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الحمد هلل الذي أنار لنا درب العمم و المعرفة و أعاننا عمى آداء هذا الواجب ووفقنا في إنجاز 
.هذا العمل  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى من ال يمكن لمكممات أن توفي حقهما  إلى من ال يمكن     
.             لألرقام أن تحصي فضائمهما إلى والديا الكريمين   

عمار،خميفة،عالوة    :           إلى من هم سندي في الحياة إخوتي  

                           وزوجاتهم وأوالدهم       

لى أختي الوحيدة زعيمة                       وا 

                           و زوجها و أوالدها

                      إلى توفيق ،نبيل ،حسني

          كما أهدي هذا العمل إلى جميع األصدقاء و الزمالء 

.بدون ذكر إسم أحد كي الأنسى أحد  

 

 

 

 إهـــــــــــــــداء



       مقدمة

 
 أ

 مقدمة

لقد نشأ القضاء اإلداري وتطور في فرنسا خالل القرن التاسع عشر،فحقق نجاحا ممحوظا 
باعتباره مالذا لألشخاص في دفع تعديات اإلدارة ،وحصنا لحماية الحقوق و الحريات الفردية 

 ضد تعسف اإلدارة و استبدادىاـ

 و يبدوا أن نجاح ىذا النظام في فرنسا قد لفت أنظار غيرىا من الدول المتأثرة بالثقافة القانونية 
 الفرنسية فعممت عمى األخذ بو ـ

وال تعد الجزائر بمنئ عن ىذه الدول ، و إن كان المشرع قد استبعد و لفترة طويمة اإلزدواجية 
القضائية في اليياكل ،وأدمج الجيات الفاصمة في المنازعات اإلدارية ، والجيات الفاصمة في 
المنازعات العادية ضمن نظام قضائي موحدـ إال أنو و استجابة لمتحوالت العميقة التي عرفتيا 

 والتي كانت ليا انعكاسات مباشرة 1996البالد بصفة عامة بموجب التعديل  الدستوري لسنة 
عمى السمطة القضائية بتكريسيا لنظام قضائي مزدوج ، وذلك بفصل القضاء اإلداري عن 

القضاء العادي من الناحية الييكمية ، فااقتضى ىذا التغيير في طبيعة النظام القضائي إنشاء 
ىيئات قضائية جديدة مستقمة ىيكميا عن أجيزة القضاء العادي ، وتطبيقا لذلك أنشئ مجمس 
لى  الدولة كجية نيائية لمفصل في المنازعات اإلدارية ، و المحاكم اإلدارية كجية ابتدائية ، وا 
جانب ىذا تم إنشاء محكمة التنازع ، كجية لحل ما قد يحصل من تنازع في اإلختصاص بين 

 القضائين؛ العادي و اإلداري ـ

ومن أجل تطبيق واحترام قواعد اإلختصاص القضائي في الدولة بصورة و قائية و مستمرة ال بد 
من تحديد نطاق اختصاص الجيات القضائية اإلدارية تحديدا فاصال و تمييزه عن نطاق 

 اختصاص جيات القضاء العادي ـ

و ذلك بواسطة تبني و تطبيق معايير واضحة ودقيقة،و ىذا لضمان احترام قواعد اإلختصاص 
.القضائي  



       مقدمة

 
 ب

:له أهمية كبيرةإن اختيارنا لموضوع معايير تحديد المنازعة اإلدارية في التشريع الجزائري،  

حيث أنو يقوم بتسييل الميمة عمى المتقاضي بصدد تحديد معيار اإلختصاص القضائي،مما - 
يسيل عميو عممية توجيو دعواه،و يجنبو معاناة البحث عن الجية القضائية المختصة بحماية 

.حقوقو و حرياتو  

كما يساعد القاضي عمى و ضوح الرؤية بصدد فصمو في النزاعات و تطبيقو لعممية الرقابة - 
القضائية ووسائميا بصورة واضحة و سميمة،مما يؤدي الى تحقيق أىداف الرقابة عمى أعمال 

اإلدارة لحماية حقوق و حريات األفراد، بفحص مشروعية أعمال و تصرفات اإلدارة و مصالحيا 
مكانية تقويم أعمال الجيات القضائية اإلدارية و توحيد اإلجتياد القضائي من جية  من جية،وا 

.أخرى  

:  رتأينا اختيار ىذا الموضوع لعدة أسباب قسمناىا الى أسباب ذاتية و أخرى موضوعيةاكما   

:أسباب ذاتية-أ  

تعود األسباب الذاتية إلى الرغبة في  دراسة معايير تحديد المنازعة اإلدارية بالنظر إلى صعوبة 
.تكييف المنازعة اإلدارية في كثير من األحيان  

صدور قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد،مما ولد لدينا الرغبة في معرفة ما تضمنو -
.في ىذا الموضوع  

:أسباب موضوعية_ب  

:أما عن األسباب الموضوعية الختيار ىذا الموضوع فتتمثل في  

.صعوبة تحديد الجية المختصة لمفصل في النزاع اإلداري-   

.كثرة األحكام التي تقضي بعدم اإلختصاص-   



       مقدمة

 
 ج

في جممة ما تقدم ارتأينا القيام بيذه الدراسة ذلك أن تبني المشرع الجزائري لنظام اإلزدواجية 
القضائية ،يثير إشكاالت موضوعية ليا تأثير عمى الممارسات القضائية ومن أىم ىذه 

اإلشكاالت المعيار أو المعايير المتبناة من طرف المشرع ،لتحديد النزاع اإلداري ومن ىذا 
:المنطمق ارتأينا البحث في اإلشكالية التالية  

هل وفق المشرع الجزائري بصدد تبنيه لنظام اإلزدواجية القضائية في وضع و إيجاد معيار 
 دقيق وواضح بصدد تحديد طبيعة النزاع اإلداري؟

:وىذه اإلشكالية األساسية لمبحث تفرع عنيا التساؤل التالي  

ىل إيجاد معيار دقيق لمنزاع اإلداري يعود إلى اإلعتماد عمى المنظومة القانونية أم إلى - 
 طبيعة النزاع ذاتو؟

  و األدوات المستعممة في البحثالمنهجمن المعروف أن طبيعة الموضوع ىي التي تحدد 

فموضوعنا ىذا يتضمن نصوص قانونية وأحكام قضائية،و ىذا يحتاج إلى عممية تحميل و 
استقراء النصوص و األحكام من أجل استخالص النتائج و ىذا يستدعي ضرورة إستخدام 

.المنيج التحميمي  

:ومن خالل عممية البحث في الموضوع ،إستعنا ببعض الدراسات منيا  

إختصاص القضاء اإلداري في "أطروحة دكتوراه ،عمر بوجادي،:الدراسة األولى
.2011_2010،"الجزائر  

تناول في الباب األول إختصاص المحاكم اإلدارية،ثم :قام الباحث بدراسة موضوعو في بابين
.تطرق في الباب الثاني إلى إختصاص مجمس الدولة  

اإلختصاص القضائي لمجمس الدولة في النظام "رسالة ماجيستير،مميكة بطينة،:الدراسة الثانية
.2004_2003،"القضائي الجزائري  



       مقدمة

 
 د

تناولت في الفصل األول معيار اإلختصاص :قامت الباحثة بدراسة موضوعيا في فصمين 
القضائي لمجمس الدولة ،ثم تطرقت في الفصل الثاني إلى تفصيل الوالية القضائية لمجمس 
الدولة في النظام القضائي الجزائري،وقد خمصت الباحثة من خالل دراستياإلى أن معيار 

اإلختصاص القضائي لمجمس الدولة في النظام القضائي الجزائري عضوي يستند عمى طبيعة 
الجية المطعون ضدىا،و أن الوالية القضائية لمجمس الدولة في النظام القضائي الجزائري 

.98/01 من القانون 9تتضح من خالل نص المادة   

قواعد اإلختصاص القضائي بالدعوى اإلدارية "رسالة ماجيستير،صاش جازية،:الدراسة الثالثة
.1994_1993،"في النظام القضائي الجزائري  

تناولت في الباب األول النظام القضائي الجزائري بين :قامت الباحثة بدراسة موضوعيافي بابين
نظامي وحدة القضاء و القانون وازدواجية القضاء و القانون،و الباب الثاني تطرقت فيو إلى 

.قواعد إختصاص الغرف اإلدارية في التنظيم القضائي الجزائري  

: الموضوع إلى فصمينتقسيمىذا ومن أجل اإلحاطة بموضوع الدراسة إرتأينا   

تكريس المعيار العضوي لتحديد المنازعة اإلدارية،خصصنا المبحث :تناولنا في الفصل األول
 األول منو لدراسة التكريس القانوني لممعيار العضوي،و خصصنا المبحث الثاني منو لدراسة 

كما تناولنا في الفصل الثاني اإلستثناءات الواردة عمى .التطبيقات القضائية لممعيار العضوي
المعيار العضوي،خصصنا المبحث األول منو لدراسة اإلستثناءات الواردة عمى المعيار العضوي 
بموجب قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية،و خصصنا المبحث الثاني منو لدراسة اإلستثناءات 

.الواردة عمى المعيار العضوي بموجب نصوص خاصة  
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 الفصل األول

 تكريس المعيار العضوي لتحديد المنازعة اإلدارية

تعتبر عممية تحديد اإلختصاص، بمثابة الوسيمة الضرورية التي تساعد الجيات 
القضائية سواء اإلدارية أو العادية عمى الوقوؼ عمى درجة ومدى اختصاصيا بالنظر والفصؿ 

 .في المنازعات التي تكوف األشخاص اإلدارية العامة طرفا فييا

وتتـ عممية تحديد اإلختصاص باإلستناد إلى معيار معيف، والذي يمكف مف الوصوؿ 
إلى اليدؼ المسطر، وىو تحديد طبيعة النزاع المطروح،و بموجبو تحديد الجية القضائية 

صاحبة اإلختصاص، ونتيجة لذلؾ وضع المشرع الجزائري قاعدة قانونية إدارية شممت المعيار 
العضوي كأساس لتحديد اختصاص القضاء اإلداري، ىذا ما نبينو مف خالؿ ىذا الفصؿ حيث 

سنبيف في المبحث األوؿ التكريس القانوني لممعيار العضوي ،ونبيف في المبحث الثاني 
 .تطبيقات قضائية لممعيار العضوي

 المبحث األول

 التكريس القانوني لممعيار العضوي

إف معيار اإلختصاص في الجزائر يمكف استنباطو بكؿ سيولة ووضوح بالرجوع إلى 
، ويظير لنا تكريس المشرع لممعيار العضوي وجعمو معيارا يتـ (1)أحكاـ وقواعد النظاـ القانوني

عمى أساسو توزيع اإلختصاص بيف القضائييف اإلداري والعادي ،مف خالؿ قراءة في النصوص 
 .(2)القانونية التي تشكؿ اإلطار القانوني العاـ لتحديد اإلختصاص القضائي

                                                           

، الجزء الثاني، الطبعة السادسة، ديواف المطبوعات الجامعية، المبادئ العامة لممنازعات اإلداريةمسعود شييوب، - (1)
 .09، ص 2013الجزائر، 

، الجزء األوؿ، الطبعة األولى، (اإلطار النظري لممنازعات اإلدارية )المرجع في المنازعات اإلدارية عمار بوضياؼ، - (2)
 .219، ص2013جسور لمنشر، الجزائر، 
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وىذا ما سنتناولو في ىذا المبحث حيث سنتناوؿ المعيار العضوي في قانوف اإلجراءات 
مطمب )،و المعيار العضوي في قانوف مجمس الدولة (مطمب أوؿ)المدنية واإلدارية

 (.مطمب ثالث)،والمعيار العضوي في قانوف المحاكـ اإلدارية(ثاني

 .المعيار العضوي في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية: المطمب األول

يقصد بالمعيار العضوي في مجاؿ تحديد اختصاص القضاء اإلداري؛ التركيز عمى 
 (1).صفة الجية اإلدارية صاحبة النشاط اإلداري دوف األخذ بعيف اإلعتبار موضوع النزاع

وقد فضؿ المشرع الجزائري اإلعتماد عميو كمعيار أساسي عند إصدار القانوف العضوي 
 المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، حيث اعتمد عمى المعيار العضوي 08-09

 .901، 801، 800لتحديد طبيعة النزاع، وذلؾ بموجب المواد 

 بأف المحاكـ 800حيث عرؼ المشرع اختصاص المحاكـ اإلدارية في نص المادة 
اإلدارية ىي جيات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية، وتفصؿ في أوؿ درجة بحكـ قابؿ 

لإلستئناؼ في جميع القضايا التي تكوف فييا الدولة أو الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات 
 .(2)العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا

ومف خالؿ قراءتنا ليذه المادة نجد أف المشرع نص عمى أف المحاكـ اإلدارية ىي 
صاحبة الوالية العامة في المنازعات اإلدارية، مما يعني أف كؿ المنازعات اإلدارية تعرض 

 .عمييا أوال لتفصؿ فييا بحكـ ابتدائي، قابؿ لإلستئناؼ وذلؾ أماـ مجمس الدولة

كذلؾ نالحظ أف المشرع الجزائري متمسؾ بالمعيار العضوي في تحديد اختصاص 
المحاكـ اإلدارية،حيث أنيا تفصؿ في القضايا التي تكوف طرفا فييا الدولة أو إحدى الواليات 

 .أو البمديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

                                                           

،الجزء األوؿ،الطبعة الثانية، ديواف النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي، - (1)
 .98 ، ص 2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .263، ص 2009، دار ىومة لمنشر،الجزائر، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلداريةعبد اهلل مسعودي، - (2)
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 مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية نجدىا تنص 801أما بالنسبة لممادة 
 : تختص المحاكـ اإلدارية كذلؾ بالفصؿ في"عمى

 :دعاوى إلغاء القرارات الصادرة عف-1

 الوالية والمصالح غير الممركزة لمدولة عمى مستوى الوالية، -  

 البمدية والمصالح اإلدارية األخرى لمبمدية، -

 المؤسسات العمومية المحمية ذات الصبغة اإلدارية، -

 .دعاوى القضاء الكامؿ- 2   

 (1)"القضايا المخولة ليا بموجب نصوص خاصة -3

نالحظ مف خالؿ نص ىذه المادة أف المشرع الجزائري قد جمع بيف اختصاصات الغرؼ 
اإلدارية الجيوية والغرؼ اإلدارية المحمية، وأحاليا إلى المحاكـ دوف أف يصنؼ ىذه األخيرة 

 .إلى جيوية أو محمية، وبذلؾ يكوف ليا نفس اإلختصاص النوعي عمى مستوى كؿ الوطف

وىنا أحسف المشرع لعدـ تمييز القرارات الصادرة عف الوالية بجية قضائية خاصة بيا 
 .(2)وىذا يحقؽ مبدأ ميـ وىو تقريب العدالة مف المواطف (كما كاف عميو األمر)

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 801دائما وفي إطار التعميؽ عمى نص المادة 
نالحظ بأف المشرع الجزائري قصر اختصاص المحاكـ اإلدارية عمى الفصؿ في منازعات 

 .المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المحمية دوف الوطنية

فماىي الجية القضائية المختصة بنظر الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الصادرة عف 
ىذه األخيرة، خاصة ومع العمـ أف النصوص التي تنظـ اختصاص مجمس الدولة طبقا لقانوف 

نجدىا ال تتضمف ىذه  (903 إلى 901ىي المواد مف ) 09- 08اإلجراءات المدنية واإلدارية 
                                                           

،جريدة رسمية 25/02/2008المؤرخ فيقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية،،المتضمف 09-08مف القانوف801المادة-(1)
 .23/04/2008،المؤرخة في 21عدد
، "09-08قواعد اختصاص القضاء اإلداري في ظل قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية "ماجدة شييناز بودوح، - (2)

،العدد رقـ  - بسكرة-، المنتدى القانوني، دورية تصدر عف قسـ الكفاءة المينية لممحاماة بجامعة محمد خيضرمجمةالمفكر
 .240، ص 2009، أفريؿ، 06
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 فإف تمؾ الدعاوى 801/1الحالة، وعمى ما يبدو ىنا سوؼ يطبؽ مفيـو المخالفة لنص المادة 
مف اختصاص مجمس الدولة ينظر فييا ابتدائيا نيائيا، ألف القضاء اإلداري يتشكؿ مف المحاكـ 

اإلدارية ومجمس الدولة، وما ليس مف اختصاص األولى فيو مف اختصاص الثاني، إال إذا 
نصت نصوص خاصة عمى خالؼ ذلؾ، فكاف عمى المشرع أف يدمج صراحة ىذه الحالة 

 . إلزالة اإلبياـ901ضمف المادة 

نالحظ أيضا أف المشرع قد أضاؼ إلى اختصاص المحاكـ اإلدارية الفصؿ في الدعاوى 
المتعمقة بقرارات المصالح غير الممركزة لمدولة عمى مستوى الوالية والمتمثمة في المديريات 
التابعة لموزارة، وتثار ىنا مجموعة مف األسئمة، بما أف ىذه المديريات ال تتمتع بالشخصية 

المعنوية وبالتالي أىمية التقاضي، فيؿ يجب أف يكوف ليا ممثؿ أماـ القضاء؟ أـ نفيـ مف ىذا 
التعديؿ أنو أصبح لدييا أىمية تقاضي؟ أـ أف التعديؿ متعمؽ فقط بتمؾ المديريات التي ليا 

 (1).أىمية التقاضي بموجب قانوف خاص مثؿ مديرية الضرائب

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي تحدد األشخاص المؤىميف 828بالرجوع إلى المادة 
لتمثيؿ الييئات العمومية،ذكرت أف الوزير يمثؿ الدولة،و الوالي يمثؿ الوالية،والبمدية يمثميا 

لكنيا لـ تورد أف .رئيس المجمس الشعبي البمدي، والمؤسسة العمومية يمثميا ممثميا القانوني
المديريات التنفيذية يمثميا مديرىا، وىذا يعني أف المشرع لـ يمنح أىمية التقاضي لجميع 

 .المديريات،إال إذا صدر نص خاص يمنحيا ذلؾ

، وتأسيسا عمى ماذكر بالعودة 801باإلضافة إلى اإلشكاالت التي ذكرت حوؿ المادة 
 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية نجدىا أشارت وبصريح النص كما رأينا 800لممادة 

لممؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية، واستبعدت المؤسسات الجديدة، كالمؤسسة العمومية 
ذات الطابع الثقافي والميني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي فمـ ترد في 

ذا كاف البعض يميؿ إلى إجراء القياس عمى أساس أف ىذا النوع مف .800منطوؽ المادة  وا 
المؤسسات الجديدة قريب مف المؤسسات اإلدارية بحكـ أنيا ال تبتغي ربحا مف خالؿ نشاطيا 

، غير أنو وجب (2)وأف قراراتيا إدارية والعامميف فييا يخضعوف لمقانوف األساسي لموظيفة العامة
                                                           

 .240نفس المرجع، ص -(1)
 .248عمار بوضياؼ،مرجع سابؽ،ص -(2)
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التنبيو أننا بصدد قواعد اختصاص نوعي وىي ذات عالقة بالنظاـ العاـ والمفروض أف تبيف 
 .بنص واضح وال ينبغي أف تكوف مبيمة أو بيا فراغ بما يفسح المجاؿ لإلجتياد

 المعيار العضوي في قانون مجمس الدولة: المطمب الثاني

يعتبر مجمس الدولة الييئة الوطنية العميا في النظاـ القضائي اإلداري، فيو ىيئة مقومة 
ألعماؿ الجيات القضائية اإلدارية، باعتباره مستشارا لمسمطة اإلدارية المركزية إلى جانب دوره 

 .(1)الرئيسي القضائي

ويقـو اإلختصاص القضائي لمجمس الدولة عمى أساس المعيار العضوي وىو محدد 
مجمس " عمى أف 01-98 مف القانوف العضوي 2بنوع معيف مف المنازعات، حيث تنص المادة 

يضمف ....الدولة ىيئة مقومة ألعماؿ الجيات القضائية اإلدارية وىو تابع لمسمطة القضائية
 .(2 )...."توحيد اإلجتياد القضائي اإلداري في البالد ويسير عمى احتراـ القوانيف

 المعدؿ 26/07/2011 المؤرخ في 13- 11 مف القانوف  2وباإلستناد إلى المادة 
 إضافة إلى نص 9،10،11:  التي تضمنت تعديؿ المواد98/01والمتمـ لمقانوف العضوي رقـ 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، يتولى مجمس الدولة النظر ابتدائيا ونيائيا 901المادة 
في الطعوف الموجية ضد القرارات الصادرة عف السمطات المركزية، والييئات الوطنية العمومية 

 .والمنظمات المينية الوطنية، وىذا ما سنبينو بشيء مف التفصيؿ في ىذا المطمب

 تحديد اإلختصاص القضائي بمنازعات السمطات اإلدارية المركزية:الفرع األول 

ونقصد ىنا الدولة في مفيوميا اإلداري الضيؽ وبعبارة أخرى اإلدارة المركزية الموجودة عمى 
مستوى العاصمة، وتندرج ىنا رئاسة الجميورية ومصالحيا، مصالح الوزير األوؿ، اإلدارة 

 .المركزية لموزارات

 

                                                           

 .120، ص 2006، دار اليدى،الجزائر، ، التنظيم القضائي الجزائريدالندة يوسؼ- (1)
،جريدة رسمية،عدد 30/05/1998،المؤرخ في المتضمن قانون مجمسالدولة، 98/01المادة الثانية مف القانوف - (2)

 .3/8/2011، المؤرخة في 43 ،جريدة رسمية ، عدد 13-11،المعدؿ والمتمـ بالقانوف العضوي رقـ 37
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 تحديد اإلختصاص القضائي بمنازعات رئاسة الجمهورية :أوال

تعتبر رئاسة الجميورية بمثابة الشخص اإلداري العاـ، الذي يتولى السمطة في إصدار 
القرارات اإلدارية التنظيمية، وعميو يمكف اعتبار منازعات رئاسة الجميورية تدخؿ في 

اختصاص مجمس الدولة كقاضي أوؿ و آخر درجة، بالنظر في المنازعات التي تكوف إحدى 
 .(1)إدارات رئاسة الجميورية أو الرئاسة بالمعنى العاـ طرفا فييا

وتقـو رئاسة الجميورية عمى مجموعة مف الييئات تتمثؿ في األجيزة واليياكؿ الداخمية 
 المؤرخ 132- 94: طبقا لممرسـو الرئاسي رقـ. (األمانة العامة، المجاف، المديريات المختمفة)

، ومع ذلؾ يبقى منصب رئيس الجميورية أىـ عنصر في ىذه السمطة 29/05/1994في 
 .(2)اإلدارية المركزية

لقد خوؿ الدستور لرئيس الجميورية ممارسة السمطة التنظيمية، في المسائؿ غيرالمخصصة 
لمسمطة التشريعية ، فمرئيس الجميورية إصدار المراسيـ الرئاسية في إطار سمطتو التنظيمية، 

 .وعميو فإف المراسيـ الرئاسية ىي أعماؿ وقرارات إدارية قابمة لمطعف أماـ مجمس الدولة

ويستثنى مف ىذه القرارات ما يتصؿ بأعماؿ السيادة، واألوامر الصادرة عف رئيس 
 .(3)الجميورية

 تحديد اإلختصاص القضائي بمنازعات الوزارة األولى: ثانيا

إلى جانب مصالح وىيئات الوزارة األولى التي تخوليا النصوص واألنظمة اتخاذ 
تمس التسيير والتنظيـ  (خاصة األميف العاـ لمحكومة)تصرفات مف قبيؿ القرارات اإلدارية 

ىناؾ الوزير األوؿ وىو الرئيس اإلداري األعمى في جياز الحكومة، . الداخمي لتمؾ المصالح
حيث يعمؿ عمى تنفيذ برنامج رئيس الجميورية وينسؽ عمؿ الحكومة، ويسير عمى تنفيذ 

                                                           

، أطروحة دكتوراة دولة في القانوف، كمية الحقوؽ جامعة مولود "اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر"عمر بوجادي، -(1)
 .219، ص 20102011/،-تيزي وزو- معمري

 .257، ص 2009، دار العمـو ، الجزائر، الوسيط في المنازعات اإلداريةمحمد الصغير بعمي، -(2)
 . 74، ص2012، دار ىومة  ، الجزائر،المنازعات اإلداريةعبد القادر عدو، - (3)
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القوانيف والتنظيمات ويوقع المراسيـ التنفيذية، ويساعده في ذلؾ أعضاء الحكومة واألمانة العامة 
 .(1)إلخ......لمحكومة والمديريات التابعة لكؿ وزارة،

 مف 85/3ولموزير أيضا سمطة تنظيمية عمى غرار رئيس الجميورية، تخوليا لو المادة 
الدستور، غير أنيا في الواقع مرتبطة ومحددة خالفا لمسمطة التنظيمية لرئيس الجميورية 

 .المستقمة والواسعة (المراسيـ الرئاسية)

وتكوف المراسيـ التنفيذية الصادرة عف الوزير األوؿ، قابمة لمطعف شأنيا شأف المراسيـ 
 .(2)الرئاسية وذلؾ أماـ مجمس الدولة، ليفصؿ فييا ابتدائيا ونيائيا

 تحديد اإلختصاص القضائي بمنازعات الوزارة: ثالثا

إذا كانت السمة البارزة لمدولة المعاصرة أف وظائفيا قد تعددت بصرؼ النظر عف 
طبيعة نظاميا السياسي واالقتصادي، فإف ىذا التعدد يفرض تقسيـ العمؿ بيف الييئات المركزية 

بتشكيؿ كؿ ىيئة ما يسمى بالوزارة، ويعيد إلييا القياـ بعمؿ إداري معيف تحدده القوانيف 
 (3)والتنظيمات

وتعتبر الوزارات أىـ األقساـ اإلدارية، لما تتميز بو مف تركيز السمطة، والوزارة ال تتمتع 
بالشخصية المعنوية لكف تستمد وجودىا مف الدولة، ويمثؿ عمؿ وزير في وزارتو الدولة 

ويتصرؼ باسميا ولحسابيا، لذا يتضح أف عدد الوزارات في زيادة مستمرة في جميع الدوؿ فيذا 
يحقؽ مبدأ المشاركة والتداوؿ عمى السمطة وكذا يمنح لألحزاب السياسية إمكانية المشاركة في 

 .(4)تسيير شؤوف الدولة

كما تعد الوزارة كذلؾ أصدؽ صورة لمسمطة اإلدارية المركزية، بحيث تختص بعمؿ 
. إداري بحت، وعمى رأسيا الوزير الذي يعد الموظؼ األعمى رتبة في اليـر التسمسمي اإلداري

                                                           

 .167، ص 2011، الجزء األوؿ، مطبعة  سخري، الجزائر، القانون اإلداريمزياني فريدة، - (1)
 .138، ص 2004، دار العمـو ، الجزائر، (مجمس الدولة)القضاء اإلداري محمد الصغير بعمي، - (2)
 .207، ص 2007، الطبعة الثانية، جسور لمنشر، الجزائر، الوجيز في القانون اإلداريعمار بوضياؼ،- (3)
 .172مزياني فريدة،مرجع سابؽ، ص - 4)
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، حيث يقـو الوزير في النظاـ اإلداري الجزائري باعتباره الرئيس األعمى في جياز (1)لموزارة
الوزارة بإصدار قرارات وزارية تتمتع بخصائص القرار اإلداري، تخضع لرقابة القضاء اإلداري 
بالطعف فييا أماـ مجمس الدولة ،ما لـ تكف مف قبيؿ التعميمات أو المنشورات،نظرا لعدـ توفر 

 .خصائص القرار اإلداري فييا

 تحديد اإلختصاص القضائي بمنازعات الهيئات العمومية الوطنية: الفرع الثاني

 منو، 9وردت ىذه التسمية في القانوف العضوي المتعمؽ بمجمس الدولة في المادة 
وتتسع ىذه التسمية لتشمؿ العديد مف الييئات العامة ذات اإلختصاص الوطني، أي غير 

محصور بنطاؽ جغرافي معيف، كما ىو حاؿ المجمس الدستوري والمجمس اإلسالمي األعمى 
 .(2)وغيرىما

البعض مف ىذه الييئات يتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقالؿ المالي، والبعض منيا 
يفتقد ليذه الشخصية، ومف بيف ىذه الييئات التي تكوف منازعاتيا إدارية ما يعرؼ بالسمطات 

 .اإلدارية المستقمة

و السمطات اإلدارية المستقمة ىي ىيئات ال تتمتع بالشخصية المعنوية، تمارس 
صالحيات ىي مف صميـ عمؿ السمطة المركزية بحرية كاممة، حيث ال تخضع ألي سمطة 

 :سممية أو وصائية، ومف بيف ىذه السمطات

حيث مف صالحياتو إصدار أنظمة تخص شروط اعتماد : مجمس النقد والقرض: أوال
البنوؾ ،والمؤسسات المالية، والترخيص عف طريؽ قرارات فردية بإنشاء البنوؾ والمؤسسات 

 11- 03 مف األمر 62المالية الجزائرية واألجنبية، الترخيص بفتح مكاتب البنوؾ المادة 
المتعمؽ بالنقد والقرض المعدؿ والمتمـ، وتخضع القرارات الصادرة في ىذا الشأف لمطعف أماـ 

 .(3) منو65. مجمس الدولة

                                                           

 .73، ص 2010، الجزءاألوؿ، دار اليدى، الجزائر، (التنظيم اإلداري)مدخل لمقانون اإلداري عالء الديف عشي، - (1)
 .61، ص 2011، دار ىومة ، الجزائر، (تنظيم عمل واختصاص)الوجيز في القضاء اإلداري بوحميدة عطا اهلل، - (2)
 .75عبد القادر عدو،مرجع سابؽ،ص-(3)
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 حيث تختص عمى وجو الخصوص بتوقيع الجزاءات التأديبية في حالة :المجنة المصرفية: ثانيا
إخالؿ البنوؾ، والمؤسسات المالية لألحكاـ التشريعية والتنظيمية المطبقة عمييا، وتخضع 

 . منو107قراراتيا لمطعف باإلبطاؿ أماـ مجمس الدولة ـ 

وليا صالحية اعتماد الوسطاء في عمميات البورصة : لجنة تنظيم عمل البورصة: ثالثا
وقراراتيا المتعمقة برفض اإلعتماد أو تحديد مجالو، قابمة لمطعف فييا بدعوى تجاوز السمطة 

 .أماـ مجمس الدولة في أجؿ شير واحد بتاريخ تبميغ قرار المجنة

 10- 93 المعدؿ والمتمـ لممرسـو التشريعي رقـ 04- 03 مف القانوف رقـ 6المادة )
 (المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة

وىي سمطة إدارة مستقمة مف : الوكالة الوطنية الجيولوجية والمراقبة المنجمية: رابعا
صالحياتيا تسميـ رخص إنجاز المنشآت الجيولوجية، مراقبة استغالؿ المناجـ، ويمكف الطعف 

 مف 48ـ .  يوما مف تاريخ تبميغ القرار30في قرارات الوكالة أماـ مجمس الدولة في أجؿ 
 .(1) المتضمف قانوف المناجـ10- 01القانوف رقـ 

 تحديد اإلختصاص القضائي بمنازعات المنظمات المهنيةالوطنية: الفرع الثالث

األصؿ أف المنظمات المينية عبارة عف تجمعات أشخاص مكمفة بتنظيـ مينة معينة 
وليست جيات إدارية كالوزارة، أو الوالية، أو البمدية، أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة 
اإلدارية، ويدخؿ تحت ىذا الصنؼ منظمة المحاميف، والغرفة الوطنية لمموثقيف، والغرفة 
الوطنية لممحضريف القضائييف وغيرىا، وعمى الرغـ مف عدـ تمتع القرارات الصادرة عف 

المنظمات المينية بجميع خصائص القرار اإلداري إال أنيا تعد مف قبيؿ القرارات اإلدارية، فيي 
 .(2)بذلؾ تخضع لرقابة القضاء اإلداري

 المتعمؽ بتنظيـ مينة المحاماة 1991 جانفي 08 المؤرخ في 04- 91فبالعودة لمقانوف 
 ، نجد المادة األولى منو عرفت صراحة مينة 1991 لسنة 2والمنشور في الجريدة الرسمية رقـ 

                                                           

 .76نفس المرجع، ص -(1)
 .34مسعود شييوب،مرجع سابؽ، ص، -(2)
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المحاماة عمى أنيا مينة حرة ومستقمة، فالمحامي ليس عوف مف أعواف الدولة، بؿ 
وعند دراسة مجموع األحكاـ التأديبية الواردة في ىذا القانوف . يمارس ميمة الدفاع بصفة مستقمة

 يتبيف أف القرار التأديبي الصادر عف المجمس الجيوي قابؿ لمطعف أماـ المجنة 91-04
الوطنية المشكمة مف محاميف يختارىـ مجمس اإلتحاد وقضاة تابعيف لممحكمة العميا يكمفوف ليذا 
الغرض ، مف قبؿ وزير العدؿ، وتمتـز المجنة قانونا بتبميغ قرارىا لممحامي المعني والذي يجوز 

 .64لو الطعف أماـ مجمس الدولة طبقا لممادة 

 فالمشرع اعترؼ بالطابع اإلداري لممنازعة المتعمقة بالمادة التأديبية بمينة المحامي، 
ألنو قدر أف األمر يتعمؽ بمرفؽ ذو طابع ميني مف جية، وقرار شبيو بالقرار اإلداري مف جية 

 .أخرى لذا أخضعو الختصاص مجمس الدولة معتبرا المنازعة إدارية

 منو 3 الذي يتضمف تنظيـ مينة الموثؽ حيث جاءت المادة 02- 06كذلؾ القانوف 
صريحة بأف الموثؽ ضابط عمومي مكمؼ مف قبؿ السمطة العامة لتولي تحرير العقود، وبينت 

أحكاـ ىذا القانوف سائر الجوانب المتعمقة بتأديب الموثؽ والسمطة المختصة بذلؾ، وأجازت 
 منو، الطعف في قرار المجمس الجيوي أماـ الغرفة الوطنية، وتبمغ المجنة الوطنية 63المادة 

 (1).قرارىا لمموثؽ، يجوز لو الطعف في قرار المجنة الوطنية أماـ مجمس الدولة

وىنا يتبيف لنا أف ىذه المنظمات بالرغـ مف عدـ تمتع قراراتيا الصادرة، بجميع 
 9خصائص القرار اإلداري، إال أنيا تخضع لرقابة القضاء اإلداري، وىو ما تذىب إليو المادة 

 . المعدؿ و المتمـ01- 98مف القانوف العضوي المتعمؽ بمجمس الدولة  

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 .260مرجع سابؽ،ص(اإلطار النظري لممنازعات اإلدارية)المرجع في المنازعات اإلداريةعمار بوضياؼ،–( 1)
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 .المعيار العضوي في قانون المحاكم اإلدارية: المطمب الثالث

 ،غير أف المشرع لـ يورد في 02-98إف القانوف المنظـ لممحاكـ اإلدارية ىو القانوف 
ىذا القانونمعياريقـو عميو اإلختصاص القضائي لممحاكـ اإلدارية، يكوف مميزا لممنازعات 
: 2اإلدارية عف العادية، وأحاؿ ىذا األمر إلى قانوف اإلجراءات المدنية، حيث جاء في المادة 

وعمى ذلؾ ". تخضع اإلجراءات المطبقة أماـ المحاكـ اإلدارية ألحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية"
يبقى المعيار العضوي ىو المطبؽ عمى المنازعات اإلدارية، وتكوف المحاكـ اإلدارية مختصة 

كمما كانت الدولة أو الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
 .طرفا فييا

وعميو فإف اإلختصاص القضائي لممحاكـ اإلدارية يقـو عمى أساس معيار عضوي 
 كما ىو وارد في (1)يستند إلى وجود أحد أشخاص القانوف العاـ السابؽ ذكرىا طرفا في النزاع

، وباعتبار أف 09-08 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 801 وكذا المادة 800المادة 
 منو وىي 7 أحاؿ إلى تطبيؽ نصوص قانوف اإلجراءات المدنية المادة 98/02القانوف 

، فما عمينا إال تحديد وتوضيح اإلختصاص 801، 800نفساألشخاص الواردة في المادة 
 :القضائي لمنازعات الجيات اإلدارية التي أشارت إلييا المواد السالفة الذكر، وسنوردىا كما يمي

