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الرحيم الرحمان اهلل بسم  

 
 وأن والدي وعمى عميا أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني ربي"

"الصالحين عبادك في برحمتك أدخمني و ترضاه صالحا أعمل  
العظيم اهلل صدق   
 

 كل لي تيسر مشيئتو فبفضل رعايتو و ىدايتو فضل لو ونشكر نعمو جزيل عمى اهلل نحمد
 ىذا إنجاز إلى وتعالى سبحانو وتوفيقو بعونو فوصمت بنوره دربي واستضاء صعب ىو ما

تمامو المتواضع  العممي العمل ما قطفو وحان نضجو اكتممت كثمرة فكان وا   مضي ابعد 
إلي توصمت ما عمى كثيرا هلل فحمدا العمم سبيل في كانت الزمن من مدة  
 اهلل بعد الفضل ليا كان التي" معاشي سميرة" الفاضمة األستاذة إلى بالشكر أتقدم كما 

 القيمة نصائحيا و السديدة توجيياتيا خالل من وذلك الثمرة ىذه إنضاج  في جل و عز
. بحثي رحمتي طوال رافقتني التي  
. بحثي إنجاز في ساعدوني الذين أصدقائي وكل األساتذة كل إلى بالشكر أتوجو كما  
لى .الذاكرة نيماتنس ولم المذكرة نستيم الذين كل وا   

واشكرا                 
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 اهلل خمق أشرف عمى السالم و والصالة هلل والحمد اهلل بسم

وسمم عميو اهلل صمى محمد وحبيبنا سيدنا  
 

 بوالديو اإلنسان ووصينا" الرحمان فييما قال من إلى المتواضع لمعمل إىدائى أبدا
 غمرتني من إلى طريقي لي تضيئ أن أجل من تحترق التى الشمعة إلى" إحسانا
.                                                الحبيبة أمي الغالية جوىرتي بحنانيا

           
 
 من شيء ألصبح الوجود في حقو عن تنازل الذي يمل وال ويشقى يكد الذي إلى 

.العزيز أبي الوجود  
 

لى األعزاء إخوتي إلى أيضا العمل ىذا أىدي  أحمد"  خاصة و البيت شموع أبنائيم وا 
".أمين  

   
لم و المذكرة نستيم الذين كل إلى و األعزاء أصدقائي جميع وا لى  
. الذاكرة مىاتنس  

واشكرا                           
بسمة          
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 مقدمة

إدارية أىدافيا عن طريق ما تصدرقرارات  تقوم اإلدارة العامة بإنجاز أعماليا و تحقيق
ارات اإلدارية أىم مظير من مظاىر التي تعتبر جوىر العمل اإلداري ، إذ تعد القر 

اإلدارة في عالقاتيا مع األفراد لما ليا من قوة  إمتيازات السمطة العامة التي تتمتع بيا
اإللزام القانوني ،ولتأشيره المباشر في مراكز ىم القانونية ومصالحيم فإن المشرع 

الضمانات لألفراد في يعطي عدد من  خاص، بالمقابل قيد ىذه القرارات بنظام قانوني 
لعامة أن القرارات اإلدارية ا مواجية اإلدارة عند إستعماليا ليذه اإلمتيازات فالقاعدة

تصبح نافذة وسارية المفعول منذ تاريخ صدورىا من اإلدارة العامة المختصة سواء 
معينين  كانت قرارات تنظيمية مخاطبة لجميع أفراد المجتمع أو فردية مخاطبة ألفراد
بذواتو مما ينتج  عنو عدة آثار متمثمة في إنشاء مراكز قانونية جديدة أو تعديل أو 

إلغاء مراكز قانونية قائمة،ولذلك وجب عن اإلدارة مصدرة القرار التبميغ عنو من تاريخ 
 صدوره.

إن مسألة تبميغ القرارات اإلدارية أىمية بالغة في مجال العالقات بين اإلدارة و 
لتمتعيا غم ما تتميز بو من أثر فوري نظرا األفراد ،ذلك أن القرارات اإلدارية ر 

بطابع األولوية في التنفيذ و إعتبارىا أىم وسائل عمل اإلدارة و أكثرىا تعبيرا في 
إمتياز إذا السمطة العامة لما تحدثو من آثار لألفراد إال أن اإلدارة ال يمكن ليا 

اإلحتياج بيا في مواجية من صدرت في حثيم إال من تاريخ عمميم بيذه القرارات 
انونية متمثمة في النشر و التبميغ المذان يعتبران من وذلك عن طريق وسائل ق

 وسائل العمم بالقرار اإلداري.

 واية لمحقوق اإلجرائية لممتخاصمين وعميو فإن العمم بيذه القرارات يعد حم
باإلظافة إلى ذلك فإن العمم بالقرارات يفتح آجال الطعن ضدىا إذ نجد المشرع قيد 

ذلك  اإلداريث ينتج عن إنقضائيا يخص القرار حيىذه اآلجال بمدة محددة والتي 
اإلداري القضاء  تحقيقا لممشروعية بين اإلدارة و المواطن وىذا ما أقره الفقو و

الحديث إلى ضرورة إضفاء مبّدأ الشفافية الذي يجب أن يسود عالقة اإلدارة 
 بالمواطن.
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خ في المؤر  88/131وىذا ما أكده المشرع الجزائري من خالل المرسوم رقم 
المتعمق بتنظيم العالقة بين اإلدارة و المواطن. 40/40/1888  

وبالرغم من أن التشريعات المقارنة حصرت بدء سريان مواعيد الطعن ضد 
القرارات اإلدارية في وسيمتين النشر أو التبميغ إال أن اإلجتياد القضائي اإلداري 

ميعاد من المحظة التي الجزائري وفي األنظمة المقارنة أقر بقبول سريان ىذا ال
يثبت فييا عمم الطاعن بالقرار المطعون فيو متى قام الدليل عمى ىذا العمم لدى 
المعني،بما ينجم عنو تحقيق وقائع أو شواىد تثبت حدوث ىذا العمم عمما يقينيا 

 شامال لمضمون القرار.

ا يعرف ويقوم في ىذه الحالة العمم الواقعي مقام العمم القانوني بالقرار وىو م
 بنظرية العمم اليقيني والتي ستكون محل الدراسة في بحثنا ىذا.

إذ تعتبر ىذه النظرية وسيمة ثالثة من وسائل العمم بالقرار اإلداري التي أبتدعيا 
القضاء اإلداري الفرنسي وىو ما جعل الموضوع يكتسب أىمية بالغة في القضاء 

د.المقارن وفي القضاء اإلداري الجزائري بالتحدي  

وتكمن ىذه األىمية  في دراسة موقف القضاء اإلداري الجزائري إزاء ىذه النظرية 
وذلك من خالل الجدل القائم حول األخذ بنظرية العمم اليقيني ،وذلك لما تعرضت 
إليو ىذه النظرية من إنتقادات من قبل الفقو من جية إذ تعد كذلك إىدار لحقوق 

ما أقرت بو التشريعات إلى ضرورة إضفاء المتقاضي اإلجرائية وىذا ما يناقض 
 مبدأ الشفافية بين اإلدارة و المواطن..

إن موضوع نظرية العمم اليقيني تشير جممة من التساؤالت إذ سنحاول البحث في 
 ىذا الموضوع من خالل طرح اإلشكالية التالية :

 إلى أي مدى أخذ القضاء اإلداري الجزائري بتطبيق نظرية العمم اليقيني؟

الفرعية التالية: تكما دعمنا ىذه اإلشكالية ببعض التساؤال  

ماىية نظرية العمم اليقيني ؟ فيما تتمثل -  
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فيما تتمثل شروط نظرية العمم اليقيني ووسائل إثباتيا ؟ -  

نظرية العمم اليقيني؟ فييا تطبيق التي حاالتىي الما  -  

إن إعطاء إجابة دقيقة ليذه اإلشكالية و التساؤالت الفرعية  ليس باألمر السيل وذلك 
في ظل غياب النصوص التشريعية وتباين إتجاىات الفقو و القضاء اإلداري ،مما 

                     يستوجب عمينا إجراء دراسة تحميمية شاممة ليذه النظرية.    
بإعتباره المنيج  عمى المنيج التحميميفي دراستنا ونظرا لطبيعة الموضوع إعتمدنا 

 األنسب وذلك لجعل الموضوع أكثر وضوحا.

وفي إطار إنجاز ىذا البحث واجيتنا صعوبات كثيرة كانت عائقا  في إيجاد المادة  
العممية لتوسع في الموضوع خاصة انعدام المراجع المتخصصة في ىذا الموضوع  

ق إلى موضوعنا و التي اكتفت إلى التحدث عن النظرية وكذا ندرة المراجع  التي تطر 
دون التوسع فييا خاصة في المراجع الجزائرية عمما أن موضوعنا  يتحدث  عن 

تطبيق نظرية العمم اليقيني في قضاء اإلداري الجزائري فقط دون غيره ،و باإلضافة 
ن النظري مما إلى ذلك قمة القرارات القضائية التي تبين موقف القضاء الجزائري م

جعل الموضوع يفتقر من المراجع  التي حاولنا جاىدين بإيجادىا من خالل طمب 
قرارات قضائية و لكن لألسف الشديد قوبمنا في أغمب األحيان بالرفض و من خالل 
أيضا السفر إلى العديد من الجامعات الوطن إذ أنيم لم يتطرقوا ليذا الموضوع من 

 قبل.

قسمنا الموضوع كالتالي:اليقيني فقد اسة نظرية العمم ر ولد  

ماىية نظرية العمم اليقينيل تطرقنا فيو الفصل األول  

 أما الفصل الثاني تناولنا فيو المجاالت تطبيق نظرية العمم اليقيني
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ماهية نظرية العمم اليقيني :الفصل األول   

 (1)يقرر القضاء اإلداري في الجزائر أنو في حالة  عدم قيام اإلدارة بإعالن قراراتيا اإلدارية  بالنشر 
حل محل العمم القانوني و ذلك إذا تحققت يفإن العمم الواقعي بيذه القرارات من قبل األفراد   (2)التبميغ

وقائع أو شواىد تقيم قرائن عمى حدوث ىذا العمم لدييم عمما يقينيا شامال لمضمون ىذه القرارات فيبدأ 
بذلك سريان مواعيد الطعن فييا من تاريخ تحقق قيام ىذه القرائن فيقوم في ىذه الحالة العمم الواقعي 

التي سوف نتناوليا بالتفصيل.لنظرية العمم اليقيني وذلك تطبيقا مقام العمم  القانوني بالقرار   

 

 

  

 

 

 

 

 

 المبحث األول: مفهوم نظرية العمم اليقيني
                                                 

افة منيم صاحب الشأن بمحتويات القرار  الذي تصدره اإلدارة حتى يكونوا كال النشر: المقصود بو ىو قيام اإلدارة بإعالن-  1
عمى بينة منو و يختمف مكان  النشر القرار بحسب ما إذا كان القار تنظيميا أو فرديا و نشر القرار التنظيمي يكون  في الجريمة 

 صمحة.   الرسمية أما القرارات الفردية فإنيا تنشر في النشرات الخاصة بكل قطاع أو م
ويعتبر اإلعالن وسيمة  باالستالمويكون بتبميغ القرار اإلداري لممعني أو المعنيين باألمر بذواتيم سواء مع إشعار  2- 

مكرر من قانون إجراءات مدنية عمى أن  969ىامة تؤدي إلى عمم المعني بالقرار عمى وجو اليقين وذلك  نصت المادة 
 أشير من التبميغ أو نشره 4آجال الطعن في القرار اإلداري تكون خالل 
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إن أىمية اإلشكاليات  و المسائل التي  يثيرىا موضوع العمم اليقيني تمكنت في تحديد مضمون ىذه 
القضاء و الفقو مما يجعمو أكثر النظرية  من خالل محاولة البحث عن تعريف لمعمم اليقيني في 

وضوحا وكذا تحديد مكانتو من وسائل  العمم بالقرارات   اإلدارية المقررة قانونا وكذلك ضبط 
 مطالب . ;شروط ىذا العمم و سنتناول باإلجابة و التحميل ىذه اإلشكاليات في 

 المطمب األول: تعريف العمم اليقيني:

لقضاء اإلداري الفرنسي مفاده عدم  إقتصار وسائل  العمم العمم اليقين ىو إجتياد من نتائج ا
 بالقرارات  اإلدارية عمى تمك المقررة قانونا.

ومتى ثبت العمم الكافي بالقرار اإلداري ممن صدر في شأنيم سواء حدث ىذا العمم سعييم 
نا لمعمم مقررة قانو ئل المقام العمم الواقع بموجب الوسا الشخصي أو كان مصادقة قام ىذا العمم

 .(1)بالقرارات اإلدارية من نشر و تبميغ 

 : التعريف الفقهي1الفرع 

تعرض في ىذا الفرع التعاريف الفقيية التي وضحيا فقياء الفرنسين لم تقوم بعرض بعد ذلك 
 التعريف الفقيي الجزائري.

