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Abstract : 
  Le litige administrative non 
caractère contradictoire entre 
particulière aux prise des droits à des 
intérêts particulières de la part de la 
personne normale et l’intérêt public 
représenté par l’administration générale 
des privilèges de l’autorité publique et 
qui est souvent le défendeur et son 
support dans le centre est pratique en 
terme de preuve, l’administration 
générale bénéficie également des 
privilèges de la puissance dans la mise 
en œuvre de la phase des exécutions et 
invoque le principe de la séparation des 
pouvoirs ce qui nécessite des larges 
autorités du juge administratif et des 
pouvoirs à tous les stades de l’instance, 
donc quel est le rôle du juge 
administratif en vertu de la loi des 
procédures civiles et administratives?.     

  : ملخص
إن اخلصومة اإلدارية ليست خصومة شخصية بني 

ولكنها  –أفراد عاديني تتصارع حقوقهم ملصاحل خاصة 
خصومة بني مصلحة شخصية من جانب الشخص العادي 

لعامة املتسلحة بامتيازات ومصلحة عامة متثلها اإلدارة ا
السلطة العامة واليت تكون يف غالب األحيان مدعى عليها 
وبالتايل فهي تقف يف املركز املريح من حيث اإلثبات، كما 
تتمتع اإلدارة العامة بامتيازات السلطة العامة يف مرحلة 
تنفيذ األحكام القضائية وتتذرع مببدأ الفصل بني 

ختويل القاضي اإلداري  السلطات، األمر الذي يقتضي
سلطات واسعة يف كل مراحل الدعوى اإلدارية، فما هو 
جديد دور القاضي اإلداري يف ظل قانون اإلجراءات املدنية 

  .واإلدارية؟
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  :مقدمـــــة  

أم   ا م املوضوعية سواء داري القانون قواعد ا سم ت ال صائص ا من انطالقا

ر  تظ ذلك و املنازعاتجرائية، ل الالزمة القواعد شاء إ داري القا دور وضرورة مية أ

فيھ تؤثر ي نا ست بدوره قيامھ عند داري القا أن فيھ شك ال ومما عليھ، تطرح ال ة دار

عوامل، عدة ذلك ساعده العواملو ذه   ؟فما

داري   القا ا يمارس ال ص–والرقابة صيةا خصومة ست ل ا شأ ومة

اصة ا م مصا نازع ت ن عادي ص–أفراد ال جانب من صية ة مص ن ب خصومة ا ولك

غالب ون ت وال العامة السلطة بامتيازات ة س امل العامة دارة ا تمثل عامة ة ومص العادي

ح املر املركز تقف ف التا و ا عل مد تدخلحيان يحتم الذي مر ثبات، حيث من

سلطات داري للقا يخول أن يجب لذا املد ع الواقع ثبات عبء لتخفيف داري القا

صوص ا ذا ساؤل ال يطرح لذا جراءات: واسعة قانون أن الدور ل عزز ة دار و املدنية

داري  للقا ي   ؟يجا

ود   ا توضيحولتقييم ذلك ستد ة زائر ا ة دار القضائية ات ا ا تبذل ال

أكمل ع ادي ج بدوره القيام عن داري القضاء عرقل و شل ال النقص ونوا ات الصعو

داري وجھ، القضاء اد اج وز ل املعيقة العوامل   ؟فما

ذ   تقسيم تم ساؤالت ال ذه ل ب لإلحاطة التاليةومحاولة املباحث إ البحث   :ا

ول  داري : املبحث للقا ادي ج الدور املؤثرة   .العوامل

ي الثا داري : املبحث للقا ي يجا الدور تدعيم ر   .مظا

الثالث داري : املبحث القضاء اد اج وز ل املعيقة   .العوامل

  

ول  ج: املبحث الدور املؤثرة داري العوامل للقا   ادي

ي   فيما ا م أ تمثل و داري للقا ادي ج الدور تؤثر عوامل عدة   :ناك

ول ة: املطلب دار التقا إلجراءات التحقيقي ع   الطا

أن ي املد للقا يجوز فال املدنية، املرافعات ع الغالبة امية الصفة انت إذا

صوم ا محل نيحل ب حكم املدنية املرافعات فالقا م، إثبا ووسائل م نا بب تيان

ميدان خصوصا خر، ل ا ع يثقل أو ما أحد ل ا عن يخفف أن يجوز وال ، أك أو ن خصم
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ثبات التطبيق) 1(عبء التوسع من ئا ش تقبل املدنية جراءات العامة القاعدة ذه أن إال

ت املادةو صياغة خالل من أن24ذلك ع تنص وال ة دار و املدنية جراءات قانون « :من

إجراءات من الزما يراه ما تخذ و جال منح و صومة ا س حسن ع القا ر املادة»س ونص ،

أن27 ع تنص ال القانون نفس صوم«: من ا بحضور لسة ا يأمر أن للقا صيايمكن

لنفس وثيقة أية بإحضار يا شف يأمر أن لھ يجوز كما اع، ال ل ة ضرور ا يرا توضيحات لتقديم

  .»الغرض

املادة نصت أن28كما ع تنص وال القانون نفس تلقائيا« :من يأمر أن للقا يجوز

قانونا ائزة ا التحقيق إجراءات من إجراء أي للقا»باتخاذ يجوز التا و ا، خب ن ع أن ي املد

التحقيق حقھ إطار قيقة ا إ للوصول أخرى وسيلة ستعمل أن أو نفسھ تلقاء من

  .املستفيض

املادة صياغة أن مالحظتھ يمكن ة28واملادة27وما دار و املدنية جراءات قانون من

واز ا ل ش بل لزام عدم ل ش للقا" جاءت للقايج" " يمكن أن"وز منھ م يف مما ،

املرافعات إجباري غ التحقيق التا و صوم ا تكميل أو ن و بت ملزم غ ي املد القا

  .املدنية

تحقيقية إجراءات ا أ السائدة القاعدة فإن ة دار التقا بإجراءات يتعلق وفيما

عم التحقيقية)2(غلب بالصفة واملقصود ا، بداي من باإلجراءات الس عبء داري القا تو

م قرر و املقدمة وراق و الوثائق فحص و موضوع، لھ ان إذا بالتحقيق يأمر الذي و ف ا، اي ح

ن مع خصم بإدخال أمر و إثبات وسائل من إليھ يقدم ما قدر و ا ف للفصل زة جا الدعوى عت

  .الدعوى 

د كماوالقا أمامھ ا املحتج باألدلة ن الطرف واجھ و املالئمة التحقيق وسيلة يقدر اري

إلدعاءات تأكيدا لذلك دارة استجابة عدم عت و اع ال املؤثرة الوثائق سليم دارة من يطلب

داري  للعمل ا اتخاذ واعث و أسباب توضيح دارة من يطلب أيضا   .)3(الطاعن،

التح كشفياوصبغة عامال ثبات وسائل مع للتعامل واسعا مجاال للقا تفتح قيقية

أضعف ع القا يخفف أن املنطقي فمن ثبات، عبء إزاء متفاوتان ن صم ا أن و ب والس

ثبات ووسائل القرائن عض استعمال يتوسع القا إن بل معھ، منحازا باعتباره ال ،)4(طرف

ال غ مثالاإلقرار ي تج)5(قضا ي وال زائري ا ي املد القضاء أمام بھ عتد ال قرار من النوع ذا ف ،

وع القضاء، خارج ان إذا بھ عتد ال قرار بأن العليا باملحكمة املدنية الغرفة ت اعت فقد آثاره

مؤرخ ا ل قرار قضت بھ07/12/1988ذلك عتد ال ب ا أمام قرار   .)6(بأن
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غ قرار اعت زائري ا الدولة مجلس بأن نجد ي املد القضاء إليھ ب ذ ما خالف وع