 :اإلختصاص القضائي بمنازعات الوالية والمصالح غير الممركزة لمدولة بالوالية:  الفرع األول

الوالية ىي جماعة إقميمية متمتعة بالشخصية المعنوية، وتشكؿ كذلؾ مقاطعة إدارية 
:  أنيا07-12وقد عرفتيا المادة األولى مف القانوف رقـ . لمدولة وتحدث بموجب قانوف

الجماعة اإلقميمية لمدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقمة وىي أيضا الدائرة "
 .(2)...."اإلدارية غير الممركزة لمدولة

 :ويقصد بالوالية مختمؼ الييئات واألجيزة القائمة بالتنظيـ الوالئي المتمثمة في

                                                           

،جامعة محمد مجمة المفكر،"تطور اإلختصاص القضائي لممحاكم اإلدارية في القانون الجزائري"عبد الحميـ بف مشري ،-(1)
 .161،ص2009،أفريؿ،04،العدد رقـ-بسكرة-خيضر

،المؤرخة 12،جريدة رسمية ،عدد 21/02/2012المؤرخ في قانون الوالية،،المتضمف 07-12المادة األولى مف القانوف -(2)
 .29/02/2012في 
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 :جهاز المداولة: أوال

المتمثؿ في المجمس الشعبي الوالئي الذي يمثؿ اإلدارة الرئيسية بالوالية ويعد األسموب 
األمثؿ لمقيادة الجماعية، وىو المعبر الرئيسي عمى مطالب السكاف وينتخب أعضاءه مف بيف 

سكاف الوالية وىذا تحقيقا وتجسيدا لمبدأ الالمركزية، كما يعد الرابط بيف األجيزة اإلدارية 
 .(1)لموالية، وبيف سكاف الوالية

ويشمؿ جياز المداولة ىيئات رئيس المجمس الشعبي الوالئي، الذي تناولو قانوف الوالية 
 .72 إلى 58بالتفصيؿ في المواد مف 

 :جهاز التنفيذ: ثانيا

المتمثؿ في الوالي وىو الرئيس اإلداري األعمى في الوالية وىو الرابط بينيا وبيف السمطة 
 .(2)المركزية، باعتباره مفوض الحكومة

باإلضافة إلى الصالحيات السياسية التي يقـو بيا الوالي، فيو يقـو كذلؾ بصالحيات 
إدارية، حيث يمثؿ الوالي السمطة اإلدارية في الوالية ويسير عمى تنفيذ القوانيف والتنظيمات 
وتنفيذ قرارات الحكومة والتعميمات التي يتمقاىا مف مختمؼ الوزراء، ويقـو بالتنسيؽ ويراقب 

عمؿ مصالح الدولة المكمفة بمختمؼ قطاعات النشاط في إقميـ الوالية ،باستثناء بعض 
القطاعات ألنيا تخضع لمسمطة المركزية، وتحكميا قواعد واحدة عمى المستوى الوطني ألف 

 .(3)نشاطيا يتعدى إقميـ الوالية

 مف 127ويوضع تحت سمطة الوالي مجموعة مف اليياكؿ واألجيزة حيث تنص المادة 
 .(4)...."تتوفر الوالية عمى إدارة توضع تحت سمطة الوالي: " عمى أنو07-12القانوف 

                                                           

 .93عالء الديف عشي ،مرجع سابؽ، ص-(1)
 .229، مرجع سابؽ، ص، الوجيز في القانون اإلداريعمار بوضياؼ، -(2)
 .202 مرجع سابؽ، ص ،مزياني فريدة-(3)
 .،مرجع سابؽالمتضمن قانون الوالية،07-12،مف القانوف 127المادة-(4)
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 23/07/1994 المؤرخ في 215-94وقد نص عمى ىذه اليياكؿ المرسـو التنفيذي رقـ 
مجمس الوالية الذي يضـ مجموع مسؤولي ومديري المصالح المحمية لموزارات : والمتمثمة في

األمانة العامة، المفتشية العامة، الديواف، : الموجودة بالوالية إضافة إلى األجيزة الداخمية لموالية
 .(1)وكذا الدوائر

وتعد الدائرة مصمحة إدارية تابعة لموالية وليس ليا شخصية معنوية، فيي ىيكؿ تابع 
لموالية، وتعد جياز تابع لموالي، ومف ثـ فالقرارات الصادرة عف الدائرة، ىي مف زاوية القانوف 
صادرة عف الوالية وبالتالي فالدعوى التي ترفع ضد الدائرة وجب رفعيا ضد الوالية، أي ال 
يجوز مقاضاة رئيس الدائرة بصفة مستقمة كونو مثال امتنع عف تسميـ جواز سفر، بؿ ينبغي 

 .(2)مقاضاة الوالي

وفي جميع األحواؿ فإف الوالي ىو ممثؿ الوالية أماـ القضاء، أي المحكمة اإلدارية 
 . مف قانوف الوالية106المختصة إقميميا، وذلؾ بموجب المادة 

 :المصالح غير الممركزة لمدولة عمى مستوى الوالية: ثالثا

ىي تمؾ األجيزة اإلدارية التي ال تتمتع بالشخصية المعنوية رغـ تمتع مجموعة منيا 
ببعض السمطات، والخاضعة لمسمطة الرئاسية لموزير، بالرغـ مف تواجدىا خارج الييكؿ المركزي 

 .لموزارة، مثؿ مديرية التربية، أو مديرية الفالحة، أو مديرية الجمارؾ

 لقد كاف النظاـ القانوني ليذه المديريات قبؿ صدور قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 
ونظرا لتزايد الدعاوى المرفوعة ضد . (3) يثير نقاشا وجدال فقييا حوؿ تكييفيا09-08رقـ 

مصالح الدولة غير الممركزة سواء مف قبؿ الموظفيف العامميف في ىذه التنظيمات اإلدارية، أو 
مف خارجيا فإف المشرع قد أخضع ىذه المصالح لمرقابة القضائية، بالرغـ مف أنيا ال تتمتع 

 مف قانوف 801بالشخصية المعنوية، وذلؾ بإخضاعيا إلى رقابة المحاكـ اإلدارية المادة 
 .اإلجراءات المدنية واإلدارية

                                                           

 .94عالء الديف عشي، مرجع سابؽ، ص،-(1)
 .270، مرجع سابؽ، ص، الوجيز في القانون اإلداريعمار بوضياؼ، -(2)
 .263، مرجع سابؽ ص الوسيط في المنازعات اإلداريةمحمد الصغير بعمي، -(3)
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 :تحديد اإلختصاص القضائي بمنازعات البمدية والمصالح اإلدارية لمبمدية: الفرع الثاني

البمدية ىي الدرجة األولى مف درجات اإلدارة المحمية، وقد عرفيا المشرع بموجب المادة 
"  المتعمؽ بقانوف البمدية بأنيا 2011 جويمية 22 المؤرخ في 10-11األولى مف القانوف 

الجماعة اإلقميمية القاعدية لمدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة الماليةالمستقمة وتحدث 
 .(1)"بموجب قانوف

البمدية ىي القاعدة اإلقميمية الالمركزية ومكاف لممارسة "أما المادة الثانية نصت عمى 
 (2)".المواطنة، وتشكؿ إطار مشاركة المواطف في تسيير الشؤوف العمومية

والمقصود بالبمدية في تحديد اإلختصاص القضائي ىي البمدية بجميع ىيئاتيا سواء 
 .10-11 مف قانوف البمدية 15كانت أجيزة لممداولة أو لمتنفيذ وىذا ما نصت عميو المادة 

ويتمثؿ في المجمس الشعبي البمدي، ويتمثؿ اإلطار القانوني : جهاز المداولة: أوال
 .61- 16 في المواد 10-11لممجمس الشعبي البمدي في القانوف 

-11يتمثؿ في رئيس المجمس الشعبي البمدي الذي تناولو قانوف :  جهاز التنفيذ:ثانيا
 .99-62 في مواده مف 10

ومف ثـ فالطعوف الموجية ضد القرارات الصادرة عف ىيئات البمدية، تخضع الختصاص 
المحاكـ اإلدارية، وتمثيؿ البمدية أماـ القضاء يكوف مف اختصاص رئيس المجمس الشعبي 

 . مف قانوف البمدية82البمدي المادة 

 

 
______________________________________________ 

،المؤرخة في 37،جريدة رسمية ،عدد 22/7/2011المؤرخ في المتضمن قانون البمدية،،10-11المادة األولى مف القانوف-(1)
3/7/2011. 

 .المادة الثانية ،نفس المرجع- (2)
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 المصالح اإلدارية األخرى لمبمدية: ثالثا

نظرا لتعدد مظاىر تدخؿ البمدية في مختمؼ المجاالت والمياديف، فقد ترتب عف ذلؾ 
دارة المرافؽ العامة بما ينسجـ مع الظروؼ التي  تنوع وتعدد طرؽ وكيفيات وأساليب تسيير وا 

  عمى ما يأتي 10-11 مف القانوف 150تحيط بمجاؿ تدخؿ اإلدارة، وبيذا الصدد تنص المادة 

 يكيؼ عدد وحجـ المصالح حسب إمكانيات ووسائؿ احتياجات كؿ بمدية، ويمكف تسيير ىذه "

المصالح مباشرة في شكؿ استغالؿ مباشر في شكؿ مؤسسة عمومية بمدية عف طريؽ اإلمتياز 
 . (1)"أو التفويض

 :وعميو يمكف رد طرؽ تسيير المرافؽ العامة في التشريع الجزائري إلى

 .10-11مف القانوف (156، 151المادتيف ) طرؽ عامة وتتمثؿ في االستغالؿ المباشر 

 يتضح أنو يمكف لمبمدية 22/07/2011 المؤرخ 10- 11وباإلستناد إلى القانوف البمدي 
أف تحدث مرافؽ ومصالح إدارية في إطار مياديف مختمفة منيا اإلثارة العمومية، النقؿ 

 .الجماعي، المساحات الخضراء

وبالرغـ مف عدـ تمتع المصالح اإلدارية البمدية بالشخصية المعنوية، إال أف قانوف 
 منو خوؿ ليا حؽ التقاضي أماـ 801 وبموجب المادة 09-08اإلجراءات المدنية واإلدارية 

 .(2)المحاكـ اإلدارية

 

 

 

                                                           

 .،مرجع سابؽالمتضمن قانون البمدية 10-11قانوف رقـ 150المادة -(1)
 .265، مرجع سابؽ ،ص الوسيط في المنازعات اإلداريةمحمد الصغير بعمي، -(2)
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 :تحديد اإلختصاص القضائي بمنازعاتالمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية:الفرع الثالث

لقد تعددت التعاريؼ التي حاولت تحديد مفيـو المؤسسة العامة كشخص إداري عاـ، 
منظمة تمارس لونا أو ألوانا مف النشاط : " مف ىذه التعاريؼ، تعريؼ األستاذ محمد عمي شتا

االقتصادي وليا شخصية معنوية، تممكيا الدولة، وتديرىا بأسموب الجياز الحكومي لتحقيؽ 
 ".منفعة عامة

تنظيـ إداري يقـو بإدارة أمواؿ الدولة بصورة غير : "ويعرفيا األستاذ رياض عيسى بأنيا
 .(1)"مباشرة وفقا لألىداؼ التي يحددىا التنظيـ القانوني وذلؾ تحت رقابة الدولة

وعميو فالمؤسسات العامة ىي طريقة مف الطرؽ التي تدار بيا المرافؽ العامة وىي عبارة 
عف مرافؽ تتمتع بالشخصية المعنوية لكي تستقؿ عف السمطة اإلدارية في إدارتيا، و ىذا 
اإلستقالؿ يجعؿ مف المؤسسة العامة مرفقا يدار بطريقة الالمركزية، وعميو وخالفا لطريقة 

اإلستغالؿ المباشر، فإف طريقة المؤسسة العامة تقتضي منح المرفؽ العاـ اإلستقالؿ القانوني 
مف خالؿ إضفاء الشخصية المعنوية عميو، وتيدؼ ىذه الطريقة إلى حسف إدارة المرافؽ العامة 

 .(2)ذات األىمية، وتخفيؼ عبء تسييرىا ومتابعتيا عف الجية اإلدارية التي تنشئيا

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بصفة دقيقة 800وفي ىذا الصدد ذكرت المادة 
نوع المؤسسة العمومية التي يعود الفصؿ في نزاعاتيا إلى المحاكـ اإلدارية ويتعمؽ األمر 

بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، وبالتالي استبعاد المؤسسات العمومية ذات الصبغة 
 .الصناعية، والتجارية، واإلقتصادية التي يؤوؿ اإلختصاص فييا إلى المحاكـ العادية

 

 

 المبحث الثاني

                                                           

 .25مرجع سابؽ، ص ، عمر بوجادي-(1)
 .267، مرجع سابؽ ص الوسيط في المنازعات اإلداريةمحمد الصغير بعمي، -(2)
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  تطبيقات قضائية لممعيار العضوي

إف القضاء اإلداري في الجزائر نظرا لمسمكو التطبيقي اتبع ما قرره المشرع مف أحكاـ فيما تعمؽ 
بتحديد اختصاص القضاء اإلداري، فكرس المعيار العضوي بدوره عند فصمو في الدعاوى 
اإلدارية المرفوعة إليو ونتناوؿ في ىذا المبحث تطبيقات مجمس الدولة لممعيار العضوي 

 .(مطمب ثاني)،و تطبيقات المحاكـ اإلدارية لممعيار العضوي  (مطمب أوؿ)

 تطبيقات مجمس الدولة لممعيار العضوي:المطمب األول

بالرجوع إلى اإلجتيادات القضائية لمجمس الدولة، نجده قد طبؽ المعيار العضوي المكرس 
 :تشريعا، في العديد مف القرارات، نورد منيا مايمي

 : القرار األول

 .(1)2001-01-22قرار مجمس الدولة الصادر في 

 .ضد الوكالة العقارية مابيف البمديات (أ-ب)قضية 

 :الوقائع واإلجراءات

، 1998-12-06بمقتضى عريضة سجمت لدى كتابة الضبط لمجمس الدولة في 
بواسطة محاميو قرار صادر عف الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء تيزي  (أ-ت)استأنؼ السيد 
، القاضي برفع دعواه لعدـ التأسيس حيث يعرض المستأنؼ أنو 1997-01-06وزو، بتاريخ 

 جويمية، ودفع مبمغا كتسبيؽ مقابؿ وصؿ 5 مف تجزئة 12استفاد مف قطعة أرض تحمؿ رقـ 
يثبت ذلؾ، وأنو فوجئ بما أخطرتو الوكالة العقارية ما بيف البمديات بأنيا تمقت إرسالية مف 

بمدية تيزي غنيؼ تخطرىا بوقؼ كؿ اإلجراءات المتعمقة بالقطعة والتي سبؽ وأف استفاد بيا، 
وبعد فشمو في المحاوالت اليادفة إلى تسوية النزاع بطرؽ إدارية، قاـ برفع دعوى ممتمسا إلزاـ 
الوكالة العقارية بإتمامإجراءاتنقؿ ممكية القطعة، وىي الدعوى التي أسفرت عمى صدور القرار 
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محؿ اإلستئناؼ، وأف القرار جاء متناقضا في أسبابو، بينما صرح بأف البمدية لـ تعد تتصرؼ 
 .14/08/1995في القطعة بعد صدور القرار الوالئي المؤرخ في 

ومف جية أخرى رفض الدعوى لكونيا غير مؤسسة، وقد ورد في القرار المحاؿ أف حضر 
 . وىذا ال أساس لو1995-08-14المداولة ثـ إلغاؤه بموجب القرار الوالئي 

ف المحضر الممغى ىو محضر آخر استفاد بموجبو أشخاص آخروف بقطع أخرى، وأف   وا 
المستأنؼ قدـ لمنقاش وصال يثبت إيداعو لدى الوكالة العقارية مبمغا ماليا خالصا، دوف أف 
بطاؿ القرار  يتصدى المجمس المناقشة تمؾ الوثيقة وبيذه األسباب يمتمس المستأنؼ نقض وا 

حالة األطراؼ إلى نفس المجمس مشكال تشكيمة أخرى  .المطعوف فيو وا 

وحيث أف الوكالة العقارية ما بيف البمديات و المجمس الشعبي البمدي لبمدية تيزي غنيؼ، لـ 
-18يقدما جوابارغـ اتصاليما بالتبميغ باإلستئناؼ حسب اإلشعاريف باإلستالـ المؤرخيف في 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية يعتبر 245 والموقع عمييما، وعمال بنص المادة 02-1999
 .وعميو.القرار الحالي حضوريا نحوىما

 :في الشكل

حيث أف اإلستئناؼ مستوؼ لألوضاع القانونية، إذ ال يوجد بالممؼ مايثبت تبميغ القرار  -
 .محؿ اإلستئناؼ

 :فيالموضوع

حيث أف المستأنؼ رافع دعوى الوكالة العقارية مابيف البمديات بذراع الميزاف ممتمسا 
 وحيث أف الدعوى 1995إلزاميابإتمامإجراءات نقؿ ممكية القطعة التي استفاد منيا خالؿ سنة 

 مف قانوف 7كما جاء بيا المستأنؼ ال تخضع الختصاص القاضي اإلداري طبقا لممادة 
 (1).اإلجراءات المدنية واإلدارية

______________________________________________________________________________________________________ 
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 الذي ينظـ 1990-12 المؤرخ في 90/405حيث أنو حسب المرسـو التنفيذي رقـ 
الوكاالت العقارية المحمية تعتبر ىذه األخيرة مؤسسات ليس ليا طابع إداري وأنيا تخضع 

 .لمقضاء العادي في تصرفاتيا

وعميو يتعيف إلغاء القرار الصادر المستأنؼ فيما فصؿ في النزاع القائـ والخارج عف  -
 .اختصاصو نظرا لطبيعة الوكالة، والتصريح بعدـ اختصاص القاضي اإلداري

 :ليذه األسباب يقضي مجمس الدولة

 قبوؿ اإلستئناؼ شكال:في الشكل

 في الموضوع

 .إلغاء القرار المستأنؼ -

 التصريح بعدـ اإلختصاص النوعي لمقاضي اإلداري -

 :مالحظات

صرح مجمس الدولة بعدـ اإلختصاص النوعي بشأف القضية القائمة بيف المستأنؼ 
ويتمثؿ في أف الدعوى : والوكالة العقارية مابيف البمديات، ولقد أسس قضاءه عمى سبب (ب،أ)

