقد:إرغم موضونية ذاا املعيار إال انه معيب بقيث أنها فكرة ال يمك حصرذا وأنها قابلة للتطور بتطور
الظروف.69إ
 :2معيار التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال إلادارة العادية:
يرتكز ذاا املعيار نلى فكرة تقسيم أنمال إلادارة إلى نونين:إ
 أعمال السلطة العامة :إ
هي التي تقو بها إلادارة بانتاارذا تتمتع بامتيازات السلطة العامة لتققيق املصحةة العامة ،مثال
إصدار القرارات إلادارةة ،التنفيا إلااااري إحخ...إفهاه ألانمال يعود الاختصاص فيها للقضاء إلاداريإ.إ
 أعمال إلادارة العادية:إإ
هي التصرفات التي تقو بها إلادارة بانتاارذا شخص نادي مستعملة ألاساليب نفسها التي
يستعملها ألاشخاص العاديون مع بعضهم الاعض ،مثل إبرا إلادارة للعقود املدنية أو بيع أموال الدولة
احخاصة ،فهاه ألانمال كلها تخضع للقانون العادي وةختص بها القضاء العادي.إ
نقد :إرغم بسارة ذاا املعيار إ إال أنه انتمد نلى فكرة خارئة إوهي فكرة ازدوااية الشخصية القانونية
للدولةإ(نامة وخاصة)إفي حين أن للدولة شخصية قانونية واحدة تققق لها ننصر الاستمرارةة والدوا .إ
 - 69خلوفي ربيد ،قانونإ املنازنات إلادارةة ،تنظيم واختصاص القضاء إلاداريإ،املراع السابق ص .312
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 :3معيار السلطة العامة :
إإ

يعتبر موريس هوريو م بين رواد ذاا املعيار ،فهم يرون أن الدولة لها إرادة تعلو إرادة ألافراد ،

وم َ
ثم لها أن تستعمل أساليب السلطة العامة  ،كأن تقيد بعض احةرةات لحةفاظ نلى النظا العا ،
فإن قامت بهاه ألانمال ،واب أن تخضع للقانون إلاداري  ،وتخضع في منازناتها للقضاء إلاداري  ،ولقد
اصطحةوا نلى تسمية ذاا النو م ألانمال ،بأنمال إلادارة ذات الطابع السلطويإ.إكما يمك للدولة أن
تخضع ألحكا القانون احخاص  ،و القضاء إلاداري ،وذلك نندما تنزل إلى مرتاة ألافراد وتاابر أنمال
مدنية مثل نقود إدارة أمالك الدولة احخاصة التي ال تستخد فيها أساليب السلطة العامة.إ
نقد :ال يمك الانتماد نلى السلطة العامة لوحدذا كأساس لتبرير اختصاص القضاء إلاداري  ،ألنه ال
يصحح ألاخا بهاا املعيار في ألانمال الصادرة ن إلادارة خطأ أو إذماال النتفاء ننصر إلارادة.70إإ
 :4معيار املرفق العام
يعتبر ليون دوجي وجاز وبونارد م رواد ذاا املعيار ،حيث يرى أنصار ذاا املعيار أن الدولة ليست
شخصا يتمتع بالسيادة أو أن لها إرادة ذاتية تعلو إرادة ألافراد ،بل هي مجمو م املرافق العامة تعمل
حخدمة املجتمع و إباا حااات ألافراد ،وةقدد معيار املرفق العا مجال اختصاص القضاء إلاداريإإنلى
أساس الطايعة إلادارةة لنشاط ما وليس بسبب واود إلادارة كطرف في النزا  ،فهو يميز بين ما يعتبر
مرفقا نا وما يعتبر نشارا خاص.إ
إإ

إن املقصود باملرفق العا ذنا ذو التعرةف العضوي و الوظيفي في آن واحد  ،أنه كل نشاط تقو

به إلادارة العامة وتستهدف إباا حااات ذات مصحةة نامة ،بقيث ال يعتبر كل نشاط إلادارة مرفقا
ناما فهناك نشارات مدنية مثل تسيير دومينها احخاص ،إإ
إإإ نقد :بالرغم م الدور َ
الفعال الاي الزالت تؤديه فكرة املرفق العا في مجال التمييز بين ما ذو إداري
وما ذو خاص ،إال أن نوامل التطور أدت إلى حدوث أزمة لهاه الفكرة ،بقيث أنه نندما صدر قرار بالنكو
لم تك الدولة تمارس مها تجارةة بل كانت ذناك مرافق إدارةة فقط لك بعد احةرب العاملية الثانية وما إ

70إ -العربي وردية ،فكرة النظا العا في الااراءات القضائية الادارةة ،ماكرة لنيل بهادة املااستير في القانون ،تخصص:إالقانون العا ،
كلية احةقوق و العلو السياسية ،اامعة أو بكر بلقايد ،تلمسان ،1111 ،ص  19و .11
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أفرزته م آثار سلاية ،وادت الدولة نفسها مجبرة نلى القيا بوظيفة الصنانة والتجارة فظهرت مرافق
اقتصادية إلى اانب املرافق إلادارةة ،إذ دفع ذاا التنو بالقضاء الفرنس ي إلى أن ينظر إلى بعض منازنات
إلادارة نظرة خاصة وةخراها م والية القضاء إلاداري و يخضعها للقانون احخاص ،وأذم قرار صدر في
ظهرت فكرة املصحةة العامة التي نادى بها مناصروإا مدرسة املرفق العا
قضية  BAC Délockaونليه إ
فاذاوا إلى زاوةة أخرى بأن املرافق العامة وإن تنونت أنشطتها إال أن الهدف يظل واحد وذو تققيق
املصحةة العامةإ(Valineإ).إلك أغلب الفقه يجمع أن املرافق وإن كانت تهدف إلى تققيق املصحةة العامة
لك ال يمك إخضانها للقانون إلاداري فطايعة نشاط املؤسسات الاقتصادية يفرض نليها أن تنزل الى
مرتاة ألافراد71إ.إ
أما عجز النظرةة ناد معيار السلطة العامة بواه اديد ليؤكد أن الفصل في مسألة الاختصاص
يكم في فكرة السلطة العامة لك وفق املنظور احجديد الاي نادى به" فيدل "م حيث أن السلطة
الامتيازات التي تتمتع بها إلادارة بل تشمل أيضا القيود والالتزامات التي
العامة ال تقتصر فقط نلى إ
تفرضها القوانين نلى إلادارة 72إ.إ
أما بالنساة للقضاء إلاداري الفرنس ي ،فإنه يتانى املعيار املختلط الاي يتكون م النظرةة
إلادارةة ،كما يتم العمل
العضوةة ،حيث يتطلب أن تكون ألاشخاص املعنوةة العامة ررفا في املنازنة إ
بمعيار املرفق العا بمفهومه املوضوعي وبنظرةة السلطة العامة كمعيار للنشاط إلاداري .إ
الفرع الثاني :موقف املشرع الجزائري من هذه املعاييرإ:إ
بالراو إلى قواند النظا القانوني والقضائي احجزائري يمك الاستنتاج بوضوح أن املعيار
املعتمد لتقديد رايعة املنازنة والقضاء املختص ذو املعيار العضوي كمادأ نا (اوال) ،واستثناءا يعتمد
نلى املعيار املوضوعي املادي في بعض احةاالت الواردة حصرا( .ثانيا).إ
أوال :العمل باملعيار العضوي ( القاعدة العامة):
سوف نتطرق للتكريس القانوني للمعيار العضوي ثم نتناول بعض تطايقاته العملية إ

71إ-إالعربي وردية  ،السابق ،ص  11و.11إإ
 - 72نوابدي نمار ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة الدنوى الادارةة ،احجزء الاول،
القضاء الاداري ،املراع السابق ،ص ص .112-111
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أ :التكريس القانوني للمعيار العضوي:
لقد فضل املشر احجزائري العمل باملعيار العضوي  ،ويعود ذاا الاختيار إلى ألاذداف املسطرة
للعدالة غداة الاستقالل وهي تأسيس قضاء غير القضاء الاستعماري م حيث تنظيمه وتسييره ،حيث
بالراو إلى أحكا املادة  877م القانون  ، 19/10املتضم ق.ا. .ا نجد أنها تنص صراحة نلى تاني
املعيار العضوي بنصها نلى ما يلي:إ
إ"املحاكم إلادارية هي جهات الوالية العامة في املنازعات إلادارية  ،تختص بالفصل في أول درجة
بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسات
العمومية ذات الصبغة إلادارية طرفا فيها"إإ
كما أضافت املادة  011منه 73أن املقاكم إلادارةة تختص أيضا بالفصل في دناوى إلغاء القرارات
إلادارةة والدناوى التفسيرية ودنوى فقص املشرونية للقرارات الصادرة ن :إإ
 الوالية واملصاحح غير املمركزة للدولة نلى مستوى الوالية.إإ الالدية واملصاحح إلادارةة التابعة للالدية.إ املؤسسات العمومية ذات الصاغة إلادارةة.إوأضافت إليها املادة  70من القانون العضوي  71 -08الهيئات العمومية الورنية مثل املجلس
الدستوري ،املجلس ألانلى لألم  ،نندما تمارس أنشطة ذات رابع إداري تتعلق بسيرذا كإبرا الصفقات
العمومية  ،كما أضافت املادة نفسها املنظمات الورنية املهنية مثل منظمات املقامين74إ.إ
وبهاا نجد أن املعيار في احجزائر ذو معيار تشريعي وليس قضائي ،أي أن الاختصاص تقدده
نصوص قانونية نامة تتمثل في املواد  911 ، 011 ، 011 ،011م ق إ إ وكالك املادة  19م القانون
العضوي  ،11/90كما يمك أن تقدده نصوص خاصة.إ

73إ -أنظر املادة  011م قانون رقم  ،19-10مؤرخ في  12فيفري  ،1110يتضم قانو إن إلااراءات املدنية والادارةة ،ج ر ج ج ندد ،02
لسنة 1110إ.
 - 74قانون نضوي رقم  ،11-90مؤرخ في  31ماي  ،1990يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه ونمله ،ج ر ج ج ندد  32لسنة
(،1990معدل ومتمم).
35

من إعداد الدكتور  :بزغيش بوبكر

محاضرات في املنازعات إلادارية

كما نالحظ أن املادة  011م إق.إ. .ا أبارت فقط إلى املؤسسات العمومية ذات الصاغة إلادا إرةة،
ونليه فإن منازنات املؤسسات العمومية التي ال تتصف بالصاغة إلادارةة ال يختص بها القضاء إلاداري
وم بين ذاه املؤسسات نجد املؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي ،املؤسسات العمومية
الاقتصادية ،املؤسسات العامة املسيرة ن ررةق الامتياز.75إ
ب :تطبيقات املعيار العضوي:
-1املنازعات املتعلقة بنزع امللكية للمنفعة العامة :
بانتاار أن نملية نز امللكية تتم ن ررةق إصدار قرارات م اهات إدارةة مقددة في القانون
-91إ 11و تتمثل في شخص الوالي ،إذا تعلق ألامر بنز نقار يقع في حدود واليته ،أو الوزةر املختص إذا كان
العقار يقع نبر أكثر م والية ،76وبالك فان الاختصاص ينعقد للقضاء إلاداري لتوافر املعيار العضوي
املنصوص نليه في املادة  011م (ق.ا. .ا)إبانتاار أن الوالية أو الدولة ررفا في النزا .
-2منازعات الضرائب:
يختص القضاء إلاداري في اميع منازنات الضرائب و الرسو  ،وذلك لتوافر املعيار العضوي
املنصوص نليه في املادة  011م إق.ا . .كون الدولة ذنا ممثلة في وزةر املالية ررفا في النزا  ،رغم أن
النصوص املنظمة للضرائب تكتفي بمدير الضرائب نلى مستوى الوالية ،و بالتالي تختص احجهات
الضرةبي والتقصيل ،والرسو نلى الدخل الاامالي ،وأرباح الشركات
إ
القضائية إلادارةة في منازنات الوناء
،أو الدفع احجزافي ،و النشاط املنهي ...احخ.77إإ
 -3منازعات الجنسية:إ
هي املنازنات املتعلقة بدناوى إلغاء القرارات إلادارةة املتعلقة بقضايا احجنسية ،فهنا الدولة ررف
في النزا ممثلة في رئيس احجمهورةة ،وزةر العدل ،ذلك أن منازنات إلالغاء تواه ضد املراسيم الرئاسية
75إ -العربي وردية ،املراع السابق ،ص .11
 -76قانون رقم  ،11-91مؤرخ في  12افرةل  ،1991يقدد القواند املتعلقة بنز امللكية م أال املنفعة العامة ،ج ر ج ج ندد  ،11لسنة
.1991إمتمم بمواب القانون  ،11-12مؤرخ في  19ديسمبر  ،1112يتضم قانون املالية لسنة  ،1112ج ر ج ج ندد  ،02لسنة ،1112
وبمواب القانون  ،11-12مؤرخ في 191إديسمبر  ،1112يتضم قانون املالية لسنة  ،1110ج ر ج ج ندد  01لسنة .1112إإ
77إ -ملزةد م التفاصيل رااع:إب برةف ليدية ،الااراءات الادارةة و القضائية في منازنات الضرائب في احجزائر ،ماكرة لنيل بهادة
املاستر ،تخصص القانون العا لالنمال ،كلية احةقوقإ والعلو السياسية ،اامعة ناد الرحمان ميرة،1111-1112 ،ص ص .01-21
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املتضمنة منح أو سةب احجنسية أو فقدانها أو تجرةد الشخص منها ،لك بعض املنازنات يختص بها
القضاء العادي مثل القضايا التي يظهر فيها وكيل احجمهورةة أما املقكمة بعد صةة التصرةح أو بتمتع
أو ند تمتع الشخص باحجنسية ،أو نندما يتعلق كالك باحةالة التي يقو فيها شخص بإقامة دنوى
بهدف استصدار حكم قضائي بتمتعه باحجنسية ،إذ الدنوى ذنا تواه ضد النيابة وليس الوزةر78إ.إ
-2املنازعات املتعلقة بمرفق القضاءإ
تخضع كل املنازنات املتعلقة باحةياة املهنية للقضاة م رواتب وترقيات وتأديب ملجلس الدولة ألن
الدولة ممثلة م ررف رئيس احجمهورةة ررفا في النزا نلى انتاار أن رئاسة املجلس ألانلى للقضاء تعود
له .كما أن القرارات التي تصدر ن وزةر العدل بإنشاء أقسا املقاكم ينعقد الاختصاص في حالة النزا
بشأنها للقضاء إلاداريإ.إ
-2املنازعات املتعلقة ببيع أمالك الدولة العامة إ
بقكم أن ألامالك العامة ملك للدولة أو الوالية...إ ،فإن املنازنات املتعلقة بهاه ألاموال تكون م
اختصاص املقكمة إلادارةة وفقا للمادة  ، 011وذاا مانصت نليه املادة  11م قانون  31/91املتعلق
باألمالك الورنية نلى أن "وزةر املالية والوالي ورئيس املجلس الشعبي الالدي يتولون تمثيل الدولة
واحجمانات إلاقليمية في الدناوى القضائية املتعلقة باألمالك الورنية".79إ
 -1منازعات العقود إلاداريةإ
لقد حددت املادة  11م قانون الصفقات العمومية ألاشخاص املعنوةة التي تخضع نقودذا
لقانون الصفقات العمومية وهي إلادارات العمومية ،الهيئات الورنية ،الوالية  ،الالدية ،املؤسسات
العمومية ذات الطابع إلاداري ،املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي واملنهي والثقافي ،املؤسسات ذات
الطابع الصناعي والتجاريإ....احخ .80إوبالتالي مادا أن ذاه ألاشخاص( إماندا املؤسسات ذات الطابع
78إإ-أنظر الامر رقم  ،01-21مؤرخ في  12ديسمبر  ،1921يتضم قانون احجنسية احجزائرةة ،ج إر ج ج ندد 112إلسنة  ،1921معدإل ومتمإم
باالمر إرقم  ،11-12مؤرخ في  12فيفري  ،1112ج إر ج ج ندد  12لسنة .1112إ
 - 79قانو إن رقمإ ،31-91مؤرخ في  11ديسمبر  ،1991يتضم قانون ألامالك الورنية ،ج ر ج جإ ،21لسنة  ،1991معدل ومتمم بالقانون
رقم  ،12-10املؤرخ في  11يوليو  ،1110ج ر ج ج ندد  ،22لسنة .1110
 - 80مرسو رئاس ي رقم  ،122-12مؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1112يتضم تنظيم الصفقات العمومية و تفوةضات املرفق العا  ،.ج.ر ج
ج ندد  21لسنة .1112
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الصناعي والتجاري )إررفا في العقد فيؤول الاختصاص في النظر في منازناتها الى القضاء إلاداري راقا
للمعيار العضويإ.إ
-2إاملنازعات املتعلقة باألراض ي الفالحيةإ
ي باملنازنات املواهة ضد الدولة ممثلة في الوالي بخصوص القرارات
يختص القضاء إلادار إ
الصادرة ننه واملتضمنة املوافقة أو ال نلى رلاات مشاريع استصالح ألاراض ي وفقا للقانو إن 81رقم -03إ10
املتعلق بقيازة امللكية العقارةة الفالحية ،وكالك املنازنات الناتجة ن القانو إن املقدد إلشروط إوكيفيات
استغالل ألاراض ي الفالحية إالتابعة لألمالك احخاصة للدولة ،82وكالك القرارات املتعلقة باالستفادة
فالحية تابعة للدولة وحل التعاونيات إوتنصيب املستثمرات احجديدة هي
الفردية أو احجمانية م أراض ي إ
م اختصاص الوالي ،وم ثم فإن منازناتها م اختصاص القضاء إلاداري راقا للمعيار العضوي .إ
 -0املنازعات املتعلقة بإثبات ملكية ألاراض ي
باالستناد الى نص املادة  30م قانون  25/07املتعلق بالتوايه العقاري يجوز لكل شخص صدر
بشأنه قرار رفض منح بهادة حيازة ملكية خاصة ليست لها نقد كان يقوزذا حيازة ذادئة ومستمرة
ونلنية أن يطع في القرار أما القضاء إلاداري مادا أن قر إار منح أو رفض بهادة احةيازة يصدره رئيس
الالدية ،83وذاا تطايقا للمعيار العضوي الوارد لكون الالدية ررفا في النزا .إ
 -0منازعات العمران
يتعلق ألامر باملنازنات املتعلقة برفض أو تأايل منح رخص الاناء أو التجزئة أو الهد  ،ففي اميع
ذاه املنازنات تكون الالدية أو الوالية أو وزةر التعمير ررفا في النزا بانتاارذم أصةاب الاختصاص بمنح
ذاه الرخص حسب احةاالت املقددة في القانون  19/91املتعلق بالتهيئة إوالتعمير ،وذاا تطايقا للمعيار
العضوي الوارد في املادة  ،011كما يمك أن تتعلق منازنات العمران بشهادة املطابقة التي تسلم م قال
رئيس الالدية أو الوالي في نهاية ألابغال والتي تثبت أن ألابغال املنجزة مطابقة مع رخصة الاناء .84إ
81إ -قانون رقم  ، 10-03مؤرخ في  13أوت  ،1903يتعلق بقيازة امللكية العقارةة الفالحية ،ج ر ج ج ندد  32لسنة.1903
 - 82قانون رقم  ، 13-11مؤرخ في  12غشت سنة ،1111يقدد بروط و كيفيات استغالل ألاراض ي الفالحيةالتابعة لألمالك احخاصة
للدولة ،ج ر ج ج ندد  21لسنة .1111
83إ -قانون  ،12-91مؤرخ في 10نوفمبر  ،1991يتضم التوايه العقاري ،ج ر ج ج ندد  29لسنة .1991إإ
84إ -ملزةد م التفاصيل رااع:إبزغيش بوبكر ،منازنات العمران،أرروحة لنيل دراة الدكتوراه في العلو  ،تخصص:إالقانون ،كلية احةقوقإ
والعلو السياسية ،اامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،1112 ،ص ص -22إ.29إإ
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 -17منازعات قانوني ألاحزاب السياسية والجمعيات
حسب القانونإ املتعلقة باألحزاب السياسية إفإن إنشاء ذاه ألاحزاب حق لكل املوارنين الاي لهم
احةق في تقديم ملف إداري لدى وزارة الداخلية والتي نليها دراسة امللف خاصة التصرةح بتأسيس احةزب
في مدة اقصاذا  11يوما م تارةخ الايدا  ،بقيث أن املادة  11منه تنص انه في حالة رفض الوزارة نقد
مؤتمر تأسيس احةزب او تمديده فيمك ألنضائه الطع اما مجلس الدولة خالل  31يوما  ،كما لهم ان
يطعنوا في قرار رفض منح الانتماد اما مجلس الدولة خالل بهرة م تارةخ تاليغ القرار.إكما يختص
مجلس الدولة حسب املادة 21إمنه في كل النزانات الناامة ن تطايق ذاا القانون كقرارات حل احةزب
او توقيف نشاره او غلق مقالته ما دا الدولة ررفا في النزا ممثلة بوزةر الداخلية.85إإ
أما بالنساة ملنازنات قانون احجمعيات املنظمة إبالقانون رقم  11-11فإنها تتعلق أيضا باستقاال
وتسليم وصل التسجيل بتأسيس امعيات مقلية أو ورنية ،اذ يمك لحجمعية التي صدر بشأنها قرار رفض
تسليم وصل التسجيل ان ترفع دنوى الغاء اما املقكمة الادارةة او مجلس الدولة إوذاا راقا للمعيار
العضوي املنصوص نليه في املادة  011ما إدا أن الدولة أو الالدية او الوالية ررفا في النزا  .إألامر نفسه
نطاقه نلى منازنات حل احجمعيات أو تعليق نشارهاإ.86إ
الفرع الثالث :إلاستثناءات الواردة على املعيار العضوي
تتمثل إستثناءات املعيار العضوي في الاستثناءات الواردة في املادة  011إ إم ق.ا. .ا (اوال)،
والاستثناءات الواردة في نصوص خاصة (ثانيا).إ
أوال :الاستثناءات الواردة في املادة  872من ق.ا.م.ا
نصت املادة  011م ق ،ا ، ،ا نلى استثنائين وذما مخالفات الطرق ومنازنات املسؤولية
الرامية لطلب التعوةض ن ألاضرار الناامة ن املركاات التابعة لإلدارة.إ
إ
إ
إإإ85إ-إقانون رقم  ،12-11مؤرخ في  11اانفي  ،1111يتعلق باالحزاب السياسية ،ج ر ج ج ندد 11إلسنةإإ.1111
86إ-انظر املادتين  21و 23إم إقانون رقم  ،11-11مؤرخ في  11اانفي  ،1111يتعلق باحجمعيات ،ج ر ج ج ندد 11إلسنةإ1111إ.
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أ -مخالفات الطرق:إإ
تشمل كل ألافعال التي تشكل انتداء نلى الطرق العمومية سواء بالتخرةب أو العرقلة كما يمك
أن تشمل محةقات ألامالك العمومية كاحتالل أماك نمومية أو بوارئ دون سند قانوني ،والوالية هي
صاحاة املال العا إذا تعلق ألامر بالطرق الوالية.إ إوالالدية هي صاحاة املال العا إذا تعلق ألامر بالطرق
الالدية ،والدولة إهي صاحاة املال إذا تعلق ألامر بالطرق الورنية.87إفرغم أن املعيار العضوي متوفر لك
املشر فضل إحالة الاختصاص في الفصل في املنازنات املتعلقة بمخالفات الطرق الى املقاكم العادية .إ
ب -منازعات املسؤولية الرامية لطلب التعويض عن ألاضرار الناجمة عن املركبات التابعة لإلدارة
لقد أسند املشر الاختصاص للفصل في منازنات التعوةض ن حوادث املركاات التابعة للدولة
أو الوالية أو الالدية أو املؤسسات العامة الادارةة الى القضاء العادي ،وةراع ذلك الى مسألة القانون
الوااب التطايق وذو القانون املدني في مجال املسؤولية الشخصية لسائقي املركاات إوتتقمل احجهة
إلادارةة املسؤولية بدال م نونها وفقا للمادة 131إق.م احخاصة بمسؤولية املتاو ن فعل تابعه.88إ
ثانيا :الاستثناءات الواردة في نصوص خاصة
م بين الاستثناءات الواردة في نصوص خاصة نجد:إ
أ -منازعات حقوق الجمارك:إ