ق ما و و ، ب ا أمام قرار ذلك ان ولو ح صاحبھ يلزم وأنھ يحا و آلثاره منتجا ي القضا

خ بتار أحمد أود ضد ميمون ع آيت بلدية قضية الدولة مجلس    .)7(28/06/1999بھ

ي الثا ة: املطلب دار الدعوى طر مركز طبيعة   اختالف

ائزة ا العامة دارة و و ما فأحد ما مركز ن ساو م غ ة دار املنازعة وطر

آخر وطرف العامة السلطة بامتيازات ة س امل ة دار العادي(لألوراق ص غموض) ال يض

إجرا من دارة تتخذه القامما ع يجب ولذلك املساواة، قدم ع ما بي العالقة ست فل ءات

عليھ ا تباشر ال ا وامتيازا دارة سلطة من الفرد وحماية ضھ عو و النقص   .)8(ذا

ن الطرف ن ب العادل التوازن لتحقيق مؤثرة سلطات داري القا ل تخو يقت ما و و

املد ساعد ص(وال ما) العاديال بتقديم صوم ا يأمر أن فللقا يدعيھ، ما إثبات ع

الدعوى  للفصل الزمة ا يرا ندات مس من م   .حوز

املادة أجازت للقا860وقد أو كم ا شكيلة ل ة دار و املدنية جراءات قانون من

أ مفيدا، سماعھ يرى ص أي إ تلقائيا ستمع أو ستد أن أواملقرر دارة أعوان سماع يضا

املادة سمحت كما إيضاحات لتقديم أمامھ م حضور الثانية844طلب ا فقر القانون نفس من

اع ال فض تفيد وثيقة أو ند مس ل صوم ا من يطلب بأن املقرر   .للقا

إش يطرح العامة دارة إ املوجھ خصوصا والوثائق ندات املس بإيداع ليف حولوالت ال

دارة تتذرع فقد ة، السر الصبغة تك ال الوثائق ع طالع داري القا سلطة مدى

ا بموج يأمر وال داري للقا املمنوحة السلطة ألن ، الوط الدفاع وسر امل السر بمقتضيات

املت للوثائق سبة بال ناء است ا عل يرد ندات واملس الوثائق املبتقديم السر أو الوط بالدفاع علقة

املادة إليھ أشارت ما و واملادة61و ا عد ات301وما العقو قانون   .)9(من

ب س الوثائق تقديم دارة رفض أمام صامتا يبقى أن يمكن ال داري القا أن إال

ا ن و لت ة ضرور الوثائق تلك الواردة املعلومات انت إذا خاصة ة للقاالسر التا و قتناعھ،

ة الضرور التوضيحات ع صول ا من القانونية بالطرق تمكنھ ال جراءات يتخذ أن داري

القانون  بواسطة املضمون بالسر املساس دون لكن ة السر بالوثائق   .)10(املتعلقة

املد ع الواقع ثبات عبء تخفيف و( وعن عم غلب ون ي تقرر) الفردالذي

ثبات عبء تخفيف ة دار الدعوى س إلجراءات ا تنظيم خالل من القانونية النصوص عض
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رة ظا من للتخفيف وردت ال الضمانات م أ من القانونية النصوص ذه عد و ، املد ع الواقع

ا ذا املشرع دور ز وت ة، دار الدعوى ن الطرف ن ب التوازن عدام   .ملجالا

املادة تقرر القرار830حيث باإللغاء بالطعن يتعلق فيما ة دار و املدنية جراءات قانون من

بمثابة عد شأنھ قرار يصدر أن دون لإلدارة التظلم تقديم ع ن ر الش مدة فوات فإن قرارداري

بالرفض لإلدارةضم التظلم تقديم إثبات نة القر ذه لقيام يجب دون، ورة املذ املدة وفوات

ة املكتو الوسائل ل ب التظلم تقديم إثبات مكن و ا، جان من قرار   .صدور

الثالث داري: املطلب القا تخصص   مدى

يختص من تتطلب ة دار املنازعة ا تتم ال صوصية ا أن فيھ شك ال مما

د املسائل متخصصا نا و ت تلقي ا ف ابالفصل ومدر دارة شاط بطبيعة محيطا يجعلھ ة ار

عليھ عرض ال للمنازعات املناسبة القواعد خلق اري بت دوره م و مية وأ ة   .)11(لصعو

تخصصھ، ميدان امھ م مباشرة ع اقتدارا أك شك دون سيجعلھ القا وتخصص

ك منھ ي عا الذي ب سب ال وضعف طأ ا احتمال من قلل منو كذلك القضائية، ام ح من ا ث

يل س ا م الغرض عمومية خدمة القضاء أن باعتبار متخصصا، القا ون ي أن املتقا ة مص

آجال ام ح وإصدار اعات ال بفض ل مما تخصصھ ميدان القا بتحكم املواطن حياة

ومقبولة   .)12(معقولة

ا القضائية زدواجية س دستوروتكر بموجب زدواجية1996زائر ذه تتطلبھ وما

ستد تقنية مجاالت ة دار املنازعات شعب و لتنوع داري املجال القضاة تخصص من

املنازعات تلك ع والسيطرة املة ال   .املعرفة

ا و و ن و الت من نوعا كرس زائري ا النظام فإن املجال ذا الدولة ود ج نوعن و لت

املادة تنص حيث املؤرخ42املستمر، للقضاء سا القانون املتضمن العضوي القانون من

أن2004 حالة«:ع املوجودين للقضاة والعلمية نية امل املدارك ن تحس إ املستمر ن و الت دف

دمة املادة»ا وتنص أن43، ع القانون نفس املستمر« :من ن و للت املوجودينيخضع القضاة ل

دمة ا   .»حالة

رقم التنفيذي املرسوم صدر للقضاء سا القانون ام ألح املؤرخ303- 05وتنفيذا

املادة2005 ونصت ا، س لكيفيات واملحدد للقضاء العليا املدرسة تنظيم ذا36واملتضمن من

أن ع ل«:املرسوم متخصصا مستمرا نا و ت املدرسة وزارةتقدم من طلب ع بناء ن العامل لقضاة
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ن املعني القضاة وعدد ا فتح الواجب التخصصات بقرار ختام حافظ العدل ر وز حدد و العدل،

ومدتھ متخصص مستمر ن و ت ل رنامج و ن، و   .»بالت

للقضاء العليا للمدرسة مسندة دمة ا خالل للقضاة املستمر ن و الت مة م فإن وعليھ

إشرا عاتتحت شر تصدر عندما ا يحتاجو ال باملعلومات القضاة د و ب وذلك العدل وزارة ف

مستوى ن لتحس أو جديدة معلومات إ م بحاج شعرون و القضاة وظائف تتغ عندما أو جديدة

عامة بصفة والقضائية القانونية م   .)13(معارف

بتوجيھ سنة ل للقضاء العليا املدرسة تقوم إلحاطةوعليھ القضائية املجالس إ عميم

القضاة وترسل السنة، خالل القادمة ية و الت الدورات ستدرس ال باملوضوعات علما القضاة

م اختيارا بتحديد للقضاة للسماح ال   .بطاقة

املادية انيات م و القضاء، واحتياجات العلمية اجات وا املستجدات دراسة عد و

املت ة شر اختياروال للقضاء العليا املدرسة تقرر ن، و للت ن املر القضاة رغبات ع ناء و وفرة،

والقضاة دورة، ل ومدة املستجدة، والظروف حتياجات و الرغبات ذه مع ناسب ت دورات مواضيع

التخصص حسب الدولة مجلس أو العليا املحكمة قضاة أحد دورة ل رأس و دورة، ل ب ن   .)14(املعني

والذي للقضاة املتخصص ن و الت و و ن و الت من آخر نوعا زائري ا النظام كرس أيضا

املادة تنص حيث خارجھ أو الوطن داخل ون ي رقم4قد التنفيذي املرسوم من الثانية ا -90فقر

امل« :بأنھ139 ية جن واملؤسسات يئات ال مع الدولية بالتبادالت قتضاء عند لف ي أن ماثلةيمكن

«.  

أو املدرسة، مباشرة للقضاء العليا املدرسة بھ تقوم الوطن داخل التخص ن و والت

العليا واملدرسة لإلدارة الوطنية املدرسة املتخصصة د واملعا املدارس مع بالتعاون نظيمھ ب تقوم

البحري  العا د واملع   .)15(للمصرفة

امل مع سيق بالت العدل وزارة مصا نوتقوم و للت القضاة بانتقاء للقضاء العليا درسة

قتضاء، عند ختصاصات و املمارسة الوظائف أساس ع نتقاء ذا مبدئيا تم و املتخصص،

أن غ املتخصص، ن و الت برنامج املسطرة داف ع ناء و القضائية املجالس رؤساء ورأي

املج رؤساء حھ اق ملن عادة عطى ة الوزارةولو حتھ اق أو الوزارة، عليھ ووافقت القضائية الس

  .  )16(مباشرة

إ باإلضافة داري املجال ا ف بما املجاالت ل شمل ا فإ القضاة تخصص مجاالت وعن

خرى  عمال( املجاالت وقانون والعما البحري، التجاري،   ).العقاري،
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تم الوطن خارج للقضاة التخص ن و تموالت ن و الت ذا و سا، فر ا بي من دول عدة

سنة منذ تنفيذه شرع والذي الفر زائري ا املنح برنامج ن1997إطار و الت مجاالت ن ب ومن

خرى املجاالت إ باإلضافة داري ي(املجال زا ا والقانون والتجاري العما العقاري،

  .)17()قتصادي

مالحظ يمكن بالتخصصوما يتعلق ال التخص ن و والت املستمر ن و الت ذا أن تھ

أثناء أي دمة ا أثناء القضاة يخص ن و الت ذا و خرى، التخصصات ل شمل بل فقط داري

أي أو أسا ن و ت إ يفتقد زائري ا النظام فإن التا و القضائية، م ووظائف م ام مل م ممارس