 مف قانوف اإلجراءات المدنية، مع 7ال تخضع إلختصاص القاضي اإلداري طبقا لنص المادة 
اإلشارة بأف موضوع الدعوى يتمثؿ في طمب المدعي بإلزاـ الوكالة العقارية ما بيف البمديات 

بذراع الميزاف بإتماـ إجراءات نقؿ الممكية بشأف القطعة األرضية التي استفاد منيا خالؿ سنة 
 المنظـ لموكاالت العقارية المحمية، اعتبر تمؾ 90/405،وأف المرسـو التنفيذي رقـ1995

الوكاالت مؤسسات ليس ليا الطابع اإلداري، وأنيا تخضع لمقضاء العادي في منازعاتيا، 
وبالرجوع إلى المرسـو أعاله نجد أف الوكاالت العقارية المحمية تعتبر بمثابة مؤسسات مف 

 (1).إنشاء المجالس الشعبية البمدية والوالئية

__________________________________ 

 .295لحسف بف الشيخ آث ممويا،مرجع سابؽ،ص - (1)



 تكريس المعيار العضوي لتحديد المنازعة اإلدارية       :                الفصل األول

 

 

25 

 نجد أف ىذه الوكاالت تخضع لمقانوف 90/405باإلطالع عمى المرسـو التنفيذي رقـ 
الخاص، وفي منازعاتيا مع الغير تخضع اإلختصاص القضاء العادي، ألف ىذه الوكاالت 

العقارية ما بيف البمديات ىي مؤسسات ذات طابع تجاري، وال يختص القاضي اإلداري بالفصؿ 
نما يكوف اإلختصاص لممحاكـ العادية، ألف المادة   مف 7في النزاعات التي تكوف طرفا فييا، وا 

قانوف اإلجراءات المدنية أوجبت أف تكوف المؤسسة العمومية ذات طابع إداري ليكوف القضاء 
 .اإلداري مختصا لمفصؿ في منازعاتيا

 :القرار الثاني

 (1)11/02/2002مجمس الدولة في 

 .ومف معو (غ، خ)لبمدية سيدي معروؼ ضد  (ب- ش- ـ)قضية 

  الوقائع واإلجراءات

حيث أف ـ، ش، ب لبمدية سيدي معروؼ والية جيجؿ رفع دعوى أماـ مجمس قضاء جيجؿ  -
 و 01/08/1992الغرفة اإلدارية مف أجؿ إبطاؿ عقد الشيرة والبيع المؤرخيف عمى التوالي في 

، حيث أف المجمس قضى بعدـ قبوؿ الدعوى شكال عمى أساس أف العريضة 28/03/1995
 مف 85اإلفتتاحية لمدعوى لـ تشير لدى المحافظة العقارية حسب ما ىو منصوص في المادة 

 .25/3/1976 المؤرخ في 63-76المرسـو الرئاسي رقـ 

لزاـ  - حيث أف المستأنؼ يمتمس إلغاء القرار المستأنؼ ومف جديد إبطاؿ عقد الشيرة والبيع وا 
 .المستأنؼ عمييـ التخمي 

حيث تدعيما إلستئنافو دفع المستأنؼ أف العريضة اإلفتتاحية، تـ إشيارىا بالمحافظة العقارية  -
، فعال بالرجوع إلى أوراؽ ممؼ الدعوى تبيف أف العريضة اإلفتتاحية 28/09/1999بتاريخ 

 حسب الختـ والتوقيع 28/09/1999لمدعوى تـ إشيارىا بالمحافظة العقارية بالميمية بتاريخ 

                                                           

،نقال عف سايس 97،ص1،العدد2002،مجمة مجمس الدولة،31/5/1999،صادر عف مجمس الدولة،في159719قرار رقـ-(1)
الجزء الثاني،الطبعة األولى،منشورات اإلجتهاد الجزائري في القضاء اإلداري،قرارات المحكمة العميا،قرارات مجمس الدولة،جماؿ،

 .826،ص 2013كميؾ،الجزائر،
 



 تكريس المعيار العضوي لتحديد المنازعة اإلدارية       :                الفصل األول

 

 

26 

عمى نسخة عريضة افتتاح الدعوى ،ومف ثـ فإف القرار المستأنؼ غير صائب لما قضى بعدـ 
 .قبوؿ الدعوى شكال مما يتعيف إلغاؤه

حيث أنو قبؿ التطرؽ إلى الموضوع يتضح أف المجمس الشعبي البمدي لبمدية سيدي معروؼ  -
 1/8/1992رفع الدعوى الحالية مف أجؿ إبطاؿ عقدي الشيرة والبيع المؤرخيف عمى التوالي في 

 .، حيث أف ىذيف العقديف محرريف مف طرؼ موثؽ1995-8-25و

حيث أف الوثيقتيف المطموب إلغاؤىما ال تصدراف عف سمطة إدارية وال تشكالف قرارا أو عقدا  -
إداريا، وبالتالي فإف القضاء اإلداري غير مختص لمفصؿ في الطعف المرفوع وليذه األسباب 

 .يقضي مجمس الدولة

  قبوؿ االستئناؼ شكال:في الشكل

 إلغاء القرار المستأنؼ الصادر عف مجمس قضاء جيجؿ الغرفة اإلدارية بتاريخ :في الموضوع
 .(1) والقضاء مف جديد بعدـ اإلختصاص النوعي26/02/2000

 المالحظات

قضى مجمس الدولة بعدـ اإلختصاص النوعي بشأف القضية القائمة بصدد إبطاؿ عقدي 
الشيرة والبيع ،وقد أسس مجمس الدولة قضاؤه عمى سبب ويتمثؿ في أف الوثيقة المراد إلغاؤىا 

 مف 9ال تصدر عف سمطة إدارية وال تشكؿ قرار أو عقد إداري، حيث أنو وبالرجوع إلى المادة 
 المتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة، نجدىا تنص، أف مجمس (2)98/01القانوف العضوي 

الدولة يختص بالفصؿ في الطعوف المرفوعة ضد القرارات اإلدارية، وا لقرار اإلداري ىو عمؿ 
قانوني انفرادي يصدر بإرادة إحدى السمطات اإلدارية في الدولة ويحدث آثار قانونية بإنشاء 

 .مركز قانوني جديد أو تعديؿ أو إلغاء مركز قانوني قائـ 

____________________________________ 

 .826نفس المرجع،ص - (1)

 .مرجع سابؽقانون مجمس الدولة،،المتضمف 01-98 مف القانوف 9المادة -(2)
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محؿ الطعف يختمفاف مف حيث  (عقد البيع والشيرة)في حيف أف العقديف التوثيقييف 
الطبيعة القانونية عف القرار اإلداري، فالعقد التوثيقي ال يعدو أف يكوف توافؽ إرادتيف، بإيجاب 
وقبوؿ إلنشاء التزامات تعاقدية تقـو عمى التراضي بيف طرفيف وحتى لو كاف أطراؼ ىذا العقد 

 .شخص عاـ فيكوف مجرد مف امتيازات السمطة العامة

لذلؾ فنحف نؤيد قرار مجمس الدولة بالدفع بعدـ اإلختصاص النوعي، وأف ىذه القضايا يؤوؿ 
 .الفصؿ فييا لمقضاء العادي

:   القرارالثالث

 .(1)05/11/2002قرار مجمس الدولة الصادر في 

 .ضد المدير العاـ لمؤسسة التسيير السياحي (ز، ش)قضية 

 :الوقائع واإلجراءات

 مف جديد بالحكـ 25/09/1999حيث أف اإلستئناؼ استيدؼ إلغاء القرار الصادر في  -
لممستأنؼ بمجموع مبالغ ناتجة عف الفوائد القانونية ،و تجديد األسعار التي حفظت لممستأنؼ  

 .21/02/1998بمقتضى قرار صادر عف الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء قسنطينة بتاريخ 

 قد نصت 1988 جانفي 12 المؤرخ في 89/05 مف القانوف رقـ 59ولكف حيث أف المادة  -
عمى أف المؤسسات العمومية اإلقتصادية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 

 المتعمؽ 1967 جواف 17 المؤرخ في 67/90والتجاري، ال تخضع لمقتضيات األمر
 .بالصفقات العمومية

 . حيث أنو كاف عمى قضاة الدرجة األولى التصريح بعدـ اختصاصيـ النوعي -

 : قرر مجمس الدولة

                                                           

،نقال عف 109،ص3،العدد2003،مجمة مجمس الدولة،5/11/2002،صادر عف مجمس الدولة،في 3889قرار رقـ -  (1)
 .1014سايس جماؿ،مرجع سابؽ،ص
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  قبوؿ االستئناؼ شكال:في الشكل

 إلغاء القرار المستأنؼ الصادر عف الغرفة اإلدارية لمجمس قضاء قسنطينة في :في الموضوع
، والتصدي مف جديد بالتصريح بعدـ اختصاص القضاء اإلداري لمفصؿ في 25/09/1999

 .النزاع الحالي

 :المالحظات

قضى مجمس الدولة بعدـ اإلختصاص النوعي بشأف القضية القائمة إللغاء قرار متعمؽ 
 .بمجموع مبالغ ناتجة عف الفوائد القانونية وتحديد األسعار الخاصة بالمستأنؼ

ولقد أسس مجمس الدولة قضاءه عمى سبب يتمثؿ في أف القرار محؿ اإلستئناؼ صادر عف 
مؤسسة عمومية اقتصادية، وبالرجوع إلى المواد التي تنظـ اختصاص مجمس الدولة نجد أف 

مجمس الدولة يختص بالفصؿ في استئنافاألحكاـ الصادرة عف المحاكـ اإلدارية، وبالرجوع إلى 
 مف قانوف اإلجراءات المدنية نجد أف الغرؼ اإلدارية تختص بالفصؿ في القرارات 7المادة 

 .الصادرة عنى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

وعميو فإف المؤسسات العموميةاإلقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 
 .والتجاري تخرج مف اختصاص القضاء اإلداري ويعود الفصؿ فييا لمقضاء العادي

 :القرار الرابع

 .(1)12/11/2001قرار مجمس الدولة في 

 .ضد مدير أمالؾ الدولة (ح، ج)قضية 

 :الوقائع واإلجراءات

                                                           

،نقال عف 143،ص1،العدد2002،مجمة مجمس الدولة،12/11/2001،صادر عف مجمس الدولة،في 8631قرار رقـ -(1)
 .858سايس جماؿ،مرجع سابؽ،ص 

 
 

 



 تكريس المعيار العضوي لتحديد المنازعة اإلدارية       :                الفصل األول

 

 

29 

 دعوى أماـ 22/11/1999حيث رفعت مديرية أمالؾ الدولة لوالية برج بوعريريج بتاريخ 
الغرفة اإلدارية لدى مجمس قضاء سطيؼ طالبة إلغاء عقد ىبة محرر مف طرؼ موثؽ مشيور 

لزاـ المدعي وكؿ مف يحؿ محمو بإخالء األماكف  .ومسجؿ وا 

حيث استجابت الغرفة اإلدارية لدى مجمس قضاء سطيؼ وألغت عقد ىبة مدني صادر 
عف موثؽ بموجب القرار المستأنؼ مما يجعؿ القاضي اإلداري قد تجاوز اختصاصو عندما 

 .نظر في إبطاؿ عقد مدني ليس مف اختصاصو

حيث ثبت مف أوراؽ ممؼ الدعوى أف الدعوى تتعمؽ بإبطاؿ عقد ىبة محرر مف طرؼ 
ليذه األسباب قضى مجمس الدولة بقبوؿ اإلستئناؼ . موثؽ مشيور ومسجؿ وىو عقد مدني

شكال، وفي الموضوع إلغاء القرار المستأنؼ الصادر عف مجمس قضاء سطيؼ بتاريخ 
 .(1) والتصدي مف جديد بعدـ اإلختصاص11/12/2000

 :المالحظات

  قضى مجمس الدولة بعدـ اإلختصاص النوعي بشأف القضية القائمة حوؿ إلغاء عقد ىبة، 
ولقد أسس قضاءه عمى سبب يتمثؿ في أف الدعوى تتعمؽ بإبطاؿ عقد مدني توثيقي، ألنو 

وبالرجوع إلى قانوف اإلجراءات المدنية نجد أف رفع الدعوى أماـ الغرؼ اإلدارية ال يكوف إال 
 .لمطعف في قرار أو عقد إداري

 والعقد اإلداري ىو العقد الذي يبرمو شخص معنوي مف أشخاص القانوف العاـ بقصدإدارة مرفؽ 
عاـ أو بمناسبة تسييره وأف تظير نيتو في األخذ  بأسموب القانوف العاـ، وذلؾ بتضميف العقد 
شروطا غير مألوفة في عقود القانوف الخاص، وىذا يعني أف أطراؼ العقد في العقد اإلداري 
غير متساوية، فاإلدارة ىنا تتمتع بامتيازات السمطة العامة، التي تخوليا اشتراط شروط غير 

مألوفة في عقود القانوف الخاص مف ثمة فإف العقد مدني يختمؼ عف العقد اإلداري، فمصالح 
 .األفراد في العقد المدني متساوية

لذلؾ فقد قرر مجمس الدولة الدفع بعدـ اإلختصاص النوعي في فصمو في ىذه القضية وأف  -
 .القضاء العادي ىو المختص

_______________________________________________________ 
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 :القرار الخامس

 .(1)11/09/2001  قرار مجمس الدولة الصادر في 

 .ضد ؽ، ص لرويبة (ؾ، ر)قضية 

 :الوقائع واإلجراءات

 مكرر مف 7حيث أف المستأنؼ يدفع بعدـ اختصاص الغرفة اإلدارية طبقا ألحكاـ المادة  -
قانوف اإلجراءات المدنية، التي تعطي اإلختصاص لممحاكـ العادية في المنازعات المتعمقة 

باإليجارات الفالحية، واألماكف المعدة لمسكف، غير أف الموضوع دعوى الحاؿ ال يتعمؽ أصال 
نما يتعمؽ باإلستفادة بمسكف وظيفي مخصص لمصمحة الخدمة  بإيجار محؿ معد لمسكف وا 

العمومية، وال يعتبر ىذا إيجارا، وبذلؾ يكوف النزاع مف اختصاص الغرفة اإلدارية طبقا ألحكاـ 
 . مكرر مف قانوف اإلجراءات المدنية، مما يتعيف رفض ىذا الدفع7نص المادة 

حيث ثبت مف الممؼ أف المستأنؼ استفاد مف المسكف الوظيفي في إطار ضرورة المصمحة  -
الكائف بالمركز الصحي أوالد موسى، حيث أنو ماداـ قد نقؿ المستأنؼ إلى قطاع صحي آخر 

 المؤرخ في 07-89 مف المرسـو 8ص بالرويبة لتولي وظيفة أخرى فإف أحكاـ المادة - وىو ؽ
 تنص عمى أف السكنات المخصصة لضرورة المصمحة القصوى مؤقتة ويمكف 07/02/1989

الرجوع فييا في أي وقت،وأنيا مرىونة بالمدة التي يزاوؿ فييا المستفيد  الوظيفة التي مف أجميا 
تحصؿ عمى المسكف وبانتياء ىذه الوظيفة ينتيي حؽ اإلستفادة واإلمتياز وبالتالي فإف نقؿ 

المستأنؼ مف الوظيفة التي بررت استفادتو لـ يبقى لو الحؽ في البقاء في المسكف مما يتعيف 
 .تأييد األمر عمى المستأنؼ

 :لذلؾ قضى مجمس الدولة
 .قبوؿ االستئناؼ: شكال

 .أصدر القرار ووقع التصريح بو: موضوعا

                                                           

،نقال عف سايس 131،ص1،العدد2002،مجمة مجمس الدولة،11/9/2001،صادر عف مجمس الدولة،في 8897قرار رقـ- (1)
 .850جماؿ ،مرجع سابؽ ص 
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 :مالحظات

  قضى مجمس الدولة بتأييد القرار المستأنؼ ورفض طمب المستأنؼ الداعي إلى أف الغرفة 
اإلدارية غير مختصة، مؤسسا إدعاءه بأف المحاكـ العادية ىي المختصة لمفصؿ في المنازعات 

 .المتعمقة باإليجارات الفالحية واألماكف المعدة لمسكف

وقد قاـ المشرع باستثناء منازعات اإليجارات مف اختصاص القضاء اإلداري لعدة اعتبارات إما 
اعتمادا عمى معيار القانوف الواجب التطبيؽ، فيذه المنازعات مف المواضيع التي يحكميا 

القانوف الخاص المدني أو التجاري حسب الحاالت، كما أف األشخاص المعنوية العامة تظير 
مجردة مف السمطة عند إبراميا ليذه العقود فاإليجارات التي تجرييا عمى أمواليا ىي مف قبيؿ 
 أعماؿ اإلدارة والتسيير عندما يجيز ليا القانوف النزوؿ إلى مستوى األفراد والتعامؿ وفقا لقواعد 

ما العتبار أنو ليس مف الحكمة في شيئ إسناد اإلختصاص لمقاضي  القانوف الخاص،وا 
 (1).اإلداري،ثـ إلزامو بتطبيؽ قواعد القانوف الخاص

المتعمقباإلجراءاتالمدنيةواإلداريةنجدىقدقمص  09- 08 ولإلشارةفإنالمشرعالجزائريفيالقانونالجديد -
 منقانوناإلجراءاتالمدنية 7 مناإلستثناءاتالواردةفيالمادة

 القديـ، وحصرىا في منازعتيف فقط، ىما منازعات الطرؽ والمنازعات المتعمقة بدعاوى 
المسؤولية عف حوادث مركبات الدولة، وىذا التقميص في اإلستثناءات، أدى إلى ظيور جدؿ 

ىؿ المبررات : بيف فقياء القانوف اإلداري، وظيور تساؤالت حوؿ ذلؾ، مف بينيا التساؤؿ
ومف بيف اإلجابات المطروحة فيما . التي كانت تستدعي وجود تمؾ اإلستثناءات قد زالت؟

يتعمؽ بالتخمي عف اإلستثناء الخاص باإليجارات، فالسبب ىو مسايرة المشرع لقرارات 
 مكرر مف محتواىا، 7الكثيرة التي كادت أف تفرغ المادة  (الغرفة اإلدارية)المحكمة العميا 