تنص املادة  203م قانون احجمارك  ":تنظر الجهة القضائية بالبت في القضايا املدنية في
الاعتراضات املتعلقة بدفع الحقوق والرسوم أو استردادها ومعارضات الاكراه وغيرها من القضايا
الجمركية ألاخرى التي ال تدخل في اختصاص القضاء الجزائي " ،كما نصت املادة  288نلى اختصاص
املقكمة املدنية بالدناوى التي ترفعها احجمارك بهدف املصادرة العينية لألبياء املحجوزة نلى مجهولين أو
نلى أفراد لم يكونوا مقل مخالفة".إ

87إ -بواادي نمر ،اختصاص القضاء الاداري في احجزائر ،رسالة لنيل دراة دكتوراه دولة في القانون ،كلية احةقوقإ والعلو السياسية،
اامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،1111 ،ص .12إ
88إ-إإ املراع نفسه ،ص .12إ
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إإإإإإإإكما نصت املادة  201نلى اختصاص املقكمة املدنية بالفصل في رلاات إدارة احجمارك إ إبالترخيصإ
لها باححجز التقفظي لألبياء املنقولة أو رفع اليد نليه إذ ما قد املحجوز نلية كفالة مصرفية.89إ
ب -املنازعات املتعلقة ببيع ألامالك الخاصة للدولةإإ
بالراو للقانون رقم  11-01املتعلق بالتنازل ن ألامالك العقارةة ذات الاستعمال السكني أو املنهي
او التجاري أو احةرفي التابعة للدولة واحجمانات املقلية .نجد املادة  32منه تنص بصرةح العاارة نلى أنه
يمك للمترشح أن يرفع رعنا نزانيا في حالة رفض الطع املقد الى الحجنة الوالئية أو نند ند تلقي رد
في آلااال املقددة في املادة  32إ ،90بقيث تختص املقاكم العادية نلى الرغم م صدور القرار املطعون
ألامالك العقارةة م قايل إإ
فيه م اهة إدارةة ،ولقد استندت املادة  32نلى انتاار نملية التنازل ن إ
أنمال التسيير وليس أنمال السلطة ،بقيث تظهر إلادارة كشخص نادي يتصرف في أمواله احخاصة.إإإ
ج -منازعات التماس اعادة النظر في املواد الجزائية و تعويض املحكوم له بالبراءة
لقد اخا املشر بمسؤولية الدولة ن العمل املعيب ملرفق القضاء بسبب براءة املقكو نليه بعد
التماس انادة النظر  ،و لقد نصت املادة  231مكرر م ق ا ج نلى مادأ التعوةض و يعود الاختصاص
للغرفة احجزائية املختصة بااللتماس.91إ
املطلب الثاني  :توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية الادارية.
يتشكل القضاء الاداري م مقاكم إدارةة ومجلس دولة ،وكرس املشر نصوص قانونية مقددة
تاين مجال اختصاص املقاكم الادارةة (الفر الاو إل) ،ومجال اختصاص مجلس الدولة (الفر الثاني).
الفرع الاول  :مجال اختصاص املحاكم الادارية
إحدد املشر في ق.ا. .ا الاختصاص النوعي للمقاكم الادارةة (أوال) ،و اختصاصها الاقليمي (ثانيا).إ

89إ -رااع ،بوصقيعة أحس " ،توزيع الاختصاص بين النظامين القضائيين العادي و الاداري في مجال املنازنات احجمركية" ،مجلة مجلس
الدولة ،ندد 11 ،لسنة  ،1111ص .22
 90إ -أنظر املادتين إ 32و 32م القانون رقم  ،11-01مؤرخ في  ،1901-11-12يتعلق بالتنازل ن ألامالك العقارةة ذات الاستعمال السكني
أو املنهي او التجاري أو احةرفي التابعة للدولة واحجمانات املقلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري واملؤسسات والهيئات و الااهزة
العمومية ،ج ر ج ج ندد  11لسنة .1901
 - 91أمر رقم  ،122-11مؤرخ في  10اوان  ،1911يتضم قانون إلااراءات احجزائية ،ج ر ج ج ندد  ،20لسنة (،1911معدل و متمم).
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اوال  :الاختصاص النوعي :
بالنساة لنو املنازنات و الدناوي التي تعود الختصاص املقاكم الادارةة فهي مقدد في نص املادة
 011م ق.ا. .ا .و هي:إ
 دناوى الغاء القرارات الادارةة الصادرة ن الوالية و املصاحح غير املمركزة للدولة نلى مستوى الوالية اوالصادرة ن الالدية و املصاحح التابعة لها او الصادرة ن املؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري .إ
 دنوي تفسير القرارات الصادرة ن الهيئات املاكورة اناله .إ الدناوي احخاصة بفقص مشرونية ذاه القرارات .إإ-دنوي القضاء الكامل :إو م اذمها نجد رلاات التعوةض ن الابغال العامة و نشاط الادارة العامة ،
القضايا املتعلقة بالعقود الادارةة ،قضايا رواتب املوظفين و معاباتهم  ،قضايا التعوةض املتعلقة
بالضرائب  ،قضايا التعوةض ن نز امللكية للمنفعة العامة.إإ
 القضايا املخول لها بمواب نصوص خاصة ":إمثل القوانين املنظمة ملجال التعمير او الايئةإ.92إثانيا  :الاختصاص الاقليمي :
لقد انتمد املشر احجزائري في ق.ا. .ا نلى قواند نامة لتقديد الاختصاص الاقليمي تمثل
القاندة العامة ،كما كرس قواند خاصة تمثل الاستثناء.إ
أ :القواعد العامة في تحديد الاختصاص الاقليمي
حسب املادة  32م ق.ا. .ا فانه يؤول الاختصاص الاقليمي للمقكمة الادارةة التي يقع في دائرة
اختصاصها مور املدعى نليه  ،وان لم يك له مور معروف فيعود الاختصاص للمقكمة الادارةة التي
يقع فيها اخر مور له  ،و في حالة اختيار مور يؤول الاختصاص الاقليمي للمقكمة الادارةة التي يقع
فيها املور املختار ما لم ينص القانون نلى خالف ذلك.وحسب املادة  30في حالة تعدد املدعى نليهم يؤول
دائرة اختصاصها مور احدذم .و اذا تعلق ألامر بشخص
الاختصاص للمقكمة الادارةة التي يقع في إ
معنوي فترفع الدنوى اما مقكمة مركز ادارته الرئيس ي93إ.إ

92إ -رااع املادة  011م ق.إا. .ا
93إ -رااع املادتين  32و  30م ق.ا. .ا.إ
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ب  :القواعد الخاصةإفي تحديد الاختصاص الاقليمي (الاستثناءات)
تنص املادة 012إ:إترفع الدناوي واوبا اما املقاكم الادارةة في املواد املاينة ادناه:
-1إ مادة الضرائبإ إوالرسو  ،اما املقكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضرائب إوالرسو .إ
-1إمادة ألابغال العمومية ،اما املقكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيا الابغال.إ
 -3مادة العقود إلادارةة مهما كانت رايعتها اما املقكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرا العقد
او تنفياه.إ
 -2املنازنات املتعلقة باملوظفين او انوان الدولة او غيرذم م الاشخاص العاملين في املؤسسات العمومية
الادارةة اما املقكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعين.إ
-2في مادة احخدمات الطاية اما املقكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم احخدمات.إ
--1في مادة التورةدات او ألابغال او تأاير خدمات فنية او صنانية اما املقكمة التي يقع في دائرة
اختصاصها مكان ابرا الاتفاق او تنفياه .إ
 -2في مادة تعوةض الضرر ن اناية او انقة او فعل تقصيري اما املقكمة التي يقع في دائرة
اختصاصها مكان وقو الفعل الضار.إ
 -0إفي مادة ابكاالت التنفيا الصادرة ن احجهات القضائية الادارةة اما املقكمة التي صدر ننها احةكم
موضو الابكال.إإإ
الفرع الثاني  :مجال اختصاص مجلس الدولة
يتميز مجلس الدولة احجزائري باتسا مجال اختصاصه ،فنجده له الاختصاص الابتدائي و
النهائي(أوال) ،كما له الاختصاص كجهة استئناف (ثانثا)إو كجهة نقض (ثالثا).إ
اوال  :الاختصاص الابتدائي و النهائي
حسب املادة  911م ق.ا. .ا واملادة  19م القانون العضوي  11-90فان مجلس الدولة يختص
كدراة اولى و اخيرة فيما يلي :إ
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-1دناوي الالغاء و التفسير و تقدير املشرونية املرفونة ضد القرارات إلادارةة الصادرة ن السلطات
املركزةة و الهيئات العمومية الورنية و املنظمات املهنية الورنية .إ
 -1القضايا املخولة له بنصوص خاصة مثل قررات سلطة ضاط البريد و الاتصاالت او قرارات مجلساملنافسة املتعلقة برفض التجميعات .94إ
ونليه نجد ان املشر اخرج م اختصاص مجلس الدولة كجهة ابتدائية و نهائية فقط دناوي
التعوةض التي ترفع اما املقاكم الادارةة و لو تعلق الامر بإحدى الاشخاص املاكورة اناله .إ
ثانيا  :مجلس الدولة كجهة استئناف :
حسب املادة  11م القانون العضوي  11-90و املادة  1م القانون  11-90املتعلق باملقاكم
الادارةة  ،فان مجلس الدولة يفصل في استئناف الاحكا و الاوامر الصادرة ابتدائيا م قال احجهات
الاختصاص بمواب املادة 911
القضائية الادارةة ما لم ينص القانون نلى خالف ذلك ،و لقد تأكد ذاا إ
م ق.ا. .ا التي اضافت بأنه يختص ايضا باالستئناف في القضايا املخولة له بنصوص خاصة.إإ
وبالنساة لشروط الاستئناف فهي كاألتي :إإ
ان يكون احةكم او القرار ابتدائي.إإان يكون صادرا م اهة قضائية ادارةة.إان يكون خالل بهرة م تارةخ التاليغ وةخفض ذاا الاال الى  12يو بالنساة لألوامر الاستعجالية95إ.إثالثا  :مجلس الدولة كجهة نقض :

نصت املادة  11م القانون العضوي  11-90نلى انه  :يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض
في الاحكام الصادرة في اخر درجة عن الجهات القضائية الادارية.ويختص ايضا بالنظر في الطعون
بالنقض املخولة له بموجب نصوص خاصة.
وذاا ما اكدته املادة  913م ق ا ا .إوم بين النصوص احخاصة نجد املادة  111م الامر -92

 11املتعلق بمجلس املقاساة التي تنص بصرةح العاارة نلى ان قرارات مجلس املقاساة الصادرة ن إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

94إ -ملزةد م التفاصيل حول اختصاص مجلس الدولة في الفصل في الطعون املرفونة ضد القرارات الصادرة م السلطات الادارةة
املستقلة ،رااع:إبواادي نمر ،املراع السابق ،ص ص .129-139
95إ -رااع في بروط الاسئناف:إبعلي مقمد الصغير ،القضاء الاداري ،مجلس الدولة ،دار العلو للنشر والتوزيع 1112 ،ص.123
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تشكيلة الغرف املجتمعة قابلة للطع بالنقض اما مجلس الدولة96إ.إ
وبالنساة لشروط النقض فهي كاألتي :إ
ان يكون القرار قضائي إ ان يكون القرار نهائي .إ-ان يتم خالل بهرة م تارةخ التاليغ الرسمي للقرار ما لم ينص القانون نلى خالف ذلك.97إ

املحور الثالث :دعــوى إلالغ ــاء
إإإإإإإإإإتعتبر دنوى الالغاء م بين أذم وسائل تكريس مادأإاملشرونية ،لالك سنفصإل في مفهومها (املاقث
ألاولإ) ،والشروط الشكلية لرفعها (املاقث الثاني) ،وفي الشروط املوضوني ــة لقاولها (املاقث الثالث).إ
املبــحث ألاول :مفهوم دع ــوى إلالغ ــاء
إإإإإإإإلتقديد مفهو دنوى إلالغاء يتطلب ألامر التطرق لتعرةف وخصائص دنوى الالغاء وتمييز ذاه
الدنوى ن باقي الدناوى ألاخرىإ.إإ
املطلب ألاول :تعريف دعوى إلالغاء
لم يضع املشر تعرةفا لدنوى إلالغاء ال في قانون إلااراءات املدنية السابق وال في احجديد ،وحسنا
ما فعل ألن ال إوضع املعتاد أن يعزف املشر ن تقديم تعرةفات ملصطحةات قانونية تاركا ألامر للفقه
والقضاء .إولقد حاول العديد م الفقهاء تعرةف دنوى إلالغاء ونند مقابلة ذاه التعرةفات بعضها

الاعض نستنتج أنه نلى اختالف صياغتها احةرفية إال أنها أامعت نلى أن دنوى إلالغاء هي " :الدعوى
القضائية املوضوعية والعينية التي يحركها ذوي الصفة واملصلحة طبقا للشروط وإلاجراءات املحددة
قانونا أمام الجهات القضائية املختصة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة "
إإ

98

ولقد احتلت ذاه الدنوى مكانة متميزة في النظا القانوني ،بقيث أن املشر أبار إليها في ندة

قوانين ،فاملادة  123م الدستور ااءت صرةقة في تخوةل القضاء النظر في الطع املواه ضد قرارات
السلطات إلادارةة ،بما يفسر أن لدنوى إلالغاء أساس في الدستور .إ
 -96الامر إ إرقم  ،11-92مؤرخ في  12اوةلية  ،1992يتعلق بمجلس املقاساة ،ج ر ج ج ندد  39لسنة ( ،1992معدل ومتمم).إ
97إ -رااع املادة  921م ق.ا. .ا.
98إ -بعلي مقمد الصغير ،القضاء الاداريإ:إدنوى الالغاء ،دار العلو  ،ننابة ،1112 ،ص .31
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كما ابار اليها القانون العضوي  11-90في املادة 9منه ،وااء القانون  -10إ 19واملتضم قانون
إلااراءات املدنية وإلادارةة في نص املواد  011و 911مستعمال مصطحح دنوى إلغاء القرارات إلادارةة،
بقيث نجد أن دنوى إلالغاء تمس اوانب متنونة منها احجانب إلاداري أو الوظيفي وأحيانا أخرى إإإ
ى.إ
احجانب املالي والعقاري واملنهي بما يؤكد سعة انتشار ذاه الدنو إ
املطلب الثاني :خصائص دعوى إلالغاء
تتميز دنوى إلالغاء بانها دنوى قضائية إدارةة (الفر ألاولإ) ،و أنها م دناوى املشرونية(الفر
الثاني) ،كما إانها دنوى موضونية نينية (الفر الثالث) ،وهي الدنوى ألاصلية الوحيدة إللغاء القرارات
إلادارةة(إالفر الرابع) ،كما أنها دنوى قضائية في نظامها القانونيإ(الفر احخامس) ،وهي م النظا العا
(الفر السادس)إ.إإإإإإ
الفرع ألاول :دعوى إلالغاء دعوى قضائية إدارية
يقصد بالطايعة القضائية أن دنوى إلالغاء هي دنوى قضائية إدارةة وليست مجرد تظلم أو رع
إداري كما كان نليه الوضع في القانون الفرنس ي أثناء مرحلة إلادارة القاضية ،يرفع أما احجهات إلادارةة
املصدرة للقرار أو احجهات التي تعلوذا ،بقيث ترفع دنوى إلالغاء راقا لقانون إلااراءات املدنية أما
احجهات القضائية املختصة ،كما أن دنوى إلالغاء ليست دفع قضائي الاي يعتبر وسيلة قضائية دفانية
خالل املرافعة واملقاكمة القضائية ،فدنوى إلالغاء هي وسيلة قضائية هجومية.99إإ
الفرع الثاني :دعوى إلالغاء من دعاوى املشروعية( قضاء الشرعية )
تدخل دنوى إلالغاء ضم التقسيم التوفيقي (دناوى قضاء الشرنية)إوهي الدناوى التي تتقرك
نلى أساس الشرنية في الدولة وأنها تهدف إلى حماية مشرونية أنمال الدولة وإلادارة العامة ،بقيث أن
الهدف ألاساس ي م إقامة دنوى إلالغاء ذو تخوةل القاض ي املختص سلطة إندا القرارات إلادارةة غير
املشرونة أيا كانت احجهة الصادرة ننها وذاا تكريسا لدولة القانونإ100إ.إ
إ
99إ -أنظر بعلي مقمد الصغير ،القضاء الاداريإ:إدنوى الالغاء ،املراع السابق ،ص.32
100إ -نوابدي نمار ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة الدنوى الادارةة ،املراع
السابق ،ص .312
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الفرع الثالث :دعوى إلالغاء دعوى موضوعية عينية
خالفا للدناوى القضائية ألاخرى خاصة الدنوى املدنية التي تتسم بالطايعة الشخصية كالدنوى
التي يرفعها الدائ نلى املدي  ،فدنوى إلالغاء تتميز بطابعها العيني املوضوعي وذاا لألسااب التالية :إ
 كون أن دنوى إلالغاء الغرض منها مهاامة قرار إداري وليست مواهة ضد احجهة التي أصدرت القراراتإلادارةة املطعون فيها بعد املشرونية .إ
 كون أن دنوى إلالغاء ترفع نلى أساس مركز قانوني نا ويهدف إلى حماية مصحةة نامة أصال تتمثل فيحماية مادأ املشرونية ،إلى اانب حماية املصحةة احخاصة للشخص.إوةترتب نلى ذلك أنه ال يمك قاول
دنوى إلالغاء املنصاة نلى نقد إداريإ.101إ
الفرع الرابع :دعوى إلالغاء هي الدعوى ألاصلية الوحيدة إللغاء القرارات إلادارية
ال يمك تققيق نملية إلغاء القرارات إلادارةة غير املشرونة قضائيا إال بواسطة دنوى إلالغاء،
فال يمك ألي دنوى م الدناوى القضائية إلادارةة وغير إلادارةة تققيق ذدف ونتائج دنوى إلالغاء ،أي
إزالة آثار القرارات إلادارةة غير املشرونة بأثر راعي ،فال يمك لدناوى فقص املشرونية ،التفسير ،دنوى
التعوةض ،أو دناوى العقود إلادارةة أن تلغي القرارات إلادارةة غير املشرونة.إ
الفرع الخامس :دعوى إلالغاء هي دعوى قضائية في نظامها القانوني
دنوى إلالغاء هي دنوى قضائية في أصلها وفي نظامها القانوني ،فالقضاء إلاداري ذو الاي ابتكر
ذاه الدنوى إووصنع نظامها القانوني الاي يقدد رايعتها وبروط إوإاراءات وأسااب تطايقها واحجهة
القضائية املختصة بالنظر و الفصل فيها ،بقيث يجب الراو إلى تطايقات القضاء إلاداري في القانون
املقارن ملعرفة أصل وحقيقة مصادر النظا القانوني لدنوى إلالغاء ،ال سيما تلك املتعلقة بالشروط
الشكلية واملوضونية لرفعها ،بقيث أن ذاه الشروط تتغير حسب كل حقاة وذاا رااع لظهور حاالت
ند مشرونية القرارات .وةتم الفصل فيها أما القضاء رغم ند واود نصوص صرةقة ،بقيث أن
القاض ي إلاداري يبتكر حلول والتي تتقول فيما بعد إلى نصوص قانونية.102إإ
-DEBBACHE Charles, Le Contentieux Administratif, Dalloz, Paris,1975. pp. 655-666.

