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 ة شكـــــــســـــــكهى

جم عهى َعًت انعهى ، ٔ عهى تٕفٍقّ ٔ سدادِ نً  ٔ أشكس هللا عص   

 .خالل كافت يساحم اندزاست 

   كًا أتٕجّ بانشكس انجصٌم إنى أستاذي انفاضم اندكتٕز يٕسى 

قسٔف إلشسافّ عهى ْرِ انًركسة ، نًا قديّ يٍ عطاء ٔ يا برنّ يٍ 

 .جٓد ساْى فً إَجاش ْرا انعًم ، نّ يًُ فائق االحتساو ٔ انتقدٌس

    كًا أتٕجّ أٌضا بانشكس ٔ انتقدٌس إنى األساترة األفاضم أعضاء 

 .نجُت انًُاقشت ندٔزْى فً إثساء ْرا انبحث

  كًا أشكس كم أساترتً  دٌٔ أٌ أَسى انثُاء إنى كم يٍ يد نً ٌد 

 .انعٌٕ سٕاء يٍ قسٌب أٔ يٍ بعٍد 
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مقدمـــــــــــــــــة 
 

انو يعيش من القوانين أيضا ىذا القول يعده بعض ......      ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان 
  .الفقياء انو يصمح الن يكون منقوشا لمتعبير عن المفيوم الحقيقي لدولة القانون

 L’Etatىي إال تطوير ممموس لمفيوم الدولة القانونية أي الدولة الشرعية     إن دولة القانون ما
Légal  التي ترتكز عمى النظام البرلماني وتعمل أجيزتيا وفق القوانين التي تشرعيا السمطة 

التشريعية وتتقيد بيا السمطة التنفيذية التي تعمل عمى تطبيق تمك القوانين  كما تسير السمطة 
.     القضائية عمى احترام ذلك وحماية حقوق وحريات المواطنين من أي اعتداء

 استقالل القضاء ىو عالمة انتماء أن    لقد بات راسخا في المجتمعات السياسية المتطورة 
 الديمقراطية والى دولة القانون ،إذ تعتبر المؤسسات الدولية  إن دولة القانون متمثمة إلىالمجتمع 

في مفيوميا السابق تعتبر احد أىم معايير قياس الحكم الراشد في دولة ما  وعمى الخصوص 
   PNUDمثال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 مبدءا أساسيا ونقطة 1993        كما اعتبرتيا ندوة األمم المتحدة المنعقدة في جوان 
في جميع , انطالق إلقرار  وحماية حقوق اإلنسان، ونظرا الزدياد تدخل السمطات العمومية 

من ازدياد لممشاكل والمنازعات – حتما -وبما ينجم عنو , مناحي وجوانب الحياة العامة
فان وضع آليات وقواعد وىيئات قضائية لمفصل في تمك المنازعات وفضيا بالطرق , اإلدارية 

المالئمة واإلجراءات المناسبة يشكل اكبر الضمانات وأفضل الوسائل إلقامة دولة الحق 
والقانون  التي تكفل المصمحة العامة وتحمي حقوق األفراد وحرياتيم  

إن استقالل القضاء واستقالل القاضي ىما مفيومان متكامالن والزمان لصيانة مبدأ 
 المؤتيالمشروعية وإلشاعة العدالة عن طريق تحقيق أمنية المتقاضين في تامين الظرف 

لمدعوى العادلة وال مجال لتحقيق ىذا االستقالل إال في ظل قوانين تعزز السمطة القضائية 
وتضمن تمايزىا عن السمطتين التشريعية والتنفيذية في إطار التعاون بين ىذه السمطات 
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خاصة )        وبما إن القضاء اإلداري جزء من منظومة القضاء ككل في أي دولة كانت 
جبار اإلدارة عمى الخضوع  (النظام القضائي المزدوج الميام المنوطة بو ىي تطبيق القانون وا 

يواجو وبشكل  (القاضي اإلداري )لمقانون بإلغاء قراراتيا الالمشروعة وعميو فالقضاء اإلداري 
منتظم ميمة صعبة تتمثل في الموازنة بين الحقوق والحريات المدنية وبين المصمحة العامة 

   .والنظام العام

       ومن ىنا نجد إن القضاء اإلداري  مجالو  نشاط اإلدارة وما يخمفو ىذا النشاط في ظل 
امتيازات السمطة العامة  من نزاعات قد تحدث في الظروف العادية أو الظروف االستثنائية 

 أو مؤسسات مما قد يزعزع أركان دولة القانون اكانومع األشخاص المعنوية الخاصة أفرادا 
في عدة مواضع، ولذلك صح القول حينما نقول إن القاضي اإلداري ىو حامي الحريات 

والحقوق ، وعميو ومن ىذا المنطمق فان حقيقة إسيام القضاء والقضاء اإلداري بصفة خاصة 
طار عممو والياتو ووسائمو في تحقيق دولة القانون حقيقة جمية  من حيث تنظيمو وىيكمتو وا 
لمعيان واضحة المعالم واألطر أساسيا الرقابة القضائية عمى أعمال ونشاط اإلدارة وفق ما 
خولو القانون لمقاضي اإلداري ىذا األخير الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بدولة القانون ألنو ىو 
الذي يتدخل عندما تكون السمطة اإلدارية طرفا تظير في تعامالتيا بمظير السمطة العامة 
ذلك المظير الممتاز الذي يحتمل إن يتضمن في طياتو مساسا بحقوق المواطنين وحرياتيم 

 .وىي خاصية تميز القضاء اإلداري عن القضاء العادي بجميع فروعو المختمفة

  إذن فدور القضاء اإلداري ىو الحفاظ عمى مبد ء الشرعية من خالل الدعاوى القضائية 
التي ترفع أمامو  من قبل األفراد وعميو نجد أن ىناك عالقة وثيقة بين دولة القانون والقضاء 
اإلداري وان ىذا األخير يؤثر إيجابا في تكريسيا الن القاضي ينتظر منو أن يضمن تدرج 

  قواعد ا القانون متدرجة فان الرقابة أنالقواعد القانونية وتحقيق تقييد سمطة  الدولة وبما 
بالنتيجة تكون متدرجة أيضا  الن الدور القضائي في الرقابة عمي دستورية القوانين يضمن 
توافق القوانين مع الدستور أما تفعيل الرقابة عمى اإلدارة فيضمن التزام النشاط اإلداري في 

  .كل صوره بالشرعية وبالقانون

كما لمطابع اإلنشائي لمقاضي اإلداري واالجتياد القضائي الذي ينتج عنو قواعد قانونية جديدة 
تخدم العدالة واإلنصاف بصورة عامة وبالنتيجة تخدم وتأسس لدولة الحق و القانون  
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 وعميو ومما سبق ذكره فان تأثير القضاء اإلداري في تكريس دولة القانون تأثير ايجابي في 
حدود اختصاصاتو التي منحيا إياه القانون فال يمكن الوقوف عمى الدور الحقيقي الذي يؤثر 
بو القضاء اإلداري  في تكريس دولة القانون إال باإلحاطة بمؤشرات ىذا التأثير بدءا بتنظيمو 

 وكل ما يتعمق بوظيفتيم  )قضاتو( وعمى مستوى موظفيو  )محاكمو(عمى مستوى ىياكمو 
وىيئتيم العميا  وانعكاسات ىذا التنظيم في تأسيس ىذه دولة القانونية، كذلك إسيامات الدور 
الوظيفي عن طريق الوسائل واآلليات التي منحيا القانون لمقاضي اإلداري ومن دون شك 
رساء صرح  كذلك تأثير الدور اإلنشائي و االجتياد القضائي في المادة اإلدارية في بناء وا 

. دولة القانون

 عمى متغيرين بحثنا المبنية    ومن ىنا ومن كل ما سبق ذكره يمكن أن نصوغ إشكالية 
   :كما يمي ' دولة القانون 'و '   القضاء اإلداري ‘وىما أساسيين 

       هل السمطات القانونية الممنوحة لمقاضي اإلداري بتمك الفعالية الكافية لتجسيد دولة 
ذا كان كذلك فما هي آلياته ووسائمه    ؟القانون وا 

سنتكمم في مبحث تمييدي عن ماىية دولة  :وعميو سنعالج الموضوع وفق الخطة التالية 
أما تأثير القضاء اإلداري في عممية تكريسيا سنفرد لو , القانون واألسس التي تبنى عمييا 

فصمين كاممين حيث نتناول في الفصل األول تنظيم ومكانة القضاء اإلداري في حالة السكون 
من حيث أجيزتو العميا ومحاكمو وىيئاتو وقضاتو  وكذا فعالية االستقاللية القضائية 

وانعكاساتيا في عممية تأسيس ىذه الدولة أما الفصل الثاني سنخصصو لمقضاء اإلداري وىو 
لرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة العامة من خالل الدعاوى اإلدارية   ا(في حالة النشاط  

ومدى فعالية ومساىمة مبدأ   وكذا االجتياد القضائي في المادة اإلدارية)المرفوعة أمامو
الموازنة بين المصالح الخاصة والمصمحة العامة  أي الدور الوظيفي الذي انشأ من اجمو واثر 
ىذا النشاط ومساىماتو في تكريس دولة القانون ثم نتطرق إلى إشكالية تنفيذ األحكام القضائية 

وما ىي الحمول التي أوجدىا المشرع في ذلك إلجبار اإلدارة عمى التنفيذ لياتو األحكام 
والقرارات الن صدور األحكام والقرارات القضائية دون تطبيقيا تفرغ الدور الوظيفي لمقضاء 

. من محتواه ، الن نجاح القضاء يقاس بمدى تنفيذ واحترام أحكامو
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 أهمية الموضوع من الناحية العممية

' اإلدارة 'تبرز أىمية الموضوع من ىذه الناحية لتعمقو بالعالقة الجوىرية بين السمطة التنفيذية 
 مبدأ الفصل بين ضمن إطاروالسمطة القضائية وحدود وصالحيات ىذه األخيرة في مواجيتيا 

 .السمطات وما يثيره من إشكاالت قانونية ودستورية

كذلك لتعمقو بمبدأ من المبادئ األساسية لوظيفة القضاء اإلداري ، إال وىي مبدأ الموازنة بين 
الحقوق والحريات الفردية من جية والمصمحة العامة والنظام العام لمدولة من جية أخرى 

،وكذا تطبيقاتو في ىذا المجال واإلشكاالت القانونية التي يواجييا في مجال السمطة التقديرية 
. لإلدارة في إصدار قراراتيا اإلدارية 

كما تظير أىمية الموضوع من خالل عالقتو بموضوع الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة 
رساء وصيانة مبدأ المشروعية الذي تقوم  ودورىا في تكريس مبادئ وأسس دولة القانون وا 

    .عميو أي دولة تعتبر نفسيا دولة قانونية

يأتي ىذا البحث في وقت أصبحت فيو ضرورة ممحة إلى إصالح العدالة عامة والقضاء 
 إطار ما يسمى دولة الحق والقانون الذي تتبناه الدول العظمى ومن خاللو خاصة فياإلداري 

  .تفرض تدخميا في شؤون وسيادة الدول النامية والسائرة في طريق النمو

 األهمية الذاتية والعممية لموضوع البحث 

إن المحور األساس الذي يدور حولو موضوع بحثنا ىو النشاط اإلداري لمدولة ممثمة في 
إدارتيا العامة ومرافقيا العامة والقانون اإلداري الذي يحكميا وما يخمفو ىذا النشاط من 
منازعات قضائية مع األفراد الذي يعتبر جوىر مسيرتنا الدراسية التي تندرج تحت شعبة 

القانون العام فرع القانون اإلداري مما يسمح لنا توظيف كل ما تعممناه خالل ىذه السنوات  
   .من أساتذتنا األفاضل في كمية الحقوق والعموم السياسية

       كذلك الميوالت الذاتية نحو البحث والتعمق في كل ما يخص النشاط اإلداري ودور 
 (الدولة)القضاء في تقويمو من خالل فصمو في المنازعات اإلدارية التي قد تثور بين اإلدارة 
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ومواطنييا وكذالك  موظفييا ، كذلك دور االجتياد القضائي في مادتو اإلدارية ودوره في 
  .تطوير القانون اإلداري و النشاط اإلداري في الدولة

أهداف الدراسة  

إن اليدف الذي نبتغي  الوصول إليو من خالل ىذه الدراسة  ىو توضيح اكبر لدور القاضي   
اإلداري ومكانتو في دولة القانون من خالل ما يتمتع بو من سمطات وما مدى  كفايتيا 

ومساىمتيا في تحقيق ىذه الدولة القانونية ،ىذه الدولة التي من مقتضياتيا وجود قضاء فعال 
حقاق الحق المطالب بو  من خالل  ومستقل يحقق أمنية المتقاضين في تجسيد الدعوى العادلة وا 

الدور األساس الذي يقوم بو القاضي اإلداري  والمتمثل في الموازنة بين الحقوق والحريات 
 لمبدأ  إرساءالمدنية من جية والمصمحة العامة وحفظ النظام العام من جية أخرى  تحقيقا و

ولتسييل عممية دراسة البحث ، المشروعية من جية أخرى وتفاديا إلنكار العدالة من جية ثانية 
لموصول إلى الحمول المناسبة لإلشكال المطروح ارتأينا االعتماد عمى منيج البحث العممي 

  .الوصفي التحميمي بصورة أساسية والمنيج المقارن والمنيج التاريخي بصورة ثانوية

وذلك من اجل وصف والتعريف بدولة القانون واألركان التي تقوم :    المنيج الوصفي التحميمي
عمييا من وجية نظر المدارس الفقيية مع تحميميا الستنتاج ما ىو متفق عميو في ىذا 

الخصوص كذلك اقتضت الحاجة الستعمال ىذا المنيج من اجل وصف وشرح وتحميل األنظمة 
القضائية المختمفة مما استوجب كذلك استعمالنا لممنيج المقارن حتى نقارن بين ىذه األنظمة 

القضائية واستخالص مواطن الشبو واالختالف وسمبيات وايجابيات كل نظام قضائي عمى حدا  
مع إبراز إسيامات ىذه األنظمة القضائية خاصة النظام القضائي المزدوج في عممية تكريس 
وتجسيد دولة القانون ىذا وال تخمو الدراسة من استعمال المنيج التاريخي وذلك من خالل تتبع 
تطور نشأت ىذه األنظمة  من خالل األحكام القضائية الكبرى التي تشكل محطات ومنعرجات 

 .في تطور ىذه األنظمة 

 إال انو خالل البحث في ىذا الموضوع واجيتنا بعض الصعوبات والتي تمثمت في األساس 
في قمة  المراجع المتخصصة في ىذا الموضوع بالذات ،كما انو في ىذا البحث وعناصره 

 األساسية المكونة لو تمثل جزئيات متفرقة في عدة عناوين ال ترتبط ارتباطا وثيقا بموضوع بحثنا
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 كذلك عدم وجود دراسات سابقة تعنى بيذا الموضوع بذات مما صعب عمينا ضبط الخطة 
ضمن إطارىا العام وتحميميا في نفس الوقت جل ما يضطمع بو القضاء اإلداري والقاضي 

 .اإلداري من ميام وأدوار قضائية ورقابية وىو راجع إلى طبيعة الموضوع المراد معالجتو
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المبحث التمييدي                                          

 مػػػاىية دولػػػػػػة القانػػػػػػػوف

ار سياسي يعبر في ػػ كىك كذلؾ شع،اػكقانكني،ا سياسيا ػيشكؿ تعبير دكلة القانكف مصطمح     
كيستخدـ مف ، (الحكـ)لمكاجية السمطة  (المحككميف ) مجتمعي أك عف طمكح جمعي  األساس

.قبؿ السمطة كذلؾ الظفاء صفة الشرعية التي تمثميا في مكاجية المحككميف   

 دكلة القانكف  مصطمح سياسي يستخدـ مف قبؿ فريقيف متنازعيف عمى السمطة بشكؿ إذف    
ة دستكرية محكرىا ػػػػكني يشكؿ نظرمػػكذلؾ مصطمح قاف كػػكه ،ىما الحكاـ كالمحككميف، مزؿأ

 انتقاؿ أكضح بمعنى أم ،ردػػػ المجإلى التحكؿ في الحكـ مف المشخص أكيبيف االنتقاؿ 
 القاعدة القانكنية أساسو مفيـك مجرد إلى شخصي متصؿ بالحاكـ أككـ مف مفيـك ذاتي ػػالح

.ةػػػػكالمؤسس  

 بكاسطة قكاعد عامة تقررىا أم ، ترتبطاف بكاسطة القكانيفكاإلدارة   ففي دكلة القانكف العدالة 
 يترأسة رئيس الدكلة الذم ػػػػػػػػػير مشارؾػػػبغأك  بمشاركة ،عبػػػة ينتخبيا الشػػػػػػىيئة برلماني

كتككف المحاكـ ، أعماليـ الحككمة مسؤكليف عف أعضاء كيككف فيو ،ىاز التنفيذمػػػػػالج
ات خاصة حرية التفكير ػػع المكاطنكف فيو بمجمكعة مف الحقكؽ كالحرمػػػػػػػػػػ كيتمت،مستقمة
.د كحرية التعبيرػػػػػػكالمعتؽ  

ىا ػػػػػػػػ تحديد مدلكؿ فكرة دكلة القانكف في ككفإلى اغمب الفقياء الشأف      كما ذىب في ىذا 
 كاإلداريةرافؽ الدستكرية ػػػػػػػتقتضي حتمية خضكع جميع السمطات كالمؤسسات كالييئات كالـ

تقـك بو   النظاـ القانكني السارم المفعكؿ في الدكلة في كؿ ـألحكاـكاالقتصادية كاالجتماعية 
جراءات ، كعممياتأعماؿ،كتظطمع بو مف  . عاـ كأصؿ ميما كانت طبيعتيا كىذا كا   

ض ػػػػـ بعػػػػػػػ كرغ،ة القانكفػػػ تعريفات لدكؿأعطكا معظـ الفقياء الذيف أف  كمف ىنا يتبيف لنا     
ب ػػ في دكلة القانكف كجأف فقد اجمعكا عمى ، الفكرية المختمفةالتأثيراتاالختالفات الناتجة عف 

كف ػػػػػػػػػػػػتؾ  كؿ قاعدة الأف كبنية متدرجة حيث يأخذ كالقانكف ىنا ،احتراـ السمطات العامة لمقانكف
ع كىذا ػػػػػػ تحتـر التشرمفالالئحة تعمكىا درجة أخرل كانت مطابقة لقاعدة إذا إالنافذة كمشركعة  
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ائية ػػػػػػػػػ تدرج القكاعد القانكنية كعميو فاف الرقابة القضبمبدأيعرؼ   يحتـر الدستكر كىذا مااألخير
ة ىذا ػػػػػػ بنيت عمييا دكلة القانكف كباستقالليالتية ػػػذه القكاعد القانكنيػػػػػدرج قػتضمف بالضركرة ت

 ليا  في ظؿ سمك الدستكر  مع أساسيؿ بيف السمطات كمككف ػػػػ الفصمبدأرس ػػػػػػاء يؾػػػػالقض
 كتطبيؽ النيج الديمقراطي المتمثؿ في حرية التعبير كالتعددية السياسية اإلنسافاحتراـ حقكؽ 

 .كالتداكؿ عمى السمطة 

                                 المطمب األوؿ

                           تعريػػػػؼ دولػة القانػػػػوف 

دكلة "      سنحاكؿ قبؿ أف نصؿ إلى ما يمكػػػف أف نعتبره نكعػػػػا مف االستقػػػػػرار حػػػػػػػكؿ مفيػػػػػػـك 
 .، بسرد بعض التعاريؼ التي جاء بيا ىؤالء العمماء"القانكف

منتظـ قانوني تخضع السمطات العامة " دكلة القانكف بأنيا "أحمد سعيفاف"      يعرؼ الدكتكر 
 أم أف الدكلػػػػة القانكنيػػػػػػػة 1،"في إطاره بشكؿ فعمي لمقاعدة القانونية، بواسطة الرقابة القضائية

ىي تمؾ الدكلة التي تخضع جميع تصرفاتػػػػػيا كأعماليا لمقاعدة القانكنية كتبقى في إطارىا كحتى 
يتحقؽ ذلؾ كجب كجكد رقابة قضائية تضمػػػػػػف ىذا اإلطػػػػػار القانكنػػػػػي أم عػػػػػدـ مخػػػػالفة القكاعد 

 .القانكنية التي تحدد الدكلة ككيانيا

دكلة القانكف  "القانوف الدستوري " في مؤلفو ،"ىانس كمسف"      كلقد حدد الفقيو النمساكم
بي ىرمي تندمج فيػػػػو المعاييػػػر وتتـ فصؿ داخؿ كؿ تدولػػػة القانوف، كبناء نظاـ ترا"بقكلو  

 ."عضوي ينضده الدستور والتشريع والنظاـ عمى التوالي

الدولة التي تمـز نفسيا بنظاـ قانوني في عالقتيا مع األفراد " أنيا "دي مالبرغ"     كما عرفيا 
بعضيا يحدد : وذلؾ لضماف حرياتيـ الفردية، حيث يكوف سموكيا خاضعا لنوعيف مف القواعد

حقػػػػوؽ المواطنيف، وبعضػػػيا اآلخػػر يحدد ومف البدايػػة، الوسائؿ والطرؽ المستعممة بغػػػرض 

                                                           

أحمد سعيفاف، قامكس المصطمحات السياسية كالدستكرية كالدكلية، عربي، إنجميزم، فرنسي، مكتبة لبناف، ناشركف، .د-  1
 .180 ص1،2004ط
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نكعاف مف القكاعد تككف بمكجبيا سمطة الدكلػػػػة محػػػػددة، كذلؾ بإسنادىا 1،"تحقيؽ أىداؼ الدولة
 .إلى النظاـ القانكني الذم تكرسو

 كالذم ألفو "القانوف الدستوري"  في مؤلفو "لوي فافرو"    كما عرفيا عميد الدستكرية الفرنسي 
بعػػػػػد أف تػػػػػػػكلى عدة كظائػػػػػؼ، كمنػػػػاصب عمميػػػػة كسياسيػػػػػة مثؿ رئػػػاسة المجػػػػػمس الدستػػػػػػػػػػػػػػكرم 
 :الفرنسي، جاء في ىذا الكتاب  يقصد بدكلة القانكف النظاـ القانكني المتضمف المميزات التاليػػػػػػػة

 :صيغ لقكاعد قانكنية دقيقة بما يكفي تطبيقيا . 1

 تككف كاضحة لدل المعنييف بيا:   أ

 أف ال تترؾ أدنى حد لمتعسؼ: ب

 بحيث يمكف لنا التحقيؽ مف تطابقيا مع القكاعد المرجعية: ج

إجراءات تسمح بالمراقبة الفعمية لمدل تطابقيا مع القكاعد القانكنية األعمى منيا، في سمـ .2
 .تدرج القكانيف

 2بمعنى أف األمػػػػػػػػر يتعمػػػػؽ بالخصػػػػػائص الشكميػػػػػػػػػػػة كلػػػػػػيس بالمضمػػػػػكف المرجػػػػػك مػػػػف القػػػػػػػػػػكاعد

الذم يحدد : في التعريؼ التالي" عمػػػػػػػػار عكابدم"     إف ىذا المفيـك قد لخصو األستاذ الدكتكر
فيو مدلكؿ فكرة دكلػػػػػة القانػػػػػػػكف في ككنيا تقتضي حتمية خضػػػػػػكع جميع السمطات كالمؤسسػػػػػػػات 
كالييئػػػػػػػات كالمرافػػػػػػؽ الدستكريػػػػػػػة كاإلدارية ك االقتصاديػػػػػة  كاالجتماعية ألحكاـ النظاـ القانكني 

جراءات ميمػػػػػا  السارم المفعكؿ في الدكلة في كؿ ما تقـك بو كتضطمع بو مف أعماؿ كعمميات كا 
 3.كانت طبيعتيا كىذا كأصؿ عاـ

 

 
                                                           

1 :-Eric MillARD L état de droit, idéologie contem poraine de la d’e mocratie in Bultin de 

Mexique de droit compare. Nou velle serie, année XXXII, N°109, Mars.Avril 2004 p 119  

2-  Louis Favoreu.Droit comctutionnel, édition Dalloz, collection précis 2001 p 81 

 جكاف 13دم،مكانة آليات األسئمة الشفكية كالكتابية في عممية الرقابة البرلمانية ،مجمة الفكر البرلماني ،العدد بعمار عكا-  3
 109 ص 2006
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 . تعريفا أكثر كضكحا كتفصيال"ثروت بدوي"       كعرفيا الدكتكر

القػػػػػػػوؿ بخضوع الدولػػػػػػة لمقانػػػوف أو بنظاـ الدولة القانونية يعني أف جميع األشخاص في " 
الدولة الطبيعية منيا واالعتبارية، الخاصة والعامة، األفراد والييئات ممزمة باالمتثاؿ ألحكػػػػػػاـ 

يدىا سالحا قانونيا  تممؾ تحت  -مف ناحية أخرى-القانوف مف ناحية واف ىؤالء األشخاص 
 1."لحماية تمؾ األحكاـ كمما تعرضت لمنقض أو المخالفة

     إف ما يمكػػػػػف استخالصو مف ىذه التعاريؼ المختمفػػػػػة التي تتنافس في شػػػػػرح دكلة القانكف 
كتعريؼ مضمكنػػػػػيا، ىػػػػػك أف النظريػػػػػة مكجػػػػػػػكدة كتحتكم عمى مضمكف قانكني كاحػػػػػػػد، تختمؼ 
 :المدارس كالثقافات في شرح مككناتو كمزاياه، كما يمكف أف نجمؿ مفيـك دكلة القانكف في أمريف

قانكنية، قائمػػػػػػػة عمى أركاف كخصػػػػػػػػػائص , ىك أف دكلة القانكف حقيقػػػػػة عمميػػػػة، مكضكعية : أوال
 .قانكنية بحتة

ىك أف ىذه الحقيقة نسبية، كليا حدكد، ىذا المفيـك المطمؽ لفكرة دكلة القانكف ممزكج : ثانيا
بالمثالية، ألنيا كبكؿ بساطة تيدؼ إلى تحقيؽ الفظيمة لذلؾ فإف دكلة القانكف اليـك إذا نظرنا 

 .  2مؤسسة شرعية تحكـ وتحكـ بالقانوف"ليا مف زاكية قانكنية فيي

                             المطمب الثاني

                     أسػػػس بػػػناء دولػػػػػػػػة الػػػػقانوف

     إف الحديث عف دكلة القانػكف يرجعنا إلى مختمؼ التصكرات الفقيية التي كرستػػػػػػػػػػيا ىذه 
التعريفات كبعد عرض التداخؿ بيف مختمؼ ىذه االتجاىات، يظير اف قياـ دكلة القانكف يرتكز 
عمى جممة مف األركاف كجب تكفرىا لتككف بمثابة ضمانات لخضػػػػػػكع السمطػػػػػات العامة لمقانكف 

 .كقياـ ىذه الدكلة القانكنية

                                                           

مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف العاـ، فرع القانكف الدستكرم . أيت شعالؿ نبيؿ،مقكمات بناء دكلة القانكف-  1
 23 ص، 2012- كمية الحقكؽ كعمـك السياسية - باتنة-جامعة الحاج لخضر 

خركع أحمد ،دكلة القانكف في العاـ العربي اإلسالمي، بيف األسطكرة كالكاقع، ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر . د-  2
 .78 ص،2004
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 :     كعميو سنتناكؿ أسس قياـ دكلة القانكف كفؽ ما يمي

 .ضرورة وجود دستور لمدولة: الفرع األوؿ

     يعتبر الدستكر التشريػػػػػػػع األساسي في آية دكلة قانكنيػػػػػة، حيث ال يتصػػػػكر قيػػػاـ الدكلػػػػػػػػػػة 
القانكنية، دكف أف ال يكػػػػػػػكف ليا دستكر إذ بناءا عمى القكاعد التي ينص عمييا تمارس السمطة 

 .كتبنى الدكلة العصرية القائمة عمى مبدأ التكازف بيف المؤسسات

مجمكعة القكاعد األساسية التي تبيف شكؿ الدكلة كنظاـ :      عرؼ الدستكر اصطالحا أنو
 . الحكـ فييا كمدل سمطاتيا إزاء األفراد

    فالدستكر يعني مجمكعة القكاعد القانكنية المنظمة لممارسة السمطة كمصادرىا ،كالعالقة بيف 
الحكاـ كاألشخاص المعنكية كالطبيعية العامميف تحت لكائيا ،كبيذا يعد الدستكر األساس 

لخضكع الدكلة لمقانػػػػكف،بما يضع مف قػػػػػكاعد تقيد الحاكػػػػـ كتبيف كاجباتػػػػػو كحقكقػػػو كبما تقػػػرر 
مف حقكؽ كحريات لألفراد، كالدستكر أما أف يكػػػػػػػكف مكتكبا أك عرفيػػػػػػػا، فالمكتػػكب ىك ما دكنت 
قكاعده في كثيقة كاحدة صػػػػادرة في تاريػػػخ معيػػػػف ،كىك ما نجػػػػػده عند غالبية الدكؿ، بينما تترؾ 

.     الدساتيػػػػر العرفيػػة لمعرؼ كالعادة بدكف كتابة كال حصر مثؿ ما نجده لدل الدستكر االنجميزم
،يتميز بالسمػػػػػك كالعمػػػػك ألنو فكؽ الجميع بما  (السمطة التأسيسيػػػػػػة)كالدستكر بالنظر إلى مصدره 

يتضمنو مف قكاعد كمبادئ تعتبر  أسسا يبنى عمييا المجتمػػػع في مختمؼ منظكماتو كجكانب 
حياتو،في األنظمة الغربية خاصة، أما في الدكؿ اإلسالمية فإف الكضع يقتضي انسجاـ الدستػكر 

  1.مع أحكاـ الشرع اإلسالمي

 :مبدأ سمو الدستور: البند األوؿ

     كيقصػػػػد بمبدأ سمػػػػك الدستكر، عمك القاعدة الدستكريػػػة عمى غيرىػػػا مف القكاعد القانكنية 
كمبػػػدأ عمػػػػك الدستػػػػػػػػكر مبدأ مسػمـ بو في الػػػػػػػدكؿ الديمقراطيػػة . األخرل المطبقة في الدكلة

سػػػػػػػػػػػػكاء كانػػػػت ممكيػػػػػػػػػػػػػػػػة أك جميكريػػػػػة، لذلؾ قيؿ إنو حتى يمكف القكؿ أف ىناؾ نظاـ دستكرم 

                                                           

 08، ص2002محمد الصغير بعمي ،الكجيز في المنازعات اإلدارية،دار العمـك لمنشر كالتكزيع ،الجزائر ،. د-  1
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ديمقراطي يجب أف يكػػػػػػكف ىناؾ قكاعد عميا عمى الييئة الحاكمة أف تحترميا في كافة أعماليا 
ال أصبحت الدكلة بكليسية1كذلؾ تقديرا لمبدأ الشرعيػػة كتدرج القكاعد القانكنية   كا 

     كككف القاعػػػػػػػدة الدستكرية أعمػػى مرتبػػػة مف القاعػػػػدة العاديػػػػة ال يجػػػػػكز في أغمب األحكاؿ 
 لمقاعدة العادية إلغػػاء أك تعديػػؿ القاعدة الدستكريػػػػػة، األمر الذم يكسب الثانيػػػػػػػة 

ثبػػػػاتا مستمػػػػػػػػػرا كاحتػػػػػراما ككضكحا يسيؿ عمى كػػػػؿ سمطػػػػة ممػػػارسة اختصاصاتيا في إطار 
المشركعية ،كالثبات الذم نقصده ىك ثبات نسبي غير مطمؽ الذم يتطمػػػػب إجراءات أكثػػػػػػر 

 .تعقيدا مف تعديؿ القاعدة العادية

    كىكػػػػذا فاف كجكد الدستػػػكر يعني إقامػػػػة النظاـ في الدكلة ،ك بياف قكاعد ممارسة السمطة 
فييا ك كسائؿ ك شػػػػػػػركط استعماليا ،ك مف ثـ يمنػػػػػع كؿ استخػػػػػداـ لمسمطػػػػػة العامػػػػػة ال تراعى 

 .فيو ىذه الشركط أك تمؾ القكاعد، فالدستكر يعد األساس لخضكع الدكلة لمقانكف 

 مبدأ تدرج القواعد القانونية : البند الثاني

   إف مبدأ تدرج القكاعد القانكنية يفرض كجكد نظاـ قانكني في شكؿ ىرمي عمى رأسػػػو الدستكر 
ىذه القكانيف ال تككف . ثـ تأتي بقية القكانيف، التي ىي األخرل تككف مرتبطة ببعضيا البعض
 .كاجبة النفاذ إال إذا جاءت محترمػػػػػة لمقاعدة األسمى منيا في الدرجػػػػػة

ىك أحد مقكمات دكلػػػػػة القانكف،كفي ىذا - تدرج القكاعد القانكنية-    كلقد أجمع الفقياء عمى أف
اإلطار تككف صالحيات أجيزة الدكلة محددة بالتدقيؽ، كالقكاعد التي تحكميا ال تعتبر صحيحة 

كعمى رأس اليـر يكجد الدستػػػػكر تتبعو االتفاقيػات الدكليػػػػة ثـ التشريػػػػع . إذا لـ تحتـر التي تعمكىا
فالتنظيـ كفي قاعػػدة اليـر نجد القرارات اإلدارية أك االتفاقيات بيف األشخاص المنتمكف لمقانكف 

 2.الخاص

                                                           

 13.انظر الصفحة ص شرح كافي مف ىذا المطمب المبدأخصصنا ليذا - 1

 مف القانكف المدني 106 تنص المادة إذ مصؼ القانكف إلى المتعاقدة كما ىك معمـك األطراؼتسمك االلتزامات العقدية بيف -  2
تمـز   الأنيا إالسباب يقررىا القانكف أكال  باتفاؽ الطرفيف إالتعديمو   العقد شريعة المتعاقديف فال يجكز نقضو كالأفمثال عمى 

في قاعدة البناء اليرمي لمقكاعد القانكنية   المتعاقدة لذلؾ فيي تظيراألطراؼسكل 
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   كعميو يمكف القكؿ أف تدرج القكاعد القانكنية يعني العالقة الصحيحة بيف القكاعد كبالتالي فإذا 
ما كاف ىناؾ تػػػػػدرج بيف قاعدتيػػػػف فاف ىذا يعني أف القاعػػػػدة مف الدرجة األكلى تستقي صحتيا 
مف القاعػػػػػدة ذات الدرجػػػػة األسمى كعمى ذلؾ ال تعػػػػػد القاعػػػػػدة األدنى صحيحػػػػػػػػة إذا لـ تكف 

 .مطابقة لمقاعدة األعمى

     كعميو فاف تدرج القكاعد القانكنيػػػػة يعني أف بعض ىذه القكاعػػػػد تتمتع بقكة إلزامية أعمى مما 
تتمتع بو القكاعد األخرل التي تميػػػػيا في المرتبػػػة كبالتالي يجب عمى كؿ سمطة عامة عند قياميا 
ال كانت مخالفػػػػػػػػػػػة  بإنشاء القكاعد القانكنيػػػػة أف تراعى أحكاـ القكاعػػػػػػد القانكنيػػػػػة األعمى مرتبػػػػة كا 
لممشركعية فإذا تعارض بعض ىذه القكاعد القانكنية فيما بينيا فانو يمكف تغميب القاعدة القانكنية 

  1.األعمى مرتبة

     كعميو يمكػػػػػػف القكؿ تمتـز كؿ سمطة عامػػػػػػة تقر أك تنشئ أك تطبؽ القكاعد القانكنية باحتراـ 
فالسمطة التشريعية عندما تسف القكاعػػػػػػد التشريعيػػػػػػػة عميػػػػػػػيا االلتزاـ بالقػػػػػػػػػػػكاعد  نتائج ىذا التدرج،

كالسمطة التنفيذية عندما تضع المكائح سكاء في الظركؼ العاديػػػػة . الدستكرية كعدـ الخركج عمييا
تباع أحكاـ القكاعد القانكنية التي تعمكىا  .أك الظركؼ االستثنائية،عمييا احتراـ كا 

    أما السمطات القضائية فعمييا عبء تطبيؽ ىذه القكاعد القانكنية عمى ما يعرض عمييا مف 
منازعػػػػات لمفصؿ فييا، كىي في ىذا الصدد ممزمػػػػة بأعماؿ قكاعػػػػػد التفسيػػػر المقػػػررة إلزالة أم 
تعارض بيف ىذه القػػػػػػكاعد القانكنية، كخاصة قاعػػػػػدة تغميب القكاعد القانكنية األعمى مرتبػػػػػػػة في 
تدرج ىذه القكاعد عمى القاعػػػػػػدة األدنى مرتبة باإلضافة إلى قاعدة أف الالحؽ ينسخ السابؽ مف 
القكاعد القانكنية ذات القكة اإللزاميػػػػػػػة المتماثمة،غيػػػػػػر إف المشرع غالبا ما يتدخؿ لضماف تحقيؽ 
نتائج تدرج القػػػػػػكاعد القانكنيػػػػػػة، فنجده بصػػػػػدد أعماؿ السمطة التشريعيػػػػػػة ينظـ طريقا لمطعف في 