القا ن عي   .قبل

بقضاة خاص متم ي قانو نظام وجود عدم نالحظ القانونية النصوص إ الرجوع و

ما ذا و للقضاء، سا للقانون يخضعون العادي القضاء قضاة م كزمال م ف داري القضاء

املادة كنص القضائية زدواجية لنظام تجسيدا صدرت ال القانونية النصوص من03أكدتھ

واملادة02-98القانون ة دار باملحاكم العضوي20املتعلق القانون بمجلس01-98من املتعلق

للقضاء سا القانون إ ن دار بالقضاة املتعلق النظام أحالت قد املواد ذه فنصوص الدولة،

و  ن دار القضاة تخصص ضرورة إ ش ال بدوره نجده خ القانون ذا إ الرجوع منو ذلك

م وترقي م عيي و القضاة ن و لت موحدا نظاما يھ تب   .خالل

املحاكم غرف شكيلة اص ا القانون فكرة كرس قد ة دار املحاكم قانون نجد كما

املادة صراحة نص عندما ة ثالثة03دار من ل ش ت ة دار املحكمة غرف من غرفة ل أن ع

وسلك شار مس برتبة تمتقضاة الذين اص ا القانون قضاة من مجملھ ون يت ن شار املس

العادي القضاء مختلفة دوائر ي القضا العمل أداء سنوات أمضوا أن عد م مما)18(ترقي ،

اص ا القانون قضاة من ون تت ة دار املحاكم شكيلة أن   .يؤكد

ل وأسا أو ن و لت الوقت حان قد بأنھ نرى منلذا ابتداء داري التخصص لقضاة

املسابقة ن النا لدى امليول بمراعاة وذلك للقضاء العليا باملدرسة لتحاق مسابقة النجاح

العام القانون ن املتفوق ن املر ن ب التمي ب ي أيضا د ير الذي التخصص حسب ل

ذلك عد و اص ا القانون ن املتفوق ن داري واملر املجال ن ون املت تالءم برامج وضع   .يتم

العمق يكفل بما س سا الل ادة ش برنامج ع توز النظر إعادة ضرورة يرى من ناك و

داري  القانون مواضيع   .)19(دراسة

ي الثا داري: املبحث للقا ي يجا الدور تدعيم ر   مظا
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مجا   تدخل عندما زائري ا قانوناملشرع بموجب ة دار التقا إجراءات تنظيم ل

توضيحھ تم س ما و و مجاالت عدة داري القا دور دعم ة، دار و املدنية جراءات

تية   :املطالب

  

ول  صومة: املطلب ا س   مجال

املادة من و الفقرة ع819أوجبت ة دار و املدنية جراءات قانون إذامن الطاعن

القرار الدعوى ضة عر مع يرفق أن إداري قرار مشروعية فحص أو تفس أو بإلغاء تتعلق دعواه انت

القرار تقديم دون يحول ر م ع ما وجد إذا إال مقبولة غ الدعوى انت وإال فيھ املطعون داري

  .داري 

الق من داري القرار لتقديم ر امل ع املا تج ي ونوقد ي كأن ي الفجا ادث ا أو رة القا وة

املسروقات ن ب من داري القرار ان و لسرقة عرض لكن داري، القرار ع فعال تحصل قد املد

من مصا أمام بالسرقة ح تصر بواسطة للمحكمة ذلك ت   .)20(وأث

دا امتناع عن ناتج داري القرار لتقديم ر امل ع املا ون ي منوقد للقرار املصدرة رة

للمد يطلب)21(تمكينھ كأن وسائل عدة داري القرار سليمھ عن دارة امتناع املد ت يث وقد ،

إشعار مع مضمنة رسالة بواسطة ا إل مبلغ مكتوب طلب بموجب القرار من ة سليمھ دارة من

  .)22(باالستالم

امل من الثانية الفقرة جاء ملا لھ819ادةوطبقا ت ث إذا املقرر القا باستطاعة فإنھ

أن فيھ املطعون داري القرار تقديم عن دارة اامتناع ستخلصيأمر و جلسة أول بتقديمھ

ره تقر ا دوّ و متناع ذا عن تبة امل القانونية   .النتائج

مص ست ل أكيد املقرر القا ا ستخلص ال النتائج ذه عتو فقد دارة، ة

انت إذا داري القرار مشروعية عيب بوجود ضم اف اع بمثابة ا قرار تقديم عن دارة امتناع

الدعوى انت إذا القرار لتفس ضم قبول بمثابة ا امتناع يفسر وقد القرار، إلغاء إ دف الدعوى

القرار تفس إ   .)23(دف

بما ذلك مقارنة الفقرةو أن نجد السابق املدنية جراءات قانون عليھ منصوصا ان

املادة من املطعون169الثانية داري بالقرار الدعوى افتتاح ضة عر إرفاق وجوب ع نصت منھ

القانونية النتائج استخالص ع وال بتقديمھ املمتنعة دارة أمر انية إم ع تنص أن دون   .فيھ
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إ الرجوع أنو نجد القديم ي جرا القانون ظل و الشأن ذا داري القضاء موقف

خ بتار قرارا أصدر الدولة ي28/06/2006مجلس ما فيھ قرر يصعب... « :والذي الدعاوى من ا فكث

دارة شاء إ من القرارات تلك دامت ما ا ف املطعون ة دار القرارات ع صول ا ن املدع ع

ال دارة إياه سلمھ ولم منھ يتمكن لم سند بتقديم مد إلزام يمكن ال التا و ا عل املد

  .)24(»...أصدرتھ

داري القا زائري ا املشرع زود داري للقا ي يجا الدور تفعيل مجال و

امل املالحظات أو املذكرات تقديم صوم ا أحد رفض ة بمعا فعالة الوسيلةبوسيلة ذه و ة طلو

إنذار ن توجيھ مع أجل يفائھ الس املطلوب تقديم عن املتقاعس الطرف ما)25(إ مل استمر وإذا ،

مدعيا ان إذا دعواه عن متنازال اعت السل املوقف أو الواردة)26(الصمت ع بالوقا ومسلما ،

عليھ املد و ان إذا ضمنيا ضة   .)27(بالعر

تجدر  ألنوما املجال، ذا الفر باملشرع أسوة سار قد زائري ا املشرع أن إليھ شارة

سلطة داري للقا اف ع إ سباقا ان الفر نذاراملشرع عن توجيھ املتقاعس الطرق إ

ذلك ع القانونية ثار ب وترت ن مع أجل خالل ة املطلو وراق   .)28(تقديم

ا ياملطلب الدولة: لثا محافظ دور ز   عز

القا أسند قد الدعوى تحض من ام وال ك زء ا أن نجد زائري ا القانون

وطبقا ة دار املحاكم مستوى فع الدولة، بمجلس أو ة دار باملحاكم مر علق سواء املقرر،

ع تصل عندما فإنھ ة دار و املدنية جراءات ةللقانون دار املحكمة ضبط أمانة إ الدعوى ضة ر

ي قضا محضر ق طر عن الدعوى افتتاح ضة لعر الرس التبليغ يتم قوم)29(فإنھ و ضة العر وتقيد

شكيلة س رئ ن ع ثم الدعوى، الفصل ا إل يؤول ال شكيلة ال ن بتعي ة دار املحكمة س رئ

إجرا بإدارة لف ي مقررا قاضيا كم التحقيقا   .)30(ءات

صوم، ا إ املرفقة الوثائق مع الرد ومذكرات املذكرات تبليغ ع املقرر القا شرف و

صوم ا إ واملذكرات للعرائض املرفقة الوثائق تبليغ ع شرف القا)31(كما يحدد أيضا ،

واملالح ضافية املذكرات تقديم أجل من صوم ل املمنوح جل والرداملقرر الدفاع وأوجھ ظات

املنازعة للفصل ة ضرور ا يرا ال امللفات أو صوم ا من الوثائق بطلب قوم و ا،   .)32(عل

الدعوى أطراف من املثارة والدفوع القضية ع وقا فيھ ناول ي را تقر املقرر القا عد و

وردت ال والوثائق ندات واملس طرف ل وطلبات القانونية اواملسائل يحتج ال وا بامللف

يحيل ثم ي، القانو رأيھ إبداء دون القانونية واملسائل ع الوقا بيان ع يقتصر ذا ره وتقر طراف

لتقديم الدولة محافظ إ بھ قة امل والوثائق ر بالتقر مرفقا القضية ملف ا وجو املقرر القا
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است خ تار من واحد ر ش أجل املكتوب ره امللفتقر املطروح)33(المھ والسؤال دور: ، جديد و ما