 أوال: التعريف الفقهي الفرنسي

 إجتياد قضائي يقر في بعضبأن العمم  اليقين ىو "  J.M.AUBY عرف الفقيو

      ن القرار موضوع أي شير صحيح الحاالت ببداية سريان مواعيد الطعن حتى و إن لم يك
 بسبب ثبوت عمم الطعن بالقرار" وذلك

أن العمم اليقين ىو "نظرية  تتممص أو تتجاوز   J.M.AUBY و في حين إعتبر الفقيو 
حالة فغن العمم الواقعي بالقرار ىو من يسبب بداية العمم الرسمي بالقرار ففي ىذه ال   إشتراط 

                                                 
1
ي ،  مذكرة التخرج،المعيد الوطني لمقضاء ، توام حدة : نظرية العمم اليقيني و تطبيقاتيا في القضاء الجزائر  -  

 5،ص 4004
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سريان المواعيد في مواجية من حصل لدييم ىذا العمم و عميو ، وحسب ىذه النظرية فغن 
سريان مواعيد الطعن ضد القرارات  اإلدارية ال يرتبط فقد بالعمم القانوني بو ، أي النشر و 

في بعض الحاالت،ذات اآلثار القانونية التي  التبميغ ذلك أن العمم الواقعي بالقرار قد يرتب
يرتبيا النشر و التبميغ وىو ما يجعل نظرية العمم اليقين طريقا مستقال و قائما بذاتو إلى جانب 

 (1)ىذه الطريقين بموجب القانون ،وليس مجرد استثناءا عمى النشر و التبميغ

 التعريف الفقهي الجزائري :ثانيا 

عرف األستاذ الدكتور عمار بوضياف بأن المقصود بالعمم اليقيني أنى يصل القرار إلى عمم 
األفراد بطريقة مؤكدة من غير طريق اإلدارة،وعميو فإن لم تقدم اإلدارة في ىذه الحالة  عمى 

ة تبميغ قرارىا لممعني بو ومع ذلك تحقق لو العمم بمضمون القرار أي عالما بمحتواه كنا أمام حال
العمم باليقين فنظرية العمم اليقيني ال تقوم عمى فكرة الظن  أو اإلحتمال ،بل تقوم عمى التأكيد و 

 . (2)القطع و الجزم و إزالة كل شك أن المعني بمغ عممو القرار بغير طريق اإلدارة

 الفرع: التعريف القضائي

ذي يعود لو األصل نسي اليشمل التعريف القضائي لنظرية اليقين التعريف القضائي الفر 
 .ىذه النظرية أيضا ىو التعريف القضائي الجزائري الذي تبن لمنظرية التاريخي

 أوال:  التعريف القضائي الفرنسي :

لم يعطي مجمس الدولة الفرنسي تعريفا لنظرية  العمم اليقيني و إنما تطرق ليذه النظرية في 
لتطبيق نظرية العمم اليقيني في  مختمف قراراتو الصادرة عنو، إذ يعود األصل التاريخي

ماي @8عشر وبالضبط في قرار مجمس الدولة الفرنسي  الصادر في  9Aبداية القرن 
ضد وزير الحربية و إذ قضى مجمس الدولة في ىذه القضية  Fortiesفي قضية  ::@9

وذلك يعتبر تبميغ رسمي ليذا  بأن ميعاد الطعن يسرى من تاريخ ثبوت العمم اليقيني بو

                                                 
 6توام حدة مرجع سابق ص  - 1
 991،ص 4007عمار بوضياف ،القرار اإلداري،جسور لمنشر و التوزيع ،الجزائر ، - 2
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قدم كفالة لفائدة السيد  Fortiesوتتمخص وقائع ىذه القضية في أن الطعن  (1)القرار
Barre  الذي كان يشتغل تأمين مخزن و بموجب قرار صادر عن وزير الحربية ألزم

دون  Barreفرنك فرنسي حيث تم تبميغ ىذا القرار إلى السيد  A88>الطاعن بدفع مبمغ 
إلى وزير الحربية  9:@9->8-89اعن  فقام ىذا األخير بتوجيو  رسالة إحتجاج بتاريخ الط

قام ىذا األخير بتبميغو القرار األول  9A-?-9@:9يناقش فييا موضوع القرار ، وفي 
بالطعن في القرار أمام مجمس الدولة ضمن  Fortiesموضوع رسالة اإلحتجاج ،فقام السيد 

 المحتسبة من تاريخ ىذا التبميغ .و  اآلجال المقررة قانونا
ال القانونية غير ان مجمس الدولة الفرنسي صرح برفض الطاعن شكال لوروده خارج اآلج

 9:@9/>89.8بتظممو في القرار بتاريخ  fortierتي  أن السيد مؤسسا ىذا ارفض كاآل
وىو ما يجعل  عبر عن عممو الثاني واليقيني بمضمون القرار وىذا الواقع اليوم مقام التبميغ

  (2).الطعن واردا خارج اآلجال القانونية
ومن المتتبع ألحكام مجمس الدولة الصادرة في ىذا الشأن نجد أن المبدأ  الذي يسير عميو 
مجمس الدولة  الفرنسي ال يزال يمنع سريان الميعاد  اذا لم يبمغ القرار رسميا لصاحي 

  (3)الشأن.
وقد تطرق مجمس الدولة الفرنسي تطبيق نطريو العمم اليقيني في قضية الشييرة "مارتن" 
حيث طبقيا بمناسبة ميعاد الطعن الذي تقدم بو أحد اعضاء الجمعيات التداولية ضد قرار 
ىذه الييئة الدولية الصادر بجمسة حضرىا ىذا العضو فاعتبره القضاء ىذا االخير عالما 

 بعد ذلك التاريخ. لي فان ميعاد الطعن باإللغاء يبدأتاريخ صدوره وبالتابيذا القرار  منذ 
 حيث اعتبر مجمس الدولة الفرنسي ان العمم اليقيني يستنتج في حالتين :

 ىي مشاركة الطاعن في جمسة المداولة التي اتخذ فييا القرار المطعون فيو. -9

في الوقائع التي تدل داللة قاطعة عمى عمم الطاعن بالقرار عمما كافيا يتضح لو  تتمثل -:
 (4)بتحديد موقعو منو.

                                                 
 169،ص 4008،القاىرة ،4محمد وليد العبادي ،الموسوعة اإلدارية ،مؤسسة الوراق لمنشر و التوزيع ،الجزء - 1

2
 . ?8تىاو حذة ، انًزجع انسابق، ص  - 

3
 .A<;يحًذ ونيذ انعبادي، يزجع سابق، ص  - 

4
نهُشز وانتىسيع،  تانخهذوَيانًتعبت في انًىاد االداريت، دار  نإلجزاءاثحسيٍ طاهزي ، شزح وجيش  - 

 . 8;.9;، ض >=88:انجشائز.
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رغم ما أحدثتم من جدل كبير بين مؤيد ومعارض عمى المستوي الفقيي القضائي، فقد ذىب 
وتتمثل وقائع ىذه القضية" ان المدعية"  ;:.888.98:مجمس الدولة في قرار لو بتاريخ :

 <9A>=.;.9د" طعنت في القرار الصادر عن  وزير الشباب والرياضة المؤرخ في: حمو 
ودققت  =9AA@.?.9وىذا بموجب عريضة مجمس في كتابة ضبط مجمس الدولة بتاريخ :

ان القرار محل طمب االلغاء لم يبمغ ليا اطالقا ، وقد أجاب وزير الشباب والرياضة بموجب  
مدعية عمى عمم بالقرار  وىذا بمناسبة قضية أن ال 9AAA.:.98مذكرة مؤرخة في 

 ?9AAمعروضة أمام محكمة "سيدي محمد " بينيا وبين" الضاوي معمر" في شير جوان 
 سيا.قرت بو المدعية نفانوني وىذا ما أولم تتحرك اثناء االجل الق

عمى مستوى محكمة " سيدي محمد"  ;:.<9AA?.8حيث ان الدعوى التي سجمت في : 
بما يعني ان المدعية صارت تعمم   @9AA?.99.9ي شأنيا  حكم  في: والتي صدر ف

، وعميو قرر مجمس الدولة  @9AA?.99.9بالقرار االداري قبل تاريخ الصدور الحكم في :
ويعتبر قرار مجمس الدولة في القضية السالفة الذكر تطبيقا واضحا  (1)عدم قبول الدعوى .

القضاء االداري الجزائري اخذ بيذه النظرية في حالتين النظرية العمم اليقيني  وىكذا نجد ان 
 التاليتين: 

 ي دعوى قضائية.األولى: ىي العمم بالقرار اإلداري خارج أ
الثانية: وىو العمم بوجود قرار اداري خالل النظر في قضية أخرى غير تمك المرفوعة ألجل 

 (2)الطعن في القرار.

 الثاني: شروط تطبيق نظرية العمم اليقيني المطمب
ان اقرار المداولة ليس لعمم اليقين  المستمد من الواقع والمبني عمى القرائن و العمم القانوني 
المستمد من تبميغ ونشر القرار االداري. وخاصة منيا تمك المتعمقة بنقطة سريان مواعيد 

االداري رغم ما قد يحممو من  ارالطعن فيو، وما يترتب عمى فواتيا من تحصين لمقر 
داري عمى تقييد ىذه المساواة، وبالتالي اقرار العمم اليقيني الالمشروعية  استقر القضاء اإل

كوسيمة قضائية لمعمم بالقرارات  االدارية ترتب ذات االثار التي  ترتبيا الوسائل المقررة 
 تبط بتوفر شروط ثالثة ىي:قانونا، بشروط محددة وعميو تحقق العمم اليقين بالقرار ير 

                                                 
1
 . ?9A، ص ?8:داري، ، جسىر نهُشز وانتىسيع، انجشائز، عًار بىضياف، انقزار اإل- 

2
 .9;.:;، ص انسابقحسيٍ طاهزي، انًزجع  - 
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 ان يكون ىذا العمم كامال وشامال لجميع عناصر القرار . -

 ان ال يكون ىذا العمم ضنيا و ال افتراضيا. -

 ان بثبت ىذا العمم في تاريخ معين يمكن حساب ميعاد الطعن فيو . -

 سنتناول فيما يمي ىذه الشروط بشيء من التفصيل ....
  العمم كامال وشامال لجميع عناصر القرار: أن يكون هذا  الفرع  االول

ويقصد بأن يكون العمم بالقرار كامال وشامال لجميع عناصره، بأن يتضمن ليذا العمم 
ويشمل جميع محتويات القرار، وكذلك الظروف واألسباب القانونية والواقعية التي يبنى 

بموجبيا ، وذلك بما  جراءات التي صدروكذا الجية التي أصدرت وشكل  واإلعمييا القرار، 
يجعل الطاعن وصاحب المصمحة في وضع ال يسمح لو بتحديد مدى أساس ىذا القرار 
بمركزه القانوني، ومعرفة مواطن العيب فيو بشكل الذي يتتبع لو بعد ذلك معرفة وتحديد 

 (1)اسباب وطرق ووجو الطعن فيو.
تظمما اداري بشأن العقوبة ومن أمثمة قيام العمم الشامل بعناصر اقرار ان يوقع الطعن 

ىي العقوبة ووقت  المسمطة عميو بموجب القرار االداري موضوع الطعن ، ويذكر فيو ما
سباب توقيعيا عميو، ويحدد فيو أوجو معارضتو لمقرار،من حيث الشكل اتخاذىا ضده، وأ

لم  قرار  عمم اليقين بو، ماك يكفي ثبوت العم بوجود القرار إلومن حيث الموضوع عمى ذل
 يثبت العمم بمضمونو كامال .

وغي ىذا الصدد قضى مجمس الدولة الفرنسي بأن : تنفيذ القرار عنو وان كان يكشف عن 
عمم الطاعن بوجود القرار الى  انو ال يثبت عمم بمضمونو كامال لذلك قضاء المحكمة 

نو سريان العميا بمصر الى القول: قد جرى قاء ىذه المحكمة ان عمم اليقين الذي يبدأ م
ميعاد رفع دعوى االلغاء ىو العمم بالقرار وبكافة عناصره عمما يمكن الطاعن من  تحديد 

 مركزه القانوني بالنسبة لمقرار المطعون فيو ومن ثم يحدد الطريق لمطعن 

 (2).فيو
وعميو فإن كان المعني بالقرار عمى عمم بو وتحقق ذلك بحيث يشمل العمم كل اجراءات 

ن ذلك ان المعني عالف مركزه القانوني الجديد بكل دقة ووضوح بما يمكنو القرار ناتج ع
في ذىابو من القرار اداريا أو قضائيا والعمم اليقيني يعني ىنا العمم  بالغاية الحقيقية لمقرار 

                                                 
1
 ..>9A=.9A، ص ?88:داري، جسىر نهُشز وانتىسيع، انجشائز، عًار بىضياف، انقزار اإل - 

2
 .98تىاو حذة، يزجع انسابق، ص  - 
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التي قصدت االدارة تحقيقيا من اصداره حيث انو عمى ضوء تكشف ذلك الغاية ويكون دو 
 (1)تأثير مركزه القانونية بالقرار . الشأن عمى بينة من مدى

كما قضت محكمة القضاء االداري بان: يكفي لتوفير قيام العمم اليقيني في  حق المدعي 
ثره عميو وال وجو بعد ذلك ار ومركزه القانوني بالنسبة لو وأان يكون قد عمم بصدور اقر 

ن يطعن عميو في إمكانو إمن عيب ما دام أنو كان في لمتحري لعدم عمم بما شاب القرار 
 د بعد ان يثبت مركزه القانوني منو.الميعا

 الفرع الثاني: أن ال يكون ضنيا وال افتراضيا
بو   ذا كانت فكرة العمم اليقيني تعني في جممتيا سريان اقرار االداري في حق المخاطبةإ

تطبيقا وشيوعا فان  خران ىما أىم وسائل العمم بالقرار و أكثرىادون نشره وتبميغو ، وىذا اآل
ن المعني بالقرار  صار االداري في حق المعني ال يتحقق إال إذا تم التأكد أ سريان القرار
عدم اتباع  اجراءات النشر والتبميغ من جانب االدارة كان يحصل لو العمم   عالما بو رغم

وم عمى ال يق يو عن طريق الشخص تابع لنفس الجية مصدرة القرار  وىذا العمم بالقرار
فكرة الفرضية أو االحتمال أو الظن بل يقوم عمى فكرة القطع والتأكيد ان المعني عمم 

. وىنا في ىذا الشرط (2)بنظرية العمم اليقيني.ولذلك سميت النظرية فقيا وقضاء  بالقرار
العمم بالقرار يكون عمما حقيقيا تاما بقيام الدليل القاطع ، بحيث ينفي  يمكن ان تقوم ان

 الشك حول عمم الطاعن بدعوى القرار.
م ميما كان ىذا االحتمال فال تبني قرينة العمم بالقرار عمما يقينيا، عمى فرض احتمال العم

ي  لمقرار غير طار قضت المحكمة المصرية العميا، لألخذ بالعمم اليقينسويا ، في ىذا اإل
صاحب الشأن عمم اليقيني بتوفر ىذا الام الشك حول الثبوت بحيث يجب أن يالمبمغ اذا ما ق

نفسو ومن ثم فان عمم من ىم سواه بالقرار  ال يعني عمو بو حتى ولو كانوا من المقربين 
 إليو ولذلك ذىبت المحكمة العميا الى ان مجرد اعالن اخو أو والد صاحب الشأن بالقرار
وتنفيذه ال يقطعان بعممو بيذا القرار عمما يقينا  بقوم مقام النشر في حساب بداية ما ميعاد 
االعتراض اذ قد ال يطمعو أخوه او والده عمى القرار كما ان عمم وكيل صاحب الشأن 

                                                 
1
، @88:االداري ، انًصذر انقىيي نإلصذاراث انقاَىَيت، انقاهزة، عبذ انعشيش عبذ انًُعى خهيفت، دعىي انغاء انقزار  - 

 .=9?ص 
2
 .>9Aعًار بىضياف، انًزجع انسابق، ص   - 
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بالقرار ال يعني عممو بو فقد ال يبمغو الوكيل بالقرار أو يبمغو بو عمى نحو ال يحقق العمم 
 (1)بكافة عناصره . الكامل

خ وفي ىذا السياق ذىب قضاء محكمة القضاء االدارية المصرية في قرار ليا صادر بتاري
9A>A.8:.8@لقرار وتنفيذ مقتضاه بتعديل خوة المدعي با، إذ قضت : إن مجرد إعالن إ

أرض المدعي، ال يقطعان في عمم المدعي بمضمون اقرار يجمع عناصره ومحتوياتو ري 
داري، لتوافر العمم  الثاني وال يشترط القضاء اإل ،عالنيقينيا يقوم مقام النشر واإلعمما 

بمضمون القرار، أن يستظير الطاعن بنسخة من القرار، ان العبرة بالعمم بمضمون القرار 
بحيازة، وعميو يكفي ان يظير من سموك ىذا االخير او من اي طرف اخر احاطة عممو 

 (2)بجميع عناصر القرار.