أما بالنسبة ألعماؿ السمطة التنفيذية يقرر طرؽ الطعف فييا لعدـ مشركعيتيا،كما ىك ,دستكريتيا 
الحاؿ بالنسبة لمسمطػػػػػػػة القضائية إذ تخضػػػػػػع األحكاـ الصػػػػػػادرة منيا إلى الرقابػػػػػػة الداخمية كذلؾ 

                                                           

 1976،الطبعة الثالثة ،دكف دار النشر كال بمد النشر،مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة لمقانوفطعيمة الجرؼ ،.د-  1
 .62ص
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نتيجة األخذ بمبدأ تعدد درجات التقاضي،مما يتيػػػػػػػح فرص الطعف في األحكاـ كاألعماؿ األخرل 
 1.الصادرة عف المحاكـ المختمفة ضمانا لمشركعيتيا

  (المعركؼ أيضا باسـ المساكاة القانكنية) المساواة أماـ القانوف:البند الثالث

    ىك مبدأ بمكجبو جميع الناس تخضع لنفس القكانيف كالعدالة أم المساكاة كعدـ التمييز في 
المعاممة كبالتالي يجب معاممة الجميػػػػػع أماـ نفس القكانيػػػػف بغض النظػػػػر عف الجنس،العرؼ 

،الديف،الكضع االجتماعي كاالقتصادم،كغيرىا مف دكف امتيػػػػػػاز،كتعتبر المسػػػػػػاكاة أماـ القانكف 
قاعدة أساسية في قانكف حقػػػػكؽ اإلنساف بمكجػػػػػػػب المادة السابعة في اإلعالف العػػػػػػالمي لحقكؽ 

كؿ الناس سواسيػة أماـ القانػػػػػػوف وليـ الحؽ في التمتع  " :اإلنساف كالتي تنص عمى أف
بحمايػػة متكافئػػػة عنػػػػػػو دوف أية تفرقة، كما أف ليـ الحؽ جميعا في حماية متساوية ضد 

 2"أي تميز يخؿ بيذا اإلعالف وضد أي تحريض عمى تميز كيذا

فيـ متساككف في المثكؿ أماـ القضاء كال ,     كعميو كبما أف األفراد متساككف أماـ القانكف
باحة األمر لشخػػػػػص أخر كما ينجـ عف ذلؾ عدـ  يجكز منع شخص مف االلتجاء لمقضػػػػاء كا 

 . التفرقة بيف األفراد في تكقيع العقكبات عمييـ

كيقضي مبدأ المسػػاكاة أماـ القضاء كحدة القضػػػػاء أم أف يتقاضى الجميع أماـ محكمة كاحدة 
بحيث ال تختمؼ باختالؼ األشخاص أك الطبقات االجتماعية كيجب أف يككف القانكف المطبؽ 
جراءات التقاضي مكحدة كما يجب أف يككف  عمى الجميػػػػػػػع في منازعػػػػػػاتيـ القضائيػػػػة كاحدا كا 
المجكء إلى القضاء مجانيػػػػػا كال يعتبر إخالال بالمساكاة كجكد محاكـ مختمفة باختالؼ أنكاع 

المنازعػػػػات ،كذلؾ ال يتنػػػػػػػافى مع مبدأ المساكاة كجػػػػكد محػػػػػػاكـ خاصػػػػػػة بطكائػػػػػػؼ معينػػػػػػة مػػػػػػػف 
 3.المكاطنيف

    إف مسػػػػػاكاة األشخاص أمػػػػاـ القانكف يعػػػد أحد العناصر التي كجب أف ينص عمييا الدستكر 
كيعني أف يككف أشخػػػػػػاص القانكف، بمػػا فييػػػػـ الشخص العاـ أك الدكلػػػػػػػػة عمى قدـ المسػػػػػػاكاة في 

                                                           
 160 ص1986، منشأة المعارؼ، مصر، تدرج القواعد القانونيةسامي جماؿ الديف، .د- 1

  مف الشرعة العالمية لحقكؽ اإلنساف الصادرة بمكجب إعالف أقرتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة في07المادة -  2

10/12/1948 
                                                                                              260 ص1997عبد الغني بسيكني النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،دار المطبكعات الجامعية مصر،.د-  3
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الحقكؽ كالكاجبات، كما يستمـز ىذا الشػػػػرط تمكيف كؿ شخص طبيعي أك معنكم مف االعتراض 
عمى تطبيػػػػؽ قػػػػػاعدة قانكنيػػػػػػة معينة بمجػػرد ما تككف ىذه األخيػػػػػػػرة مخالفػػػػػة لقاعدة أسمى منػػػػػيا 
كيظيػػػػػر لمبدأ المسػػػػػاكاة كفي مجػػػػػاؿ القانػػػػػكف اإلدارم عمى كجػػػػػػػو الخصػػػػكص،عػػػػػدة امتػػػػػدادات 
كتبعات،منيا المساكاة أماـ األعباء كالمساكاة أماـ التمتع بالحقكؽ كالحريػػػػػػات، ك نظرا ألىمية 

عطائو القيمة الدستكرية 1ىذا الركف في دكلة القانكف تعتمد أغمب الدساتير لمنص عميو،   كا 
بكػػػػػؿ ما ليذه القيمة الدستكرية مف آثار،خاصة عمى صيانة النصكص القانكنية،التي يجب أف 

 كفػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذا الشػػػػػأف يكػػػػػػػكف دكر الجيػػػػػات القضائيػػػػة أسػػػػاسيػا 2.تستجيب إلى ىذا الشرط
كيكػػػػػػػػػكف استقػػػػػػالليا أمػػػػػػػػرا ضركريا،ال يمكف تجاىمو، طالما أف حماية النظاـ القػػانكني برمتػػػػػو 

 مف جية كضماف المسػػػػػاكاة المنشكدة أماـ القانكف مف جية أخرل  يككف منكطا بيا 

  في الدولة الجزائرية: البند الرابع 

 كما أفػػػػرزه ىذا التعديػػػػػػؿ مقارنػػػػة 1996    يعتبر االستفتػػػػػػاء عمى التعديػػػػػؿ الدستػػػػكرم لسنػػػة 
 مف جعػػػؿ المنظكمػػػة القانكنية بصفة عامة تعرؼ بعض التميز في النصكص 1989بدستػػػكر 

شكال كمكضكعا كعمى كؿ مستكياتيا، انطالقا مػػف الدستكر كالتشريعات كصكال إلى النصكص 
 .التنظيمية ،كىك كذلؾ بالنسبة لمتعديؿ الدستكرم األخير

فإذا نظرنػػػػػا إلى مبدأ تدرج القكاعػػػػػد القانكنية نجػػػػده مختمفػػػا عف مرحمػػػة إلى أخػػػػرل ففي عيػػػػػد 
االشتراكية،كاف النظاـ القانكني يتككف مف الميثاؽ الكطني ثـ الدستكر ثـ القانكف،ثـ النصكص 

بكػػػػؿ أشكاليا، أمػػػػا في مرحمػػػػة التعدديػػػػة السياسية كاالقتصػػػػاد الحر، فيتكػػػػكف البناء . التنظيمية
 اليرمي لمقكاعػد مف الدستكر ثـ القانػػػػػكف ثـ النصكص التنظيميػػػة، ىذا عف أىـ مصادر القكاعد 

                                                           

 438-96المرسـك الرئاسي " كؿ المكاطنيف سكاسية أماـ القانكف" مف الدستكر الجزائرم عمى أف 01 فقرة 29تنص المادة -  1
 في الجريدة الرسمية 28/11/1996 نص تعديؿ الدستكر المصادؽ عميو في بإصدار يتعمؽ 07/12/1996المؤرخ في 

 06 ص 08/12/1996 بتاريخ 76لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة الرسمية العدد 
، حكؿ مراقبة عمى الدستكرية،القكانيف،يظير ىذا آراءهفي احد . مفأكثريؤكد المجمس الدستكرم نفسو عمى ىذا المبدأ ففي -  2

  سمؾ ميني كاحد كىك مافي ىذا االستثناء قد يككف اكجد حالتيف متمايزتيف بإدراجو المشرع أفكاعتبار :"االىتماـ جاء مثال
"  مف الدستكر29تقتضيو المادة  كفؽ ما"اة المكرس دستكريا بيف فئات متكاجدة في نفس الكضعيةيشكؿ إخالال بمبدأ المساك

يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانكف العضكم المتضمف  22/08/2004مؤرخ في / 004/د.ـ/ع.ؽ.ر/02المجمس الدستكرم رأم رقـ 
 06 ص 08/09/2004 بتاريخ 57القانكف األساسي لمقضاء لمدستكر،الجريدة الرسمية،العدد
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القانكنيػػػػة،أما المعػػػػاىدات الدكليػة كأحكاـ الشرعية اإلسالمية فمكؿ منػيا مكاف في البناء اليرمي 
    1القانكني ألف الدستكر يحيؿ عمى ىذه المصادر

كال جػػػػػػػػػؿ تكػػػػػػػريس ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا التػػػػػػػػػػػدرج فػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاعػػػػػػد القانكنيػػػة أنػػػػػػػػشأ المشػػػػػػػػػػػػرع الجػزائػػػػػػػػػػػػرم 
، مجمسػػػػػا دستكريا خاصا يتمثؿ دكره في صيانة ىذا المبدأ كيفرض رقابة (المؤسس الدستكرم )

 كيصكف الحريات األساسية المعمف عنيا صراحة في الدستكر. عمى دستكرية القكانيف

     كالخالصة أف ىناؾ تدرج لمقكاعد القانكنية في النظاـ القانكني الجزائرم في مظير شكمي 
متكامؿ، يحتاج إلى تطكير كفتح المجاؿ لمييئات المختصة بعممية األخطار عف عدـ دستكرية 
القكانيف بدال مف حصرىا في يد رئيس الجميكرية، كرئيسا غرفتي البرلماف كىك ما حققو التعديؿ 

 فباإلضافة إلى ما حددتو ىذه المادة سابقا أم الدستكر 166الدستكرم الجديد بخصكص المادة 
القديـ فالجيات المخكلة دستكريا إلخطار المجمس الدستكرم بمباشرة ميامو ىي ما جائت بو 

يخطر المجمس الدستكرم رئيس :  في ىذا التعديؿ الدستكرم األخير بقكليا 187المادة 
أو الوزير األوؿ ،كما الكطني ،أك رئيس مجمس األمة،.الجميكرية ،أك رئيس المجمس،الشعبي

 . عضوا مف مجمس األمة30 نائبا أو ثالثيف 50يمكف أخطاره مف خمسيف  

ال تمتد ممارسة األخطار المبيف في الفقرتيف السابقتيف إلى األخطار بالدفع بعدـ الدستورية 
  أدناه 188المبيف في المادة 

 مف الدستور الجديد  يمكف أخطار المجمس الدستوري بالدفع بعدـ الدستورية بناء 188ـ 
عمى إحالة مف المحكمة العميا أو مجمس الدولة عندما يدعي احد األطراؼ في المحكمة أماـ 
جية قضائية أف الحكـ التشريعي الذي يتوقؼ عميو ماؿ النزاع ينتيؾ الحقوؽ والحريات التي 

 يضمنيا الدستور 

 2  تحدد شروط وكيفيات تطبيؽ ىذه الفقرة بموجب قانوف عضوي 

      

                                                           
 عمى أف المعاىدات التي يصادؽ عمييا 150كتنص المادة " اإلسالـ ديف الدكلة"  مف الدستكر تنص عمى أف02المادة -  1

 .رئيس الجميكرية حسب الشركط المنصكص عمييا في الدستكر،تسمك عمى القانكف
 2016مارس 7المؤرخة في 14 ،الجريدة الرسمية رقـ 2016مارس 6،المعدؿ بتاريخ 1996الدستكر الجزائرم -  2
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فالجزائػػػر كمنذ استقالليا تعترؼ بالمساكاة أماـ :   أما فيما يتعمؽ بالمساواة أماـ القانوف
القانكف كىذا المبدأ تكرسو كؿ النصكص التأسيسية الالحقة كظمت كؿ دساتير الجزائر المستقمة 

  1.تنص عميػػػػػو كيؤكد عميو حتى المجمػػػػػس الدستكرم في آراءه

 كبالنسبة لمدستكر الحالي فإنو ينص عمى مبدأ المساكاة يتجمى ىذا المبدأ مف خالؿ الرقػػػػػػػػػػػػابة 
التي يمارسيا المجمس الدستػػػكرم عمى القانكف، كفؽ اآلليات كاألطر التي رسميا الدستػػػكر،مما 

 .يضمف تكريسو

    كعميو يمكف القكؿ أف الدستكر الجزائرم الحالي يتسـ بالصفات التي تخػػػػػكلو ليحػػػقؽ أحػػػد 
أركاف دكلة القانكف المتمثمة في كجكد دستكر يضمػػػف مبدأ تػػػػدرج القكاعد القانكنية كمسػػػػػػػػػػػػػاكاة 
األشخاص أماـ القانكف كينص عمى تمتع المجتمػػػػع كالفرد بالحػػػريات األساسية كفؽ المعاييػػػػػر 

 . العالمية التي تحكـ ىذه األخيرة

 الرقابة عمى دستورية القوانيف:الفرع الثاني 

    إف حركة  تطكر الشعكب نحكل الديمقراطية أدل إلى انبعاث كتعميـ فكرة القضاء الدستكرم  
الذم  يكػػػػػػرس مبدأ الدكلػػػػة القانكنيػػػػة كالتي تخضػػع فيػػػيا السمطات العامػػػػة الحاكمػػػػػة مثؿ األفراد 

 .المحككميف لمبدأ المشركعية، أك سيادة القانكف

 .فالدستػػػػػكر ىك القكاعػػػػػػػػػػد القانكنيػػػة األساسيػػػػػة لمدكلػػػة ك يكجػػػد عمى قمػػػة النظػػػػاـ القانػػػكني بػػػػػيا

     إذ يعتبر فقيػػػػػػاء كأساتذة القانػػػػػكف الدستكرم لمكاليػات المتحدة األمريكية المنشأ األكؿ لمبدأ 
الرقابة عمى دستكرية القكانيػػػػػػػف، ليعػػػػػػرؼ ىذا المبػػػػػػدأ بعػػػػد ذلؾ االنتشار الكاسع مع بداية القرف 

 .العشريف ،كما يعتبر الدستكر الفرنسي أكؿ الدساتير إقرارا ليذا المبدأ

                                                           
ٌؤكد المجلس الدستوري نفسه على هذا المبدأ،ففً أكثر من حٌثٌة فً أحد آرائه حول مراقبة الدستورٌة،ٌظهر هذا االهتمام -  1

قد ٌكون أوجد حالتٌن متماٌزتٌن فً سلك مهنً واحد، وهو ما  (....)واعتبار أن المشرع بإدراجه هذا االستثناء"جاء مثال،

/ 02إخالال بمبدأ المساواة المكرس دستورٌا بٌن فئات متواجدة فً نفس الوضعٌة، المجلس الدستوري،رأي رقم ‘ٌشكل 

 . ، ٌتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون األساسً للقضاء22/06/2004 مؤرخ فً 04/ د.م/ ع.ق.ر
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      كحتى يضمف تحقيػػػػؽ رقي كسمػػػك قكاعد الدستػػػػكر في الدكلػة الديمقراطيػػة، دعت الحاجة 
ينص عميػػو الدستػػػكر صراحػة، فينشئ محكمػػػػػػػػة . كالضػػػركرة لكجػػػكد تنظيػػـ قانػػكني أك دستػػكرم

 .  دستكرية أك مجمسا دستكريا يعيد إليو بالرقابة عمى دستكرية القكانيف

     كىذه الفكػػػرة أم فكػػػرة احتػػراـ الدستػػػكر كانت في أسػػػػػػاس انطالؽ مفيـك الدكلة الدستكرية،  
بحيث باتت الرقابػػػػة الدستكرية عمى القكانيػػػػف انعكاسا لدكلة القانكف، كتعبيرا عف رسكخ فكرة دكلة 

 1.القانكف

ذا كاف الدستكر يضع المبادئ العامة في نظػػػػاـ الحكـ كعالقػػػػة السمطػػػة باألفراد فاف لمقانكف     كا 
 .التشريعي بعد ذلؾ الدكر الكبير في إقرار المبادئ الدستكرية كتفصيميا

     كعميو فاف عدـ مراعاة السمطة التشريعية لمقكاعد الدستكرية في كظيفتيا التشريعية، يؤدم 
حتما إلى إصدار تشريعات تكػػػػكف مجحفة في حؽ األفراد كمقيدة لحرياتيـ كمخمة بمبدأ سمػػػػػػك 

 .القاعدة الدستكرية

     كعميو فقد ارتبط مبدأ سمك الدستكر بفكرة إيجاد الكسائؿ الكفيمة بضماف احترامو كتكريس 
 .مضمكنو كركحو، في جميع أعماؿ السمطات العامة، كبالخصكص في مجاؿ التشريع 

 كمف ىنا جاءت فكرة الرقابة عمى دستكرية القكانيف كآلية عممية كضمانة قانكنية لتحقيؽ مبدأ 
 .سمك الدستكر كااللتزاـ بقكاعده كعدـ مخالفتو كىك ما يتجسد فعال في دكلة القانكف

نما تثار فقط في      كالرقابة عمى دستكرية القكانيف ال تثار في الدكؿ ذات الدساتير المرنة كا 
الػػػػػػدكؿ ذات الدساتيػػػػػػر الجامػػػػػػػػدة، فتثػػػػػػػػػػػػػار بمنػػػػاسبة مخالفػػػػػػػػػػػػػة القانػػػػػػػػػػكف العػػػادم مػػػػف حيث 

، ألحكاـ الدستكر كما تثار مخالفة القانكف، أحكاـ الدستكر مف (أم إجراءات إصداره)الشكػػػػػؿ،
   2حيث المكضكع، أم مدل اتفاؽ القكاعد القانكنية ألحكاـ الدستكر

                                                           
محمد المجذوب، رقابة دستورٌة القوانٌن، دراسة مقارنة، منشورات الحلبً الحقوقٌة، . تقدٌم الدكتور. الٌاس جوادي-   1

 .21، ص 2009بٌروت، لبنان ط 
،ص 1999نعمان أحمد الخطٌب الوسٌط فً النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزٌع،األردن .د-  2

538 
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كرغـ اختالؼ كتعدد األنظمة الدستكرية إال أنيا في النياية تتجمع في نظاميف رئيسيف لمرقابة 
عمى دستكريػػػػػػة القكانيػػػػػػػف ىما الرقابػػة السياسيػػػػة عمى دستكرية القكانيف كالرقابة القضائية عمى 

 .دستكرية القكانيف كعمى ىذا األساس كجب أف ندرس ىذا المطمب كفؽ العناصر اآلتية

 مفيـو الرقابة عمى دستورية القانوف : البند األوؿ 

  ك ىي الكسيمة التي يمكف بيا التأكد مف مدل تحقيؽ األىداؼ بكفاية ك في الكقت المحدد ، 
فالرقابة تستيدؼ قياس الجيد بالنسبة لألىداؼ المراد تحقيقيا ك عميو فالرقابة يجب أف تككف 

 1لمكقكؼ ك الحد مف الثغرات كأكجو القصكر لمجرد تقييد األخطاء لمحاكمة مرتكبيا 

      ك تعػػػػػرؼ الرقابػػػػػػة بأنػيا  تمؾ العمميػػػػة التي تتضمػػػف اإلشػراؼ عمى األعمػػػػاؿ السياسيػػػػػة 
ك االقتصادية ك االجتماعية ك القانكنية ك القضائية ك كافػػػػة اإلجراءات ك األساليب ك الكسائؿ 
ك المعايير التي تضطمع بيا المؤسسات ك الييئات ك المرافؽ الدستكرية ك الشعبية كالقضائية 
كاإلدارية المختصة لتحقيؽ أىداؼ النظاـ الرقابي في الدكلػػػػة بكفاءة كفعالية لحماية المصمحة 

 2.العامة كحقكؽ كحريات اإلنساف كالمكاطف في نفس الكقت معا

 صور الرقابة عمى دستورية القوانيف: البند الثاني

     لقد تباينت النظـ الدستكرية لدكؿ العالـ بشأف تنظيـ الرقابة الدستكرية كطبيعتيا، كما اشرنا 
سابقا إذ منػػػػػيا مف يعيد بذلؾ إلى الجيات القضائية كبالمقابؿ ىناؾ مف يجعميا مف اختصاص 

 .ىيئات سياسية تنشأ لمغرض ذاتو

   كعميو تككف دراستنػػػػا لياتيف الصكرتيف األساسيتيػػػػف لمرقابة عمى دستكريػػػػػة القكانيف كضمػػػػػانة 
 :لتحقيؽ مبدأ سمك الدستكر كما يمي

الرقابة السياسية عمى دستكرية القكانيف                                       : أكال
 الرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف: ثانيا
 

                                                           

بف بغيمة ليمى،آليات الرقابة التشريعية في النظاـ السياسي الجزائرم ، رسالة ماجستير في القانكف الدستكرم، جامعة الحاج -  1
 .07،ص 2004كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، لخضر ، باتنة، 

 .51عمار عكابدم، دكر الرقابة البرلمانية في ترقية حقكؽ المكاطف كاإلنساف مجمة الفكر البرلماني، المرجع السابؽ،ص -  2



 المبحث التمهيدي                                                           ماهية دولة القانىن
 

21 
 

  

 الرقابة السياسية عمى دستورية القوانيف: أوال

     يتميز أسمكب الرقابة السياسية عمى دستكرية القكانيف بأنو أسمكب كقائي يسبؽ صدكر 
القانكف تتكاله ىيئة سياسية محددة لمتأكد مف مطابقة القانكف ألحكاـ الدستكر كالحيمكلة دكف 

 1.صدكر األكؿ إذا كاف مخالفا لمثاني

     كقد ظيرت البادرة األكلى بفرنسػػا بإسنػػػػػاد ىيئػػػػة خاصة لغرض التحقؽ مف مػػدل مطابقػة 
فيي رقابة كقائية كاستقرت ىذه الفكرة بصدكر دستكر الجميكرية .القانكف لمدستكر قبؿ صدكره

 .1958الخامسة سنة 

     إذ منذ ذلؾ الحيف أصبح ىذا النكع مف الرقابة مف أىـ النماذج في الرقابة السياسية عمى 
 1949دستكرية القكانيف كالي تبنتيا فيما بعد العديد مف الدكؿ كدستكر ألمانيا الديمقراطية سنة 

  1989.2 كالدستكر الجزائرم 1972الدستكر المغربي لسنة 

      لقد اختمؼ فقيػػػػػػاء القانكف الدستػػػكرم حكؿ تحديد طبيعػػػػة الرقابػػػػػة الدستكرية كفقا لمنمكذج 
الفرنسي الذم يعد المصدر الذم تقـك عميو عممية الرقابة السياسية في اغمب الدكؿ المتبنية ليذا 
الشكؿ في رقابة دستكرية القكانيف إذ يطرح التسػػػػػاؤؿ حػػػػػػكؿ الطبيعػػػػة القانكنية لممجمس الدستكرم 

 فيؿ ىك ىيئة سياسية أـ ىيئة ذك طبيعة قضائية؟

     يذىب العديد مف أساتذة القانكف الدستكرم إلى القكؿ بازدكاجية الطبيعة القانكنيػػػػػػػػػة لممجمس 
الدستكرم الفرنسي فيي سياسية مف ناحية تشكيؿ المجمس، كقضائية مف ناحية ميامو كالقرارات 

 .الصادرة عنو

 كالذم لـ يرد فيو ما يحدد 1996   كذىب في ىذا الشػػػػػأف كذلؾ الدستػػػػػػػكر الجزائػػػػػرم لسنة 
الطبيعة القانكنية لممجمس الدستػػػػػكرم الجزائرم باعتباره الييئة المخكلة قانكنا لمراقبة دستكرية 

 .القكانيف في النظاـ الجزائرم ككذلؾ بالنسبة لمتعديؿ الدستكرم األخير

                                                           

 .538نعماف أحمد الخطيب، الكسيط في النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم، المرجع السابؽ، ص .د-  1
.  07ص 2006رشيدة العاـ، المجمس الدستكرم الجزائرم، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة، . د-  2
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    كتسمى الرقابة الدستكرية بالسياسيػػػػػػػة عندما تتػػػػكلى جية ال تتمتع بأم صفة قضائية ميمة 
فحص أك التحقؽ مف مدل مطابقة القكانيف ألحكاـ الدستكر، أك عندما يغمب الطابػػػػػع السياسي 
عمى األعضاء المشكميف لمييئة التي تمارس الرقابة كىذه الرقابة منيا ما ىك سابؽ عمى صدكر 
. القانكف كتسمى الرقابة السابقة كمنيا ما ىك الحؽ عمى صدكر القانكف كتسمى الرقابة الالحقة

 إلى القكؿ أف المجمس الدستكرم ىك جياز سياسي قانكني Floretإذ ذىب السيد 
unorgane.politico-guridique كلو بيذه الصفة حؽ إبداء كجية النظر القانكنية كأيضا 
 1. إبداء كجية نظر المالئمة السياسية

  إف اغمب الدكؿ التي تأخذ بالرقابة السياسية عمى دستكرية القكانيف تحدد اختصاصات ىذه 
 :تتمثػػػػؿ في ما يمي. الييئػػػػػػة بشكػػػػػػؿ دقيػػػػػؽ سػػػػكاء كانت ىيئػػػػة برلمانيػػػػة أك مجمس دستػػػػكرم

االختصاص األساسي ليذه الييئػػػػات يكمف في مراقبػػػػػػة التشريعات كالقكانيف الصادرة،  -1
 .كالتأكد مف مطابقتيا لممبادئ الدستكرية كفقا لمبدأ سمك الدستكر

مراقبة العمميات االنتخابية كباألخص انتخاب : إما االختصاصات الثانكية تتمثؿ في -2
 . رئيس الجميكرية

عالف نتائجيا، فحص نظاـ مجمس البرلماف كالفصؿ في  اإلشراؼ عمى االستفتاءات الشعبية كا 
 .النزاعات الخاصة بانتخاب نكابو

 .االختصاص االستشارم كيحدده الدستكر في مسائؿ كحاالت معينة

إذ يعطي لممجمس الدستكرم دكرا استشاريا مف خالؿ إبداء الرأم في مسائؿ معينة، كحالة 
  2شغكر منصب رئاسة الجميكرية

 

                                                           

   63ص 62الياس جكادم  رقابة دستكرية القكانيف دراسة مقارنة تقديـ الدكتكر محمد المجذكب مرجع سابؽ ص  1

مارس 6 بتاريخالمعدؿ .1996 مف دستكر الجزائرم لسنة 102 كالمادة 1958 مف الدستكر الفرنسي لسنة 16انظر المادة - 2
2016 
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عالف حالة   إعطاء الرأم أك االستشارة في الحاالت الخاصة كإعالف الحاالت االستثنائية، كا 
 1الطكارئ

 :     كمجمؿ القكؿ يمكف أف نمخص ميزات الرقابة السياسية عمى دستكرية القكانيف في ما يمي

ىي رقابة سابقة عمى صدكر القانكف مما يجعميا أكثر فعالية مف غيرىا التي يككف دكرىا الحقا 
لصدكر القانكف، كىي بالتالي تمنع خرؽ الدستكر قبؿ كقكعو، بمنعيا إصدار القكانيف المخالفة 

 .لو

 .إسناد الرقابة إلى ىيئة مستقمة فيو ضماف لمراعاة مبدأ الفصؿ بيف السمطات

أما ما يعاب عمييا، في ككف الجية التي تقـك بيا جية سياسية، فيذا يعني خضكعيا لمجيات 
السياسية التي ينتمي إلييا أعضاؤىا أك تمؾ التي عينتيـ، كمف ثـ تككف في كثير مف األحياف 

 2أداة في يد السمطة التنفيذية ضد السمطة التشريعية

   غير انو كبرغـ بعض السمبيات المأخكذة عمى ىذا النكع مف الرقابة فيك ال ينفي ما ليا مف 
 منيا كاف اختمفت األساليب  دكر في تدعيـ سمك الدستكر عمى القكانيف مما يحقؽ الغاية

 :ثانيا الرقابة القضائية عمى دستورية القوانيف
     كيقصد بيا قياـ سمطة قضائية بمباشرة الرقابة عمى دستكرية التشريعات كبعبارة أخرل أف 
يسند إلى جية قضائيػػػػػة فرض رقابتيا عمى ما تصدره السمطة التشريعية مف قكانيف، كيجد ىذا 
النكع مف الرقابة أساسػػػػو في حؽ األفػػػػػراد في حماية حقكقيـ كحرياتيـ التي أقراىا الدستكر في 

كتككف كظيفة القضاء الفصؿ في المنازعات التي تحصؿ بيف )مكاجية السمطة العامة في البالد 
 .(األفراد فيما بينيـ كبينيـ كبيف الدكلة

     كتعػػػػػد الكاليات المتحػػػػػػػدة السبػػػػاقة  في تبني فكػػػػػػرة الرقابػػػػػة القضائية عمى دستكريػػة القكانيف 
كضمػػػػػػػػػػانة الحتػػػػػراـ قكاعػػػػػػػد الدستػػػػػكر كتكريس مبدأ سمػػػػكه عمى بػػػػاقي التشريعػػػػػات األخػػػػػرل في 
الدكلػػػػػة، كيعػػػػػكد الفضػػػػؿ في ذلؾ إلى المحكمػػػػة االتحاديػػػػة العميا، اذ انو كعمى الرغػػػػػػـ مػػػػػف عدـ 
كجكد نص صريح في الدستػػػكر األمريكي ينظػػـ عممية الرقابة القضائية كيحدد الجيات القضائية 

                                                           
 . من الدستور الجزائري ،المرجع نفسه105المادة -  1
مبدأ الرقابة على دستورٌة القوانٌن وتطبٌقاته فً التشرٌع الجزائري، مجلة االجتهاد - ومدور جمٌلة-بوسطٌلة شهرزاد -  2

 .352ص 2005القضائً العدد الرابع، 
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المخكلة  بذلؾ فاف المحكمة العميا االتحاديػػػػة  منحت لنفسػػػػيا ىذا االختصاص كباشػػرت عممية 
ماربرل -، ليصدر حكميا الشيير في قضية 1796فحص دستكريػػػػػػة القكانيػػػػػػف ابتػػػػػػداء مػػف سنة 

كالذم كاف نقطػػػػة االنطالؽ في تكريػػػػس صالحيػػػػة القضػػػػػػاء األمريػػػػػػػػػػػػكي - 1803مادسكف سنة 
 1.لمممارسة الرقابة عمى دستكرية القكانيف

ليتـ بعد ذلؾ تبني ىذا النمكذج األمريكي لمرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف في العديد مف 
كفي دكؿ أخرل 1886الدكؿ العالـ كباألخص دكؿ أمريكا الالتينية، ككلكمبيا في دستكرىا لسنة 

 19712 كمصر في دستكرىا لسنة 1937مف العالـ كايرلندا في دستكر سنة 

 :كتتخذ الرقابة القضائية مف الناحية العممية صكرتيف

 .كرقابة عف طريؽ االمتناع-  رقابة عف طريؽ اإللغاء  -
 :الرقابة عف طريؽ اإللغاء (1

     كتعػػػػػرؼ أيضا بالرقابة عف طريؽ الدعكل أألصمية كىي رقابة تقـك بيا ىيئة تشكؿ 
خصيصا لذلؾ كتكػػػػػكف في النظاـ الذم يسند فيو صراحة البت في دستكرية القكانيف إلى محكمة 

في البالد كصكرتيا أف يتـ رفػػػػع دعكل مف طرؼ األفراد أك ىيئػػػػات يطػػػػػالب فييا بإبطػػػػػاؿ 
غير دستػػػػكرم فيمغي حكميا القانكف المخالؼ لمدستكر سكاء كاف الحكـ سابؽ عمي . قانػػػػػكف

صدكر القانكف أك بعد صدكره كدخكلو حيز التطبيؽ كيككف إلغاءه ساريا عمى الماضي 
 3.كالمستقبؿ كال يرتب أم اثر كيسرم عمى الجميع، أفرادا كسمطات

كالمالحظ أف اغمب الدكؿ ال تمنح حؽ الطعف في دستكرية القكانيف عف طريؽ الدعكل األصمية 
سػػػػػػػكاء كانت سابقة أك  الحقػػػػة، إال لمييئػػػػػػات كالسمطػػػػات العامػػػػػػة في الدكلػػػة كرئيس الجميكريػػة 
أك رئيس الحككمػػػػة، بحيث ال يمكػػػف لألفراد أف يطعنكا مباشػػرة في دستكرية القكانيف، كىناؾ دكؿ 

أخرل أجازت لألفػػػػراد ذلؾ بطريقػػػة غير مباشػػػػرة،، مف خالؿ منحيـ حؽ تقديـ طعكنيـ بطريؽ " 

                                                           

. 147سامي جماؿ الديف، القانكف الدستكرم كالشرعية الدستكرية، مرجع سابؽ ص-  1
  .72رشيدة العاـ المجمس الدستكرم الجزائرم مرجع سابؽ، ص- 2

ص مبدأ الرقابة عمى دستكرية القكانيف كتطبيقاتو في التشريع الجزائرم، مرجع سابؽ ،- كمدكر جميمة-بكسطيمة شيرزاد -  3
 .349-348ص 
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غيػػػػر مباشػػػػػر كذلؾ برفعيا أمػػػػاـ بعض المحاكػػػػـ كالتي في حالػػػػة تأكػػػػدىا مف جديػػة الطعف تقـك 
 1.بدكرىا برفعو أماـ المحاكـ المختصة بنظر دعاكل اإللغاء المباشرة

 كيقصد بيا امتنػػػػاع المحكمة عف تطبيؽ القانكف المخالؼ لمدستكر، دكف :رقابة امتناع (2
 :الحكـ عميو باإللغاء كتأخذ ثالثة صكر

 :الدفع بعدـ الدستورية - أ

 كتكػػػػكف في حاؿ ما طػػػػرح في نزاع تطبيػػػؽ قانػػكف معيف، فيطعف الطرؼ اآلخر بعدـ دستكريػػػػة 
القانكف كسمي بطريؽ الدفػػػػع الفػػػػػرعي الف الطعف في القانػػػػكف ال يكػػػػػػكف ىك المكضػػػػػكع الرئيسي   
لمدعػػػػكل بؿ الطعف بعدـ الدستكرية بأم كسيمة لدفع حكػػـ معيف بناء عمى القانكف، فيدفع الطرؼ 
المتضرر مف الحكػػػـ بعدـ الدستكريػػة، كال يسرم ال بالنسبة ألشخاص النزاع مكضكع الدعكل كال 

يمـز كافة األفراد كال حتى ذات المحكمػػػػػة إذا عرض عميػػػػيا نػػػػزاع مشابو ما لـ يدفػع احد 
 .األطراؼ بعدـ الدستكرية

 : األمر القضائي - ب

 كمعناه انو يحػػػؽ ألحد األفراد أف يطمب مف القضاء إصدار حكـ بإيقػػػاؼ تنفيػػػػذ قانػػػػكف ما عمى 
أساس انو غير دستكرم، كتعػرؼ ىذه الطريقة بأنيا كسيمة ىجكمية، ىدفيا تجنب تنفيذ قانكف ما 
عمى أساس انو مخالؼ لمدستػػػكر، ذلؾ انو في حاؿ اتخػػػػػػاذ إجراء معيف مف الييئة التنفيذية تجاه 
أحد المكاطنيف تمييدا لتطبيؽ قانكف معيف أك تنفيذ ذلؾ القانكف، ليذا األخير أف يطمب إيقاؼ 
تنفيذ القانػػػكف المػػراد تطبيقو، لما يمحؽ بو مف ضػػػػػرر، فإذا ثبت لدل المحكمػػػة عدـ دستكريػػػػة 
القانكف تصدر أمرا قضائيا إلى المكظػؼ المختص باالمتنػػػػاع عف تنفيذ ذلؾ القانػػكف كفي ىذه 
ال عد مرتكبا لجريمػػة يطمػػػػؽ  الحالة يكػػػػػكف عمى المكظؼ تنفيذ األمر القضائي الصػػػػادر إليو كا 

 .جريمة احتكار المحكمة

 

 
                                                           

إسماعيؿ مرزة، مبادئ القانكف الدستكرم كالعمـ السياسي،دار المالؾ لمفنكف كاآلداب كالنشر، بغداد الطبعة الثالثة،  .د-  1
. 93،ص2004
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 : الحكـ التقريري_  ج