101

 - 102إنوابدي نمار ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة الدنوى الادارةة ،املراع
السابق ،ص ص .333-331
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الفرع السادس :دعوى إلالغاء من النظام العام
تعتبر دنوى إلالغاء م النظا العا وتستمد ذاه احخاصية م املاادئ العامة للقانونإ ،وةنجم
ن ذاه الطايعة أو احخاصية مايلي:إ
 أن القضاء املختص يقال وةطاق دنوى إلالغاء سواء وادت نصوص قانونية تقررذا أ ال .إ أن دنوى إلالغاء تنصب نلى كل القرارات إلادا إرةة ،ما لم يواد نص قانوني يستثني بعض ذاه القرارات.إ أنه ال يجوز الاتفاق نلى رفع أو ند رفع دنوى إلالغاء إ.إ أنه ال يمك للطان الاي رفع دنوى إلالغاء املطالاةإبسةبها أو إند احةكم باإللغاء فيها.103إإاملطلب الثالث :تمييز دعوى إلالغاء عن باقي الدعاوى ألاخرى
سنقاولإ تمييز إدنوى إلالغاء ن دنوى الوقف(الفر ألاولإ) ،ون دنوى التفسير (الفر الثاني)إ
ون دنوى فقص املشرونية (الفر الثالث) ،ون دنوى القضاء الكامل(الفر الرابع).إإ
الفرع ألاول :دعوى إلالغاء ودعوى الوقف
تلتقي دنوى إلالغاء بدنوى الوقف ،أن كال منها دنوى إدارةة ترفع أما القضاء إلاداريإ املختص
وتنظر في كل منها تشكيلة امانية (  031م ق.ا. .ا)إ ،لك تختلف دنوى إلالغاء ن دنوى الوقف م
حيث املوضو (أوال) ،وم حيث رايعة احةكم الفاصل (ثانيا)،وم حيث الشروط(ثالثا) ،ومدة الفصلإ
(رابعا)إإ.إ
أوال -من حيث املوضوع:إ
تعتبر دنوى إلالغاء دنوى موضونية أي تتعلق بأصل احةق املتناز بشأنه ،بينما دنوى الوقف
هي دنوى تقفظية الغرض منها ليس إندا القرار إلاداري وإنما توقيف أثاره إلى غاية الفصل في موضو
دنوى إلالغاء.104إ
إ
- DEBBACHE Charles, Op.Cit, pp. 654-655.

104إ -ب رياة صونية ،إلاستيالء املؤقت نلى العقار في التشريع احجزائري ،دار الهدى ،احجزائر.1111 ،إص .101إ
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ثانيا-إمن حيث طبيعة الحكم الفاصلإ:إ
يتم الفصل في دنوى إلالغاء بمواب حكم أو قرار فاصل في املوضو إما بإلغائه القر إار أو رفض
إلغائه وتأييده ،أما دنوى الوقف فيتم إصدار أمر مسبب إما بوقف تنفيا القرار أو رفض ذلك.105إ
ثالثا -من حيث الشروط :إإ
بالراو إلى ق.ا. .ا نجده قد خص دنوى الوقف بكم معتبر م النصوص وألاحكا وذاه ألاخيرة إ
فرضت توافر املة م الشروط لقاول دنوى الوقف م بينها برط رفع دنوى إلغاء متزامنة مع دنوى
الوقف ( )032إوكالك توافر ننصر الاستعجال واحجدية فال واود لدنوى الوقف دون دنوى إلالغاء،
بينما دنوى إلالغاء دنوى قائمة بااتها ومستقلة وال يشترط لرفعها رفع دنوى سابقة لهاإ.إ
رابعا-إمن حيث مدة الفصل في الدعوى:إ
دنوى الوقف هي دنوى استعجاليه ،إذ أن ق.ا. .ا فرض في املادة  032منه نلى أن يتم التققيق
في رلب وقف التنفيا بصفة مستعجلة وةتم تقليص آلااال املمنوحة لإلدارة لتقديم مالحظاتها ،بينما
دنوى إلالغاء يتم الفصل فيها بعد تمكين ألارراف م تقديم رلااتهم ودفونهم ،كما أن إاملادة 032
تستواب تاليغ إأوامر وقف تنفيا القرار إلاداري خالل  12سانة وتالغ بكل الوسائل إلى احخصو وإلى
احجهة إلادارةة ،بينما قرار إلالغاء يخضع لألحكا العامة في مجال التاليغ.106إإ
الفرع الثاني :دعوى إلالغاء ودعوى التفسير
إإإإ

تتميز دنوى إلالغاء ن دنوى التفسير م حيث سلطة القاض ي(أوال) ،وم إحيث املجال(ثانيا)،

وررق التقرةك (ثالثا).إ
أوال -من حيث سلطة القاض يإإ
تنقصر سلطة القاض ي في دنوى التفسير في إنطاء املعنى احةقيقي للعاارات املشار إليها في القرار
إلاداري وال تمتد سلطته إلى إندا القر إار املطعون فيه ،بينما سلطة قاض ي إلالغاء أوسع نطاقا إذ قد
يفصل القاض ي بإندا القرار املطعون فيه ،كما يمك أن يعترف للمدعي بققه في التعوةض.107إ

105إ-إب رياة صونية ،املراع السابق ،ص .101
106إ -رااع املادتين  032و  032م ق.ا. .ا.
107إ-نوابدي نمار ،قضاء التفسيرفي القانون الاداري ،ديوان املطاونات احجامعية ،احجزائر ،1999 ،ص .113إ
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ثانيا -من حيث املجالإ:إإ
دنوى التفسير أوسع مجاال م دنوى إلالغاء وذاا انتاارا أن التفسير املراد القيا به م اانب
القاض ي ال يتعلق بقرار إداري فقط بل يمتد لتفسير مادة في القانون أو مادة في نقد إداري أو حتى تفسير
حكم قضائي متى أحدثت العاارة الغامضة نزانا اديا.108إ
ثالثا -من حيث طرق التحريك :
تقرك دنوى التفسير إما بالطرةقة املاابرة أو باإلحالة القضائية وإن كان الابتراك بينهما يتققق
في الطرةقة املاابرة ،109كما تشترك الدنوةين م حيث احجهة املختصة في الفصل وكيفية رفع الدنوى
وهي ن ررةق املقامي راقا للمادتين 012،011م ق.ا. .ا تقت رائلة ند قاول الدنوىإ.إ
الفرع الثالث :دعوى إلالغاء ودعوى فحص املشروعية
تلتقي الدنوةين في أن كل منها م دناوى الشرنية ،أي الهدف منها واحد ذو املقافظة نلى
برنية القرارات إلادارةة وانسجامها مع النظا القانوني في الدولة ،لك تختلف دنوى إلالغاء ن دنوى
الفقص م حيث الهدف م إقامة الدنوى (أوال) ،وم حيث سلطات القاض ي (ثانيا).إ
أوال -من حيث الهدف من إقامة الدعوى:إ
إن الهدف م إقامة دنوى إلالغاء ذو إندا القرار إلاداري فيقرص رافع الدنوى نلى أن يكشف
م خالل دنواه ن املة م العيوب التي تشوب القرار  ،أما الهدف ألاساس ي م إقامة دنوى فقص
املشرونية ذو معرفة موقف القضاء املختص م القرار م زاوةة مشرونيته فهي دنوى وقائية في أصلها،
ذلك أنه كثيرا ما تاادر السلطة إلادارةة بسةب قرارذا بعد إلارال نلى القرار القضائي الفاصل في دنوى
فقص املشرونية إذا أكد ند مشرونية القرار.110إإإ
ثانيا -من حيث سلطة القاض ي:إإ
إن قاض ي إلالغاء قاض ي ذو اختصاص واسع ألنه مخول قانونا بإندا القرار وإلانالن ن نهايته
سواء كان صادر م ذيئة مركزةة أو المركزةة ،أما قاض ي الفقص فال تمتد يده إلى إلغاء القرار إلاداري
املطعون فيه بل يتوقف نند إبراز أواه املشرونية م ندمه.
108إ -نوابدي نمار ،قضاء التفسيرفي القانون الاداريإ ،املراع السابق  ،ص .112
109إ -الكثر تفاصيل رااع:إبواادي نمر ،املراع السابق ،ص ص .123-121
110إ-إإاملراع نفسه إ،ص ص .122-122
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الفرع الرابع  :دعوى إلالغاء ودعوى القضاء الكامل
تتميز دنوى إلالغاء ن دنوى القضاء الكامل م حيث موضو الدنوىإ(أوال) ،وم حيث املوانيد
إ
وإلااراءات(ثانيا).إوم حيث احجهة املختصة(ثالثا)،إ إوم حيث سلطات القاض ي (رابعا)إ.إ
أوال:إمن حيث موضوع الدعوى:إ
بالنساة لدنوى إلالغاء يتمثل موضونها في رلب إلغاء القرار إلاداري كليا أو ازئيا ،فموضونها مخاصمة
قرار إداري ،أما بالنساة ملنازنات القضاء الكامل فموضونها املطالاة بالتعوةض الكامل العادل ن
ألاضرار املادية واملعنوةة التي أصابت املدعى نتيجة العمل إلاداري فتخاصم إلادارة العامة كمدعى نليها.111إإ
ثانيا -من حيث املواعيد وإلاجراءاتإ:إ
بالنساة ملنازنات إلالغاء يشترط لقاولها العديد م الشروط الشكلية منها املوانيد القصيرة
نسبيا ،فإذ فاتت يسقط حقه في دنوى إلالغاء وةصاح القرار إلاداري مقصنا م إلالغاء ،أما بالنساة
ملنازنات القضاء الكامل فإن قانون إلااراءات املدنية لم يقدد لها موانيد مقددة لرفعها فهي تتعلق
باحةق الاي مسه نمل إلادارة ،بقيث تخضع ملدة تقاد احةقوق ألنها دنوى شخصية تستهدف حماية
مراكز وحقوق شخصية وبالتالي يطاق نليها القواند العامة.112إ
ثالثا -من حيث الجهة املختصة:
ترفع دنوى إلالغاء املواهة ضد القرارات املركزةة وفقا لقانون إلااراءات املدنية وإلادارةة أما
مجلس الدولة بصفته اهة قضائية ابتدائية نهائية ،بينما تعرض دنوى القضاء الكامل التي تكون فيها
إلادارات املركزةة ررفا فيها أما املقاكم إلادارةة.أما دنوى إلالغاء املواهة ضد القرارات الالمركزةة فترفع
أما املقاكم الادارةة.إ
إ
إ
- DE LAUBADER André Op.Cit, pp. 79-80.

111

112إ-الكثر تفاصيل رااع :نوابدي نمار ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة الدنوى
الادارةة ،املراع السابق ،ص ص .321-339
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رابعا -من حيث سلطات القاض ي:إ
إن سلطات القاض ي في مجال التعوةض أوسع م سلطاته في مجال إلالغاء ،فإذا كان قاض ي
إلالغاء مقيد بضوابط ند مشرونية القرار إلاداري ،فال يلغي قرارا إال إذا ثبت ند مشرونيته ،بينما
سلطة قاض ي التعوةض تستطيع أن تلز اهة إلادارة بدفع تعوةض رغم قنانته بعد ارتكابها حخطأ وذاا
ما يعرف باملسؤولية إلادارةة نلى أساس املخارر.إ
املبحث الثاني :شروط رفع دعــوى إلالغ ــاء
يشترط لرفع دنوى الالغاء مجمونة م الشروط املتعلقة بالقرار إلاداري مقل ادنوى (املطلب
ألاولإ) ،وأخرى متعلقة بالطان (املطلب الثاني)،كما نجد برط التظلم إلاداري في بعض القضاياإ
(املطلب الثالث)إو الشروط احخاصة بالعرةضة (املطلب الرابع)،وأخيرا نجد برط امليعاد(املطلب احخامس).إ
املطلب ألاول :الشروط املتعلقة بالقرار إلاداري محل دعوى إلالغاء
إإ

م أذم بروط رفع دنوى إلالغاء هي أن تنصب الدنوى نلى قرار إداريإ له كل املواصفات ،أي

أن مقل دنوى إلالغاء ذو القرار إلاداري وم بين أذم احخصائص الوااب توافرذا هي أن يكون القرار
إلاداري تصرف قانوني (الفر ألاولإ) ،وواوب صدوره ن سلطة إدارةة (الفر الثاني)،إ
الفرع ألاول :أن يكون القرار إلاداري تصرف قانوني
لكي يعتبر العمل الصادر م إلادارة العامة قرارا إدارةا ،يجب أن يكون تصرفا قانونيا أي صادرا
بقصد ترتيب آثارا قانونية سواء بإحداث مركز قانوني إاديد(قرار التعيين)إأو تعديل أو إلغاء مركز قانوني
يرتب آثارا ماابرة
قائم مثل التنزيل أو العزل ،وبالتالي يشترط أن يكون القرار إلاداري ذو رابع تنفياي ،إ
بعد صدوره وتاليغه دون احةااة إلى صدور حكم قضائي يضفي الصاغة التنفياية نليه ،ولالك ال تعد
قرارات إدارةة قابلة لإللغاء إذ لم تك تتمتع بالطابع التنفياي النهائي ،كما ذو احةال بالنساة لألنمال
التقضيرية التي تقو بها إلادارة قال اتخاذ القرار ،مثل آلاراء الاستشارةة التي تصدر م اهات أخرى أو
الاقتراحات او التعليمات واملنشورات وألانظمة الداخلية ،وهي نادة التي تصدر ن الرؤساء ،والهدف منها
ذو تقديد وتفسير نصوص قانونية وتقديد كيفيات التسيير داخل املؤسسة وإلااراءات الانضاارية
وألاصل في ذاه التصرفات أنها ال تقدث أثر قانوني وال تضيف وال تنقص م النصوص القانونية ،لالك
اكز القانونية للموار أو يضيق أو يعدل
ال يمك الطع فيها ،بينما التعليمة أو املنشور الاي يمس املر إ
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م نص قانوني أو تنظيمي فإنه يكون قابل لإللغاء ،بقيث يتقول إلى منشور تنظيمي وذاا ما كرسته
الغرفة إلادارةة للمقكمة العليا في قضية بركة .113 SAMPAC
الفرع الثاني :وجوب صدور القرار إلاداري عن سلطة إدارية
إن مصدر القرارات إلادارةة ذو بصورة نامة سلطات إدارةة سواء كانت مركزةة أو المركزةة وبالتالي
ال تعتبر قرارات إدارةة تلك التي تصدر م السلطات التشريعية أو القضائية أثناء مزاولة مهامها املنورة بها
قانونا ،فالقوانين ال تصحح ألن تكون مقل دنوى إلغاء ألنها تخضع للرقابة الدستورةة ،أما ألاحكا
القضائية فإنها تخضع لطرق الطع العادية إوغير العادية ومع ذلك فإن بعض ما يصدر م تصرفات م
ذاتين الهيئتين واملتعلقة بإدارة وتسيير أاهزة مجلس البرملان أو املقاكم يمك تكييفها نلى أنها قرارات
إدارةة يمك الطع فيها باإللغاء114إ.إ
أما بالنساة للهيئات والتنظيمات احخاصة مثل احجمعيات والتنظيمات املهنية والشركات املدنية
والتجارةة واملؤسسات الاقتصادية ال يمكنها كأصل نا أن تصدر قرارا إدارةا إال إذا اتصل نشارها بمرفق
نا ،مع ذلك فإن املادة  19م القانون  11/90قد اعلت قرارات املنظمات املهنية م قايل القرارات
إلادارةة التي تصحح للطع فيها باإللغاء أما مجلس الدولة ،كما يجب أن ال يكون القرار إلاداري م
أنمال السيادة التي تتمتع باحةصانة .إ
الفرع الثالث :يجب أن يصدر القرار إلاداري باإلرادة املنفردة
لكي يعتبر تصرف إلادارة العامة قرارا إدارةا قابال لإللغاء يجب أن يصدر باإلرادة املنفردة ،أي يجب
أن ال يصدر م إرادتين أو أكثر مجتمعتين ونليه فالعقود إلادارةة التي تبرمها السلطات إلادارةة ليست
قرارات إدارةة وال تكون مقل دنوى إلغاء وإنما مقال لدنوى القضاء الكامل.115إ
إ
إ
113إ  -ملزةد م التفاصيل رااع:إبوضياف نمار ،القرار الاداريإ:إدراسة تشريعية قضائية فقهية ،اسور للنشر والتوزيع ،1112 ،ص ص
.22-12
114إ -رااع بعلي مقمد الصغير ،القرارات الادارةة ،دار العلو  ،ننابة ،1112 ،ص .11إ
115إ -أنظر بوضياف نمار ،القرار الاداريإ:إدراسة تشريعية قضائية فقهية ،املراع السابق ،ص .22إ
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املطلب الثاني :الشروط املتعلقة بالطاعن
لقد نصت املادة  13م (ق.ا. .ا)إالتي ااءت بعنوان ألاحكا املشركة حجميع الهيئات القضائية،
نلى انه ال يجوز ألي شخص التقاض ي ما لم تك له صفة ومصحةة قائمة (الفر الاولإ) ،كما نجد أن
املشر يشترط ألاذلية في املادة  12م القانون نفسه(الفر الثاني).إ
الفرع ألاول :الصفة واملصلحة في التقاض ي
يقصد بالصفة الوضعية التي يقتج بها املدعي للقيا بدنواه والتي تأثرت سلاا بالقرار املطعون
فيه ،بمعنى أن يكون صاحب احةق املوضوعي ذو الاي بغل مركز احخصم في الدنوى أو ممثل الشخص
الانتااريإ ،وبرط الصفة ال يمك النظر إليه منفصال ن برط املصحةة ألن الصفة هي وصف م
أوصاف برط املصحةة وذاا ألاخير ذو الشرط الرئيس ي لقاول أي رع .إفالصفة تثبت بمجرد إثاات احةق
وواود الانتداء نليه ،وةجب أن ترفع الدنوى في موااهة املعتدى نلى احةق ،أي ترفع الدنوى م ذوي
صفة نلى ذي صفة116.إ .إ
ُ
تطايقا لقاندة ال دنوى بدون مصحةة ،فإن دنوى إلالغاء ال تقال إال إذا كانت للطان مصحةة،
فهاه ألاخيرة نقصد بها كل منفعة متولدة ن استعمال احةقوقإ (إاستعمال حق الدنوى إلصالح ألاضرار
املادية واملعنوةة التي تصيب احةقوق واملراكز القانونية الشخصية) ،وتقدر املصحةة يو رفع الدنوى
إلادارةة .ولعل أذم احخصائص التي يجب أن تتوفر في برط املصحةة هي أن تكون املصحةة شخصية
وماابرة (اوال) ،أن تكون املصحةة قائمة وحالة أو مقتملة (ثانيا).إ
أوال :أن تكون املصلحة شخصية ومباشرة:إ
نقصد باملصحةة شخصية وماابرة أن يكون لرافع الدنوى مصحةة شخصية في إلغاء القرار
إلاداري وذاا نندما يمس القرار مقل الدنوى مركزه القانوني ،وقد تكون املصحةة مادية(مالية)إوقد تكون
معنوةة (إمثال املساس بالسمعة).إ

 - 116انظر بعلي مقمد الصغير ،الوايز في املنازنات إلادارةة ،املراع السابق ،ص  112وما يليها.
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كما قد تكون املصحةة امانية نندما يمس نمل إداري مجمونة م ألاشخاص ،ألامر الاي
يت رتب ننه تقديم نرةضة امانية للدفا ن مصحةة واحدة مشتركة بين أكثر م شخص ،كما يمك
لحجمعيات والنقابات رفع دنوى إلالغاء للدفا ن املصاحح املادية واحجمانية ألنضائها .إ
كما يشترط أن تكون املصحةة ماابرة أي يؤثر القرار املطعون فيه تأثيرا ماابرا فيها ،بقيث ينتفي
برط املصحةة إذ لم يؤثر القرار في املركز القانوني للطان بصورة ماابرة 117إ.إإإ
ثانيا :أن تكون املصلحة قائمة وحالة أو محتملة
يشترط لقاول دنوى إلالغاء أن تكون للطان مصحةة قائمة وحالة إال أن الاتجاه السائد فقها
وقضاءا أصاح يعتد باملصحةة املقتملة،فال يشترط أن ينجم فعال ن صدور قرار إداري ،املساس بمركز
قانوني وإنما يكفي أن تكون املصحةة مقتلمة الوقو في املستقال ،لالك ااءت املادة إ 13م ق.ا. .اإإ
معلنة ن املصحةة املقققة واملقتملة ،فالعبرة بهاا الشرط ذو بدئ نملية النظر والفصل في القضية،
وةقع نبء إثاات توافر ننصر املصحةة نلى املدعي ،وم فائدة إلادارة املعنية الدفع بانتفائها.118إ
الفرع الثالث :شرط ألاهلية
يجب التمييز بين أذلية الشخص الطايعي (أوال)إو أذلية الشخص املعنوي (ثانيا)إ
أوال :الشخص الطبيعي
يشترط لقاول الدنوى أن يتمتع رافعها بالربد املدني ،أي بلوغه  19سنة وأن يتمتع بقواه
العقلية ولم يحجر نليه وأن يكون كامل ألاذلية ملاابرة حقوقه املدنية ،وفي حالة نقص ألاذلية أو فقدانها
يتولى الطع باإللغاء الولي أو الوص ي بالنساة للقاصر ،أو القيم بالنساة للمحجور نليه بسبب احجنون أو
العته ،وال يترتب نلى وفاة أو تغيير أذلية احخصو إرااء الفصل في الدنوى متى كانت مهيأة للفصل
فيها،كما ان التمثيل بواسطة مقامي أما القضاء إلاداري إاااري بالنساة لألشخاص.119إ
إ