 
 الفرع الثالث: ان يثب هذا العمم من تاريخ معين يمكن حساب ميعاد الطعن فيه: 

نظر لقصر آجال الطعن، خاصة منيا تمك المتعمقة بدعاوى تجاوز السمطة ، في القرارات 
والذي يمثل بتاريخ بداية سريان ىذه المواعيد  يكتسي  االدارية فان ثبوت العمم بيذه االخيرة

سريان ىذه المواعيد اىمية خاصة وقصوى، وعمى ذلك، ال يكتفي القضاء االداري بقيام 
بجميع عناصره ومحتوياتو لقول بإمكانية تطبيق نظرية افر العمم بالقرار ... الدليل عمى تو 
ع عمى ثبوت ىذا العمم في تاريخ أو يوم محدد ان يشترط قيام دليل  القاط (3)العمم اليقيني .

ومعموم  غير قابل لمتأويل أو الشك، وعميو، فان القضاء االداري  يرفض تطبيق نظرية 
العمم اليقيني متى لم يثبت تاريخ ىذا العمم بما ال يدع مجاال لمشك ولذلك يجب ان يتوفر 

ت انو تم في تاريخ معين ال يتسنى في العمم اليقيني التي يقوم مقام النشر والتبميغ ان يثب
حساب ميعاد رفع الدعوى اعتبارا من ىذا التاريخ فإن لم يثبت العمم بفحوى القرار المطعون 
فيو عمما يقينيا في تاريخ يمكن حساب الميعاد منو فال حجة في دفع بعدم  قبول الدعوى 

 (4)النقضاء ذلك الميعاد .

                                                 
1
 .=9@عبذ انعشيش عبذ انًُعى، خهيفت انًزجع انسابق، ص  - 

2
يع، انجشائز، ص يت ، دار انهذي نهطبع وانُشز وانتىساإلدارجزاءاث انًذَيت اريخ قاَىٌ اإلَبيم صقز، انىسيظ في ت - 

9<A.8<@. 
3
، @88:عبذ انعشيش عبذ انًُعى خهيفت، انقزار االداري في قضاء يجهي انذونت، انًصذر انقىيي االصذاراث انقاَىَيت،  - 

 .@=:ص 
4
 .A?، ص 889:سكُذريت، غاء ، دار انفكز انجايعي، اإلنفؤاد احًذ عايز، ييعاد رفع عىي اإل - 
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  يقينيالمطمب الثالث: تأصيل نظرية العمم ال
اذا كانت نظرية العمم اليقيني ىي نظرية قضائية من صنع مجمس الدولة الفرنسي، فإن 
المتتبع لما صدر عنو من احكام تطبيقا ليذه النظرية يجد انيا قد مرت بمراحل متعاقبة الى 

  (1)أن وصمت الى وضعيا الحالي.
فقد أخذ مجمس الدولة منذ مطمع القرن الماضي بالنظرية فقضى بأن العمم اليقيني بالقرار 
االداري يقوم مقام النشر والتوزيع، وفي حالة ثبوتو يسري ميعاد الطعن في القرار من تاريخ، 
ىذا العمم ، مستند الى اية قرينة يستنتج منيا عمم صاحب الشأن بالقرار، ومنيا طمب 

دارة إقرار من قبل اإلجباريا إالتي أصدرت تنفيذ القرار تنفيذا ر لمقرار من الجية الطعن تفسي
 عممو بالقرار محل الطعن .صاحب الشأن بسبق 
 croix)ن اصدر حكم في قضيةالمجمس  عمى األخذ بيذه النظرية إال أليذا استمر قضاء 

Exautifier) 
إلى سابقة في مسمك جديد لممجمس، إذ قضى بان العمم اليقيني الذي ال يستند  لذي عيدة

ان ليذه دء  سريان ميعاد لمطعن ويرى جانب من  الفقو نشر أو إلى تبميغ ليؤدي إلى ب
ة، منيا رعاية مصمحة األفراد، والن اعتماد ىذه الوسيمة أمر االتجاه الجديد مسوغات عد

التخفيض عن االفراد وتممس االعذار ليم من تأخير سريان يتنافى مع مجمس المتمثل في 
ه ىذا ، فمم يعتد بتنفيذ صاحب الشأن لمقرار يعاد ما امكن وقد وصل المجمس قضاءالم

راءات قضائية تتمثل في عممو بو عمما يقينيا، كما قضى بأن اتخاذ المدعى إج كقرينة عمى
رسالو عيدة لقاقامة دعوى أما مجمس الدولة يسمى قرار ال اضي يعزلو من الوظيفة ، وا 

لى نائب المحافظة، ال يعد ذلك كمو قرينة عمى العمم بالقرار ، وال بعد تبميغا خاطئا بذلك إ
 صحيحا لمطاعن يحسب منو ميعاد الطعن باإللغاء .

ىم األحكام التي تجمت فييا صرامة المجمس وتستمده في تطبيقو ليذه النظرية ولعل من أ
القضاء بأن تسمم صاحب الشأن الذي لم يبمغ بالقرار cuyomord ) (حكم في قضية

الصادر بفصمو نسخة من ىذا القرار وان قطع صرف راتبو الشيري بناء عمى ذلك ال يحل 
ومع أن مجمس الدولة قد عاد واخذ بالعمم اليقيني في حكم الحقا  ذلك كمو محل التبميغ

                                                 
1
، 9، انعذد >;ي، دراساث عهىو انشزيعت وانقاَىٌ، انًجهت اإلدار وانقضاء انفقه ُي فيانعهى انيقيي، َظزيت ذبيشذ انخان - 

 .9=9، ص ?88:



  الفصل األول                                                                ماهية نظرية العلم اليقيني
 

13 

 

ستندا في ذلك الى تظمم الطاعن صدر بعد بضعة أشير من الحكم الذي أشرنا إليو م
.وبرعم صدور أحكام اخرى اعتبرت تنفيذ القار تنفيذا ماديا أو توقيع عميو قرائن عمى تحقق 

 (1)العمم اليقيني .

أنو يبدو مستمرا عمى النيج ذاتو المتمثل في تضييق ما أمكن من نطاق تطبيق ىذه  الى 
النظرية وحصرىا في حاالت محددة تسري أغمبيا بحق االدارة والميل نحو احتالل وسائل 
العمم اآلخر محل العمم اليقيني وبخاصة لتبميغ، ومن الشواىد عمى ذلك انو أجاز تحديد بعد 

ي القرار االداري الذي يستند في صدوره الى حكم صادر من محكمة سريان ميعاد الطعن ف
االستئناف بتاريخ تبميغ ىذا الحكم الى المدعى كما قضى بأن المذكرة التي تم توقيعيا 
بمثابة عقد لمتطوع  في الخدمة في حضور صاحب الشأن تعد تبميغا لو ويستنتج بعض 

نو يميل الى احالل فكرة العمم شبو الرسمي، الفقياء من تحميل ىذه األمثمة لقضاء المجمس ا
خرون مرحمة انتقالية بين نظرية العمم اليقيني محل العمم اليقيني، وىي كما يرى آبالقرار 

 عمى اطالقيا وبين العمم الرسمي المنظم قانونا الذي ال يتأثر إال  بالنشر أو التبميغ . 
عد العمم اليقيني من بين وسائل بعد ولكن برغم من ذلك كمو نجد أن الفقو في فرنسا ال ي

سريان مدة الطعن باإللغاء فإن مجمس الدولة الفرنسي لم يتخمى عن نظرية العمم اليقيني، 
ن قمص نطاق تطبيقيا الى حد كبير.  (2)وا 

 المبحث الثاني: اثبات العمم اليقيني
إثبات حدود ىذا لعل أىم االشكاالت التي تثيرىا نظرية  العمم اليقيني ىي تمك المتعمقة ب

العمم لدى الطاعن وذلك باعتبارىا مسألة واقعية تعتمد أو تقوم أساسا عمى قرائن مستمدة 
من الواقع من جية ومن جية ثانية باعتبار األمر يتعمق  بمنازعة إدارية تتمتع فييا االدارة 
بوصفيا سمطة عامة مع ما ينجم عن ذلك من امتيازات تجعل الطرف اآلخر في ىذه 

منازعة طرفا ضعيفا ويقع عمال الثاني واجب حماية حقوقو ، وىي العممية التي لن تكفل ال
الطاعن أو المتقاضي االمن بذل القاضي كل العناية واالرتباط في تحريو عن الواقع وفي 

 تطبيق القانون.

                                                 
1
 .9:8.:=9بيذي، انًزجع انسابق، ص خانذ انش - 

2
 .:=9خانذ انشبيذي، انًزجع انسابق، ص  - 
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ثبات ىذا العمم أما ثانيا سنتناول ء إلى عبيتم دراستو من خالل التطرق أوال إوىو ما 
 ائل اثبات ىذا العمم.وس

 المطمب األول: عبء اثبات العمم اليقيني
دارة غير صارمة بتبميغ قراراتيا ذلك أن مسألة تبميغ ن اإلأ من المستقر عميو فقيا  وقضاء

 القرارات االدارية مي مسألة تقديرية تخضع لسمطة االدارة .
يقع عمى عاتق جية االدارة ويمكن اثبات  وأن عبء إثبات العمم اليقيني بالقرار االداري

العمم اليقيني بالقرار بجميع طرق االثبات ولكن ال يجوز اطالة االمد بين صدور القرار 
والطعن فيو بحجة عدم العمم بو عمما يقينيا نافيا لمجيالة فالمدة المحددة لمعمم بالقرار عمما 

باإلضافة الى االستدالل يقينيا تخضع لتقدير قاضي الموضع حسب ظروف كل حالة 
باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه مما يتفق معو توافر العمم بحكم 
المزوم من عدمو كذلك حيث يستوي في ىذا المجال من ثبت وجود خارج ارض الوطن ومن 

،  (1)ارلم يغادر وال من حالت دون عممو قوة قاىرة وقرينة الذي تخمقو في حقو ىذا االعتب
بحيث يرى االستاذ الدكتور عمار بوضياف ان عبء اثبات حدوث العمم اليقيني يقع عمى 
مسؤولية االدارة حيث قال: وعميو يقع عمى عاتق االدارة المعنية العبء اثبات واقعة العمم 

لك باألمر البسيط اليين عمييا فأفضل ليا أن بالقرار بمختمف اجزاءه ومحتوياتو ليس ذ
 ى النشر في حاالت وجوب  النشر والتبميغ عمى أن تكون  في وضعية صعبةلتبادر إ

ثار الناتجة تو لتستفيد فيما بعد باآلإلثبات العمم المعني بالقرار بمضمونو وبجميع محتويا
 .عن التطبيق نظرية العمم اليقيني  بالتالي قد تدفع بسقوط اجل الطعن في قرار محل العمم 

(2) 
اليقيني عمى عاتق االدارة  مثبات العمانور حمادة: انو يقع عبء  ذ محمدويقول األستا

باعتبارىا صاحبة المصمحة في ذلك ولمجية االدارية اثبات العمم اليقيني بكافة طرق 
وينتج عنو ، ونجد أن القضاء االداري استقر عمى ( 3)االثبات من قرائن وأدلة ووقائع محددة

ويندرج ىذا الموقف من القضاء  االداري في االطار ان عبء اثبات يقع عمى عاتق االدارة 
العام المتعمق  بمحاولة خمق توازن بين االدارة لما ليا من صالحيات وامتيازات السمطة 

                                                 
1
 .AA، ص ?88:، دار انُهضت  انعزبيت  ، انقاهزة  ،  شزيف يىسف حهًي خاطز، انقزار االداري - 

2
 .=9Aىضياف، انًزجع انسابق، ص بعًار  - 

3
 . >A، ص >88:سكُذريت، انقضاء ، دار انفكز انجايعي، اإل يحًذ أَىر حًادة، انقزاراث االداريت ورقابت- 
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العامة والمواطن أو الشخص العادي ف المنازعة االدارية والتي عادة ما تكون فييا االدارة 
 الطرف األقوى.

و  تطبيقا لمقواعد العامة في اإلدارة باإلضافة إلى كونات عمى ثبذلك أن إيقاع عبء اإل
االثبات  فيو مقرر في مقابل اطالق حريتيا في تبميغ أو عدم تبميغ قراراتيا باعتبار ذلك 
يدخل  في سمطتيا التقديرية وقد أطمق القضاء االداري ، ذات الحكم ففيما يخص تقرير 

استقر عمى ان عبء اثبات  العمم اليقيني  عبء االثبات عمم الطاعن اليقيني بالقرار إذا 
العمم يقع عمى عاتق االدارة ويتعين أن ينصب ىذا االثبات عمى جميع شروط األخذ بنظرية 

ن عمم الطاعن بالقرار ىو عمم كامل وشامل لجميع اليقيني إذ يقع عمى اإلدارة  إثبات أ
الحتساب المواعيد . فإذا عناصر القرار، وان ىذا العمم قد وقع في تاريخ معين ومحدد  

عجزت االدارة عمى إقامة الدليل عمى اثبات العمم ،رفض القضاء االداري  تطبيق نظرية 
 (1)العمم اليقيني  وبالتالي اعتبار الطعن خارج المواعيد لعدم انطالقيا

 المطمب الثاني: وسائل إثبات العمم اليقيني
يسمح لمقاضي بتحديد نقطة بداية سريان إن ثبوت العمم اليقيني  لدى  الطاعن بالقرار، 

مواعيد  الطعن  فيو ومن أجل معينة وجود ثبوت مثل ىذا العمم فإن القاضي يجب أن 
يرتكز عمى حدث معين عمى واقع  ذات طبيعة خاصة ، لمتأكد عمى حدوث ىذا العمم عمما 

 يقينيا. 