 كالذم بمقتضاه يككف لمشخص أف يطمب مف المحكمة أف تصدر تقريريا عف طريؽ االعالف 
القضائي تبيف فيو رأييا في القانكف كفي ىذه الحالة يتـ الفصؿ في المكضكع بناء عمى حكػػػػػـ 

 1.المحكمة بالنسبة لدستكرية القانكف مف عدمو

إذا كانت كال مف الدعكل األصمية كدعكل االمتناع ىما الصكرتاف البارزتاف في تطبيؽ الرقابػػػة 
القضائية عمى دستكرية القكانيف، فاف ذلؾ ال يمنع مف كجكد طرؽ ككسائؿ أخرل لمباشرة الرقابة 
القضائيػػػػػػة عمى دستكريػػػػػػة القكانيػػػػػػػػف كذلؾ سػػػػػػكاء بالمػزج بيف الصكرتيف السابقتيف، أك مف خالؿ 

 2.إجراءات قضائية أخرل

 كيمكف كمف خػػػػػػػػػالؿ ما سبؽ ذكػػػػػره كتبيانػػػو كعمى ضػػػػكء الفقػػػو الدستػػػػكرم فاف عمميػػػة الرقابػػػػػػة 
القضائية عمى دستكرية القكانيف تعد  الضمانة األساسية كالحقة لتحقيؽ سمك القاعدة الدستكريػػػػػة 
قرار مبدأ المشركعيػػػة في عمػػػػػػؿ كسير مختمؼ السمطػػػػػػات كبالتالي ككنتيجػػػػة ليذا فيي تحػػػػػػػقؽ  كا 

 .كتكرس دكلة القانكف

     غير إف ىناؾ اتجاه أخر مف الفقػػػػػػػػػػػو الدستكرم يرل إف إسناد الرقابة عمى دستكرية القكانيف 
لسمطة القضاء نكعا مف المساس بمبدأ الفصػػػػؿ بيف السمطات كذلؾ مف خالؿ إقحاـ القضاء في 
المجاؿ التشريعي الذم ىك مف صالحيات السمطة التشريعية  مما يمكف معو احتماؿ التعارض 
في األحكاـ كاختالفيا بخصكص مكضكع كاحد إذ يحدث أف تحكػػػػػػػػـ جية معينػػػة بعدـ دستكرية 

 .قانكف ما بينما ترل جية قضائية أخرل عكس ذلؾ

 :الرقابة عمى دستورية القانوف في الجزائر:البند الثالث 

". المحاكـ الدستكريػػػػػة" الذم يقابمو نظاـ  (المجمس )لقد اخذ المؤسس الدستكرم الجزائرم بنظاـ 
السائد في معظـ البمداف األكربيػػة، كلعؿ ىذا االختيػػػار ىك ما يػػػبرز انػو في التعديػػػؿ الدستػػػػػكرم 

كبيذا التبكيػػب يكػػػػكف قد نكه بالدكر الرقابي ليذه " الرقابػػة "  تـ إدراجو تحت فصؿ 1996لسنة 

                                                           

 351مرجع سابؽ ص .مدكر جميمة ،مبدأ الرقابة عمى دستكرية القكانيف كتطبيقاتو في التشريع الجزائر ،. بكاسطة شيرزاد،-  1
. 190إسماعيؿ مرزة، مبادئ القانكف الدستكرم، مرجع سابؽ، ص.د-  2
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الييئػػػػػػة ككأنو دكر سياسػػي، يتناسب أكثػػػػػر مع الكظيفػػػػػة الرقابيػػػػػة في مدلكلػػػػيا الشعبػػػي تمارسيا 
المجػػػػػػالس المنتخبػػػػػػػػػة، كالرقابػػػػػة المالية البعديػػػػة لمجمس المحاسبة كجميعػػػػػػيا أدرجػػػػػػػت في نػػػػػفس 

كما أبقى في ىذا المجاؿ األمكر كما ىي في التعديؿ الدستكرم األخير مع تغير في رقـ .الفصؿ
 .المكاد

 كؿ ما يتعمؽ بميامػػػػػو كسيره ككػػػذا ما تضمنتو نصكص 169 إلى 163حيث حددت المكاد مف 
 .أخرل في الدستكر فيما يتعمؽ بعمؿ ىاتو الييئة

كىذا ما أكد عميو المجمس الدستكرم عندما رفض لنفسو الصبغة القضائية، حيث جاء في 
 .اعتبارات رأيو بشاف نص تشريع اخطر بو

 مف الدستػػػػػكر 162اعتبػػػػػػار إف طبيػػػػػعة اختصػػػػػاص المجمس الدستكرم محػػػػػػػػددة بمكجب المادة "
بصفتو مؤسسػػػػػػة دستػػػػػػكرية مكمفة بالرقابػػػػػة كبالتحقيػػػػػػؽ في تطابػػػػػؽ العمػػػػػؿ التشريعػػػػي كالتنفيػػػػػذم 

 .مع الدستكر

كاعتبار إف صالحية الفصؿ في الدعاكل بقرارات ابتدائية نيائية ىي مف اختصاص الييئات 
القضائية كاعتبار بالنتيجة إف المشرع حيف مكف المترشحيف لالنتخابات الرئاسية مف رفع دعكل 

 .1أماـ المجمس الدستكرم يككف قد خالؼ طبيعة اختصاص المجمس الدستكرم

غير إف التدقيؽ في طريقة عمؿ المجمس ككيفية كأدبيات صدكر قراراتو كأرائو يجعمو في ذلؾ 
اقرب لمييئة القضائية منيا لمييئات السياسية كىك ما جعؿ تحديد طبيعتو بدقة محؿ اختالؼ 

 .بيف دراسي كأساتذة القانكف الدستكرم الجزائرم

 كىي 191-182إما فيما يخص صالحيات المجمس كاختصاصاتو فقد حددتيا المكاد 
 :االختصاصات األصمية لممجمس كتشمؿ فحص كمراقبة دستكرية كؿ مف

 .القكانيف العادية بعد إخطاره كجكبيا مف طرؼ رئيس الجميكرية -
 .النظاـ الداخمي لكؿ مف غرفتي البرلماف ككفقا بما ىك محدد دستكريا في ىذا المجاؿ -

                                                           

 ٌتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 05/02/2004 مؤرخ فً 04/ م د/ع.ق.ر/ 01المجلس الدستوري، رأي رقم - 1

، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، للدستور 06/03/1997 المؤرخ فً 07-97المعدل والمتمم لألمر 

 .19،ص 11/02/2004 بتارٌخ 09الجرٌدة الرسمٌة، العدد 
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 .المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية -
 .النصكص التنظيمية -
عالف  - السير عمى صحة عمميات االستفتاء، كاالنتخابات الرئاسية كالتشريعية كا 

 .نتائجيا

كما يككف الفصؿ في دستكرية ما يعرض عميو مف قكانيف كتنظيمات كمعاىدات إما بقرار في 
 الفقرة 165حالة الرقابة الالحقة أك برأم في حالة الرقابة السابقة، كذلؾ كفقا بما تضمنتو المادة 

 الجيات المحكلة دستكريا إلخطار المجمس الدستكرم 166 كحددت المادة 1األكلى مف الدستكر
 .رئيس مجمس األمة-  رئيس المجمس الشعبي الكطني–رئيس الجميكرية : بمباشرة ميامو كىي

مع اإلشارة إلى اختصاص رئيس الجميكرية لكحده بإخطار المجمس بفحص دستكرية القكانيف 
 2 فقرة ثانية مف الدستكر165العضكية كذلؾ كفقا لما أشارت إليو المادة 

عمى انو إذا ارتأل المجمس الدستكرم إف نصا كتشريعا أك تنظيميا غير 169كما نص المادة 
أما ما جاء بو التعديؿ الدستكرم .دستكرم، يفقد ىذا النص أثره ابتداءا مف يـك قرار المجمس

فباإلضافة إلى ما حددتو ىذه المادة سابقا أي الدستور  166الجديد فكاف يتعمؽ بالمادة 
القديـ فالجيات المخولة دستوريا إلخطار المجمس الدستوري بمباشرة ميامو ىي ما جائت بو 

 3يخطر المجمس الدستوري :  في ىذا التعديؿ الدستوري األخير بقوليا 187المادة 

الوطني أو رئيس مجمس األمة أو الوزير األوؿ .الشعبي.رئيس الجميورية أو رئيس المجمس
   . عضوا مف مجمس األمة30 نائبا أو ثالثيف 50كما يمكف أخطاره مف خمسيف  

ال تمتد ممارسة األخطار المبيف في الفقرتيف السابقتيف إلى األخطار بالدفع بعدـ الدستورية 
  أدناه 188المبيف في المادة 

                                                           

يفصؿ المجمس الدستكرم باإلضافة إلى االختصاصات التي : "165/01المادة 2016مارس 6الدستكر الجزائرم قبؿ تعدؿ - 1
يخكليا إياه صراحة أحكاـ أخرل في الدستكر، في دستكرية المعاىدات كالقكانيف كالتنظيمات، إما برأم قبؿ أف تصبح كاجبة 

 "التنفيذ، أك بقرار الحالة العكسية
يبدم المجمس الدستكرم بعد أف يخطره رئيس الجميكرية رأيو كجكبا في  " 165/02الدستكر الجزائرم المرجع نفسو المادة -  2

...."  يصادؽ عمييا البرلمافأفدستكرية القكانيف العضكية بعد 
 2016 مارس 6 الدستكر الجزائرم المعدؿ بتاريخ 3
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 مف الدستور الجديد  يمكف أخطار المجمس الدستوري بالدفع بعدـ الدستورية بناء 188ـ 
عمى إحالة مف المحكمة العميا أو مجمس الدولة عندما يدعي احد األطراؼ في المحكمة أماـ 
جية قضائية أف الحكـ التشريعي الذي يتوقؼ عميو ماؿ النزاع ينتيؾ الحقوؽ والحريات التي 

 يضمنيا الدستور 

 1  تحدد شروط وكيفيات تطبيؽ ىذه الفقرة بموجب قانوف عضوي 

 ك الجيات المخكلة 1996    إف ما يالحظ عف اختصاصات المجمس الدستكرم في دستكر 
بإخطاره  عف الرقابة عمى دستكرية القكانيف، ىك عدـ إسناد األخطار المكاطنيف أك عمى األقؿ 
في مرحمة أكلى إلى ممثمي األقمية ،حماية لمحريات كدكلة القانكف ، أك العدد معيف مف النكاب 
مثال مما  يجعؿ مف عمؿ المجمس بعيدا جدا عف الحؽ في الطعف الذم تنادم بو دكلة القانكف 

 وىذا ما تداركو المؤسس الدستوري اقتداء بالمشرع الفرنسي في التعديؿ األخير

كىك أمر مقبكؿ مف حيث تكسيع مساحة األخطار إلى ممثمي الشعب كحتى األقمية البرلمانية   
ككذا تطكر المجتمع حتى ال يصبح . في ظؿ استقرار المؤسسات الدستكرية لمدكلة الجزائرية

 األمر عقبة في كجو الحقكؽ كالحريات الفردية كالجماعية كىذا ما ذىب إليو المشرع 

الدستكرم الفرنسي الذم تكسعت إمكانية األخطار معو لتشمؿ باإلضافة إلى رئيس الجميكرية 
ككذا رئيس الحككمة، مجمكعة مف  (الجمعية الكطنية كمجمس الشيكخ)كرئيس غرفتي البرلماف 

النكاب مما يسمح بإسماع صكت األقمية البرلمانية، فضال عمى أف ىذه الييئة في فرنسا، مع 
  2.السمطة التنفيذية، كانت في بعض األحياف تمثؿ المخرج األخير لمسمطة مف المأزؽ السياسية

 

 

 
                                                           

 2016 مارس 6الدستكر الجزائرم المعدؿ بتاريخ  - 1
 الممجد لالستعمار، المثير لمجدؿ كالذم فشمت عدة محاكالت لتعديمو لغاية أف صرح المجمس 23/02/2004قانكف - 2

 تعتبر مف مجاؿ التنظيـ كليس القانكف، مما سمح الحقا بإصدار مرسـك تحت 04 مف المادة 2الدستكرم الفرنسي باف الفقرة 
 . يمغي ىذه الفقرة16/02/2006 في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 2006-160رقـ 
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 :مبدأ الفصؿ بيف السمطات :الفرع الثالث

  يعتبر ىذا المبدأ لبنة ىامة في صرح دكلة القانكف، كلقد جاء تتكيجا لنضاؿ الشعكب مف    
 1.اجؿ سيادتيا كليضع حدا لالستبداد كالتسمط القائـ عمى تركيز السمطات كاالنفراد بالحكـ

  إف مبدأ الفصؿ بيف السمطات مع النظاـ التمثيمي يعداف  حجرم األساس في الحكـ تستند     
مع انو " مكنتسيكيك"ىذا المبدأ ينسب إلى الفيمسكؼ كالفقيو الفرنسي .إليو األنظمة الديمقراطية 

. ليس أكؿ القائميف بو، مف خالؿ بحثو عف المثالية السياسية عف طريؽ إيجاد سمطة معتدلة 
الحككمة : أنكاع الحككمات كحددىا بثالثة (ركح القكانيف)فبعد أف درس مكنتسيكيك في كتابو 

إف الحؿ الكحيد إلجبار ىذه : االستقراطية، كالحككمة الديمقراطية، قاؿ الممكية، كالحككمة
غير إف التجربة . الحككمات عمى االعتداؿ، كمنعيا مف االنحراؼ ىك الفصؿ بيف السمطات

األبدية أثبتت إف كؿ إنساف يتمتع بسمطة البد أف يسئ استعماليا إلى أف يجد الحمكؿ التي 
تكقفو، كلكي ال يمكف إساءة استعماؿ السمطة فانو يجب أف يككف النظاـ قائما عمى أساس إف 

 يقكؿ مكنتسيكيك،كلذلؾ يمكننا القكؿ إف محرؾ Le pouvoir arrête le pouvoirالسمطة 
 :مبدأ الفصؿ بيف السمطات عند مكنتسيكيك كاف في ثالثة أفكار مترابطة

  كيؼ نحمي الحرية؟        بعدـ إساءة استعماؿ السمطة 
 كيؼ تمنع إساءة استعماؿ السمطة؟       عف طريؽ إيجاد حككمة معتدلة. 
 كيؼ نتكصؿ إلى الحككمة المعتدلة؟      عف طريؽ الفصؿ بيف السمطات. 

كذلؾ األمر . لقد كاف تأثير نظرية مكنتسيكيك كبيرا، كخاصة في الثكرتيف الفرنسية كاألمريكية
 2.في دساتير اغمب الدكؿ

      لقد أخذت األنظمة الغربية الحرة بمبدأ الفصؿ بيف السمطات الذم ىك أساس السياسة 
الميبرالية، لذلؾ تضمنتو الدساتير التي تعتنؽ ىذا النظاـ، باعتباره كسيمة لمعارضة السمطة 
المطمقة لمممكؾ ككأسمكب ينقؿ النظاـ الميبرالي إلى القانكف الكضعي كالدليؿ عمى ذلؾ ما 

                                                           
 .65 مرجع سابؽ ص ، كالكاقع األسطكرة بيف اإلسالميمد خركع، دكلة القانكف في العالـ العربي حأ- 1
  كاليدؼ مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كاآلليات األسس الحكـ الراشد تكامؿ في إلىساـ دلة  مف دكلة القانكف  -2

 77ص 76 ص 2014 العدد الثاني 30كالقانكنية المجمد 
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 كالذم كضع كديباجة 1789 أكت 26تضمنو إعالف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف الصادر في 
  عمى أف كؿ مجتمع ال تكجد فيو ضمانات لمحقكؽ16 في المادة 1771 سبتمبر03لدستكر 

ليس لو دستكر، الف كجكد الدستكر معناه تقييد السمطة . كال يكجد فصؿ محدد بيف السمطات 
 1.السياسية كاف الفصؿ بيف السمطات ىك الكسيمة لتحقيؽ ذلؾ

كباعتبار مبدأ الفصؿ بيف السمطات ركف أساسي كضمانة أساسية لتحقيؽ دكلة القانكف فإننا 
 :سنسعى فيما يمي إلى بياف مفيـك ىذا المبدأ ثـ بياف التكريس الدستكرم لو، كذلؾ في عنصريف

 .نبحث فيو عف مفيـك الفصؿ بيف السمطات: البند األكؿ

 نتائج األخذ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات في الدكلة: البند الثاني

 :مفيوـ مبدأ الفصؿ بيف السمطات: البند األوؿ

       إف مبدأ الفصؿ بيف السمطات يجد منبعو في الفكر القديـ، كىك طريقة فنية دستكرية 
 كيرل مكنتسكيك أف السمطات الثالثة 2لمتكفيؽ بيف الممكية التقميدية كالديمقراطية التمثيمية

تمارس عف طريؽ أنظمة مختمفة تككف  (ألتشريعية ،ألتنفيذية ،القضائية )الرئيسية في الدكلة 
 .ىذه السمطات  متساكية كمكممة لبعضيا البعض

    كيقصد بو كذلؾ الفصؿ المتكازف بيف ىذه السمطات بحيث تحتـر كؿ منيا القكاعد التي 
كضعيا الدستكر لممارسة اختصاصاتيا دكف أف تعتدم عميو أك تعتدم عمى اختصاصات 

 .سمطة أخرل

      إف ميمة السمطة التشريعية يجب إف تنحصر في سف التشريعات كالقكانيف المختمفة كتقـك 
السمطة التنفيذية بتنفيذ ىذه القكانيف تحقيقا لممصمحة العامة، كيعيد إلى السمطة القضائية 

 .بالفصؿ في المنازعات التي ترفع أماميا

                                                           
فريد عمكاش،نبيؿ قرقكر، مبدأ الفصؿ بيف السمطات في الدساتير الجزائرية مجمة االجتياد القضائي العدد الرابع، مخبر اثر  -1

 222ص2004. االجتياد القضائي عمى حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة
 .224فريدعمكاش ، نبيؿ قرقكر، مبدأ الفصؿ بيف السمطات في الدساتير الجزائرية، المرجع نفسو، ص -2
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     ىذا مف الناحية المكضكعية، أما مف الناحية الشكمية فيجب أال يسمح بتداخؿ ىذه األجيزة 
 le أك اندماجيا في بعضيا كىذا ما نادم بو مكنتسيكيك حسب مبدأ كؿ سمطة تكقؼ السمطة

pouvoir arrête le pouvoirكىك ما يحقؽ رقابة متبادلة بيف السمطات العامة في الدكلة  . 

 : البند الثاني نتائج مبدأ الفصؿ بيف السمطات في الدولة

 إذ تعتبر النتيجة األكلى كاألساسية المتكخات مف ىذا :حماية الحريات ومنع االستبداد -1
المبدأ كتعتبر كذلؾ المبرر األساسي لألخذ بو، فال تكجد الحريات كال حماية ليا دكف الفصؿ 

 .بيف السمطات كباألساس بيف السمطة التشريعية كالسمطة التنفيذية

إذ يمكف القكؿ انو مف الخطر جمع السمطة التشريعية كالتنفيذية في يد شخص كاحد اك ىيئة 
كتنتفي الحرية أيضا إذا  لـ تكف السمطة القضائية مستقمة عف سمطتي التشريع . كاحدة 
 1.كالتنفيذ

 :إتقاف وحسف أداء الوظائؼ الدستورية-2

إذ يخكؿ ىذا المبدأ تقسيـ العمؿ كالتخصص الذم مف شانو أف يحقؽ إتقاف كؿ ىيئة لكظيفتيا 
 .كحسف أدائيا

قرار القكانيف كتعديميا كالكظيفة التنفيذية التي       فالكظيفة التشريعية التي تتمثؿ في صنع كا 
تضمف تنفيذ ىذه القكانيف، كالكظيفة القضائية التي تتمثؿ في تطبيؽ القكانيف عمى المنازعات 

 .(أك بيف األفراد كاإلدارة التنفيذية)بيف األفراد 

    فيذا التكزيع لمكظائؼ عمى سمطات منفصمة تراقب بعضيا البعض مف أجؿ حسف أداء كؿ 
 .ىيئة لكظيفتيا ىك نتيجة تخصصيا، كىذا ما يراه مكنتسيكيك كنؤيده بدكرنا

 إف الرقابة المتبادلة لمسمطات الثالثة في الدكلة، :ضماف احتراـ مبدأ سيادة القانوف -3
يؤدم إلى ضماف احتراـ كؿ سمطة لحدكدىا الدستكرية،  كبالنتيجة احتراميا لقكاعد القانكف  

كسيادتو، كما أف ىذا الفصؿ سكاء المرف أك المطمؽ، يجعؿ السمطة القضائية رقيبة عمى سمطة 

                                                           
. 285ص1988محمد سميماف الطماكم، النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم، دار الفكر العربي، مصر،.د -1
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لغائيا عند  التنفيذ كيضمف بكجو خاص خضكع قرارات السمطة التنفيذية لرقابة القضاء، كا 
  1.مخالفتيا لمقانكف

 ممخص المبحث التمييدي                            

     تعتبر دكلة القانكف بمفيكميا الكاسع ىي تمؾ الدكلة التي تقيـ التكازف بيف ضركرات السمطة 
 .كضمانات الحقكؽ كالحريات العامة

بالمفيـك القانكني البحت ،كالمفيـك الضيؽ كذلؾ إف شئنا القكؿ ىي الدكلة التي تقتضي حتمية 
خضكع جميع السمطات كالمؤسسات كالييئات كالمرافؽ الدستكرية كاإلدارية كاالقتصادية 

كاالجتماعية ألحكاـ القانكف السارم المفعكؿ في الدكلة كحتى تتحقؽ ىذه الدكلة القانكنية كجب 
 .أف تتكفر عمى ضمانات تحققيا كتعمؿ عمى بقائيا

ىذه الضمانات أك الشركط يقرىا دستكر تنشأه السمطات المختصة بذلؾ، يحمؿ في طياتو 
مجمكعة مف المبادئ أك األسس يمكف حصرىا في مبدأ دستكرية القكانيف التي تحكـ مؤسسات 
الدكلة فيما بينيا مف جية كىذه األخيرة عمى األفراد مف جية أخرل، كذلؾ مبدأ تدرج القكاعد 

القانكنية الذم يقتضي أف كؿ قاعدة ال تككف نافذة كمشركعة إال إذا كانت مطابقة لقاعدة أخرل 
تعمكىا درجة كما يعتبر مبدأ الفصؿ بيف السمطات كتكريسو مككف أساسي لدكلة القانكف في ظؿ 

سمك الدستكر كمساكاة األشخاص أماـ القانكف ،كعميو يمكف القكؿ انو في دكلة القانكف كجب 
التقيد باألحكاـ القانكنية، كالخضكع لممؤسسات بدال مف الطاعة لمحكاـ، فالطاعة لمقانكف كليس 

 .لمحكاـ ىك ىدؼ دكلة القانكف، أم تجسيد فكرة الشخصية القانكنية لمدكلة

كالتي تتجسد مف خالؿ الدكر الذم يقـك بو القاضي مف خالؿ ضماف تدرج القكاعد القانكنية 
كتحقيؽ تقييد سمطة الدكلة ،كبما إف قكاعد القانكف متدرجة فالرقابة بالنتيجة تككف متدرجة، أيضا 
إف القضاء الدستكرم يضمف تكافؽ القكانيف مع الدستكر، أما تفعيؿ الرقابة عمى اإلدارة تضمف 

 . التزاـ النشاط اإلدارم في كؿ صكره بالشرعية أم بالقانكف

 
                                                           

 ،منشكرات الحمبي الحقكقية اإلدارم القضاء  كتنظيـ المشركعيةمبدأ،األكؿ ،الكتاب اإلدارممحمد رفعت عبد الكىاب،القضاء - 1
 .249-248، بيركت لبناف ص ص2003، 3ط
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 الفصل األول                                    

                تنظيم ومكانة القضاء اإلداري في دولة القانون

     يعتبر القضاء كما رأينا ىك إحدل السمطات الثالثة في الدكلة كأحد كظائفيا التي ترتكز 
عمييا في عممية تكريس القاعدة القانكنية، كالقضاء اإلدارم ىك جزء مف منظكمة القضاء ككؿ 
في إطار طبعا االزدكاجية القضائية، حيث يتكفؿ القضاء اإلدارم بالدعاكل التي تثار مف جراء 

نشاط الدكلة كأعماليا،حينما تتصرؼ كفؽ امتيازات السمطة العامة كمصالح مكاطنييا أفرادا 
 .كانكا أك مؤسسات خاصة

    إذ ال يمكف أف نقؼ عمى مدل تأثير ىذا القضاء كدكره في تكريس دكلة القانكف إال عندما 
 (محاكمو)ننظر أكال في مؤشرات ىذا التأثير مف خالؿ تنظيمو عمى مستكل ىياكمو كمرافقو

ككؿ ما يتعمؽ  بكظيفتيـ كىيئتيـ العميا، ككذا مدل استقالليتو    (قضاتو)كعمى مستكل مكظفيو 
 .كانعكاسات ىذه االستقاللية كتأثيراتيا في عممية إرساء قكاعد الدكلة القانكنية

 .   كعمى ىذا األساس قسمنا ىذا الفصؿ إلى مبحثيف

 .سنتكمـ فيو عف أشكاؿ تنظيـ القضاء اإلدارم كعالقتو باإلدارة المبحث األول 

سنعالج فيو مبدأ استقاللية القضاء بصفة عامة كالقضاء اإلدارم بصفة خاصة، المبحث ألثاني 
 . كانعكاسات ىذه االستقاللية كتأثيراتيا في عممية إرساء قكاعد الدكلة القانكنية

 المبحث األول                               

 .أشكال تنظيم القضاء اإلداري وعالقتو باإلدارة            

      حينما نتكمـ عف القضاء اإلدارم فإننا نذىب مباشرة إلى تنظيـ القضاء اإلدارم في نظاـ 
االزدكاجية القضائية غير أف ىذا ال يعني أنو ال يكجد قضاء ييتـ بأعماؿ اإلدارة في نظاـ 

القضاء المكحد،كعميو سنحاكؿ أف نناقش فكرة القضاء اإلدارم مف ىذه الزاكية أكال لنقؼ عمى 
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كيفية معالجة ىذا النظاـ كما مكقع القضاء اإلدارم منو ككيؼ ينظر إليو فقيائو كمشرعيو كعميو 
 :سنتطرؽ إلى

 . نظاـ القضاء المكحد في مطمب أكؿ ثـ النظاـ القضائي المزدكج في مطمب ثاني

 :نظام القضاء الموحد: المطمب األول

      يقـك نظاـ القضاء المكحد عمى كجكد جية قضائية كاحدة يككف اختصاصيا شامال لكافة 
 .ألمنازعات سكاء كانت تتعمؽ باألفراد أـ تمؾ الناجمة عف أعماؿ اإلدارة المختمفة

    كعميو يتكلى القضاء ألعادم الفصؿ في المنازعات التي تنشأ بيف اإلدارة كاألفراد أك بيف 
جيات اإلدارة مع بعضيا، فضال عف اختصاصو في الفصؿ في المنازعات المدنية أك الجزائية 

، كىذا يعني أف اختصاص  القضاء ألعادم يككف عاما كشامال لجميع  المنازعات المدنية 
كالتجارية كالجزائية ك اإلدارية عمى السكاء كتككف كؿ ىذه المنازعات خاضعة لدائرة اختصاص 
القضاء العادم،إال إذا نص القانكف عمى خالؼ ذلؾ غير أف ىذا النظاـ كتحت تأثير  األزمات 

كالتطكرات التي ظيرت غمى مختمؼ األصعدة،ازداد تدخؿ اإلدارة العامة في العديد مف 
حداث العديد مف  المجاالت مضيقا بذلؾ مف نطاؽ المذىب الفردم مما اقتضى إنشاء كا 

، مما زاد معو كثرة القضايا كالمنازعات التي تككف الدكلة طرؼ 1المؤسسات كالييئات العامة
فييا،كعميو فقد أنشأت ىذه الدكؿ المتبنية ليذا النظاـ أجيزة كىيئات كلجاف متخصصة لتكلي 
معالجة ىذه القضايا كالتي تشير إلى التحكؿ نحك إنشاء قضاء متخصص محايد عف القضاء 
العادم يختص بالمنازعات اإلدارية كىذا نتيجة كذلؾ إلى التحكؿ المجتمعي مف الفردية إلى 

 .المنفعة العامة كالمصالح الجماعية

    كعمى أساس ىذا التحكؿ سنأتي في ما يأتي بالشرح كالتفصيؿ في ىذه الييئات 
 .المتخصصة

 
                                                           

 45 ص 2009محمد الصغير بعمي، الكسيط في المنازعات اإلدارية، دار العمـك لمنشر كالتكزيع عنابة،الجزائر، - 1
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 النظام األنجمو أمريكي :الفرع األول

ككما رأينا سمفا فإنو كنتيجة ".وحدة القضاء"       كىك النظاـ الذم أكؿ مف تبنى ىذه الفكرة 
 .لمتطكرات كاألزمات قد أحدث ىذا النظاـ بعض الييئات القضائية كالشبو قضائية المتخصصة

 كىي ىيئات مستقمة كأقدـ أنكاع الييئات اإلدارية الفاصمة في :األول المحاكم اإلدارية البند
 بصدد منازعات السكؾ الحديدية، ثـ تمتيا أنكاع أخرل مف 1873المكاد اإلدارية ظيرت منذ

المحاكـ اإلدارية، محكمة النقؿ، محكمة تعكيضات نزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة لسنة 
  .1949، المحكمة العقارية لسنة 1946

 قد يمنح القانكف االختصاص لمكزارات في الفصؿ في بعض المنازعات :الثاني الوزارات البند
اإلدارية، مثؿ مسائؿ النظافة، كيفصؿ الكزير إما بصفة مباشرة مف خالؿ شككل مرفكعة أمامو 
أك عمى سبيؿ االستئناؼ أك قرارات صادرة عف المجاف ذات الطابع القضائي، أك سمطة إدارية 
أكلى، كقد تككف قرارات الكزير قابمة لالستئناؼ أماـ محكمة عادية أك أماـ قضاة عينك بمكجب 

القانكف ليذا الغرض أك أماـ محاكـ خاصة،فمثال قرارات كزير التأميف في قضايا المعاشات 
 "محكمة االستئناؼ الخاصة بالمعاشات"تككف قابمة لالستئناؼ أماـ 

 تصدر ىذه المجاف قرارات قضائية،مثؿ المجاف الخاصة بمسائؿ التأمينات :البند الثالث المجان
االجتماعية،ففي حالة عدـ فصؿ الكزير بنفسو في النزاع يمجأ إلى تشكيؿ لجاف محمية تدعى 

 1أيضا تعمؿ تحت إشراؼ محافظ كطني" المحاكـ"

       إف األسمكب اإلنجميزم في الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة، يعتمد عمى أسباب 
ال يخطئ كىك خمط بيف الممؾ كالدكلة في " الممؾ"تاريخية،فثمة قاعدة دستكرية قديمة مفادىا أف 

ىذا النظاـ كىك يؤدم بالنتيجة إلى أف الدكلة ال تخطئ كعمى ىذا األساس ال تتعرض الدكلة 
ألية مسؤكلية إف الدكلة كإدارة ال تسأؿ عف أعماؿ مكظفييا التي تمحؽ أضرار بالغير بسبب ما 

                                                           

،األعماؿ اإلدارية كمنازعاتيا،مطبكعات مخبر االجتياد القضائي كأثره عمى حركة التشريع ،كمية الحقكؽ كاؿ عزرم الزيف - 1
 53، 52 ،ص ص 2010عمـك السياسية،جامعة محمد خيضر بسكرة،ط
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نما يسأؿ المكظؼ شخصيا، فال يستطيع المتضرر أف يرفع دعكاه عمى  يرتكبكنو مف أخطاء كا 
نما يرفعيا عمى المكظؼ مباشرة كأساس ذلؾ أف الكظيفة في الفقو االنجميزم ىي عقد  اإلدارة، كا 

 1.ككالة، كال يسأؿ المككؿ عف أعماؿ ككيمو إال في حدكد ىذه الككالة

     كلمبدأ عدـ مسؤكلية اإلدارة في ىذا النظاـ استثناءات ،فالدكلة مسؤكلية عف العقكد التي 
 . تبرميا عمى أساس المسؤكلية العقدية

كتنحصر عدـ مسؤكليتيا في حدكد المسؤكلية التقصيرية كما يقتصر عدـ مسؤكلية الدكلة 
التقصيرية عمى أعماؿ المكظفيف التابعيف لممصالح العمكمية كالييئات التابعة لإلدارة المركزية 

حيث يستفيد مف حصانتو، إال أف اإلدارة تساؿ عف أعماؿ المكظفيف . التي ىي مف فركع التاج
ألنيا ال تعد  فرعا رسميا لمتاج كيككف القضاء كحده ىك المختص .2التابعيف لمييئات المحمية

 .بتقرير صفة الييئة كذلؾ لتحديد مسؤكليتيا مف عدميا

     غير أف المشرع االنجميزم  حرص عمى حماية المكظفيف مف الدعاكل الكيدية مف خالؿ 
نصكص تتضمف قيكدا عمى حؽ األفراد في  مقاضاة المكظفيف، كذلؾ لمتخفيؼ مف دعاكل 
المسؤكلية التي ترفع ضدىـ كمف تاريخ كقكع الفعؿ الضار، كال تقبؿ الدعاكل التي ترفع بعد 

 3 .مركر السنة،كما قرر ىذا القانكف غرامة عمى الفرد الذم يخسر دعكاه

إذ يمكف لمقاضي .      إف المحاكـ العادية في انجمترا سمطات كاسعة في مكاجية أعماؿ اإلدارة
االنجميزم الحكـ عمى المكظؼ بعقكبة جنائية إذا كجد أف الفعؿ يشكؿ جريمة جنائية، كما يمكف 

 .الحكـ عميو بالتعكيض إذا تكافرت أركاف المسؤكلية التقصيرية

                                                           

فريد عمكا ش آلية حماية القاعدة القانكنية الدستكرية في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانكف العاـ،جامعة محمد خيضر - 1
 82ص 2004، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، بسكرة 

،ص 1987،القاىرة،2ط الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في الشريعة اإلسالمية كالنظـ الكضعية،دار الفكر العربي، سعيد حكيـ،- 2
381 

 382،ص السابؽالمرجع  سعيد حكيـ،الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في الشريعة اإلسالمية كالنظـ الكضعية- 3
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    كعمى ىذا األساس فالقاضي في النظاـ القضائي المكحد لو الحؽ في تكجيو أكامر لإلدارة، 
 .كما يمكف أف يحؿ محميا كىك يشكؿ مساسا بمبدأ الفصؿ بيف السمطات

    أما األسمكب األمريكي فيك ال يختمؼ عنو في النظاـ االنجميزم في مجاؿ الرقابة القضائية 
إذا يتمتع القاضي األمريكي بنفس السمطات الكاسعة التي يتمتع بيا  عمى أعماؿ اإلدارة
 .القاضي االنجميزم

أما االختالؼ فيكمف في أف القانكف األمريكي يقرر مسؤكلية الدكلة عف أخطاء  
 .مكظفييا

كلكف ال تتقرر المسؤكلية بحكـ قضائي، إذ ال يممؾ األفراد حؽ مقاضاة الدكلة أماـ المحاكـ 
العادية، لكف السمطة الكحيدة التي تممؾ أف تأمر الدكلة بدفع مبمغ مف الماؿ ىي السمطة 

، كذلؾ عمى أساس فصؿ صاـر بيف السمطات ألف تخصيص االعتمادات المالية كلك 1التشريعية
لدفع تعكيضات معينة،يككف ضمف المكازنات العامة التي تعتبر مف صميـ اختصاص 

 كممارسة المحاكـ لو يعتبر اعتداء منيا عمى صالحيات السمطة التشريعية.البرلماف

 كىذا مامنع المحاكـ العادية مف نظر دعاكل المسؤلية التي ترفع عمى الدكلة كعمى الفرد الذم 
يطالب بحؽ مالي مف قبؿ الدكلة تعكيضا عف ضرر الحقتو بو اإلدارة أف يرفع دعكاه بمكجب 
عريضة إلى البرلماف، كلصعكبة األمر كالمتمثمة في فحص جميع الطمبات المقدمة إليو،أم 

يقـك بفحص الطمبات كتقديـ تقرير " محاكـ الطمبات"البرلماف فقد أنشأ مف داخمو ىيئات سماىا 
، كليست ىذه الييئات محاكـ بالمعنى المقصكد مف الكممة ألف ليا أراء 2عنيا إلى البرلماف