117إ -ملزةد م التفاصيل رااع:إبعلي مقمد الصغير،القضاء الاداريإ:إدنوى الالغاء ،املراع السابق ،ص ص .112-111
118إ -املراع نفسه ،ص .111
119إ -املراع نفسه ،ص.110إ
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ثانيا :ألاشخاص املعنوية
َ
إ -1ألاشخاص الاعتبارية الخاصة:إمثل الشركات احخاصة ،املقاوالت ،احجمعيات ....وتمثل كل ذاه احجهات
أما القضاء ن ررةق نائبها القانوني وذلك بتقديم وكالة تاين تمثيله .إ
 -1إألاشخاص الاعتبارية العامة:إبالراو إلى املادة  010م ق.إإ.إ .ا نجدذا حددت ألاشخاص املؤذلين
قانونا لتمثيل الهيئات العامة فاكر النص الوزةر املعني بالنساة ملنازنات الدولة والوالي بالنساة ملنازنات
الوالية ،ورئيس املجلس الشعبي الالدي بالنساة للالدية ،واملمثل القانوني للمؤسسة بالنساة للمؤسسات
ذات الطابع إلاداريإ.120إ
املطلب الثالث :شرط التظلم إلاداري في بعض القضايا
سوف نقاول تقديم تعرةف للتظلم الاداري (الفر ألاولإ)،إوناإين مختلف الشروط الوااب توافرذا
فيه (الفر الثاني).إ
الفرع ألاول :تعريف التظلم الاداري
التظلم ذو الشكوى أو الطلب أو الالتماس الاي يقدمه الشخص إلى إلادارة ،م أال مرااعة
قرارذا أو إلغائه كليا أو ازئيا أو سةاه ،و التظلم أنوا فنجد التظلم الرئاس ي وذو الطلب الاي يقد إلى
الرئيس املاابر مل أصدر القرار إلاداريإ.إوالى ااناه نجدالتظلم الوالئي وذو الطلب الاي يكون أما م
أصدر القرار نفسه في حالة ما لم يك ذناك رئيس ماابر .كما يمك ان يكون التظلم أما حجنة إدارةة
وذو الطلب الاي يقد أما اهة باه قضائية ،بقيث تكون ااتمانات ذاه احجهة بهرةة121إ.إ
الفرع الثاني :الشروط الواجب توافرها في التظلم
م أذم الشروط الوااب توافرذا في التظلم بصفة نامة نجد :إ
 أن يكون مقددا أي مانيا نلى أساس .إإإإإإ ال بد أن يواه إلى السلطة إلادارةة املختصة وذاا نندما يكون التظلم إاااري مثل املواد الضرةبية122إ.إإإ120إ -رااع نص املادة  010م ق.ا. .ا.
121إ -ملزةد م التفاصيل ،رااع نوابدي نمار  ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة
الدنوى الادارةة ،املراع السابق ،ص ض .321-311
122إاملراع نفسه ،ص.303
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 يجب إثاات إيدا التظلم أما احجهة إلادارةة وةرفق مع العرةضة 031 (.ق إ إ ).إإن التظلم إلاداري أصاح في ظل قانون إلااراءات املدنية احجديد اوازي وذاا ما نستشفه م خالل
العاارة املستعملة في املادة 031إمنه " يجوز "....والتي تدل نلى احجواز وليس الواوب.123إلك ذاا ال يمنع
م واود نصوص خاصة تجعل التظلم إلاداري إاااري ،إإ
 يجب أن يقد التظلم في امليعاد القانوني لرفع دنوى إلالغاء ،أي خالل أربع  12أبهر م تارةخ نشرالقرار أو تاليغه إذا كان فرديا ،فإذا كان التظلم واوبي ولم يقد في امليعاد املقدد فإن القرار يتقص
ضد الطع باإللغاء ،كما ذو احةال بالنساة للمادة  21م قانون إلااراءات احجاائية التي تفرض تقديم
تظلم واوبي في حالة الشكاوى املتعلقة بالضرائب والرسو  ،بقيث يجب أن تواه إلى املدير الوالئي
للضرائب التابع له مكان فرض الضرةاة.124إإ
إاملطلب الرابع  :الشروط الخاصة بالعريضة
بالعودة إإلى ق.إإ. .إ 125ترفع الدنوى إلادارةة أما املقكمة إلادارةة بعرةضة مكتوبة موقعة م
مقا وراقا للمادة  12م نفس القانون وهي مادة مشتركة تسري نلى اهات القضاء العادي وإلاداري،
فإن نرةضة إفتتاح الدنوى واب أن تتضم الايانات التالية:إ
 -1احجهة القضائية التي ترفع أمامها الدنوىإ.إ
 -1اسم ولقب املدعي ومورنه .إ
 -3اسم ولقب ومور املدعى نليه.إ
 -2تسمية الشخص املعنوي ومقره .إ
 -2نرض مواز للوقائع والطلاات ووسائل إلاثاات املدنمة للدنوى .إ
 -1إلابارة إلى املستندات والوثائق املرفقة .إ
 -2تارةخ تقديم العرةضة.إ
ي  ،بقيث نلى كاتب الضاط أن يرسل العرةضة نند قيدذا إلى
 - 123لقد أقر املشر بدال منه مقاولة الصحح أما القاض ي إلادار إ
رئيس املجلس القضائي الاي يقيلها إلى الغرفة إلادارةة لتعين مستشارا مقررا  ،وةقو القاض ي بمقاولة صحح في مدة أقصاذا ثالثة
ابهر ،وفي حالة ند الصحح يقرر مقضر ند الصحح وةخضع القضية إلى إاراءات التققيق  ،للتوسع في املوضو رااع:
 خلوفي ربيد  ،قانون املنازنات إلادارةة :إبروط قاول الدنوى إلادارةة ،د.إ .ج ،احجزائر ،1112 ،ص 121وما يليها.124إ -رااع نص املواد  21الى  22م إ قانونإ إلااراءات احجاائية ،وزارة املالية ،املديرةة العامة للضرائب.1110 ،إإ
125إ -رااع نص املادتين  012و 011م ق.إإ. .إ.
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وةناغي راقا للمواد  12و  011م (ق.ا. .ا ) ،أن ترفع الدنوى واوبا في املادة إلادارةة نلى يد
مقا  ،ولقد أنفت املادة  012إ(ق.ا. .ا)إالهيئات املاكورة في املادة  011م برط تقديم نرةضة بواسطة
مقا وةتعلق ألامر ذنا بالدولة ،الوالية ،الالدية ،واملؤسسات العامة ذات الصاغة إلادارةة ،وتوقع
العرةضة في ذاه احةالة م املمثل القانوني لكل اهة م احجهات املاكورة.126إ
وكالك يناغي أن يرفق بملف الدنوى نسخة م القرار املطعون فيه وذاا ما قضت به املادة 012إ
إلادارة
(ق.ا. .ا)تقت رائلة ند قاول الدنوى ،ما لم يواد مانع قانوني ومبرر قائم ،كما لو امتنعت اهة إ
نلى تسليم املعني نسخة م القرار فيجوز له في ذاه احةالة ،رفع الدنوى نلى يد مقامي وإلابارة في
نرةضة الافتتاح لواقعة رفض إلادارة ،وفي ذاه احةالة يلز القاض ي املقرر إلادارة املعنية بتقديم نسخة
م القرار في أول السة.إ.127إ
املطلب الخامس :شرط امليع ـ ــاد
راقا للمادة  019م ق.إ. .إ فإن ميعاد رفع الدنوى أما املقاكم إلادارةة حدد ب 12أبهر تسري
م تارةخ تاليغ القرار الفردي أو م تارةخ نشر القرار احجماعي ،وذو نفس امليعاد املقرر لرفع الدن إوىإ أما
مجلس الدولة بقيث نجد أن املادة  912منه أحالت بشأن امليعاد للمواد  019و 031م نفس القانو إن.إ
وفيما يلي سنوضح كيفية حساب امليعاد (الفر ألاولإ) ،إو حاالت امتداده (الفر الثاني).إ
الفرع ألاول :حساب املدة
تقسب مدة الطع كاملة وتامة وهي تخضع ملجمونة م القواند تتعلق باداية امليعاد (أوال)،
ونهايته (ثانيا).إإ
أوال :بداية امليعــاد
تنطلق بداية امليعاد م اليو املوالي إلنالن القرار ن ررةق :إ
 التبليغ:إال تسري آثار القرار الفردي تجاه الشخص املعني إال م تارةخ تاليغه وإنالنه بمواب توصيل مضمونه
إلى نلمهم شخصيا ،وذو ما تؤكده املادة  32م املرسو  131-00املتعلق بعالقة املوار باإلدارة بنصها:إ
126إ -رااع املواد  12و  011و 012م ق.ا. .ا.
127إ -انظر املادتين  011و  012م ق.ا. .ا..
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" ال يحتج بأي قرار ذي طابع فردي على املواطن املعني بهذا القرار إال إذا سبق تبليغه إليه قانونا".إ
يشترط في التاليغ أن يكون بامال لعناصر القرار إلاداري حتى ينتج أثره في سرةان ميعاد الطع
باإللغاء وفي حالة تعلق القرار بشخص ناقص ألاذلية ،فيجب أن يواه التاليغ إلى الولي أو الوص ي ،إوةقع
نبء إثاات حدوث التاليغ نلى احجهة إلادارةة املعنية ،بقيث ال يادأ امليعاد في السرةان إذا لم يتم التاليغ
أو في حالة ند تقديم الدليل نل حصوله.128إإإ
 إالنشر :إال تسري آثار القرارات التنظيمية احجمانية اتجاه املخاراين بها إال بعد النشر وفقا للطرةقةاملقددة قانونا ،فاالنساة للقرارات الصادرة ن السلطة املركزةة مثل املراسيم الرئاسية والتنفياية فإنها
تنشر في احجرائد الرسمية مع الالتزا بمهلة اليو الكامل ،كما تنشر القرارات الوزارةة إضافة الى احجرائد
الرسمية في النشرة الرسمية للوزارة.إإ
والقاندة السائدة في الفقه والقضاء أن نفاذ القرار إلاداري وبدء حساب آاال الطع  ،ال يكون إال
إذا تم توزيع ذاه النشرات نلى املصاحح إلادارةة املعنية ونلمهم بها ،وحتى بالنساة للقرارات التنظيمية
الصادرة ن الهيئات املقلية فإنها تنشر في نشرات الوالية أ إو الالديات ،كما يمك تعليقها في مقرات ذاه
ألاخيرة ،وحتى يعتد بالنشر كاداية لسرةان القرار إلاداري التنظيمي وبدء حساب آاال الطع فإنه يشترط
ُ
فيه أن يكون وافيا بامال لكامل نناصر القرار ومضمونه بطرةقة واضةة ال لبس وال غموض فيها وبصورة
واضةة فال يكون مجرد تنبيه لاوي الشأن بواوده 129إ.إ
 إالعلم اليقيني :إيقصد بالعلم اليقيني أن يتمك الشخص املعني بالقرار إلاداريإ م إلارال والعلمبمقتواه بطرةقة أخرى غير وسيلة التاليغ أو النشر ،بصورة قارعة وبكيفية وافية وباملة ،كأن يقد
الشخص تظلم مع برح تفاصيل القرار رغم أنه لم يالغ له فهاا يدل نلى نلم املتظلم بالقرار ،أو إلارال
نليه م خالل تاليغ صادر ن دنوى أخرىإ(إدنوى مدنية)إ،و بالتالي إذا نلم به نلما يقينيا نافيا لحجهالة
ال ظنيا وال افتراضيا قا ذلك مقا النشر أو التاليغ وةادأ ميعاد سرةان الدنوى م اليو الاي ثبت فيه
تما العلم اليقيني بالقرار130إ.إإ
ي:إدنوى الالغاء ،املراع السابق ،ص .131إ
 - 128بعلي مقمد الصغير،القضاء الادار إ
129إ -املراع نفسه ،ص .132-131
 - 130نوابدي نمار  ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة الدنوى الادارةة ،املراع
السابق ،ص .392
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إوفيما يتعلق بإثاات حدوث ذاا العلم اليقيني بهاه املواصفات فإنه يقع نلى ناتق إلادارة
بانتاارذا صاحاة املصحةة .131إ
وبالنساة للقضاء احجزائريإ ،فقد حرص نلى تطايق نظرةة العلم اليقين في أضيق احةدود وذلك
بتقديم دليل قارع يؤكد أن املعني قد نلم بال مناز بالقرار املطعون فيه و تارةخه ،بقيث يظهر موقفه
متاباب وغير مستقر فالغرفة إلادارةة لدى املقكمة العليا سابقا رفضت ألاخا بالنظرةة في قرارذا سنة
.1993إأما مجلس الدولة فيتراوح موقفه بين ألاخا بالنظرةة ورفضها في بعض القضايا ،فقد ذذب في قرار
له سنة  1111إلى ألاخا بنظرةة العلم اليقيني.132إإإ
ثانيا :طريقة حساب املدة ونهايتها:
تنص املادة  212إم ق.ا. .ا " تحسب كل آلاجال املنصوص عليها في هذا القانون كاملة وال
يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء ألاجل "إإ
لقد استعمل املشر مصطحح "كاملة" والتي تعني أن يو التاليغ والنشر ال يدخل في حساب املدة
كما يعني أن آخر يو املدة ال يقسب ،أي نهاية مدة امليعاد في اليو املوالي لسقوط ذات امليعاد.إ
كما نجد أن املشر يعتد في املواد إلادارةة باألبهر وليس باأليا كقاندة نامة وذاا مهما كان ندد
أيا الشهر أو ألابهر ،إال ما استثناه املشر بنصوص خاصة.133إ
الفر الثاني :امتداد امليع ــاد
يمتد امليعاد في حالتين :الوقف (أوال) ،والقطع (ثانيا).إإ
أوال-إوقف امليعاد:إ
إإ

يعني احتساب املدة السابقة نلى تققق السبب املوقف ،بقيث يتعين تكملة مدة امليعاد بعد زوال

السبب ،وتتمثل أذم حاالت الوقف في :إ

 - 131انظر بعلي مقمد الصغير،القضاء الاداريإ:إدنوى الالغاء ،املراع السابق ،ص .131
- 132إاملراع نفسه ،ص .132
 - 133املراع نفسه ،ص .123
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 إحالة العطل الرسمية :أيا العطل هي ألانياد الرسمية وأيا الراحة ألاساونية  ،فإذا كان اليو ألاخيرم امليعاد ليس يو نمل كلي أو ازئي يمدد ألاال إلى أول يو نمل موالي.إ
إحالة البعد املكاني:إوذلك بالنساة للمقيم في احخارج إذ يستفيد ذاا ألاخير م ستون يو إضافية.134إثانيا -قطع امليعاد:إإ
يقصد بفطع امليعاد ند احتساب املدة التي انقضت وبداية حساب املدة م اديد أي أن امليعاد
له بداية اديدة ونهاية اديدة ،وحسب املادة  031إم ق.ا. .ا فإنه تنقطع آاال الطع في احةاالت
التالية:إ
-1إالطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة:إ
إذا تم رفع دنوى أما اهة قضائية غير مختصة خطأ ،يترتب ن ذلك قطع ميعاد رفع دنوى
الاختصاص م ررف
إلالغاء وةادأ ميعاد  12أبهر م اديد ابتداء م تارةخ تاليغ املعني باحةكم بعد إ
احجهة غير املختصةإ.135إ
-1إطلب املساعدة القضائية:إإ
ذو الطلب الاي يتقد به صاحب الشأن للمقكمة املختصة بنظر الدنوى إلنفائه م رسومها
لعد مقد إرته نلى أدائها أو رلب تعيين مقا  ،وةترتب نلى ذاا الطلب قطع ميعاد الطع باإللغاء حةين
صدور قرار الات فيه قاوال أو رفضا ،بقيث يادأ امليعاد م اديد انتاارا م تارةخ تاليغ ذاا القرار
ويشترط أن يقد ذاا الطلب خالل ميعاد دنوى إلالغاء 136إ.إ
-3إوفاة املدعي عليه أو تغير أهليته:إإ
بالوفاة تنقض ي أذلية الشخص وكالك بالنساة للشخص املعنوي إذ انقضت شخصيته باالندماج
والتصفية قال رفع الدنوى ،فإذا توفي الشخص تنقطع املوانيد وال يعاد السرةان فيها إال بعد تاليغ

134إ -رااع املادة  212م ق.ا. .ا.إ
- 135انظر بعلي مقمد الصغير،القضاء الاداريإ:إدنوى الالغاء ،املراع السابق ،صإ.121
136إ -املراع نفسه.121 ،
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الورثة،كما تنقطع املوانيد في حالة تغير أذلية الشخص كقدوث انون أو توقيع اححجر نليه ،بقيث ال
يسري في حقه ميعاد رفع الدنوى وةناغي أن يقو إالقيم مقامه ،بقيث يستفيد م  12أبهر اديدة137إ.إ
-2إالقوة القاهرة:إإ
سرةان ميعاد الطع حتى يزول أثرذا ،إوةادأ امليعاد م
يترتب نلى تققق القوة القاذرة قطع إ
اديد انتاارا م تارةخ إزوال القوة القاذرةإ.138إ
املبحث الثالث :الشروط املوضوعي ــة لقبول دعوى إلالغ ــاء ( أوجه وأسس قبول دعوى إلالغاء)
تعتبر الشروط املوضونية أسسا لرفع دنوى إلالغاء وهي ألاسااب واحةاالت التي يمك بواسطتها
إ
للقاض ي املختص إلغاء قرار إداري مطعون فيه بعد املشرونية.إسواء ما تعلق بعد املشرونية احخاراية
(املطلب ألاولإ) ،أو ند املشرونية الداخلية (املطلب الثاني).إ
املطلب ألاول :عدم املشروعية الخارجية
للقرار إلاداري وهي نيب ند
إإإإإإإإإإإإإ تتمثل أواه ند املشرونية في العيوب التي تمس ألاركان احخاراية إ
الاختصاصإ(الفر ألاولإ) ،ونيب مخالفة رك الشكل وإلااراءات (الفر الثاني).إ
الفرع ألاول :عيب عدم الاختصاص في القرارات
نيب ند الاختصاص يشكل حالة م حاالت إلغاء القرار ،إ إوذو العيب الاي يصيب رك
الاختصاص ،وذلك بصدور قرارات إدارةة م أشخاص أو ذيئات غير مختصة م حيث العنصر الشخص ي
(أوال) ،أو املوضوعي(إ(ثانيا) ،أو املكاني (ثالثا) ،أو الزماني (رابعا) ،إإ
أوال :عيب عدم الاختصاص الشخص ي:إإ
نيب ند الاختصاص الشخص ي ذو أن يصدر قرار إم موظف غير مختص وله دراتين :إ
-1إعدم الاختصاص البسيط :إ يكم في ند احترا قواند الاختصاص بين ألاشخاص إلادارةة فيما بينها
فيما يتعلق بالقرارات إلادارةة ،كأن يصدر الوزةر قرار يدخل في اختصاصات الوالي أو أن يصدر وزةر الايئة
قرار يختص بإصدار وزةر التجارة ،فعيب ند الاختصاص البسيط ذو سبب م أسااب إلغاء القر إار ما لم
يك ذناك تفوةض صرةح أو إنابة أو نص يقض ي باحةلولإ.139إ
137إ -رااع املادة  031م ق.ا. .ا.
 - 138نوابدي نمار  ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة الدنوى الادارةة ،املراع
السابق ،ص .212إ
139إ -ب بيخ اث ملوةا حةسين  ،دروس في املنازنات الادارةة ،وسائل املشرونية ،دار ذومة ،1112 ،ص .21
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 -1إعدم الاختصاص الجسيم والخطير:إيتققق نندما تصدر اهة سياسية أو قضائية أو تشريعية قرار
تختص به احجهات إلادارةة أو العكس ،وذو ما يعرف باغتصاب السلطة وذو ال يؤدي إلى إلغاء القرارات
إلادارةة وإنما يؤدي إلى انعدامها أي إفقدانها للطايعة القانونية وإلادارةة وتتقول إلى مجرد أنمال مادية
وتصاح مقال للطع فيها أما اهات القضاء العادي وفي أي مدة زمنية.140إ
كما يظهر نيب ند الاختصاص احجسيم في صورة انتقال الوظائف إلادارةة ،حيث يتعدى فرد
نادي ال تربطه بالوظيفة إلادارةة أي نالقة وظيفية نلى اختصاص إإلادارة في الدولة فيؤدي ذلك إلى
تجرةد القرارات الصادرة م رايعتها إلادارةة وتتقول إلى أنمال إارامية شخصية ،إ إوتخضع لحجزاءات
احجنائية املقررة في قانون العقوبات باإلضافة إلى ازاءات املسؤولية املدنية أما القضاء العادي.141إ
ثانيا  :عدم الاختصاص املكاني
يصدر واليإوالية
إ
ند الاختصاص املكاني ذو صدور قرار م اهة غير مختصة مكانيا (إقليميا)إكأن
سطيف قرار ا بنز ملكية متواادة في والية بجاية.142إ
ثالثا :عيب عدم الاختصاص املوضوعي
نيب ند الاختصاص املوضوعي ذو أن يصدر قرار م موظف أو اهة إدارةة متجاوزا ألانمال
القانونية التي حددذا القانون له في مواضيع مقصورة ،كأن يصدر الوالي قرار كممثل للوالية بمنع
املظاذرات في حين أن ذاه القرارات يصدرذا كممثل للدولة143إ.إ
رابعا :عيب عدم الاختصاص الزمني:
إنيب ند الاختصاص الزمنيإذو أن يصدر قرار م موظف بعد انتهاء مهامه سواء بعد استقالته
أو نزله أو إحالته نلى التقاند أو أن تصدر إلادارة القرار بعد مرور املدة القانونية الالزمة