ة دار و املدنية جراءات قانون الدولة           ؟محافظ

عزز حاول ديد ا ة دار و املدنية جراءات قانون خالل من زائري ا املشرع أن نرى

املادة أن نجد حيث داري القضاء الدولة محافظ تحدث898دور الدولةمنھ محافظ ر تقر عن ت

لول وا مطروحة مسألة ل حول ورأيھ املثارة وجھ و والقانون ع الوقا عن عرضا تضمنھ ووجوب

القديم ي جرا القانون ظل ال ا عليھ ان بما ذلك مقارنة وعند حة، جراءات(املق قانون

مجر )املدنية تقديم ينحصر ان الدولة محافظ دور فإن فق، عرض أو د ج أي دون التماسات د

الدعوى  الفاصل كم ا تؤثر ال لتماسات ذه ف التا و ادي   .واج

من املواد زائري ا املشرع أن مالحظتھ يمكن جراءات900إ897وما قانون من

د نفس و و ة دار املحاكم لدى الدولة محافظ دور عن تحدث ة دار و الدولةاملدنية محافظ ور

املادة ألن الدولة، مجلس فإن916لدى التا و الدولة، مجلس ع املواد ذه ام أح تطبيق أحالت

سواء والقانونية الواقعية ن الناحيت من رأيھ املتضمن ره تقر عد الدولة مجلس لدى الدولة محافظ

كق أو ناف است كقا أو درجة وآخر أول كقا الدولة مجلس نقضان   .ا

املتعلقة القضايا الدولة محافظ ر تقر يتضمن أن يفرض لم زائري ا املشرع أن ونرى

الواقعية الناحية دون فقط القانونية الناحية من رأيھ كقا-بالنقض الدولة مجلس أن باعتبار

فقط قانون محكمة عت دار-نقض املحاكم أمام املطبقة النصوص إ حالة ذاألن ة

املشرع أن نجد التو القانون عليھ منصوص و بما ذلك مقارنة وعند عامة، جاءت صوص ا

الفقرة نص الفصل02التو ر) ثالثا( 21من تقر ون ي أن ع ة دار املحكمة قانون من

ية التعقي القضايا العام الدولة بالنقض(مندوب املتعلقة م) القضايا الناحيةمتضمنا من الحظات

الواقعية الناحية دون فقط  .القانونية

أن     يفرض بما ة دار و املدنية جراءات قانون نصوص عديل املفروض من أنھ ونرى

دون فقط القانونية الناحية من رأيھ بالنقض املتعلقة القضايا الدولة محافظ ر تقر يتضمن

ودور يتما ما و و الواقعية، نقضالناحية كقا الدولة   .مجلس

املادة     نصت الدولة محافظ طلبات إ شارة خصوص املدنية900و جراءات قانون من

و القضائية ام ح وذلك بإيجاز الدولة محافظ ومالحظات طلبات إ شارة إلزامية ع ة دار و

خ من ونرى الدولة، محافظ ومالحظات طلبات ع الرد انية زائريإم ا املشرع أن النص ذا الل

ع طالع من صومة ا أطراف مكن أخرى ة ج ومن ة ج من الدولة محافظ دور ز عز حاول

فراد قوق أك حماية ل ش ما و و ا عل الرد انية وإم الدولة محافظ ومالحظات   .طلبات
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جرا     القانون ظل ال ا عليھ ان بما ذلك مقارنة أطرافوعند يطلع ال حيث القديم ي

ستطيعون وال م ل سبة بال ة سر شبھ تبقى وال ة املكتو الدولة محافظ طلبات ع صومة ا

فيھ تدون ال ي القضا كم ا ألن الدعوى الفاصل ي القضا كم ا ع م إطالع عد ح ا مناقش

عبارة فيھ تدون بل الدولة محافظ طالع« :طلبات عد الدولةو محافظ طلبات   )34(.»ع

املادة     ة دار و املدنية جراءات قانون تقديم899أيضا الدولة ملحافظ خول

املرافعة باب إغالق قبل قضية حول ة الشفو   .مالحظاتھ

الثالث القضائية: املطلب والقرارات ام ح تنفيذ   مجال

الف     ع تقتصر ال داري القا مة م مرإن بل القانون حكم يان و الدعوى صل

تنفيذ دارة رفض وأمام ، العم التطبيق إ قھ طر يأخذ ي ل كم ا تنفيذ وجوب إ ذلك يتعدى

ن وسيلت للمد القديم ي جرا القانون ظل و فيھ املق ء ال لقوة حائز ي قضا قرار أو   : حكم

و القرارات :الوسيلة باإللغاء،مخاصمة القا ي القضا للقرار مخالفة بصفة املتخذة ة دار

فيھ املق ء ال ية ام الح قضائية أداة ي القضا القرار يصبح   )35(.بحيث

الثانية ل: الوسيلة ش ي القضا القرار تنفيذ عن متناع أن بحيث ض التعو بدعوى دارة مساءلة

دارة مسؤولية يولد مرفقي ذاخطأ العليا باملحكمة ة دار الغرفة أصدرت وقد نفيذه ب املعنية

خ بتار قرارا ب( 13/04/1997الشأن غواط.قضية بلدية ضد ما) م ياتھ حي إحدى جاء وقد

ع«:ي ائزة ا العليا واملحكمة للمجالس ة دار الغرفة قرارات ملقتضيات متثال رفض أن حيث

امل ء ال أخرىقوة ة ج ومن للسلطة تجاوزا ة ج من عد عمومية سلطة عن يصدر والذي فيھ ق

العمومية السلطة ملسؤولية منتجا   )36(»..عنصرا

ذه     ن ب من و ن الباحث و ساتذة عض ا أبدا مالحظات عدة توجد الشأن ذا و

م ض بتعو ة دار للقرارات لغاء حكم تنفيذ تبديل أن اوناملالحظات أمام املجال يف ا

صية ال باملسؤولية ي القضا القرار تنفيذ عن متناع ط ر يجب ذلك ولتفادي ا عسف و دارة

التنفيذ عن ن املسؤول ل و دارة   .)37(ملمث

من     ا مواج يصدر ما تنفيذ ع دارة وج حمل السابقة الوسائل قصور وأمام

ف قضائية ام وسائلأح ة دار و املدنية جراءات قانون بموجب مرة وألول زائري ا املشرع كر

ذه و قضائية وقرارات ام أح من ا مواج يصدر ما تنفيذ ع دارة حث ا شأ من جديدة

تتمثل توجيھالوسائل دارة سلطة إ املاوسلطةوامر ديد ال الغرامة(استخدام

دي   .)ديةال
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دارة -1 إ وامر توجيھ  : سلطة

يتمثل   زائر ا داري القضاء موقف ان ة دار و املدنية جراءات قانون صدور قبل

قراره ذلك ومن الدولة مجلس قرارات من العديد ذلك ت و دارة إ أوامر توجيھ حظر

خ بتار وا(  08/03/1999الصادر ضد ر ب معھقضية ومن ميلة ما) والية ياتھ حي إحدى جاء وقد

ع« :ي انوا و الدرجة قضاة فإن التا و دارة، يأمر أن داري للقا يمكن ال أنھ حيث

الطلب رفضوا عندما   .)38(»صواب

استخ     داري للقا زائري ا املشرع أجاز ة دار و املدنية جراءات قانون صدور دامو

القضائية والقرارات ام ح و وامر تنفيذ لضمان مر   .سلطة

سلطة     داري للقضاء اف ع إ سباقا ان الفر املشرع أن إليھ شارة تجدر وما

مجلس يبديھ ان الذي ظر ا عد ذا و القضائية ام ح تنفيذ لضمان دارة إ أوامر توجيھ

الفر الشأنالدولة   .ذا

رقم     القانون صدر سا فر املدنية1995لسنة125ففي واملرافعات القضائية يئات ال شأن

ة ج إ أوامر توجيھ سلطة داري للقا ف واع قضائيا إصالحا أجرى الذي ة دار و نائية وا

القضائية والقرارات ام ح معقولة مدة خالل تنفذ ي اع)39(دارة حيث ملحاكم، القانون ذا ف

القانون ذا ة دستور بحث و امھ، أح نفيذ ب ا يلزم لإلدارة أوامر توجيھ سلطة داري القضاء