 .استشارية بحتو كالكممة النيائية ىي لمبرلماف

     كالخالصة أف محاكـ الطمبات ىي ىيئات استشارية تستعيف بيا المجالس التشريعية في 
بعض الكاليات،كتعتبر محاكـ حقيقية في كاليات أخرل، كلكنيا ليست جيات قضاء إدارية بؿ 
في أحسف األحكاؿ تعتبر محاكـ عادية تخضع أحكاميا لمطعف أماـ المحاكـ العميا التي تظير 

                                                           

  367المرجع نفسو ص سعيد حكيـ ،-  1

  388لمرجع نفسو ص  اسعيد حكيـ،-  2
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ظاىرة " الييئات القضائية المتخصصة"عمى رأس تنظيـ القضاء العادم كمع ذلؾ ىذه الظاىرة 
استثنائية، حيث يبقى القضاء العادم ىك األصؿ ألنو مع ذلؾ فيذه الييئات القضائية ليست 
مستقمة تماما عف القضاء العادم،إذ يتـ الطعف باالستئناؼ كالنقض في قراراتيا أماـ ىيئات 

 1القضاء العادم كبالتالي ال تتكفر عمى مقكمات القضاء المزدكج

مف حيث مساىمتو في " القضاء المكحد"     إف ما يمكف أف يقاؿ عمى ىذا التنظيـ القضائي 
حيث ترتكز فكرة الدكلة القانكنية عمى مبدأ . تأسيس دكلة القانكف،أنو يحقؽ مبدأ المساكاة

إذ يتقاضى األفراد كاإلدارة العامة أماـ قاضي كاحد كما أنو يحقؽ مبدأ سيادة القانكف . المساكاة
تحقيقا كامال، مما يحقؽ معو تطبيقا صحيحا لمبدأ المشركعية، كما يرل الفقياء االنجميز كمنيـ 

 " دايسي"

     كأخيرا يمتاز ىذا النظاـ بالبساطة كعدـ التعقيد، فكجكد ىيئة قضائية كاحدة في الدكلة 
تفصؿ في مختمؼ الدعاكل يزيؿ اإلشكاليات المتعمقة بتنازع االختصاص كتعارض األحكاـ، 

  2كما ىك الشأف عميو في النظاـ القضائي المزدكج

 :النموذج الجرماني:الفرع الثاني   

      يعتبر أغمب الفقياء أف التطبيؽ األلماني ليس نمكذجا قائما بذاتو،بؿ ىك مجرد تطبيؽ 
 إف ما يميز النظاـ القضائي الجرماني عف النظاـ االنجميزم 3معدؿ لنظاـ القضاء المكحد

كاألمريكي ىك كجكد قاضي متخصص في المادة اإلدارية، داخؿ نظاـ قضائي مكحد فالقضاء 
اإلدارم في ىذه الدكلة ىك أحد الفركع الخمسة لمتنظيـ القضائي الذم يشمؿ أيضا المكاد 

المدنية، كالجنائية المكاد الخاصة بقانكف العمؿ،المسائؿ االجتماعية،كالمكاد الخاصة بالجباية 
كعمى رأس ىذا التنظيـ تكجد المحكمة الدستكرية الفدرالية،ك تؤطر الييئات القضائية اإلدارية مف 

                                                           

 45ص، محمد الصغير بعمي،الكسيط في المنازعات اإلدارية،المرجع سابؽ -  1
  42 ص2000محمد الصغير بعمي،الكجيز في  المنازعات اإلدارية،دار العمـك لمنشر كالتكزيع،الجزائر،ط -  2

3-  Daniéle Lochak, La justiceadministrative,Montchrestien 3éme édition, paris,1998,p39 
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طرؼ قضاة يخضعكف لنفس التككيف الذم يخضع لو قضاة الفركع األخرل،كما يحكميـ نفس 
 . القانكف األساسي

أما تكزيع االختصاص عمى ىذه الفركع القضائية فيخضع لمبادئ تختمؼ عف تمؾ المطبقة في 
النظاـ القضائي ألمزدكج الذم يعتمد أساسا عمى المعيار ألعضكم كىكذا فمنازعات األمالؾ 
كالعقكد كالمسؤكلية، ينظر فييا القاضي المدني بينما يمارس القاضي اإلدارم أساسا رقابة 

المشركعية عمى القرارات أإلدارية إما مباشرة فيما يخص القرارات ألفردية أك عف طريؽ االستثناء 
فيما يخص القرارات التنظيمية كما أف القكاعد اإلجرائية ىي نفسيا التي تحكـ المنازعات مابيف 
أألفراد فالطعف في قرار إدارم لو أثره الكاقؼ إال ما استثني بنص خاص، كما أف أغمب طرؽ 

  كيجد النظاـ 1التنفيذ التي تحكـ المكاد المدنية يمكف أيضا استعماليا في مكاجية اإلدارة
األلماني تطبيقاتو في الدكؿ ذات التقميد الجرماني،خاصة النمسا كسكيسرا ككاف لو تأثير أيضا 

 .2عمى إسبانيا كالبرتغاؿ خالؿ اإلصالحات التي تمت الخركج مف الدكتاتكرية

 مزايا وعيوب النظام القضائي الموحد: الفرع الثالث

 :البند األول المزايا

      البساطة في اإلجراءات ككحدة الجيات الف المتقاضي يمجأ إلى جية قضائية كاحدة ميما 
 .كاف خصمو فردا أـ إدارة

القاضي العادم دائما شديد مع اإلدارة كبالتالي األفراد ليـ حظكظ كبيرة في تحقيؽ العدؿ 
عف السمطة كىك  (كىذا مف حيث نشأتو كتككينو )كاإلنصاؼ، كذلؾ استقاللية النظاـ القضائي
 .ما يعني االستقالؿ التاـ في إصدار أحكامو

                                                           

،األنظمة القضائية المقارنة كالمنازعات اإلدارية ديكاف المطبكعات 1المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية،ج :شييكب مسعكد- 1
 28 ص 3،ط2003الجامعية

2 - Daniéle Lochak, op, cit, p 40 
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     كيعتقد أصحاب النظاـ القضائي المكحد بأنو أقكل ضمانة لحماية الحقكؽ كالحريات ضد 
اعتداء اإلدارة كتعسفيا،فضال عف أف ىذا النظاـ جاء ليؤكد عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات كأف 

 األخذ بالمحاكـ اإلدارية يعتبر مساس باستقالؿ اإلدارة

 :العيوب البند الثاني

       كيعاب عمى النظاـ القضائي المكحد أف المحاكـ العادية ال تستطيع بأم حاؿ مف 
األحكاؿ أف تقـك باإلبداع كاإلنشاء في تطكير المبادئ كالقكاعد القانكنية بما يتفؽ كحاجات 

كما يؤدم كذلؾ إلى التحكـ كاالستبداد اإلدارم كيجعؿ مف دكر الرقابة . اإلدارة المتطكرة
 القضائية عمى تصرفات اإلدارة عممية صعبة كشاقة 

     كعميو كمما سبؽ فخضكع اإلدارة في ىذا النظاـ لممحاكـ العادية كيككف ليذه المحاكـ 
االختصاص الكامؿ بمقاضاة أإلدارة حيث يحقؽ القاضي العادم باختصاصاتو اكبر ضمانة 

    1.لألفراد كال سمطاف لإلدارة عمى ألقاضي كال يخضع ىذا القاضي إال لحكـ القانكف

 المطمب ألثاني  نظام القضاء المزدوج

     يقصد بنظاـ القضاء المزدكج كجكد جيتيف قضائيتيف مستقمتيف كؿ منيما عف األخرل تماـ 
االستقالؿ فجية القضاء العادم تختص بالفصؿ في المنازعات الخاصة التي تنشأ بيف األفراد 

كالجية الثانية ىي جية القضاء اإلدارم كتككف متخصصة في المنازعات . بعضيـ مع بعض
 .اإلدارية كالتي تككف اإلدارة طرفا فييا

     يتألؼ القضاء اإلدارم مف محاكـ إدارية كمجمس دكلة ىذا األخير يعتبر أعمى ىيئة 
قضائية بالنسبة لمقضاء اإلدارم كيعمك ىاتيف الييئتيف أم مجمس الدكلة كالمحكمة ألعميا محكمة 

أك االيجابي بيف الييئتيف،كىذا ما أخذت بو الجزائر .التنازع التي تفصؿ في التنازع السمبي

                                                           

  83 فريد عمكاش آليات حماية القاعدة القانكنية الدستكرية في الجزائر مرجع سابؽ ص- 1
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 مارس 06ككذا التعديؿ الدستكرم األخير بتاريخ 19961بكضكح بعد التعديؿ الدستكرم لسنة 
2016  

     تقتضي دراسة ىذا النظاـ دراسة تنظيميو كىياكمو كستقتصر دراستنا عمى النظاـ القضائي 
القضاء )الفرنسي ألنو يقدـ النمكذج الكاضح لالزدكاجية القضائية، ك النظاـ القضائي الجزائرم 

براز مكانة ىذا التنظيـ داخؿ الدكلة المفترض مسبقا إنيا دكلة  (اإلدارم حتى نتمكف مف تحميؿ كا 
 . قانكنية كمف ثـ كيؼ يؤثر كيساىـ في تأسيس كتثبيت أركانيا القانكنية

 :النموذج الفرنسي:الفرع األول

     إف أبرز ىيئات القضاء اإلدارم الفرنسي تتمثؿ في مجمس الدكلة في القمة،كالمحاكـ 
اإلدارية في القاعدة كما بينيا المحاكـ اإلدارية اإلستئنافية كجيات قضائية مختصة بالفصؿ في 
المنازعات اإلدارية كما يشتمؿ التنظيـ القضائي اإلدارم أيضا عمى عدة ىيئات قضائية إدارية 

متخصصة ليا الكالية كالنظر في بعض المنازعات،مع إمكانية الطعف في قراراتيا كأحكاميا 
القضية التعكيض عف الحرب كمجالس المنازعات اإلدارية :باالستئناؼ أماـ مجمس الدكلة مثؿ

 2خاصة في أقاليـ ما كراء البحر،كمجمس المحاسبة

 .     كيقـك ىذا النظاـ عمى أساسيف أحدىما سياسي دستكرم كاألخر تاريخي

                                                           

  83  صنفسوالمرجع ،فريد عمكاش -  1
    50محمد الصغير بعمي،الكسيط في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص-  2
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فبالنسبة لألساس السياسي ألدستكرم يرل مبتدعك ىذا النظاـ بأف تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف 
السمطات الذم اعتنقو،مشرعك الثكرة الفرنسية كفؽ قراءة خاصة،مفادىا أف عدـ تدخؿ السمطة 
القضائية  في السمطة التنفيذية يفضي حتما إلى عدـ اختصاص ألمحاكـ بمقاضاة اإلدارة فقد 

فسر في فرنسا مبدأ فصؿ الييئات اإلدارية عف الييئات القضائية فصال تاما ، ك فصؿ 
السمطات كفقا لممفيـك الفرنسي استقالؿ احدىما عف األخرل استقالال تاما مما يعني عدـ 

 .خضكع اإلدارة لممحاكـ العادية 

أما األساس التاريخي ، فاالزدكاجية القضائية تعتبر بمثابة رد فعؿ ضد سمطة المحاكـ التي 
ظمت تتدخؿ في أعماؿ اإلدارة ك تعيؽ نشاطيا ، لقد عرفت فرنسا إباف العيد الممكي محاكـ 

    1كانت تسمى البرلمانات  ، ك ىذه المحاكـ كانت كثيرة التدخؿ في أعماؿ اإلدارة الممكية 

كعند قياـ الثكرة الفرنسية لـ يكف لمنظرييا حاجة بيا ك كاف إلغاءىا مف أكؿ القرارات الصادرة 
عف الجمعية الكطنية التأسيسية ، ك لـ تحظ المحاكـ القضائية الجديدة التي حمت محؿ المحاكـ 

القديمة بثقة رجاؿ الثكرة ، فعمؿ المشرع الثكرم بكساطة نص قانكني ، عمى فصؿ اإلدارة ك 
منازعاتيا عف رقابة المحاكـ بمقتضى ىذا النص ال يجكز لممكظفيف اإلدارييف مباشرة الكظيفة 

القضائية ، كما ال يجكز لممحاكـ أف تباشر أعماال إدارية ، فال يمكنيا إصدار قرارات إدارية أك 
تأمر اإلدارة ك تنياىا ، كال يجكز أيضا لممحاكـ النظر في المنازعة اإلدارية ، ففي نظرىا 

لممنازعات اإلدارية تستطيع المحاكـ فحص أعماؿ اإلدارة ك مراقبة تصرفاتيا، مما يجعميا ىيئة 
 .       رئيسية تييمف عمى اإلدارة ، ك ىذا ما استبعده المشرع تعزيزا الستقالؿ اإلدارة 

 كما ذكرنا سمفا تتمثؿ ىياكؿ القضاء اإلدارم الفرنسي في المحاكـ اإلدارية االبتدائية ،      و
ـ إلى 1987ثـ المحاكـ االستئنافية ك أخيرا مجمس الدكلة كمحكمة نقض أساسا منذ إصالح 

ك ىي صالحيات كمحكمة استئناؼ أك محكمة أكؿ ك أخر درجة , جانب الصالحيات األخرل 
 .في بعض المسائؿ 

 

                                                           

المرجع السابؽ .  ، األنظمة القضائية المقارنة كالمنازعات اإلدارية 1مسعكد شييكب المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ج-  1
  65ص 
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 : البند األول المحاكم اإلدارية االبتدائية

المحاكـ اإلدارية في النظاـ القضائي الفرنسي ىي جيات القضاء اإلدارم االبتدائي فيي 
 . صاحبة االختصاص العاـ كأكؿ درجة بالدعاكل في المنازعات اإلدارية

 : عممية تنظيم المحاكم اإلدارية  - أ
 محكمة إدارية ذات طابع جيكم أم أف كؿ 26تكجد عمى مستكل فرنسا كميا 

 محكمة تمارس اختصاصيا عمى مستكل كالية كاحدة أك عدة كاليات 
ك يقصد بعممية تنظيـ المحاكـ اإلدارية تحديد ىياكميا ك ىيئاتيا الداخمية ك فئات 

 .العامميف بيا ك كذا تحديد اختصاصاتيا
       لكؿ محكمة إدارية رئيس ك لو دكر إدارم يتمثؿ في التسيير اإلدارم لممحكمة ك اإلشراؼ 

عمى تكزيع المستشاريف ، ك تكجيو كتاب الضبط ، كلو دكر قضائي فيك قاضي األمكر 
االستعجالية يتكاله بمفرده ، ك ىك الذم يفصؿ في طمبات اإلحالة فيك قاضي األمكر 

االستعجالية يتكاله بمفرده ، كىك الذم يفصؿ في طالبات اإلحالة ك ىك الذم يعيف المستشار 
عداد ممؼ القضية طبقا لإلجراءات  القضائية المقررة ، باستثناء  المقرر ليقـك بتحضير كا 
محكمة باريس، فكؿ محكمة تتضمف حسب عدد أعضائيا مفكض كاحد أك عدة مفكضي 

 .كلكؿ غرفة ثالثة مستشاريف. حككمة، يعيف مفكض الحككمة كؿ سنة بمكجب مرسـك
 . لممحاكـ اإلدارية اختصاصات متعددة استشارية قضائيةاختصاص المحاكم اإلدارية - ب
 :االختصاصات االستشارية- 1ب

    تقـك المحاكـ اإلدارية باختصاصات استشاريو حيث تقدـ المشكرة في صكرة آراء إلى 
المحاكـ اإلدارية بالمحافظات، كذلؾ عندما يحكؿ ىؤالء إلى المحاكـ اإلدارية المختصة في 

مشاريع القرارات أك القضايا اإلدارية أليامة كقد كجدت ىذه الكظيفة االستشارية لممحاكـ اإلدارية 
 .منذ ظيكرىا في مراحؿ تطكراتيا المختمفة

 : االختصاصات القضائية-2ب

 المحكمة اإلدارية ىي الجية القضائية صاحبة اختصاص القانكف العاـ كأكؿ درجة  .1
 . في التقاضي في المنازعات اإلدارية، كيطعف في أحكاميا باالستئناؼ أماـ مجالس االستئناؼ

 .اختصاصيا مقيد بحدكد اإلقميـ التي تمارس فيو اختصاصيا .2
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 أىـ خصائصيا في الكقت الحاضر فيي محاكـ إدارية ذات االختصاص العاـ 3        
بمعنى أنيا تختص بكؿ المنازعات اإلدارية التي لـ يعيد بيا القانكف إلى محكمة إدارية أخرل 
أك إلى مجمس الدكلة، كقد ترتب عمى ىذا التعديؿ أف اتسع اختصاص تمؾ المحاكـ، فأصبح 
يشمؿ كؿ أنكاع القضاء التي يمارسو مجمس الدكلة كقضاء اإللغاء كقضاء التعكيض كتفسير 
القرارات اإلدارية الداخمة في اختصاصيا كفحص مشركعية القرارات اإلدارية التي يثار نزاع 

  1حكؿ مشركعيتيا

 :المحاكم اإلدارية االستئنافية: البند الثاني

 :تنظيم المحاكم اإلدارية االستئنافية : أوال

    تضـ محاكـ االستئناؼ عدة غرؼ يتـ تحديدىا بمكجب مرسـك يتخذ بناء عمى رأم مجمس 
الدكلة، كيختمؼ عدد الغرؼ باختالؼ أىمية المحاكـ، يرأس كؿ محكمة استئناؼ احد 

المستشاريف التابعيف لمحكمة االستئناؼ أك لممحاكـ اإلدارية االبتدائية كتتككف كؿ محكمة 
استئناؼ مف مجمكعة مف المستشاريف يعينكف مف بيف مستشارم الدرجة األكلى لممحاكـ 

 . سنكات06اإلدارية االبتدائية الذيف ليـ اقدمية 

 : إف إنشاء محاكـ لالستئناؼ في المكاد اإلدارية يحقؽ عدة نتائج ىامة تتمثؿ في

إف التنظيـ القضائي في المكاد اإلدارية أصبح متقاربا مع القضاء العادم عمى مستكل  - أ
درجات التقاضي، كىكذا صارت أحكاـ المحاكـ اإلدارية قابمة لالستئناؼ أماـ محاكـ االستئناؼ 

اإلدارية كأحكاـ ىذه األخيرة قابمة لمطعف بالنقض أماـ مجمس الدكلة تماما، مثمما أف أحكاـ 
المحاكـ العادية قابمة لالستئناؼ أماـ محاكـ االستئناؼ ، ثـ لمطعف بالنقض أماـ محكمة نقض، 

 كلـ تكف أحكاـ المحاكـ اإلدارية مف قبؿ لتعرض عمى مجمس الدكلة إال كمحكمة استئناؼ ،
كىذه ميزتو القصكل، كبذلؾ فقد عالج .  إف النظاـ بات يضمف درجات التقاضي كاممة - ب

نقصا كبيرا ظؿ يعيب النظاـ القضائي في المكاد اإلدارية في الكقت الذم كاف النظاـ في المكاد 

                                                           

،ديكاف 4 األنظمة القضائية المقارنة كالمنازعات اإلدارية ط1مسعكد شييكب المبادئ العامة المنازعات اإلدارية ج- 1
 76،ص2005المطبكعات الجامعية الساحة المركزية،بف عكنكف،الجزائر 
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المدينة مكتمال منذ البداية كلك أف بعضيـ يرل أف دكافع ىذا اإلصالح ىي التخفيؼ عمى 
 .مجمس الدكلة غير أف االعتقاد السائد ىك ضماف درجات التقاضي

 إف إنشاء محاكـ لالستئناؼ أدل إلى قمب كظائؼ مجمس ألدكلة فبعدما كانت  - ت
الكظيفة الرئيسية لو ىي كظيفة الفصؿ في االستئناؼ المرفكعة ضد أحكاـ المحاكـ أإلدارية 

أصبحت ىذه الكظيفة مف اختصاص محاكـ االستئناؼ ألجديدة كتطكر كظائؼ مجمس الدكلة 
المتعمقة بالنقض ضد قرارات محاكـ االستئناؼ كقد كانت كظيفة النقض محدكدة فقط ببعض 

   (مجمس المحاسبة )القرارات الصادرة عف الييئات اإلدارية ذات قاعدة االختصاص الخاص 
 إف قاعدة القابمية لالستئناؼ ليست مطمقة، فالفقرة األكلى مف المادة األكلى مف  - ث
 تستثني مف اختصاص محاكـ أالستئناؼ الطعكف ضد القرارات التنظيمية 31/12/1987قانكف 

فيذه يتـ . كالطعكف الخاصة بتقرير المشركعية كالمنازعات المتعمقة باالنتخابات المحمية
 .استئنافيا مباشرة أماـ مجمس الدكلة

   إف التقديـ األكلي لنظاـ محاكـ االستئناؼ اإلدارية يبعث عمى التفاؤؿ، لقد بدأ العمؿ بالنظاـ 
ـ، كبعد سنة كاحدة مف التطبيؽ سجؿ رجاؿ الميداف نتائج إيجابية معتبرة، 1989في فاتح جانفي 

فحسب التقارير التقييمية لـ تسجؿ أية مشاكؿ كبيرة كمشاكؿ االختصاص البسيطة، التي سجمت 
             1.عف طريؽ نظاـ اإلحالة اإلدارم البسيط

 : اختصاصات المحاكم االستئنافية اإلدارية: ثانيا

      كما ذكرنا سابقا إف قرارات المحاكـ اإلدارية االبتدائية يتـ استئنافيا أماـ محاكـ االستئناؼ 
 .اإلدارية كليس أماـ مجمس الدكلة كقاعدة عامة إال استثناءا

 :االختصاص النوعي - أ

     يتـ استئناؼ قرارات المحاكـ اإلدارية االبتدائية أماـ المحاكـ االستئنافية اإلدارية، كليس 
 .كما كاف األمر سابقا. أماـ مجمس الدكلة

                                                           

المرجع السابق ص  األنظمة القضائية المقارنة كالمنازعات اإلدارية 1المبادئ العامة المنازعات اإلدارية جمسعود شيهوب - 1

86 
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     كلكف دائما لمقاعدة استثناء، فمجمس الدكلة يعتبر قضايا لالستئناؼ أيضا إلى جانب 
 كظائفو األخرل 

    فيما يخص قرارات المحاكـ االبتدائية المتعمقة بتقدير المشركعية ، كاالنتخابات المحمية 
 .ككذلؾ بالقرارات التنظيمية

    كبمعنى آخر فإف اختصاص محاكـ االستئناؼ يتعمؽ فقط بدعاكل القضاء الكامؿ ك 
 .بدعاكل اإللغاء الخاصة بالقرارات الفردية

    كفيما يخص القرارات الصادرة عف لجاف التعكيض عف تجريد الفرنسييف مف أمالكيـ في 
 .المستعمرات يتـ أماـ محاكـ االستئناؼ اإلدارية

 إف اختصاص كؿ محكمة استئناؼ يشمؿ كؿ القرارات الصادرة :االختصاص اإلقميمي_ب  
عف المحاكـ اإلدارية الجيكية أك لجنة منازعات تعكيض الفرنسييف في المستعمرات الكاقعة 
بدائرة ىذه المحاكـ أك المجنة، كاالختصاص اإلقميمي لمحاكـ االستئناؼ مف النظاـ العاـ 

، المتعمؽ بقكاعد 1988 سبتمبر 02 بتاريخ 88: عمى التكالي مف المرسـك رقـ2،1المادة)
 .(االختصاص داخؿ ىيئات القضاء اإلدارم

 :البند الثالث مجمس الدولة     

    يعتبر مجمس الدكلة لفرنسا قديما في أصكلو كجذكره حديثا في نظامو القانكني، نشأ في 
عالف الجميكرية، كذلؾ بمكجب المادة   مف الدستكر 52السنة الثامنة لقياـ الثكرة الفرنسية، كا 

السنة الثامنة ، ككاف ذلؾ عمى أنقاض نظاـ مجمس الممؾ الذم كانت تحكمو كتنظمو المكائح 
 .1973جانفي 03 ك1962 سبتمبر 15التنظيمية الصادرة في 

 :كقد مرت عممية نشأة كتطكر مجمس الدكلة بثالثة مراحؿ أساسية كىي

 .مرحمة كجكد نظاـ مجمس الممؾ كأصؿ تاريخي لكجكد مجمس الدكلة الفرنسي 
 .مرحمة إنشاء مجمس الدكلة في السنة الثامنة 
 1872مرحمة منح مجمس الدكلة الفرنسي طبيعة كصفة قضائية الباتة كسيادة عاـ  

                                                                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1872مام  24بمكجب قانكف 
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 يتككف مجمس الدكلة مف قسـ قضائي أك قسـ المنازعات، حيث يضـ :ىياكل مجمس الدولة_1
القسـ العدد األكبر مف مستشارم مجمس الدكلة، فيك يضـ رئيس القسـ كثالثة مف نكابو كرؤساء 

 .الشعب كمجمكعة كبيرة مف المستشاريف كمسيرم العرائض كالمستمعيف

     يحتؿ رئيس قسـ المنازعات مكانة متميزة في نظاـ مجمس الدكلة بحكـ ما لو مف 
 في القضايا االستعجالية ككقؼ التنفيذ كتكزيع االختصاص" فردية" اختصاصات

كما يضـ قسـ المنازعات شعبتاف رئيسيتاف ىما شعبة التحقيؽ كشعبة الحكـ، كتضـ كؿ شعبة 
أما الجمعية العامة . مجمكعة مف الشعب الفرعية تختص كؿ كاحدة منيا بمجمكعة مف القضايا
 نكاب رئيس القسـ 2لقسـ المنازعات، فإنيا تضـ نائب رئيس مجمس الدكلة ك رؤساء الشعب، 

كرئيس القسـ كرئيس لمشعب الفرعية، ك كذلؾ المقرر، أما الجمعية العامة لمجمس الدكلة فتضـ 
 أما األمانة العامة لمجمس الدكلة، يكمؼ ليا أحد مسيرك العرائض كميمتيا 1.جميع األعضاء

. تنظيـ عمؿ مجمس الدكلة كتسيير كتابة الضبط، ككذلؾ تسيير سمؾ أعضاء المحاكـ اإلدارية
 .مركز التكثيؽ كالتنسيؽ، كيكمؼ بو اثناف مف المستمعيف

 : أقساـ إدارية أخرل5كأصبح مجمس ألدكلة يتككف مف 

 قسـ الداخمية 
 قسـ المالية 
 قسـ األشغاؿ العامة 
 القسـ االجتماعي 
 قسـ التقرير كالدراسات 

 كقد أنيط ليذا القسـ األخير دكر ىاـ يتمثؿ في إبداء الرأم حكؿ المشركعات كالقكانيف 

                                                           

ص مرجع سابؽ 4ط األنظمة القضائية المقارنة كالمنازعات اإلدارية 1المبادئ العامة المنازعات اإلدارية جمسعكد شييكب - 1
160 
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كالمكائح المختارة الخاصة بإصالح اإلدارة، كما أسندت إليو ميمة أخرل لمقاضي اإلدارم منذ 
 .1امتناع اإلدارة عف تنفيذ أحكامو

 : موظفو مجمس الدولة (1

يشغؿ مكظفك مجمس الدكلة ىرما مف مختمؼ األعمار في قمتو المستشاركف الذيف يمثمكف 
 .الخبرة كاألقدمية، كفي قاعدتو المستمعكف

 :الرئاسة - أ

    مف الناحية القانكنية، يعتبر الكزير األكؿ رئيسا لمجمس الدكلة مع استخالفو بكزير العدؿ 
في حالة غيابو كعادة ما يككف ذلؾ في الجمسات االحتفالية كالميمة، كمف جية نظر بعض 

الباحثيف، فإف رئاسة مجمس الدكلة مف قبؿ الكزير األكؿ ىي رئاسة شكمية أك بركتكككلية، إذ أف 
 .الرئاسة الفعمية عادة ما تعيد لكزير العدؿ ك يساعده خمس رؤساء ألقساـ مجمس الدكلة

   أما مف الناحية الفعمية، فإف مياـ رئاسة مجمس الدكلة تعكد إلى نائب مجمس الدكلة في باقي 
 2الجمسات العادية

 :وىم صنفان: المستمعون - ب

  كيعينكف مف بيف خريجي المدرسة الكطنية لالدارة :المستمعون من الدرجة الثانية 1     

كيعينكف مف بيف مستمعي الدرجة الثانية عمى أساس :  المستمعون من الدرجة األولى2     
األقدمية، كميمة ىؤالء اآلخريف، التحقيؽ في القضية بصفة خاصة ك بصفة عامة فإف 

 .المستمعيف مف الدرجتيف يتعاكنكف مع مسيرم العرائض في إعداد كتييئة العرائض

                                                           

المرجع السابؽ  ،  األنظمة القضائية المقارنة كالمنازعات اإلدارية1المبادئ العامة المنازعات اإلدارية جمسعكد شييكب - 1
 28   ص

لمنشر كالتكزيع  دار العمـك ،  المطبكعات الجامعيةمحمد الصغير بعمي، القضاء اإلدارم، مجمس الدكلة ديكاف-  2
 28 ص 2009الجزائر
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 يختار المحضركف مف بيف أفراد الفئة السابقة، كما يمكف لمحككمة أف تمجأ :المحضرون      
 .إلى تعيينيـ مف خارج السمؾ بنسبة معينة

      كتتمثؿ مياميـ، كما ىك الشأف بالنسبة لمفئة السابقة، في إعداد الممفات، كبياف جكانبيا 
 .الكاقعية كالقانكنية

 يعيف ىؤالء مف بيف المستمعيف كمسيرم العرائض، ميمتيـ إعداد تقرير :     مفوضو الحكومة
 .حكؿ كؿ قضية معركضة عمى قسـ المنازعات

      يعرض مفكضك الحككمة في تقاريرىـ المكتكبة عمى المستشاريف القضايا التي يطرحيا 
كؿ طعف كحجج الطرفيف، كيعرفكف ىؤالء بكجية نظر القانكف حياؿ ىذه القضايا المطركحة 

مالحظاتيـ المؤسسة عمى الكاقع كالقانكف، الكاجب التطبيؽ، كالحمكؿ التي يركنيا ضركرية لحؿ 
 .النزاع

 03    يمكف استثناء إف إسناد مياـ مفكض الحككمة إلى المستشاريف الذيف ليس ليـ أكثر مف 
سنكات مف التعييف، لقد لعب مفكض الحككمة دكرا حاسما في صياغة كتطكير قكاعد القانكف 

 .اإلدارم

 :وىم موزعون عمى قسمين: المستشارون_     ج 

 كىـ المستشاركف الدائمكف بمجمس الدكلة، حيث يشارككف :المستشارون في الخدمة العادية
في التشكيالت القضائية خاصة، كيتداكلكف كيقرركف فييا لمفصؿ في المناعات كالقضايا 

 .المطركحة باعتبارىـ قضاة

 كيتـ تعيينيـ لفترة مؤقتة مف الشخصيات كالكفاءات في :المستشارون في الخدمة غير العادية
، كال يشارؾ ىذا القسـ مف (إداريكف، أساتذة جامعييف )مختمؼ مياديف النشاط الكطني

المستشاريف في التشكيالت القضائية، إذ يقتصر دكرىـ عمى عضكية التشكيالت اإلدارية أم 
حيث يمارس مجمس الدكلة صالحياتو كاختصاصاتو االستشارية فقط، كما سنرل الحقا في 

  1.االختصاصات االستشارية لمجمس الدكلة

                                                           

  32 ص السابؽمجمس الدكلة المرجع محمد الصغير بعمي القضاء اإلدارم، -  1
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 مجمس الدكلة أعمى سمطة قضائية في ىـر نظاـ القضاء اإلدارم، :اختصاصات مجمس الدولة
كلمجمس الدكلة الفرنسي اختصاصات ك كظائؼ استشارية، كاختصاصات قضائية كالتي تتمثؿ 

 :في ما يمي

 يعد مجمس الدكلة ىيئة استشارية أك عضك استشارم :االختصاصات االستشارية        أ
ف  لمحككمة، كىذا ىك االختصاص األصيؿ الذم انشئ مف أجمو مجمس الدكلة الفرنسي، كا 
كانت الكظيفة القضائية لممجمس قد احتمت االف الصدارة كحجبت الكظيفة االستشارية ، ك 
.   بمقتضى ىذه الكظيفة يقدـ مجمس الدكلة الفرنسي رأيو لإلدارة في المجاؿ التشريعي كاإلدارم

 يشترؾ مجمس الدكلة في إعداد القكانيف كالمراسيـ، كقد جرت الحككمة :في المجال التشريعي
عمى تفسير النص الذم كرد في قانكف المجمس بيذا الشأف، بأنو ممـز لمحككمة بعرض 

 1.مشركعات القكانيف عمى المجمس قبؿ عرضيا عمى البرلماف

 يقـك مجمس الدكلة بتقديـ المشكرة كاالقتراحات في صكر الرأم االستشارم :في المجال اإلداري
في كؿ مشاريع القرارات اإلدارية كالمراسيـ التنظيمية العامة كالمراسيـ الفردية، كالتي يتـ اتخذىا 

كما أف مجمس الدكلة قد تستشيره الحككمة كاإلدارة العامة . في صكرة مراسيـ في مجمس الكزراء
 .المركزية بصكرة اختيارية في بعض القضايا كالمسائؿ اإلدارية بصكرة عمنية أك سرية

    كتتـ عممية استشارة مجمس الدكلة عف طريؽ  إجراءات إحالة الحككمة أك اإلدارات العامة 
.      أك المختصة أك المعنية بمشاريع القكانيف أك مشاريع األكامر، المراسيـ كالقرارات اإلدارية

ك يحكؿ المجمس ىذه المشاريع لمقسـ المختص بالمكضكع محؿ االستشارة مف بيف األقساـ 
اإلدارية لممجالس السابقة التحديد كيعيف مقررا لممشركع المقدـ، كيجب عمى ىذا المقرر أف 

كيمارس مجمس الدكلة عف طريؽ استشارتو مف طرؼ السمطة . يستشير مفكضي الحككمة
التنفيذية حكؿ مشاريع القكانيف كمشاريع األكامر، كالمراسيـ، رقابة شرعية كرقابة مالئمة عمى 

                                                           

  ص1993الساحة المركزية،بف عكنكف الجزائر،،ديكاف المطبكعات الجزائرية ، حسيف مصطفى حسيف،القضاء اإلدارم - 1
25 



تنظيم ومكانة انقضاء اإلداري في دونة انقانونانفصم األول                               
 

53 
 

المكضكعات محؿ االستشارة، كلكف ىذه الرقابة تنتيي دائما كفقط بتقديـ الرأم دكف إصدار 
 1األحكاـ القضائية، الف ذلؾ يدخؿ في نطاؽ االختصاصات القضائية لممجمس

 :االختصاصات القضائية_ب  

    إف مجمس الدكلة ىك جية قضائية إدارية عميا، كأسمى في النظاـ القضائي اإلدارم الفرنسي 
 :منذ صدكر القكانيف التالية

 1876 مام 24قانكف  -
 1945 جكيمية 31أمر  -
 1953 سبتمبر 30مرسـك  -

     كبيذه الطبيعة كالمركز القضائي الذم يحتمو في ىـر نظاـ القضاء اإلدارم الفرنسي، يقـك 
 : مجمس الدكلة بالكظائؼ كاالختصاصات القضائية التالية

 اختصاصات مجمس الدولة باعتباره قاضي أول وآخر درجة قضائية: 

، ىك جية االختصاص القضائي العاـ في 1889     كاف مجمس الدكلة الفرنسي قبؿ عاـ 
المنازعات اإلدارية في أكؿ كآخر درجة عممية التقاضي، كلكف بعد صدكر مرسـك 

ـ، أصبحت المحاكـ اإلدارية ىي صاحبة االختصاص العاـ لممنازعات كالدعاكل 30/09/1953
اإلدارية، كيطعف في أحكاميا باالستئناؼ أماـ مجمس الدكلة، كأصبح اختصاص مجمس الدكلة 

كقاضي أكؿ كآخر درجة اختصاصا استثنائيا كمحددا عمى سبيؿ النصكص القانكنية كالتنظيمية، 
 : كمف بيف االختصاصات القضائية لمجمس الدكلة كقاضي أكؿ كآخر درجة ما يمي

 .دعكل اإللغاء المنصبة عمى المراسيـ -
 .دعاكل منازعات المكظفيف الساميف المعنييف بمكجب مراسيـ -
دعكل اإللغاء المنصبة عمى القرارات اإلدارية العامة التنظيمية الصادرة مف الكزراء،  -

 .المكائح العامة الكزارية
                                                           

، ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،الجزائرم اإلدارية في النظاـ القضائي عمار عكابدم النظرية العامة لممنازعات   1    
                                                                                                  83 ،82  صص1998
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 .دعكل منازعات التنظيمات كالييئات اإلدارية العامة الكطنية -
 .دعكل المنازعات التي تخرج عف نطاؽ اختصاص المحاكـ اإلدارية -
 اختصاصات مجمس الدولة كجية استئناف: 