إلصدار القرا ر

إوذاا ما أكده قرار املقكمة العليا لسنة 1991إ.144إ
إ
إ
140إ-إب بيخ اث ملوةا حةسين،إاملراع السابق  ،ص .21
141إ -املراع نفسه  ،ص.21
142إ-إ -ملزةد م التفاصيل رااع:إبعلي مقمد الصغير ،الوايز في املنازنات إلادارةة ،املراع السابق ،ص.110إ
143إ  -املراع نفسه  ،ص .111إ
 - 144قرار املقكمة العليا ،الغرفة إلادارةة ،رقـم  ،101-121مؤرخ فـي. ،1991-12-11ق ندد  ،11احجزائر ،1991 ،ص .123إ
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الفرع الثاني :عيب مخالفة ركن الشكل وإلاجراءات في القرارات إلادارية:
يقصد بالشكليات املظهر احخارجي للقرار إوذناك بكليات اوذرةة يؤكد املشر في نصوص خاصة
نلى ضرورة احترامها أثناء اتخاذ القرار ،كتاليغ القرار أو واود نص يلز إلادارة بالتسايب أو نشر القرار،
التوقيع نليه أو الكتابة ،مثل تسايب قرار نز امللكية ،وذناك بكليات غير اوذرةة لم ينص املشر نلى
ضرورة إتاانها ،بل هي مقررة لضمان سير إلادارة ،كالتقييث ،إ إوإذا باب القرار نيب مخالفة ألابكال
الضرورةة فمآلهإإلالغاء ،أما اذا كانت بكليات ثانوةة فال يمك إلغائهاإمادا أنه يمك تدارك ألامر.145إإ
أما إلااراءات فهي التصرفات التي تتاعها إلادارة وتقو بها قال اتخاذ القرار ،فعيوب إلااراءات
تتمثل في مخالفة إلااراء الاستشاري إلالزامي أو احةصول نلى املوافقة املساقة أ إو التقرةر املساق الاي
يشتررهم القانون ،كعد احةصول نلى موافقة مصاحح التراث لترخيص الاناء أما معلم تارةخي ،وذناك
أيضا مخالفة إاراءات التققيق قال اصدرا قرار نز امللكية.146إإإ
املطلب الثاني :عدم املشروعية الداخلي ــة
إإإإإإإإإيظهر إند املشرونية الداخلي ــة في العيوب التي تمس ألاركان املوضونية وهي نيب السبب (الفر
ألاولإ) ،ونيب مخالفة القانون (الفر الثاني) ،ونيب الانقراف في استعمال السلطة (الفر الثالث).إ
الفرع ألاول :عيب انعدام السبب
ذو صدور قرار إداري دون الواود املادي للوقائع املادية أو القانونية التي تدفع السلطة إلصدار
القرار (أوال)،أو احخطأ في التكييف القانوني السليم لهاه الوقائع (ثانيا) ،أو صدور القرار إلاداري نتيجة
لحخطأ في تقدير مدى مالئمة وأذمية أو خطورة الوقائع إلصداره (ثالثا).إ
أوال :حالة انعدام الوجود املادي للوقائع كسبب لإللغاء:
تتمثل أذم صورإ انعدا الواود املادي للوقائع إفي إإصدار إلادارة قرارا بفصل حارس بسبب تركه
املنصب أثناء وقت العمل وةتاين للقاض ي أن احةارس لم يغب ن منصاه وذلك بشهادة الشهود.147إ
 - 145بوفراش سفيان ،مادأ التعليل الواوبي للقرارات الادارةة في احجزائر ،أرروحة لنيل دراة الدكتوراه في العلو  ،تخصص القانون،
كلية احةقوق والعلو السيياسية ،اامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،1112 ،ص.01إ
 - 146رااع قرار املقكمة العليا ،الغرفة إلادارةة ،رقم  ،11220مؤرخ في . ،1991-13-11ق ،العدد  ،11احجزائر ،1993 ،ص .139
147إ -بعلي مقمد الصغير ،الوايز في املنازنات إلادارةة ،املراع السابق ،ص .323
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ثانيا :حالة الخطأ في التكييف القانوني للوقائع:
ذو خطأ إلادارة في إسناد الوقائع املادية أو القانونية إلى النصوص القانونية الالزمة وكاا احخطأ في
تفسير ذاه القواند بخصوص الوقائع ،كأن يصدر قرار إداري بعقوبة م الدراة الثالثة في حين أن
القانون يقض ي بأن توقع نليه نقوبة م الدراة ألاولى.148إ
ثالثا :حالة الخطأ في تقدير مدى أهمية أو خطورة الوقائع كسبب من أسباب إلالغاء
يظهر أثناء احخطأ في تقدير مدى خطورة الوقائع املك إونة للسبب والتي انتمدت نليها إلادارة في
اتخاذ القرارات ،فيقو القاض ي استثناءا بإنادة تقدير مدى مالئمة الوقائع ،وم أبهر تطايقات مجلس
الدولة الفرنس ي إلغاءه لقرار رئيس الالدية القاض ي بمنع شخص م القاء إمقاضرة نامة في ااتما نا
بحجة تهديد ألام العا  ،فلما قدر مجلس الدولة خطورة ذاه املقاضرة اكتشف أنها إال تشكل تهديدا نلى
النظا العا ألن رئيس الالدية يملك الوسائل ألامنية التي تؤذله لتنظيم ذاا التجمع.149إ
الفرع الثاني :وجود عيب مخالفة القانون في القرارات:
يشوب ذاا العيب مقل القرارات إلادارةة نندما تصدر مخالفة في مقلها -أي آثارذا القانونية
املاابرة -ألحكا مادأ املشرونية وةصاح مقل القرار مشوب بعيب مخالفة القانون سواء بصورة ماابرة
(أوال) ،أو غير ماابرة (ثانيا) ،ويشكل سباا م أسااب احةكم باإللغاء .إ
أوال :املخالفة املباشرة ألحكام القانون:إ
إإإ

تظهر املخالفة املاابرة ألحكا القانو إنإنندما يصدر القرار مخالفا في آلاثار القانونية املتولدة ننه،

قاندة م القواند العامة الدستورةة أو التشريعية أوإاملاادئ العامة للقانون أو معاذدة أو لنص تنظيمي
أو يخالف حقوق فردية مكتساة أ إو يخالف قرار فردي ،كرفض منح ترخيص رغم أنه يتوفر نلى اميع
الشروطإأو أن يصدر الوالي قرار بمنح قطعة لشخص ثم بعد مرور مدة معينة يصدر قرارا أخر يمنح نفس
القطعة لشخص آخر ،وذاا بسبب أن الشخص ألاول قد اكتسب حق نلى ألارض150إ.إ
148إ-إملزةد م التفاصيل رااع مقيو أحمد ،املنازنات إلادارةة  ،د.إ .إج ،احجزائر ، 1991 ،ص .109إ
149إ-إأبركان فرةدة" ،مدى رقابة القضاء نلى ألانمال إلادارةة " ،ملتقى قضاة الغرفة إلادارةة ،الصادر ن وزارة العدل ،الديوان الورني
لألبغال التربوةة ،احجزائر ،1991 ،ص .112إ
150إ -قرار املقكمة العليا ،الغرفة إلادارةة ،رقم  ،23020مؤرخ في . ،1902-12-10ق نددإ ،13احجزائر،1991 ،إص .192
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ثانيا :عيب مخالفة القانون بصورة غير مباشرة:
إيظهر ذاا العيب نندما تكون آلاثار املتولدة ن القرار إلاداري مخالفة للقانون ،كأن تصدر
إلادارة قرارا تطايقا لنص قانوني غير النص القانوني الصةيح الوااب التطايق ،أو حالة إغفال بعض
النصوص املواودة وند تطايقها نند اتخاذ القرارات ،مثل أن تصدر إدارة معينة قرار بتعيين شخص
نلى أساس برط الشهادة والاستققاق وتغفل ن تطايق الشروط املتعلقة بالس 151إ.إ
الفرع الثالث :عيب الانحراف في استعمال السلطة
ذو العيب الاي يصيب رك الهدف وةجعله غير مشرو وبالتالي يعتبر سباا م أسااب احةكم
باإللغاء ،وةتققق إنندما تستعمل إلادارة امتيازات إالسلطة العامة لتققيق أذداف خاراة إن أذداف
املصحةة العامة ،كأن تستهدف احجهة إلادارةة تققيق أذداف معنوةة أو مادية شخصية تتناقض مع
املصحةة العامة ،كأن يصدر الوالي قرارا بنز امللكية احخاصة بهدف إقامة ملهى ،أو أن ال يوظف رئيس
الالدية امرأة ككاتاة للالدية بسبب انتمائها إلى حزب سياس ي غير حزبه152إ.إ
إإ

كما يدخل ضم نيب الانقراف في استعمال السلطة ،حالة صدور قرارات تستهدف تققيق

أذداف املصحةة العامة لكنها تخالف قاندة تخصيص ألاذداف التي م أالها منقت لها.153إإإ

املحور الرابع
دعوى التعويض أو املسؤولية إلادارية
تعتبر دنوى التعوةض م أذم دنوى القضاء الكامل ،لالك سوف نفصل في مفهومها (املاقث
ألا إولإ) ،وفي ألاسس املوضوني ــة لرفعها (املاقث الثاني).إ
إ
إ
151إ-إ -بعلي مقمد الصغير ،الوايز في املنازنات إلادارةة ،املراع السابق ،ص .313
 152ب بيخ اث ملوةا حةسين  ،دروس في املنازنات الادارةة ،وسائل املشرونية ،املراع السابق ،ص ص .331-310
 - 153رااع نوابدي نمار  ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة الدنوى الادارةة ،املراع
السابق ،ص .239إ
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املبحث ألاول  :مفهوم دعوى التعويض:
لتقديد مفهو دنوى التعوةض سوف نقاول تقديم املقصود بها (املطلب ألاولإ) ،و نتطرق
ملختلف الشروط العامة الوااب توافرذا لرفعها (املطلب الثاني).
املطلب ألاول:املقصود بدعوى التعويض
سوف نتطرق لتعرةف دنوى التعوةض إ(الفر ألاولإ) ،و تطرق ملختلف احخصائص التي تتميز بها
باقي الدناوى ألاخرى (الفر الثاني).
الفرع ألاول :تعريف دعوى التعويض :

يمك تعرةف دنوى التعوةض بأنها :إ" الدعوى القضائية الشخصية التي يحركها أصحاب الصفة
واملصلحة ،أمام الجهات القضائية املختصة ،طبقا للشكليات وإلاجراءات املقررة قانونا ،للمطالبة
بالتعويض الكامل و العادل عن ألاضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط إلاداري الضار".154إ
الفرع الثاني :خصائصها:
تتميز دنوى التعوةض بانها دنوى قضائية (أوال) ،شخصية (ثانيا) ،وأنها م م دنوى القضاء
الكامل (ثالثا)،و قضاء احةقوق (رابعا).إ
أوال :دعوى التعويض دعوى قضائية :
اكتسبت دنوى التعوةض إلادارةة الطايعة القضائية منا أمد روةل ،وةترتب نلى الطايعة
القضائية لدنوى التعوةض ،أنها تختلف ن كل م فكرة القرار السابق ،وفكرة التظلم إلاداري
بانتاارذما رعون و تظلمات إدارةة ،كما يترتب ن ذلك أن ترفع الدنوى وةفصل فيها في نطاق الشكليات
و إلااراءات القضائية املقررة قانونا وأما اهات قضائية مختصة.155إ
ثانيا :دعوى التعويض دعوى شخصية:
إإ

تعتبر دنوى التعوةض م الدناوى الااتية ،نلى أساس أنها تتقرك بناءا نلى حق قانوني شخص ي

لرافعها ،يقيث تستهدف تققيق مصحةة شخصية ،تتمثل في تققيق مزايا مادية ومعنوةة شخصية

 - 154فؤاد العطار ،القضاء إلاداري ،املراع السابق  ،ص. 62إ
155إإرااع نوابدي نمار  ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة الدنوى الادارةة ،املراع
السابق ،ص.212
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للتعوةض ن ألاضرار املادية أو املعنوةة التي أصابت احةقوق واملراكز القانونية والشخصية لرافعها ،كما
تعتبر دنوى شخصية ألنها تهاام احجهات إلادارةة صاحاة النشاط غير املشرو وال تهاام القرار.156إ
ثالث:إدعوى التعويض من دعوى القضاء الكامل
إإإإإإإإإ تعتبر دنوى التعوةض م بين دنوى القضاء الكامل ألن سلطات القاض ي فيها واسعة باملقارنة مع
سلطات قاض ي إلالغاء ،حيث تتعدد سلطاته فيها م سلطة الاقثإن مدى واود ضررإ ،ثم سلطة تقدير
نساة الض إرر ،وسلطة تقدير مقدار التعوةضإالصالح الضرر ،ثم سلطة احةكم بالتعوةض.157إ
رابعا :دعوى التعويض من دعوى قضاء الحقوقإ
دنوى التعوةض م دنوى قضاء احةقوق ألنها تنعقد وتقال نلى أساس احةقوق الشخصية
املكتساة ،و ألنها تستهدف دائما وبصورة ماابرة أو غير ماابرة حماية احةقوق الشخصية املكتساة
والدفا ننها قضائيا نكس دناوى قضاء الشرنية.158إ
املطلب الثاني :الشروط العامة لقبول دعوى التعويض
يشترط لقاول دنوى التعوةض أن ترفع أما احجهة القضائيةاملختصة(الفر ألاولإ) ،كما
تستواب مجمونة م الشروط لدى الطان (الفر الثاني) ،ذاا الى اانب برط امليعاد (الفر الثالث).إ
الفرع ألاول :الجهة القضائية املختصة
إإإإإإإإإإإإإإإإبالعودة إلى إق.إ. .إ يتاين لنا أن املقاكم إلادارةة هي املختصة حصرةا بدنوى التعوةض أيا كانت
احجهة الادارةة التي تسابت في حدوث الضرر للغير ،وذاا يظهر م خالل تأكيد املادة  011نلى أن املقاكم
الادارةة هي اهات الوالية العامة ،تختص بالفصل في اميع القضايا التي تكون الدولة والوالية و لالدية
واملؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ررفا فيها ،كما أن املادة  011أبارت أن املقاكم تختص أيضا
في دناوى القضاء الكامل  ،وم بين أذم ذاه الدناوى نجد دنوى التعوةض.159إ

156إ -نوابدي نمار  ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة الدنوى الادارةة ،املراع
السابق ،ص .212إ
157إ -املراع نفسه ،ص 219إ.إ
158إ -املراع نفسه ،ص صإ221-219
 - 159أنظر املادتين  011و  011م ق.ا. .ا.
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الفرع الثاني :الشروط املتعلقة بالطاعن:
إإإإإإإإإإإدنوى التعوةض هي دنوى ادارةة نموما ،ال ترفع إال م ررف الاشخاص الاي تتوافر فيهم
الاخرى ،تطايقا لنص املادة  13م ق.إ. .إ ،وما
الشروط نفسها املواودة بالنساة للدناوى القضائية إ
تتطلاه م توافر بروط الصفة واملصحةة ،إلى اانب املادة  12منه التي تستواب برط ألاذلية .160إ
الفرع الثالث  :شرط امليعاد
إن ميعاد رفع دنوى التعوةض إلادارةة بفعل ألاضرار الناتجة ن القرارات إلادارةة ذو مادئيا 12
أبهر م تارةخ التاليغ الشخص ي للقرار الفردي أو نشر القرار التنظيمي ،لك كيف نطاق ذاه املدة
بالنساة لألنمال املادية إذا كانت هي السبب في واود الضرر ،و متى تادأ مدة ألاربع أبهر في السرةان؟.إ
إإإإإإإإإإإإإ نشير في ذاا الصدد أن فوات مدة  12أبهر يؤدي فقط إلى سقوط إاراءات الدنوى بسبب فوات
امليعاد املقر إر.إلك ال يؤدي ذلك إلى سقوط وتقاد دنوى التعوةض ،ألنها ال تسقط وال تتقاد إال بعد
سقوط وتقاد احةقوق التي تتعلق بها وتستهدف حمايتها ،إذ يمك للمتضرر أن يرفع دنوىإ التعوةض م
اديد في نطاق ااراءات اديدة ،ما دا أن احةق الاي تتصل به الدنوى وتستهدف حمايته مازال
مواودا ولم يتقاد  ،بقيث نطاق في ذاا الصدد القواند العامة املطاقة في القانون املدني واملتعلقة
بتقاد احةقوق ،خاصة املادة  133منه التي نصت بصرةح العاارة نلى أن دنوى التعوةض تسقط
بانقضاء خمسة نشر سنة م يو وقو العمل الضار  ،وذاا ما أكده مجلس الدولة سنة 1112إ.161إ
املبحث الثاني :أسس دعوى التعويض أو املسؤولية الادارية
تانى دنوى التعوةض نلى اساس احخطا كقاندة نامة (املطلب ألاولإ) ،الا ان القضاء الاداري
سمح إستثناء ان تؤسس الدنوى بدون خطأ إذا توافر بعض احةاالت التي تقيم مسؤولية الادارة العامة
(املطلب الثاني).إإ
املطلب ألاول :الخطأ كأسس لدعوى التعويض
سنقاول تعرةف احخطأ الاي يمثل أساسا ملسؤولية الادارة العامة (الفر ألاو إل) ،وتبيان مختلف
صوره (الفر الثاني)إ إوحقوق املتضرر (الفر الثالث)،إ
160إ -انظر املادتين  13و  12منم ق.ا. .ا.
161إ -قرار مجلس الدولة ،الغرفة الثالثة ،ملف رقم  ،1131110مؤرخ في ( ،1112-11-11غير منشورإ).إ
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الفرع ألاول :تعريف الخطأ:
نندما ينتج الضرر ن قرار اداري ،فان فكرتي احخطأ وند املشرونية ترتاطان ،وةظهر ذلك نندما
يثبت م اهة؛ أن القرار الاداري غير مشرو  ،وم اهة اخرى؛ يشكل خطأ فيتسبب ذاا القرارإ
بأضرار،162لك نندما يكون الضرر نتيجة لفعل مادي يشكل خطأ ،ففي ذاه احةالة تستقل فكرتي احخطأ
وند املشرونية،وةمك تعرةف احخطا كما يلي:إ
" الخطأ هو الاخالل بالتزام سابق مع توافر التميز و الادراك لدى املخل بهذا الالتزام" .