ملبدأ خرقا عد ال وامر ذه توجيھ سلطة داري للقا اف ع أن الدستوري املجلس أكد

ت دوره تفعيل مقتضيات من و وإنما السلطات، ن ب نحوالفصل ع ام أح من يصدره ما نفيذ

دستوري نص أي مع ذلك عارض عدم يؤكد مما للقانون، الدولة خضوع مبدأ   .)40(ستوجبھ

املواد     خالل من ذلك ت و املجال ذا الفر باملشرع أسوة زائري ا املشرع سار وقد

ة981و979و978 دار و املدنية جراءات قانون   .من

ديديةالغرامة -2  :  ال

تطبيق     ا ف عارض قرارات عدة الدولة مجلس أصدر السابق ي جرا القانون ظل

خ بتار الصادر القرار القرارات ذه ن ب ومن دارة ع ديدية ال والقرار)41(02/04/2002الغرامة ،

خ بتار   .)42(08/04/2003: الصادر

دا     و املدنية جراءات قانون صدور كمو ا داري للقا زائري ا املشرع أجاز ة ر

من املواد ا تناول وقد التنفيذ، ع العامة دارة إلكراه ديدية ال وذلك988إ980بالغرامة منھ
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من التخفيف شأن و قضائية، وقرارات ام أح من ا مواج يصدر ما تنفيذ ع دارة حث يل س

قرارا تنفيذ عدم ل نمشا املتقاض قوق وحماية داري القضاء ام وأح   .ت

حاالت وذلك ديدية ال الغرامة بتوقيع كم ا داري للقا أصبح   : حيث

املادة- ما عل املنصوص ن الت ع980ا تنص وال ة دار و املدنية جراءات قانون من

ا«:أن م املطلوب ة دار القضائية ة ل نيجوز للمادت وفقا بالتنفيذ تداب أعاله،979و978إتخاذ

ا مفعول ان سر خ تار تحديد مع ديدية غرامة تأمر ن»أن املادت إ الرجوع و بأن979و978، م يف

ن التاليت ن الت ا ديدية ال بالغرامة يأمر داري  :القا

  تداب دارة ة يحدد ي قضا حكم يصدر ةعندما ج داري القا يأمر أي معينة تنفيذية

 دارة

ذه ففي ي، القضا كم ا بموجب وذلك للتنفيذ ن مع أجل ا منح و معينة تنفيدية تداب باتخاذ

ان سر خ تار تحديد مع ي القضا كم ا نفس ديدية غرامة يأمر أن القا ستطيع الة ا

ا   .مفعول

 يأم ي قضا حكم يصدر محددعندما أجل جديد إداري قرار بإصدار دارة ة ج القا فيھ ر

تحديد مع ي القضا كم ا نفس ديدية غرامة يأمر أن القا ستطيع أيضا الة ا ذه ففي

ا مفعول ان سر خ  .تار

 

بدء     عملية ع سابق ديدية ال بالغرامة كم ا ن الت ا ن ات أنھ مالحظتھ يمكن وما

باتخاذ  دارة يأمر الذي ي القضا كم ا نفس ون ي ديدية ال بالغرامة مر أن أي بالتنفيذ دارة

تلك نفيذ ب سراع ع دارة حث يل س ع نا يدية التم بالغرامة مر و معينة، تنفيذية تداب

القا ا أمر ال   .التداب

  

الق     ا ف ستطيع أخرى حالة ناك كمو ا صدور عد ديدية ال بالغرامة يأمر أن ا

املادة ا عل منصوص الة ا ذه و تنفيذه عن دارة امتنعت جراءات981الذي قانون من

أن ع تنص وال ة دار و تداب« : املدنية تحدد ولم ي، قضا قرار أو حكم أو أمر تنفيذ عدم حالة

القضائ ة ا تقوم مرالتنفيذ و للتنفيذ أجل تحديد ا ل جوز و ا، بتحديد ذلك ا م املطلوب ية

ديدية   .»غرامة
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أنھ   إال التنفيذ تداب القا فيھ يحدد لم لكن ي القضا كم ا يصدر الة ا ذه و

ستطيع الة ا ذه ففي نفيذه، ب ملزمة دارة و فيھ املق ء ال ية حائز ي قضا حكم عت

مرا و للتنفيذ أجل تحديد انية إم مع التنفيذ تداب يحدد أن كم ا صدور عد و داري لقا

ديدية   .غرامة

ع الرا الية: املطلب ست املادة داري القا اختصاص دائرة   توسيع

سليط   و البحث يقت لة املست املسائل داري القضاء اختصاص موضوع إن

ع دورالضوء جديد ملعرفة وذلك لة املست التداب ثم التنفيذ وقف بإجراءات ابتداء جوانب عدة

ديد ا ي جرا القانون ظل لة املست املسائل داري   .القا

املبدأ ان فإذا ة، دار القرارات تنفيذ وقف مجال داري القا دور جديد وعن

ات ج أمام الطعن أن موقفالعام أثر لھ س ل داري   .)43(القضاء

تنفيذ بإيقاف نائية است بصفة تأمر بأن ة دار القضاية يئات لل رخص املشرع أن إال

املد من ح صر طلب ع بناء داري بوقف)44(القرار دارة يأمر أن داري للقا يمكن التا و ،

فيھ املطعون داري ا قرار   .تنفيذ

ا ظل القديمو ي جرا املدنية(لقانون جراءات ذا) قانون دائما يتمتع ال القا

موضوع داري القرار تنفيذ إيقاف املد رغبة تلبية ستطيع و ف ذلك، مقيدة فسلطتھ ق ا

اع العامطاملاال بالنظام املساس عن عيدا ذلك الفقرة)45(ظل قررتھ ما و املادة02و من170ن

املدنية جراءات   .)46(قانون

ضابط أل ة دار و املدنية جراءات قانون عديل خالل من زائري ا املشرع أن ونرى

ة دار القرارات تنفيذ وقف سلطتھ ممارستھ عند داري القا سلطة ع كقيد العام النظام

القانون  ذا نصوص خالل من ذلك ت   .و

املشر  أن ضدونرى داري التظلم رفع بأن اعت ديد ا ي جرا القانون زائري ا ع

ودون عليھ دارة ردة انتظار دون التنفيذ وقف دعوى يرفع أن للمد مباشرة سمح داري القرار

ا أوا حلول لعدم لغاء دعوى   .)47(رفع

للمادة طبقا إداري تظلم يرفع الذي الطرف فإن التا املدنية830و جراءات قانون من

ذه خالل الرد عن ا و س حالة فإنھ ن ر ش خالل التظلم ع دارة ترد لم وإذا ة دار و

نفذت قد دارة ون ت املدة تلك وأثناء ن ر الش عن د يز ما عد إال ترفع ال لغاء دعوى فإن املدة
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دو  ون ت التنفيذ وقف دعوى يجعل مما ا ظلقرار عليھ منصوصا يكن لم ما ذا و جدوى، ن

القديم ي جرا   .القانون

املادة خالل من زائري ا املشرع أن ة دار القرارات تنفيذ وقف شروط يتعلق فيما ونرى

التا834 و املوضوعية الشروط دون لية الش الشروط بوضع اكتفى ديد ا ي جرا القانون من

ا وقف شروط ن املشرعتلي أن ذلك من م ف و جدالتنفيذ، واسعة سلطة داري للقا ترك

حده ع قضية ل ب املحيطة الظروف من يراه ما حسب التنفيذ لوقف الداعية سباب   .تقدير

املادة وقف919ونصت حاالت من أخرى حالة ع ة دار و املدنية جراءات قانون من

و  ة دار القرارات يأمرتنفيذ أنھ التنفيذ وقف من النوع ا يم وما ال، ست قا طرف من ذلك

الفوري ال ست بقضايا يتعلق وأنھ جماعية شكيلة طرف من س ول ال ست قا   .)48(بھ

املادة نص خالل وقف919ومن للنظر ال ست قا الختصاص املشرع ط اش

الشروط داري القرار جدية: تيةتنفيذ وسائل ووجود ال ست وشرط لغاء دعوى رفع شرط

ق ا بأصل املساس وعدم القرار مشروعية   .شكك

الصادرة ة دار القرارات تنفيذ بوقف مر انية إم أضاف زائري ا املشرع أن ونرى

بالقرارات اء الفق عض ا ع ع بالرفض الصادرة ة دار والقرارات أثارتبالرفض، وقد السلبية

باملع تنفيذية قرارات عد ال القرارات من الطائفة ذه ف التنفيذية، ا صبغ حول جديا اال إش

الشأن صاحب قبل من ا ل املوجھ املطلب رفض ع ا ف تقتصر دارة ألن لمة ال ذه ل   )49(.املتداول

حيث صوص ا ذا مرن موقف اتخذ زائري ا املشرع أن ةونرى دار القرارات أدخل

التا و التنفيذ وقف طلبات مجال ضمن باألمر املع لطلبات ستجيب ال ال أي بالرفض الصادرة