بالقرار عمما يقينيا، بكل  وعميو فإن االجتياد القضائي االداري في سبيل اثبات حصول العمم
وسيمة من طبيعتيا  اثبات  أو تبيان عمم الطاعن بالقرار محل الطعن والعبرة  في ذلك، 
ىي يصدى إمكان ىذه الوسيمة إقامة الدليل عمى قيام العمم بما ال يسمح بالشك أو  التأويل 

وسائل المقررة ، وعميو  لإلدارة أن تستند في اثبات حصول عمم الطاعن بالقرار خارج ال
قانونا ،ـ عمى كل واقعة أو قرينة يستشف منيا عمم صاحب الشأن بو، ولمقاضي تقدير مدى 
تحقق ىذه الواقعة أو  الوسيمة ، ومدى كفايتيا من حيث تحقيقيا لمغرض المرجو من 

 التبميغ.

                                                 
1
 .@9تىاو حذة، انًزجع انسابق، ص  - 
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ك حيث يتمتع  القاضي في ذلك بكامل سمطتو التقديرية، فمو أن يأخذ بيذه الوسيمة أو تم
كما  لو أن يرفضيا اعتمادا عمى مدى اقتناعو حول اعتبارىا دليال عمى قيام العمم اليقيني 

 (1)بالقرار، وحسب قوة ىذه القرينة  ، وذلك وفقا لمقتضيات وظروف النزاع وطبيعة الدعوى.
ويثبت العمم اليقيني بالقرار  في حق الطاعن  من واقع ما استقر عميو القضاء االداري ، 

 الت ثالث سنعرضيا بالتفصيل.في حا
 ل: إقرار الطاعن بالعمم بالقرارالفرع األو

عترافو بو في تاريخ معين يعد حجة الشأن بعممو بالقرار محل الطعن واإن إقرار صاحب 
عميو  من آثار قانونية تتمثل  امر  نادر الحدوث نظرا لما يترتب  عميو ودليال  ضده، وىو

 يخسر صاحب والشأن دواة لرقعيا بعد اآلجال التي تحسب من تاريخ  ثبوت ىذا في ان
 .(2).العمم

وما دام اإلقرار الصريح بالعمم اليقيني بصدور القرار أمر مستبعد الحدوث فإن القضاء 
حدوث العمم اليقيني من وقائع  تفيد إقرار  الطاعن ضمنا  يعممو  االداري  قد يتوصل الى

بصدور القرار، ومن ذلك ما ذىبت إليو  محكمة  القضاء االداري  من ان توقيع  المدعى 
عمى الطمبات المقدمة منو إلعطائو شيادة عن مدة خدمتو السابقة يدل عمى عممو بالقرار 

 (3)في تواريخ تقديمو ليذه الطمبات  الصادر بقبول استقالتو عمى وجو اليقين
لقرار وذلك بتقديمو تظمما الى كما يعد إقرارا ضمنيا  بعمم  الطاعن عمما يقينيا بصدور ا

دارة  حيث يفيد  ىذا التظمم عمم الطاعن بصدور القرار  بصورة قرر معيا االعتراض اإل
 عميو في صورة تظمم منو.
 الفرع الثاني: تنفيذ القرار

داري تنفيذا جبريا بحق الطاعن داري  عمى أن تنفيذ  القرار  اإلأحكام القضاء اإلاستقرت 
دون سبق نشره أو تبميغو بالقرار  دليال عمى عممو بو عمما  يقينيا وقرينة عمى معرفتو 
بمضمونو ، واعتبار  تاريخ بدء تنفيذ القرار  موعدا لبدء سريان ميعاد الطاعن باإللغاء 

                                                 
1
 . 9Aتىاو حذة، انًزجع انسابق، ص - 

2
 . ;9=ص 1986، غاء، دار انفكز انعزبي، انقاهزة، نول قضاء اإلداري ، انكتاب األاوي، انقضاء اإلسهيًاٌ يحًذ انطً- 

3
 .@9@عبذ انعشيش عبذ انًُعى خهيفت، انًزجع انسابق، ص  - 



  الفصل األول                                                                ماهية نظرية العلم اليقيني
 

17 

 

رار ال يعد دليال عمى عمم صاحب الشأن بالقرار ما لم يستوفي شروط ،غير أن تنفيذ الق
 (1) العمم اليقيني بالقرار كما سيق ذكره سالفا وىي:

 أن يكون العمم شامال كامال لجميع عناصر القرار. -

 أن يكون ال يكون ىذا العمم ظني وافتراضي. -

(2)أن يثبت العمم من تاريخ معين يمكن احتساب ميعاد الطعن فيو. -
 

 

 الفرع الثالث: مضي فترة زمنية طويمة عمى صدور القرار
ذىبت المحكمة  االدارية العميا في قضائيا الحديث الى أن طول المدة  بين صدور  القرار 
والطعن فيو باإللغاء يرجع عمم الطاعن عمما يقينيا  بيذا القرار حيث قضت بأن :" إطالة 

إقامة دعوى  اإللغاء ىو مما يرجع العمم  األمد  بين صدور  القرار محل الطعن وبين
 (3)بالقرار".

 المبحث الثالث : موقف الفقه االداري  من نظرية العمم اليقيني
سوف نتطرق في ىذا المبحث أوال  الى اآلراء المعارضة  لمنظرية وثانيا اآلراء  المؤيدة 

 لمنظرية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .@=9خانذ انشبيذي، انًزجع انسابق، ص  - 

2
 .9=9َبيم صقز، انًزجع انسابق، ص  - 

3
، ص >88:سهيًاٌ، َظزيت انعهى انيقيُي في انقضاء انجشائزي، يذكزة ياستز، جايعت يحًذ خيضز، بسكزة،  نعالوَت - 

:A. 
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 المطمب األول:  اآلراء المعارضة لمنظرية
غمب اآلراء الفقيية ىذه النظرية لمخاطرىا عمى حقوق األفراد ولما تنطوي عميو من أ أشاد

 مساوئ نستعرضيا فيما يمي في عدة نقاط:
إن جوىر نظرية العمم اليقيني  يتمثل  في أن  عمم صاحب الشأن بالقرار يقوم  مقام  -9

ة  وباجتياده الذاتي، فإنو النشر والتبميغ ، ولما كان  ىذا العمم  يأتي بوسائل الفرد الخاص
ال يصدق  عميو في كثير من األحيان وصف  العمم الحقيقي  ، فيو ال يعمم في الغالب 
بمضمون  القرار أو محتواه  ، وال يحيط بعناصره جميعا، فالعمم  ىنا فالعمم ىنا ىو عمم 

من  ظني أو افتراضي وليس عمما حقيقيا ، ويرد عمى ذلك بأن القاضي االداري يتحقق
 مدى توفر شروط العمم اليقيني  كافة، األمر الذي يوفر الحماية المطموبة لألفراد .

داري وفقا لمسمطة قرائن التي يستنتج منيا القاضي اإلشيدت ىذه النظرية عمى أساس ال-:
ح بين او التقديرية  عمم صاحب الشأن أو  عدم عممو بالقرار  ، وقد ثبت  أن القضاء  يتر 

 األخذ  بيذه  القرائن تارة، والتشدد  في تطبيقيا تارة أخرى.المرونة  في 
بالنظر لمرونة ىذه النظرية وعدم قياميا عمى أسس  محددة  قاطعة، ويرد عمى ذلك 
المدافعون عن النظرية بأن العمم اليقيني ال يقوم  وحده عمى القرائن، بل إن العمم الحاصل 

عمى اساس القرينة  واألمر  ال يختمف  في عن طريق النشر او التبميغ مبني ىو اآلخر 
 الحالتين.

                                                                                                               

إن ىذه النظرية ال تطبق إال حين يتخمف النشر أو التبميغ، وىنا يتحمل الفرد تبعات -3 
أو تراخييا عن القيام بواحد من أىم واجباتيا، إن ينبغي عميو أن  يجتيد   تقصير االدارة

 (1) في معرفة  القرار الذي  يمسو ، ومعرفة مضمونو وعناصره كافة.
إن ىذه النظرية غير مشروعة، لخروج المحكمة من اختصاصيا وعدم ضمان حق ->

ىو  نظرية العمم اليقينيمشروعية ن، ونرد عمى ذلك بالقول إن أساس الدفاع لصاحب الشأ
من مصادر مبدأ المشروعية ، فيي نظرية قضائية أسوة القضاء الذي يعد مصدرا ميما 

بأغمب  نظريات  القانون االداري الذي يوصف بأنو قانون قضائي، ولو سايرنا  ىذا 
فإن التطبيقات   المشروعية، أما حق الدفاع المنطق لوصفنا جميع تمك النظريات بعدم

                                                 
1
 .:=9خانذ انشبيذي، انًزجع انسابق، ص  - 
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مصان ألصحاب الشأن، وبان القضاء يثبت من تحقق العمم اليقيني ، نو ية تشيد بأالقضائ
ويتشدد في إثبات حصولو، ويتيح ألصحاب  الشأن بعض االدعاء بوقوعو، ال بل أن 

 (1)رة.اليقيني تجاه اإلدااألفراد في حاالت  غير قميمة ىم الذين  يتمسكون  بالعمم 
 نظريةالمطمب الثاني: اآلراء المؤيدة لم
لى نظرية العمم اليقيني، إال ىناك من أيد النظرية  لما بالرغم من االنتقادات التي وجيت إ

 تنطوي عميو من مزايا ، سنعرضيا في عدة نقاط كالتالي:
واألوضاع ار المراكز إن نظرية العمم اليقيني تضمن حقوق األفراد ، إذا تعمل عمى استقر -9

من الزمن، فأعمال ىذه النظرية يقتضى   ئيا معمقة أو ميددة  فترة طويمة وثباتيا، وعدم  بقا
، ينقضي ىذا الحق بانقضائيا، وتتضح  ان مدة اإللغاء بالطعنتحديد تاريخ معين لسري

أىميتيا  بشكل خاص عندما  تتراخى االدارة أو  تيمل في نشر أو تبميغ قراراتيا عمدا أو 
رية التي تنشر وال تبمغ  ألصحاب الشأن كالقرارات دات اإلإىماال ، وفي حالة بعض القرارا

 الضمنية والسمبية.

  

أيضا، وىو ما سمكو  دارة مم اليقيني ال تطبق عمى األفراد فحسب بل عمى اإلإن فكرة الع-:
تضييا المصمحة العامة، ة جدا تقالفرنسي، الذي طبقيا ضمن حدود ضيقمجمس الدولة 

طعن باإللغاء في القرار ستقر قضاء المجمس عمى أن مدة الفبالنسبة لإلدارة العامة ا
جاز إثبات ىذه الواقعة  بطرق  وم وصول  القرار  إلى وحوزتيا، وأتبدأ من ياإلداري 

االثبات  كافة، أما المجالس االدارية التي خولت قانون االختصاص بإصدار قرارات ادارية 
ومجالس المحافظات ومجالس المؤسسات العامة، فقد عد مجمس الدولة البمدية  كالمجالس

، وعمى إلماميم بمضامينيا بحكم الصادرة عن مجالسيم أعضاءىا عمى عمم أكيد بالقرارات 
قرار سياميم  في أ ىا، وذلك من تاريخ الجمسة التي  تم دعوتيم لحضورىا أو التي مناقشتيا وا 

باإللغاء تسري بالنسبة إلييم من الطعن في ىذه القرارات  فإن مدةشاركوا فييا فعال ، وليذا 
  (2)يوم  صدور القرار.

 

                                                 
1
 .;=9خانذ انشبيذي ، يزجع سابق، ص  - 

2
  .;=9خانذ انشبيذي، َفس انًزجع انسابق، ص  - 
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 مجاالت تطبيق نظرية العمم اليقيني :الفصل الثاني 

 

اإلداري الجزائري نظرية العمم اليقيني منذ نشأتو  في العديد من الحاالت وىو تبنى القضاء 
ما يظير من أولى تطبيقات الغرفة اإلدارية لممجمس األعمى سابقا وعمى مستوى  أيضا 

تدل عمى مجمس الدولة إذا طبق بدوره نظرية العمم اليقيني في العديد من الحاالت والتي 
اري الجزائري عمى موقف محدد ومعين من األخذ بالنظرية دعدم  استقرار  القضاء اإل

وعمى ىذا، وىنا فإن التساؤل  الذي يثور في ىذا المجال ىو: ما ىي الحاالت التي طبقت 
فييا  نظرية العمم اليقيني ؟ ولإلجابة  عن ىذا  التساؤل خصصنا ىذا الفصل الستعراض 

 ية العمم اليقيني وكيفية تكريسداري نظر الحاالت التي طبق فييا القضاء اإلمختمف 

وىو ما سنتناولو من خالل تقسيميا ليذا الفصل الى مبحثين حيث نتطرق في  (1).تطبيقيا
 المبحث األول: مجاالت وحاالت تطبيق نظرية  العمم اليقيني.

في  الجزائر لنظرية    أما المبحث الثاني: فسنتطرق  فيو الى كيفية تكريس  القضاء االداري
 العمم اليقيني.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 . 07ذىام حسج ، الورجع الساتق، ص - 
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 ول: حاالت قبول تطبيق  نظرية العمم اليقينيالمبحث ال 
الدعاوى  تمك  داري الجزائري عمى تطبيق نظرية العمم اليقيني في مجاللقد أخذ القضاء اإل
االداري  طبق يضا في مجال القرارات االدارية نجد أن القضاء ألغاء، و المتعمقة بدعوى اإل

بالنسبة لمقرارات  يضا أو قرارات الفردية دون التنظيمية بالنسبة لماليقيني نظرية العمم 
داري طبق ىذه النظرية  بالنسبة ون  الضمنية  وكذا نجد القضاء اإلالصريحة  د

 و  بالتفصيل.ينألشخاص العاديين، وىو ما سيتم تبل
 يني من حيث الدعاوى:المطمب الول: مجال تطبيق نظرية العمم اليق

تتنوع الدعاوى التي  ترفع  أمام القضاء االداري  ومن بين ىذه الدعاوى نجد دعوى  
نظرية العمم اليقيني فيما  دون  غير من داري بتطبيق اإل لتي خصيا القضاءاإللغاء ا

 الدعاوى  األخرى.
لغاء وتبيان خصائصيا وثانيا  سوف لى تعريف دعوى اإلإوفي ىذا الصدد سنتطرق أوال 

  .غاءلاإلظرية  العمم اليقيني  في دعوى  نتطرق الى تطبيق  ن
 الفرع الول: تعريف  دعوى  االلغاء  وخصائصها 

 أوال:  تعريفها:
أمام  إحدى  نيا: "الدعوى القضائية المرفوعة أرفيا الدكتور محمد الصغير بعمي بع

التي تستيدف إلغاء قرار  إداري بسبب عدم مشروعيتو لما دارية الجيات القضائية  اإل
 (1)يشوب أركانو من عيوب".