()163

الفرع الثاني :صوره
لقد بين الفقه والقضاء الادارةين صورتين لحخطأ ،خطأ مرفقي (اوال) ،وخطأ شخص ي (ثانيا).إ
أوال :الخطأ املرفقي
ذو احخطأ الاي ينسب إلى املرفق أو املصحةة رغم إرتكابه م قال املوظف م الناحية املادية ،و
يكون املرفق ذو املسؤول ن تعوةض ألاضرار التي تنتج ن ذاا احخطأ ،دون إنطاء انتاار للشخص الاي
ارتكب احخطأ ،وةترتب ن ذلك ،إقامة الدنوى في موااهة املرفق أما القضاء الاداريإ.إولقد حجأ القضاء
إلاداري إلى القول بواود خطأ مرفقي في ثالث حاالت :إ
الحالة ألاولى :التنظيم السيئ للمرفق العام :وتقدث ذاه احةالة نند واود خلل في تنظيم املرفق العا إ
كنقص املسخدمين في بلدية معينة ،أو التدخل املتأخر  ،أو احةالة السيئة للعتاد الاي تستخدمه الالدية.إ
الحالة الثانية :البطئ والتسيير السيئ للمرفق العام  :وةكون إما بسب إذمال الانوان أو اتخاذ تدابير
الحقة أو متسرنة ،أو ند كفاءة الانوان العموميين ،وكثيرا ما تقدث ذاه احةالة بشأن مسؤولية
املستشفيات العمومية ،أي يهمل املمرضون أو ألارااء وم في حكمهم مهمة متابعة املرض ى ،وذاا ما
ياينه قرار مجلس الدولة لسنة  1111الاي أيد قرار الغرفة إلادارةة املجلس القضائي والاي حكم
162إ -كما كتب ألاستاذ G :إ VEDEL.في ذاا الشأن  " :ال يتحول كل خطأ تقوم عليه مسؤولية السلطة العامة إلى ال مشروعية ،بينما كل
ال مشروعية يمكن أن تشكل خطأ يؤدي إلى مسؤولية السلطة العامة".إملزةد م التفاصيل في ذاا املوضو رااع:إخلوفي ربيد ،قانون
املسؤولية إلادارةة ،د. .ج.1992 ،إص ص 13-11إ.إ
163إإ-إرااع فيما يتعلق باملسؤولية إلادارةة نلى أساس احخطأ واملعايير املطاقة حولها:إبعلي مقمد الصغير ،الوايز في املنازنات إلادارةة،
املراع السابق ،ص  112وما يليها.إ
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بالتعوةض نلى املستشفى نلى أساس املادة  112م ق.إ .ج بسبب انتقار مرةض باملستشفى وذاا بسبب
اذمال املمرض الاي لم يقم بتفقد ذاا املرةض ليلة الانتقار .164إ
الحالة الثالثة  :عدم سير املرفق العام ،وتسمى باحجمود إلاداري ،وةكم احخطأ ذنا في نمل سلبي وذو
الامتنا ن القيا بعمل يترتب ننه احةاق أضرار باألشخاص.165إ
ثانيا :الخطأ الشخص ي:إإ
إإإإإإإإإ ذو احخطأ املنسوب إلى املوظف أو العون العمومي ،بقيث يسأل بصفة شخصية ننه كأصل نا و
ن الضرر الاي ينتج ننه ،و يتقمل التعوةض الاي يتقرر حجبر ذاا الضررإ.إوةمك تصنيف ألاخطاء
الشخصية إلى ثالث أصناف وهي:إ
 -1الخطأ العمدي :وذو تصرف العون العمومي الاي يرمي خالل قيامه بمهامه ،إلى إحةاق الضرر بالغير،
وقد تكون ذاه النية ظاذرة أو مستترة ،وملعرفة تلك النية يحجأ القاض ي إلى معيار الهدف املتاع ،اي ما إذا
تصرف العون تققيقا ملصحةة املرقف العا  ،أو أن غرضا آخر ذو املستهدف م ررفه ،ونكون أنااك أما
خطئ شخص ي ،ففي حالة تنفيا املرؤوس ألوامر رئيسه ،فنكون أما خطأ مرفقي إذا قا بالتصرف تنفياا
ألوامر صدرت م رئيسه بشرط أن تكون إرانة الاوامر واااة نليه ،وذاا ما أكدته املادة  119م
القانون املدني ،ونكون أما خطأ شخص ي للعون في حالتين:إ
إإحالة تصرف العون العمومي م تلقاء نفسه ودون تلقي أوامر م رئيسه.إ إحالة تصرف العون تنفياا ألوامر صادرة ن رئيسه لك دون أن تكون رانتها واااة نليه ،أو تجاوزحةدود ما ااء في الاوامر.166إ
إإإإإإإإإإإإوإذا كنا بصدد خطأ شخص ي ،فإن العون يسأل شخصيا أما القضاء العادي ن خطئه بشرط
أن يكون باإلمكان فصل ذلك احخطأ ن املرفق ،وذاا ما نبرت ننه املادة  11م املرسو 29-02
املتضم القانون الاساس ي النموذجي لعمال املؤسسات والادارات العمومية.إ

164إ -قرار مجلس الدولة ،مؤرخ في  ،1111-12-12مجلة مجلس الدولة ،ندد  11لسنة .103 ،1111
165إ -ب بيخ آث ملوةا حةسين ،دروس في املسؤولية الادارةة ،الكتاب الاولإ:إاملسؤولية نلى أساس احخطأ ،دار احخلدونية ،احجزائر،
 ،1112ص .31إ
 - 166بعلي مقمد الصغير ،الوايز في املنازنات إلادارةة ،املراع السابق ،ص .112
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 -2الخطأ الجسيم غير العمدي :
إإإإإإإإإإإإإذو احخطأ الفادح املرتكب م ررف العون ،واملستوحى م مصحةة املرفق ،وليس له بانث
شخص ي  ،وذو ناارة ن رنونة أدت إلى ضرر دون قصد الايااء .إولقد راق القضاء احجزائري احخطأ
احجسيم وابترره في املسؤولية الادارةة في مادة املسؤولية الطاية للمستشفى ن العمل الطبي الصادر
م الطايب أو م في حكمه ،وذاا ما أكده مجلس الدولة في سنة  1113في قضية املركز الاستشفائي
احجامعي لسيدي مقمد نندما أيد القرار الصادر م املجلس القضائي لواود خطأ ربي اسيم صادر م
الطاياين احجراحين.167إ
كما إبترط القضاء الفرنس ي احخطأ احجسيم في نشاط املؤسسات العقابية ن احةوادث املرتكاة
في السجون والتي تصيب املقاوسين أو الغير بفعل املقاوسين نظرا حخطورة العمل الاي تقو به إدارة
السجون ،غير أن مجلس الدولة احجزائري اعل مسؤولية إدارة السجون قائمة نلى أساس احخطأ في
الرقابة ،وال يمك وصفه باحخطأ احجسيم بل تقو املسؤولية ولو في واود خطأ بسيط فالعبرة بجسامة
الضرر ،فغالاا ما تقع احةوادث داخل املؤسسة العقابية بسبب أخطاء غير نمدية ،والتي قد تكون بسيطة
أو اسيمة ،وال ياقث القاض ي ن دراة احجسامة بقدر ما ياقث ن العالقة السابية بين احخطأ
والضرر ،بقيث تكون وزارة العدل هي املسؤولة ن التعوةض بانتاار أن املؤسسات العقابية تقت
وصايتها ،كما يقق إلدارة السجون متابعة املتسبب في الضرر ازائيا ،إذا كان الفعل يشكل ارةمة.إولقد
أصدر مجلس الدولة قراران قض ى فيهما بمسؤولية وزارة العدل ن احةوادث التي تقع في السجون نلى
أساس خطأ دون وصفه ،وذاا في الاخالل بواااات الرقابة .إ
إإإإإإ كما ابترط القضاء احخطأ غير العمدي في مادة تسيير مرفق القضاء ،بقيث ررحت املادة  11م
الدستور مادأ التعوةض ن احخطأ القضائي ،وتطايقا لهاه املادة تدخل املشر إلقرار مادأ التعوةض ن
الغلط القضائي في بعض النصوص القانونية ،فنجد أن ق.إ.ج أبار في نص املواد  132مكرر إلى 132
مكرر  12إلى مسؤولية الدولة ن احةبس إلاحتياري غير مبرر ،وذاه املسؤولية اوازةة وليست إلزامية
بقيث أن املشر وضع حجنة تنش ئ نلى مستوى املقكمة العليا لها السلطة التقديرةة في الفصل في رلاات
التعوةض ،كما كرست املادة  231مكرر م ق.ا.ج مسؤولية الدولة ن الغلط القضائي بنصها :

 167ب بيخ آث ملوةا حةسين ،دروس في املسؤولية الادارةة ،الكتاب الاولإ:إاملسؤولية نلى أساس احخطأ ،املراع السابق ،ص .32إ
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" يمنح املحكوم عليه املصرح ببراءته أو لذوي حقوقه ،تعويضا عن الضرر املادي واملعنوي الذي
تسبب فيه حكم الادانة.
 -3الجرم الجنائي للعون:إإ
يتعلق ألامر ذنا باملخالفة املرتكاة أثناء ممارسة الوظائف أو خاراها ،أي يصاح العون الاداري كأي
موار نادي مسؤول ن كل نمل يرتكاه ،وذاا يظهر خاصة نندما يرتكب العون خالل ممارسته
لوظائفه حخطأ يشكل ارما انائيا يعاقب نليه قانونا.إوقد يكون الفعل ارةمة نمدية ،وفي ذاه احةالة
يسأل شخصيا ،وذاا ما أكده مجلس الدولة في سنة  1111في قضية ورثة ( ) .إضد بلدية أوالد قايد
نندما حكم بانعدا احخطأ املرفقي وواود خطأ شخص ي حةارس بلدي ارتكب اناية القتل بسالح احخدمة
ضد موار  ،بانتاار أن احةارس قتل نمدا مع ساق الاصرار و الترصد أثناء ممارسته لوظيفته.168إ
وقد يكون الفعل ارةمة غير نمدية ،مثل القتل احخطأ واحجرح احخطأ ،بقيث نكون أما خطا مرفقي
إذا ارتكب احخطأ أثناء ممارسة الوظائف ،لك اذا ارتكب خارج ذلك ،فإننا نكون أما خطأ شخص ي،
وتسأل إلادارة ننه بالرغم م ذلك في بعض احةاالت بسبب أنه ال يمك فصله ن الوظيفة ،فهو لم يك
ليرتكب احجرةمة لوال الوظيفة .إفنجد مثال أن مجلس الدولة حكم بتأييد قرار صادر ن مجلس قضاء
احجزائر والاي حكم نلى وزارة الداخلية بالتعوةض نلى أساس احخطأ الشخص ي ،أي انتبر ارةمة القتل
غير العمدي التي ارتكبها برري خارج أوقات نمله مسؤولية منسوبة لوزارة الداخلية ،بسبب أن الوزارة
لها سلطة الرقابة نلى موظفيها ،وأن السالح الناري تابع لها ،وهي التي ترخص باستعماله بمناساة
الوظيفة ،و بالتالي فإنها مسؤولة ن الضرر الاي أحدثه ذاا السالح.169إ
الفرع الثالث  :حقوق املتضرر:
إذا كان احخطأ املرتكب م ررف العون مرفقيا ،فإن الضةية يرفع دنوىإ التعوةض ضد إلادارة
كقاندة نامة ،أما إذا إرتكب العون خطأ شخصيا ،فإنه وحده املسؤول ن التعوةض ،وةرفع املتضرر
الدنوى ضد العون أما القضاء العادي ،فاملتضرر له رفع دنوى املسؤولية ضد الادا إرة املستخدمة
للعون في حالة اقتران احخطأ املرفقي باحخطأ الشخص ي(170اوال)إوحالة امع املسؤوليات (ثانيا).إ
168إ -ب بيخ آث ملوةا حةسين ،دروس في املسؤولية الادارةة ،الكتاب الاولإ:إاملسؤولية نلى أساس احخطأ ،املراع السابق ،ص .32إ
169إ -املراع نفسه ،ص .32
JUAN Stéphanie,La responsabilté de L’Etat du fait de l’action normative en droit administratif Français,
Thèse pour le doctorat de droit public de L’UFR, Droit-Economie-Administration,Université de METZ, 2004 ,
p. 25.
170

73

من إعداد الدكتور  :بزغيش بوبكر

محاضرات في املنازعات إلادارية

أوال :حالة اقتران الخطأ املرفقي بالخطأ الشخص ي:إ
و يعبر ن ذلك بقاندة "الجمع بين ألاخطاء" أي نكون أما خطأي  ،ألاول مرفقي منسوب لإلدارة
املستخدمة وآلاخر شخص ي منسوب للعونإ.إ
ثانيا :الخطأ الشخص ي وجمع املسؤوليات:إ
مادئيا نندما يرتكب املوظف خطأ شخصيا فإنه ذو املسؤول وحده ن دفع التعوةض ،غير أن إ
املرسو  29-02اعل الادارة مسؤولة ن احخطأ الاي يرتكاه العون العمومي بشرط أن يكون م غير
املمك فصل ذلك احخطأ ن الوظيفة سواء ارتكب أثناء احخدمة أو بمناساتها أو خارج احخدمة.171إ
 -1الخطأ املرتكب خالل الخدمة أو بمناسبة ذلك:إ
كخطأ ذذاب احجنود املناوبين في الثكنة إلى حفل أقيم في اوارذا ،مصطقاا سالحه الناري ودون
ترخيص ،فيتسبب في حادث مميت ،فيصدر بشأنه حكم انائي وحكم بالتعوةض ضد الدولة بانتاارذا
املسؤولة ن احجندي ،وةدخل في اختصاص القضاء الاداري بالرغم أن خطأ احجندي شخص ي ،لكنه
ارتكب أثناء ممارسة احخدمة وال يمك فصله ن الوظيفة.172إ
 -1الخطأ املرتكب خارج الخدمة:
إإإإإإإإإإإإ إن القضاء الفرنس ي يسمح للضةية باملطالاة بالتعوةض م الشخص العمومي بالرغم م كون
احخطأ شخصيا ،ولقد أخا القضاء احجزائري بهاا احةل بخصوص املسؤولية الطاية ملرفق املستشفى.173إ
املطلب الثاني  :املسؤولية بدون خطأ
لقد أقر القضاء الاداري مسؤولية الادارة بدون خطأ نلى أساس فرضيتين ،وذما املخارر (الفر
ألاولإ) ،ومادأ قطع املساواة أما الانااء العامة (الفر الثاني).إ
إ

171إ -رااع املادة  11م املرسو  ،29-02املراع السابق.
172إ -خلوفي ربيد ،قانون املسؤولية الادارةة ،داملراع السابق ،ص .11
173إ -املراع نفسه.
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الفرع ألاول :املسؤولية على أساس املخاطر:
هي املسؤولية التي تتقرر نلى الادارة دون اثاات خطأ منها ،حيث يكفي لتعوةض املضرور أن يثبت
العالقة السابية بين نشاط الادارة والضرر الاي أصابه ،بقيث يكون الضرر نتيجة لتققق مخارر والتي
رأى فيها القاض ي الاداري أو املشر ألسااب مختلفة بأنه م العدل والانصاف أن يتمقض ن واود خطر
حدوث ضرر وبالتالي التعوةض ننه ،وتتمثل أذم تطايقات نظرةة املخارر في العديد م احةاالت ناكر منها
املسؤولية بفعل ألابغال العمومية (أوال) ،املسؤولية نل أساس املخارر لفائدة معاوني املرفق العا
(ثانيا)املسؤولية ن املخارر املهنية(ثالثا)إاملسؤولية نلى املخارر احخصوصية للضرر (رابعا ).إ
أوال  :املسؤولية بفعل ألاشغال العمومية:إإ
ألابغال العامة هي ألانمال املتعلقة باألمالك العامة العقارةة ،م حيث إنشائها أو ترميمها إأ إو
إ
صيانتها ،ونظرا للمخارر الناامة ننها ،فان مسؤولية الادارة تقو بالنساة للغير ،فاألستاذ مقيو يعرف
الغير بأنه ليس بمرتفق وال مشارك ،بل ذو غرةب ن الابغال و املااني العامة.إومثال نلى ذلك ألاضرار التي
تحةق باألشخاص بفعل تقطم سد تقت ضغط املياه ،وذاا اذا كان السبب ذو سوء بنايته.174إ
ولقد أقا مجلس الدولة املسؤولية ن الابغال العامة نندما تكون الضةية م الغير نلى أساس
احخطأ املفترض املتمثل في ند الصيانة العادية للمااني و الابغال.175إ
ثانيا  :املسؤولية عل أساس املخاطر لفائدة معاوني املرفق العام:
تطاق ذاه الصورة في حالة قيا أشخاص بمساندة إحدى املرافق في أداء مهامها ،فيتعرض ذاا
الشخص ألضرار نتيجة قيامه باملساندة ،كقيا موظف بمساندة أنوان الشررة للقاض نلى مجر و
يتعرض لضرر م اراء ذلك.176إ
وةمك أن يكون معاوني املرفق العا موارنين ناديين ،أو موظفون رلب منهم أداء مها غير التي
يقومون بها.إوةمك أن يكون املعاون مخير أو مجبر نلى مساندة املرفق العا  ،وةظهر ذلك في حالة واود
نصوص قانونية تجبر الاشخاص نلى تقديم املساندة تقت رائلة املتابعة احجزائية وم بينها املادة  11م
174إ -رااع مقيو أحمد ،املراع السابق ،ص .112
175إ -ب بيخ آث ملوةا حةسين ،املنتقى في قضاء مجلس الدولة،إدار احخلدونية ،احجزائر ،1112 ،ص .21
 -176ب بيخ آث ملوةا حةسين ،دروس في املسؤولية الادارةة ،الكتاب الثاني:إاملسؤولية بدون خطأ ،دار احخلدونية ،احجزائر ،1112 ،ص.12إ
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قانون الغابات التي نصت نل ما يلي:إال يجوز ألي شخص قادر أن يرفض تقديم مساهمته إذا سخر من
طرف السلطات املختصة ملكافحة حرائق الغابات. 177
ثالثا :املسؤولية عن املخاطر املهنية:
إإإإإإإإلقد تناول املشر

ذاه املسؤولية في نصوص تشريعية متفرقة أذمها:إ

 -1قانون البلدية:
إإإإإإإإتنص املادة  121م قانون الالدية()178إ:
إإإإإإإإ"تلز الادية بقماية الاشخاص املاكورة في املادة أدناه م التهديدات والقاف التي يمك أن
يتعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناساتها".إ
كما تتقمل الالدية املسؤولية نلى أساس املخارر ن الاضرار التي يتعرض لها رئيس الالدية و نوابه
و املنتخاين الالديين تطايقا لنص املادة .120إ
إإإإإإإإإإإذن فقماية الالدية لكل ذؤالء تكون أوال بوضع حد للتعدي ،ومتابعة املتسبب فيه ازائيا ثم تقو
بتعوةض املوظف أو العضو املنتخب الاي تعرض لضرر مادي أو معنويإ.إ
 -2قانون الوالية :تنص املادة  130م قانون الوالية :إ""تتحمل الوالية مبالغ التعويضات الناجمة عن
الاضرار التي تطرأ لرئيس املجلس الشعبي الوالئي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان واملنتخبين ونواب
املندوبيات الوالئية الناجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم أو بمناسبة مزاولة مهامهم".
كما أواات املادة  139منه نلى الوالية حماية أنضاء املجلس الوالئي وموظفيها ضد كل التهديدات
أو الاذانات أو الافتراءات أو التهجمات مها تك رايعتها التي قد يتعرض لها أثناء أداء مهامهم أو بمناساتها
الراو ضد مقدثي الاضرار قصد استراا املاالغ التي دفعتها.179إ
إ
وةكون للوالية حق
-3إفي القانون الاساس ي للقضاء:إحسب املادة  19منه فان الدولة تقو بقماية القاض ي م التهديدات او
الاذانات أو السب أو القاف أيا كانت رايعتها والتي يمك أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو
 - 177قانو إن رقم إ ،11-02مؤرخ في 1902-1-11-13ـ يتضم النظا العا للغابات ،ج ر ندد  11لسنة .1902إ
178إ-إقانونإ رقم  ،11-11مؤرخ في  13اوةلية  ،1111يتعلق بالالدية ،ج ر ج ج ،ندد  11لسنة 1111إ.إإإإإإ
179إ -رااع نص املادتين  130و  139م قان إون  ،12-11مؤرخ في  1فيفري  ،1111يتعلق بالوالية ،ج ر ندد  11لسنة .1111إ
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بمناساتها ،أو بسابها ولو بعد إلاحالة إلى التقاند ،وتقو الدولة بتعوةض الضرر املاابر الناام ن
ذلك.180إ
 -4املرسوم  50/85املتعلق بالقانون ألاساس ي لعمال املؤسسات وإلادارات العمومية :حسب املادة 19
منه فانه يجب نلى املؤسسة أو الادارة العمومية أن تقمي العمال مما قد يتعرضون له خالل قيامهم
بمهامهم م تهديدات أو انتداءات وقاف  ،وذاا بتعوةضهم ن الاضرار التي تحةقهم م اراء ذلك.181إ
رابعا :املسؤولية على املخاطر الخصوصية للضرر:إ
إإإإإإإ إن واقعة واود مخارر خصوصية للضرر م رايعتها أن تبرر كلية وفي حدود الامكان بأن حدوث
احخطر يولد مسؤولية بدونإ خطأ ولقد كرس القضاء الاداري  13حاالت وهي:إ
 -1الاشياء الخطيرة :لقد وضع القضاء قائمة الابياء احخطيرة التي تنشأ املسؤولية ن التعوةض وهي:إ
املتفجرات:إكانفجار مخزون للانزي أو للاخيرة احةربية وةتسبب بوفاة أشخاص.إ إالاسلحة وآلاالت الخطيرة :أي أكد مجلس الدولة الفرنس ي بأن الاستعمال الضار م ررف الشررةلألسحةة أو آالت تتضم مخارر استثنائية لألشخاص والاموال يكون منشأ للمسؤولية بدون خطأ.إ
 املنتوجات الدموية :إنتبرذا مجلس الدولة الفرنس ي مصدرا للمسؤولية بدون خطأ ،بسبب خطر ندوىالفيروسات الفتاكة ،إوالتي يكون نرضة لها الاشخاص املققونين بها ،وتعتبر مسؤولية مراكز حق الد
حتى في غياب خطأ ن النتائج الضارة للنونية السيئة للمنتواات182إ.إ
 -1الوضعيات الخطرة :تتعلق ذاه احةالة باألشخاص الاي يجدون أنفسهم موضونين في وضعية خطرة
نتيجة الالتزامات امللقاة نلى ناتقهم ،بقيث أن املشر انترف بواود مخارر مهنية وأسس تعوةضا بهرةا
يمنح لفائدة مستخدمي الصةة ،أو الاي يمارسون بصفة دائمة أنشطة تعرضهم إلى خطر العدوى ،وذاا
تطايقا لنص املادة الاولى م املرسو التنفياي رقم إ 21-13الاي يؤسس تعوةضا نلى خطر العدوى
180إ -رااع نص املادة  11م القانون العضوي رقم  ،12-11مؤرخ في  11سبتمبرإ ،1112يتضم القانون الاساس ي للقضاء ،ج ر ندد 22
لسنة .1112
 -181مرسو رقم  ،29-02مؤرخ في  13مارس  ،1902يتضم بالقانون ألاساس ي لعمال املؤسسات وإلادارات العمومية ،ج ر  13لسنة
.1902
182إب بيخإاث ملوةا حةسين ،دروس في املسؤولية الادارةة ،الكتاب الثاني:إاملسؤولية بدون خطأ ،املراع السابق ،ص ص .31-12
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لفائدة املستخدمين في بعض ذياكل الصةة ،والاشخاص املستفيدونإ ذم الانوان املتعددوا احخدمات في
النظافة والتطهير ،الشاه الطايين ،القابالت ،الانوان الطايون في التخدير والانعاش ،مستخدموا فر
املخابر ،و يقدر التعوةض ب  1111دج للشهر ،مع الابارة أن ذاا التعوةض ذو رابع وقائي.183إ
الفرع الثاني :املسؤولية على أساس قطع املساواة أمام الاعباء العامة
إإإإإإإإإإإتتعلق املسؤولية إلادارةة نلى أساس قطع املساواة أما الانااء العامة ،إبأضرار متوقعة م اراء تدابير
تتخاذا إلادارة والتي يتم بموابها التضةية باعض أنضاء احجمانة لصاحح متطلاات املصحةة العامة ،وفي
ذاه املسؤولية ال يكون لألضرار رابعا نرضيا ناتجا ن تظافر الظروف كما ذو احةال بالنساة لنظرةة
املخارر ،وةجب أن يكون الضرر خصوصيا ال يمس إال بعض أنضاء احجمانة ،وغير مألوفا في آن واحد ،أي
بلغ دراة م احجسامة ،فهاه املسؤولية تعني ند تقمل املتضررة لوحدذم آثار النشاط الاداري ما دامت
نامة املوارنين تستفيد منه.184إوتظهر ذاه املسؤولية في أربع فرضيات وهي:إاملسؤولية ن فعل القوانين و
الاتفاقيات الدولية (أوال) ،إأ إو ن فعل القرارات الادارةة املشرونة(ثانيا) إأ إوبفعل ند تنفيا القرارات
القضائية(ثالثا)إأ إو بفعل ألاضرار الدائمة لألبغال العمومية(رابعا).إ
أوال :املسؤولية عن فعل القوانين و الاتفاقيات الدولية:
تتمثل ذاه احةالة في إمكانية مسائلة الدولة ن الاضرار الناتجة ن تطايق بعض القوانين و
الاتفاقيات الدولية و التي تصيب بعض الاشخاص نلى حساب آلاخرة  ،وذاا يتوقف نلى ارادة املشر
باالنتراف بهاه املسؤولية و تنظيم برورها كما يمك له استاعاد التعوةض ن ألاضرار احةاصلة.إإ
وإلقامة املسؤولية يجب توافر بروط نامة وبروط خاصة:إ
 -1الشروط العامة:
يجب أن ال تكون الضةية في وضعية تستاعد احةق في التعوةض أي في وضعية قانونية.إيجب أن يكون الضرر املدعى به مقققا.إ-إثاات العالقة السابية.إ