الطلب القانونية الشروط توفرت لما ا تنفيذ بوقف املطالبة   .يمكن

بالرفض الصادرة ة دار القرارات تنفيذ وقف طلب قبول عدم من ر امل بخصوص ونرى

املشرع ألن لھ مع ال ر امل القرار ذا فإن لإلدارة أوامر توجيھ إ سيؤدي ا تنفيذ توقيف ألن

بموجب لإلدارة أوامر توجيھ سلطة عموما داري للقا منح ديد ا ي جرا القانون زائري ا

  .979املادة

ال القرارات تنفيذ وقف مجال داري القا دور جديد خصوص ظلو قضائية

وضوحا أك جاء التنفيذ وقف مجال الدولة مجلس اختصاص أن ديد ا ي جرا القانون

تنفيذ وقف مجال الدولة مجلس اختصاص ن ب بوضوح م إذ ات املصط حيث من ح وتفصيال

القضائية ام ح تنفيذ وقف مجال واختصاصھ ة دار   .القرارات
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ال دور جديد جراءاتوعن قانون وحسب الية ست التداب مجال داري قا

بمعاينة مر يتطلب فقد التحقيق، تداب و الة ا إثبات التداب ذه تتمثل ة دار و املدنية

ذا أمثلة ومن طراف، حقوق ع للمحافظة ق ا بأصل يمس ال تحفظي بتدب ة و م مادية

عي قرارالتدب صدور ب س الفساد وشك ع ع بضا حالة إثبات أو سرب حالة إلثبات خب ن

املحل غلق واقعية)50(إداري مسائل ب ا رأي إبداء أيضا مر يتطلب   . وقد

املادة قراءة و الة ا بإثبات املتعلق التدب خصوص املدنية939و جراءات قانون من

ا املشرع فإن ة دار الزائريو ست شرط الشرطحذف ذا ع النص عن التغا بواسطة

ال ست شرط ع نص الذي السابق ي جرا القانون ظل ال ا عليھ ان ملا التا)51(خالفا و

تحقيق التدب ذا من دف ال ون ي عندما املعاينة بإجراء ب ا يأمر أن ال ست لقا يمكن

عندماالعدالة، يتحقق ال قد الشرط ذا ألن املسبق داري القرار شرط زائري ا املشرع حذف كما

ة ع الشأن صاحب حصول دون ا قرار تنفذ وقد وتتصرف داري القرار منح عن دارة تمتنع

القرار ذا   .من

الق وشرط ال ست شرط زائري ا املشرع حذف التحقيق لتداب سبة بال رارأيضا

املسبق   .داري

قصوى الية است حالة إ زائري ا املشرع أشار داري ال ست نطاق توسيع إطار و

ساعة( إ ساعة واملشرع)من السابق، ي جرا القانون موجودة تكن لم جديدة حالة و ،

ع نص الذي الفر املشرع حذو حذا ون ي الة ا ذه ل باستحداثھ زائري املادةا الة ا ذه

الفر03فقرة521 داري القضاء قانون   .)52(من

أساسية ة حر ع املحافظة إ الرامي ال االست جديدة لة مست مسائل أضاف كما

ي با ا ال ست و والصفقات العقود إبرام مادة ال ست و يقي س ال ال ست   .و

الثالث امل: املبحث داريالعوامل القضاء اد اج وز ل   عيقة

اري بت بدوره القيام عن زائري ا داري القا تقعد أن ا شأ من عوامل عدة ناك

ي ما العوامل ذه م أ وتتمثل وجھ أكمل   : ع

ول  ة: املطلب دار التقا درجات اكتمال   عدم

للمت السماح ع التقا درجات عدد نظام منإن أك ع نزاعھ عرض بأن قا

من درجة أع محكمة أمام ضده الصادر كم ا ع الطعن من تمكينھ خالل من وذلك محكمة،

، التقا ضمانات من أساسية ضمانة التقا درجات عدد نظام عد و أصدرتھ، ال املحكمة تلك
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أ محكمة ع اع ال عرض العدالة س حسن مبادئ من عت قدإذ ون ت قد ما لتدارك درجة ع

بأسباب ملام أو ا دالل استخالص أو ع الوقا حصر حيث من سواء درجة أول محكمة فيھ أخطأت

اع ال ع القانون حكم يح إنزال أو دلة تقدير أو اع   .)53(ال

واملحا القمة مستوى ع الدولة مجلس من ون م زائري ا داري ي القضا رم كموال

مدى ملعرفة وذلك الدولة مجلس اختصاص ملجال شارة وتجدر القاعدة، مستوى ع ة دار

ة دار التقا درجات   .اكتمال

ي النحو ع ي القضا اختصاصھ ون ي الدولة مجلس خصوص وآخر: و أول كقا

نقض وكقا ناف، است وكقا   .درجة

د وآخر أول كقا الدولة مجلس ختص للمادةو وفقا العضوي09رجة القانون - 98من

واملادة01 الدولة بمجلس ودعاوى901املتعلق إلغاء دعاوى ة دار و املدنية جراءات قانون من

وكذا ة املركز ة دار السلطات عن الصادرة ة دار القرارات مشروعية فحص ودعاوى التفس

املنظ عن الصادرة ة دار يمتدالقرارات كما الوطنية، العمومية يئات وال الوطنية العمومية مات

املنظمات عن الصادرة القرارات ضد ة املوج الدعاوى درجة وآخر كأول الدولة مجلس اختصاص

الوطنية نية   .امل

فإن درجة وآخر كأول الدولة مجلس ا ف يفصل ال القضايا أن إليھ شارة تجدر وما

القضائية تقبلالقرارات فقط بالنقض، وال ناف باالست ال ا ف الطعن تقبل ال ا شأ تصدر ال

تتم طعون و النظر إعادة والتماس صومة ا عن ارج ا الغ اض باع والطعن باملعارضة الطعن

ي القضا القرار أصدرت ال القضائية ة ا نفس الدولة(أمام من)مجلس ا اعتبار يمكن ال التا و ،

التقادرج   .ات

ع العبء د ز و يثقل أن شأنھ من درجة وآخر كأول الدولة مجلس اختصاص أيضا

املادة ا عل املنصوص سية والرئ ساسية بوظيفتھ للقيام يتفرغ ال التا و الدولة من152مجلس

دار  املادة ي القضا اد ج لتوحيد وذلك النقض وظيفة واملتمثلة   .ةالدستور

ثانية كدرجة الدولة مجلس يفصل ناف، است كقا الدولة مجلس اختصاص خصوص و

والفاصلة ة دار املحاكم عن الصادرة بتدائية ام ح ضد ناف باإلست الطعون التقا

ة كج أيضا يختص كما ة، دار املحاكم عن الصادرة الية ست وامر أيضا اع ال موضوع

خاصةاس نصوص بموجب لھ املخولة بالقضايا ناف   .ت
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إعادة أي ناف، ست قضاء صالحيات بجميع يتمتع ناف است كقا الدولة ومجلس

الدولة مجلس وظيفة ر تظ كذا و موضوع، كمحكمة معا والقانون ع الوقا حيث من امللف دراسة

مجلس وظيفة ر تظ وقلما أساسا، ناف است كقا ي القضا ا التاشق و نقض، كقا الدولة

م التقو و و بھ املنوط للدور يتفرغ وال موضوع محكمة إ قانون محكمة من الدولة مجلس يتحول

للمادة طبقا اد ج فقط152و ن مستو من ون م داري القضاء رم بقى و الدستور، مجلس(من

ة دار واملحاكم العاد) الدولة القضاء رم يضا اتوال مستو ثالث من ون امل ابتدائية،(ي محاكم

عليا محكمة قضائية،   ).مجالس

ة ج أو مستوى وإحداث الدولة مجلس من ناف باالست الطعن وظيفة فإخراج التا و

القضاء ات ج مستوى ع اما ا يحدث أن شأنھ من ناف باالست الطعون تنظر ة إدار قضائية

معا والعادي    .)54(داري

أنھو  تتمثل ا مع تميل نظر ة وج صوص ا ذا وب ش مسعود الدكتور ح يق ان

من تھ س إك ما بحكم ة إدار ناف است محاكم إ مسة ا ة و ا ة دار الغرف تتحول أن يمكن

رقابة وظيفة ة ج من يجسد ل ا ذا ألن الواليات ل ع ناف ست محاكم عميم ودون ة خ

القانون) النقض( القانون  رقابة تضمن ال ناف ست وظيفة ألن الدولة مجلس ا ل يتفرغ أن يجب ال

النظام ال ا و كما املة، تصبح ال التقا درجات تحقق ثانية ة ج ومن الالزم ل بالش

ست محاكم ألن ة كب اقتصادية أعباء العامة انية امل لف ي ال ثالثة ة ج ومن ةالعادي، دار ناف