    لقد تقمصت صالحياتو كقاضي استئناؼ، ألنو تـ إنشاء محاكـ إدارية استئنافية كاسند ليا 
 .صالحيات االستئناؼ في القرارات الصادرة عف المحاكـ اإلدارية االبتدائية

كاحتفظ لمجمس الدكلة بالبعض منيا، كالقرارات الصادرة عف المحاكـ اإلدارية بخصكص 
 )االنتخابات المحمية أك تقدير المشركعية أك بالقرارات التنظيمية مف اختصاص مجمس الدكلة

 (.ـ31/12/1987 مف قانكف 1المادة 
    ككما يبقى مجمس الدكلة محكمة استئناؼ بالنسبة لكثير مف القرارات الصادرة عف الييئات 

 .المتخصصة
    كيبقى أيضا كذلؾ في حالة اختالؼ القرارات القضائية بيف الحاكـ اإلدارية، كتستأنؼ 

األحكاـ الصادرة عف مجالس المنازعات اإلدارية لممحاكـ، ما كراء البحار أماـ مجمس الدكلة 
 1.ميما كاف نكع النزاع

 
 اختصاص مجمس الدولة كجية نقض: 

كعميو فإذا .       القاعدة العامة أف جميع األحكاـ اإلدارية قابمة لمطعف فييا أماـ مجمس الدكلة
ضد أحكاـ المحاكـ - أساسا–لـ يكف الطعف استئنافا، فيك طعف بالنقض سكاء كاف مكجيا 

 .اإلدارية االبتدائية أك االقضية اإلدارية المتخصصة
 اختصاص مجمس الدولة كمحكمة تنازع: 

      إذا كانت محكمة التنازع ىي التي تتكلى تسكية مسائؿ االختصاص بيف ىيئات القضاء 
العادم كالقضاء اإلدارم، فاف إشكاالت االختصاص التي تقع داخؿ ىيئات القضاء اإلدارم تتـ 
تسكيتيا مف قبؿ مجمس الدكلة، كيمكف اإلشارة إلى نكعيف مف إشكاالت االختصاص التي تقـك 

 :داخؿ ىيئات القضاء اإلدارم الفرنسي األمر يتعمؽ بػػػ

                                                           
 المرجع السابؽ ، األنظمة القضائية المقارنة كالمنازعات اإلدارية1ج،مسعكد شييكب، المبادئ العامة المنازعات اإلدارية -  1

  167ص 
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عندما يككف حؿ إحداىا  (النزاعات) قد يككف ىناؾ ارتباط بيف القضايا:مسائل االرتباط      
مرتبط باألخرل، كعميو يتعيف في مثؿ ىذه الحالة لحسف سير العدالة إسناد االختصاص لجية 

 .كتجريد األخرل مف االختصاص
 عندما يككف ىناؾ تنازع داخؿ ىيئات القضاء اإلدارم، اسند مجمس الدكلة :     تنازع القضاة

ـ ميمة الفصؿ في حاالت التنازع الداخمي لنفسو، كذلؾ في غياب اية نصكص 1932منذ 
  1.خاصة

 :(محكمة التنازع)البند الرابع الجية القضائية المختصة بحسم التنازع 

    لحؿ إشكاالت التنازع بيف جيات القضاء اإلدارم كجيات القضاء العادم، تكجد جية 
قضائية تسمى بجية قضاء التنازع، كالتي تتميز بطبيعة قضائية خاصة، ىي طبيعة قضاء 

 .التحكيـ بيف نظامييف عف مستقميف عف بعضيما البعض استقالؿ كامال ك شامال

كعميو سنتناكؿ ماىية محكمة التنازع بالتطرؽ إلى خصائصيا، كتنظيما مف حيث التشكيمية، 
 . كأخيرا إلى اإلجراءات المتبعة أماميا

 محكمة التنازع الفرنسية ىي جية االختصاص القضائي العاـ بعممية :محكمة التنازع : أوال
النظر ك الفصؿ في التنازع بيف جيات القضاء اإلدارم، كجيات القضاء العادم، كنظرا لطبيعة 
كظيفتيا، اختصاصاتيا الحساسة كالدقيقة فاف نظاميا  القانكني ك كطبيعتيا القضائية كتشكيمتيا 

 .كطرؽ كأساليب نظاـ سير عمميا، تتسـ بخصائص خاصة

 إف محكمة التنازع تتميز بطبيعة كخصائص ذاتية كخاصة، كمف أىـ :الخصائص: ثانيا     
 :ىذه الخصائص

جراءات كأساليب أعماليا - أ  .إف محكمة التنازع ىي تنظيـ قضائي بحت في تككينيا كا 

إف قضاء محكمة التنازع ىك قضاء تحكيـ، حيث تقـك بالنظر كالفصؿ في حاالت التنازع 
 القائمة بيف الجيتيف، كما إنيا منفصمة كمستقمة عف كؿ نظاـ القضاء العادم كاإلدارم،

    
                                                           

  34محمد الصغير بعمي، القضاء اإلدارم، مجمس الدكلة المرجع السابؽ ص-  1
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بحيث إنيا ال تشكؿ بأية حاؿ مف األحكاؿ سمطة قضائية أك كصائية أك رئاسية عمى كؿ  - ب
 .مف النظاميف

إف قضاء محكمة التنازع ىك قضائي متساكم األعضاء، حيث تتشكؿ مف عدد  - ت
متساكم مف أعضاء محكمة النقض، كمف مجمس الدكلة الفرنسي تبعا لدكرىا ألتحكيمي بيف 

 .الجيتيف

، ابتداء ـ1872 مام 24 تعرضت أحكاـ مكاد الفصؿ الرابع :تنظيم محكمة التنازع : ثالثا
 . كما بعدىا مف ىذا القانكف لتنظيـ محكمة التنازع الفرنسية25مف المادة 

 :فيكذا تتشكؿ مف األعضاء التاليف

 .         كزير العدؿ،  كحامؿ األختاـ، رئيسا بقكة القانكف - أ
 ثالث مستشاريف مف محكمة النقض، كثالثة آخريف مف مجمس الدكلة منتخبيف  - ب

 .مف طرؼ زمالئيـ
 . عضكيف مختمفيف مف طرؼ األعضاء السبعة اآلخريف - ت
 عضكيف مف مفكضي الحككمة، كمفكضيف اثنيف نائبيف، يتـ تعيينيـ بمكجب  - ث

 1.مرسـك رئاسي

 تحددت إجراءات كأساليب سير أعماؿ محكمة تنازع في مجاؿ :اإلجراءات المتبعة أماميا: رابعا
 .عممية النظر، كالفصؿ في حاالت التنازع بيف الجيتيف القضائيتيف العادم، كاإلدارم

 .كيشمؿ االختصاص اإلقميمي لمحكمة التنازع الفرنسية كامؿ التراب الفرنسي

فيكذا تختص محكمة التنازع الفرنسية بالفصؿ كالنظر في الحاالت الثالثة االيجابي كالتنازع 
كحاالت التنازع السمبي، كحالة تناقض األحكاـ القضائية الصادرة مف النظاميف القضائييف في 

 . مكضكع كاحد

                                                           

 13 المرجع السابؽ ص 1مسعكد شييكب، المبادئ العامة، لممنازعات اإلدارية، ج-  1
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 ىك تقرير كؿ مف جية القضاء اإلدارم كجية القضاء العادم، :التنازع االيجابي  - أ
اختصاصيا بالدعكل القائمة، فتدخؿ محكمة التنازع بحؿ التنازع بعدما يرفع إلييا محافظ 

 المديرية النظاميف القضائييف،

   كيجب عمى المحافظ أك المدير أف يتقدـ لممحاكـ يطمب التكقيؼ عف النظر كالفصؿ في 
القضية لعدـ االختصاص، كعندما تصدر المحاكـ ردىا باالختصاص يسمميا المحافظ 

 .المختص إقميميا

 التنازع السمبي بيف جيات القضاء العادم كاإلدارم ىك الحالة التي : التنازع السمبي_ب
تقرر كتحكـ فييا مف المجنتيف القضائيتيف العادية كاإلدارية، بعدـ االختصاص في الدعكل 

المرفكعة أماميا إتباعا، بحيث تصبح الدعكل بدكف قضاء تختص بالنظر كالفصؿ فييا التنازع 
السمبي أماـ قضاء محكمة التنازع في نطاؽ الشركط ك اإلجراءات القضائية المقررة قانكنا 

لتصدر بعد ذلؾ حكما قضائيا نيائيا يقضي بتحديد الجية القضائية المختصة بعممية النظر في 
 .الدعكل

ىذا كيشترط ثالث شركط أساسية لكجكد حالة التنازع السمبي بيف جيات القضاء اإلدارم 
تحكـ كؿ منيما بعدـ االختصاص بالدعكل، فال تكجد حالة التنازع السمبي في : كالعادم كىي

 .االختصاص إذا ما قضت إحدل الجيتيف القضائيتيف باالختصاص بالدعكل

يجب أف يككف الحكـ بعدـ االختصاص بالدعكل مف إحدل الجيات القضائية، قائـ 
 . كمؤسس عمى أساس االعتقاد اختصاص الجية القضائية األخرل

يجب أف ينصب الحكـ بعدـ االختصاص مف جيات القضاء اإلدارم، كمف جيات 
 مف مجمكعة 1351القضاء العادم عمى نفس النزاع، أك الدعكل طبقا لمفيـك نص المادة 

 .القانكف المدني الفرنسي

كاألصؿ أف يرفع التنازع السمبي مف قبؿ أطراؼ الدعكل، كتسييال كتبسيطا إلجراءات حؿ 
كتطبيؽ األسمكب الكقائي لمنع حدكث  حالة التنازع السمبي ففي االختصاص   )التنازع  السمبي

ـ، الذم أنشأ كنظـ اإلحالة القضائية، حيث تصؿ 1960  جكيمية 25صدر مرسـك  (القضائي
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إحدل الجيات القضائية الحكـ بعدـ االختصاص بالدعكل إلى محكمة التنازع لتفصؿ في حالة 
 .التنازع السمبي

 نظرا لتمتع كمؿ جيات القضاء اإلدارم كجيات :حالة التنازع في صورة تناقض األحكام_ج 
القضاء العادم، باالستقالؿ كالسيادة في ممارسة اختصاصاتيا، فقد يحدث في بعض الحاالت 
القميمة بؿ النادرة أف تصدر أحكاـ قضائية متعارضة كمتناقضة مف جيات القضاء اإلدارم، 
كجيات القضاء العادم في مكضكع نزاع كاحد، فتقاـ حاؿ التنازع في صكرة صدكر أحكاـ 

متناقضة بيف جيات القضاء اإلدارم كالقضاء العادم، أماـ  محكمة التنازع طبقا إجراءات حؿ 
ـ، المتعمؽ بتنظيـ كيفية حؿ 1932 أفريؿ 20التنازع السمبي كطبقا ألحكاـ القانكف الصادر في 

 . التنازع عف طريؽ صدكر أحكاـ متناقضة مف جيات القضاء العادم كاإلدارم

 :      كيشترط لكجكد حالة التنازع في صكرة أحكاـ متناقضة، الشركط التالية

يجب أف يثبت الطعف عمى كجكد حكميف صادريف مف جية القضاء اإلدارم ك جية  - أ
 .القضاء العادم

 . يجب أف يككف الحكماف الصادراف نيائياف - ب
 يجب أف يككف الحكماف الصادراف متناقضيف كمتعارضيف في مضمكنيما ك  - ت

 .أثارىما القانكنية كالقضائية
 . أف يككف مؤسسيف في المكضكع - ث

كتأسس محكمة التنازع كتفصؿ فيو بإصدار حكـ قضائي، كما تقضي ببطالف الحكـ المتناقض 
 .مع حكميا في المكضكع

 :خالصة القكؿ

     لعمو تبيف لنا اآلف أف القضاء اإلدارم في فرنسا مر بمراحؿ متنكعة، كأف فكرة القضاء 
المزدكج لـ تظير مرة كاحدة بؿ تـ ذلؾ عمى مراحؿ، بدءا بمرحمة عدـ مسؤكلية الدكلة إلى غاية 

إف بالفصؿ بيف جية القضاء اإلدارم كالقضاء العادم .االعتراؼ بالطابع التقريرم لمجمس الدكلة
يككف المشرع الفرنسي قد أرسى معالـ نظاـ قضائي إدارم متميز عف النظاـ السائد في الدكؿ 
االنجمكساكسكنية ىذا النظاـ الذم تطكر كانتشر في كثير مف الدكؿ  األكركبية كالعربية كقد 
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ـ قد حقؽ نتائج جد مرضية مف ناحية درجات 1996تأثرت بو  الجزائر خاصة بظيكر دستكر 
التقاضي التي تضمف باألساس،عدـ ضياع  حؽ األفراد، أثناء عممية التقاضي كبالنتيجة 

 .تكريس دكلة القانكف

 :    النموذج  الجزائري: الفرع الثاني

، ككرسو التعديؿ 1996 مف دستكر 152     تـ تبنى نظاـ االزدكاجية القضائية بمكجب المادة 
الدستكرم األخير، األمر الذم يجعؿ صكرة التنظيـ القضائي في  ىذه المرحمة تختمؼ  مف 

حيث اليياكؿ كاإلجراءات عف نظاـ كحدة القضاء، الذم ساد لفترة طكيمة كمر ذلؾ إلى اختالؼ 
مصر،  : المفاىيـ كالعناصر كالمميزة لمنظاميف كالتي أخذت بيياكؿ الدكؿ التي تبنتيا مثؿ

تكنس،فرنسا، غير أف اإلطار  القانكني لمتنظيـ اإلدارم في الجزائر ينفرد مف  حيث  مبادئو 
األساسية، األمر الذم  جعؿ بعض  الدراسييف يعتبركف أف التغيير الذم  مس التنظيـ القضائي 
ىك مجرد تغيير ىيكمة،  كاف تبني نظاـ االزدكاجية القضائية كاف كراءه عدة دكافع كأسباب نظرا 
ألنو جاء في مرحمة اتسمت بتكجياتيا الجديدة ،األمر الذم استمـز كضع اآلليات الكفيمة بإرساء  

 .  كىك ما جسده التعديؿ الدستكرم األخير1دعائـ االزدكاجية عمى ارض الكاقع

 لمسمطة القضائية كجاء في 158 إلى 138، المكاد 1996لقد خصص الدستكر القديـ لسنة 
 1996 مف دستكر 152المادة 

 :ما يمي

 ".تمثل المحكمة العميا الييئة المقومة ألعمال المجالس القضائية والمحاكم" 

 يؤسس مجمس الدولة كييئة مقومة ألعمال الجيات القضائية اإلدارية" 

تضمن المحكمة العميا ومجمس الدولة توحيد االجتياد القضائي في جميع أنحاء البالد 
 ويسيران عمى احترام القانون

                                                           

. 09 ص2005الجزائر،، 06العدد، مجمة مجمس  الدكلة ،بكدريكف عبد الكريـ،القضاء اإلدارم في الجزائر،الكاقع كاألفاؽ-  1
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تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حاالت تنازع االختصاص بين المحكمة العميا " 
 1".ومجمس الدولة

مف خالؿ ىذه المادة نستنتج أنيا ذكرت نفس الجيات القضائية التي تـ تأسيسيا في الدساتير 
 .المتعمقة بالمحكمة العميا، كالمجالس القضائية (1989 دستكر 1976دستكر )السابقة 

   ذكرت تأسيس ىيئات قضائية جديدة تمثمت في مجمس الدكلة كالجيات القضائية اإلدارية 
 .كمحكمة التنازع

المادة ) لمجمس الدكلة نفس الدكر الذم خكلتو المادتيف 1996 مف دستكر 152خكلت المادة 
 .لممحكمة العميا (1989 لدستكر 143، المادة 1976 لدستكر 177

 عمى أف، مجمس الدكلة ىك ىيئة مقكمة 1996 لدستكر 152 مف المادة 2بحيث نصت الفقرة 
 .ألعماؿ الجيات القضائية اإلدارية

 6 من ىذا الدستور الجديد المعدل بتاريخ 171بالمادة م 152غير أن التعديل الجديد لممادة 
تمثؿ المحكمة العميا الييئة المقكمة ألعماؿ المجالس  "  جاءت وفق ما يمي2016مارس 

 ".القضائية كالمحاكـ

  ألعماؿ الجيات القضائية اإلداريةالييئة المقومة مجمس الدكلة يمثل "

تضمف المحكمة العميا كمجمس الدكلة تكحيد االجتياد القضائي في جميع أنحاء البالد كيسيراف 
 عمى احتراـ القانكف

ىيئات القضاء العادي  وىيئات  محكمة تنازع  في حاالت تنازع االختصاص بيف تفصل" 
 2".القضاء الراداري

 بعد التعديؿ الدستكرم األخير نجد 171م مف الدستكر قبؿ التعديؿ ك152كبقراءة المادة 
 المؤسس الدستكرم أك المشرع الجزائرم كرس فعميا االزدكاجية القضائية  

                                                           

.09 ص2005الجزائر،، 06العدد، مجمة مجمس  الدكلة ،بكدريكف عبد الكريـ،القضاء اإلدارم في الجزائر،الكاقع كاألفاؽ-  1  

، الجريدة 2016 مارس 6 المؤرخ في 01 16، القانكف رقـ 2016 مارس 6مف الدستكر الجديد المعدؿ بتاريخ 171 المادة 2
2016 مارس 7 المؤرخة في 14الرسمية رقـ      
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 :التشكيمة العامة لمنظام القضائي*

التشكيمة العامة لمنظاـ 2016 مارس 06 المعدؿ بتاريخ 1996 مف دستكر 171كضعت المادة 
 .القضائي التي تحتكم عمى ىرميف قضائييف ىـر قضائي عادم، كىـر قضائي إدارم

 اليرم القضائي العادي . أ

 : مف1996 مف دستكر 152يتشكؿ اليـر القضائي العادم حسب المادة 

 .المحاكـ كدرجة قضائية أكلى -
 .المجالس القضائية كدرجة قضائية ثانية -
 .المحكمة العميا كأعمى مستكل قضائي -
 I ‘Ordre juridictionnel administratif:اليرم القضائي اإلداري . ب

 : يتككف ىذا اليـر حسب نفس المادة مف

 .مجمس الدكلة -
 .ىيئات قضائية إدارية -
  في التعديل الدستوري االخير171وىو ماكرستو ضمنيا  الفقرة الرابعة من المادة -

 :الييئة القضائية عمى رأس اليرمين. ج

 (le trusqnuql des confils ): تتمثؿ ىذه الييئة القضائية محكمة التنازع

 :البند األول المحاكم اإلدارية

 التي تؤسس صراحة عمى صعيد التنظيـ 1996 مف الدستكر القديـ لسنة 152تنص المادة 
يؤسس مجمس الدكلة كييئة مقكمة ألعماؿ :"القضائي نظاـ ازدكاجية القضاء كالتي جاء فييا

 ككرسيا التعديؿ األخير بتغييره صيغة نفس الفقرة بقكلو"الجيات القضائية اإلدارية 

 " ألعماؿ الجيات القضائية اإلداريةالمقومة الييئة مجمس الدكلة يمثل"



تنظيم ومكانة انقضاء اإلداري في دونة انقانونانفصم األول                               
 

62 
 

 قد أعمنت صراحة كجكد 2016 مارس 06 مف الدستكر المعدؿ بتاريخ 171كبذلؾ تككف المادة 
محاكـ إدارية عمى مستكل أدنى درجات التقاضي مستقمة عف المحاكـ العادية تفصؿ في 

 1 .المنازعات اإلدارية دكف سكاىا

كعميو بإنشاء المحاكـ أإلدارية يككف المشرع قد فصؿ بيف القضاء العادم كالقضاء االدارم 
كجعؿ لكؿ اختصاص ككذلؾ يككف المشرع قد أضفى عمى التنظيـ القضائي طابعا جديدا تتميز 

 .عف سائر الدكؿ المغربية كالعربية عمكما

جاء قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية الجديد ليثبت الكجكد القانكني لممحاكـ أإلدارية معتبرا 
 جية الكالية العامة في المنازعات أإلدارية كقد أكدت ىذا الكجكد 800إياىا بمكجب المادة 
 2. مف نفس القانكف801القانكني أيضا المادة 

 المتضمف 1998 المؤرخ في نكفمبر 356-98نصت المادة الثانية مف المرسـك التنفيذم رقـ 
 محكمة إدارية كييئات قضائية لمقانكف العاـ 31 التراب الكطني 02-98كيفيات تطبيؽ القانكف، 

 .في المادة اإلدارية

 التنظيم الداخمي لممحاكم اإلدارية: 

 :تضـ المحكمة اإلدارية مف الناحية البشرية كؿ مف

 . يتكلى رئاسة المحكمة قاضي يعيف بمكجب مرسـك رئاسي:رئيس المحكمة - أ

 كىـ برتبة مستشار، يمارس ميمة الفصؿ في المنازعات أإلدارية ك يخضعكف لمقانكف : قضاة
 3.األساسي لمقضاء

                                                           

 171ـ،ـ08/12/1996 المؤرخة في 76الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية رقـ .دستكر الجميكرية الجزائرية-   1
 فبراير 25 المكافؽ ؿ1429 صفر 18 المؤرخ في كاإلدارية المدنية اإلجراءات المتضمف قانكف 09 08القانكف رقـ  -  2

 801 ـ800  ـ 2008
 ص 2008 جسكر لمنشر كالتكزيع الجزائر 2 في الجزائر دراسة كصفية تحميمية مقارنة ط اإلدارم عمار بكضياؼ القضاء 3

95  
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 يتكلى ىك كمساعدكه مياـ النيابة العامة عمى مستكل المحكمة، : محافظ الدولة - ب
 كيقدمكف مذكراتيـ 

بشأف المنازعات المعركضة عمى المحكمة، فدكر محافظ الدكلة ىك عندما تككف قضية مييأة 
لمجمسة أك عندما تقتضي القياـ بالتحقيؽ عف طريؽ خبرة أك غيرىا مف اإلجراءات ، يرسؿ 

الممؼ إلى محافظ الدكلة لتقديـ التماساتو بعد دراسة مف قبؿ القاضي المقرر، كىذا طبقا لممادة 
 .ا الجديد.ـ.إ. مف ؽ846

 كتابة الضبط يشرؼ عمييا كاتب ضبط رئيس يساعده كتاب : كتابة الضبط - ت
 الضبط ك يمارس 

 .ىؤالء مياميـ تحت السمطة المشتركة لكؿ مف رئيس المحكمة كمحافظ الدكلة

 :تتشكؿ أيضا المحكمة اإلدارية مف ناحية التنظيـ اإلدارم مف

 لـ يشر قانكف المحاكـ اإلدارية إلى مجمكعة كاألقساـ التي تتشكؿ منيا :الغرف واألقسام - أ
 المحكمة 

اإلدارية، بؿ أحاؿ األمر إلى التنظيـ ، كيقر صدكر ىذا التنظيـ بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
 منو عمى أف تتشكؿ كؿ محكمة إدارة مف غرفة كاحدة إلى 05، حيث نصت المادة 98-3561

 . ثالث ، كيمكف تقسيـ كؿ غرفة إلى قسميف عمى األقؿ كأربعة عمى األكثر

كما يتضح أف عدد الغرؼ كاألقساـ ليس كاحد في كؿ المحاكـ اإلدارية، إذ يعكد إلى 
 كزير العدؿ 

بمكجب قرار صادر عنو تحديد عدد الغرؼ كاألقساـ لكؿ محكمة إدارية، كتعتقد اف المعيار 
الذم تبعو كزارة العدؿ في تحديد الغرؼ كاألقساـ ىك مقر تكاجد المحكمة اإلدارية كثقؿ المياـ 

 .المنكطة بيا

 

                                                           

  1 لممحاكـ اإلدارية02 98 المحدد كيفيات تطبيؽ القانكف 1998 نكفمبر 14 المؤرخ في 356- 98 المرسـك التنفيذم رقـ
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 : تشكيمة المحاكم اإلدارية - ب

 مف قانكف 03     إف تشكيمة المحاكـ اإلدارية تتميز بخصائص، كىذا ما أكده نص المادة 
يجب لصحة :" ، المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية عمى ما يمي1998 مام 30 المؤرخ في 98-02

 قضاة عمى األقؿ مف بينيـ رئيس كمساعداف اثناف 03أحكاميا أف تتشكؿ المحكمة اإلدارية مف 
 1".برتبة مستشار

 :نمخص ىذه الخصائص فيما يمي

 ىذا األمر طبيعي، فالقضاء اإلدارم قضاء : أف المحاكـ اإلدارية تتشكؿ مف قضاة مجتمعيف

يعتمد عمى االجتياد، فيك ليس مثؿ القضاء العادم، الذم ىك قضاء تطبيقي، كمف ثـ يفترض 
في المنازعة المعركضة أماـ القضاء المدني أك التجارم أك البحرم أف تجد خالليا مف صنع 

 .المشرع نفسو، فيحكميا بمكجب نص قانكني يمـز القاضي بتطبيقو

ىذا خالفا لمقاضي اإلدارم الذم يكاجو في كثير مف األحياف منازعة دكف نص قانكني يحكميا 
 .مما يتحتـ عميو االجتياد لحسـ النزاع

 قضاة عمى األقؿ 03    فقد فرض المشرع الجزائرم ضركرة حسـ المنازعة اإلدارية مف قبؿ 
بماليـ مف كفاءة كخبرة، كبذلؾ يككف المشرع قد جسد فكرة التخصص كيككف قد فتح سبيال 

 .لمقاضي لمتعميؽ في قدراتو العممية كالفكرية كمؤىالتو الكظيفة

      لقد ذكر كزير العدؿ أماـ مجمس األمة أسباب الفصؿ بيف القضاء اإلدارم كالقضاء 
إف إنشاء المحاكـ اإلدارية إلى جانب :" العادم، كاليدؼ مف إنشاء المحاكـ اإلدارية بقكلو

مجمس الدكلة سكؼ يمكف استكماؿ بناء أدكات النظاـ اإلدارم كنظاـ مستقؿ عف النظاـ 
القضائي يتكلى الفصؿ في جميع المنازعات اإلدارية كمف نشأتو أيضا ضماف سير أحسف 
لجياز القضاء ك تخصص القضاة في مجاالت معينة بغية التحكـ األفضؿ بيف المياديف 

المختمفة لمقانكف كمف ثـ تعزيز السمطة القضائية كجعميا ذات فعالية كنكعية، كما يمكننا مف 
 ".تمبية حاجيات المكاطف ضماف حقكقو، كبالتالي تكريس دعائـ دكلة القانكف

                                                           

. 03 ـ اإلدارية،المتعمؽ بالمحاكـ 1998 مام 30ق،المكافؽ ؿ1419 صفر 04 المؤرخ في 02-98قانكف رقـ -  1
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 : إف المحاكـ اإلدارية تتشكؿ مف قضاة مف ذكم الخبرة الكاسعة

لقد فرض المشرع في تشكيمة المحكمة اإلدارية إلى جانب الحد األدنى لمقضاة، كاف يككف رتبة 
 .كؿ كاحد منيـ مستشار كاف ككنكا القضاة الذيف امضكا سنكات في أداء العمؿ القضائي

 :اختصاص المحاكم اإلدارية  - ت

 كقكاعد 02-98     يتحدد اختصاص المحاكـ اإلدارية طبقا لمقانكف المحاكـ اإلدارية 
قميميا كىذا ما سنتعرض إليو كفؽ ما يأتي  :اإلجراءات المدنية كاإلدارية اختصاصا نكعيا كا 

 عمى 1998 مام 30 المؤرخ في 02-98 تنص المادة األكلى مف القانكف :االختصاص النوعي
 ".  تنشأ المحاكـ اإلدارية كييئات قضائية لمقانكف العاـ في المادة اإلدارية" أف

يتضح مف نص المادة أف المحاكـ اإلدارية تختص نكعيا في كؿ ما يتعمؽ بالمنازعة اإلدارية 
 .ميما كاف أطرافيا ك مكضكعيا

 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية لتثبت مبدأ االختصاص العاـ 800    جاءت المادة 
لممحاكـ اإلدارية بالنظر في جميع القضايا التككف الدكلة، أك الكالية ، أك البمدية، أك المؤسسة 

 .العمكمية ذات الصيغة اإلدارية طرفا فييا، كىذا بمكجب حكـ قابؿ لالستئناؼ

 مف ذات القانكف فذكرت أىـ الدعاكل اإلدارية كدعكل اإللغاء كدعاكل الفحص 801أما المادة 
كدعاكل التفسير كدعاكل القضاء الكامؿ كبصفة عامة كؿ القضايا التي أككمت ليا بمكجب 

 .نصكص خاصة

 أنو حكؿ بمكجب 09-08كينبغي اإلشارة ىنا أنو مف أىـ اإلصالحات التي حماىا القانكف 
 منو المحاكـ اإلدارية أف تنظر في الدعاكل المتعمقة بمصالح الدكلة الغير ممركزة أك 800المادة 

 .ما يسمى بالمصالح الخارجية لمكزارة

 مف اختصاص المحاكـ اإلدارية مخالفات الطرؽ كالمنازعات المتعمقة بكؿ 802استثنت المادة 
دعكل خاصة بالمسؤكلية إلى طمب تعكيض عف األضرار الناجمة عف مركبة تابعة لمدكلة أك 
إلحدل الكاليات أك إلحدل البمديات أك المؤسسات العمكمية ذات الصبغة اإلدارية كذلؾ مف 
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أجؿ تفادم تناقض األحكاـ القضائية في المكضكع الكاحد بيف جيات القضاء العادم 
   1.كاإلدارم

 :(المكاني)االختصاص اإلقميمي  - ث

يؤكؿ االختصاص اإلقميمي لممحكمة اإلدارية التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاطف المدعى 
عميو، كاف لـ يكف لو مكطف فيعكد االختصاص إلى الجية القضائية التي يقع فييا آخر مكطف 
لو، كفي حاؿ تعدد المدعى عمييـ يؤكؿ االختصاص إلى مكاطف احدىـ، كىذا ما جاءت بو 

 803 مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية بعد اإلحالة إلييا مف جانب المادة 38 ك37المادة 
 . مف ذات القانكف

وخالف األحكام المقررة في المواد المذكورة يعقد االختصاص اإلقميمي وجوبا بمنطوق المادة 
 :إ أمام المحاكم اإلدارية التالية.م.إ.  من ق804

في مادة الضرائب أك الرسـك أماـ المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف فرض  - أ
 الضريبة

 . أك الرسـ

 في مادة األشغاؿ العمكمية أماـ المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف  - ب
 .تنفيذ األشغاؿ

 في مادة العقكد اإلدارية ميما كانت طبيعتيا أماـ المحكمة التي يقع في دائرة  - ت
 اختصاصيا مكاف 

 .إبراـ العقد أك تنفيذه

 في مادة المنازعات المتعمقة بالمكظفيف أك أعكاف الدكلة أك غيرىـ مف  - ث
األشخاص العامميف في المؤسسات العمكمية اإلدارية أماـ المحكمة التي يقع في دائرة 

 .اختصاصيا مكاف التعييف

                                                           
 117 المرجع السابؽ، ص2 ط ، دراسة كصفية تحميمية مقارنة، في الجزائراإلدارمعمار بكضياؼ، القضاء -  1
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في مادة الخدمات الطبية أما المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف تقديـ  - ج
 .الخدمات

 في مادة التكريدات أك األشغاؿ أك تأجير خدمات فنية أك صناعية، إماـ المحكمة التي  - ح
يقع في دائرة اختصاصيا مكاف إبراـ االتفاؽ أك مكاف تنفيذه إذا كاف احد األطراؼ 

 . مقيما بو
 في مادة تعكيض الضرر الناجـ عف جناية أك جنحة أك فعؿ تقصيرم أماـ  - خ

 .المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف كقكع الفعؿ الضار
في مادة إشكاالت تنفيذ األحكاـ الصادرة عف الجيات القضائية اإلدارية أماـ المحكمة  - د

التي صدر عنيا الحكـ مكضكع اإلشكاؿ، حيث نالحظ ىنا أف المشرع قد أحسف بإقرار ىذه 
 .القاعدة تفاديا ألم تضارب بيف األحكاـ الذم قد يقع بيف الجيات القضائية مف نفس الطبيعة

مدد اختصاص المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا مف الناحية المكضكعية كالفاصمة في 
الطمبات األصمية لتشمؿ الطمبات اإلضافية ككذلؾ الطمبات العارضة اك المقابمة، ىذا ما قضت 

 .إ عمى كحدة المحكمة.ـ. إ805بو المادة 

إ بشأف قكاعد االختصاص اإلقميمي معتبرة إياىا كقكاعد .ـ. إ807لقد تشددت المادة 
االختصاص النكعي مف النظاـ العاـ، يجكز لمقاضي إثارتو مف تمقاء نفسو، كما يجكز لمخصـك 

 .إثارتيا في أم مرحمة مف مراحؿ النزاع

 :البند الثاني مجمس الدولة

 يطرح 1996إف الحديث عف مجمس الدكلة في الجزائر كمؤسسة دستكرية استحدثيا دستكر 
 :جممة مف التساؤالت

 تعريؼ مجمس الدكلة؟ كتنظيمو اإلدارم؟ -
 اختصاصات ىذه الييئة ذات الطابع القضائي كاالستشارم؟ -

 : كؿ ىذه التساؤالت سنجيب عنيا في كفؽ ما يأتي
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 تعريف مجمس الدولة: 

 : ما يمي2016 مارس  06 المعدؿ بتاريخ 1996 مف الدستكر 171جاء في نص المادة 

 ".تمثل المحكمة العميا الييئة المقومة ألعمال المجالس القضائية والمحاكم" -
 "يمثل مجمس الدولة الييئة المقومة ألعمال الجيات القضائية اإلدارية"  -
تضمن المحكمة العميا ومجمس الدولة توحيد االجتياد القضائي في جميع أنحاء "  -

 1".البالد ويسيران عمى احترام القانون

 مف الدستكر الجديد نستنتج أف مجمس 171باستقرائنا لمفقرة األكلى كالثانية كالثالثة لنص المادة 
الدكلة في الجزائر مؤسسة دستكرية كجياز قضائي إدارم مستقؿ تنظيميا ك كظيفيا، كما أف 

 .نص المادة ىك تجسيد االزدكاجية القضائية عمى ارض الكاقع في الجزائر

 المتعمقة باختصاصات مجمس الدكلة ك 2في مادتو 2 01-98كما عرفو القانكف العضكم 
مجمس الدولة ىو ىيئة مقومة إلعمال الجيات القضائية اإلدارية وىو تابع ." تنظيمو كعممو

 ".لمسمطة القضائية

 ".يضمن توحيد االجتياد اإلداري في البالد ويسير عمى احترام القانون" 

 ".يتمتع مجمس الدولة حين ممارستو اختصاصو باالستقاللية" 

أف مجمس الدكلة في الجزائر يتمتع بجممة مف الخصائص كالمزايا تجعمو يختمؼ عف مجمس 
 :الدكلة الفرنسي كيمكف إجماؿ ىذه الخصائص فيما يمي

 فيك مستقؿ عف السمطة التنفيذية كىذا عمى الرغـ :يمتع مجمس الدولة الجزائرية باالستقاللية
 . مف تخصصو في حسـ النزاعات اإلدارية التي تؤكؿ لمسمطة التنفيذية

إف ىذه الخاصية التي يتمتع بيا مجمس الدكلة تحكؿ دكف فرض السمطة التنفيذية كصايتيا 
عمى غرار مجمس الدكلة . كنفكذىا عميو تعتبر ىذه الخاصية أىـ ميزة لمجمس الدكلة الجزائرم

 .الفرنسي الذم تمارس عميو السمطة التنفيذية التبعية
                                                           

 171، ـ2016 مارس 06المعدؿ بتاريخ 1996دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،-  1
  2 1998جكاف 1 ،37 المتعمؽ بمجمس الدكلة ،الجريدة الرسمية ،رقـ 01 98القانكف العضكم رقـ -  
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السمطة :" 1996 مف دستكر 138     تستمد استقاللية مجمس الدكلة ركحيا مف نص المادة 
السمطة القضائية :" ككذلؾ مف التعديؿ األخير لنفس المادة1".القضائية مستقمة في إطار القانكف

 " رئيس الجميورية ضامن استقالل السمطة القضائيةمستقمة في إطار القانكف،

كذلؾ إلى االستقاللية الكظيفية التي يتمتع بيا مجمس الدكلة ىناؾ استقاللية مالية في مجاؿ 
 .التسيير كتسجيؿ االعتمادات المالية لممجمس في الميزانية العامة لمدكلة