كما عرفيا  الدكتور عمار بوضياف، أنيا:" دعوى قضائية ترفع  أمام الجية القضائية  
المختصة  بغرض الغاء قرار اداري  غير مشروع طبقا  إلجراءات خاصة محددة  

 (2)قانونا".

 
 
 

                                                 
1
 . 31، ص 2007لغاء، زاال العلىم للٌشر والرىزَع، عٌاتح، هحوس الظغُر تعلٍ، زعىي اإل- 

2
 .48، ص 2009غاء، زار الجسىر ، الجسائر ، لعوار تىضُاف، زعىي اإل - 
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 وى االلغاء:ثانيا: خصائص دع
 دارية  األخرى نذكر منيا:ئص  تميزىا عن الدعاوى اإلغاء مجموعة من الخصالاإللدعوى 

 لغاء دعوى قضائية: دعوى ال -1
نما ىي دعوى قضائية إفيي ليست مجرد طعن   داري  وا 

  أمام سمطة قضائية 08/09الكممة ترفع وفقا لقانون االجراءات المدنية رقم معنى  بأتم
 (1)نو  غير مشروع.أت  بأداري إن ر تممك الحق في إعدام  القرار اإل

 دعوى االلغاء تحكمها اجراءات خاصة:-2
لقد بات من الضروري اخضاع دعوى االلغاء إلجراءات خاصة نظرا ألن سمطة اقاضي  

مكانية استبدالو بغيره من إداري المطعون فيو دون وى االلغاء ىي إعدام القرارات اإلفي دع
لى زوال إتؤدي ة ي غاية الخطورة فيي سمطة إعداميالقرارات نظرا الى نتائجيا التي  ىي ف

عوى في الوسط القرار مما قد يمس بالمراكز القانونية، زيادة  عمى ذلك سعة انتشار ىذه الد
 رامية.جلى الكثير  من األحكام اإلإع الجزائري إلخضاعيا ر القضائي دفعت المش

 دعوى االلغاء دعوى موضوعية:-3
براز ا  فيو كوثيقة قانونية و ر المطعون بالقران ييتم ألغاء من الواجب عمى رافع دعوى اإل

عيوبو دون االىتمام بالشخص المصدر لمقرار فيذه الدعوى تتميز بالطابع العيني أو 
حماية  مصمحة شخصية بل تيدف الى حماية  الموضوعي ، فدعوى االلغاء ال تيدف الى

لغاء القرار غير المشروع يحقق إن  ألمبدأ المشروعية القانونية والنظام  العام في الدولة ، 
 (2)مصمحة عامة.

 لغاء دعوى مشروعة:دعوى ال -4

                                                 
1
 .80، ص 2010وهٌازعاذها ، هطثىعاخ هرُر االجرهاز القضائٍ،  عسرٌ السَي، االعوال االزارَح - 

2
، ص 2005زارج، الوطثعح العرتُح الجسائرَح ، ، الرقاتح القضائُح علً أعوال اإلاتى تكر طالح تي عثس هللا - 

403.402. 
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إعدام القرارات الغير مشروعة،  ألن اليدف منيا ىو الحفاظ عمى مبدأ المشروعية من خالل
ليا سواء دارية غير المشروعة أيا كانت الجية المصدرة إلالغاء القرارات إقاضي سمطة فا لم

 (1)المشروعية. ألدولة القانون والمحافظة عمى مبدكانت مركزية أو محمية وىذا تكريسا 

 الفرع الثاني: تطبيقات نظرية العمم اليقيني في مجال دعوى االلغاء:
سنقوم بعرض بعض القرارات القضائية المتعمقة بدعوى االلغاء التي طبقت من خالليا 

 نظرية العمم اليقيني .
قضية  122قرار الغرفة الرابعة فيرس  28/02/2000قرار مجمس الدولة الجزائري بتاريخ 

مكرر من  169المادة  السيدة "ماني خديجة" ضد والي والية المسيمة بقولو " وحيث ان
قانون  االجراءات التي تنص عمى انو ال يقبل أن يرفع الطعن إال خالل  أربعة اشير 
التابعة لتبميغ القرار المطعون فيو أو نشره وىذا ما يجعل ىذا الميعاد من النظام العام ىذا 

 ن المستأنفين كانوا عمى عممأالممف ب ومن جية أخرى  يستخمص  من عناصر من جية
 (2)...".1992عمما يقينيا  بالقرار  المطعون  فيو منذ 

الغرفة الثالثة قضية )ب.ع( ضد والى  08/03/1999وكذلك قرار مجمس الدولة  بتاريخ 
 08/01/1988والية سكيكدة والتي جاء فيو"حيث ثبت من خالل الحكم الصادر بتاريخ : 

م عمما يقينيا بصدور ف عمأن المستأن 16/06/1988عن محكمة الحروش والمبمغ لو في 
دارية المطالب بإلغائيا وان طعنو  ىذا بعد فوات االجل  القانوني غير مقبول القرارات اإل
 شكال...".

 

ويتضح من الحيثية السابقة ان مجمس الدولة الجزائري قد أخذ بنظرية العمم وطبقيا في ىذا 
المستأنف قد عمم عمما يقينيا بالقرار بمناسبة حكم صدر  الطعن والذي اعتبر فيو ان

وبالتالي  16/06/1989عن محكمة الحروش والذي بمغ لو في  08/01/1988بتاريخ: 
فإنو طعن في تمك القرارات خارج اآلجال  القانونية  وىو ما يفسره عدم قبول  الطعن 

 (3)شكال.
 

                                                 
1
 .80عسرٌ السَي، ًفس الورجع الساتق، ص  - 

2
 .37لعالوًح سلُواى، الورجع الساتق، ص  - 

3
 38لعالوج سلُواى،الورجع الساتقض.- 
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  ني من حيث القرارات  االداريةالمطمب الثاني: مجال تطبيق نظرية العمم اليقي

دارية أىم امتيازات السمطة العامة، حيث تمارس بواسطتيا جل نشاطاتيا  تمثل القرارات اإل
، وفي ىذا الصدد   وبطريقة  ترتب الحقوق  وفرض االلتزامات بإرادتيا المنفردة  والممزمة

فييا بمبدأ المشروعية التزاما   داري تنفذ السمطة العامة  إما بسمطة مقيدة تمتزمفإن القرار اإل
ومنو سوف نتطرق الى مطمبنا ىذا الى تعريف القرار االداري وتبيان  1تاما مطبقة لمقانون

 خصائصو ومن ثم التطرق الى تطبيقات نظرية  العمم اليقيني في  القرارات االدارية.
 داري وخصائصهول: تعريف القرار الالفرع ال 

 " أنو:" كل عمل اداري يحدث تغيرا  في األوضاع  القانونية القائمة.عرفو الفقيو "بونار
دارة باستعمال سمطتيا في تعديل " العمل  الذي  بواسطتو تقوم  اإلكما عرفو "روفيرو" أنو:

 (2)المراكز القانونية بإرادتيا المنفردة".

ا من سمطة  كما عرفو عزري الزين أنو: " اعالن االدارة عن ارادتيا الممزمة  بما لي
بمقتضى  القوانين  والموائح بقصد  انشاء أو تعديل أحد المراكز القانونية يكون  ممكنا  

 وجائزا  قانونا، وكان  اليدف منو تحقيق المصمحة  العامة".
داري  نستيل ذكرىا إلاسابقة الذكر تتضح خصائص القرار خالل التعاريف  المن و 

 باختصار:
 أنو عمل قانوني نيائي. -1

 يصدر باإلرادة  المنفردة  من سمطة  ادارية  وطنية. -2

 (3)ثارا قانونية.آأنو يرتب  -3
 الفرع الثاني: تطبيق نظرية العمم اليقيني في مجال القرارات الفردية دون التنظيمية

بأشخاص معينين بشخص معين بذاتو أو قرارات الفردية ىي تمك القرارات التي تتعمق ال
 (4)برخصة  البناء، أو  بتعيين موظف.  المتعمقبذواتيم، كالقرار 

                                                 

-
1
 11عسرٌ السَي، الورجع الساتق، ص  

2
 .07، ص 2005سكٌسرَح، اإلزارٌ، زار الجاهعح للٌشر ، هحوس فؤاز عثس الثاسظ، القرار اإل - 

3
 .12عسرٌ السَي،  الورجع الساتق، ص  - 

4
 .38، هظر، ص 2004ورقاتح القضاء، زار  الفكر الجاهعٍ،   االزارَحهحوىز اًىر حوازج، القراراخ  - 
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التنفيذية والتي  تطبق عمى  عن السمطة أما القرارات التنظيمية فيي تمك القرارات الصادرة 
نما  ألفراد أي  أنيا امحدد سالفا من  عدد غير تخاطب  أشخاص غير معينين  بذواتيم وا 

 (1)بصفاتيم  وال تتعمق بفرد أو مجموعة أفراد  محددين سمفا.

ومن ىنا نجد ان مجمس الدولة  الفرنسي رفض تطبيق  نظرية العمم  اليقيني عمى القرارات  
 (2)التنظيمية  عمى عكس  ذلك طبقيا عمى القرارات  الفردية.

داري الجزائري من خالل مجموعة  من القرارات الصادرة عن ا ما سار عميو القضاء اإلوىذ
ظرية العمم اليقيني  فيد دعوى الثاني في تطبيقات نمجمس الدولة التي ذكرىا في الفرع 

داري نظرية رارات التي طبق  عمييا القضاء اإللغاء وىذا ما يوضح  لنا ان أغمبية  القاإل
العمم اليقيني  ىي قرارات صادرة في مواجية أفراد معينين بذواتيم وفي ىذا المجال فقد ذكر 

لعمم اليقيني ال تطبق إال بخصوص القرارات  الدكتور "جورجي شفيق  ساري" أن:" نظرية  ا
الفردية ، فالعمم اليقيني  ال  يغني عن النشر في القرارات التنظيمية أي الموائح، ألنيا 
بطبيعتيا توجو الى عدد غير محدد من األفراد ، ولو  طبقنا نظرية العمم اليقيني بالنسبة ليا 

 (3)غير مقبولة ".فإنو يؤدي الى نتائج  غير منطقية وغير دقيقة و 
وفي ىذا الصدد يعد سبب استبعاد تطبيق نظرية العمم اليقيني  عمى القرارات التنظيمية في 
ان وسيمة  العمم بيذه القرارات ىو النشر، وان العمم بالقرار  بيذا الطريق ال يعد أن يكون  

لتاريخ مبني  عمى مجرد قرينة  قانونية ىو اآلخر، ومن ثمة يكون من الصعب تحديد ا
الذي حدث فيو ىذا العمم بدقة في حالة إعمال نظرية العمم اليقيني وىو  ما يعد  شرطا 

 (4)ضروريا لألخذ بيا.

 

 

 

 

                                                 
1
 .14عسرٌ السَي، ًفس الورجع ، ص  - 

2
 .13ذىام حسج، الورجع الساتق، ص  - 

3
 .41لعالوًح سلُواى، الورجع الساتق، ص  - 

4
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: تطبيق نظرية العمم اليقيني عمى القرارات الصريحة دون  لثثاالفرع ال
 الضمنية

يعتبر نفاذىا  القرارات الصريحة ىي تمك القرارات التي تخضع فييا اإلدارة عن موقفيا بحيث
إذ يبدأ ميعاد دعوى  (1)في حق اإلدارة من تاريخ صدورىا بصفة نيائية و ىو األصل

اإللغاء في السريان بالنسبة ليذا النوع من القرارات إما عن طريق الشد أو التبميغ أو العمم 
 اليقيني.

يمكن العمم بيا  أما القرارات الضمنية فيي قرارات ال تقبل بطبيعتيا الشد أو التبميغ كما ال
وعميو فالقرار الضمني ىو " وىو القرار الذي يستنتج من تصرف  (2)عن طريق العمم اليقيني

معين يحدد القانون المدة و النتيجة ومثال ذلك عدم إتخاذ اإلدارة موقفيا بعد فوات األجل 
.(3)المحدد في القانون وىنا يكون أما قرار ضمني بالموافقة أو قرار ضمني بالرفض  

ومثال ذلك إعتبار فوات مدة ثالثة أشير من تقديم التظمم لإلدارة وعدم جوابيا بمثابة رفض 
(4)من قانون اإلجراءات المدنية 279لو طبقا لما ىو مقرر من المادة   

 ثالثا: تطبيق نظرية العمم اليقيني عمى القرارات الهيئات التداولية

ي جمعية تداولية ينجم عن سريان ميعاد أقر مجمس الدولة الفرنسي أن مساىمة الطاعن ف
(5)الطعن في المداولة المتخذة إثرىا من تاريخ ىذه المداولة  

وقد طبق مجمس الدولة الفرنسي ىذه النظرية في بداية األمر عمى مستشاري الجمعيات 
عمى أعضاء المجالس البمدي ليوسع بعد ذلك مجال تطبيقيا ليشمل كل  ومن ثم العامة

ي الييئات التداولية ويعتبر مجمس الدولة الفرنسي أن ميعاد الطعن في ىذه المستشارين ف

                                                 
 15عسرٌ السَي الورجع الساتق ص - 1
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المداوالت ىو تاريخ المداولة التي دعى إلييا أعضاء ىذه الييئات بصفة نظامية أو التي 
(1)شاركوا فييا شخصيا  

في قضية بوعمي  19/02/2001وىذا ما ذىب إليو مجمس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 
والي سوق أىراس زمن معو. الزين ضد  

حيث أنو بناءا عمى  عمى عريضة مودعة بكتابة ظبط مجمس الدولة بتاريخ 
أستأنف المدعي بوعمي الزين القرار الصادر عن مجمس قضاء  15/03/1999

وقضى بعدم  قبول العريضة شكال ،وذلك  07/11/1998قسنطينة،الغرفة اإلدارية بتاريخ 
والية سوق أىراس ورئيس دائرة  المستأنف عمييم إلى في الدعوى التي أقاميا ضد 

وروش  ورئيس المجمس الشعبي البمدي لبمدية الرقوية ،ممتمسا إبطال محضر التنصيب امد
2/3/1998الصادر بتاريخ

(2)  

إتخذ المجمس الشعبي البمدي  01/09/1998و تتمخص وقائع ىذه القضية انو بتاريخ :
مداولة تم بموجبيا إختيار رئيس البمدية من بين المنتخبين ولقد كان السيد  لبمدية الرقوية

بوعمي الزين عضوا في ذلك المجمس و أنو شارك في المداولة ووقع عمييا غير انو رفع 
دعوى تجاوز السمطة ضد محضر التنصيب أمام الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء قسنطينة 

قضت فيو  بعدم قبول العريضة شكال فرفع  7/11/1998فأصدرت ىذه األخيرة قرارا في 
إستئناف أمام المجمس الدولة و الذي قضى بتأييد القرار المستأنف مسببا قراره في أن 

المعني في أجل الشير المنصوص عميو في ا المداولة الصادرة عن البمدية لم يطعن فيي
45/3المادة

ولة عمما يقينيا لكونو من من قانون البمدية و أن المعني كان عالما بالمدا (3)
 (4)الموقعين عمييا عضوا بصفتو عضوا في المجمس الشعبي البمدي الذي إتخذ تمك المداولة

. 