بحيث صدرت عدة قرارات تحيؿ المنازعات المتعمقة باإليجارات، إلى القضاء اإلداري رغـ أف 
 قراراتيا غير مستقرة في ذلؾ، 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1-)
،ص2005،الطبعةالثانية،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،(تنظيمواختصاصالقضاءاإلداري)قانونالمنازعاتاإلداريةرشيدخموفي،

354. 
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 بيف رئيس مجمس شعبي بمدي ضد أ تتعمؽ 29/5/1982مثال في قرارىا الصادر بتاريخ 
يعتبر إيجار البمدية : "بعقد إيجار خاص بساحات األسواؽ العمومية قضت فيو بما يمي

لحقوؽ الوقوؼ في الساحة التابعة ألسواقيا واستئجار التاجر ليذه الحقوؽ عقدا إداريا، 
 ...".ويخضع النزاع المتعمؽ بو إلى اختصاص الغرفة اإلدارية بالمجمس

 قضية أ ضد والي والية الجزائر بحيث اعتبرت 16/7/1988وكذلؾ قرارىا الصادر في  -
المحكمة العميا أف العقود التي تبرميا دواويف الترقية والتسيير العقاري تعتبر عقود إذعاف 

 (1).وتعتبر مف أعماؿ السمطة اإلدارية

وبرجوعنا إلى قضية الحاؿ نجد أف موضوع النزاع ىو حوؿ اإلستفادة مف سكف وظيفي، وىذا  -
 .ال عالقة لو باإليجارات، لذلؾ قد أصاب مجمس الدولة في قراره برفض إدعاء المستأنؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .243بودوح ماجدة شييناز،مرجع سابؽ،ص-(1)
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 تطبيقات المحاكم اإلدارية لممعيار العضوي: المطمب الثاني

  عمى غرار مجمس الدولة نجد أف المحاكـ اإلدارية بدورىا كرست المعيار العضوي وطبقتو 
فقد قضت بعدـ اإلختصاص النوعي لعدـ توفر المعيار . عمى القضايا المعروضة عمييا

ونورد . العضوي في بعض القضايا، وفصمت في البعض اآلخر لتوفر المعيار العضوي فييا
 :بعض القرارات الصادرة عف المحاكـ اإلدارية كما يمي

 :القرار األول

 .(1)10/03/2013في - بسكرة–المحكمة اإلدارية 

 .ضد وزير التربية ممثؿ في مديرية التربية لوالية بسكرة (ز، ؽ)قضية 

 :الوقائع واإلجراءات

 4/12/2012حيث أنو بموجب عريضة مودعة لدى أمانة ضبط المحكمة اإلدارية بتاريخ  -
حيث تقيـ المدعية دعوى ضد مديرية التربية لوالية بسكرة ممثمة في مديرىا، جاء فييا أف 

 1/1/1986، ابتداءا مف 3 القسـ 13المدعية كانت تشغؿ منصب التعميـ األساسي الصنؼ 
 نظرا لظروفيا العائمية الصعبة، 1995 إلى 1991وكانت في وضعية استيداع مف سنة 

 طمب إستقالة إلى 12/01/1997تعذر عمييا اإلستمرار في منصب عمميا فأرسمت بتاريخ 
 1996/1997مديرية التربية عمى أف تكوف إستقالتيا لفترة زمنية قصيرة أي لمسنة الدراسية 

عمى أف تستأنؼ عمميا في السنة الموالية، غير أف المدعى عمييا ردت عمييا بعزليا مف 
منصبيا وعميو تمتمس إلزاـ المدعى عمييا إدماجيا في منصبيا وتعويضيا عف السنوات 

 .الفارطة ألف عزليا كاف تعسفيا

                                                           

،صادر يتعمق برفض دعوى لعدم اإلختصاص النوعي،-بسكرة-،صادر عف المحكمة اإلدارية00919/12قرار رقـ -(1)
 .10/03/2013في
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وأجابت المدعى عمييا، بأف المدعية لـ تتقدـ بأي طعف مسبؽ أماـ المدعي عمييا مما يجعؿ  -
الدعوى مرفوضة، ومف جية أخرى فإف المدعية أقرت بأنو تـ إعالميا بعزليا مف منصبيا 

، وىو ما 04/12/2012 غير أنيا لـ تمجأ إلى القضاء إال بتاريخ 25/02/1997بتاريخ 
 ....يجعؿ الدعوى خارج اآلجاؿ القانونية

وعميو حيث أف المدعية أقامت دعوى ضد مديرية التربية لوالية بسكرة ممثمة في شخص  -
 .مديرىا تمتمس فييا إلزاـ المدعى عمييا بإدماجيا في منصبيا

وحيث أنو تبينمممحكمة أف طمب اإلدماج مرتبط بالقرار الصادر عف مديرية التربية بتفويض  -
مف وزير التربية، حيث أف القرار صادر عف سمطة مركزية فإنو ال يدخؿ ضمف اإلختصاص 

 . مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية801النوعي لمحكمة الحاؿ طبقا لممادة 

 :وعميو قررت المحكمة

 .عدـ قبوؿ الدعوى لعدـ االختصاص النوعي: شكال

 :مالحظات

- ز)قضت المحكمة اإلدارية بعدـ اإلختصاص النوعي بشأف القضية القائمة بيف المدعية  -
ومديرية التربية، حوؿ عزليا مف منصبيا مؤسسة قضاءىا عمى سبب يتمثؿ في أف  (ؼ

القرار الصادر عف مديرية التربية بتفويض مف وزير التربية و بالتالي ترفع القضية ضد 
 .الوزير 

،نجد أف الوزير 03/08/1999لكف وبالرجوع إلى قرار وزير التربية الوطنية الصادر في  -
يخوؿ بموجبو لمديري التربية عمى مستوى الوطف تمثيمو في القضايا المرفوعة أماـ 

القضاء،ىذا يعني أف مدير التربية لو صالحية تمثيميا أماـ القضاء ،و ينبغي قبوؿ الدعوى 
 .الموجية ضد المديرية ممثمة في مديرىا

 التي تنص 801/2والتي يؤوؿ الفصؿ فييا الختصاص المحاكـ اإلدارية حسب نص المادة 
 :تختص المحاكـ اإلدارية كذلؾ بالفصؿ في"عمى

 (1)...."الوالية والمصالح غير الممركزة لمدولة عمى مستوى الوالية.......-
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مما يعني أف المحكمة اإلدارية لـ تصب بصدد قرارىا بعدـ اإلختصاص النوعي في القضية 
 .موضوع الحاؿ

_________________________________________________ 

 .،مرجع سابؽقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،المتضمف 09-08مف القانوف 2 /801المادة (-1)

 :القرار الثاني

 (1).02/01/4201في -  بسكرة–قرار المحكمة اإلدارية 

 .ضد بمدية الدوسف ممثمة في رئيس المجمس الشعبي البمدي (ؼ- ب)قضية 

 :الوقائع واإلجراءات

  حيث أنو بموجب عريضة مودعة لدى أمانة ضابط المحكمة اإلدارية بتاريخ 
 أقامت المدعية بمدية الدوسف ممثمة في شخص رئيس المجمس الشعبي البمدي، 08/04/2013

، تطمب فيو بإلزاـ المدعى عمييا بإخالء السكف وتسميـ المفاتيح (ؼ- ب)ضد المدعى عميو 
فورا وكؿ مف حؿ وشاغؿ بإذنيا المتواجد بالمدرسة االبتدائية، حيث أنيتبيف مف الممؼ أف 

، الممضي مف الطرفيف تـ تجديد عقد 01/2010المدعى عمييا بموجب دفتر الشروط رقـ 
 مف دفتر 02إيجار إستممت بموجبو المدعى عمييا السكف وشغمتو حسب ما جاء في المادة 

الشروط باإلضافة إلى اتفاقيـ عمى جميع شروط العقد وبعد انتياء مدة اإليجار غادرت المدعى 
عمييا السكف وأغمقت األبواب وأخذت المفاتيح معيا وانتقمت لمعمؿ إلى بمدية أخرى، وبيذا 

وتواجدىا غير شرعي مما استدعى بالمدعية إلى فسخ .أصبحت غريبة وغير شاغمة ليذا السكف
العقد بعد انتياء أجمو، وقد حاولت الحصوؿ عمى مفاتيح السكف إال أنو تعذر ذلؾ فأصدرت 

 .أمر تسميـ المفاتيح إال أنيا لـ تتمكف مف الحصوؿ عمى المفاتيح مما جعميا ترفع دعوى

  وعميو حيث تبيف لممحكمة إستنادا إلى عقد اإليجار أنو تـ اإلتفاؽ بيف الطرفيف بالتراضي 
حيث أنو . بموجب عقد اإليجار، إليجار السكف المتواجد بالمدرسة االبتدائية لمدة ثالث سنوات

وبناءا عميو فإف طمب المدعية الرامي إلى الخروج مف السكف السالؼ الذكر، يخرج عف 
اختصاص القضاء اإلستعجالي ويعتبر دعوى في الموضوع ليذه األسباب قررت المحكمة 

 .اإلدارية 
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______________________________________________________________________ 

 

صادر في يتعمق برفض دعوى لعدم اإلختصاص،،-بسكرة-،صادر عف المحكمة اإلدارية00335/13قرار رقـ -(1)
02/01/2014. 

 .قبوؿ الدعوى:شكال
 .رفض الدعوى لعدـ اإلختصاص:موضوعا

 

 :المالحظات

قضت المحكمة اإلدارية بقبوؿ الدعوى شكال، بشأف القضية القائمة بيف المدعية بمدية  -
حوؿ إلزاـ المدعى  (ؼ- ب)الدوسف ممثمة في شخص رئيس المجمس الشعبي البمدي وبيف 

نالحظ أف القضية موضوع الحاؿ تدخؿ في اختصاص . عمييا بإخالء السكف وتسميـ المفاتيح
المحاكـ اإلدارية ،ألف أحد أطرافيا ىو شخص مف أشخاص القانوف العاـ، المذكورة في 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وىي البمدية، ممثمة في شخص رئيس 801المادة 
 11/10 مف القانوف 82المجمس الشعبي البمدي وىذا اإلختصاص خولو لو نص المادة 

، المتعمؽ بالبمدية، حيث تنص عمى أف رئيس المجمس الشعبي 2011 جواف 20المؤرخ في 
البمدي يتقاضى باسـ البمدية ولحسابيا، ىذا يعني أف المعيار العضوي ىنا متحقؽ وىو 

 .البمدية لذلؾ صرحت المحكمة باإلختصاص النوعي

غير أنيا صرحت بعدـ اختصاص القضاء االستعجالي في القضية موضوع الحاؿ ألف عقد  -
اإليجار ىنا صحيح، باإلضافة إلى أف المدعية تطمب إخالء المدعى عمييا مف السكف 

 منو 917وتسميـ المفاتيح ،و بالرجوع إلى قانوف اإلجراءات المدنية و تحديدا نص المادة 
يفصؿ في مادة اإلستعجاؿ بالتشكيمة الجماعية المنوط بيا البت في "نجدىا تنص عمى 
،وىذا يعني أف رفع دعوى أماـ القاضي اإلستعجالي يستوجب رفع دعوى (1)"دعوى الموضوع

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 919كذلؾ و بالرجوع إلى المادة .مسبقا في الموضوع
عندما يتعمؽ األمر بقرار إداري ولوبالرفض، ويكوف موضوع : " نجدىا تنص عمى ما يمي

طمب إلغاء جزئي أو كمي، يجوز لقاضي اإلستعجاؿ أف يأمر بوقؼ تنفيذ ىذا القرار أو وقؼ 
آثار معينة منو متى كانت ظروؼ اإلستعجاؿ تبرر ذلؾ، ومتى ظير لو مف التحقيؽ وجود 

 .(2)"وجو خاص مف شأنو إحداث شؾ جدي حوؿ مشروعية القرار
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____________________________________________________________________________  

 .مرجع سابؽقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ،المتضمف 09_08 مف القانوف 917المادة -(1)
 .،نفس المرجع919المادة -(2)
 

وانطالقا مف نص المواد السالفة الذكر ،فإننا نجد أف المحكمة قد أصابت بقبوؿ الدعوى 
الشكال و ذلؾ لتحقؽ المعيار العضوي ،الذي يخوؿ ليا الفصؿ في المنازعات التي تدخؿ في 

 .اختصاصيا ،و دفعيا بعدـ اإلختصاص إستعجاليا واعتبارىا دعوى في الموضوع
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 الفصل الثاني

                   اإلستثناءات الواردة عمى المعيار العضوي

عمى الرغم من أن المعيار العضوي لو أساس قانوني، ويعد قاعدة عامة في تحديد 
نطاق اختصاص جيات القضاء اإلداري، حيث أن المشرع الجزائري اعتمد عمى المعيار 

العضوي كأساس لتحديد المنازعة اإلدارية، وىذا من خالل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 
 منو، وبالرغم من سيولة وبساطة ىذا 9والقانون المتعمق بمجمس الدولة من خالل المادة 

المعيار، إال أن المشرع الجزائري تخمى عنو في بعض المنازعات التي وبالرغم من أن أحد 
أطرافيا جية إدارية إال أنيا تدخل في اختصاص جيات القضاء العادي،و ىذا باإلستناد إلى 

 .معيار مادي 

  .(1)و المعيار المادي ال يرتكز عمى طبيعة أطراف النزاع ،بل عمى طبيعة النشاط

وبما أن اإلستثناء يجب أن يقرر بموجب قانون صريح، أورد المشرع الجزائري اإلستثناءات 
الواردة عمى تكريس المعيار العضوي في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية وكذلك بموجب 

 :قوانين خاصة، وىذا ما سنتناولو في ىذا الفصل كما يمي

 .إستثناءات المعيار العضوي بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية: المبحث األول 

 .إستثناءات المعيار العضوي بموجب نصوص خاصة: المبحث الثاني 

 

 

 

 
_____________________________________________________ 

 .327رشيد خموفي،مرجع سابق، ص - (1)
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                                المبحث األول

 إستثناءات المعيار العضوي بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

القاعدة أن الجيات القضائية اإلدارية ىي صاحبة الوالية العامة في مجال المنازعات 
اإلدارية، وىي ال تحتاج إلى نص خاص لممارسة اختصاصيا، بينما ال يجوز لممحاكم العادية 

الفصل في أي نزاع إداري إال بموجب نص قانوني، ألن اختصاصيا يأتي عمى سبيل 
 .(1)اإلستثناء

 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى المنازعات 802وفي ىذا اإلطار نصت المادة 
خالفا ألحكام المادتين »: التي تخضع الختصاص القضاء العادي، حيث تنص المادة عمى

 : أعاله، يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات اآلتية801 و800

 مخالفات الطرق، -1

المنازعات المتعمقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طمب تعويض األضرار  -2
الناجمة عن مركبة تابعة لمدولة، أو إلحدى الواليات ،أو البمديات ،أو المؤسسات 

 .(2)«العمومية ذات الصبغة اإلدارية

 وىذا ماسنتناولو في ىذا المبحث حيث سنبين منازعات مخالفات الطرق 

 .(مطمب ثاني)، والمنازعات المتعمقة بالمسؤولية عن حوادث مركبات الدولة (مطمب أول)

 

 

 

 

                                                           

 .15، ص 2002، دار ىومة، الجزائر، مبادئ اإلجتهاد القضائي في مادة اإلجراءات المدنيةحمدي باشا عمر، - (1)
 .، مرجع سابققانون اإلجراءاتالمدنية واإلدارية ،المتضمن 08/09 من القانون 802المادة - (2)
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 منازعات مخالفات الطرق: المطمب األول 

المقصود بمخالفات الطرق كل األعمال التي تشكل اعتداء عمى الطرق العمومية، سواء 
كما يقصد بيا تمك اإلعتداءات أو عمميات اإلتالف العمدية أو غير . (1)بالتخريب أو العرقمة

 .(2)العمدية التي تقع عمى شبكات الطرق والمواصالت النيرية والبحرية والحديدية والبرية

 2إن اإلدارة ىي صاحبة المال العام حسب قانون األمالك الوطنية، حيث تنص المادة 
 من الدستور، تشتمل األمالك الوطنية عمى مجموع 18 و17عمال بالمادتين »: منو عمى

األمالك والحقوق المنقولة والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزىا الدولة وجماعاتيا اإلقميمية 
 :في شكل ممكية عمومية أو خاصة وتتكون ىذه األمالك الوطنية من

 األمالك العمومية والخاصة التابعة لمدولة. 

 األمالك العمومية والخاصة التابعة لموالية. 

 (3)«األمالك العمومية والخاصة التابعة لمبمدية. 