 :التنظيم اإلداري لمجمس الدولة -

     إف مجمس الدكلة في الجزائر مستقؿ عف كزارة العدؿ كعف المحكمة العميا، فيك يسير مف 
قبؿ رئيسو كنائب الرئيس، كمكتب مجمس الدكلة كمحافظ الدكلة، كرؤساء الغرؼ كرؤساء 

 .األقساـ، القضاة، أك مستشارك الدكلة، كاألميف العاـ لمجمس الدكلة

 يعيف بمكجب مرسـك رئاسي، كيتكلى رئيس المجمس بعد تعيينو :رئيس مجمس الدولة: أوال
 :المياـ التالية

 .يمثؿ المؤسسة رسميا - أ
 . يسير عمى تطبيؽ النظاـ الداخمي لممجمس - ب
 يتكلى تكزيع المياـ بيف رؤساء كمستشارم الدكلة، كىذا بعد استشارة مكتب  - ت

 .مجمس الدكلة
 . يمارس مختمؼ الصالحيات المعيكدة إليو بمكجب النظاـ الداخمي - ث

يعيف بمكجب مرسـك رئاسي، كيتكلى أساسا استخالؼ رئيس : نائب رئيس مجمس الدولة: ثانيا
مجمس الدكلة في حالة حدكث مانع لو، أك في حالة غيابو، كفي حالة حضكره يتكلى نائبو ميمة 

 .المتابعة كالتنسيؽ بيف مختمؼ الغرؼ كاألقساـ

 : يتشكؿ مكتب مجمس الدكلة مف:مكتب المجمس: ثالثا

 .رئيس مجمس الدكلة رئيسا - أ
 . محافظ الدكلة نائب الرئيس - ب

                                                           
 138،المرجع السابؽ ـ1996دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،-  1
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 . نائب رئيس مجمس الدكلة - ت
 . رؤساء الغرؼ - ث
 .عميد رؤساء األقساـ - ج
 .عميد المستشاريف - ح

 :يتكلى مكتب المجمس ممارسة األعماؿ التالية

 .إعداد نظاـ المجمس كالمصادقة عميو - أ
 . اتخاذ كؿ اإلجراءات التنظيمية - ب
 . إعداد البرنامج السنكم لممجمس - ت

 ىؤالء القضاة يعينكف كذلؾ بمكجب مرسـك :محافظ الدولة والمحافظون المساعدون: ربعا
رئاسي، كىـ يمارسكف ميمة النيابة العامة، كيتكلى محافظ الدكلة، أك أحد مساعديو بتقديـ 

 .مذكراتيـ كتابيا بالمغة العربية كيطرحكف مالحظاتيـ شفكيا

يترأس كؿ غرفة رئيس، يتكلى ميمة التنسيؽ بيف أقساـ الغرفة الكاحدة، : رؤساء الغرف: خامسا
 .كرئاسة جمساتيا كتسيير مداكالتيا كتحديد القضايا الكاجب دراستيا عمى مستكل الغرفة كاألقساـ

 يتكلى رؤساء األقساـ كؿ عمى مستكل قسمو إعداد التقارير عف نشاط :رؤساء األقسام: سادسا
 .القسـ، كرئاسة جمساتو كتسيير مناقشتو كمداكالتو

 فيـ يخضعكف لمقانكف األساسي لمقضاء الصادر بمقتضى :القضاة ومستشارو الدولة: سابعا
، كيمارسكف مياميـ سكاء في نطاؽ الكظيفة االستشارية لممجمس أك 04/11القانكف العضكم 

عند فصمو في المنازعات اإلدارية باعتباره محكمة أكؿ كآخر درجة، أك محكمة استئناؼ أك 
 .محكمة نقض

 كىذا األخير يعيف بمقتضى مرسـك رئاسي باقتراح مف كزير :األمين العام لمجمس الدولة: ثامنا
 13 المؤرخ في 322-98العدؿ بعد استشارة رئيس مجمس الدكلة، كطبقا لممرسـك التنفيذم رقـ 

ـ المحدد لتطبيؽ كظيفتو األميف العاـ لمجمس الدكلة، فاف األميف العاـ يشغؿ 1998أكتكبر 
 .كظيفة مف الكظائؼ العميا في الدكلة
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 :االختصاصات المخولة لمجمس الدولة

ـ،ككذا التعديؿ 1996إف الحديث عف اختصاصات مجمس الدكلة طبقا لمتعديؿ الدستكرم لسنة 
، يفرض عمينا التطرؽ لكؿ مف االختصاص 01-98األخير، ككذلؾ أحكاـ القانكف العضكم 

 .االستشارم ك االختصاص القضائي

 إف التطرؽ لمكظيفة االستشارية لمجمس الدكلة يفرض عمينا أكال :االختصاص االستشاري: أوال
جراءات ممارستيا، كىذا ما سنكضحو فيما يمي  :تحرير نطاؽ ىذه الكظيفة، كبياف أىدافيا كا 

يبدي مجمس الدولة  "01-98 مف القانكف 01 تنص المادة :نطاق الوظيفة االستشارية - أ
 أعاله، 04رأيو في المشاريع التي يتم إخطاره بيا حسب األحكام المنصوص عمييا في المادة 

   1" ويقترح التعديالت التي يراىا ضرورية

     نستنتج أف مجمس الدكلة يشكؿ غرفة مشكرة بالنسبة لمحككمة في مجاؿ التشريع، فإف 
أرادت تقديـ مشركع قانكف ما، يتعيف عمييا المجكء لمجمس الدكلة كاخذ رأيو بخصكص ىذا 

 . المشركع

 الجيات ألعماؿ ىيئة مقكمة باعتبارهمجمس اؿ تتمثؿ اختصاصات :االختصاص القضائي:ثانيا
: القضائية في

 :(قاضي اختصاص) درجة وآخر أولمجمس الدولة كمحكمة  - أ

 كنيائيا عمى مجمس الدكلة، ابتدائياىناؾ نكع مف المنازعات فرض المشرع عرضيا تمقائيا 
:  كىي01-98 مف القانكف العضكم 09 ـ ىاأعمنت

  المرفكعة ضد القرارات التنظيمية أك الفردية الصادرة عف السمطات باإللغاءالطعكف 
 .المركزية كالييئات العمكمية الكطنية كالمنازعات كالمنظمات المينية الكطنية

  الطعكف الخاصة بالتفسير كمدل شرعية القرارات التي تككف نزاعاتيا مف اختصاص
 .مجمس الدكلة

                                                           

  1 1998جكاف 1 ،37 المتعمؽ بمجمس الدكلة ،الجريدة الرسمية ،رقـ 01 98القانكف العضكم رقـ  
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دكر القضائي لمجمس اؿ مؤكدة عمى كاإلدارية المدنية اإلجراءات مف قانكف 901جاءت المادة 
 كالتفسير كفحص اإللغاءالدكلة باعتباره جية لمقضاء االبتدائي كالنيائي فيما تتعمؽ بدعكل 

 المركزية، كأشارت نفس المادة أف مجمس الدكلة اإلداريةالمشركعية المرفكعة عند السمطات 
. يفصؿ في قضايا أخرل بمكجب نصكص خاصة

 ىي صاحبة 1953 إصالح، كمنذ اإلداريةعمى غرار مجمس الدكلة الفرنسي إذ نجد أف المحاكـ 
.  فييا مجمس الدكلة بصفة ابتدائية كنيائية ينظرالكالية ما عدا بعض المكاضيع التي

 قانكف مف 902 كالمادة 01-98 مف القانكف 10طبؽ لممادة : مجمس الدولة كجية استئناف
 أماـييا باالستئناؼ ؼ قابمة لمطعف اإلداريةإ أف جميع القرارات الصادرة ابتدائيا عف المحاكـ .ـ.إ

.  نص القانكف عمى خالؼ ذلؾإذا إالمجمس الدكلة، 

 االستئناؼ بالنسبة لكؿ القرارات الصادرة عف المحاكـ اإلدارية:األولى

 قمصت صالحيات االستئناؼ التي كاف يتمتع بيا مجمس الدكلة الفرنسي عف طريؽ :الثانية
ـ الذم انشأ المحاكـ االستئنافية التي اسند ليا كظيفة االستئناؼ في 31/12/1987قانكف 

. القرارات الصادرة عف المحاكـ االبتدائية

 مثؿ ىذا التنظيـ  ليحقؽ إلىم حاجة ؼ المشرع الجزائرم  إف في ىذا الصدد كعميو يمكف القكؿ 
. جات التقاضيركلك القدر الضئيؿ مف المبدأ الذم يقرر د

 فانو 01-98 مف القانكف العضكم 11 كفقا لنص :(قاضي نقض)مجمس الدولة كجية نقض 
 الصادرة اإلداريةالدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجيات القضائية مجمس يفصل "

 المادة أيضا إليو ىذا ما ذىبت "نيائيا، وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجمس المحاسبة
إ فينا يمعب مجمس الدكلة دكر قاضي نقض، كذلؾ في كافة القرارات الصادرة ابتدائيا .ـ.إ903

كنيائيا، كالطعكف بالنقض في القرارات المستأنفة أمامو ك الطعكف بالنقض ضد قرارات مجمس 
 .المحاسبة

ـ الذم 1987 إصالح كبالنسبة لمجمس الدكلة كمحكمة نقض، السيما بعد  الصددكفي ىذا   
الدكلة، ك ليذا فاف صالحية مجمس  أماـجعؿ قرارات محاكـ االستئناؼ قابمة لمطعف بالنقض 
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مجمس الدكلة الفرنسي ىي الطعف بالنقض كليس االستئناؼ، السيما بعد المرحمة الثانية التي 
. ـ31/12/1987جاء بيا قانكف 

ـ المصدر األساس في إنشاء 1996 يعد التعديؿ الدستكرم لسنة :البند الثالث محكمة التنازع
 152محكمة التنازع  الذم كرس مبدأ االزدكاجية القضائية كأعمف عف إنشائيا بمكجب المادة 

تؤسس محكمة التنازع تتولى الفصل في حاالت تنازع االختصاص بين "منو التي جاء فييا 
كتكريسيا في ارض الكاقع مف خالؿ الصيغة الجديدة لنفس   الدولةالمحكمة العميا ومجمس

 محكمة التنازع في حاالت تنازع تفصل" كالتي جاءت كما يمي 171الفقرة مف المادة
  "ىيئات القضاء اإلداري وىيئات القضاء العادياالختصاص بين 

يككف تنازعا في االختصاص عندما تقضي  "16 في مادتو 03-98 كذلؾ بمكجب القانكف رقـ 
 خاضعة لمنظاـ القضائي كاألخرلجيتاف قضائيتاف احدىما خاضعة لمنظاـ القضائي العادم، 

 . عدـ اختصاصيما لمفصؿ في نفس النزاعأك اختصاصيما اإلدارم

 عادية، كيككف كأخرل إدارية جية أماـ بنفس الصفة األطراؼيقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى 
"  القاضيأماـالطمب مبنيا عمى نفس السبب كنفس المكضكع المطركح 

 الكاردة في القانكف كاألحكاـ مف الدستكر، 171 رجكعا لممادة :خصائص محكمة التنازع_1
 : محكمة التنازع تتمتع بجممة مف الخصائص التاليةأف المذككر سابقا نستنتج 03-98العضكم 

 بؿ محكمة متخصصة  إداريةمحكمة التنازع تابعة لمتنظيـ القضائي، فيي ليست جية  - أ
 . محددةإجراءاتفي مسألة محددة، كليا تشكيمة خاصة، كتتبع بشأنيا 

 كجية اإلدارمإف محكمة التنازع محكمة مستقمة عف كؿ مف جية القضاء  - ب
 .القضاء العادم، فيي خارج اليرميف القضائييف، كليا كضع متميز كمكانة خاصة

 إف قضاء محكمة التنازع ىك قضاء التحرير كالتكضيح كالتحكيـ، كالفصؿ في  - ت
 .اإلدارمحاالت االختالؼ، كالتنازع بيف القضاء العادم كالقضاء 

إف قضاء محكمة التنازع ممـز لمجيتيف، كىك غير قابؿ ألم طعف بأية طريقة  - ث
 .كانت
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 إلى إف اليدؼ مف إنشاء محكمة التنازع ىك تجنب الكصكؿ :أىداف إنشاء محكمة التنازع_ 2
حالة ) نيائية يصعب تنفيذىا، صادرة عف أجيزة قضائية مختمفة كمستقمة عف بعضيا أحكاـ

 ، كتجنب حالة إنكار العدالة عمى المتقاضي بالنسبة لمتنازع السمبي(التنازع االيجابي

 :تشكيمة محكمة التنازع_ 3

تتشكل محكمة التنازع من "  عمى انو 03-98 مف القانكف العضكم رقـ 05نصت المادة 
 1".قضاة من بينيم رئيس (7)سبعة

 كيعيف بالتناكب مف بيف قضاة المحكمة العميا أك الدكلة، مف قبؿ :رئيس محكمة التنازع - أ
رئيس الجميكرية، باقتراح مف كزير العدؿ، كبعد األخذ بالرأم المطابؽ لممجمس األعمى لمقضاء، 

 سنكات، كفي حالة كجكد مانع لحضكر رئيس محكمة التنازع يخمفو القاضي 03كذلؾ لمدة 
  .األكثر أقدمية

 كعددىـ ستة نصفيـ ينتمي لمجمس الدكلة، كيعيف ىؤالء مف قبؿ رئيس الجميكرية :القضاة
 لمقضاء، كيخضع القضاة لمقانكف األعمى بالرأم المطابؽ األخذباقتراح مف كزير العدؿ، كبعد 

 . لمقضاءاألساسي

 مستكل المحكمة قاضي بصفتو  عمى ذلؾ يعيفإلى إضافة :محافظ الدولة ومساعده  - ب
 األخذ سنكات مف قبؿ رئيس الجميكرية، باقتراح مف كزير العدؿ، كبعد 03محافظ الدكلة كلمدة 

 . لمقضاء، كيساعده محافظ دكلة كمساعدهاألعمىبالرأم المطابؽ لممجمس 
 يتكلى مياـ كتابة الضبط لمحكمة التنازع كاتب ضبط رئيس يعيف :كتابة الضبط - ت

 .مف قبؿ كزير العدؿ

، فاف حاالت التنازع تبرز 03-98 الكاردة في القانكف األحكاـ انطالقا مف :صور التنازع_ 4
  2في احد الصكر الثالث، كىي نفسيا الكاردة في القانكف الفرنسي،

 

                                                           

المتضمف اختصاصات  , 1998 جكاف 04ق المكافؽ ؿ 1419 صفر 08 المؤرخ في 03 98القانكف العضكم رقـ  1 - 
    05محكمة التنازع كتنضيميا كعمميا ـ 

 19981 جكاف 04ق المكافؽ ؿ 1419 صفر 08 المؤرخ في 03 98 القانكف العضكم رقـ   - 2
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                                  المبحث الثاني

                  عالقة استقاللية القضاء اإلداري بدولة القانون

     يشكؿ كجكد قضاء مستقؿ إحدل أىـ الدعامات األساسية لقياـ دكلة ألقانكف كعمى استقالؿ 
القضاء يتكقؼ الكجكد الفعمي لبقية مقكمات دكلة ألقانكف فال قيمة لمدستكر كال لمبدأ الفصؿ بيف 

ألسمطات كال لإلعالف عف الحقكؽ كالحريات ألفردية إال بكجكد رقابة قضائية تضمف احتراـ 
كتضمف ممارسة كؿ سمطة كظائفيا في حدكد مبدأ فصؿ .أحكاـ الدستكر كبقية القكاعد القانكنية 

بيف ألسمطات كتضمف حماية الحقكؽ كالحريات ألفردية كال قيمة ليذه الرقابة القضائية إال إذا 
 كاف القضاء المستقؿ يمارسيا

     كمف ىنا تبدك الحاجة إلى ضركرة ضبط مفيـك استقاللية القضاء كمف ثـ التطرؽ إلى 
 .الضمانات التي تكفؿ ىذه االستقاللية 

 :مفيوم استقاللية القضاء: المطمب األول

     يعد استقالؿ القضاء نتيجة طبيعية لمبدأ الفصؿ بيف السمطات الذم يقتضي أف تمارس 
 1.كؿ سمطة عمميا بمنأل عف تأثير كنفكذ السمطة األخرل

   كاستقالؿ القضاء شرط أكلي كميـ إلرساء دكلة ألقانكف كيقصد بو عدـ خضكع القضاة في 
ممارستيـ لعمميـ لسمطاف أم جية أخرل، كاف يككف عمميـ خالصا إلقرار الحؽ كالعدؿ، 

 2.خاضعا لما يمميو عمييـ القانكف دكف أم اعتبار آخر

القضاء مف قبؿ سمطة أخرل، كالسمطة      كما يقصد بو عدـ جكاز التدخؿ في عممو أم
التنفيذية أك السمطة ألتشريعية أك الصحافة كغيرىا مف كسائؿ اإلعالـ بيدؼ التأثير عمى 

 .استقالليتو

ذا تحقؽ استقالؿ القضاء كسمطة فاستقالؿ القضاء اإلدارم نتيجة حتمية لذلؾ  .     كا 

                                                           
. 09،ص 2003، الطبعة األكلى، دار الريحانة، الجزائر،2002-1962 عمار بكضياؼ،النظاـ القضائي الجزائرم  -  1
 11  المرجع نفسو، ص2 في الجزائر دراسة كصفية تحميمية مقارنة ط اإلدارمعمار بكضياؼ، القضاء  -  2
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    إف السمطة القضائية ضماف أساسي الحتراـ القكانيف كالنظـ كتطبيقيا فعميا كعمى كجو 
 .صحيح

       فدكلة القانكف ال تعني خضكع الجميع لمقانكف كعمى قدـ المساكاة فقط، بؿ تتطمب أيضا 
مراقبة تطبيؽ ىذا القانكف كمنع أم انحراؼ أك تعسؼ في استعمالو كالتصدم لكؿ المنازعات 

عمالو  .المترتبة عف تطبيقو كا 

    كمف ىنا يعد دكر السمطة القضائية دكرا أساسيا في التكريس الفعمي لدكلة القانكف، باعتبارىا 
 .السمطة المخكلة بمراقبة احتراـ القانكف كتطبيقو كمنع أم انتياؾ أك تجاكز لو

    كعمى ضكء ما سبؽ فاف استقالؿ القضاء كالقاضي ىما مفيكماف متكامالف كالزماف لصيانة 
مبدأ الشرعية،كإلشاعة العدالة عف طريؽ تحقيؽ أمنية المتقاضيف في تأميف الظرؼ المؤاتي 

إذ ال مجاؿ لتحقيؽ ىذا االستقالؿ إال في ظؿ قكانيف تعزز السمطة القضائية، .لمدعكل العادلة
 .كتضمف تمايزىا عف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في إطار التعاكف بيف ىذه السمطات

   لقد بات راسخا في المجتمعات السياسية المتطكرة إف استقالؿ القضاء ىك عالمة مف 
 1.عالمات انتماء المجتمع إلى الديمقراطية، كالى دكلة القانكف

 :ضمانات استقاللية القضاء: المطمب الثاني

      يرل الفقياء إف استقاللية القضاء تقتضي إرساء ما يكفي مف الضمانات كىذه األخيرة 
تتأمف عمى مستكييف، االستقالؿ الشخص لمقضاة، كاالستقالؿ الكظيفي، فاالستقالؿ الشخصي 
لمقضاة يتأمف عمى أكثر مف صعيد ،كآلية اختيارىـ، كالحضانة التي يتمتعكف بيا السيما عدـ 

القابمية لمعزؿ، كالنظاـ المالي كاإلدارم الخاص بالترقية كالنقؿ كالتأديب كقكاعد الحياد في 
عدـ تحصيف أم عمؿ مف : أما االستقالؿ الكظيفي لمقضاء فيتأمف مف خالؿ. مكاجية الخصـك

                                                           
-2005لقاءات كمحاضرات، المركز العربي لتطكير حكـ القانكف كالنزاىة بالتعاكف مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  -1

. 16، ص2006
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أعماؿ سمطة الدكلة مف رقابة القضاء، كعدـ تدخؿ كؿ مف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في 
 1.عمؿ القضاء كضماف احتراـ حجية األحكاـ كتنفيذىا

 :االستقالل الشخصي لمقضاة: الفرع األول

بجياز القضاء مف بيف الركائز األساسية  (الشخصي )     يعتبر استقالؿ الجانب العضكم 
التي تضمف لمقضاة السير الحسف لمعمؿ القضائي، كتكرس لو جزءا مف االستقالؿ يمكف 

لمقضاة ممارسة عمميـ بكؿ استقالؿ شرط أف تككف العالقة بيف السمطة التنفيذية التي خكلت ليا 
صالحية تعييف القضاة، كالسمطة القضائية عالقة متكازنة مف حيث السمطات، كال يجب أف 

 2.تطغى سمطة عمى أخرل، كىذا ما يؤكد عميو مبدأ الفصؿ بيف السمطات

     إف مف أىـ العناصر التي يجب أف تتكفر في السمطة القضائية لضماف استقالليا ما حدده 
 :الفقياء مف مقكمات ضامنة تتعمؽ بالقاضي كتكمف في العناصر التالية

 .تعييف القضاة كحصانتيـ المينية -
 .النظاـ اإلدارم كالمالي لمقضاة -
 كجكد ىيئة قضائية عميا لإلشراؼ عمى عمؿ القضاة  -

  :البند األول  تعيين القضاة والحصانة المينية

     إف أىـ العكامؿ المؤثرة في استقالؿ القضاء كالقضاء اإلدارم بالخصكص ىي طريقة 
اختيارىـ إذ ال تزاؿ ىاتو العممية محؿ مناقشات كاالختالفات حكؿ الطريقة المثمى الختيارىـ بما 

 .يضمف قياميـ بمياميـ عمى أكمؿ كجو

   كبالرجكع إلى مختمؼ التشريعات كالقكانيف الكطنية الخاصة بكيفية اختيار القضاة، نجدىا ال 
 .نظاـ االنتخاب، كنظاـ التعييف: تخرج عف نظاميف أساسييف

                                                           
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية ،  والهدف واآلليات األسس تكامل في ، الحكم الراشدإلىمن دولة القانون ،سام دلة   -1

 .77،78 صمرجع سابؽ، ، 2014، العدد الثاني ،30المجلد ،والقانونية 

تحكالت "شيخي شفيؽ، انعداـ االستقالؿ الكظيفي لمقضاة في الجزائر، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانكف العاـ فرع - 2
. 15، ص2011-2010الدكلة، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، كمية الحقكؽ، 
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 تعتمد بعض الدكؿ في اختيار القضاة عمى :اختيار القضاة عن طريق االنتخاب - أ
 .االنتخاب العاـ المباشر أك غير المباشر ليـ

أك مف طرؼ ىيئات معينة كالمجمس النيابي مثال كتعد الكاليات المتحدة األمريكية النمكذج 
البارز في اعتماد ىذا النظاـ ككذلؾ بالنسبة لسكيسرا كبعض الدكؿ الشيكعية، كالصيف، كككريا 

 .الشمالية كاالتحاد السكفياتي سابقا

   كاالنتخاب يجسد نظريا ضماف استقاللية اختيار القضاة في مكاجية السمطة التنفيذية عكس 
 .طريقة التعييف الذم تتكلى فيو السمطة التنفيذية ميمة تعييف القضاة

  غير انو مف الناحية الفعمية قد يتأثر القاضي كينحاز لمجيات التي انتخبتو أك تأثير الكالءات 
 1.الحزبية كالسياسية

كيتـ االنتخاب عف طريؽ قياـ الشعب باختيار قضاتو عف طريؽ االقتراع العاـ أك عف طريؽ 
 :مجالس منتخبة مف الشعب، تتكلى اختيار القضاة كتتمثؿ أساليب ىذا النظاـ في 

 .يتـ االنتخاب بكاسطة السمطة التشريعية باعتبارىا تمثؿ ضمير األمة -
ما أف يككف االنتخاب أك االختيار عف طريؽ االقتراع العاـ - عمى درجة أك عمى .كا 

 .درجتيف ليككف القضاة محؿ ثقة المتقاضيف مف ناحية كاعتبارىا محققة لمبدأ سيادة الشعب
ما أف يترؾ االختيار عف طريؽ االنتخاب لمسمطة القضائية باعتبار إف رجاؿ  - كا 

السمطة القضائية اقدر مف غيرىـ عمى الدقة في االنتقاء كالتحرز في االختيار كالتعرؼ عمى 
 2.الكفاءات المؤىمة كالصالحة لمنصب القضاء، كاف لكؿ أسمكب حججو كأساليبو

: اختيار القضاة عن طريق التعين _ب

     يقـك نظاـ التعييف عمى تكلي السمطة التنفيذية عممية اختيار القضاة كتعيينيـ في مناصبيـ 
كذلؾ عمى اعتبار إف القضاء مف المرافؽ العامة لمدكلة، كبالتالي تعييف مكظفيو كتنصيبيـ 

                                                           
 الكضعية،المكتب الجامعي كاألنظمة اإلسالمينجيب احمد عبد اهلل الجبمي،ضمانات استقالؿ القضاء،دراسة مقارنة بالفقة - 1

. 34،ص 2007، مصر، طاإلسكندريةالحديث 
، كالتشريعات الكضعية، دراسات الشريعة اإلسالمية غاية، طرؽ اختيار القضاة، دراسة مقارنة بيف أكخالد عبد العظيـ - 2

 .108-92ص،ص 2009لمنشر كالبرمجيات، مصر،
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أما النمكذج .منكط بالسمطة التنفيذية، كىك ما تذىب إليو أغمبية النظـ القضائية في دكؿ العالـ
األكثر تطبيقا فيقـك عمى إجراء مسابقة عامة لكؿ مف تتكفر فييـ شركط ممارسة القضاء، يتـ 
اختيار الناجحيف منيـ لمقياـ بمياـ القضاء، كذلؾ بعد قضائيـ لفترة تككينية أساسية بمعاىد 

 1.خاصة بتككيف القضاة

       غير انو قد يعاب عمى نظاـ التعييف تدخؿ السمطة التنفيذية في شؤكف القضاء، فاف 
البعض اآلخر يرل في ذلؾ أىمية نظرا لما تممكو السمطة التنفيذية مف كسائؿ تمكنيا مف التأكد 

مف مدل تكافر الشركط كالمؤىالت في مف يتكلى منصب القضاء ككفاءتو العممية كالفنية، 
كسمعتو الشخصية، باإلضافة إلى أف عممية التعييف تبعد القاضي عف تأثير الكالءات الحزبية 

 .كالسياسية

     أف تأثير السمطة التنفيذية عمى تعييف القضاة، يمكف تالقيو مف خالؿ كضع قكاعد دستكرية 
كتشريعية تمكف مف ضماف استقالؿ القضاء، كإنشاء ىيئة قضائية عميا يتـ إشراكيا في جميع 

 .المسائؿ المتعمقة بالقضاء، مثؿ المجمس األعمى لمقضاء في النظاـ الجزائرم

ىك مف يتكلى تعييف - رئيس السمطة التنفيذية- كطبقا لمدستكر الجزائرم فاف رئيس الجميكرية
 03القضاة بعد مداكلة المجمس األعمى لمقضاء كباقتراح مف كزير العدؿ طبقا ألحكاـ المادة 

 2.مف القانكف األساسي لمقضاء

    كالتعييف في الجزائر يككف بعد النجاح في مسابقة كطنية لحاممي شيادة الميسانس في 
 مف 39الى37الحقكؽ أك شيادة معادلة ليا كفؽ الشركط المنصكص عمييا في المكاد مف 

 .2004القانكف األساسي لمقضاء لسنة 

يكمؿ ىذا النجاح بتعييف الناجحيف كطمبة قضاة بالمدرسة العميا لمقضاء، كبعد أف يتمقكا تككيف 
نظريا كتطبيقيا لمدة ثالث سنكات يتكج بالحصكؿ عمى شيادة المدرسة العميا لمقضاء، حينئذ يتـ 

تعينيـ لدم الجيات القضائية بمكجب مرسـك رئاسي بناء عمى اقتراح مف كزير العدؿ كبعد 
مداكلة المجمس األعمى لمقضاء، بمعنى إف رأم المجمس األعمى لمقضاء ىك إلزامي بالنسبة 

                                                           
مرجع اؿ  الكضعيةكاألنظمة اإلسالميالجبمي،ضمانات استقالؿ القضاء،دراسة مقارنة بالفقة نجيب أحمد عبد اهلل، الجبمي . د -1

 .35، صالسابؽ
الجزائرم .، المتضمف القانكف األساسي لمقضاء06/09/2004 المؤرخ في 11-04القانكف -2
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لمكصاية بالتالي فاقتراح كزير العدؿ يجب أف يككف مطابقا لمداكلة المجمس األعمى لمقضاء، 
 .كىك األمر الذم يعزز استقاللية السمطة القضائية

    كفي فرنسا يبدكا الكضع مشابيا بالجزائر، إذ يتمقى الطمبة القضاة تككيف عمى مستكل 
 .المدرسة الكطنية لمقضاء في فرنسا،كبعدىا يتـ تعيينيـ بعد مداكلة المجمس األعمى لمقضاء

 :الحصانة المينية لمقضاة_   ج 

   إف تأدية القضاة لمياميـ الدستكرية في تحقيؽ العدالة كحماية حقكؽ كحريات األشخاص لف 
يتحقؽ مف الناحية الفعمية إذا لـ يكفر لمقضاة اإلطار القانكني الذم يحمييـ مف أم تدخؿ في 

 .شؤكف كظيفتيـ

فإقرار حصانة مينية يتمتعكف بيا كالسيما عدـ القابمية لمعزؿ، كالنظاـ المالي كإلدارم الخاص 
 .بالترقية كالنقؿ كالتأديب، كقكاعد الحياد في مكاجية الخصـك

    إذ إف استقاللية السمطة القضائية تتطمب إحاطة القاضي بالحصانة التي تجعمو محميا مف 
أم تأثير كضغط خارجي قد يؤثر عمى ما يصدره مف قرارات كأحكاـ، كقد نصت عمى ذلؾ 

 .2016مارس 6 مف الدستكر الجزائرم المعدؿ بتاريخ 166المادة 

القاضي محمي مف كؿ أشكاؿ الضغكط كالتدخالت كالمناكرات التي قد تضر :" حيث جاء فييا
 1".بأداء ميمتو، كاك تمس نزاىة حكمو

 :كيمكف إجماال حصر عناصر ىذه الحصانة في ما يمي

 كيقصد بعدـ قابمة القاضي لمعزؿ، انو ال يجكز أبعاد :عدم قابمية القاضي لمعزل -1
القاضي مف ميامو سكاء بفصمو أك تكقيفو عف العمؿ أك إحالتو عمى التقاعد، إال في الحاالت 

 2.المحددة قانكنا

                                                           
 2016 مارس 06المعدؿ بتاريخ .1996لسنة - الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية-لدستكر ا-1
  مرجع سابؽ ، الكضعيةكاألنظمة اإلسالمي الجبمي،ضمانات استقالؿ القضاء،دراسة مقارنة بالفقة نجيب أحمد عبد اهلل. د- 2

 .42ص
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    إف حصانة القاضي كحمايتو مف العزؿ ال يعني عدـ إمكانية فصمو أك إبعاده ميما ارتكب 
مف أخطاء، بؿ ىك معرض لمعزؿ كالفصؿ مف تبيف انتياكو لمبادئ مينتو كشرفيا كتعديو عمى 

تأميف القاضي مف خطر التنكيؿ بو، كتعريض مستقبمو "لكائحيا كأنظمتيا، فمبدأ الحصانة ىك
لمضياع دكف اإلخالؿ بإحالتو لممحكمة التأديبية، عف أم أخطاء يرتكبيا كألىمية حصانة 

القاضي كعدـ عزلو، تعمد غالبية الدكؿ إلى جعمو مبدأ دستكريا، كتككيؿ ميمة عزؿ القضاة إلى 
ىيئات قضائية تشرؼ بنفسيا عمى ذلؾ، كدكف التدخؿ مف أية جية أخرل، كمثؿ ذلؾ المجمس 

 .األعمى لقضاء في الجزائر

    كالحقيقة أف ضمانو عدـ القابمية لمعزؿ إذا كانت تمثؿ عمى العمـك ضمانة ينبغي أف يتمتع 
بيا كؿ مف اكتسب صفة قاضي، أيا كاف مركزه كطبيعة القضايا، المعركضة عميو فاف حاجة 

  1القاضي اإلدارم أشد ليذه الضمانة اعتبارا لجممة مف المخاطر

     فأماـ القاضي اإلدارم يقؼ كبار مسؤكلية الدكلة الكزير األكؿ أك رئيس الحككمة كالكزير 
كالكالي كغيرىـ كيسالكف عف قرارات أصدركىا، ك لربما يصرح القضاء اإلدارم بعدـ مشركعية 
بعض القرارات اإلدارية تكريسا لدكلة القانكف، كضماف ىذه األجكاء كىذا المحيط كجب التفكير 

 2.في تحصيف القاضي كال يككف ذلؾ خارج مبدأ عدـ قابميتو لمعزؿ

 : النقل2

    ال يمكف إبعاد القضاة مف دائرة اختصاصيـ القانكنية كنقميـ لدائرة أخرل دكف مبرر قانكني 
 .أك استدعائيـ لمياـ أخرل غير قضائية دكف استشارتيـ أك مكافقتيـ

    فاالستقرار مف أكثر المبادئ أىمية بالنسبة لمقضاء كعميو فنقؿ القضاة بالطرؽ التعسفية 
السابقة الذكر تخمؽ نكع مف االضطرابات، ليـ كلعائالتيـ يمس باستقالليتيـ كعمى حد تعبير    

                                                           
جسكر  ، ، الطبعة األكؿاإلدارية النظرم لممنازعات اإلطار، القسـ األكؿ،اإلداريةعمار بكضياؼ، المرجع في المنازعات - 1

. 130،ص2013لمنشر التكزيع،الجزائر 
 .131-130، المرجع نفسو صاإلداريةعمار بكضياؼ،المرجع في المنازعات - 2
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األستاذ بكبشير محند أمقراف، فاف تخكؼ القاضي مف نقمو إلى جية قضائية أك إدارية أخرل 
  1.يمكف أف يؤدم إلى تفريغ مبدأ استقالؿ القضاء مف معناه الحقيقي

، المتعمؽ 2004 سبتمبر 06 المؤرخ في 12-04 مف القانكف العضكم 19      إذ تنص المادة 
بالمجمس األعمى لمقضاء عمى كيفيات نقؿ القضاة كفي جميع الحاالت ينظر في ممؼ النقؿ 
 .المجمس األعمى لمقضاء كىك ما يشكؿ مبدئيا ضمانة الستقرار القاضي كبالنتيجة الستقاللية

 مف القانكف السالؼ الذكر، فيتـ نقؿ القاضي بناء عمى رغبتو الشخصية متى 19   أما المادة 
كاف ذلؾ مبررا ككذلؾ يمكف نقمو بالنظر الكضعية الصحية آك حالتو العائمية بما يكفر لو 

 .االستقرار العائمي الذم سينعكس حتما عمى أداءه الكظيفي

كأيضا يمكف نقؿ القضاة العتبارات المصمحة أم بمعنى احتياجات الجيات القضائية كذلؾ 
 .لحسف سير العدالة كضمانا لممكرد البشرم ليا

 .كؿ ذلؾ يتـ تحت إشراؼ المجمس األعمى لمقضاء كبعد مداكالتو طبقا لمقانكف

 : المسؤولية التأديبية لمقضاةالثانيالبند 

    القاضي كباعتباره مكظفا لدل الدكلة، قد يرتكب حاؿ ممارستو لميامو لدل المرفؽ العمكمي 
 .لمقضاء، أخطاء تستحؽ إصالحيا

 .كفي دراستنا ىذه ستقتصر عمى المسؤكلية التأديبية لمقاضي أماـ المجمس األعمى لمقضاء

  :الدعوى التأديبية -1

في الجزائر يباشر كزير العدؿ الدعكل التأديبية ضد القضاة، فالقاضي الذم يرتكب إحدل 
جرائـ القانكف العاـ أك يرتكب خطأ مينيا يككف عرضة لممسائمة كتطبؽ عميو العقكبات 

   2المنصكص عمييا في القانكف األساسي لمقضاء

                                                           
. 86،ص 2005، ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عكنكف، الجزائر،4ط القضائي الجزائرم،،بكبشير محند أمقراف النظاـ - 1
 .76بكيشير محند أمقراف، مرجع سابؽ،ص - 2
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كؿ فعؿ أك امتناع يرتكبو "      يعرؼ الخطأ التأديبي في نظر سميماف محمد الطماكم بأنو
مف المالحظ أف ىناؾ تناقض بيف فكرة استقالؿ القضاء " العامؿ كيجافي كاجبات منصبو

كمسائمة القضاة تأديبيا إذ أف معنى االستقالؿ يعني عدـ المسؤكلية، كالمسؤكلية تعني 
كالتفتيش، لكف في الحقيقة كال مف االستقالؿ كالمسؤكلية يكمؿ كؿ منيا .الخضكع لمرقابة