183إ -ب بيخإاث ملوةا حةسين ،دروس في املسؤولية الادارةة ،الكتاب الثاني:إاملسؤولية بدون خطأ ،املراع السابق  ،ص ص .21-21إ
184إملزةد م التفاصيل رااع :إنوابدي نمار ،نظرةة املسؤولية الادارةة( ،نظرةة تأصيلية وتقليلية ومقارنة) ،ط ،1إد . .إج  ،1113ص ص
-192إ.111
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 -1الشروط الخاصة :
يجب أن يكون الضرر خصوصيا أي يمس شخصا أو مجمونة م الاشخاص مقددي دون غيرذم.185يجب أن يكون الضرر الاي أصاب الاشخاص مهما ،أي بلغ دراة م احجسامة و احخطورة.186أن ال يكو إن موضو النص القانوني ذو الاستجابة الى مصاحح نامة ذات بأن مثل حماية الطايعة،الدفا الورني...احخ .187
ثانيا :املسؤولية عن فعل القرارات الادارية املشروعة:
إإإإإإإإهي املسؤولية التي أسسها القضاء الفرنس ي نلى الادارة بفعل القرارات الادارةة املشرونة سواءا تعلق
ألامر بقرارات تنظيمية أو فردية ،أما بخصوص القرارات الادارةة غير املشرونة فإلى اانب دنوى الالغاء
فان دنوى التعوةض ممكنة اذا ترتب ن ذلك القرار أضرارا ،لك ترفع الدنوى ذنا نلى أساس احخطأ.
إإإإإإإإولقد أقر املشر ذاه املسؤولية في ندة نصوص قانونية ،وم أذمها نجد:إ
 -1الامر رقم  21 -04املتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات :فهاا القانون يقض ي بادماج
الاراض ي في الاحتيارات العقارةة للالديات بمواب قرار صادر ن الوالي ،و يتم اكتسابها مقابل نوض
تدفعه الالدية املستفيدة للمالك وذاا تطايقا للمادة  12منه.إ
 -1قانون نزع امللكية من أجل املنفعة العامة:إلقد أكدت املادة  19م ذاا القانونإ 188أن نز امللكية يتم
بمواب قرار إداري ،كما أكدت املادة الاولى منه نلى التعوةض العادل و املنصف و القالي ،والتعوةض ذنا
ليس نلى أساس احخطأ بل نلى أساس مادأ املساواة أما الانااء العامة ،بقيث أن الضرر الاي حةق
بالشخص الاي انتزنت ملكيته لصاحح املنفعة العامة ،يجب أن تتقمل الادارة التعوةض ضمانا ملادأ
املساواة أما الانااء العامة.غير أنه تكون املسؤولية نلى أساس احخطأ إذا تم نز امللكية خارج احةاالت
قرار نز امللكية املخالف للقانون تجاوزا للسلطة و يرتب مسؤولية الادارة
التي حددذا القانون  ،أي يعتبر إ
بقيث يعتبر قرارا قابل لالبطال وذاا راقا للمادة  33م ذاا القانونإ.إ
إ
- GILLI Jean-Paul , « la responsabilité d’équité de la puissance public» Recueil Dalloz, Paris, 1971, p. 129.
- CHAPUS .R , « Responsabilité publique et responsabilité privée » , In LGDJ, 1957, pp 323- 343.

185
186

187إ -أنظر ب بيخ اث ملوةا حةسين ،دروس في املسؤولية الادارةة ،الكتاب الثاني::إاملسؤولية بدون خطأ ،املراع السابق ،ص ص.01-29
 - 188قانون رقم ،11-91املراع السابق.
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 -3املرسوم رقم  131-88املنظم للعالقات بين الادارة و املواطن:
لقد نصت املادة  39منه نلى حق املوار في املطالاة بالتعوةض ن الضرر الالحق به بفعل قرار
أو نقد إداري صادر ن الادارة .إوةالحظ نلى ذاا النص أنه ااء ناما و لم يميز بين قرارات الادارة
املشرونة أو غير املشرونة،كما ال يميز بين القرارات الفردية أو التنظيمية ،وتاعا لالك فاإلدارة مسؤولة
ن فعل قراراتها املشرونة اذا تسابت في ضرر للموار  ،ومسؤوليتها ذنا ليست نلى أساس احخطأ مادا
أن القرار مشرو  ،بل نلى أساس مادأ املساواة أما الانااء العامة ،و باملقابل أقر ذاا املرسو مادأ
املسؤولية بفعل القرارات غير املشرونة لإلدارة في نص املادة  12منه.189إ
ثالثا :املسؤولية بفعل عدم تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية:إ
القاندة العامة أن الاحكا والقرارات احةائزة لقوة الش ئ املقض ي فيه واااة النفاذ ،و يقع نلى
السلطات العامة وااب التدخل لتنفياه تطايقا لنص املادة  113م الدستور ،لك باملقابل قد يقدث
أن ترفض الادارة تنفيا الاحكا القضائية لدواعي احةفاظ نلى النظا العا  ،فرغم أن فعلها مشرو
وبد إون خطأ ،إال أنها تتقمل املسؤولية ،وةاني القضاء احجزائري مسؤولية الدولة ن ند تنفيا القرارات
القضائية املتعلقة بالقضايا ما بين الافراد نلى مادأ املساواة أما الانااء العامة ،وذاا إذا كان امتنا
الادارة ن التنفيا مرتكزا نلى ضرورة احةفاظ نلى النظا العا (إاي مبررا).إأما إذا كان التار بضرورةات
احةفاظ نلى النظا العا ليس في مقله ،وند التنفيا يتعلق بقكم صادر ضدذا ،فإن املسؤوإلية تقو
نلى أساس احخطأ احجسيم ،أما إذا كانت ضرورةات النظا العا قائمة ،وذلك بواود خطر نلى النظا
العا  ،نلى نقو انه اذا تم التنفيا فانه م حق الادارة رفض تقديم يد املساندة لتنفيا حكم قضائي،
لك بالك الرفض إنما يتم في امليعاد املمنوح لها قانونا.إ
وتاعا لالك ال نكون أما ضرر خصوص ي إال إذا استمر ند التنفيا ملدة تتجاوز امليعاد القانوني
املمنوح لالدارة ،أما إذا كان التوقف ن التنفيا ال يتجاوز املدة القانونية فانه ال نكون بصدد ضرر
خصوص ي ،و ال نكون أما قطع املساواة أما الانااء العامة190.إ
و لضمان تنفيا الاحكا و القرارات القضائية تدخل املشر احجزائري بمواب قانونين وذما:إ
189إ -رااع نص املادي  12و  39م املرسو رقم  ،131-00املراع السابق.إ
190إ -رااع ب بيخ اث ملوةا حةسين ،دروس في املسؤولية الادارةة ،الكتاب الثاني ،املسؤولية بدون خطأ ،املراع السابق ،ص ص -113
.112إ
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 -1القانون رقم  01 -72املحدد للقواعد الخاصة املطبقة على بعض أحكام القضاء:
إتتعلق ذاه الاحكا بتنفيا القرارات القضائية املتعلقة بإدانات مالية في النزانات ما بين الادارات
ي ،ففي حالة صدور أحكا قضائية لصاحح
العمومية وم بينها املؤسسات العمومية ذات الطابع الادار إ
املوارنين ضد الادارة باإلدانات املالية و لم تقم الادارة بتنفياذا ،فانه حسب املدة  12منه فانه يمك
للموارنين املعنيين أن يتقصلوا نلى الديون لدى احخزةنة العامة وفقا للشروط املقددة في املادة  11وهي:إ
تقديم نرةضة مكتوبة ألمين احخزةنة الوالئية التي يقع فيها مورنه ،وةجب ارفاقها بنسخة تنفياية أوالقرار املتضم إدانة املقكو نليه.إ
كل الوثائق و املستندات التي تثبت بأن ااراءات التنفيا ن ررةق القضاء بقيت ريلة بهرة دوننتيجة م تارةخ ايدا امللف لدى املقضر القضائي.191إ
 -1القانون رقم  71-70املتضمن تعديل قانون العقوبات:
نظرا لعد كفاية القانون  91-11السالف الاكر ،لكونه يتعلق فقط باألحكا القاضية بالتعوةض
والتشمل تلك املتعلقة بإبطال قرارات انادة الادماج في منصب الوظيفة ،أو ررد الادارة م املقالت،
تدخل املشر بمواب القانونإ رقم إ 11-19في املادة  130منه التي تمنح للموار الاي يتقصل نلى حكم
او قرار قضائي يقض ي نلى الادارة بالقيا بعمل او الامتنا ن نمل وتمتنع ن تنفياه ،الحجوء إلى وكيل
احجمهورةة قصد تقرةك الدنوى العمومية ضد ممثل الادارة الاي صدرت ننه احدى ألافعال التالية:
-

استعمال السلطة الوظيفية لوقف تنفيا حكم أو قرار قضائي.

-

الامتنا ن تنفيا احةكم .

-

الانتراض نلى تنفياه .

-

العرقلة العمدية .192

-

و بالرغم م اواز حجوء املوار إلى اسلوب الغرامة التهديدية إلكراه الادارة نلى التنفيا ،فان

اسلوب التجرةم احجزائي ذو السبيل الامثل له لحةصول نلى التنفيا وذاا الى اانب دنوى التعوةض التي
يمك أن يقركها .إ
191إ -أنظر املادتين  12و  11م القانون رقم  ، 11-91مؤرخ في  10اانفي  ،1991يقدد القواند احخاصة املطاقة نلى بعض أحكا
القضاء ،ج ر ندد  11لسنة .1991
192إرااع نص املادة  130م القانون رقم  ،11-19املؤرخ في  12فيفري  ،1119يعدل وةتمم الامر رقم  ،121-11املؤرخ في  10اانفي
 ،1911املتضم قانون العقوبات ،ج ر ندد  12لسنة .1119إ
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رابعا -املسؤولية إلادارية بفعل ألاضرار الدائمة لألشغال العمومية :
تكون ألاضرار املستدامة لألبغال العمومية أضرارا غير نرضية؛ أي غير ناتجة ن حوادث ،لك
نتيجة لتنفيا ألابغال والتي ال يمك تفاديها ،أو لواوب تسيير املااني العمومية ،وباستطانتنا تقديمها نلى أنها
مساوئ احجوار  ،193وهي تفتح احةق في التعوةض ما دا أن برري احخصوصية وغير املألوفية متوفران.إولقد
راق القضاء احجزائري املسؤولية ن ألاضرار الدائمة لألبغال العمومية ،وذلك نندما تمنع مثال أبغال
ترقيع بار لعدة بهور ،دخول الزبائ إلى الفنادق واملقالت املتواادة قرب الشار .إ
إإإإإإإإإإإإإإصد إرت في ذاا الشأن ندة أحكا قضائية م بينها نجد حكم املقكمة إلادارةة لحجزائر العاصمة في
سنة  ،1912أي حكمت بالتعوةض لصاحح بركة بناءا نلى واود نالقة سابية بين رول ألابغال العمومية
الاي أدى إلى إستقالة الدخول ملرآب الشركة ،والضرر الاي حةقها بفعل ذاه ألابغال ،والاي بلغ دراة م
احجسامة بفعل ند استعمال املرآبَّ ،
وكيفت املقكمة إلادارةة الضرر بالغير املألوف(.)194إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
193

- POUILLAUDE Hugo-Bernard, Le lien de causalité dans le droit de la responsabilité administrative, thèse
de doctorat en droit public, université Panthéon Assas, Paris, 2011, p. 363.

194إ -حكم املقكمة الادارةة باحجزائر العاصمة ،مؤرخ في  11اكتوبر  ،1912نقال ن :إ
مقيو احمد  ،املراع السابق ،ص ص -121إ.121إإ
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خاتمة
تعتبر املنازنات الادارةة م أدق مجاالت القانون الاداري وأكثرذا تعقيدا ،نظرا لتشعب ميادينها
وتشتت أحكامها بين نصوص قانونية متنونة ،لالك يعتبر وضع أليات و قواند وذيئات قضائية للفصل في
ذاته املنازنات أكبر الضمانات و افضل الوسائل القامة دولة القانون التي تكفل املصحةة العامة و تقمي
حقوق الافراد وحرةاتهم.إ
إإإإإإإ ذاا ما حاول املشر احجزائري تكريسه م خالل التنظيم القضائي الاي يقو نلى الازدوااية القضائية
منا سنة  1996الى غاية اصدار قانون الااراءات املدنية والادارةة سنة  ،1110إالا ان ذاا التنظيم
القضائي يقتاج إلى تفعيل أكثر لهاه الازدوااية ،ووضع قانونإ خاص باإلاراءات إلادارةة لتتميز أكثر ن
إلااراءات املعتادة أما القضاء العادي ،وذو ألامر الاي تتطلاه الطايعة احخاصة للمنازنات إلادارةة م
اهة ،فعندما يتقرر قانون الااراءات الادارةة ن قانون الااراءات املدنية يمك القول ان القضاء
ى بال املساعي م أال تعميم تنصيب املقاكم إلادارةة لتكريس
الاداري قد حقق الاستقالل ،وم اهة أخر إ
إلاداري ،والعمل نلى توسيع اختصاصها
الازدوااية القضائية فعال نلى مستوىإ قاندة النظا القضائي إ
لتشمل احجانب الاستشاريإ إومنح مها تتالء ورايعة القضاء إلاداريإ ملقافظي الدولة لتشمل صالحيات
الراذ فيما يخص املنازنات الادارةة،
املصاحةة والتققيق ،إبقيث يؤخا نلى النظا القضائي في الوقت إ
ند تخصص القضاة بصفة كافية في مجال النشاط الاداري مما يؤثر نلى نجانة احكا القضاء الاداريإ.إإ
كما نجد ان العدالة القضائية مضمونة أكثر نلى مستوى القضاء العادي أكثر مما هي نلى
مستوى القضاء الاداري ،الن اختصاص املقاكم العادية يكون بامال لكل القضايا التي تطرح الول مرة
أما القضاء ليتم الاستئناف أما املجلس القضائي كدراة ثانية ،بينما في القضاء الاداري نالحظ ان
الدراة الاولى املتمثلة في املقاكم الاادارةة منقت اختصاص النزانات املتعلقة بالهيئات الالمركزةة
باستثناء دنوى التعوةض أي يتسع اختصاصها ليشمل منازنات الادارة املقلية واملركزةة ،إولو راقها
املشر نلى كل الدناوى ألاخرى لهان الامر بالنساة للمتقاضين مع الادارة املركزةة بضم دناويهم أما
إ
مجلس الدولة كقاض ي دراة أولى و أخيرة الى اختصاص املقاكم الادارةة.إوذاا ما دفع الكثير م الفقهاء
الابتدائية ،ومجلس قضائي
الى املطالاة بتقسيم القضاء الاداري الى ثالث دراات هي املقاكم الادارةة إ
إداري كدراة ثانية حتى ولو كان في بكل مجالس اهوةة ،وةاقى مجلس الدولة قمة الهر القضاء الاداري
يقو بعملية التقوةم للدراتين السابقتين مما يققق للمتقاضيين و لالدارة حرةة الاقث ن الوسيلة
املثلى الحقاق احةقوقإ.إ
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ً
أوال  :باللغة العربية