والئية ست ول ة و ج ل ا ذا بموجب ون   .)55(ت

فإن ناف إست كقا الدولة مجلس ا ف يفصل ال القضايا أن إليھ شارة تجدر وما

أقره ما و و بالنقض الطعن تقبل وال ائية قضائية قرارات عت ا شأ تصدر ال القضائية القرارات

من العديد الدولة خمجلس بتار الصادر قراره ا م تھ23/09/2002قراراتھ ة) م-ش(قض مدير ضد

ي ما القرار يات حي ومن باتنة لوالية بية يقوم... « :ال أن املنطقي وغ املعقول غ من أنھ حيث

أن قانونا املقرر أن ذلك عنھ، صادر قرار ضد أمامھ املرفوع بالنقض الطعن بالفصل الدولة مجلس

الطعنالط محل القرار أصدرت ال ة ا علو قضائية ة ج أمام ون ي بالنقض   .)56(»...عن

ي الثا ة: املطلب دار للمحكمة العامة الوالية من   نتقاص

املادة من و الفقرة أن800تنص ع ة دار و املدنية جراءات قانون املحاكم« :من

العا الوالية ات ج ة ةدار دار املنازعات صاحبة» ...مة ا أ ذلك من املشرع قصد و

املقيد الدولة ملجلس النو ختصاص عكس ة دار املنازعات سائر بالفصل العام ختصاص

باملواد العضوي11و10و09واملحدد القانون   .01-98من
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ب درجة أول محكمة عت ة دار املحاكم أن املفروض ةفمن دار املنازعات ميع سبة ال

الدولة مجلس اختصاص مجال توسيع شأنھ من درجة، وآخر كأول الدولة مجلس اختصاص أن إال ،

ة دار املحاكم اختصاص مجال يق الوالية(وتض حساب ع الدولة مجلس اختصاص مجال توسيع

ة دار للمحاكم من)العامة الوظيفة ذه إخراج الضروري فمن الدولة، مجلس اختصاص مجال

التا النحو ع ختصاص ذا   : ليصبح

السلطات - بقرارات املتعلقة الدعاوى بالفصل تختص بالعاصمة ة دار املحكمة جعل

املجلس الوطنية العمومية املنظمات عن الصادرة بالقرارات املتعلقة الدعاوى وكذا ة املركز ة دار

جتما و لألمنقتصادي ع  .)57(واملجلس

الدعاوى ذه تفصل ع بالعاصمة ة دار املحكمة اختصاص من الدعاوى ذه مثل وجعل

ن درجت ع التقا مبدأ يحقق ما و و ناف باالست الطعن يقبل بحكم  .)58(ابتدائيا

بالقرارا - املتعلقة الدعاوى بالفصل تختص بالعاصمة ة دار املحكمة الصادرةجعل ت

والقرض النقد كمجلس املستقلة ة دار السلطات  .عن

تدخل - وال الوطنية نية امل املنظمات عن الصادرة بالقرارات املتعلقة املنازعات خصوص و

مجلس انتخابات الطعن بالنظر اختصاصھ درجة وآخر كأول الدولة مجلس اختصاص مجال

محام من املقدم ن املحام ذهمنظمة ختصاص جعل املستحسن من أنھ نرى العدل ر وز من أو

كما املواطن من العدالة يقرب أن شأنھ من ذا و إقليميا املختصة ة دار املحاكم إ يؤول املنازعات

يحقق ما و و ناف باالست الطعن يقبل ي ابتدا بحكم املنازعات ذه تفصل ة دار املحاكم أن

ع التقا نمبدأ  .درجت

ع الطا ذات العمومية املؤسسات عن الصادرة القرارات ضد املرفوعة الدعاوى خصوص و

املادة فإن القرارات801داري ضد املرفوعة الدعاوى ة دار املحاكم اختصاص مجال حصرت

ة دار العمومية املؤسسات عن املحالصادرة ع الطا العموميذات املؤسسات دون ةفقط دار ة

الوط ع الطا املادةذات لنص املخالفة وم بمف م يف ومما باملؤسسات801، املتعلقة الدعاوى أن

درجة وآخر كأول الدولة مجلس اختصاص إ تؤول الوط ع الطا ذات ة دار من)59(العمومية ذا و

ة دار املحاكم اختصاص من التقليص أيضا   .شأنھ

التق رة ظا أن أخرىونرى ن قوان ح موجودة ة دار للمحاكم العامة الوالية من ليص

الصادر ديد ا السياسية حزاب قانون املثال يل س فع ة دار و املدنية جراءات قانون غ

رقم العضوي القانون   .2012جانفي12املؤرخ04-12بموجب
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غ*  بقرارات املتعلقة باملنازعات يتعلق وتوقيفففيما ية ز ا شاطات ال ا ف ستعمل ال املقرات لق

ذه ف ا، اعتماد قبل لألحزاب سبة بال وذلك بالداخلية لف امل ر الوز عن والصادرة ية ز ا شاطات ال

املادة لنص طبقا وذلك الدولة مجلس أمام ا ف للطعن قابلة العضوي64القرارات القانون من

السياسية باألحزاب   .املتعلق

رقم   مر ظل الطعن09- 97أما فإن السياسية لألحزاب العضوي القانون املتضمن

اختصاص بدائرة الواقعة أي إقليميا املختصة املحلية ة دار الغرفة أمام ون ي القرارات ذه مثل

فيھ الطعن يمكن ي ابتدا ي قضا بحكم ر ش خالل فيھ تفصل ة دار والغرفة زب، ا مقر

الدولةباال  مجلس أمام ناف   .)60(ست

داري   القضاء ات ج اختصاص مجال من ختصاص ذا إحالة تمت أنھ نراه وما

ة(بتدائية دار التا) املحاكم و درجة وآخر كأول الدولة مجلس اختصاص مجال وإدخالھ

للمحاكم  العامة الوالية حساب ع الدولة مجلس اختصاصات ملبدأتوسيع دار وإ ة دار

ن درجت ع   .التقا

رقم   مر ظل وكذا09-97و س التأس رفض قرارات بإلغاء املتعلقة املنازعات انت

الغرفة إ ا ف الفصل اختصاص عود بالداخلية لف امل ر الوز عن الصادرة عتماد رفض قرارات

ف تفصل وال العاصمة زائر ا قضاء ملجلس ة يدار ابتدا بحكم الطعن خ تار من ر ش خالل ا

الدولة مجلس أمام ناف لإلست   .)61(قابل

رقم   العضوي القانون ظل املنازعات04-12و فإن ديد ا السياسية باألحزاب املتعلق

تؤول أصبحت العتماده الرافضة القرارات وكذا السيا زب ا س لتأس الرافضة بالقرارات املتعلقة

م نالختصاص للمادت طبقا وذلك درجة وآخر كأول الدولة ومجلس30و22جلس القانون، ذا من

التا و ناف، باإلست للطعن قابل غ ي قضا بقرار درجة وآخر كأول املنازعات ذه يفصل الدولة

التقا ملبدأ دار وإ ة دار للمحاكم العامة الوالية حساب ع الدولة مجلس الختصاص توسيع

نع   .درجت

  :خاتمـــــــــة

القانون   ظل داري القا دور تفعيل ملدى التطرق محاولة تمت البحث ذا خالل من

ر مظا وكذا داري للقا ادي ج الدور املؤثرة العوامل بيان خالل من وذلك ديد ا ي جرا

وعل الدور ذا وز ل املعيقة للعوامل ثم الدور ذا التاتدعيم النتائج استخالص يمكن   :يھ
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بوسيلة-)1 داري القا زائري ا املشرع زود داري للقا ي يجا الدور تفعيل مجال

الوسيلة ذه و ة املطلو املالحظات أو املذكرات تقديم صوم ا أحد رفض ة ملعا توجيھفعالة

السإنذار املطلوب تقديم عن املتقاعس الطرف الصمتإ ما مل استمر وإذا ن، مع أجل يفائھ

املد و ان إذا ضمنيا ضة بالعر الواردة ع بالوقا ومسلما مدعيا ان إذا دعواه عن متنازال أعت

  .عليھ

القضاء-)2 الدولة محافظ دور ز عز حاول ديد ا ي جرا القانون خالل من زائري ا املشرع

عن تحدث عندما وجھداري، و والقانون ع الوقا عن عرضا تضمنھ ووجوب الدولة محافظ ر تقر

مالحظاتھ تقديم الدولة ملحافظ خول كما حة، املق لول وا مطروحة مسألة ل حول ورأيھ املثارة