 

 تشمل األمالك الوطنية »: من قانون األمالك الوطنية عمى16/6وكذلك تنص المادة 
الطرق العادية والسريعة ....- »:العمومية اإلصطناعية خصوصا عمى ما يأتي

 .(4)«....وتوابعيا،

وبتطبيق ذلك عمى موضوعنا فإن البمدية ىي صاحبة المال العام، إذا ما تعمق األمر 
بالطرق البمدية، والوالية ىي صاحبة المال إذا تعمق األمر بالطرق الوالئية، والوزارة ىي صاحبة 

ومن ثم واعتمادا عمى المواد السالفة الذكر، . (5)المال العام إذا ماتعمق األمر بالطرق الوطنية
فإن معيار اختصاص المحاكم اإلداريةوىو وجود شخص معنوي عام من األشخاص الواردة في 

                                                           

، رسالة ماجستير، كمية الحقوق والعموم اإلقتصادية، جامعة محمد "اإلختصاص القضائي لمجمس الدولةمميكة بطينة، -(1)
 .30، ص 2003/2004، -بسكرة- خيضر

 .16حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص -(2)
 .52، جريدة رسمية،عدد 1/12/1990، مؤرخ في قانون األمالك الوطنية، المتضمن 90/30 من القانون 2المادة -(3)
 .،نفس المرجع16المادة - (4)
 .95مسعود شييوب، مرجع سابق، ص - (5)
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 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، ولكن مع ذلك أحال المشرع 801 و800المواد 
 .اإلختصاص إلى المحاكم العادية

 ويمكن رد ىذا اإلسناد إلى طبيعة نشاط األشخاص العمومية ،الذي يجعميا في مركز مساو 
 .ألشخاص القانون الخاص ،مما يقتضي إحالة منازعاتيا إلختصاص القضاء العادي

ولقد وردت مخالفات الطرق كأول مجال  مستثنى من اختصاص القضاء اإلداري بموجب 
 . من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية802المادة 

وتتمثل نزاعات مخالفات الطرق في مجموعة من المخالفات تخص شبكة الطرقات أو ممحقات 
 .(1)(مثل نيب وسرقة الرمال عمى شواطئ البحر أو الوديان)األمالك العمومية

 :و كان القانون الفرنسي قديما ،يفرق بين نوعين من المخالفات 

 مخالفات الطرق الكبيرة التي تشمل اإلعتداء عمى الدومين البحري والنيري و البري           -

غير الطرق العامة و التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم اإلدارية،وكان يحق ليذه األخيرة أن 
توقع عقوبات جنائية عمى المخالف ،باإلضافة إلى الحكم بالتعويض عن الضرر المترتب عمى 

 .ىذه المخالفة

و مخالفات الطرق الصغرى و التي تشمل كل اعتداء عمى الطرق العامة البرية،و كانت من _ 
 .اختصاص المحاكم العادية باعتبار أن ىذه المخالفات تشكل مخالفات لقوانين السير

 ،لم تعد ىناك تفرقة بين مخالفات الطرق  الصغيرة و الكبيرة 1926غير أنو وابتداءا من سنة 
 (2).في القانون الفرنسي

______________________________________________ 

 .352رشيد خموفي،مرجع سابق،ص - (1)

،رسالة ماجيستير،كمية الحقوق،جامعة "قواعد اإلختصاص القضائي بالدعوى اإلدارية في النظام القضائي الجزائري"صاش جازية،- (2)

 .131 130،ص ص،1993/1994الجزائر،
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 من قانون اإلجراءات 802وىذا ما جاء بو المشرع الجزائري ،و نالحظو في نص المادة 
 ،المدنية و اإلدارية

والتي ال تميز بين الطرق الصغرى والكبرى، أي أن جميع التعديات بالتخريب أو العرقمة عمى 
 .مختمف الطرق تختص بالفصل في منازعاتيا المحاكم العادية

فاإلعتداء عمى الطرق يشكل جرائم معاقب عمييا جزائيا بموجب قانون العقوبات،  و 
 . ،منو 406،407،408تحديدا في المواد 

كل من خرب أو ىدم مبان أو جسور أو :" من قانون العقوبات عمى406حيث تنص المادة 
و إذا نتج عن الجريمة ..................سدودا أو خزانات أو طرقا أو منشآت المواني

المنصوص عمييا في الفقرة السابقة قتل أو جرح أو عاىة مستديمة لمغير فإن الجاني يعاقب 
باإلعدام إذا حدث قتل و بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في جميع الحاالت 

 (1)."األخرى

  إحتواءىا عمى تخريب الطرق إلى جانب تخريب 406نالحظ من خالل قراءة لنص المادة 
ممتمكات أخرى عمومية،و ىذا يدل عمى أن اإلختصاص لمفصل في منازعات مخالفات الطرق 

تخضع لمقاضي الجزائي،و ىو صاحب اإلختصاص التقميدي في تطبيق أحكام قانون 
 .العقوبات

كل من و ضع شيئا في طريق :" من قانون العقوبات التي تنص عمى408كذلك نص المادة 
عمومي من شأنو أن يعوق سير المركبات أو استعمل أية وسيمة لعرقمة سيرىا وكان ذلك بقصد 
التسبب في ارتكاب حادث أو عرقمة المرور أو إعاقتو يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى 

 (2)...................................."عشر سنوات

___________________________________________________ 

،مؤرخة في 49،جريدة رسمية،عدد 8/06/1966 ،المؤرخ في قانون العقوبات، المتضمن 66/156 من األمر 406المادة - (1)

 .10/8/2011 ،المؤرخة في 44،جريدة رسمية،عدد 2/8/2011،المؤرخ في 11/14،المعدل و المتمم بالقانون 11/06/1966

 .،نفس المرجع408المادة - (2)
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وىذه المادة توضح نوعا آخر من مخالفات الطرق و ىي العرقمة ،يعني أن كل عرقمة تحول 
دون السير الحسن لممرور في الطرق العمومية ،يكون صاحبيا معرضا لممتابعة القضائية ،و 

 .ذلك أمام المحاكم العادية

وبالتالي فإن اإلدارة تكتفي بتأسيسيا كطرف مدني أمام القسم الجزائي والذي ينظر في 
الدعوى العمومية المباشرة ضد مرتكب عممية اإلتالف أو التخريب أو العرقمة، إذ يجيز القانون 
بمباشرة الدعوى العمومية مع الدعوى الجزائية مع إمكانية رفع دعوى مدنية مستقمة أمام القسم 
المدني، في الحالة التي تتأسس فييا اإلدارة كطرف مدني أمام القضاء الجزائي وتختار الطريق 

 .(1)المدني أساسا

ولعل الحكمة من إسناد ىذا اإلختصاص لممحاكم العادية، تكمن في أن القاضي يطبق 
 من القانون المدني 124في الدعوى ىنا قواعد المسؤولية المدنية، وعمى وجو التحديد المادة 

كل فعل أيا كان يرتكبو الشخص بخطئو، ويسبب ضررا لمغير »: المتضمنة لممبدأ المعروف
 .(2)«يمزم من كان سببا في حدوثو بالتعويض

ومن ثم فال داعي لجعل اإلختصاص لقاضي المحكمة اإلدارية في الوقت الذي ىو فيو 
 .(3)فالقاضي العادي ىنا ىو أولى بتطبيق قانونو. ممزم بتطبيق القانون الخاص

ومن األنسب منح اإلختصاص لقاضي وحيد يقوم بفصل المنازعات و لكي ال يؤدي وجود 
شخص عام طرف في الدعوى إلى سحب النزاع من القاضي العادي ،تحتم إبراز استثناء عمى 

 (4).القاعدة العامة وأصبحت المحاكم العادية مختصة لوحدىا في النزاع

 

                                                           

 .17حمدي باشا عمر،مرجع سابق،ص- (1)

،المؤرخة في 78،جريدة رسمية،عدد26/9/1975،المؤرخ في القانون المدني ،المتضمن 75/58 من األمر124المادة -(2)
 .31،جريدة رسمية،عدد19/5/2007،المؤرخ في07/05،المعدل و المتمم بالقانون30/9/1975
 .95مسعود شييوب،مرجع سابق،ص-(3)
،ترجمة فائز أنجق و بيوض خالد،الطبعة السادسة،ديوان المطبوعات المنازعات اإلداريةأحمد محيو،- (4)

 .112،ص 2005الجامعية،الجزائر،
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 المنازعات المتعمقة بالمسؤولية عن حوادث مركبات الدولة: المطمب الثاني

في نطاق المسؤولية اإلدارية، نجد أن المشرع الجزائري استثنى المنازعات المتعمقة 
بالمسؤولية الرامية لطمب تعويض األضرار الناجمة عن السيارات التابعة ألحد أشخاص القانون 

 من 802/2العام،من اختصاص القضاء اإلداري لصالح القضاء العادي و ىذا بموجب المادة 
 .قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

واألصل التاريخي ليذا اإلستثناء ىو القانون الفرنسي، الذي قرر اختصاص جيات 
القضاء العادي بدعوى التعويض والمسؤولية اإلدارية الناجمة عن حوادث السيارات التابعة 

 .1957 ديسمبر 31لإلدارة بموجب القانون الصادر في 

 . وذلك لوحدة األحكام القانونية ليذا النوع من الدعاوى في كل من القانون المدني واإلداري

والمقصود بالسيارات ىو كل عربة بحرية أو جوية تتحرك وتسير آليا أو بواسطة الطاقة 
 .(1)وما يمحق بالسيارات من عربات أو آالت تجرىا السيارات

وتأثر المشرع الجزائري بالمشرع الفرنسي واضح في ىذا المجال وال شك أن مبرر إحالة 
 :ىذا اإلختصاص عمى المحاكم العادية يكمن في مسألتين

وتخص القانون الواجب التطبيق، أال وىو أحكام القانون المدني، ألن : المسألة األولى
المسؤولية عن حوادث السيارات اإلدارية، تكون إما بإقامة المسؤولية في اتجاه السائق الذي ىو 

من 136وكما ىو موضح في نص المادة .(2)بمثابة التابعألنييعمل لحساب شخص معنوي عام
 .القانون المدني

 

                                                           

 
 .194عمار عوابدي، مرجع سابق، ص - (1)
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون اإلداريمسعود شييوب، -(2)

  .196، ص 2000
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 يكون المتبوع مسؤوال عن الضرر » من القانون المدني عمى136/1    حيث تنص المادة 
الذي يحدثو تابعو بفعمو الضار متى كان واقعا منو في حالة تأدية وظيفتو أو بسببيا أو 

 .(1)«بمناسبتيا

أو إما تكون بإقامة المسؤولية عمى أساس فعل الشيء فتكون ىنا المسؤولية صورة من 
كل من » من القانون المدني 138صور المسؤولية الشيئية ،كما ىو موضح في نص المادة 

تولى حراسة شيء وكانت لو قدرة اإلستعمال والتسيير، والرقابة يعتبر مسؤوال عن الضرر الذي 
 .(2)«...يحدثو ذلك الشيء

إن وحدة القانون المطبق في ىذه المنازعات ىي التي دفعت المشرع إلى تقرير وحدة 
القاضي، وىو في ىذه الحالة قاضي القانون الخاص، صاحب اإلختصاص في مجال 

المسؤولية المدنية، غير أن القاضي الخاص ىنا قد يكون قاضي القسم المدني في الحالة التي 
سواء مباشرة أو بعد حفظ حقوقيا أو عدم تأسيسيا )ترفع الضحية دعواىا أمام القسم المدني 

، وقد يكون قاضي القسم الجزائي، عندما ينظر بالتبعية لمدعوى الجزائية (أمام القاضي الجزائي
 .المقامة ضد المتيم

 وتختص بمعيار التمييز بين السمطة العامة وبين أعمال التسيير، فاإلدارة ىنا : المسألة الثانية
نما كأي شخص وىو يسير دومينو الخاص، أو يقود سيارتو فيرتكب  ال تظير كسمطة عامة، وا 

 .حادثا

لقد كان ىذا المعيار من المعايير األولى لإلختصاص التي طبقيا القضاء في مرحمة 
 .الدولة الحارسة، قبل أن يتراجع عنيا فيما بعد لصالح المرفق العام

لقد كانت حوادث السيارات اإلدارية حجر الزاوية في إعالن استقاللية القانون اإلداري 
 في فرنسا، أما في الجزائر فإن (3)عن القانون المدني ولقد عبر عن ذلك بوضوح قرار بالنكو

 من قانون اإلجراءات المدنية الممغى، واإلتجاىات الصادرة عن الغرفة الجزائية 7تقمبات المادة 

                                                           

 .،مرجع سابقالقانون المدني،المتضمن 75/58 من األمر 136/1المادة -(1)
 .، نفس المرجع 138المادة - (2)
 .98، مرجع سابق، ص المبادئ العامة لممنازعات اإلداريةمسعود شييوب، -(3)
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 من قانون اإلجراءات الجزائية، من حيث ارتباط 03بالمجمس األعمى، المستندة عمى المادة 
الدعوى المدنية بالدعوى العمومية، واستنادىا كذلك إلى تفادي التعقيدات القضائية التي تؤخر 

حسم النزاع وتمنع الضحية من تقديم الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي فإن أي ضحية 
األولى أمام المحاكم العادية ضد السائق، واألخرى : لحادث ما، يتعين عمييا أن ترفع دعويين

 .أمام الييئات القضائية اإلدارية ضد اإلدارة العامة المسؤولة

إضافة إلى ذلك اإلتجاىات الصادرة عن الغرفة اإلدارية بنفس المجمس المستندة عمى 
 من قانون اإلجراءات المدنية، التي أكدت عمى اإلختصاص اإلداري في حوادث 7المادة 

 77- 69 بموجب األمر 7و التي كانت قد أدت إلى تعديل المادة .المركبات التابعة لمدولة
 .(1)18/09/1969المؤرخ في 

، وكذا صدور قانون اإلجراءات المدنية 23 – 90قبل تغييره بموجب القانون رقم 
 منو إسناد اإلختصاص بالفصل في المنازعات المتعمقة 802واإلدارية، والذي تضمنت المادة 

 .بالتعويض عن األضرار الناجمة عن حوادث المركبات اإلدارية إلى المحاكم العادية

 المبحث الثاني

  إستثناءات المعيار العضوي بموجب نصوص خاصة

لم يكتف المشرع الجزائري بإسناد اإلختصاص إلى القضاء العادي بموجب اإلستثناءات 
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، بل عمد كذلك إلى 802المكرسة في المادة 

إسناداإلختصاص إلى القضاء العادي بموجب نصوص خاصة ،من بينيا منازعات الضمان 
 .إلخ...اإلجتماعي، منازعات الجنسية، منازعات الجمارك، منازعات مرفق القضاء،

                                                           

 .118 117أحمد محيو،مرجع سابق،ص ص، - (1)
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وسنتناول في ىذا المبحث نموذجين من ىذه المنازعات، منازعات الجمارك كاستثناء 
، ومنازعات الضمان اإلجتماعي كاستثناء عن المعيار (مطمب أول)عن المعيار العضوي

 .(مطمب ثاني)العضوي 
 
 

 منازعات الجمارك كاستثناء عن المعيار العضوي: المطمب األول

إن الجريمة الجمركية معروفة منذ عيد بعيد، وظمت معظم التشريعات محتفظة بمبدأ 
العقاب عمييا، حماية لنظاميا الجمركي، ومراعاة كثير من اإلعتبارات التي تمس مصالح 

 .(1)الدولة، وخاصة من الناحية الضريبية واالقتصادية
 من القانون رقم 5وقد عرف المشرع الجزائري بدوره الجريمة الجمركية في نص المادة 

المخالفة الجمركية كل جريمة ...»ك / 5 ،المعدل و المتمم حيث جاء في نص المادة 79-07
مرتكبة مخالفة أو خرقا لمقوانين واألنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقيا والتي ينص ىذا 

 .(2)«القانون عمى قمعيا
 يعد مخالفة جمركية كل خرق » مكرر من ذات القانون 240كما جاء في نص المادة 

 .(3)«لمقوانين واألنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقيا والتي ينص ىذا القانون عمى قمعيا
إن مجال المنازعات الجمركية واسع إال أن ما ييمنا في دراستنا ىذه ىو تحديد الجية 

القضائية المختصة في الفصل في ىذه المنازعات، وقبل ذلك ارتأينا بيان الجرائم الجمركية، ثم 
 .تحديد االختصاص النوعي بالمنازعات الجمركية

 الجرائم الجمركية: الفرع األول
إن المعيار الفاصل بين الجرائم الجمركية والمميز بين المخالفة والجنحة ىو طبيعة 
البضاعة محل الغش، فإذا كانت ىذه البضاعة من صنف البضائع المحظورة أو الخاضعة 

                                                           

 .27، ص 2000، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، النظرية العامة لمجريمة الجمركيةشوقي رامز شعبان، - (1)
،جريدة 21/7/1979،المؤرخ في قانون الجمارك ،المتضمن 79/07ك من القانون رقم / 5المادة - (2)

،جريدة رسمية 22/8/1998،المؤرخ في98/10،المعدل و المتمم بالقانون 24/7/1979،المؤرخة في 30رسمية،عدد
 .23/8/1998،المؤرخة في 61عدد
 . ،نفس المرجع 240المادة -(3)
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لرسم مرتفع وصف الفعل جنحة وفي غير ىاتين الحالتين يوصف الفعل مخالفة، ومن ثم 
فاألصل في الجرائم الجمركية أنيا مخالفات ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك، وال تكون 
 .جنحا إال في حاالت استثنائية وىي عندما تتعمق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسوم مرتفعة

 .وسنتناول في ىذا الفرع أنواع المخالفات الجمركية، ثم نبين الجنح الجمركية
 

 المخالفات: أوال
 إلى 319نص قانون الجمارك  عمى المخالفات الجمركية بالمفيوم الجزائي في المواد من 

 المعدل و المتمم، وقسميا إلى خمس درجات و التي يمكن توزيعيا 79/07 من  القانون 323
 :إلى فئتين رئيسيتين

المخالفات المتعمقة باستيراد البضائع وتصديرىا عند مرورىا عبر المكاتب أو المراكز     -1
الجمركية، أو أثناء تواجدىا داخل اإلقميم الجمركي، وتضم مخالفات الدرجة األولى 

 (1):والثانية والثالثة والرابعة، والتي نوردىا باختصار كما يمي

تمتاز ىذه المخالفات عن المخالفات األخرى  من :مخالفات الدرجتين األولى والثانية - أ
حيث أن  كميا يتعمق بالتصريحات لدى الجمارك، وترتكب بدون استعمال وثائق 

 .مزورة

و تتمثل مخالفات الدرجة الثالثة في المخالفات :مخالفات الدرجتين الثالثة والرابعة - ب
التي يكون محميا بضاعة من البضائع المزيفة أو التي تحمل عالمات  أو بيانات 

مزورة، أما مخالفات الدرجةالرابعةىي تمك التي تتعمق بالتصريحات المزورة من حيث 
 .نوع البضاعة أو قيمتيا أو منشئيا أو في تعيين المرسل إليو الحقيقي

 من 323وىي مخالفات الدرجة الخامسة التي نصت عمييا المادة : مخالفات التيريب -2
 : المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم وىي79/07القانون 

 .استيراد البضائع وتصديرىا خارج المكاتب الجمركية -

 .تفريغ و شحن البضائع غشا -

 .اإلنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور -

                                                           

، ص 1998، دار الحكمة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه والقضاء الجديد في قانون الجماركأحسن بوسقيعة، - (1)
 .128 113ص 
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 الجنح: ثانيا
 4 وقسميا إلى 328 إلى 324نص قانون الجمارك عمى الجنح الجمركية في المواد من 

 :درجات والتي يمكن توزيعيا إلى فئتين رئيسيتين
تتعمق الدرجة األولى بأعمال اإلستيراد أو التصدير بدون تصريح أو بتصريح مزور،  -1