                                                 
 14ذىام حسج ،الورجع الساتق ص  - 1
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وخالفا عن المادة المذكورة أعاله نجد بأن مجمس الدولة أخذ بنظرية العمم اليقيني بالمداولة 
مداولة و انو أمضى لكون المستأنف كان عضوا في المجمس الشعبي البمدي المتخذ لتمك ال

عمييا مع اآلخرين و بالتالي فإن أجل رفع دعوى اإللغاء  ال يبدأ بالنسبة لو من التعميق بل 
من يوم توقيعو عمى ذلك القرار بالتالي ال حاجة إلنتظار تعميقو فالتعميق يقصد بو إعالم 

لسمطة و ليس الغير أي الذين لم يشاركوا في المداولة ،حتى يتسنى ليم رفع دعوى تجاوز ا
  (1)ألعضاء المجمس المتخذين لمقرار و الذين ىم عمى عمم بو منذ التوقيع عميو

 المبحث الثاني : حاالت تطبيق نظرية العمم اليقيني

طبق القضاء اإلداري الجزائري نظرية العمم اليقيني وذلك من خالل عن عدم استقراره حول 
و أما في المطمب الثاني سنتكمم عن  شروط تطبيقيا وىو ما سنبينو في المطمب األول

 الحاالت التي لم يطبق فييا القضاء اإلداري نظرية العمم اليقيني .

 المطمب الول: توسع القضاء الداري في تطبيق نظرية العمم اليقيني 

أخذ القضاء اإلداري الجزائري بتطبيق نظرية العمم اليقيني بشكل واسع في العديد من 
التي يأخذ فييا القضاء اإلداري بيذه  تان أساسيتانحال يحيث سنبين في مايمالمجاالت ب
 النظرية .

 الفرع الول: حالة العمم بوجود القرار الداري خارج إي إجراء قضائي

وفي ىذه الحالة يأخذ القضاء اإلداري بأي قرينة يستنتج منيما عمم الطاعن بالقرار وبذلك 
قرار الطعن عمما يقينيا وذلك من خالل إعترافو بالقضاء اإلداري أن الطاعن عمم  يعتبر

 (3)وفي ىذا الصدد قضت  الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا في قرار ليا  (2)بوجود القرار
:" ...أن المدعي في الطعن عمم بوجود القرار المطعون فيو عمى 18/07/1991بتاريخ 

و من خالل  تنفيذه لمقرار. ا ىذا حسب إعترافي 1985ل خالل سنة األق  
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لغرفة اإلدارية لممحكمة عن ا 1985-06-15وىو ما يظير من القرار الصادر بتاريخ 
دفع حصة أولى من  30/12/1981قضت ..... أن المدعي ال ينازع أنو بتاريخالعميا 

ديد يعني بالضرورة أنو كان عمى عمم المبمغ اإلجمالي المطالب بدفعو .....و أن  ىذا التس
من تاريخ عممو بيذا ،العمل بطرق الطعن  االضريبي وأنو كان عميو و إبتداء بيذا التحصيل

(1)القانونية إللغاء سند التحصيل أو طالب التخفيض....."  

أن التظمم اإلداري يعد قرينة عمى عمم الطاعن بالقرار  مجمس الدولة إعتبر كذلك نجد أن
"...حيث أن القرار المستأنف اعتبر  23/04/2001وذلك من خالل قرار الصادر في 

المستأنفين قد عمموا بالقرار المطعون فيو عمما يقينيا ،و أن العمم الثاني من الرسائل التي 
التي وجيتيا المندوبية الزراعية لمدار وجيوىا لموالي في شكل تظمم ،زيادة عمى الرسائل 

مكرر من قانون اإلجراءات  169البيضاء تدعيما لموقفيم ودفاعا عن ظروفيم فالمادة 
المدنية لم تشترط التبميغ الشخصي لممعني بالقرار،ولكنيا اشترطت لسريان األجل ثبوت 

صل بيا القرار إلى التبميغ أو النشر،و النشر الذي تتحدث عنو المادة ىو الوسيمة التي ي
صاحبو ويثبت عممو بو التظمم من القرار ىو قرينتو عمى العمم الذي حصل عن طريق 

.(2)النشر كما في قضية الحال...  

 الفرع الثاني :العمم بالقرار الداري أثناء خصومة قضائية غير إدارية

مدنية أو خصومة ويقصد  بيذه الحالة ىي التي يحدث فييا عمم الطاعن بالقرار خالل 
ر القضاء اإلداري صدور الحكم بعدم اإلختصاص من الجية المدنية يق جزائية ،وفي ذلك

(3)قرينة عمى قيام العمم اليقيني لدى الطعن باإللغاء ضده  

  

 المطمب الثاني : تقميص القضاء الداري في تطبيق نظرية العمم اليقيني
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التطبيق الواسع لنظرية العمم اليقيني ب خذاإلداري الجزائري التقميص من األحاول القضاء 
قضاء الدولة حاليا وىذا ما  في  وأسواء في قضاء الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا سابقا 

 سنبينو من خالل عرض بعض القرارات التي تدل عمى موقفو من األخذ بيذه النظرية.

قضاء الغرفة الدارية بالمحكمة العميا سابقا من طرفالتقميص  :الولالفرع   

بالرغم من تبني الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا سابقا لنظرية العمم اليقيني في الكثير من 
الحاالت إما أن ىذا لم يمنعيا من التخمي عنيا  في حاالت كثيرة من خالليا التقميص من 

ارمة لألخذ بيذه النظرية كوسيمة مجاالت وحاالت تطبيقيا وىو ما جعميا تضع شروط ص
بديمة لمتبميغ القانوني الذي يترتب عميو بداية سريان مواعيد الطعن باإللغاء ضد القرارات 

  (1)اإلدارية

فقضت بعدم تطبيق نظرية العمم اليقيني بالقرار الغير مبمغ قانونا إال متى كان ىذا العمم 
ع وذلك من خالل قرارىا الصادر بتاريخ بيذا القرار عمما يقينيا ثانيا بالدليل القاط

فصال في قضية )ّز،م( ضد والي والية الجزائر ومن منعو" حيث أنو  01/04/1993
وحينئذ فإن النظرية التي أسسيا اإلجتياد القضائي و المتعمقة بالعمم اليقيني يجب تطبيقيا 

ثبت بأن المعني بشكل محدود جدا، وبتقديم الدليل القاطع الذي ال يمكن رفضو و الذي ي
 بالقرار قد عمم  بال منازع بالقرار المطعون فيو.

حيث انو وفي دعوى الحال ،فإن مجرد وجود الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس 
 اليمكن أن يشكل الدليل عمى عمم الطاعن بالقرار المطعون فيو..."

البميدة و بوزيان نعو ضد والي في قضية م 07/11/1999كما قضت في قرار ليا بتاريخ 
رية العمم اليقيني بشكل ظضائي لممحكمة العميا طبق دائما نياد القت..حيث أن اإلج"

 محصورا جدا و أن تطبيقيا يتطمب عمما غير مبيم ثابت بمستندات رسمية.
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أنو في دعوى الحال فإن عمميات الخير ال يمكنيا أن تشكل الدليل الواضح و الرسمي  حيث
(1)"لمعمم بالمقرر المطعون فيو...  

ومما يتضح من خالل عرضنا ىذه القرارات أن القضاء الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا 
قضاة  إقتناع مموقف يدل عمى عدسابقا قد رفض تطبيق نظرية العمم اليقيني و الذي يعتبر 

الغرفة من فعالية نظرية العمم اليقيني. هىذ  

التقميص من طرف قضاء مجمس الدولة :الفرع الثاني   

نجد أن موقف مجمس الدولة ال يختمف عن موقفو الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا سابقا ، 
بحيث نجد أن مجمس الدولة ىو أيضا تخمى أن تطبيق نظرية العمم اليقيني في العديد من 

تطبيق نظرية العمم اليقيني إلى الحاالت حيث بمغ القضاء اإلداري في مجال تشديده لشروط 
النظرية إذ قضى بقصر وحصر وسائل العمم بالقرارات اإلدارية في ذلك حد إنكار ىذه 

 المقررة قانونا دون غيرىا.

في قضية مييوبي عبد  23/04/2001حيث جاء في قرار مجمس الدولة الصادر بتاريخ 
مكرر  169النور زمن منعو ضد والي البويرة نجد مجمس الدولة قد تمسك بأحكام المادة 

أنو إن لم يطعن في  1966يونيو 8المؤرخ في  66/154ات المدنية رقم من قانون  اإلجراء
 اآلجال المقررة بالمادة السالفة الذكر ،يعتبر طعنو غير مقبول  شكال.

وقد جاء في حيثيات القرار"...حيث ان قضاة الدرجة األولى رفضوا الطعن بإبطال القرار 
ن طرف المستأنفين بسبب أنو المرفوع م 20/05/1996المتخذ من طرف الوالي بتاريخ 

جاء متأخرا أي بعد فوات األجل المقررة قانونا ومقدرة بأربعة أشير لكن حيث أن أجل 
الطعن يبدأ سريانو إنطالقا من تبميغ القرار المطعون فيو ،و أن والي البويرة ال يقدم أي 

و أنو في غياب  دليل عمى التبميغ الموجو إلى المستأنفين بعمميا بالقرار المتخذ من طرفو
(2)ىذا التبميغ فإن أجل الطعن يبقى مفتوحا  
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ومن خالل القرار السابق نجد أن مجمس الدولة إشترط وجوب التبميغ الرسمي بالقرار  لبداية 
 سريان  مواعيد الطعن.

بأنو "... حيث أنو  19/4/1999وجاء أيضا في قرار مجمس الدولة الصادر بتاريخ 
المعاد أن قضاة الدرجة األولى رفضوا الدعوى طبق لنص  يستخمص من بيانات القرار

مكرر من قانون إجراءات مدنية لكن حيث أنو  إستقر القضاء وبما أن القرار  169المادة 
قرار فردي، كان عمى المستأنف عمميا أن تبمغو لممستأنف تبميغا  موضوع النزاع ىو

 شخصيا..."

ر لصحة التبميغ أن يكون ىذا التبميغ شخصيا وعميو فقد إشترط مجمس الدولة في ىذا القرا
وىو موقف و إن رأى فيو البعض أمرا مبالغا فيو تأسيسا عمى كون قانون اإلجراءات 

المدنية يبيح التبميغ إلى غير شخص المعني ، فقد رأى فيو البعض اآلخر عين الصواب 
 اتباإلستناد عمى ما لإلجتيادمعيا،وذلك  عارضت،إذ إعتبروه إثراء لمنصوص القانونية ال ت

من سمطة في خمق قواعد قانونية جديدة من جية وفي إثراء النصوص  ةالقضائية اإلداري
 القانونية الموجودة بما يفسرىا ويكمميا في صالح المواطنين من جية أخرى.

 إال أنو وميما يكن من األمر ،فإن المؤكد ىو أن إشتراط التبميغ الشخصي لمقرار اإلداري

فيو من الصرامة ماال يترك مجاال لمقول بإمكانية تطبيق نظرية العمم اليقيني بإعتبارىا تقوم 
  (1)أساسا عمى قرائن ال يمكن ان تقوم ميما كانت قوتيا مقام التبميغ الشخصي

و إلى جانب إشتراط التبميغ  الشخصي لمقرارات اإلدارية لبداية ريان مواعيد الطعن 
اري الجزائري في ذات السياق في الوسائل التي يثبت فييا حصول فييا،شدد القضاء اإلد

إلى إعتبار أن التبميغ 26/12/1999ىذا التبميغ إذ ذىب مجمس الدولة في قرار لو بتاريخ 
ال يثبت إال من خالل تقديم محضر موقع عميو من اإلدارة و المعني باألمر  بما يؤكد 

                                                 
1
، هجلح 160507هجلس السولح هي ًظرَح العلن الُقٌٍُ ،ذعلُق علً القرار رقن  رهضاى غٌاٌ،هىقف - 

 وها تعسها. 121،ص 2،2002هجلس السولح العسز،



مجاالت تطبيق نظرية العلم اليقيني                                                الثاني     الفصل   
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بتسميم القرار لصاحبو بوصفو موظفا في إدارة تسممو نسخة من القرار وبذلك لم يعتد حتى 
(1).عمومية دون أن يحرر في شأن ذلك محضر رسمي  

وىنا نجد أن مجمس الدولة ساير لما نادى بو الفقو من ضرورة التخمي عن تطبيق نظرية 
العمم اليقيني وىو ما ذىب لقولو األستاذ طاىري حسين:" أن نظرية العمم اليقيني ال بد أن 

(2).أضيق نطاق حفاظا عمى حقوق األفراد وسوء تأويميا من طرف اإلدارة"تطبق في   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 29لحسي تي الشُد آخ هلىَا،الورجع الساتق،ص  - 

2
 32حسُي طاهرٌ ،الورجع الساتق ،ص - 
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 الخاتمة:

تبين لنا عمى نحو مادرسنا أن نظرية العمم اليقيني إحدى وسائل سريان القرار 
اإلداري،ونفاذه في حق اإلفراد  وىي نظرية قضائية النشأة من صنع قضاء مجمس 

إحدى  الدولة الفرنسي تم المجوء إلييا في الحاالت التي تغفل اإلدارة عن إستخدام
 وسائل القانونية إلعالن القرار اإلداري كي يصبح نافذا،وىي اإلعالن و النشر.