املرافعة باب إغالق قبل قضية ل حول ة   .الشفو

أح-)3 من ا مواج يصدر ما تنفيذ ع دارة حث يل س املشرعو أجاز قضائية وقرارات ام

ديدية ال بالغرامة كم ا وكذا دارة إ أوامر توجيھ سلطة استخدام داري للقا زائري ا

التنفيذ ع دارة   .إلكراه

القا-)4 سلطة ع كقيد العام النظام ضابط أل ديد ا ي جرا القانون زائري ا املشرع

مما عند ةداري دار القرارات تنفيذ وقف سلطتھ   .رستھ

يرفع-)5 أن للمد مباشرة سمح داري القرار ضد داري التظلم رفع بأن زائري ا املشرع اعت

ا أوا حلول لعدم لغاء دعوى رفع ودون عليھ دارة رد انتظار دون التنفيذ وقف   .دعوى

انية -)6 إم أضاف زائري ا بالرفضاملشرع الصادرة ة دار القرارات تنفيذ بوقف   .مر

حيث-)7 من ح وتفصيال وضوحا أك جاء التنفيذ وقف مجال الدولة مجلس اختصاص إن

ة دار القرارات تنفيذ وقف مجال الدولة مجلس اختصاص ن ب بوضوح م إذ ات املصط

القضائية ام ح تنفيذ وقف مجال   .واختصاصھ

قصوى-)8 الية است حالة إ زائري ا املشرع أشار داري ال ست نطاق توسيع إطار من(و

ساعة إ ة) ساعة حر ع املحافظة إ الرامي ال االست جديدة لة مست مسائل وأضاف

با ا ال ست والصفقات العقود إبرام مادة ال ست و يقي س ال ال ست و   .يأساسية

أنھ   إال داري القا دور ع زائري ا املشرع ا أدخل ال التعديالت من الرغم ع

ي كما وذلك زائري ا املشرع طرف من عتبار ن ع ا أخذ ب ي مالحظات عدة يل   :يمكن

أن-)1 ع صراحة النص مواقف من الدولة مجلس إليھ وصل ما زائري ا املشرع ب ي قرارأن

ة دار املنازعات يح و آلثاره منتجا ي القضا   .غ
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مسابقة-)2 النجاح من ابتداء داري التخصص للقضاة وأسا أو ن و ت تب ضرورة

حسب ل املسابقة ن النا لدى امليول بمراعاة وذلك للقضاء العليا باملدرسة لتحاق

ب ي أيضا د ير الذي نالتخصص املتفوق ن واملر العام القانون ن املتفوق ن املر ن ب التمي

داري  املجال ن ون املت تالئم برامج وضع يتم ذلك عد و اص ا   .القانون

ر-)3 تقر يتضمن أن يفرض بما ة دار و املدنية جراءات قانون نصوص عديل املفروض من

املتع القضايا الدولة الواقعية،بالنقضلقةمحافظ الناحية دون فقط القانونية الناحية من رأيھ

نقض كقا الدولة مجلس ودور يتما ما و   .و

لوظيفتھ-)4 يتفرغ وجعلھ اختصاصھ مجال من درجة وآخر كأول الدولة مجلس وظيفة إخراج ضرورة

ا بالدعاوى تختص بالعاصمة ة دار املحكمة وجعل نقض كمحكمة بقراراتساسية ملتعلقة

الوطنية العمومية املنظمات عن الصادرة بالقرارات املتعلقة الدعاوى وكذا ة املركز ة دار السلطات

ابتدائيا ا ف تفصل حيث املستقلة، ة دار السلطات عن الصادرة بالقرارات املتعلقة الدعاوى وكذا

التقا ملبدأ تحقيق ذلك و ناف باإلست الطعن يقبل نبحكم درجت   .ع

املادة-)5 نص املحاكم801عديل اختصاص ع والنص ة دار و املدنية جراءات قانون من

ا اختصاص جانب إ الوط ع الطا ذات العمومية املؤسسات عن الصادرة القرارات بالنظر ة دار

د ل وذلك املح ع الطا ذات العمومية املؤسسات قرارات الواليةبالنظر من التقليص رة ظا من

ة دار للمحاكم  . العامة
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ئز أنجق وبیوض خالد، الطبعة  لمزید من التفصیل راجع أحمد محیو، المنازعات اإلداریة، ترجمة فا): 35(
  .201و  200، صفحة 2005السادسة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

، دار العلوم، )الجزائر(، عنابة )دعوى اإللغاء(راجع الدكتور محمد الصغیر بعلي، القضاء اإلداري ): 36(
  .277، صفحة )1(، الھامش رقم 2007

وانعكاساتھا على القضاء اإلداري، ملتقى  23- 90السابعة من قانون  راجع محمد بن الطاھر، المادة): 37(
، وما 130، صفحة 1992قضاة الغرف اإلداریة، وزارة العدل، الجزائر، الدیوان الوطني لألشغال التربویة، 

  .204بعدھا، وأیضا أحمد محیو، المرجع السابق، صفحة 

  .284، صفحة )01(ق، الھامش رقم راجع الدكتور محمد الصغیر بعلي، المرجع الساب): 38(

الدكتورة جاكلین مورون دفیلیھ، النموذج الفرنسي للعدالة اإلداریة، ترجمة الدكتور رجب محمود ): 39(
، 2007، وزارة العدل، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، 01طاجن، المجلة القانونیة والقضائیة، العدد 

  .47صفحة 

بو یونس، الغرامة التھدیدیة كوسیلة إلجبار اإلدارة على تنفیذ الحكام اإلداریة، الدكتور محمد باھي أ): 40(
  .45، صفحة 2001، دار الجامعة الجدیدة، )مصر(اإلسكندریة 

أشار إلیھ عبد القادر عدو، ضمانات تنفیذ األحكام اإلداریة ضد اإلدارة العامة، الجزائر، دار ھومة، ): 41(
  .176، صفحة 2010

  .177، صفحة 2003، 03مجلس الدولة، العدد  مجلة): 42(

  .من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 910والمادة  833المادة ): 43(

  .من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 910والمادة  833من المادة  02الفقرة ): 44(
اقبة أعمال اإلدارة، رسالة ماحي ھني موسى، طبیعة النظام القضائي الجزائري ومدى فعالیتھ في مر): 45(

  . وما بعدھا 126، صفحة 1985ماجستیر، جامعة الجزائر، 
من قانون اإلجراءات المدنیة یلزم الغرف اإلداریة  170وما تجدر اإلشارة إلیھ أن القید الوارد في المادة ): 46(

  .ولم یلزم مجلس الدولة نظرا لصراحتھ) المحاكم اإلداریة(بالمجالس القضائیة 
  .من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 834من المادة  02الفقرة ): 47(
لمزید من التفصیل راجع الدكتور عبد الرحمان بربارة، شرح قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، ): 48(

  .494، صفحة 2009الطبعة األولى، الجزائر، دار بغدادي، 
في فقھ القضاء اإلداري، تونس، مركز النشر الجامعي، محمد رضا جنیح وآخرون، األحكام الكبرى ): 49(

  .113و  112، صفحة 2007
عمور سالمي، المنازعات اإلداریة، محاضرات مطبوعة خاصة بطلبة الكفاءة المھنیة للمحاماة، كلیة ): 50(

  .24، صفحة 2002-2001جامعة الجزائر،  –بن عكنون  –الحقوق 
  .مكرر من قانون اإلجراءات المدنیة 171مادة الفقرة الثانیة والسادسة من ال): 51(
  .488لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، صفحة ): 52(

راجع عبد الناصر علي عثمان حسین، والیة القضاء اإلداري في ضوء المبادئ الدستوریة، رسالة ): 53(
  .491، صفحة 2006، )مصر(دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة 

الدكتور عمار بوضیاف، دعوى اإللغاء في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، الطبعة األولى،  راجع): 54(
  .131و 130، صفحة 2009الجزائر، جسور، 

لمزید من التفصیل راجع الدكتور مسعود شیھوب، من األحادیة القضائیة إلى ازدواجیة القضاء، ملتقى ): 55(
  .14، صفحة 1999، المؤسسات القضائیة اإلداریة، قسنطینة

  .259، صفحة )01(الدكتور محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، الھامش رقم ): 56(

  .127لمزید من التفصیل راجع الدكتور عمار بوضیاف، المرجع السابق، صفحة ): 57(
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  .128راجع الدكتور عمار بوضیاف، المرجع السابق، صفحة ): 58(

وح، قواعد اختصاص القضاء اإلداري في ظل قانون اإلجراءات راجع في ذلك ماجدة شھیناز بود): 59(
اإلجراءات المدنیة واإلداریة في ظل : المدنیة واإلداریة، مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الوطني الثاني المعنون بـ

  . بكلیة الحقوق بجامعة المسیلة 2009ماي  06و  05یومي  08/09القانون 

  .81، صفحة 2010اب السیاسیة في الجزائر،الجزائر، دار بلقیس، راجع یاسین ربوح، األحز): 60(

  .80راجع یاسین ربوح، المرجع السابق، صفحة ): 61(

  