 بالمخالفات التي تضبط في 325وىي األعمال التي عبر عنيا المشرع في المادة 
 .المكاتب والمراكز الجمركية أثناء عمميات الفحص والمراقبة

تتعمق بالدرجات الثانية والثالثة والرابعة بأعمال التيريب وىي األعمال التي وردت في  -2
 (1):نوردىا بإيجاز كما يمي. 324المادة 

 من قانون الجمارك أعمال 326تشكل جنحة من الدرجة الثانية طبقا لنص المادة  -أ 
 .التيريب التي تتعمق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسوم مرتفعة

 من قانون 327تشكل جنحة من الدرجة الثالثةالجنحة المنصوص عمييا المادة  -ب 
 من قانون 326الجمارك، ويقصد بيا جنحة التيريب المنصوص عمييا في المادة 

الجمارك عندما تكون مقرونة بظرف التعدد، أي عندما ترتكب من قبل ثالثة أفراد 
 .فأكثر، سواء حمموا كميم البضائع محل الغش أو ال

 من 326 تشكل جنحة التيريب من الدرجة الرابعة الجنحة المنصوص عمييا في المادة  -ج 
قانون الجمارك، عندما تكون مقرونة بظروف استعمال الحيوانات أو سالح ناري، أو 

 طن صافية 100بواسطة المراكب الجوية أو السيارات أو السفن التي تقل حمولتيا عن 
 .(2) طن إجمالي500أو عن 

 اإلختصاص النوعي بالمنازعات الجمركية: الفرع الثاني

األصل أن تخضع جميع المنازعات التي تكون إدارة الجمارك طرفا فييا إلختصاص القضاء 
اإلداري ،و ذلك تطبيقا لممعيار العضوي باعتبار أن إدارة الجمارك مصمحة تابعة لوزارة 

لكن المشرع قد أخرج منازعات الجمارك من اختصاص القضاء اإلداري،وأخضعيا (3)المالية،

                                                           

 .132 131نفس المرجع،ص ص،-(1)
 .        134أحسن بوسقيعة،مرجع سابق،ص -(2)
 .35مميكة بطينة،مرجع سابق،ص -(3)
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لرقابة القضاء العادي،و ىذا يتضح من خالل مواد قانون الجمارك التي تحدد الجيات 
 .المختصة بالفصل في المنازعات الجمركية

لييئة التي تبت في تنظر ا:" من قانون الجمارك نجدىا تنص عمى 272بالرجوع إلى المادة 
 .القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية وكل المسائل الجمركية المثارة عن طريق استثنائي

و تنظر أيضا في المخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنحة من اختصاص 
 (1)".القانون

و تتمثل الييئات التي تبت في المسائل الجزائية في نوعين قسم الجنح و قسم المخالفات 
 .بالمحكمة

 من قانون الجمارك عمى الحالة التي يكون فييا اإلختصاص 273كما نصت المادة 
 تنظر الجية القضائية المختصة بالبت في »: لمييئات القضائية المدنية حيث نصت عمى

القضايا المدنية، في اإلعتراضات المتعمقة بدفع الحقوق والرسوم أو استردادىا ومعارضات 
 .(2)«اإلكراه وغيرىا من القضايا الجمركية األخرى التي ال تدخل في اختصاص القضاء الجزائي

 من القانون 257/2كما أكد المشرع عمى اختصاص المحكمة المدنية في نص المادة 
إن الجية القضائية المختصة ... »:  المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم 79/07

بالنظر في اإلجراءات في ىذا المجال، بما فيو طمبات إثبات الصحة ورفع اليد وتخفيض 
 .«...حصر المحجوزات، ىي الجية القضائية التي تبت في القضايا المدنية

 . من  قانون الجمارك291/1 و 288إضافة إلى ذلك المواد 
من خالل المواد السالفة الذكر نالحظ أن المنازعات التي تكون مصالح الجمارك طرفا فييا، 

 من قانون 800وعمى الرغم من أنيا من اإلدارات العامة التي تدخل تحت نطاق المادة 
اإلجراءات المدنية واإلدارية وتمارس صالحيات السمطة العامة، عند تطبيق قانون الجمارك، 

 ،(3)وتظير كسمطة عامة، إال أن المشرع أخضعيا لمتقاضي أمام المحاكم العادية
___________________________________________ 

 .مرجع سابققانون الجمارك،،المتضمن 79/07 من القانون 272المادة - (1)
 .نفس المرجع.273المادة - (2)
 .274مرجع سابق،صالوسيط في المنازعات اإلدارية،محمد الصغير بعمي،- (3)
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وذلك نظرا لمطابع الحساس والخطير لموضوع ىذه المنازعات المتعمقة بالمساس بأموال 

 .(1)األفراد التي يعد القاضي المدني ىو الحامي الطبيعي ليا
باإلضافة إلى أن القضاء العادي ىو الكفيل بحماية الحقوق و الحريات ،و الممكية 

 .الخاصة لألفراد
 

كما نجد أن مجمس الدولة قد طبق ما جاء بو المشرع في تحديد اختصاص القضاء 
العادي في مجال منازعات مصالح الجمارك، وذلك في قضية الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

 وتتمخص وقائع ىذه القضية في أن 29/11/2005ضد إدارة الجمارك بتاريخ  (سوفاك)
 وأن تطبق عمييا رسوم جمركية 10,90.07.85العارض يمتمس تطبيق التعريفة الجمركية 

 .%30 عوض %15بنسبة 
 حيث دون الحاجة إلى مناقشة دفوع الطرفين، فإنو »وقد جاء في قرار مجمس الدولة 

يتجمى من الرجوع إلى مختمف الوثائق التي اشتمل عمييا الممف أن نزاع الحال يتعمق بدفع 
 وما بعدىا 272الحقوق والرسوم الجمركية وال يدخل في اختصاص القضاء اإلداري طبقا لممواد 

 .(2)«من قانون الجمارك
 منازعات الضمان اإلجتماعي كاستثناء عن المعيار العضوي: المطمب الثاني

لقد أصبح الضمان اإلجتماعي في مختمف األنظمة المقارنة، يشكل منظومة قانونية 
وىيكمية قائمة بذاتيا، تحكميا قوانين وأنظمة وآليات خاصة بيا، مستقمة إلى حد بعيد عن 
المنظومة التي تخضع ليا عالقات العمل الفردية والجماعية، وتتميز منازعات الضمان 

 .اإلجتماعي عن تمك الخاصة بعالقات العمل بكونيا أكثر تعقيدا وأكثر تقنية
ويقصد بمنازعات الضمان االجتماعي تمك الخالفات التي تنشأ بين المؤمن لو أي 

العامل أو المستفيد من التأمينات اإلجتماعية من جية، وىيئة الضمان اإلجتماعي من جية 

                                                           

 .101، مرجع سابق، ص المبادئ العامة لممنازعات الداريةمسعود شييوب، - (1)
، نقال عن 113، ص 7، العدد 2005، مجمة مجمس الدولة، 29/11/2005،صادرعن مجمس الدولة، في 750قرار رقم-(2)

الجزء الثالث،مرجع سابق، اإلجتهاد الجزائري في القضاء اإلداري،قرارات المحكمة العميا،قرارات مجمس الدولة،سايس جمال، 
 .1141ص 
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أخرى، حول الحقوق واإللتزامات المترتبة عمى تطبيق قوانين التأمينات اإلجتماعية، وحوادث 
وتنصب ىذه الخالفات حول تقدير التعويضات، ونسب العجز .(1)العمل واألمراض المينية

 .والحالة الصحية لممؤمن لو، والخبرة الطبية وما إلى ذلك
 المتعمق بمنازعات الضمان اإلجتماعي منازعات ىذا 08-08ولقد صنف القانون 

تشمل المنازعات في مجال الضمان » منو 2األخير إلى ثالث أنواع، حسب نص المادة 
 :اإلجتماعي

 ،المنازعات العامة 

 ،المنازعات الطبية 

 (2)«المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي. 

غير أن المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي، ال يؤوالختصاص الفصل فييا إلى 
، التي 08-08 من قانون منازعات الضمان االجتماعي 40القضاء العادي بموجب المادة 

تكمف المجنة التقنية ذات الطابع الطبيبالبت ابتدائيا ونيائيا في التجاوزات التي »:تنص عمى
 .(3)"ترتبت عنيا نفقات إضافية لييئة الضمان االجتماعي
مطمب )، والمنازعات الطبية (مطمب أول)وىكذا ستقصر دراستنا عمى المنازعات العامة 

 .(ثاني

 المنازعات العامة: الفرع األول

لقد عرف المشرع صراحة المنازعات العامة في مجال الضمان اإلجتماعي في القانون 
 المتعمق بالمنازعات في مجال الضمان اإلجتماعي، 2008 فيفري 23 المؤرخ في 08-08رقم 

 يقصد بالمنازعات العامة :"وذلكفي المادة الثالثة منو  و التي عرفة المنازعات العامة كما يمي
لمضمان االجتماعي في مفيوم ىذا القانون الخالفات التي تنشأ بين ىيئات الضمان اإلجتماعي 

                                                           

، الطبعة الثالثة، ديوان آليات تسوية منازعات العمل والضمان اإلجتماعي في القانون الجزائريأحميد سميمان، -(1)
 .177المطبوعات الجامعية،الجزائر، ص 

،المؤرخ في المنازعات في مجال الضمان اإلجتماعي ،المتضمن قانون 08/08 من القانون رقم 2المادة - (2)
 .2008 03 /22، المؤرخة في 11جريدة رسمية، عدد23/2/2008
 .، نفس المرجع40المادة - (3)
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من جية  والمؤمن ليم اجتماعيا أو المكمفين من جية أخرى، بمناسبة تطبيق تشريع وتنظيم 
 .(1)«الضمان اإلجتماعي

 المتعمق بمنازعات الضمان 08-08 من القانون 3من خالل قراءة نص المادة 
اإلجتماعي يتضح أن المشرع عرف المنازعات العامة في مجال الضمان اإلجتماعي، بأنيا 
تمك الخالفات التي تنشأ بين ىيئات الضمان اإلجتماعي، والمؤمن ليم اجتماعيا أو المكمفين 

بالتزامات الضمان اإلجتماعي من جية أخرى بمناسبة تطبيق تشريع وتنظيم الضمان 
 .(2)اإلجتماعي

إن المنازعة العامة ترتكز عمى طبيعة القرارات التي تصدرىا ىيئة الضمان اإلجتماعي 
ما قرار إداري وىذا األخير ىو  والتي تكون إما قرار طبي يتعمق بالحالة الصحية لممؤمن لو، وا 
الذي ييمنا وخاصة إذا كان موضوعو رفض التكفل إذا كان متعمق بالمؤمنمو أو قرار بتسديد 
مبالغ مالية، سواء عقوبات، أو زيادات التأخير أو التحصيل اإلجباري، إذا كان متعمق برب 

غير أن القرار اإلداري الذي تصدره ىيئة الضمان اإلجتماعي ال يمكن اعتباره قرارا . العمل
إداريا بالمفيوم المعروف في القانون اإلداري، بالرغم من أن ىيئة الضمان اإلجتماعي مؤسسة 

 .(3)ذات طابع إداري
 من القانون 4بالنسبة لمطعون في قرارات ىيئات الضمان اإلجتماعي نصت المادة 

 ترفع الخالفات المتعمقة بالمنازعات العامة إجباريا أمام لجان الطعن »: عمى أنو08-08
 .(4)«المسبق قبل أي طعن أمام الجيات القضائية

وما يالحظ عمى ىذه المادة أن المشرع الجزائري جعل الطعن المسبق إجباريا أمام لجان 
الطعن المؤىمة لمطعن المسبق، قبل المجوء إلى القضاء في حالة عدم التوصل إلى حل النزاع 

 .وديا

                                                           

 .، مرجع سابققانون المنازعات في مجال الضمان اإلجتماعي ، المتضمن 08/08 من القانون رقم 3المادة - (1)
، عمى ضوء القانون الجديد، دار اليدى، الجزائر، المنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعيسماتي الطيب، - (2)

 .12، ص 2009
 .16نفس المرجع، ص - (3)
 .، مرجع سابققانون المنازعات في مجال الضمان االجتماعي ، المتضمن 08/08 من القانون رقم 4المادة - (4)
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لكن عمى الرغم من أن القانون يؤسس نظاما لمتظمم اإلداري المسبق كشرط لقبول 
 (األقسام االجتماعية)الدعوى فإنو يجعل اإلختصاص بنظر ىذه الدعاوى لممحاكم العادية 

 .وليست المحاكم اإلدارية
 08-08 من القانون 15 وقد جاء التأكيد عمى اختصاص المحاكم العادية في المادة 

 تكون القرارات الصادرة عن المجنة الوطنية المؤىمة لمطعن المسبق قابمة »: التي تنص عمى
 .(1)«...لمطعن فييا أمام المحكمة المختصة طبقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية

 منو تنص 500/6وبالرجوع إلى أحكام قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نجد أن المادة 
 منازعات الضمان 6....-  يختص القسم اإلجتماعي اختصاصا مانعا في المواد اآلتية»:عمى

 .(2)«االجتماعي والتقاعد
نالحظ من خالل ىذه المواد،أن المشرع يقر لألفراد بالحق في الطعن ضد القرارات 
كذلك . الصادرة عن لجنة الطعن قضائيا، أمام األقسام االجتماعية عمى مستوى المحاكم العادية

 تخول إلدارة الضمان االجتماعي حق المجوء إلى 08-08 من القانون 56، 52نجد المواد 
 .المحاكم العادية

باإلضافة إلى اختصاص المحاكم العادية بالفصل في المنازعات العامة،فإن القضاء 
المدني بدوره يختص ببعض الخالفات المتعمقة بالضمان االجتماعي، كتمك الدعاوىالتي يرفعيا 

المؤمن اجتماعيا أو ذوي حقوقو، ضد مرتكب الخطأ سواء كان رب العمل أو الغير قصد 
 المتعمق بمنازعات 08/08 من القانون رقم 3 /69الحصول عمى تعويض تكميمي طبقا لممادة 

الضمان اإلجتماعي، فالمؤمن لو يمكن أن يطالب بتعويض تكميمي في حالة عدم كفاية 
التعويض الذي منح لو من طرف ىيئة الضمان اإلجتماعي التي قامت بتسديد التعويضات لو 

الناتجة عن الحادث الذي أصابو من جراء الخطأ المرتكب سواء من الغير، أو من رب 
 .(3)العمل

                                                           

 .، نفس المرجع15المادة - (1)
 .،مرجع سابققانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، المتضمن 08/09 من القانون رقم 500/6المادة - (2)
 .113سماتي الطيب، مرجع سابق، ص - (3)
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إن مبرر إحالة الجزء األكبر من منازعات الضمان اإلجتماعي عمى المحاكم العادية 
يكمن في اإلعتبارات الخاصة بمرفق الضمان اإلجتماعي،فالمرافق ذات الصبغة اإلجتماعية 

 . تشبو في تسييرىا النشاط الخاص
. (1)ىذا فضال عمى أنيا تقوم عمى عالقات التأمين التي ىي من طبيعة القانون الخاص

إضافة إلى ذلك فإن ما يميز ىيئة الضمان اإلجتماعي أنيا تتسم بطابع إجتماعي فيي تمارس 
 .نشاط إجتماعي بحت يختمف عن النشاط اإلداري

 المنازعات الطبية: الفرع الثاني

لقد عرف المشرع صراحة المنازعات الطبية في مجال الضمان اإلجتماعي في المادة 
يقصد بالمنازعات الطبية في مفيوم ىذا القانون الخالفات المتعمقة » 08-08 من القانون 17

بالحالة الصحية لممستفيدين من الضمان اإلجتماعي ال سيما المرض والقدرة عمى العمل 
 .(2)«والحالة الصحية لممريض والتشخيص والعالج وكذا كل الوصفات الطبية األخرى

إذا كانت المنازعات العامة في مجال الضمان اإلجتماعي متعمقة أساسا بالخالفات التي 
تنشأ بين ىيئات الضمان اإلجتماعي من جية ،والمؤمن ليم اجتماعيا أو المكمفين من جية 

 .أخرى، بمناسبة تطبيق تشريع وتنظيم الضماناإلجتماعي
 فإن المنازعات الطبية مرتبطة بالحالة الصحية ،فالمؤمن لو قد تتعرض صحتو إلى 

وىي تعتبر من العوارض التي .... عدة مخاطر، وىي بالخصوص، المرض، الوالدة، العجز،
 . تصيب المستفيد من الضمان اإلجتماعي متسببة لو في توقفو عمى العمل لفترة معينة

األمر الذي يجعمو يمجأ إلى مصالح الضمان اإلجتماعي إليداع ممف طبي لإلستفادة 
من آداءات الضمان اإلجتماعي، لكن يصطدم أحيانا بإصدار الطبيب المستشار التابع 

 .(3)لمصندوق قرار رفض طبي مما يساىم في بداية ما يسمى بالمنازعة الطبية
ما في قرارات لجنة العجز الوالئية  ينحصر النزاع الطبي إما في إجراءات الخبرة الطبية وا 

 المتعمق 08-08 من القانون رقم 18المؤىمة والمتعمقة بحالة العجز وىذا ما نصت عميو المادة 
                                                           

 .106، مرجع سابق، ص المبادئ العامة لممنازعات اإلداريةمسعود شييوب، - (1)
 .، مرجع سابقمنازعات في مجال الضمان االجتماعي، المتضمن قانون 08-08من القانون رقم 17المادة -(2)
، دار اليدى، الجزائر، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان اإلجتماعيعمى ضوء القانون الجديدسماتي الطيب، -(3)

 .20، ص 2009
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 تسوى الخالفات المتعمقة بالمنازعات الطبية حسب الحالة، »:بمنازعات الضمان اإلجتماعي
 .(1)«عن طريق إجراء الخبرة الطبية، أو في إطار لجان العجز الوالئية المؤىمة

تعتبر الخبرة الطبية والمجوء إلييا بمثابة التحكيم الطبي وكإجراء أولي وجوبي لتسوية 
النزاع الطبي داخميا، ونكون بصددىا عندما يرفع احتجاج ضد القرارات الطبية الصادرة عن 
ىيئة الضمان اإلجتماعي، والتي تتخذ بناءا عمى رأي الطبيب المستشار واليدف من مباشرة 