وبالرغم من الجدل الكبير الذي أثارتو نظرية العمم اليقيني في فرنسا التي وصمت 
قيا بكثير من التحفظ منذ إلى إنكارىا بالنسبة لمجمس الدولة الفرنسي إذ نجده  طب

نو وبمرور الوقت تخمى القضاء الفرنسي سنة حيث أ 2211تيا سنةبداية نشأ
عن تطبيق ىذه النظرية ،وذلك بعد صدور المرسوم في  2821

،إذ إشترط تبميغ القرارات اإلدارية الفردية لألشخاص المعنيين 2821نوفمبر12
بيا بالوسائل المقررة قانونا  المتمثمة في النشر أو اإلعالن وذلك لبداية حساب 

كما نجده إشترط أيضا أن يتضمن محضر التبميغ ذكر آجال مواعيد رفع الدعوى 
 رفع الدعوى.

إال أن ىذا لم يضع القضاء اإلداري الجزائري من تطبيق نظرية العمم اليقيني 
بالرغم من موقفو لم يمنع القضاء اإلداري الجزائري من تطبيقيا بالرغم من موقفو 

ع القضاة بمضمون ىذه المتردد حيال ذلك الذي يمكن تفسيره إلى عدم إقتنا
النظرية وذلك بسبب اإلنتقادات الموجية إلييا وما يترتب عنيا من خطورة 

بالمساس بدولة القانون إذ تعد خروجا صارخا عن النص القانوني الذي يشترط 
لسريان مواعيد الطعن في القرار ثبوت تبميغ ىذا األخير ألصحاب الشأن بو تبميغا 

قوق األفراد في مواجية قرارات اإلدارة أمام القضاء.قانونية ،إذ تعد إىدارا لح  

 

وتعتبر ىذه النظرية عائقا أمام بسط لمشفافية عمى العالقات بين اإلدارة و 
المواطن،ذلك أنيا تسمح لإلدارة  بالتحجج بحدوث عمم الطعن بالقرار بغير الوسائل 
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اد بفوات مواعيد الطعن المقرر قانونا "النشر و التبميغ"،وبالتالي تسمح بمفاجأة األفر 
ضد قرارات لم تبمغ ليم مع أن القانون ينص عمى أن المواعيد ال يبدأ بسريانيا إال 

 من تاريخ النشر أو التبميغ.

كما أن فتح المجال إلعمال نظرية العمم اليقيني كوسيمة لمعمم بالقرار اإلداري يجعل 
لك لعدم وجود نص قانوني اإلدارة ال تقوم بواجبيا المتعمق بالنشر و التبميغ وذ

يمزميا بذلك لفوات اآلجال الطعن و باإلضافة إلى تحص اإلدارية الغير مشروعة 
 وبالتالي عدم خضوعيا لرقابة القضاء.

إن القضاء اإلداري الجزائري،ورغم خطورة ىذه النظرية لم يستطع إتخاذ موقف 
المؤرخ  22/212تجاه تطبيق ىذه النظرية،فإن المشرع رغم نصو في المرسوم 

و المتعمق بتنظيم العالقة بين اإلدارة و المواطنين،عمى أن  40/40/2822في 
القرارات اإلدارية ال تسري في حق األفراد إال من تاريخ تبميغيا إلييم قانونا ، إال 

أنو بالمقابل لم يضع عقوبات فعالة ضد اإلدارة في حالة عدم قياميا بيذه 
اء اإلداري في تطبيق نظرية العمم اليقيني مترددا اإللتزامات غير أنو نجد القض

بإستمرار وذلك بسبب خطورة ىذه النظرية في  حد ذاتيا التي ساىمت في إنتياك 
حقوق األفراد وليذا السبب نجد القضاة غير مقتنعين بمضمون نظرية العمم 

 اليقيني.

 وعميو نجد أن المشرع الجزائري ذىب إلى مسايرة نظيره الفرنسي.

ا المشرع الجزائري ساير نظيره الفرنسي في التخمي عن تطبيق نظرية العمم ليذ
المتضمن  1442فبراير10المؤرخ في  2/48اليقيني وذلك من خالل القانون 

أنو  إذ 212و218قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية من خالل نص المادتين 
من تاريخ التبميغ تحدد أجل الطعن أمام المحكمة اإلدارية بأربعة أشير تسرى  

 

الشخصي بنسخة من القرار اإلداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار اإلداري  
الجماعي أو التنظيمي.وىذا يدل عمى أن المشرع الجزائري حريصا دائما عمى 
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إضفاء الشفافية و تحقيق المساواة بين اإلدارة و المواطنين ومنو في ىذا الصدد لنا 
ت و الحمول التي تساعد في معالجة موضوع دراستيا و أن تقدم بعض اإلقتراحا

 المتمثمة في :

أن تكون تبميغ القرارات الصادرة عن اإلدارة لممحاطين بيا شخصيا. -  

تحقيق المساواة و إضفاء الشفافية بين اإلدارة و المواطن وذلك بالتطبيق الفعال  -
.22/212ألحكام المرسوم رقم   

الليا بإلتزاماتيا معاقبة لإلدارة في حالة إخإصدار نصوص تشريعية تكون  -
ين بينيا.به قراراتيا لممخاطالقانونية إتجا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10ممحق رقم :  

قرار وزاري-العمم اليقيني  

62/01/6111مجمس الدولة في   

 قضية حمودي ضد وزير الشباب و الرياضة

 الوقائع و اإلجراءات:

حيث وبموجب مذكرة مودعة لدى كتابة ضبط مجمس الدولة في 
المدعية بالبطالن في قرار صادر عن وزارة الشباب و  .،طعنت01/13/0554

، مفسرة بأن ىذا الطعن مقبوال شكال ،ألن ىذا 02/10/0521الرياضة في 
القرار لم يبمغ ليا إطالقا،و أنيا قامت بالطعن التدريجي أمام اإلدارة التي بقيت 

أشير.10صامتة لمدة   

محل الذي يشير إليو القرار أما في موضوع وبعد سرد الوقائع،أضافت تزعم بأن ال
موضوع ىذا الطعن لم يكن شاغرا أثناء تخصيصو، و بان القرار جاء إلى عمميا 

أثناء اإلجراءات التي إعترضتيا بالسيد ضاوي معمر .وليذا ينبغي إبطالو مع 
 جميع النتائج القانونية.

حيث أن المدعي عميو أي وزير الشباب و الرياضة،أجاب بمذكرة مودعة لدى 
ممتمسا عدم قبول الطعن شكال لمخالفتو المادة  01/16/0555مجمس الدولة في 

من قانون اإلجراءات المدنية لكون المدعية أحيطت عمما بيذا القرار خالل  634
أمام محكمة سيدي أمحمد،و انتظرت أكثر  0553اإلجراءات المدنية في جوان 

ن قانون اإلجراءات م 634من شيرين لرفع الطعن المنصوص عميو في المادة 
 المدنية.

من قانون  915كماىذا الطعن غير مقبول إلنعدام الصفةعمال  بالمادة 
 اإلجراءات المدنية.



حيث أن المدعي عميو ضاوي معمر لم يتمكن من التبميغ بيذا الطعن نظرا لتغيير 
 عنوانو.وعميو:

 وبدون التطرق إلى موضوع  ىذا الطعن

 في الشكل:

رت بنفسيا بأنيا عممت بوجود قرار وزارة الشبيبة و الرياضة و حيث أن المدعية أق
أثناء الدعوى المدنية المسجمة في محكمة سيدي  0521مارس02المؤرخ في 

 أمحمد بينيا و بين ضاوي معمر.

،انتيت بصدور حكم في 61/02/0553حيث أن ىذه الدعوى التي سجمت في 
طمعت عمى القرار المتنازع ،مع العمم بأن المدعية الحالية قد إ04/00/0553

 من أجمو قبل ىذا التاريخ وىو تاريخ صدور الحكم.

كتاريخ  04/00/0553حيث أنو وحتى لو لم يؤخذ ىذا التاريخ أي تاريخ 
إنطالق لتحديد الميعاد المحدد لرفع الطعن بالبطالن، فالمدعية قامت بالطعن 

المقدمة من قبميا كما يستخمص من الوثيقة  09/16/0554اإلداري المسبق في 
.16و التي تحمل رقم   

من قانون اإلجراءات المدنية تنص عمى أن الطعن اإلداري  634حيث أن المادة 
،يجب أن يرفع خالل شيرين من تبميغ القرار 631المسبق و المذكور في المادة 

 المطعون فيو أو نشره.

موب إلغاءه حيث أنو و بغض النظر عمى كون المدعية كانت تعمم بالقرار المط
،ورغم أن ىذا التاريخ ىو الذي كونو نقطة إنطالق 04/00/0553قبل يوم 

من قانون اإلجراءات المدنية برفعيا  634ميعاد الشيرين، فالمدعية خرقت المادة 
أي ثالثة ، مما يجعل الطعن غير مقبوال  09/16/0554الطعن المسبق في 

اءات المدنية.من قانون اإلجر  631و 634شكال عمال بالمادتين   

 ليذه األسباب:



 يقضي مجمس الدولة غيابيا في حق ضاوي معمر:

عدم قبول الطعن، مع تحميل المدعية المصاريف القضائية. في الشكل :  

)الرئيس ساليم عبد اهلل،سيد لخضر فاق رئيسة قسم مقررة،ومساعد بحضور 
 محافظ الدولة بوزنادة معمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ممحق رقم  : 12      

 نظرية عمم اليقين)بمداولة مجمس شعبي بمدي(

05/16/6110مجمس الدولة في   

 قضية بوعمي الزين ضد والي الوالية

 سوق أىراس ومن معو.

 الوقائع و اإلجراءات:

مارس 01وحيث أنو بناءا عمى عريضة مودعة بكتابة ضبط مجمس الدولة بتاريخ 
، القرار الصادر عن مجمس قضاء قسنطينة الغرفة ،استأنف بوعمي الزين0555

شكال. قضى بعدم قبول العريضة 13/00/0554اإلدارية بتاريخ   

وذلك في الدعوى التي أقاميا ضد المستأنف عمييم وىم: والي والية سوق أىراس و 
رئيس دائرة مداروش، ورئيس مجمس الشعبي البمدي لبمدية الرقوية وجواد عثمان، 

وكل ما  16/10/0554إبطال محضر التنصيب الصادر بتاريخ ممتمسا فييا 
 65/01/0553ترتب عنو من أثار ،موضحا بأنو فاز في اإلنتخابات البمدية في 

تم  15/00/0553ضمن قائمة الحزب الوطني لمتضامن و التنمية ، وبتاريخ 
تنصيب السيد عثماني محمد المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عمى رأس 

لبمدية تطبيقا لتعميمة والي والية سوق أىراس اعتبارا و أن األحزاب المتنافسة لم ا
تتحصل عمى المقاعد الفائزة، وبعد إستقالة السيد عثماني محمد الطاىر بتاريخ 

،و استنادا إلى النتائج التي تحصل عمييا العارض و التي 00/16/0554
نصيب المدعي عميو الرابع ترشحو لتولي ىذا المنصب ،فإنو حدث العكس،وتم ت

من قانون البمدية و  94جواد عثمان الذي يصغره سنا، مخالفا بذلك نص المادة 
 التعميمة الصادرة عن والي والية سوق أىراس.

أجاب المدعي عميو والي الوالية دافعا في الشكل بعدم قبول الدعوى لفوات أجل 
.من القانون البمدي 0/91الطعن طبقا ألحكام المادة   



أجاب  بأنو عند استقالة عثماني محمد الطاىر من منصبو تم وفي الموضوع: 
من القانون   10إنتخاب جواد عثمان كمستخمف لو وفقا ألحكام المادة 

البمدية،ومن جية أخرى فإن المداولة محل طمب اإللغاء لم تكن محل إعتراض من 
تاريخ تعميقيا، المدعي ،ولم يطعن فييا أمام القضاء المختص بعد  شير من 

 وبالتالي ،فيو يمتمس رفض الدعوى و إخراج رئيس الدائرة من الخصام.

و أجاب رئيس المجمس الشعبي البمدي مؤكدا وأن تنصيب السيد جواد عثمان جاء 
قانونيا وكان بموافقة جميع األعضاء بما فييم المدعي الذي وقع رسميا عمى 

تأسيس.محضر التنصيب و التمس رفض الدعوى لعدم ال  

أما جواد عثمان فقد أجاب بأن التنصيب كان قانونيا و مؤسساوفقا لألحكام قانون 
 البمدية و بموافقة جميع أعضاء المجمس و التمس رفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن المستأنف قد تمسك بما جاء في أقوالو السابقة معيبا عمى القرار 
 91المستأنف تحريفو لموقائع و الخطأ في تطبيق القانون إذ أنو يستند إلى المادة 

من قانون البمدية،في حين أنتياء المادة تخص المداوالت،و إن دعوى المستأنف 
لبمدية وىو محضر التنصيب تتعمق بطمب إلغاء قرار إداري صادر عن رئيس ا

وعميو يمتمس قبول اإلستئناف شكال و إلغاء القرار المستأنف من جديد بإلغاء 
الصادر عن رئيس دائرة  16/10/0554محضر التنصيب المؤرخ في 

 مداوروش.

و أجاب والي الوالية متمسكا أيضا بكل دفوعو التي قدميا أمام قضاة أول درجة 
أنف.ممتمسا تأييد القرار المست  

أما رئيس المجمس الشعبي البمدي فقد تمسك أيضا بكل دفوعو السابقة مضيفا بأن 
المستأنف يريد أن يفرق بين المداولة و التنصيب وقد أمضى محضر التنصيب 

وعمقت المداولة التي كان موضوعيا تنصيب المستأنف عميو ولم يطعن فييا ، و 
وعميو: التمس تأييد القرار المستأنف  

الشكل:في   



حيث أن اإلستئناف جاء مستوفيا لمشروط المنصوص عمييا قانونا فيو مقبول  
 شكال.