 .األخر فاستقالؿ القضاء إذا كاف يعني مف جية

كضع السمطة القضائية في المكانة الالئقة، فاف سمك المكانة يفرض عمى القضاة التحمي 
خضاعيـ لنظاـ تأديبي محدد إف ىـ خالفكا ىذا السمكؾ  1.بسمكؾ معيف كا 

    كحتى ال تككف ىذه اإلجراءات، كسيمة تيدد استقالؿ القاضي ككرامتو، فقد أحاط المشرع 
 .خطأ جسيما"الرتكابو " إيقافو" الجزائرم ىذه اإلجراءات بضمانات تتمثؿ مثال في حالة

عدـ إمكاف نشر ىذا الكقؼ، االستمرار في تقاضي مرتبو خالؿ مدة ستة أشير، كجكب  -
 2الفصؿ في الدعكل التأديبية خالؿ األشير الستة إعادة القاضي الى كظيفتو بقكة القانكف

 .، ميمة استقرار كاالستقالؿ الكظيفي لمقضاء إلى المجمس األعمى لمقضاء155لقد بينت المادة 

يقرر المجمس األعمى لمقضاء طبقا لمشركط التي يحددىا القانكف ،تعييف القضاة كنقميـ :" يقكليا
كسير سمميـ الكظيفي، كيسير عمى احتراـ أحكاـ القانكف األساسي لمقضاء كعمى رقابة انضباط 

 ".القضاة تحت رئاسة الرئيس األكؿ لممحكمة العميا

 ترقية القضاة: 

      لقد نصت جميع التشريعات الحديثة عمى إحاطة ترقية القضاء بالمجمس القضائي، فإذا 
أك كمت ترقية القضاة لمسمطة التنفيذية فإنيا قد تتعمد عدـ إدراج الدرجة األعمى كمخصصاتيا 

 .ألم قاضي ال ترغب في ترقيتو

                                                           
 .152-150ص  مرجع سابؽ عماد بكضياؼ، النظاـ القضائي الجزائرم،-1
 صديؽ،الكافي في شرح القانكف الدستكرم الجزائرم،الجزء الثالث، الطبعة الثالثة ديكاف المطبكعات الجامعية، أككزم ؼ -2

 .156،ص 2004الجزائر،
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كالترقية في معظـ الدكؿ التي تأخذ بازدكاجية القضاء فإنو تكلى ميمة ترقية القضاة إلى المجمس 
األعمى لمقضاء، فقد أك كؿ المشرع الجزائرم ميمة فحص ممفات المترشحيف لمترقية طبقا 

 . مف القانكف العضكم المتعمؽ بالمجمس األعمى لمقضاء20ألحكاـ المادة 

 مف القانكف األساسي لمقضاء، نجدىا قد ضبطت قكاعد الترقية 51كبالعكدة إلى أحكاـ المادة 
 مف 53 ك52عمى أساس المجيكد الكمي كالنكعي الذم يبذلو القضاة أما نص المادتيف . لمقضاة

القانكف األساسي لمقضاء فتنص عمى كيفيات تنقيط القضاة كالجدير بالذكر أف ميمة التنقيط 
مترككة لمقضاة حسب الجية القضائية دكف تدخؿ مف كزارة العدؿ كلذلؾ فالتنقيط يتكاله 

كقد فتح المشرع لمقضاة الحؽ في التنظيـ حكؿ تنقيطيـ . المسؤكليف المباشريف ليؤالء القضاة
 . مف القانكف األساسي لمقضاء33أماـ المجمس األعمى لمقضاء طبقا ألحكاـ المادة 

 .     كعميو تبدك ضمانات استقاللية القضاء في مكضكع الترقية فعالة

 .كفي فرنسا أيضا تبدك سمات الترقية فعالة في الحفاظ عمى نزاىة إجراءات الترقية

    كما أف ىذه السمات الخاصة بالنظاـ الفرنسي كالتي مف الممكف أف تقدـ كنمكذج في دكؿ 
معينة ىي خدمات التفتيش القضائي، كتقـك ىذه الكحدة بشكؿ أساسي بدكر يجعؿ القضاة 

كما أف رئيس خدمات التفتيش القضائي ىك أيضا عضك في لجنة . يتحممكف مسؤكلية عمميـ
الترقية، كبالتالي فالمعرفة التي تحصؿ عمييا ىذه الكحدة أثناء قياميا بدكرىا في ىذه الخدمات، 

يككف ليا دكر في اعتبارات الترقية إف ىذه الخاصية تعد أحد السمات التي يمكف أف تتخذ 
 .كنمكذج لكسيمة تضمف كؿ مف النزاىة كالمسؤكلية في اتخاذ قرارات الترقية

كيتـ تقسيـ كتنقيط القضاة في فرنسا، مف طرؼ رؤساء الييئات القضائية بناءا عمى الكظيفة 
 1.العامة، الميارات القضائية كالتقنية، كقدرات التنظيـ كالتسيير كأخيرا التزاـ ك االحترافية

 :البند الثالث االستقالل المالي واإلداري والفني

 النظام اإلداري والمالي لمقضاة: 

                                                           
 .78-76ص،ص 2011.الجزائر-  السمطة القضائية بيف الجزائر كفرنسااستقالليةضمانات - سفياف عبدلي- 1
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    يعتبر القاضي مكظفا يخضع لنظاـ إدارم معيف، سكاء مف حيث تعينو أك تحكيمو أك 
ترقيتو، أك مف حيث حقكقو الكظيفية كالمرتبات كالعالكات كالضماف االجتماعي كقد يحدث أف 
يككف ليذه القضايا تأثير عمى عممو كما يصدره مف قرارات كأحكاـ عند الفصؿ في النزاعات 

 .كذلؾ بفعؿ عدـ اطمئناف القاضي كقمقو عمى مساره الميني كمكسبو المادم.المطركحة عميو

    كعميو كجب أف تشمؿ ىذه العناصر المتعمقة بالمسار الميني لمقاضي بضمانات حتى 
 .يتحقؽ استقاللو العضكم كيتجرد مف أم تأثير عميو

    كالى جانب المسار الكظيفي لمقضاة فاف لمجانب المادم ىك اآلخر األىمية الكبرل في 
ضماف استقاللية السمطة القضائية كنزاىتيا لذا فانو مف الالـز اف تستغؿ السمطة القضائية 
بميزانية خاصة بما تضمف بيا سير جياز العدالة، كضماف العيش الكريـ كالالئؽ لرجاؿ 

 .القضاء

    كعمى الرغـ مف تبعية السمطة القضائية مف حيث مكاردىا المالية لمجياز التنفيذم مف 
الناحية العممية في العديد مف الدكؿ فانو غالبا ما يخصص لرجاؿ القضاء سمـ أجكر كعالكات، 
تراعى مينة القاضي كالمكانة التي يجب أف يككف عمييا في المجتمع كذلؾ طبقا السمؾ كظيفي 

خاص بالقضاة بحيث ال يخضعكف لمقانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية، الشيء الذم 
 .اعتمدتو الجزائر

  كما أف أىمية المينة تفرض عمى القاضي أف يظير بمظير الئؽ في المجتمع، األمر الذم 
يضمف ليـ حياة كريمة كيمبي احتياجاتيـ . يتطمب تخصيص سمـ ركاتب خاص برجاؿ القضاء

  كأبعادىـ عف أم شبية فساد أك رشكة1المادية بما يضمف استقالليـ كنزاىتيـ في أداء مياميـ

 يعتبر مف األساسيات التي تفرضيا فعالية استقالؿ القضاء، كىك : االستقالل المالي
يعني استقالؿ ىذه السمطة بميزانية خاصة كمف المفركض حسب معظـ النظـ أف كزير 
العدؿ يمثؿ السمطة القضائية لدل السمطة التنفيذية كما يمثميا أماـ السمطة التشريعية 

 .    عند مناقشة الميزانية، كيقـك باقتراح الميزانية الخاصة بكزارة العدؿ

                                                           
 .54نجيب أحمد عبد اهلل،مرجع سابؽ،ص .د- 1
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 يقصد باالستقالؿ الفني، استقاللية القاضي في إصدار القرارات ككتابة :االستقالل الفني 
أحكامو فال يمكف التدخؿ كتغيير منطكؽ الحكـ أك القرارات الصادرة مف القاضي مف قبؿ أم 

شخص إال إذا اتبعت الطرؽ القانكنية بالطعف فيو، أماـ المحاكـ ذات الدرجة األعمى مف 
المبادئ األساسية بشاف استقالؿ السمطة " المحكمة التي أصدرت القرار كذكر ذلؾ في إعالف 

ال يجكز أف تحدث آية تدخالت غير الئقة أك ال مبرر ليا في ):، في نص البند الرابع"القضائية
كما  (اإلجراءات القضائية كال تخضع األحكاـ القضائية التي تصدرىا المحاكـ إلعادة النظر

القاضي محمي مف كؿ أشكاؿ  ) منو عمى أف 166نص الدستكر الجزائرم عمى ذلؾ في مادتو 
 1.(الضغكط كالتدخالت كالمنازعات التي قد تضر بأداء ميمتو، أك تمس نزاىة حكمو

 إف الحياد مركز قانكني يككف فيو القاضي بعيدا عف التحيز لطريؽ :البند الرابع حياد القضاء
 أك خصـ عمى حساب أخر

ذا كاف استقالؿ القاضي في حكمو عف التأثيرات كالضغكط الخارجية يعد مف أىـ        كا 
ضمانات التقاضي التي تبعث االطمئناف في نفكس المتقاضيف، فاف عدالة الحكـ تتطمب عدـ 

 .بمركزه االجتماعي كمعتقداتو الفكرية أثناء أداء عممو القضائي. تأثر القاضي

 إف نجاعة الضمانات السالفة الذكر العضكية :وجود ىيئة قضائية تشرف عمى جياز القضاء
منيا أك المكضكعية كالتي تشكؿ دعائـ استقاللية القضاء، تتكقؼ كبشكؿ كبير عمى طبيعية 
الجية أك الييئة القائمة بيا، فإذا أك كمت مياـ تعييف القضاة كاإلشراؼ عمى مسارىـ الميني 

 لمجيات خارج السمطة القضائية، كالسمطة التنفيذية مثال،

فاف مجاؿ التأثير في عمؿ القضاة يزدادػ كيتقمص بالمقابؿ مبدأ استقالليتيـ في أداء مياميـ، إذ 
أف إشراؼ ىيئة إدارية عمى مسائؿ القضاة ك كظائفيـ قد يفتح المجاؿ ليذه الييئات التأثير عمى 

 .مياـ القاضي كالتدخؿ فييا كبالتالي المساس بمبدأ استقاللية القضاء

                                                           
     مكقع األمانة العامة لمحككمة الجزائرية www.joradp.dz ،. لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية1996دستكر  -1
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    فقد اعتمدت العديد مف الدكؿ إلى كضع جميع المسائؿ المتعمقة بتعييف القضاة كمسارىـ 
الكظيفي كالميني تحت إشراؼ ىيئة قضائية عميا، تككف ليا صالحية اإلشراؼ عمى عمؿ 

 .القضاة، تعينيـ، متابعة مسارىـ الميني، تككينيـ ، كتكلي نظاميـ التأديبي

كمف أمثمة ىذه الييئات المشرفة عمى عمؿ القضاة، المجمس األعمى لمييئات القضائية في 
، ككذا المجمس األعمى لمقضاء بالجزائر 1969 سنة 82: مصر، كالمنشأ بمكجب القانكف رقـ

لكاحدة مف أىـ .  حيث أسس الدستكر الجزائرم ككما ىك الحاؿ في فرنسا1.كالمكرس دستكريا
المؤسسات الدستكرية في الجميكرية كىك المجمس األعمى لمقضاء، كذلؾ دعما الستقاللية 

عمى إف :  منو166السمطة القضائية كتكليو إدارة المسار الميني لمقضاة، حيث تنص المادة 
القاضي محمي مف كؿ أشكاؿ الضغكط كالتدخالت كالمناكرات التي قد تضر بأداء ميمتو أك 

 مف نفس الدستكر، كبالمقابؿ تصرح بمسؤكلية القاضي أماـ 167تمس نزاىة حكمو أما المادة 
المجمس األعمى لمقضاء عف كيفية قيامو بميمتو حسب األشكاؿ المنصكص عمييا في 

 2.القانكف

 :لمقضاة (الوظيفي)االستقالل الموضوعي : الفرع الثاني

 .     إف االستقالؿ الكظيفي لمقضاة يعتبر ضمانة أخرل مف ضمانات استقاللية القضاء

كمفاد ىذه الضمانة أف يستقؿ القضاء باختصاصات معينة ك حصرية ال يمكف لمسمطتيف 
التشريعية كالتنفيذية أف تتدخؿ بتمؾ االختصاصات سكاء بمباشرتيا أك التعقيب عمى عمؿ 

السمطة القضائية بإصدار القكانيف أك القرارات التي مف شأنيا إيقاؼ تنفيذ أحكاـ المحاكـ أك 
 .التحقيؽ في تمؾ األحكاـ

كضمف ىذا المفيـك فاف االستقالؿ الكظيفي يكجب كحدة النظاـ القضائي كعدـ إنشاء محاكـ 
مؤقتة أك استثنائية أك خاصة، بؿ يجب أف يككف النظاـ القضائي مكحدا ماسكا بزماـ السمطة 
القضائية بمفرده كذلؾ ككنيا تتمتع بالكالية العامة عمى األشخاص كاألمكاؿ جميعا كليا حؽ 

 .الفصؿ في المنازعات كافة

                                                           
 مرجع سابؽ.الجزائرم مف الدستكر 167الى- 156المكاد - 1
. 252بكبشير محمد أمقراف، مرجع سابؽ،ص - 2
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     كاالستقالؿ الكظيفي لمقاضي ال يقؿ عف االستقالؿ الكظيفي لمقضاء، لذا يجب أف يككف 
 .عمؿ القاضي منحصرا بالعمؿ القاضي فقط كال يجكز لو مزاكلة أم عمؿ أخر بجانبو

 :كعميو يمكف أف نجمؿ ىذه الضمانة في العناصر التالية -
 .عدـ تحصيف أعماؿ السمطتيف التشريعية كالتنفيذية مف الرقابة القضائية -1
 . عدـ تدخؿ كؿ مف السمطتيف في عمؿ السمطة القضائية -2
 . ضماف احتراـ حجية األحكاـ كتنفيذىا -3

 :البند األول عدم تحصين أعمال السمطة التشريعية والتنفيذية من الرقابة القضائية

 :الرقابة عمى السمطة التشريعية - أ

       إف دكر السمطة التشريعية سف القكانيف كعمى القضاء إف يطبقيا، األمر ليس بسيطا عمى 
ىذا النحك، فال يمكف الفصؿ الصاـر بيف السمطتيف كىذا ما يحقؽ نكعا مف التفاعؿ بينيا، 

كالمشرع قد يصدر نصا قانكنيا متعارضا مع النصكص الدستكرية، أك يصدر نصا غامضا أك 
كجكد فراغ تشريعي ناتج مف صمت المشرع، كؿ ىذه االحتماالت التي قد تحدث فما ىك مكقؼ 
القاضي اإلدارم في كؿ حالة، خاصة انو ممزما بمبدأ التدرج القانكني كالتي تعني عدـ معارضة 

 .كمخالفة القاعدة الدنيا لمقاعدة األعمى منيا

    كعميو فالقضاء ممـز بتطبيؽ كصيانة مبدأ التدرج القانكني  ببسط رقابتو عمى القكاعد 
 .القانكنية الصادرة

ففي .      كالقاضي مختص اختصاصا أصيال في عممية الرقابة عمى سمكا القكاعد الدستكرية
الدكؿ التي تتبنى الرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف تككؿ ميمة الرقابة إلى ىيئة قضائية 
أك شبو قضائية لككف ميمتيا إلغاء القكانيف المخالفة لمقكانيف األعمى مرتبة منيا  كبالتالي ال 

كعمى العمـك فإف الرقابة . يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ تفعيؿ ىذه القكانيف  كتطبيقيا في الدكلة
عمى أعماؿ السمطة التشريعية في نظاـ القضاء المزدكج ال تصؿ إلى مرحمة الرقابة عمى 

 . القكانيف مف طرؼ السمطة القضائية
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ألنيا تعتمد في عممية الرقابة عمى دستكرية القكانيف عمى مجالس خاصة كفؽ مراحؿ مختمفة 
تتمثؿ في الرقابة السابقة كالرقابة الالحقة لصدكر القانكف مما يجعؿ معو، احتماؿ صدكر قكانيف 

 . تتعارض مع القكانيف األعمى منيا درجة شبو معدكمة

عادة تتككف مف خميط مف القضاة كالخبراء القانكنيف . ىذه المجالس تسمى المجالس الدستكرية
 .كاألساتذة االكادمييف في القانكف

 : ب الرقابة عمى السمطة التنفيذية

    تعتبر السمطة التنفيذية في عالقتيا مع السمطة القضائية، أكثر تكترا منيا عمى مستكل 
عالقتيا بالسمطة التشريعية، فالجياز التنفيذم ىك المشرؼ  عمى إدارة القضاء كىذا في غالب  

أك عمـك الدكؿ التي تأخذ بازدكاجية القضاء كفي نفس الكقت فاف اإلدارة ىي المشرفة عمى 
 .تنفيذ أحكاـ القضاء كالقضاء اإلدارم بالخصكص

     ففي الظركؼ العادية ال يمكف كػػأصؿ عاـ أف تتدخؿ السمطة التنفيذية في أعماؿ السمطة 
القضائية في نفس الكقت لمسمطة القضائية اختصاص أصيؿ  في الرقابة القضائية عف أعماؿ 
اإلدارة عف طريؽ الدعكل المرفكعة أماميا ، إذ كمبدأ  عاـ الرقابة القضائية ال تككف تمقائية 
نما تككف بمكجب رفع الدعكل مف  المتضرريف  مف النشاط اإلدارم سكاء قرارات إدارية أك  كا 

كيستثنى مف الرقابة القضائية بعض  األعماؿ خصصيا المؤسس الدستكرم  أعماؿ مادية،
 .بحصانة لصالح رئيس الجميكرية كأعماؿ السيادة

كتسمى أيضا أعماؿ الحككمة، كتتمثؿ في عالقة السمطة التنفيذية بالسمطة : أعمال السيادة
 .التشريعية كالعالقات الدكلية

إف ىذه األعماؿ تصدر مف السمطة التنفيذية، كال تخضع لرقابة القضاء عمكما، كال تككف محال 
 .لإللغاء أك التعكيض أك كقؼ التنفيذ،، أك فحص المشركعية

 :في مجاليف أساسيف- كما يتجمى مف  قضاء مجمس الدكلة الفرنسي- كتظير أعماؿ السيادة
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 كيقصد بيا كؿ األعماؿ المتعمقة بتنظيـ :عالقة السمطة التنفيذية بالسمطة التشريعية1-
العالقة بيف السمطة التنفيذية كالسمطة التشريعية، مثؿ إعداد الحككمة لمشاريع القكانيف، 

 .كعرضيا عمى البرلماف

 .قرار  حؿ المجالس  النيابية -

 .وفي العالقات الدولية مثل األعمال المتعمقة بإعداد المعاىدات الدولية-  2

كبالرجكع إلحكاـ القضاء اإلدارم في فرنسا كمصر كالجزائر أيضا، يمكف باف نحدد قائمة      
 :تشتمؿ عمى المجمكعات التالية. أعماؿ السيادة

كىي مجمكعة األعماؿ التي تكضع في قمة :  األعمال المنظمة لعالقة الحكومة بالبرلمان_
أعماؿ السيادة كتشمؿ األعماؿ التي تقـك بيا الحككمة في عالقتيا بالسمطة التشريعية طبقا 

 1.لمدستكر

 كىي تشمؿ األعماؿ :األعمال التي تتصل بعالقة الحكومة بالدول والييئات األجنبية_ 
 .المتعمقة بالنشاط الدبمكماسي مع الخارج كالعالقات الدكلية

 كىي الطائفة الثالثة مف أعماؿ السيادة،كنالحظ إف :األعمال والعمميات المتصمة بالحرب_
بعض الفقو الفرنسي يدخميا في عمـك الطائفة الثانية المتصمة بعالقة الحككمة بالدكؿ 

 .األجنبية

 كىي تمؾ اإلجراءات التي تتخذىا الحككمة :بعض األعمال المتصمة بأمن الدولة الداخمي_ 
 .لمحفاظ عمى سالمة الدكلة مف الناحية الداخمية كحماية األمف القكمي

 :البند الثاني عدم تدخل كل من السمطتين في عمل السمطة القضائية

تعمؿ الدكلة الديمقراطية عمى الفصؿ بيف السمطات باعتبار ذلؾ ضمانة مف ضمانات      
الحرية مف خالؿ الرقابة المتبادلة لكؿ سمطة عمى األخرل كيجب أال تباشر السمطة التنفيذية مع 

فة قضائية، أك مالقضاء أساليب الترغيب أك الترىيب، كال يجكز لمسمطة التنفيذية أف تباشر كظ
                                                           

م بمنشكرات الحؿ- مبدأ المشركعية كتنظيـ القضاء اإلدارم–الكتاب األكؿ - القضاء اإلدارم- محمد رفعت عبد الكىاب.د- 1
 .243-236، بيركت لبناف،ص 2003ط. الحقكقية
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 أما في الجزائر فاف أىـ ضمانة الستقاللية القضاء 1.تؤثر عمى القاضي لمحكـ عمى نحك معيف
تتحقؽ مف خالؿ استقالؿ المجمس األعمى لمقضاء،فكمما كاف المجمس مستقال، كاف ذلؾ دليال 
عمى استقالؿ القضاء كعمال بمبدأ الفصؿ بيف السمطات يجب عمى السمطة التشريعية تنفيذ 
األحكاـ كالقرارات كاألكامر التي يصدرىا القضاء كتأكيدا ليذا الكاجب فقد تضمف مشركع 

لذلؾ يجب أف ال تتدخؿ السمطة . منو عمى ذلؾ (39)اإلعالف العالمي الستقالؿ القضاء المادة 
التشريعية في اختصاصات السمطة القضائية  كالعكس فال يجكز لمسمطة التشريعية أف تستخدـ 
سمطتيا في إصدار التشريعات التفسيرية التي تصدر تفسيرا لتشريع سابؽ بقصد الضغط عمى 

 2.القاضي عند إصدار حكمو في قضية معينة بذاتيا

 إف األصؿ في تطبيؽ مبدأ :تدخل السمطة التشريعية وتأثيرىا عمى السمطة القضائية: أوال 
استقالؿ القضاء يقضي عدـ تدخؿ السمطة التشريعية بأعماؿ القضاء، كيقصد بعدـ التدخؿ ىك 

عدـ التدخؿ السمبي أم التدخؿ غير المستند إلى أم تخكيؿ، بما أف الدستكر ينظـ السمطة 
القضائية بصكرة إجمالية تاركا التفاصيؿ لممشرع العادم فاف تدخمت السمطة التشريعية استنادا 

إلى ىذا التخكيؿ فاف تدخميا يككف ايجابيا، كالفرؽ كاضح بيف التدخؿ السمبي الذم يمس 
ليذا المبدأ، كيشترط -  بحسب األصؿ–استقالؿ القضاء في حيف أف التدخؿ االيجابي ال يمس 

 :أف تتقيد السمطة التشريعية كتمتـز بالشركط اآلتية

 أف يتقيد المشرع بالمبادئ الدستكرية المنصكص عمييا صراحة اك تمؾ الثابتة باألصكؿ _ أ   
الدستكرية كالمستقرة بالضمير اإلنساني، لذا يجب أف ال يتعدل دكر المشرع حدكد التنظيـ بما 
يمس أك يتجاكز مبدأ استقالؿ القضاء، كأكضح األمثمة عمى مثؿ ىذا التجاكز تككف بما يعرؼ 
بإعادة التنظيـ التي ال يقصد منيا إصالح الجياز القضائي بقدر ما يككف اليدؼ منيا إقصاء 

 .بعض القضاة مف مناصبيـ أك إلغاء بعض جيات القضاء

يجب إال يقتطع المشرع جزء مف الكظيفة القضائية كيسندىا إلى جيات أخرل غير قضائية _ ب
 .أك يمنع القضاء مف النظر ببعض المنازعات

                                                           
. 13مرجع سابؽ، ص- ضمانات استقالؿ القضاء- نجيب أحمد عبد اهلل الجبمي- 1
. 18المرجع نفسو، ص ،نجيب احمد عبد اهلل الجبمي - 2
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 يجب أف يصدر القانكف المنظـ لعمؿ السمطة القضائية بناء عمى اقتراح أك مشكرة رجاؿ _ج
 .القضاء كىك ما يستكجبو مبدأ استقالؿ القضاء

كخالصة القكؿ إف السمطة التشريعية تمتنع مف التدخؿ بشؤكف كاختصاصات السمطة القضائية 
فال يجكز ليا الفصؿ في المنازعات أك إصدار تشريع يحدد كجو الفصؿ في قضية معينة أك 
التدخؿ بشاف القرارات القضائية في المسائؿ المحسكمة كإصدار قرارات العفك الشامؿ كنبيف 

أدناه بعض األمثمة لتدخؿ السمطة التشريعية بعمؿ القضاء مما يشكؿ انتياكا لمبدأ الفصؿ بيف 
 :السمطات

  كاف يناقش مشركع قانكف  (البرلماف ) إف مجمس العمـك البريطاني 1907حدث عاـ
تطبيؽ عقكبة اإلعداـ كأثناء ذلؾ تحدث نائب عمالي عف قضية محؿ نظر أماـ القضاء 

 .، كتـ تكجيو المـك إلى النائب لتدخمو بعمؿ القضاء(آدمز)لشخص يدعى 
  في الياباف قررت المجنة القضائية لمجمس النكاب الياباني التحقيؽ في قضية منظكرة أماـ

القضاء ككنيا تيـ الرأم العاـ، إال أف جمعية قضاة المحكمة العميا كجيت كتابا لرئيس مجمس 
 .النكاب احتجت فيو عمى التدخؿ في عمؿ القضاء

 رغـ أف مبدأ استقالؿ القضاء تنص :تدخل السمطة التنفيذية وتأثيرىا بالوظيفة القضائية: ثانيا
عميو نصكص كالقكانيف، كرغـ أف الدساتير عادة ما تنص عمى الفصؿ بيف السمطات، إال أف 
كؿ ىذا ال يمنع أك يحكؿ دكف أف تمارس السمطة التنفيذية إشكاال متعددة مف التدخؿ كالتأثير 
 .  بالقضاء، سكاء بأعضاء السمطة القضائية تارة أك بعمؿ القضاة أك الكظيفة القضائية تارة أخرل

      قد تمارس السمطة التنفيذية دكرا في التأثير بالعمؿ القضائي كتكجييو كجية معينة، فقد 
يككف مف مصمحة الحككمة أك أحد رجاليا إصدار قرار قضائي معيف أك بالعكس فقد يككف مف 
غير مصمحتيـ إصدار قرار قضائي معيف كلكف التأثير قد ال يككف كاضحا أك عمنيا بؿ مستترا 
بأساليب مختمفة، منيا أف يتـ إلزاـ المحاكـ ك القضاة بمكافاة كزارة العدؿ أك إحدل مؤسسات 
الحككمة بصكر مف الدعاكل المدنية كالجنائية التي ترفع عمى شخصيات ىامة مسؤكلة فكر 
تقديميا، أك مف خالؿ قدرة كزير العدؿ بنقؿ الدعاكل مف محكمة إلى أخرل أك مف مكاف إلى 
آخر، أك مف خالؿ تسمية العديد مف القضايا بقضايا الرأم العاـ التي أصبحت عممية نقضيا 

مف المحاكـ العميا أمرا مألكفا في أكثر مف مرة، بؿ كتتعرض النتقادات رؤساء الدكؿ 
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كالحككمات كالصحؼ األجنبية، كما نجـ عنو تجريد سائر المحاكـ كالقضاة مف الشعكر 
باالستقالؿ، كمف شؿ قدرتيـ الكاممة عمى مقاكمة الضغكط التي قد تمارس عمييـ، إذ خمقت 
تمؾ األساليب مصمحة ظاىرة لمقضاة في اتقاء غضب السمطة التنفيذية ممثمة بكزارة العدؿ 

كسكاىا، األمر الذم يجعؿ القاضي قادرا عمى إصدار الحكـ في أية قضية مف القضايا بغير 
ميؿ حتى عندما ال يكجد عميو ضغط مف أحد، مما جعؿ القضاء كأنو مرفؽ إدارم تابع لمسمطة 

 .التنفيذية يفتقر إلى االستقالؿ

 إف استقالؿ القضاء يقضي باحتراـ األحكاـ الصادرة مف :ضمان احترام حجية األحكام وتنفيذىا
ذا كاف القضاء ىك أداة الدكلة في تنفيذ . القضاء كتنفيذىا كعدـ االمتناع أك تعطيؿ تنفيذىا كا 

. القانكف، لذلؾ فيك األداة التي يتحقؽ بيا مبدأ سيادة القانكف الذم يسكد كؿ دكلة ديمقراطية
لذلؾ تنص معظـ القكانيف لمدكؿ المختمفة عمى أف السمطة القضائية ىي المنكط بيا تنفيذ 

األحكاـ الصادرة مف القضاء بؿ ككؿ السندات التنفيذية التي يعترؼ بيا القانكف  كما يجب 
عمى السمطة التنفيذية احتراـ حجية األمر المقضي بو التي أضحت في كؿ التشريعات مف 

أف قرار القاضي أك الحكـ يتمتع بنكع مف . النظاـ العاـ كيقصد بحجية الشيء المقضي بو
الحرمة بمقتضاىا تمتنع منافسة ما حكـ بو في دعكل جديدة كيترتب عمى ذلؾ اف الحكـ 
القضائي عنكاف الحقيقة، فالحجية تيدؼ في الكاقع إلى ضماف استقرار الحقكؽ كالمراكز 

القانكنية التي أكدتيا أحكاـ القضاء كبالتالي يمتنع عمى المحكمة أف تتعرض لما سبؽ الفصؿ 
فيو، كعمى ذلؾ يجب عمى السمطة التنفيذية مساعدة السمطة القضائية في تنفيذ األحكاـ 

، كلقد اقر المشرع الجزائرم بالغرامة التيدية ككسيمة غير 1القضائية بإشراؼ قاضي التنفيذ
القضائية الحائزة لقكة الشيء المقضي بو، ككذا كسيمة لعمؿ 2مباشرة لتنفيذ األحكاـ كالقرارات 

جبار اإلدارة عمى تنفيذ تمؾ القرارات كىذا عمى غرار ما اقره المشرع الفرنسي  3.كا 

 

                                                           

.21مرجع سابؽ، ص– ضمانات استقالؿ القضاء – نجيب أحمد عبد اهلل الجبمي -  1  
كمية الحقكؽ - مطبكعات مخبر االجتياد القضائي كاثره عمى حركة التشريع- األعماؿ اإلدارية كمنازعاتيا- عزرم الزيف. د- 2

  .104، ص2010جامعة محمد خيضر بسكرة، ط - كالعمـك السياسية

 تـ تخصيص مبحث كامؿ في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث- 3
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 ممخص الفصل األول

فيك حجر األساس في دكلة .      يعتبر استقالؿ القضاء شرط أساس إلرساء دكلة القانكف
القانكف كعميو يتكقؼ الكجكد الفعمي لبقية مقكمات الدكلة القانكنية فبجكد رقابة قضائية مستقمة 
تضمف احتراـ أحكاـ الدستكر كبقية القكاعد األخرل كتضمف ممارسة كؿ سمطة كظائفيا في 

 ىك الضماف الفعمي ليذا الدكلة، . حدكد مبدأ الفصؿ بيف السمطات

  إف تطبيؽ ازدكاجية القضاء بالمفيـك الحقيقي كالسميـ ليذا النظاـ في كنؼ قضاء مستقؿ 
يؤدم إلى تجسيد كتطبيؽ مبدأ التخصص كتقسيـ العمؿ في مجاؿ الكظيفة القضائية بصكرة 
فعالة فكجكد قضاء إدارم مستقؿ يحقؽ نظرية القانكف اإلدارم كتفسير كتطبيؽ أحكاـ كقكاعد 
ىذه النظرية عمى المنازعات اإلدارية كما تجعؿ عممية الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة 

العامة كالدكلة أكثر كضكحا ك كاقعية األمر الذم يؤدم إلى ضماف كحماية فكرة الدكلة 
 .القانكنية

    كعمى الرغـ مف أف القضاء المكحد يجسد في أكثر مف مكضع مبدأ المشركعية خاصة 
بمساكاة أطراؼ التقاضي ميما كاف مصدرىا أشخاص أـ سمطات الدكلة في حد ذاتيا، إال أف 
ازدكاجية القضاء تساىـ كبشكؿ أكفر كأدؽ في إثراء النظاـ القانكني في الدكلة بصفة عامة كقد 

حقؽ نتائج جد مرضية مف ناحية درجات التقاضي التي تضمف باألساس، عدـ ضياع حؽ 
 .األفراد أثناء عممية التقاضي كبالنتيجة تكريس دكلة القانكف

 
 

 

 

 

 

 



 
لثانيالفصل ا  
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 الفصل الثـاني                                  

              إسهامات القضاء اإلداري في تكريس دولة القانون

 إن أي دولة تعتبر نفسيا دولة قانونية عندما تفرض حكم القانون عمى جميع أفرادىا في      
 .سموكيم ونشاطيم وكذلك عمى كل ىيئاتيا ومرافقيا العامة

وىذا االلتزام الذي تحكم بو نفسيا،أي إخضاع جميع الحكام والمحكومين لقواعد القانون السارية 
المفعول، ما ىو إال مظير يؤكد قانونية الدولة ،أو وجود ما يسمى بدولة القانون،ويجسد فكرة 

 . المشروعية

    إن مبدأ المشروعية يفرض من جممة ما يفرض وجود سمطة قضائية تتولى توقيع الجزاء 
عمى المخالف في حال ثبوت أو تجاوز أو خرق لمقانون، غير ان لسمطة القاضي اإلداري في 
عممية الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة توقفو حدود وامتيازات منحيا المشرع لئلدارة تتمثل 
في السمطة التقديرية في اتخاذ القرارات اإلدارية مما يجعل معو صعوبة في عممية الرقابة في  
مجال ىذه السمطة التقديرية التي تتسع في حالة الظروف االستثنائية وحالة الطوارئ مما يمكن 

معو أن تتعسف اإلدارة في استعماليا تحت غطاء ىذه الظروف وعمى ىذا األساس يجد 
 .القاضي اإلداري نفسو محاطا بعدت قيود قد رسميا لو المشرع والقانون

وىنا يطرح التساؤل حول الوسائل واآلليات التي تمكن القاضي اإلداري من تحقيق مبدأ 
المشروعية ضمن ىذه القيود وما ىي الحمول التي ابتدعيا االجتياد القضائي في ذلك وما 

 . موقف المشرع من ذلك

   انو وكما ىو معروف قانونا أن اآللية الوحيدة لتحريك تدخل القاضي في مواجية اإلدارة ىي 
إذ ليس لمقاضي أن يقوم من تمقاء نفسو، بمراقبة اإلدارة وفق مبدأ . الدعوى القضائية اإلدارية

نما يكون وفق طمب من ذوي الشأن، ويمارس وفق أوضاع وشروط  الفصل بين السمطات وا 
 .يحددىا القانون
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   إن وسائل تدخل القاضي اإلداري ىي مجموع الدعاوى القضائية التي ترفع إلى القضاء والتي 
تختمف حسب نوع الحق المطالب بحمايتو أو حسب سمطة القاضي في مواجية ىذه الطمبات، 

 . ويتم الفصل في النزاع القائم بين اإلدارة وصاحب الشأن وفق القانون

أما إذا لم يجد القاضي نصوصا قانونية لمفصل في تمك المنازعة، فانو يمجأ إلى تفسيرىا في 
حالة غموضيا أوالى تكممتيا في حالة نقصيا، و يتم ذلك باالجتياد والبحث المتمثل في 

رساء النظريات من تمك  استخبلص الحمول التطبيقية عمى الوقائع المطروحة بابتكار المبادئ وا 
الوقائع، ومن الظروف المعاصرة لمنزاع المعروض أمامو، حيث تزداد أىمية ىذا الدور الذي 

يقوم بو القاضي لقمة التشريعات المتعمقة بالنشاط اإلداري وسرعة تطورىا، مما يمقي عمى عاتق 
القاضي اإلداري ميمة االجتياد في استنباط القاعدة القانونية واستخبلص الكثير من المبادئ 
بداع الحمول المناسبة دون االستناد إلى نصوص تشريعية لذلك فقد صح القول بان  القانونية وا 
نما ىو قاضي إنشائي خبلق، فاالجتياد مصدر  القاضي اإلداري ليس مجرد قاضي تطبيقي وا 
من مصادر دولة القانون ويساىم في نفس الوقت في تحقيقيا، وعميو ومن كل ما سبق ذكره، 