إجراءات الخبرة الطبية ىو إتاحة الفرصة لطرفي النزاع إلنياء خالفيما بإجراءات بسيطة ربحا 
 .(2)لموقت واقتصادا في التكاليف بيدف التقميل من المجوء إلى القضاء

أما لجنة العجز الوالئية المؤىمة، فتبت في الخالفات الناجمة عن القرارات الصادرة عن 
 :ىيئات الضمان اإلجتماعي والمتعمقة بـ

 .حالة العجز الدائم، الكمي أو الجزئي الناتج عن حادث عمل أو مرض ميني -

 .قبول العجز وكذا درجتو ومراجعة حالة العجز في إطار التأمينات اإلجتماعية -

وبالتالي فإن المشرع أوكل لمجنة العجز الفصل في الخالفات المتعمقة بالعجز مباشرة 
دون المجوء إلى إجراءات الخبرة الطبيةوىذا ربحا لموقت، ذلك أن المصاب بحالة العجز في 

 .(3)حاجة ماسة إلى التكفل بو عن طريقمنحو التعويضات المقررة لو الناتجة عن عجزه
ولتفادي أي خرق لإلجراءات القانونية منح القانون حق المجوء إلى القضاء في الحالة التي 

:  التي تنص عمى19/3يستحيل فييا إجراء الخبرة الطبية عمى المعني وذلك بموجب المادة
إال أنو يمكن إخطار المحكمة المختصة في المجال اإلجتماعي إلجراء خبرة قضائية .... »

 .(4)«فيحالة استحالة إجراء خبرة طبية عمى المعني
من خالل ىذه المادة يتضح أن المشرع جعل التسوية الداخمية ىي األصل وأن التسوية 

القضائية ىي اإلستثناء وحصر المجوء إلى القضاء في مجال المنازعات المتعمقة بإجراءات 
الخبرة الطبية في حالة واحدة وىي استحالة إجراء الخبرة الطبية عمى المؤمن لو اجتماعيا، 

                                                           

 .، مرجع سابققانون  المنازعات في مجال الضمان االجتماعي ، المتضمن 08/08 من القانون رقم 18المادة -(1)
 .80، مرجع سابق، ص المنازعات العامة في مجال الضمان االجتماعي، عمى ضوء القانون الجديدسماتي الطيب، -(2)
 .122نفس المرجع، ص - (3)
 .، مرجع سابققانون منازعات الضمان االجتماعي،المتضمن 08/08 من القانون18المادة -(4)
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باعتبار أن المشرع جعل من نتائج الخبرة الطبية ممزمة لألطراف بصفة نيائية حسب المادة 
 .(1) المتعمق بمنازعات الضمان االجتماعي08-08 من القانون 19/02

 تكون قرارات »:  عمى أنو08-08 من القانون 35إضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 
 يوما 30لجنة العجز الوالئية المؤىمة قابمة لمطعن أمام الجيات القضائية المختصة في أجل 

 .(2)«من تاريخ استالم تبميغ القرار
بالنسبة لمطعن القضائي في قرارات لجنة العجز الوالئية،فقد خول المشرع لممحكمة العميا 

اإلختصاص لمفصل في الطعون ضد قرارات لجنة العجز ، وذلك في القانون القديم رقم 
 من القانون الجديد 35وبما أن نص المادة .  المتعمق بمنازعات الضمان اإلجتماعي83/15
 أبقت عمى عبارة أمام الجيات القضائية المختصة، فيذا يدل عمى أن اإلختصاص 08- 08

 .(3)ما زال يؤول لألقسام اإلجتماعية عمى مستوى المحكمة العميا
و ىذا تأكيد من المشرع عمى اختصاص القضاء العادي بمنازعات الضمان اإلجتماعي،وىذا 

اإلستثناء ينسجم إلى حد كبير مع معيار التمييز بين التسيير العادي و التسيير الخاص،فمرفق 
الضمان اإلجتماعي كبقية المرافق ذات الطابع اإلجتماعي تسير بطريقة مشابية لتسيير 

 .المؤسسات الخاصة وىذا يستمزم تطبيق قواعد القانون الخاص

                                                           

، عمى ضوء القانون الجديد، مرجع سابق، ص المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان االجتماعيسماتي الطيب، - (1)
147. 

 .، مرجع سابقالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي المتضمن قانون 08/08 من القانون رقم 18المادة -(2)
، عمى ضوء القانون الجديد، مرجع سابق، ص المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان اإلجتماعيسماتي الطيب، -(3)

168. 
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 الخاتمة 

تناولنا من خالل ىذه الدراسة فيما سبق بيانو، معايير تحديد المنازعة اإلدارية في التشريع 
قمنا من خالليا ببيان تكريس المعيار العضوي لتحديد المنازعة اإلدارية في الفصل .الجزائري 

األول،غير أن المشرع الجزائري ورغم بساطة المعيار العضوي إال أنو لم يعتمد عميو إعتمادا 
مطمقا،وىذا ما دفعنا إلى التطرق في الفصل الثاني من ىذه الدراسة إلى التعرض إلى 

.اإلستثناءات الواردة عمى المعيار العضوي   

:و من خالل ىذه الدراسة توصمنا إلى النتائج التالية   
 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية اعتمد المشرع الجزائري عمى 801بموجب المادة - 

المعيار العضوي لتحديد المنازعة اإلدارية،إذ يكفي أن تكون الوالية أو المصالح غير الممركزة 
لمدولة عمى مستوى الوالية،أو البمدية و المصالح اإلدارية لمبمدية،أو المؤسسات المحمية ذات 

الصبغة اإلدارية طرفا في النزاع حتى يؤول الفصل فيو إلختصاص المحاكم اإلدارية،و تكييف 
.المنازعة عمى أنيا إدارية في ىذه الحالة  

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 801تكرس المعيار العضوي كذلك بموجب المادة - 
،التي خولت لممحاكم اإلدارية الفصل في النزاعات التي تكون المؤسسات العمومية المحمية ذات 

الصبغة اإلدارية طرفا فييا دون الوطنية،و بالرجوع إلى المواد التي تنظم اختصاص مجمس 
الدولة نجدىا التتضمن ىذه الحالة،مما يطرح إشكاال حول الجية المختصة لمفصل في نزاعات 

.المؤسسات العمومية الوطنية ذات الصبغة اإلدارية  
يختص مجمس الدولة بالفصل ابتدائيا و نيائيا في منازعات الطعون المرفوعة ضد - 

األشخاص العامة الواردة في المواد التي تنظم اختصاص مجمس الدولة،و ىذا يمس بمبدأ 
.التقاضي عمى درجتين  

 من قانون 802إلى جانب المعيار العضوي فإن المشرع كرس المعيار المادي بموجب المادة -
اإلجراءات المدنية و اإلدارية، التي استثنت منازعات مخالفات الطرق والمنازعات المتعمقة 
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بالمسؤولية عمى حوادث مركبات الدولة،و ىذا ألن دعاوى التعويض يفصل فييا القضاء 
.العادي،و مادام ىناك قضاء عادي فال داعي إلحالتيا لمقضاء اإلداري  

نالحظ تكريس المعيار المادي كذلك باستثناء منازعات الجمارك و الضمان اإلجتماعي من - 
اختصاص القضاء اإلداري ،و ىذا راجع إلى طبيعة نشاط ىيئة الضمان اإلجتماعي،الذي 

ينصب عمى التأمينات اإلجتماعية ،التي تجد أصميا في القانون الخاص،و منازعات الجمارك 
التي تنصب عمى مخالفات و جنح ىي من اختصاص القضاء العادي باعتبار أن القاضي 

.العادي ىو الحامي التقميدي لحقوق و حريات األفراد  
يستطيع القاضي اإلداري من خالل المعيار المادي ،توسيع أو تقميص مجال اختصاصو -

بحيث يتم تقدير النزاع الذي يعود لو الفصل فيو حسب طبيعة النشاط،وليس عمى أساس 
.شخصية أحد أطرافو  

من خالل ىذه النتائج يمكننا القول أن المشرع الجزائري في تحديده لممنزعة اإلدارية و تكييفو 
ليا،اعتمد عمى المعيار العضوي المقيد أي لم يعتمد عميو بصفة مطمقة،بل خصو ببعض 

.اإلستثناءات التي تجعل بعض النزاعات تعود لمقضاء العادي  
: بناءا عمى ما تم عرضو إضافة إلى ما توصمنا إليو من نتائج ارتأينا إدراج التوصيات التالية  

ضرورة تعديل المواد التي تطرح إشكاالت عممية في تحديد اإلختصاص القضائي لتفادي - 
اإلبيام و الغموض فييا، عمى اعتبار أن قواعد اإلختصاص القضائي من النظام العام وال يجب 

.  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية901و801فسح مجال لإلجتياد و التأويل ومنيا المواد   
 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية و إحالة اإلختصاص اإلبتدائي 901تعديل المادة - 

لممحكمة اإلدارية بالعاصمة بشأن المنازعات المتعمقة باألشخاص العامة المذكورة في المادة 
السالفة الذكر،و ىذا بتشكيمة خاصة بغرض تكريس مبدأ التقاضي عمى درجتين و الذي يعتبر 

.من أىم مبادئ النظام القضائي الجزائري  
ضرورة تكوين قضاة متخصصين في القضاء اإلداري،ألن تطبيق  معايير تحديد إختصاص - 

.القضاء اإلداري يتطمب وجود قاضي إداري متحكم إلى حد بعيد في القانون اإلداري  
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 قائمة المراجع

 القوانين:أوال

 ،جريدة 30/05/1998،المؤرخ فيالمتضمن قانون مجمس الدولة،98/01القانون العضوي -1
،المؤرخة في 43،جريدة رسمية ،عدد11/13،المعدل و المتمم بالقانون 37رسمية،عدد

03/8/2011. 

،المؤرخ المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية،08/09القانون -2
 .23/04/2008،المؤرخة في 21،جريدة رسمية،عدد5/02/2008في

،جريدة 21/02/2012،المؤرخ فيالمتضمن قانون الوالية،12/07القانون -3
 .29/02/2012،المؤرخة في 12رسمية،عدد

،جريدة 22/07/2011المؤرخ فيالمتضمن قانون البمدية،،11/10القانون -4
 .30/7/2011،المؤرخة في37رسمية،عدد

،جريدة 10/12/1990،المؤرخ في المتضمن قانون أمالك الدولة،90/30القانون -5
 .52رسمية،عدد

،جريدة 21/7/1979،المؤرخ فيالمتضمن قانون الجمارك،79/07القانون - 6
،المؤرخ في 98/10،المعدل و المتمم بالقانون24/7/1979،المؤرخة في 30رسمية،عدد

 .23/8/1998،المؤرخة في61،جريدة رسمية،عدد22/8/1998

،المؤرخ المتضمن قانون المنازعات في مجال الضمان اإلجتماعي،08/08القانون -7
 .22/3/2008،المؤرخة في11،جريدة رسمية، عدد23/2/2008في
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،جريدة 8/6/1966،المؤرخ في المتضمن قانون العقوبات،66/156األمر -8
،المؤرخ 11/14،المعدل و المتمم بالقانون11/6/1966،المؤرخة في 49رسمية،عدد

 ،10/8/2011،المؤرخة في 44،جريدة رسمية،عدد2/8/2011في

،جريدة 26/9/1975المؤرخ في المتضمن القانون المدني،،75/58األمر -9
،المؤرخ في 07/05،المعدل و المتمم بالقانون 30/9/1975،المؤرخة في 78رسمية،عدد

 .31،جريدة رسمية،عدد13/5/2007

 الكتب:ثانيا

1-
،ديوانالمطبو(فيضوءالفقهواجتهادالقضاءوالجديدفيقانونالجمارك)المنازعاتالجمركيةأحسنبوسقيعة،

 .1998عاتالجامعية،الجزائر،

2-
،ترجمةفائزأنجقوبيوضخالد،الطبعةالسادسة،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الالمنازعاتاإلداريةأحمدمحيو،

 .2005جزائر،

3-
الجزائري،ديوانالمطبوعاتالجامعيةآلياتتسويةمنازعاتالعمموالضماناإلجتماعيفيالقانونأحميةسميمان،

 .1998،الجزائر،

 .2002،دارىومو،الجزائر،مبادئاإلجتهادالقضائيفيمادةاإلجراءاتالمدنيةحمديباشاعمر،-4

،الطبعة (تنظيم واختصاص القضاء اإلداري)قانون المنازعات اإلداريةرشيد خموفي،- 5
 .2005الثانية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،

المنازعات الطبيةو التقنية في مجال الضمان اإلجتماعي عمى ضوء سماتي الطيب ،- 6
 .2010دار اليدى،الجزائر،القانون الجديد ،
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،دار المنازعات العامة في مجال الضمان اإلجتماعي في ضوء القانونالجديد،________- 7
 .2009اليدى،الجزائر،

اإلجتهاد الجزائري في القضاء اإلداري،قرارات المحكمة العميا،قرارات مجمس سايس جمال،- 8
 .2013الجزء الثاني،الطبعة األولى،منشورات كميك،الجزائر،الدولة،

اإلجتهاد الجزائري في القضاء اإلداري،قرارات المحكمة العميا،قرارات ،_________- 9
 .2013الجزء الثالث،الطبعة األولى،منشورات كميك،الجزائر،مجمسالدولة،

. 2000الدارالجامعية،بيروت،لبنان،النظريةالعامةلمجريمةالجمركية،شوقيرامزشعبان،- 10

،الجزء (اإلطار النظري لممنازعات اإلدارية)المرجع في المنازعات اإلداريةعمار بوضياف،-11
 .2013األول،الطبعة الثانية،جسور لمنشر،الجزائر،

 .2007،الطبعة الثانية،جسور لمنشر،الجزائر،الوجيز في القانون اإلداري،________- 12

النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظام القضائي عمار عوابدي،- 13
،الجزء األول،الطبعة الرابعة،ديوان المطبوعات (القضاءاإلداري)الجزائري

 .2005الجامعية،الجزائر،

 .2012،دار ىومة ،الجزائر،المنازعات اإلداريةعبد القادر عدو،-14

 .2011،دارىومو،الجزائر،(تنظيم واختصاص)الوجيز في القضاء اإلداريعطااهلل بوحميدة،-15

،الجزء األول،دار اليدى،الجزائر (التنظيم اإلداري)مدخل لمقانون اإلداريعالء الدين عشي،-16
2010. 

دار الوجيز في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية،عبد اهلل مسعودي،- 17
 .2009ىومو،الجزائر،

 .2011،الجزء األول،مطبعة سخري،الجزائر،القانون اإلداريفريدة مزياني،- 18
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،الجزء الثاني،دار المنتقى في قضاء مجمس الدولةلحسن بن الشيخ آث ممويا،- 19
 .2005ىومو،الجزائر،

 .2004دار العموم ،الجزائر،،(مجمس الدولة)القضاءاإلداريمحمد الصغير بعمي،- 20

 .2009،دار العموم ،الجزائر،الوسيط في المنازعات اإلدارية،_________- 21

،الجزء األول،الطبعة السادسة،ديوان المبادئ العامة لممنازعات اإلداريةمسعود شييوب ،-22
 .2013المطبوعات الجامعية،الجزائر،

،ديوان المسؤولية عن المخاطر و تطبيقاتها في القانون اإلداري،_________-23
 .2000المطبوعات الجامعية،الجزائر،

 .2006دار اليدى،الجزائر،التنظيم القضائي الجزائري،يوسف دالندة،- 24

 الرسائل الجامعية:ثالثا

قواعد اإلختصاص القضائي بالدعوى اإلدارية في النظام "صاش جازية،-1
،رسالة ماجيستير،معيد الحقوق و العموم اإلدارية،جامعة "القضائيالجزائري

 .1993/1994الجزائر،

أطروحة دكتوراه دولة في ،"اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر"عمر بوجادي،- 2
 .2010/2011،- تيزي وزو-القانون،كمية الحقوق،جامعة مولود معمري

،رسالة "اإلختصاص القضائي لمجمس الدولة في النظام القضائي الجزائري"مميكة بطينة-3
 .2003/2004،-بسكرة-ماجيستير،كمية الحقوق و العموم اإلقتصادية،جامعة محمد خيضر

 المقاالت:رابعا

تطور اإلختصاص القضائي لممحاكم اإلدارية في "عبد الحميم بن مشري،-1
 .2009،أفريل 04،العدد-بسكرة-،جامعة محمد خيضرمجمة المفكر،"القانونالجزائري
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قواعد اختصاص القضاء اإلداري في ظل قانون اإلجراءات "ماجدة شييناز بودوح،-2
،دورية تصدر عن قسم الكفاءة المينية مجمة المنتدى القانوني،"09-08المدنيةواإلدارية

 .2009،أفريل 06،العدد-بسكرة-لممحاماة بجامعة محمد خيضر



 ملخص

 ،وذلك اإلداري القضاء إختصاص نطاق لتحديد ودقيق واضح معيار عن البحث مسألة إن
 أجل من ميمة جد مسألة تعد العادي، القضاء جيات إختصاص نطاق عن وفصمو لتمييزه
. فيو التنازع ،ومنع الدولة في القضائي اإلختصاص قواعد واحترام تطبيق

 و المدنية اإلجراءات قانون في العضوي المعيار يكرس الجزائري المشرع جعل الذي األمر وىذا
 التي و اإلدارية المحاكم إختصاص تحدد التي  800،801 المواد بموجب وذلك اإلدارية،

 بالوالية، لمدولة الممركزة غير المصالح و الوالية )أطرافيا أحد يكون التي القضايا في تفصل
 و ،(اإلدارية الصبغة ذات المحمية العمومية المؤسسات لمبمدية، اإلدارية المصالح و البمدية
 و المعدل 98/01 القانون من 9 المادة و اإلدارية، و المدنية اإلجراءات قانون من 901المادة

 فييا طرفا تكون التي القضايا في لمفصل الدولة مجمس إختصاص حددت التي المتمم،
(. الوطنية المينية المنظمات و الوطنية، العمومية الييئات المركزية، اإلدارية السمطات)

 اإلستثناءات، من مجموعة عميو أورد المشرع أن إال العضوي المعيار بساطة من الرغم عمى و
. خاصة قوانين بموجب أو اإلدارية، و المدنية اإلجراءات قانون من 802 المادة بموجب سواء
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