 في الموضوع:

حيث أن الدعوى تتعمق بطمب أبطال محضر التنصيب الصادر 
لصالح المستأنف عميو جواد عثمان الذي نصب كرئيس  16/10/0554بتاريخ

ص عمييا بقانون لممجمس الشعبي البمدي دون توفر شروط التنصيب المنصو 
منو. 94البمدية و المادة   

وحيث أن محضر التنصيب المطعون فيو ال يحل  محل القرار اإلداري ، إنما 
و التي تم نتوقعيا من قبل  10/16/0554سبقتو مداولة في ىذا الشان بتاريخ 

األطراف المعنية و من بينيم المستأنف ،مما ال يترك مجاال لمشك بعممو اليقيني 
المداولة التي لم يطعن فييا في أجل الشير المنصوص عميو في المادة بياتو 

المتعمق بالبمدية،وعميو فإن قضاة أول درجة قد  51/14من القانون رقم  0/91
أصابة في قرارىم المستأنف لما قضوا بعدم قبول العريضة شكال ، مما يستوجب 

 تأييد قرارىم المعاد.

من قانون  631التقاضي طبقا لممادة  وحيث أن من خسر طعنو يتحمل مصاريف
 اإلجراءات المدنية:

 ليذه األسباب:

 يقضي مجمس الدولة حضوريا ،نيائيا و عمينا :

: قبول اإلستئناف شكال. في الشكل  

: تأييد القرار المستأنف ،تحميل الطاعن المصاريف القضائية.في الموضوع   

،المستشارة المقررة سعيود خديجة )الرئيسة صحراوي الطاىر مميكةبحضور 
 ،مساعد الدولة شييوب فضيل(.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 13 ممحق رقم :   

التظمم قرينة عمى العمم بالقرار –قرينة قضائية   

60/19/6110مجمس الدولة في   



 قضية جودي محمد و من معو ضد الوزير

 المحافظ لمحافظة الجزائر الكبرى

اإلجراءات:عن الوقائع و   

قضاء الجزائر المؤرخ في  سرفع المستأنفون استئنافا ضد قرار الغرفة اإلدارية لمجم
قضى بعدم قبول دعواكم شكال لكونيا رفعت خارج األجل  ،00/10/0554

مكرر من قانون اإلجراءات المدنية ، لكونيم  025المنصوص عميو في المادة 
در عن محافظ الجزائر من خالل الرسائل عمموا بالقرار المطعون فيو باإللغاء الصا

. 0552التي وجيوىا لو متظممين من القرار خالل سنة  

وشرحوا دعواىم أنيم تضرروا من قرار الوالي الذي رفض التراجع عنو رغم 
، 00/14/0552التظممات و رغم رسالة المندوبين الزراعة لمدار البيضاء بتاريخ 

فض دعواىم بالقرار المستأنف.مما دفعيم إلى المجوء لمقضاء الذي ر   

مكرر من قانون  025و انتقدوا القرار المستأنف في كونو أساء تطبيق المادة 
( أشير تسوى من يوم التبميغ أو النشر.19اإلجراءات المدنية ألن مدة األربعة)  

و أن قضيتيم تتميز بالطعن في قرارات فردية ، تمس بحقوق المستأنفين 
 يغا فرديا و بصفة إجبارية و ليس بطريقيغيم بالقرار تبمالمكتسبة،إذ يتعين تبم

 النشر.

 ومادامت الوالية لم تقدم مت يثبت التبميغ الفردي،يعتبر الطعن ضمن األجل.

و احتجوا بما جاء في كتاب بن باديس فايزة ،الذي جاء فيو أن من يطعن في قرار 
من يوم رفع الدعوى لمقضاء ، مما يجعل القرار  فردي لم يبمغ لو، يعتبر قد عمم بو

اإللغاء و التصريح بقبول الدعوى  قالمتقد  مخطأ في تطبيق العمم اليقيني ويستح
 شكال.



وىي أسباب وىمية غير  كما أن األسباب التي تضمنيا قرار الوالي غير صحيحة،
بيضاء في مطابقة لمحقيقة،وذلك ما تؤكده رسالة المندوبية الزراعية لمدار ال

00/14/0552.  

 14ستفادة خالفا ألحكام المادة لي تجاوز صالحياتو عندما ألغى اإلكما أن الوا
من قانون  64و المادة  12/16/0551المؤرخ في  51/10من المرسوم 

التي تحيل عمى القضاء ىذه المسائل. 43/05  

أو معاينة التقصير  فكما أن القرار الصادر عن الوالي لم يسبقو سماع األطرا
 بواسطة محضر.

والتمس قبول اإلستئناف شكال ،و القضاء بإلغاء القرار المؤرخ في 
الصادر عن الغرفة اإلدارية ،ومن جديد قبول الطعن القضائي  00/10/0554

و إلغاء القرار المؤرخ  025شكال بإعتباره داخل األجل المنصوص عميو بالمادة 
الي والية الجزائر.الصادر عن و  63/10/0552في   

.09/06/0553أجاب والي والية المدعين المستأنفين رفعت يوم   

 01/15/0552،وكذا يوم  65/11/0552و أنيم وجيوا تظمما لموالي يوم 
مما يثبت عمميم بالقرار المطعون فيو باإللغاء، ويتعين إعتبار دعواىم خارج 

جراءات المدنية ، و مكرر من قانون اإل 025األجل المنصوص عميو بالمادة 
.وعميو التمس تأييد القرار المستأنف  

 في الشكل :

 

 إن اإلستئناف جاء ضمن األجل و استوفى أوضاعو القانونية ،فيو مقبوال شكل.

 في الموضوع :



حيث أن المستأنف التمسوا إلغاء القرار المستأنف ومن جديد قبول دعواىم 
شكال،والقضاء بإلغاء والي والية الجزائر الذي أسقط حقيم كمستفيدين في المستثمرة 
الفالحية بسبب إىماليم لواجباتيم، حيث أن بالرجوع إلى القرار المستأتف،يتبين أنو 

مكرر  025المنصوص عميو في المادة رفض دعواىم لكونيا رفعت خارج األجل 
 من قانون اإلجراءات المدنية.

غاء لحيث أن القرار المستأنف إعتبر المستأنفين قد عمموا بالقرار المطعون فيو باإل
أن العمم ثابت من الرسائل التي وجيوىا لموالي في شكل تظمم،زيادة و  عمما يقينيا،

ة لمدار البيضاء تدعيما لموقفيم ودفاعا عمى الرسالة التي وجيتيا المندوبية الزراعي
  عن ظروفيم.

مكرر من قانون اإلجراءات المدنية لم تشترط  التبميغ  025حيث أن المادة 
 الشخصي لممعني بالقرار،ولكنيا اشترطت لسريان األجل ثبوت التيميغ أو النشر.

إلى حيث أن النشر الذي تتحدث عنو المادة ىو الوسيمة التي يصل بيا القرار 
 صاحبو و يثبت عممو بو.

حيث أم التظمم من القرار ىو قرينة عمى العمم الذي حصل عن طريق النشر كما 
في قضية الحال،حيث أن القضاة طبقوا القانون تطبيقا سميما مما يتعين تأييد 

 قرارىم.

 ليذه األسباب:

 يقضي مجمس الدولة:

: قبول اإلستئناف في الشكل  

ار المستأنف.: تأييد القر في الموضوع   

تحميل المستأنفون بالمصاريف القضائية. -  



مساعد  )الرئيسة صحراوي الطاىر مميكة،المستشار المقرر فضيل سعد،بحضور  
 محافظ الدولة شييوب فضيل(

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 ممحق رقم :      



قرار والئي. –عيب مخالفة القانون   

60/19/6110مجمس الدولة في   

والي والية البويرة. عبد النور و من معو ضد قضية مييوبي  

:الوقائع و اإلجراءات  

بط مجمس لدى كتبة ض 66/06/0554حيث أنو بموجب عريضة مسجمة في 
عبد النور و عبد القادر القرار الصادر  يمييوبالدولة، استأنف السيدين 

والذي رفض  ،رفة اإلدارية لمجمس قضاء الجزائرعن الغ 61/16/0553بتاريخ
عنيما باإلبطال المرفوع ضد مقرر والي والية البويرة المؤرخ في ط

بسبب إنو جاء متأخرا. 61/11/0552  

ن يعرضان بأنيما استفادا من مستثمرة فالحية و شرعا في حيث أن المستأنفا
، أبطل والي والية  61/11/0552لكن بموجب المقرر المؤرخ في  استغالليا،

 البويرة ىذا المنح دون سبب.

حيث أنيما يتمسكان بأن القرار المطعون فيو رفض طعنيما لكونو جاء متأخرا في 
من القانون المدني تنص عمى أنو ال يحسب اليوم األول. 009حين أن المادة   

 وأن السبت كان يوم أشير كان يوم األربعاء، 9م من أجلو أن أخر يو 
لمرفوع بتاريخ وبالتالي فإن طعنيما ا ،، و أنو كان يوم عطمة64/15/0552
جاء ضمن األجل. 65/15/0552  

يتمسك  ،09/06/0555حيث أن وبموجب عريضة إضافية مودعة بتاريخ 
المستأنفون بأن الوالي لم يقدم أي دليل عمى تبميغ المقرر المتخذ من طرفو بتاريخ 

و أن قضاة الدرجة األولى ارتكبوا خطأ بحسابيم يوم  ،61/11/0555
أنو يجب أخذ يوم التبميغ بعين ب األجل ، في حين كبداية حسا 61/11/0552
عتبار.اال  



/ المؤرخ في 43/05رقم من القانون  60ويرة لم يحترم المادة و أن والي والية الب
.51/10وكذا المرسوم التنفيذي رقم  ،14/06/0543  

ستدعاءه قانونا.حيث أن الوالي لم يجب مع أنو تم ا  

 وعميو :

 من حيث الشكل:

ستئناف الحالي مقبول.حيث أن اال  

 من حيث الموضوع:

حيث أن قضاة الدرجة األولى رفضوا الطعن بإبطال المقرر المتخذ من طرف 
المروع من طرف المستأنفين،بسبب إنو  61/11/0552بتاريخ   الوالي البويرة

من تاريخ رفع  61/11/0552جاء متأخرا و أنو مر أكثر من أربعة شيور من 
 طعنيما.

 لكن حيث أن أجل الطعن يبدأ ببدأ سريانو إنطالقا من تبميغ القرار المطعون فيو.

و أن والي البويرة ال يقدم أي دليل عمى التبميغ الموجو إلى المستأنفين، يعمميا 
بالمقرر المتخذ من طرفو، و أنو في غياب ىذا التبميغ ،فإن أجل الطعن يبقى 

 مفتوحا.

عندما رفضوا شكال الطعن المرفوع من  واتالي فإن قضاة الدرجة األولى أخطئوبال
 طرف المستأنفين.

ح المستثمرة الفالحية حيث أنو يستخمص من الممف ، أن والي البويرة أبطل من
عبد القادر بموجب المقرر المؤرخ في  عبد النور و مييوبي يوبييم  ينلمسيد
61/11/0552.  



إلجراء من حدد ا 12/16/0551المؤرخ في  51/10لكن حيث أن المرسوم رقم
المؤرخ  43/05المعاينة المخالفات المرتكبة من طرف المستفيدين من القانون رقم 

.14/06/0543في   

من المرسوم  4و  9،1،2،3دد في مقتضيات الموادو أن ىذا اإلجراء مح
المذكور أعاله ،وفي حالة استمرار المخالفات المعاينة بع أجل األعذار ،فإن  
الوالي يرفع دعوى أمام القاضي المختص بغية النطق بسقوط الحقوق العقارية 

 لممنتجين الفالحين.

حيث أنو يستخمص من الممف أن والي والية البويرة قد إحترم ىذا اإلجراء،وبالتالي 
ما قرر بنفسو إبطال المنح ، فأنو ارتكب تجاوز السمطة.فإنو عند  

يجب إبطالو. 61/11/0552و أن المقرر المتخذ بتاريخ   

 ليذه األسباب 

 يقضي مجمس الدولة :

 في الشكل : القول بأن المستأنف مقبول شكال.

.في الموضوع: القول بأنو مؤسس  

.إلغاء القرار المستأنف -  

تصديا وفصال من جديد: -  

.61/11/0552إبطال المقرر المتخذ من طرف الوالي بتاريخ ب -  

القول بأن ال مجال لمحكم عمى الوالي بالمصاريف القضائية. -  

فرقاني عتيقة،  المستشارة المقررة ، )الرئيسة صحراوي الطاىر مميكة ،بحضور 
 مساعد محافظ الدولة شييوب فضيل(
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 ملخص

تتمحورهذه المذكرة حول موضوع نظرٌة العلم الٌقٌنً و تطبٌقها فً القضاء اإلداري 

.الجزائري  

تعتبر نظرٌة العلم الٌقٌنً وسٌلة ثالثة من الوسائل القانونٌة للعلم بالقرار اإلداري وهً  

ومفادها أنه ٌتحقق علم الذي وضع شروطها,  وسٌلة من صنع القضاء اإلداري الفرنسً

من غٌر أن تقوم اإلدارة بنشر قراراتها الفرد بالقرار اإلداري من خالل قرائن معٌنة حتى 

 أو تبلٌغها.

إذ تثٌر نظرٌة العلم الٌقٌنً جملة من التساؤالت تتعلق بجوهرها وأساسها القانونً, فمن 

خصصنا الفصل  ,فصلٌنٌلٌة قسمنا موضوع بحثنا إلى خالل دراستنا للموضوع دراسة تحل

األول إلى ماهٌة نظرٌة العلم الٌقٌنً, وذلك من خالل التعرٌف بهذه النظرٌة وشروط 

تحقق هذا العلم ووسائل إثباته كما إستعرضنا بعض اآلراء الفقهٌة منها المؤٌدة ومنها 

  المعارضة لهذه النظرٌة.

بحٌث أفردنا الفصل الثانً و خصصناه إلى حاالت ومجاالت تطبٌق نظرٌة العلم الٌقٌنً إذ 

على وجه  إقتصرت دراستنا على تطبٌقات هذه النظرٌة فً القضاء اإلداري الجزائري

المجاالت التً طبق فٌها القضاء اإلداري الجزائري نظرٌة العلم , وقمنا بعرض الخصوص

   طبٌق هذه النظرٌة. الٌقٌنً, كما قمنا بعرض الحاالت التً رفض فٌها القضاء اإلداري ت

األخٌر أنهٌنا بحثنا بخاتمة بٌنا فٌها تخلً القضاء اإلداري الجزائري عن تطبٌق فً و

وذلك نظرا لخطوة تطبٌقها, كما قمنا بتقدٌم بعض اإلقتراحات التً  نظرٌة العلم الٌقٌنً

  .لهذا الموضوع من خالل دراستنا استنتجناها