قائمة املراجع

 : Iالكتب:
 -1الطماوي سليمان محمد ،ماادئ القانون الاداري ،دار الفكر العربي ،القاذرة.1921 ،
 -2العطار فؤاد  ،مقمد كامل ليه ،الرقابة القضائية نلى انمال الادارة ،دار النهضة ،القاذرة،إ.1910إ
 -3ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،القضاء إلاداري ،دار النهضة العربية ،القاذرة. 1968 ،إ
 -4إمام ،محمد عبده ،القضاء إلاداريإ  ،مادأ املشرونية وتنظيم مجلس الدولة :دراسة مقارنه ،دار النهضة
العربية ،القاذرة.1993 ،إ
 -5بعلي مقمد صغير  ،الوايز في املنازنات الادارةة،دار العلو  ،ننابة.1112 ،إ إ
 -1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،القانون الاداري ،دار العلو  ،ننابة1112 ،إ
-0ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قانون الادارة املقلية احجزائرةة ،دار العلو  ،ننابة.1112 ،إ
 -8ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،القضاء الاداري ،مجلس الدولة ،دار العلو  ،ننابة.1112 ،إ
 -0ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،القرارات الادارةة ،دار العلو  ،ننابة.1112 ،إ
الاداريإ:إدنوى الالغاء ،دار العلو  ،ننابة.1112 ،
-17ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،القضاء إ
 -11بن طيبة صونية ،إلاستيالء املؤقت نلى العقار في التشريع احجزائري ،دار الهدى ،احجزائر.1111 ،إ
بن شيخ آث ملويا لحسين ،دروس في املسؤولية الادارةة ،الكتاب الاول :إاملسؤولية نلى أساس احخطأ ،دار
احخلدونية ،احجزائر1112 ،إ.إ
-12ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،دروس في املسؤولية الادارةة ،الكتاب الثاني :إاملسؤولية بدون خطأ ،دار
احخلدونية ،احجزائر1112 ،إ
-13ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،املنتقى في قضاء مجلس الدولة ،دار ذومة ،احجزائر،إ.1112إإإ
-14ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دروس في املنازنات الادارةة ،وسائل املشرونية ،دار ذومة ،احجزائر،إ.1112إإإ
 -15بوضياف عمار ،القرار الاداريإ:إدراسة تشريعية قضائية فقهية ،اسور للنشر والتوزيع.1112 ،إ
 --11ثروت بدوي ،تدرج القرارات الادارةة و مادأ الشرنية ،دار النهضة العربية ،القاذرة1112،إإ.إ
 -10خلوفي رشيد ،قانون املسؤولية إلادارةة ،د. .ج ،احجزائر1112 ،إ.إ
 -18ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،قانون املنازنات إلادارةة :إبروط قاول الدنوى إلادارةة ،د.إ .ج ،احجزائر1112 ،
ـ -10ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،قانونإ املنازنات إلادارةة ،تنظيم واختصاص القضاء إلاداري ،الطاعة الثانية،إ د.إ .جإ،
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احجزائر. 2005،إ
 -27عبد الغني بسيوني عبد هللا ،القانون الاداري ،منشأة املعارف ،الاسكندرةة1992 ،إ.إ
 -21عبد الوهاب محمد رفعت  ،القضاء إلاداري ،منشورات احةلبي احةقوقية ،بيروت،إ. 2005إ
 -22عوابدي عمار ،قضاء التفسيرفي القانون الاداري ،ديوان املطاونات احجامعية ،احجزائر.1999 ،إ
 -23ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،نظرةة املسؤولية الادارةة( ،نظرةة تأصيلية وتقليلية ومقارنة) ،د . .إج ،ط ،1إ1113إإ.إ
 -24ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،النظرةة العامة للمنازنات الادارةة في النظا القضائي احجزائري ،احجزء الثاني ،نظرةة
الدنوى الادارةة ،ديوان املطاونات احجامعية ،احجزائر.1112 ،إ
إ-25إنواف كنعان ،القانون الاداري ،دار الثقافة للنشر ،نمان.1111 ،إ
إلادارةة ،د.إ .إج ،احجزائر1991 ،إ.إ
 -21محيو أحمد ،املنازنات إ
 --20وجدى ثابت ،مادأ املشرونية ،دار النهضة ،القاذرة.1991 ،إ
 - IIالرسائل واملذكرات الجامعية
أ -الرسائل الجامعية
 -1بزغيش بوبكر ،منازنات العمران،أرروحة لنيل دراة الدكتوراه في العلو  ،تخصصإالقانون ،كلية
احةقوقإ والعلو السياسية ،اامعة مولود معمري ،تيزي وزو .1112إ
 -2بوفراش سفيان ،مادأ التعليل الواوبي للقرارات الادارةة في احجزائر ،أرروحة لنيل دراة الدكتوراه في
العلو  ،تخصص القانون ،كلية احةقوق والعلو السيياسية ،اامعة مولود معمري ،تيزي وزو.1112 ،إ
 -3بوجادي عمر ،اختصاص القضاء الاداري في احجزائر ،رسالة لنيل دراة دكتوراه دولة في القانون ،كلية
احةقوق والعلو السياسية ،اامعة مولود معمري ،تيزي وزو1111 ،إ
 -4سويقات احمد ،الرقابة نلى أنمال الادارة العمومية في احجزائر ،أرروحة لنيل دراة دكتوراه العلو في
العلو القانونية ،كلية احةقوق والعلو السياسية  ،اامعة مقمد خيضر ،بسكرة1112-1112 ،إإ.إ
 -5عالم لياس ،ألانمال احةكومية بين احةصانة املطلقة و الرقابة القضائية ،أرروحة لنيل دراة الدكتوراه
في العلو  ،تخصص القانون ،كلية احةقوق و العلو السياسية ،اامعة مولود معمري ،تيزي وزو.1110 ،إ
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ائري ،أرروحة لنيل دراة
 -1قادري نسيمة ،الرقابة نلى احجمانات الاقليمية في النظا القانوني احجز إ
الدكتوراه في العلو  ،تخصص قانونإ ،كلية احةقوق والعلو السياسية ،اامعة مولود معمري  ،تيزي وزو،
 .1112إ
ب -املذكرات الجامعية
*مذكرات املاجستير
 -1العربي وردية ،فكرة النظا العا في الااراءات القضائية الادارةة ،ماكرة لنيل بهادة املااستير في
القانون ،تخصص :إالقانون العا  ،كلية احةقوق و العلو السياسية ،اامعة أو بكر بلقايد ،تلمسان،
.1111إ
 -3زكنة سالم عبد الحميد محمد ،الرقابة القضائية نلى مشرونية القرارات الادارةة :إدراسة مقارنة،
ماكرة لنيل دراة املاايستر في القانون الاداري ،كلية القانون والسياسة ،الاكاديمية العربية املفتوحة،إإ
الدنمارك1110،إإ.إ
 -2إعالونة فادي نعيم جميل ،مادأ املشرونية في القانون الاداري وضمانات تققيقه ،ماكرة لنيل دراة
املااستير في القانون العا  ،كلية الدراسات العليا  ،اامعة النجاح الورنية ،نابلس ،فلسطين.1111 ،إ
*مذكرات املاستر
 -1بن شريف ليدية ،الااراءات الادارةة و القضائية في منازنات الضرائب في احجزائر ،ماكرة لنيل بهادة
ق والعلو السياسية ،اامعة ناد الرحمان ميرة،
املاستر ،تخصص القانون العا لالنمال ،كلية احةقو إ
.1111-1112إ
 - IIIاملقاالت
 -1بوصقيعة أحسن" ،توزيع الاختصاص بين النظتمين القضائيين العادي و الاداري في ةمجال املنازنات
احجمركية" ،مجلة مجلس الدولة ،العدد 11 ،لسنة  .1111ص.22-21إ
 -IVامللتقيات والندوات العلمية
 أبركان فريدة" ،مدى رقابة القضاء نلى ألانمال إلادارةة " ،ملتقى قضاة الغرفة إلادارةة الصادر ن وزارةالعدل ،الديوان الورني لألبغال التربوةة ،احجزائر .1991 ،ص ص .11-12إ
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 -Vالنصوص القانونية
أ -الدستور
دستور احجزائر لسنة  ،1996الصادر بمواب املرسو الرئاس ي رقم  ،230املؤرخ في  07ديسمبر ،1996يتعلق
ٕباصدار نص تعديل الدستور ،املصادق نليه في استفتاء  10نوفمبر  ،1996ج ر ج ج ندد  ،76لسنة ،1996
ٔ
معدل ومتمم بمواب القانون رقم  -02إ ،13املؤرخ في  10افرةل  ، 2002ج ر ج ج ندد  25لسنة ،1111
وبمواب القانونإ رقم  - 08إ ،19املؤرخ في  15نوفمبر  ،2008ج ر ج ج ندد  13لسنة إ ،2002وبمواب
القانون رقم  ،11-11املؤرخ في  11مارس  ،1111ج ر ج ج  ،ندد  12لسنة .1111
إب -النصوص التشريعية
 القوانين العضوية
 -1قانون نضوي رقم  ،11-90مؤرخ في  31ماي  ،1990يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه
ونمله ،ج إر ج جإ32إندد لسنة ( ،1990معدل ومتمم).إ
 -1قانون نضوي رقم  ،12-11مؤرخ في  11سبتمبر  ،1112يتضم القانون الاساس ي للقضاء ،ج ر ندد 22
لسنة .1112
 -2قانون نضوي رقم  ،12-11مؤرخ في  11اانفي  ،1111يتعلق باالحزاب السياسية ،ج ر ندد 11
الصادرة في  12اانفي .1111
 -2إقانون نضوي رقم  ،11-11مؤرخ في  11اانفي  ،1111يتعلق باحجمعيات ،ج ر ج ج ،ندد  11إلسنةإإ
1111إ.
 -2إقانون نضويإ رقم إ ،11-11مؤرخ في  12أوت  ،1111يقدد تنظيم املجلس الشعبي الورني و مجلس
الامة ،ونملها ،وكاا العالقات الوظيفية بينهما وبين احةكومة ،ج ر ندد  21لسنة .1111إ
 القوانين العادية
 -1أمر رقم  ،122-11مؤرخ في  10اوان  ،1911يتضم قانون إلااراءات احجزائية ،ج ر ج ج ندد ،20
لسنة (،1911معدل و متمم).
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 -1أمر رقم  ،121-11مؤرخ في  10اوان  ،1911يتضم قانون العقوبات ،ج ر ج ج ندد  ،12لسنة ،1911
(معدل و متمم).إ
 -3أمر رقم  ،01-21مؤرخ في  12ديسمبر  ،1921يتضم قانون احجنسية احجزائرةة ،ج إر ج ج ندد
112لسنة  ،1921معدل ومتمم باالمر رقم  ،11-12مؤرخ في  12فيفري  ،1112ج ر ج ج إندد  12لسنة
.1112إ
 -2أمر رقم  ،11-22مؤرخ في  11فيفري  ،1922يتضم تكوة احتيارات نقارةة لصاحح الالديات ،ج ر ج
ج ندد  ،19لسنة ( ،1992ملغى).
 -2أمر رقم  ،20-22مؤرخ في  11ديسمبر ،1922يتضم القانون املدني ،ج ر ج ج ندد  ،20لسنة ،1922
(معدل ومتمم).إ
 -1قانون رقم  ،11-01مؤرخ في  ،1901-11-12يتعلق بالتنازل ن ألامالك العقارةة ذات الاستعمال السكني
أو املنهي او التجاري أو احةرفي التابعة للدولة واحجمانات املقلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري
واملؤسسات والهيئات و الااهزة العمومية ،ج ر ج جإندد  11لسنة .1901إإ
 -2قانون رقم  ، 10-03مؤرخ في  13أوت  ،1903يتعلق بقيازة امللكية العقارةة الفالحية ،ج إر ج ج ندد 32
لسنة.1903إ
 -0قانون رقم  ،11-02مؤرخ في 1902-1-11-13ـ يتضم النظا العا للغابات ،ج إر ج ج ندد  11لسنة
.1902إ
 -9قانون رقم  ،11-91مؤرخ في  12افرةل  ،1991يقدد القواند املتعلقة بنز امللكية م أال املنفعة
العامة ،ج ر ج ج ندد  ،11لسنة  .1991إمتمم بمواب القانون  ،11-12مؤرخ في  19ديسمبر ،1112
يتضم قانون املالية لسنة  ،1112ج ر ج ج ندد  ،02لسنة  ،1112وبمواب القانون  ،11-12مؤرخ في
 191ديسمبر  ،1112يتضم قانون املالية لسنة  ،1110ج ر ج ج ندد  01لسنة .1112إ
 -11قانو إنإإ ،12-91مؤرخ في 10نوفمبر  ،1991يتضم التوايه العقاري ،ج إر ج ج ندد  29لسنة .1991إإ
11إ– قانونإ رقمإ ،31-91مؤرخ في  11ديسمبر  ،1991يتضم قانون ألامالك الورنية ،ج ر ج ج  ،21لسنة
 ،1991معدل ومتمم بالقانون رقم  ،12-10املؤرخ في  11يوليو  ،1110ج ر ج ج ندد  ،22لسنة1110إإ.إ
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 -11إقانون رقم  ، 11-91مؤرخ في  10اانفي  ،1991يقدد القواند احخاصة املطاقة نلى بعض أحكا
القضاء ،ج ر ج جإإندد  11لسنة .1991إإ
 -13أمر رقم  ،11-92مؤرخ في  -12اوةلية  ،1992يتعلق بمجلس املقاساة ،ج إر ج ج إ 39لسنة ،1992
معدل ومتمم.إإ
 -12قانون رقم  ،19-10مؤرخ في  12فيفري  ،1110يتضم قانونإ إلااراءات املدنية والادارةة ،ج ر ج ج
ندد  ،02لسنة .1110إ
 -12قانون رقم  ،11-19مؤرخ في  12فيفري  ،1119يعدل وةتمم الامر رقم  ،121-11املؤرخ في  10اانفي
 ،1911املتضم قانون العقوبات ،ج ر ج جإندد  12لسنة .1119إ
 -11قانون رقم  ، 13-11مؤرخ في  12غشت سنة ،1111يقدد بروط و كيفيات استغالل ألاراض ي
الفالحيةالتابعة لألمالك احخاصة للدولة ،ج ر ندد  21لسنة .1111إإإإ
-12إقانونإ رقم  ،11-11مؤرخ في  13اوةلية  ،1111يتعلق بالالدية ،ج ر ج ج ،ندد  11لسنة 1111إ.إ
– 10إقانونإ رقمإ ،12-11مؤرخ في  1فيفري  ،1111يتعلق بالوالية ،ج إر ج ج ندد  11لسنة .1111إ
 -19قانونإ إلااراءات احجاائية ،وزارة املالية ،املديرةة العامة للضرائب.1110 ،إ
ج -النصوص التنظيمية
-1إمرسو رقم -02إ ،29مؤرخ في  13مارس  ،1902يتضم القانون ألاساس ي لعمال املؤسسات وإلادارات
العمومية ،ج ر ندد  13لسنة .1902إ
-1إمرسو رقم -00إ ، 131مؤرخ في  12اوةلية  ، 1900ينظم العالقات بين الادارة و املوار  ،ج ر ندد 12
لسنة .1900إإ
 -3إمرسو رئاس ي رقم  ،122-12مؤرخ في  11سبتمبر سنة  ،1112يتضم تنظيم الصفقات العمومية و
تفوةضات املرفق العا  ،.ج.ر ندد  21لسنة .1112إ
 - VIإلاجتهاد القضائيإإ
أ -الااتهاد القضائي للمقكمةالعليا:إإ
 -1قرار املقكمة العليا ،غرفة إدارةة ،رقم  ،23020مؤرخ في . ،1902-12-10ق ندد ،13احجزائر،إ1991إإ.إ
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29إ

رابعا-إمن حيث مدة الفصل في الدعوى....................................إ...............................................

29إ

الفرع الثاني :دعوى إلالغاء ودعوى التفسير.................................إ........................................

29إ

أوال -من حيث سلطة القاض ي.............................................إ.....................................................

29إ

ثانيا -من حيث املجال..................إ..........................................إ..................................................

21إ

ثالثا -من حيث طرق التحريك.................................................إ................................................

21إإ

الفرع الثالث :دعوى إلالغاء ودعوى فحص املشروعية..........إ............................................إ

21إإ

أوال -من حيث الهدف من إقامة الدعوى..........................إ....................................................

21إإ

ثانيا -من حيث سلطة القاض ي...................................................إ............................................

21إ

الفرع الرابع  :دعوى إلالغاء ودعوى القضاء الكامل ..........إ................................................

21إ

أوال-من حيث موضوع الدعوى...............................................إ................................................

21إ

ثانيا -من حيث املواعيد وإلاجراءات.............................إ..........................................................

21إ

ثالثا -من حيث الجهة املختصة.......................إ......................................................................

21إ

96

من إعداد الدكتور  :بزغيش بوبكر

محاضرات في املنازعات إلادارية

رابعا -من حيث سلطات القاض ي.......................................إ.....................................................

21إ

املبحث الثاني :شروط رفع دعــوى إلالغ ــاء..............إ...................................................................

21إ

املطلب ألاول :الشروط املتعلقة بالقرار إلاداري محل دعوى إلالغاء...إ..................................

21إ

الفرع ألاول :أن يكون القرار إلاداري تصرف قانوني...............إ..................................................

21إ

الفرع الثاني :وجوب صدور القرار إلاداري عن سلطة إدارية.......إ...........................................

23إ

الفرع الثالث :يجب أن يصدر القرار إلاداري باإلرادة املنفردة..................................................

23إ

املطلب الثاني :الشروط املتعلقة بالطاعن...............................إ.................................................

22إ

الفرع ألاول :الصفة في التقاض ي................................إ.................................................................

22إ

الفرع الثاني :املصلح ــة............................إ....................إ........إ......................................................

22إ

أوال :أن تكون املصلحة شخصية ومباشرة.......................إ........................................................

22إ

ثانيا :أن تكون املصلحة قائمة وحالة أو محتملة...............إ.....................................................إ

22إ

الفرع الثالث :شرط ألاهلية..........................إ................................إ.............................................

22إ

أوال :الشخص الطبيعي...............................................إ..........................إ...............................

22إإ

ثانيا :ألاشخاص املعنوية......................................إ........إ.......................................................

21إ

إ -1ألاشخاص الاعتبارية الخاصة.................................................إ..............................................

21إ

-1إألاشخاص الاعتبارية العامة.........................إ...........................................................................إ

21إ

املطلب الثالث :شرط التظلم إلاداري في بعض القضايا ..................................................

21إ

املطلب الرابع  :الشروط الخاصة بالعريضة...........................................................................إ

22إ

املطلب الخامس :شرط امليع ـ ــاد.................................................................................................

20إ

الفرع ألاول :حساب املدة.............................................................................................................

20إ

أوال :بداية امليعــاد.........................................................................................................................

20إ

ثانيا :طريقة حساب املدة ونهايتها...............................................................................................إ

11إ

الفرع الثاني :امتداد امليع ــاد.......................................................................................................إ

11إ

أوال-إوقف امليعاد.........................................................................................................................إ

11إ

ثانيا -قطع امليعاد........................................................................................................................إ

11إ

املبحث الثالث :الشروط املوضوعي ــة لقبول دعوى إلالغ ــاء.....................................................

11إ

املطلب ألاول :عدم املشروعية الخارجية.......................إ.............................................................

11إ
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الفرع ألاول :عيب عدم الاختصاص في القرارات ...............إ....................................................

11إ

أوال :عيب عدم الاختصاص الشخص ي..إ...........................................إ11 ...............................................إ
-1إعدم الاختصاص البسيط.....................إ................إ........................................................................

11إ

-1إعدم الاختصاص الجسيم والخطير.....................إ........................إ13 ...............................................إ
ثانيا  :عدم الاختصاص املكاني.....................إ..............إ...............................................................................

13إ

ثالثا :عيب عدم الاختصاص املوضوعي.....................إ.................إ...........................................................

13إ

رابعا :عيب عدم الاختصاص الزمني...............................إ..........................................................................

13إ

الفرع الثاني :عيب مخالفة ركن الشكل وإلاجراءات في القرارات إلادارية....................................

12إ

املطلب الثاني :عدم املشروعية الداخلي ــة.إ....................إ.....................إ...............................................

12إ

الفرع ألاول :عيب انعدام السبب...............إ.........................................إ..................................................

12إ

أوال :حالة انعدام الوجود املادي للوقائع كسبب لإللغاء................إ.............................................

12إ

ثانيا :حالة الخطأ في التكييف القانوني للوقائع .....................إ..إ......................................................

12إ

ثالثا :حالة الخطأ في تقدير مدى أهمية أو خطورة الوقائع كسبب من أسباب إلالغاء.............

12إ

الفرع الثاني :وجود عيب مخالفة القانون في القرارات..........إ.........................................................إإ 12إ
أوال :املخالفة املباشرة ألحكام القانون.....................إ....................................................إ12 ............................إ
ثانيا :مخالفة القانون بصورة غير مباشرةإإ.........إ.............................إ...........................................

11إ

الفرع الثالث :عيب الانحراف في استعمال السلطة..............إ.إ11 .........................................................
املحور الرابع :دعوى التعويض أو املسؤولية إلادارية11 ............................................................................إ
املبحث ألاول  :مفهوم دعوى التعويض:إ...................................................إ12 .............................................إ
املطلب ألاول:املقصود بدعوى التعويضإ..............................................................................................إ 12إ
الفرع الاول :التعريف.......................................................................................................................................إ 12إ
الفرع الثاني :خصائصها:إ....................إ........إ..............................................................................................

12إ

أوال :دعوى التعويض دعوى قضائية...............إ12 ......................................................................................إ
ثانيا :دعوى التعويض دعوى شخصية...........إ12 .......................................................................................
إإإإإإإإإإإإإإ
ثالثا:إدعوى التعويض من دعوى القضاء الكامل..........................إ10 ....................................................
إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
رابعا :دعوى التعويض من دعوى قضاء الحقوق....إ10 ...........................................................................
املطلب الثاني :الشروط العامة لقبول دعوى التعويض........................إ......................................
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الفرع ألاول :الجهة القضائية املختصة.............إ............إ10 .........................................................................
الفرع الثاني :الشروط املتعلقة بالطاعن..............إ.....................................إ.............................................إ 19إ
الفرع الثالث  :شرط امليعاد........إ.....................................................إ19 .........................................................
املبحث الثاني :أسس دعوى التعويض أو املسؤولية الادارية.......إ19 ........................................................
املطلب ألاول :الخطأ كأسس لدعوى التعويض....................................إ19 ...................................................
الفرع ألاول :تعريف الخطأإ.....................إ............................................................إ21 .........................................
الفرع الثاني :صوره.............إ..................................................................................................إ21 ..........................
أوال :الخطأ املرفقي.إ.............إ............................................................................................إ........... ..................إ 21
ثانيا :الخطأ الشخص ي...إ..................إ...................................................................................إ........................

21

 -1الخطأ العمدي...........إ..........إ.................................................................................إ................ ..................

21

 -2الخطأ الجسيم غير العمدي.............................إ............................................................إ...........................إ 21
 -3الجرم الجنائي للعون...................إ...........إ..............................................................إ23 .................................
الفرع الثالث  :حقوق املتضرر.إ..............إ......إ........................إ...................................إ23 ...........................
أوال :حالة اقتران الخطأ املرفقي بالخطأ الشخص ي...................................................إ...........................

22

ثانيا :الخطأ الشخص ي وجمع املسؤوليات......إ.............................................................إ..........................إ

22

 -1الخطأ املرتكب خالل الخدمة أو بمناسبة ذلك.......................................................إ.......................

22

1إ -الخطأ املرتكب خارج الخدمة....................................................................................إ.............................إ 22
املطلب الثاني  :املسؤولية بدون خطأ.....................إ........................................................إ...إ22 .......................
الفرع ألاول :املسؤولية على أساس املخاطر .............إ................................................إ.......إ.....................

22

أوال  :املسؤولية بفعل ألاشغال العمومية...........................................................................إ22 .......................
ثانيا  :املسؤولية عل أساس املخاطر لفائدة معاوني املرفق العا .إ22 ....................................................
ثالثا :املسؤولية عن املخاطر املهنية.......................إ21 ....................................................................................
1إ -قانون البلدية................................إ...................................................................إ.......................................

21

-1إقانون الوالية...........................إ........................................................................إ.........................................

21

 -3في القانون الاساس ي للقضاء............................................................................إ.....................................

21

 -2املرسوم  50/85املتعلق بالقانون ألاساس ي لعمال املؤسسات وإلادارات العمومية..............

إ22

رابعا :املسؤولية على املخاطر الخصوصية للضرر......................................إ........................................

22
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 -1الاشياء الخطيرة.......................................إ..................................إ.............................................................

22

 - 2الوضعيات الخطرة...............إ............................................................................إ....................................

22

إالفرع الثاني :املسؤولية على أساس قطع املساواة أمام الاعباء العامة...........إ...............................إإإ 20
أوال :املسؤولية عن فعل القوانين و الاتفاقيات الدولية.............إ.................إ......................................

20

ثانيا :املسؤولية عن فعل القرارات الادارية املشروعة.................إ.....................إ..................................إ 29إ
إإإثالثا :املسؤولية بفعل عدم تنفيذ الاحكام القرارات القضائيةإإ.................إ.................................إ..إ 01إ
رابعا -املسؤولية إلادارية بفعل ألاضرار الدائمة لألشغال العمومية...............إ..............................إإ....إ

01إ

إخاتمة ............إ.......................................................................................................إ.........................................

03إ

قائمة املراجعإ..........إ......................................................................................إ.............................................إ

02إ

الفهرسإ..............................................................................................................................................................
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