فميذا القاضي تسند ميمة . نجد أن لمقاضي اإلداري دور مركزي في البناء النظري لدولة القانون
ضمان احترام القوانين وميمة فض النزاعات، وميمة اكتشاف ووضع قواعد القانون في بعض 
األحيان وىي أيضا تعتبر اآلليات والوسائل التي منحيا القانون إياه والتي تحقق تكريسا فعميا 
لدولة القانون غير أن ىذه األحكام والقرارات القضائية عادة ما تجد إشكاالت في تنفيذىا من 

 .طرف اإلدارة وألسباب متعددة ومختمفة تصنعيا لنفسيا

  ىذا ما جعل المشرع يفكر في إنشاء طرق ووسائل تجعل اإلدارة مجبرة عمى تنفيذ ىذه 
 األحكام والقرارات القضائية وبالتالي تحقيق مبدأ المشروعية وضمان دولة القانون 

 :       كل ىذا سنتطرق إليو بالتحميل والتقييم من خبلل مبحثين أساسين

 وسائل وآليات القاضي اإلداري في تحقيق دولة القانون: المبحث األول

شكالية تنفيذ األحكام القضائية: المبحث الثاني  . القاضي اإلداري وا 
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 المبحث األول

 الوســـــائل واآلليـــات

    إن أىم ضمانة لتحقيق دولة القانون وتكريسيا أن يشيع العدل بين الناس، وان يكون قضاء 
عادل يفصل في النزعات التي تثور بين اإلدارة ومرتفقييا، إذ تعتبر الدعوى القضائية اإلدارية 

الوسيمة الوحيدة التي من خبلليا يتجسد التأثير الفعمي لمقاضي اإلداري في عممية الرقابة 
وكذا االجتياد القضائي في .القضائية عمى أعمال اإلدارة حينما تحوز امتيازات السمطة العامة

 . المادة اإلدارية ثم مبدأ الموازنة بين مصالح األفراد والمصمحة العامة لمدولة 

 كل ىذا سنحاول توضيحو من خبلل مطالب ثبلثة 

 نتكمم فيو عن الدعوى القضائية اإلدارية ،وأنواعيا ،وخصائصيا ، وأثارىا في :المطمب األول
 .عممية إجراءات التقاضي

نتكمم فيو عن دور االجتياد القضائي في خمق القاعدة القانونية وضمان أحكام :المطمب الثاني
 قضائية تحقق العدالة بين أطراف النزاع

نخصصو ألىم مراحل التقاضي والمتمثمة في دور القاضي اإلداري في عممية :المطمب الثالث 
 .  الموازنة بين المصمحة الخاصة والمصمحة العامة في إصدار أحكامو القضائية
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  الدعوى القضائية اإلدارية: المطمب األول 

     إذا كانت الدعوى القضائية اإلدارية أداة ووسيمة قانونية يستطيع بواسطتيا صاحب الحق 
المجوء إلى السمطة القضائية لحماية حقو فييا، فان النظام القضائي المزدوج في فرنسا أو 

الجزائر وغيرىا، قد اخضع المنازعات التي تكون اإلدارة طرفا فييا إلى قضاء متخصص ىو 
 . القضاء اإلداري

  تعريف الدعوى القضائية اإلدارية                                       : الفرع األول 

اإلجراءات القضائية التي تتخذ أمام  "    ىناك من عرف الدعوى القضائية اإلدارية بأنيا 
مجموعة القواعد " أو ىي " القضاء اإلداري لممطالبة بأثر من اآلثار المترتبة عمى عبلقة إدارية

  1"المتبعة والمطبقة بيدف الوصول إلى حل قضائي لمنزاعات التي تقوم بفعل النشاط اإلداري

 .ولئلجراءات القضائية لمدعوى اإلدارية مجموعة من الخصائص تميزىا عن اإلجراءات العادية

 خصائص اإلجراءات القضائية اإلدارية:   الفرع الثاني

 :إجراءات كتابية في مجممها:  البند األول

    إذ تتميز بالطابع الكتابي وفي اغمب مراحل الدعوى القضائية اإلدارية ويعد ذلك أصبل فييا، 
 ويستثنى من ىذه اإلجراءات، ما خرج عن اختصاص القضاء 2بينما الشفوية ىي االستثناء

أما في القانون الجزائري قانون اإلجراءات . الفاصل في المادة اإلدارية بموجب نصوص خاصة
المدنية واإلدارية الجديد، أصبحت الكتابة أصبل في إجراءات الدعاوى في كل المواد ولم يعد 

 . ذلك يخص بصفة حصرية إجراءات المواد اإلدارية

 :البند الثاني إجراءات تحقيقية

مفيوم اإلجراءات القضائية اإلدارية تحقيقية، عمى عكس المادة المدنية أو القضاء العادي، أين 
جراءاتيا  .يبادر الخصوم في تسيير الدعوى وا 

                                                           
 73، 72عزري الزين، األعمال اإلدارية ومنازعاتيا ، مرجع سابق،ص ص .د - 1
 .257-256صص دي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، بعوا- 2
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وقد افرد قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد قسما كامبل إلجراءات التحقيق القضائي في 
المواد اإلدارية، و وسائمو وعوارضو، وىي األحكام التي تطبق أمام المحاكم اإلدارية، وكذلك 

 . 1أمام مجمس الدولة

 سرعة اإلجراءات وطبيعتها، وتكاليفها: البند الثالث

     إن ما يضمن سرعة اإلجراءات ىو تدخل القاضي اإلداري وتوليو لتسيير ىذه اإلجراءات 
ومن نتائجو التخفيف من تراكم الوثائق مقارنة بدعاوى القضاء العادي . وفق خاصية التحقيق

كذلك يقمل أن لم ينيي نيائيا تما طل الخصوم في الدعوى مما ينتج معو السرعة في ىذه 
 .اإلجراءات وىو كذلك مرتبط بمردودية الجياز العدلي ككل

أما عن قمة التكاليف فيثبت ذلك، في النظام اإلجرائي الفرنسي إلغاء شرط االستعانة بالمحامي 
نظرا لطبيعتيا الموضوعية والتي تيدف إلى حماية الحقوق من اعتداء .في الدعاوى القضائية

وصيانة شرعية . محتمل لمسمطات العامة من جية، وتحقيق المصمحة العامة في المجتمع
أعمال اإلدارة العامة من جية أخرى لقد اتخذ المشرع الجزائري بموجب القانون الجديد 

لئلجراءات المدنية واإلدارية، إلى فرض وجوب االستعانة بمحام أمام المحاكم اإلدارية وكذلك 
 .2أمام مجمس الدولة

كما تعفى من ىذا الشرط سوى الدولة والوالية والمصالح غير الممركزة لمدولة عمى مستوى 
الوالية، والبمدية ومصالحيا اإلدارية، وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، والرسوم 

القضائية في المواد اإلدارية تبقى أكثر من نظريتيا في المواد المدنية، سواء أمام الجيات 
 .االبتدائية أو أمام مجمس الدولة

 إجراءات الدعاوى القضائية اإلدارية ىي إجراءات سرية في :البند الرابع إجراءات سرية
، الن موضوع الدعاوى القضائية اإلدارية ىو األعمال اإلدارية القانونية 3مواجية الغير

والمادية، تحضر وتتخذ وتنفذ في محيط إداري ضيق قد تقتضي بعض األحوال فيو نوعا من 
 .السرية قد تتطمبيا المصمحة العامة 

                                                           
  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 873 الى838:المواد- 1
  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، المرجع السابق815،826،905: المادة- 2
 .263دي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص بعوا- 3
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 أنواع الدعاوى القضائية اإلدارية           :   الفرع الثالث 
    تتميز الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة العامة بكونيا ال يمكن القيام بيا إال وفقا لشروط 

محددة مسبقا، عن طريق القانون، أما الشرط األساسي لتحريكيا ىو رفع الدعاوى اإلدارية 
 .المختصة من ذوي الصفة والمصمحة وفقا لئلجراءات والشكميات التي حددىا القانون

وبذلك تعتبر الدعاوى القضائية اإلدارية ىي الوسيمة القانونية والقضائية لتحريك العممية الرقابية، 
كما إنيا الوسيمة الوحيدة التي عن طريقيا تحل المنازعات اإلدارية حبل قضائيا، وترتيب 

الجزاءات القضائية ضد األعمال اإلدارية غير المشروعة والضارة، والدعوى القضائية اإلدارية 
 أنواع حسب نوع الحق المطالب بو، فما ىي أنواع ىذه الدعاوى وما ىي مميزاتيا وأثارىا؟

 :دعوى اإللغاء: البند األول

    يتفق فقياء القانون اإلداري عمى أن دعوى اإللغاء ىي دعوى قضائية عينية أو موضوعية، 
وىي الدعوى الوحيدة التي تستيدف إلغاء القرار اإلداري لعدم مشروعيتو وىي الدعوى األكثر 

 .فاعمية في مجال رقابة مشروعية القرارات اإلدارية من خبلل فحص مدى صحة أركانيا

 :خصائص دعوى اإللغاء - أ

 :لدعوى اإللغاء مجموعة من الخصائص تميزىا عن باقي الدعاوى اإلدارية األخرى تتمثل في

 نما ىي دعوى قضائية : دعوى اإللغاء، دعوى قضائية أي ليست مجرد طعن إداري وا 
يأتم معنى الكممة ترفع وفقا لمقانون أمام سمطة قضائية تممك الحق في إعدام القرار اإلداري أن 

 1رأت انو غير مشروع

  ىي الدعوى الوحيدة إللغاء القرارات اإلدارية الن كل الدعاوى القضائية اإلدارية األخرى
 .ال ترمي إلى إلغاء القرار اإلداري

 ألنيا تنصب عمى الطعن في قرار إداري وليس ضد  (وعينيو)إنيا دعوى موضوعية
 .الشخص الذي أصدر القرار

  كما أنيا دعوى لحماية المشروعية الن ىدف دعوى اإللغاء ىو رقابة مدى مشروعية

                                                           
 80عزري الزين،مرجع سابق،ص  -1
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 .1القرار اإلداري وتجسيد دولة القانون

   :شروط قبول ورفع دعوى اإللغاء - ب

       بما أن ىذه الشروط مشابية إلى حد بعيد ومتطابقة في بعض الدول عموما، 
سنقتصر عمى ذكر ىذه الشروط وفق القانون الجزائري الخاص باإلجراءات المدنية 

 .08/09واإلدارية 

 تحدد الشروط الشكمية الواجب توفراىا قبل رفع دعوى اإللغاء فيما :الشروط الشكمية 
 :يمي

 .، ق،إ،م،إ800،832: أن ترفع دعوى اإللغاء ضد قرار إداري نيائي حسب المادة -

 . من نفس القانون829،830،832: شرط المدة والميعاد حسب ما تقرره المواد -

 .شرط المصمحة والصفة وىو احد الشروط األساسية لقبول الدعوى -

شرط التنظيم اإلداري المسبق وىو شرط اختياري ما لم تنص أحكام خاصة بخبلف  -
 . ق،إ،م،إ المتعمقة بالمواعيد830ذلك، م 

 الشروط الموضوعية: 

      تعتبر الشروط الموضوعية ىي بدورىا أساسية لرفع دعوى اإللغاء، حيث بعد أن يتحقق 
القاضي اإلداري من الشروط الشكمية ينتقل إلى موضوع القرار اإلداري، لمبحث في مدى 

مشروعية وسبلمة أركانو من العيوب كعيب السبب وعيب االختصاص وعيب المحل أو عيب 
مخالفة القانون، وعيب الشكل واإلجراءات وعيب الغاية، أو عيب االنحراف في استعمال 

 .السمطة

بعد فحص موضوع القرار اإلداري واقتناع القاضي بان القرار اإلداري سميم، فانو يحكم بعدم 
االختصاص بإلغاء القرارات اإلدارية المشروعة، إما إذا توصل إلى القرار اإلداري غير مشروع 

 .لعيب من العيوب فانو يحكم بإلغاء القرار اإلداري محل الطعن

 

 
                                                           

،كمية تخصص قانون عام ، أطروحة لنيل شيادة دكتوراه في الحقوق ،أحمد سويقات، الرقابة عمى أعمال اإلدارة العمومية- 1
 .258،مرجع سابق، ص 2015،2014الحقوق والعموم السياسية،جامعة محمد خيضر بسكرة
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 :دعوى تقدير مدى المشروعية:  البند الثاني

           ترفع ىذه الدعوى مباشرة أو عن طريق اإلحالة القضائية أمام جيات القضاء 
ذ يطمب صاحب الشأن من القاضي اإلداري  المختصة، وىي الجيات القضائية اإلدارية غالبا وا 

فحص وتقرير مدى شرعية القرار اإلداري المطعون فيو، فيو ال يطمب إلغاؤه وال تفسير 
نصوص فيو، وال التعويض عن حقوق أو مراكز قانونية مسيا بالتعديل أو اإللغاء بل يطمب من 
القضاء فقط التصريح شرعية ىذا القرار أو عدم شرعيتو، في حكم قضائي يجوز حجتو الشيء 

 .المقضي فيو

ويفحص القاضي نفس أوجو البلمشروعية التي تؤسس عمييا التصريح باإللغاء في دعوى 
تجاوز السمطة، ولكن سمطاتو في ىذه الدعوى ال تتعداىا إلى الحكم بإلغاء القرار اإلداري 
المطعون فيو، ولو كان غير مشروع وقد ترفع ىذه الدعوى ابتداء ومباشرة، شأنيا شأن كل 

كما يمكن أن تتحرك بواسطة . دعاوى القضاء األخرى، أمام جية القضاء اإلداري المختصة
اإلحالة القضائية، من جية القضاء العادي الفاصمة في المواد األخرى، مدنية أو تجارية أو 

بعد الدفع بعدم شرعية قرار إداري مرتبط بموضوع النزاع، أثناء نظر دعوى القضاء . غير ذلك
 .العادي األصمية

ويحكم تمييدا بإحالة مسألة تقدير شرعية القرار المدفوع بعدم مشروعيتو إلى جية القضاء 
اإلداري المختصة لتنظر في األمر، باعتباره مسألة أولية، والستئناف الدعوى األصمية في ىذه 
الحالة إال بعد صدور حكم نيائي حائز لقوة الشيء المقضي فيو من جية القضاء اإلداري التي 

 .أحيل عمييا النزاع، وتحكم جية

 :دعوى التفسير: البند الثالث

      ىي الدعوى التي ترفع من ذوي الصفة والمصمحة مباشرة أو عن طريق اإلحالة القضائية 
وسمطة .أمام الجية القضائية المختصة ألجل إعطاء تفسير لمقرار اإلداري محل دعوى التفسير

القاضي اإلداري في ىذه الدعوى تنحصر في تفسير العبارات الغامضة التي حمميا القرار وأشار 
إلييا صاحب المصمحة في عريضتو،ذلك إن العبارة متى كانت غامضة يفترض إنيا تكون 

محبل لتفسيرات مختمفة، فتتمسك جية اإلدارة بتفسير معين تراه من وجية نظرىا صائبا وسميما 
 .وخبلفا لذلك يتمسك صاحب المصمحة بتفسير يخدم مصالحو
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ذا تعارضت المصالح فبل مفر من المجوء إلى القضاء لمحصول عمى التفسير الحقيقي  وا 
 1والصحيح لمقرار المتنازع حول تفسيره

الطريق المباشر، أين يكون عمى ذوي الشأن التوجيو مباشرة :وتحرك دعوى التفسير بطريقتين
إلى جية القضاء اإلداري المختصة، تطبيقا لقواعد االختصاص، شأنيا في ذلك شأن كل 

الدعاوى القضائية األخرى أو بالطريق غير المباشر، عند الدفع بالغموض واإلبيام في احد 
األعمال القانونية اإلدارية أو في حكم قضائي،أثناء النظر في دعوى قضائية عادية، فتتوقف 
ىذه األخيرة لحين الفصل في تفسير التصرف القانوني اإلداري المتنازع فيو، ويتم إعادة السير 
في الدعوى األصمية بعد ذلك عمى ضوء التفسير القضائي الحائز عمى قوة الشيء المقضي 

 2.فيو

وال تقبل دعوى التفسير إال إذا انصبت عمى تصرف قانوني إداري، وىي تخص حصريا قرارات 
السمطات اإلدارية البلمركزية، وكذا قرارات السمطات اإلدارية المركزية، دون األعمال اإلدارية 

القضائية األخرى فبل يمكن قبوليا حول العقود اإلدارية، واألحكام القضائية اإلدارية، عمى عكس 
  3ما ىو الشأن عميو في النظام القانوني الفرنسي

 .كما ال يجوز أن تنصب عمى أعمال التشريع أو أحكام القضاء العادي

كما ال تختمف كثيرا دعوى التفسير عن دعوى فحص المشروعية من حيث الشروط سواء شكميو 
 .أو موضوعية

 :الشروط الشكمية - أ

 .أن تنصب دعوى التفسير عمى قرارا إداري

 .أن تتوفر فيو شرط الصفة والمصمحة

 
                                                           

 107عزري الزين مرجع سابق،ص - 1
 .139دي عمار،المرجع السابق،ص بعوا- 2
 .142،ص 2002دي، قضاء التفسير في القانون اإلداري، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، ط بعمار عوا- 3
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 :الشروط الموضوعية - ب

بعد التأكد من الشروط الشكمية يقوم القاضي اإلداري بدراسة القرار اإلداري المطعون فيو 
 .بالغموض وفقا لمطرق التقنية والفنية والقانونية والقضائية السائدة في مجال تفسير القانون

وعمى ضوء ذلك يقوم القاضي اإلداري بإعطاء التفسير الصحيح إلزالة الغموض واإلبيام الذي 
يكتنف القرار محل التفسير، دون أن يبحث عن مدى شرعيتو ا وان يمغيو، الن الدعوى 

 1المرفوعة ىي تفسير وليست دعوى فحص وتقدير المشروعية وال دعوى إلغاء

 :دعوى القضاء الكامل: البند الرابع

     يباشر القضاء اإلداري ىذا النوع من القضاء عن طريق دعوى يرفعيا المتضرر أو من 
أصابو اعتداء عمى حق من حقوقو الشخصية بأعمال صادرة من اإلدارة بقصد الحصول عمى 

 2التعويض العادل في مقابل ما يحق بو من أضرار

ذا كانت الطبيعة الشخصية  لدعوى التعويض يؤدي إلى التضييق في مفيوم  (الذاتية )    وا 
الصفة والمصمحة لرافع الدعوى، فإنيا في المقابل تعطي سمطات واسعة ومتعددة لمقاضي 

المختص بنظرىا، بغرض الكشف عن وجود الحقوق والتحقق من االعتداء الواقع عمييا بفعل 
النشاط اإلداري ثم تقدير اإلصبلح الواجب الحكم بو لجبر الضرر الحاصل، مما يجعميا بذلك 

 2من أىم دعاوى القضاء الكامل

 تتمثل في:شــــروطـــها:  

وىو قيام الشخص المضرور باستصدار قرار إداري أوال، وذلك عن طريق : شرط القرار السابق 
استشارة السمطات اإلدارية المختصة بواسطة تقديم شكوى أو تظمم إداري يطالبيا فيو بالتعويض 

ويكون رد السمطة اإلدارية المختصة، صاحبة النشاط الضار، أو . عن ما لحقو من ضرر
بمثابة قرار إداري تجول الحقا الحق في المجوء إلى القضاء . السمطة التي تعموىا حسب الحالة

بدعوي تعويض لممنازعة في وجود التعويض نفسو إذا كان قرار اإلدارة بالرفض، أو في قيمتو 
 .إذا كان بالموافقة

                                                           
. 162-161أحمد سويقات، الرقابة عمى أعمال اإلدارة العمومية في الجزائر، مرجع سابق،ص  -1
 .569دي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري،ص بعوا- 2
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وينصب شرط القرار السابق عمى األعمال اإلدارية، المادية أو الفنية لئلدارة وليس عمى 
 .القرارات

 .وىذا طبعا وفق ما اقره المشرع الفرنسي وما اخذ بو المشرع الجزائري والمغربي

 خصائص دعوى التعويض: 

 :لدعوى التعويض مجموعة من الخصائص وىي

 دعوى التعويض قضائية إذا أنيا تختمف من القرار السابق، وفكره النظام اإلداري وتخضع _أ
 .إلجراءات وشكميات التقاضي، منيا مثل الدعاوى األخرى

 دعوى التعويض ذاتية وشخصية، ويتحقق ذلك في تحريكيا عمى أساس حق أو مركزىا _ب
 .قانوني شخصي يستيدف مصمحة شخصية

تنعقد دعوي التعويض، وتقبل عمى أساس :دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق_ج 
الحقوق الشخصية المكتسبة ألنيا تستيدف حماية الحقوق الشخصية المكتسبة والدفاع عنيا 

 .قضائيا

دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل، تتسم دعوى التعويض بأنيا من دعاوى _ه 
 .القضاء الكامل، الن سمطات القاضي فييا واسعة، وكاممة

 أثــرها: 

ال يعوض إال الضرر ,       إن حكم القاضي اإلداري بالتعويض لممتضرر من العمل اإلداري
القابل لمتعويض، أي ذلك الذي تسببت اإلدارة في حدوثو ويتمتع القاضي الحرية واسعة في تقييم 

الضرر، غير انو ال يمكنو منح تعويض اكبر من ذلك المحدد قانونا من طرف المشرع، في 
 1بعض المجاالت أو تعويض يفوق ذلك الذي طالب بو المتضرر نفسو

إن التعويض المقر لممتضرر من طرف القاضي اإلداري ال يمكن أن يحل محل الحق أو 
المركز القانوني المعتدي كميو، ومن ىذا المنطمق تبقى دعاوى التعويض اقل شأنا من وجية 

نظر الشرعية، من دعاوى إلغاء وبالتالي ىذا النوع من الدعاوى بالرغم من انو ال مفر منو أمام 
حقاق الحق والعدالة المثمى  . السمطات العامة، إال انو يمس بمقومات دولة القانون وا 

                                                           
 .138،ص 2001، ديوان المطبوعات، الجامعية الجزائر، طاإلداريةخموفي رشيد، قانون المسؤولية - 1



 الفصل الثاني                         إسهامات القضاء اإلداري في تكريس دولة القانىن
 

107 
 

 :دعوى االستعجال: البند الخامس

وىي ترفع أمام جية القضاء المختصة والفاصمة في المواد المستعجمة كل دعوى ترمي إلى 
استصدار أمر بتوجيو إنذار أو القيام بإثبات وقائع يكون من شانيا أن تؤدي إلى نزاع يطرح 

لمفصل فيو أمام الجية القضائية المختصة في المواد اإلدارية أو األمر بصفة مستعجمة باتخاذ 
إجراءات مناسبة في غير ما يتعمق منيا بمنازعات تمس النظام العام أو األمن العام شريطة إال 

يمس كل ذلك بأصل الحق ودون اعتراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخبلف حاالت التعدي 
الطمبات والمشمول  واالستبلء والغمق اإلداري كما يكون األمر الصادر بقبول أو رفض ىذه

مجمس الدولة أو يحوز في ىذه الحالة لرئيس مجمس الدولة  بالنفاذ المعجل قاببل لبلستئناف أمام
أن يوقف فورا وبصفة مؤقتة تنفيذ ىذا القرار وكذلك الشام بالنسبة إلجراءات توقيع الحراسة 

 وفي قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري الجديد وعمى نقيض 1القضائية التحفضية 
 171القانون السابق والذي نضم الدعوى االستعجالية بمادة واحدة فقط وىي المادة 

وقد وسع المشرع في القانون الجديد من سمطات القاضي االستعجالي المختص بالفصل في ىذه 
 2الدعوى سواء تعمق األمر بحالة االستعجال الفوري أو حالة االستعجال القصوى

 :االجتهاد القضائي في المادة اإلدارية: المطمب الثاني

       يعتبر االجتياد القضائي مصدرا من مصادر القانون وبالتالي يندرج ضمن مبدأ الشرعية 
 .ويحققو 

      ىذا المبدأ الذي يؤدي احترامو إلى تحقيق وتجسيد دولة القانون، وذلك من خبلل ما يقوم 
بو القاضي اإلداري من خبلل االجتياد والبحث المتمثل في استخبلص الحمول التطبيقية عمى 

رساء النظريات من الوقائع ومن يزداد ىذا الدور عمى  الوقائع المطروحة بابتكار المبادئ وا 
نقص التشريعات المتعمقة بالنشاط اإلداري، فاالجتياد القضائي مصدر من مصادر دولة القانون 

                                                           
   1998 نظرية االختصاص ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ط3مسعود شييوب المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ج  - 1
 .490ص

 .79عزري الزين ، مرجع سابق ص- 2
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ويساىم في نفس الوقت في تحقيقيا ألنو بعممو ىذا يضمن اكتمال وتراتب المنظومة القانونية 
في الدولة إذ يخدم وبشكل مباشر في تسييل عمل السمطة التشريعية من خبلل جبر القصور 

الناتج في تشريعات المادة اإلدارية وىذا بخمق القاعدة القانونية وفق المتطمبات والتطورات 
  .التشريعية التي يتميز بيا النشاط اإلداري من جية وتفادي إنكار العدالة من جية أخرى

 .مفهوم االجتهاد القضائي اإلداري وخصائصه: الفرع األول

ىو بذل جيد والوسع في  La jurisprudence االجتياد :مفهوم االجتهاد القضائي: البند األول
 .استنباط األحكام من أدلتيا بالنظر المؤدي إلييا

وقد يقوم باالجتياد فقيو من الفقياء فيكون اجتيادا فقييا، أو يقوم بو القاضي عند النظر في 
 .النزاع المعروض عميو فيكون اجتيادا قضائيا

 1.وفي مجال القانون يمكن القول قياسا عمى تعريف الفقياء لبلجتياد

     إن االجتياد القضائي ىو بذل القاضي جيده في استنباط األحكام القانونية من مصادرىا 
الرسمية، عمى إن مصطمح االجتياد القضائي يقصد بو غالبا الرأي الذي يتوصل إليو اجتيادات 

 .المحاكم بمعنى اآلراء التي أخذت بيا ىذه المحاكم في أحكاميا

    ويقصد بو كذلك بأنو مجموعة المبادئ العامة التي تستخمص من أحكام المحاكم عند 
 2.تطبيقيا لمقانون فيما يعرض عمييا من منازعات لمفصل فييا

واالجتياد القضائي الصادر عن القضاء اإلداري حصريا في شكل أحكام في المسائل اإلدارية 
التي تتضمن مبادئ لم يتعرض ليا القانون، أو تضع حدا لخبلف في القانون حيث تسمى 

 .األحكام األساسية أو األحكام ذات المبادئ

                                                           
1 -www.bayne alyaoume.bress.ma   
 تطبيقيا ،مجمة االجتياد القضائي أم في صنع القاعدة القانونية اإلداريعبد الجميل مفتاح، مصطفى بخوش، دور القاضي - 2

. 116ص ،2015 ،2،كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة العدد 
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    وعميو فاالجتياد القضائي اإلداري ىو مساىمتو في تفسير القانون وسد النقص الموجود فيو 
أو تكممتو، ورفع التناقضات الموجودة بين قاعدتين أو تحديد معاني القواعد إذا انتابيا 

 .الغموض

 :خصائص االجتهاد القضائي: البند الثاني

 :يتميز االجتياد القضائي في المادة اإلدارية بعدة خصائص تتمثل في

 :الموازنة بين األحكام والظروف الواقعية (1

ومعناىا إن القاضي حينما يجتيد في الكشف عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق، ليصدر 
حكمو عمى أساسيا إنما يجري موازناتو بين ما يصدره من أحكام وبين الظروف الواقعية 

 .المحيطة بالنزاع، وىذا ما ال نجده عند القاضي المدني

يذىب القاضي اإلداري في حكمو عمى ما يعرض عميو من نزاع إلى تجاوز تطبيق  (2
القانون إلى البحث عن الموازنة بين المصمحة العامة والمصالح الخاصة، وبالتالي يتجمى الدور 

 .اإلنشائي كميزة من ميزات القاضي اإلداري، وىذا ما تؤكده الكثير من الدراسات
 :القانون اإلداري من صنع القضاء اإلداري (3

ومعناىا أن القضاء اإلداري اسبق من ظيور القانون اإلداري وان القانون اإلداري من صنع 
القضاء اإلداري وقد اثر سبق ظيور القضاء اإلداري الفرنسي عمى وجود قانون إداري، ولو 

الفضل أيضا في جعمو قانونا مستقبل وخاصا وىي خاصية تضاف إلى دور االجتياد القضائي 
 .اإلداري، في تأسيس مبادئ القانون اإلداري

مراعاة األسس العامة التي يستقر عمييا النظام السياسي والقانوني لمدولة والمجتمع أثناء  (4
عممية استنباط أحكامو أي يستند في ذلك إلى الضمير القانوني العام لمجماعة والى ما يرتكز 

 . عميو من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
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 :دور القاضي اإلداري في إرساء القاعدة القانونية: الفرع الثاني

    قد يصادف القاضي اإلداري أثناء حمو لمنازعة إدارية ما رغم وجود نصوص قانونية 
وضعيا المشرع إن ىذه النصوص يكتنفيا النقص أو عدم المبلئمة لمواقعة المعروضة أو 

بداع قواعد وأحكام يستند فييا القاضي  لغموضيا وعدم وضوحيا، مما يجعمو يمتجأ إلى خمق وا 
 .اإلداري لمصادر القانون اإلداري

  .وىذه المصادر نوعان مصادر مكتوبة ومصادر غير مكتوبة

 :المصادر المكتوبة لالجتهاد القضائي: البند األول

والدستور كما رأينا سابقا ىو الوثيقة المكتوبة التي تعد القانون األسمى  :الدستور (1
واألساسي بالنسبة لمنظام القانوني في الدولة والقاضي اإلداري يمجأ إلى القواقع الدستورية 

لتستنبط منيا القاعدة القانونية التي قد ال يجدىا في القوانين األخرى ويكون ىذه القاعدة وفق 
المبادئ العامة ليذا الدستور مما يحفظ شرعيتيا ودستوريتيا وبالتالي يحفظ قانونية الدولة 

وتكريسيا وبالنتيجة كفالة مجموع الحقوق والحريات التي يتمتع بيا األفراد داخل الدولة وىو 
 .أساس دولة القانون ومبدئيا األصل

 ويقصد بو مجموعة المبادئ والقواعد التي تقررىا السمطة :التشريع العضوي والعادي (2
 1.التشريعية، وتحدد سموك القانون العام في نطاق الدستور

ذ كان خبلفا  وعميو فإنشاء واستنباط القاعدة القانونية يكون وفق ىذا إلطار وال يخرج عنو وا 
 .لذلك تكون بصدد عدم دستورية القاعدة القانونية

 وىي عبارة عن قرارات تنظيمية تتضمن قواعد عامة ومجردة وال :الموائح والتنظيمات (3
تخص مركز بذاتو تتولى السمطة التنفيذية إصدار ىذه التشريعات بناءا عمى إجازة من الدستور 

 .أو استنادا إلى العرف الدستوري
 يعتبر القضاء مصدر تفسيري لمقانون وليس مصدر منشأ وخبلفا لقواعد :القضاء (4

 القانون وتفسيرىا

                                                           
 .96-95ص  ،1999محمد بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، دار الريحانة، الجزائر،- 1
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وتكييفيا وتطبيقيا عمى النزاع المفروض عميو، فدور القضاء العادي كاشف ومقرر ومفسر 
    1ومطبق لمقواعد

وعميو فدور القاضي اإلداري ال يتوقف عمى تطبيق النص الذي بين يديو بل يقع عميو عبئ 
 .تفسيره أوال وىو ما أضفي عمى سمطة القاضي اإلداري مظيرا خاصا ومميزا

 إن دور الفقو ىو شرح التشريع والتعميق عمى أحكام القضاء واستنباط المبادئ :الفقه (5
 .القانونية بالطرق العممية المختمفة بواسطة الفقياء

بيدف تنوير المشرع أو القاضي إال أن رأي الفقيو يظل استئناسا غير ممزم بالنسبة لمقاضي 
  2.بذلك يعتبر الفقو مصدر تعبيريا ال رسميا

  وىي التي تساعد ما يعتري ىذه األخيرة نقص أو قصور : لمصادر غير المكتوبة: البند الثاني 

  وىو اظطراد السمطة اإلدارية بقاعدة سموكية معينة بمدة زمنية  :العرف اإلداري
 معقولة وطويمة بالقدر الذي تصبح فيو ىذه القاعدة ممزمة 

  ويقصد بالمبادئ العامة لمقانون مجموعة القواعد  :المبادئ العامة لمقانون
القانونية التي ترسخت في وجدان وضمير األمة القانوني ويتم اكتشافيا واستنباطيا بواسطة 
المحاكم وىي تختمف عن المبادئ العامة المدونة في مجموعة تشريعية كالقانون المدني الن 

مصدر ىذه األخيرة التشريع ال القضاء وقد اتفق كل من الفقو والقضاء عمى أن المبادئ العامة 
 .لمقانون ىي قواعد قانونية عامة ومجردة وممزمة وغير مكتوبة

    وعميو يمكن القول إن االجتياد القضائي يعتبر إحدى الوسائل واليات التي يتدخل بواسطتيا 
القاضي، والقاضي اإلداري بالخصوص في النزاع المطروح عميو واالجتياد يكون في الموضوع 
وفي اإلجراءات، فالقاضي يعمل اجتياده في دعاوى اإللغاء ليتبين تحقق وجو من أوجو البطبلن 

 .في القرار المطعون فيو، ويعمل اجتياده في دعاوى التعويض لتقدير الضرر ولتحقق منو

                                                           
 .95،ص1990القانون اإلداري، المطبوعات الجامعية، الجزائر ، عمار عوابدي- 1
. 121،ص2013، جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر،2، الوجيز في القانون اإلداري، ط عمار بوضياف-2
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وتقدير التعويض والنطق بو، كما يعمل اجتياده في دعاوى التفسير لمعرفة الفيم الصحيح لمقرار 
عطاء معنى لو  .المنازع فيو وا 

    غير انو يوجد اجتياد يرمي إلى استدراك ما في النص القانوني من قصور، ويكون االجتياد 
في ىذه الحالة اجتيادا منشئا وفي المادة اإلدارية يبدو أن اغمب القواعد واألحكام كانت من 

وضع مجمس الدولة الفرنسي، بل من اجتياده بل إن مجمس الدولة الفرنسي يقوم بدور توجييي 
لبلجتياد وبصفة قبمية، في إطار االستشارات التي ترفعيا إليو المحاكم اإلدارية، ومحاكم 

 1.االستئناف اإلدارية

 وفي الجزائر ينص القانون عمى إن مجمس الدولة يضمن توحيد االجتياد القضائي اإلداري في 
  من القانون العضوي2 فقرة 02الببلد ويسير عمى احترام القانون وىذا طبعا وفق المادة 

، المتعمق باختصاص مجمس الدولة وتنظيمو وعممو في 30/05/1998 المؤرخ في 98-01 
 .الجزائر

كما انو يكون لمقاضي اإلداري وفي كل المستويات أعمال االجتياد فيما ال نص فيو، إذ ال 
 .اجتياد مع النص وىو ما يقتضيو المبدأ القانوني

  :اجتهادات القاضي اإلداري الجزائري : الفرع الثالث

 :في مادة العمران: البند األول 

 . المتعمق بالتييئة والتعمير01/12/1990المؤرخ في  29-90وفق القانون 

فانو يوجب توفر رخص يمكن اإلدارة كجية رقابة ومتابعة واإلشراف من القيام بميمتيا الرقابية 
لزام  وتعتبر رخصة البناء ورخصة اليدم من بين الرخص التي خصيا المشرع بأىمية بالغة وا 
األفراد بالحصول عمييا قبل الشروع في البناء أو إحداث تغير أو تيديم جزء أو كل بناء قائم 

 .بذاتو

                                                           
1-Daniéle lochak :la justice administrative ,Montchrestien,3 éme édition,paris,1988p 59.   
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وعمى ىذا األساس سنحمل بعض القرارات الناتجة عن ىذه االجتيادات القضائية في ىذا 
 .المجال

 يتعمق بمنح رخصة .03/04/2008 صادر عن مجمس الدولة بتاريخ 038284قرار رقم / 1
 1.بناء كمقابل لدين في ذمة البمدية

 :ويندرج ىذا القرار في المبدأ التالي

إن إجراء تسميم رخصة البناء يخضع لمكيفية المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتييئة 
والتعمير وبالتالي الحصول عمة رخصة بناء مقابل تنازل عن دين داخل في ذمة البمدية 

 .لصالحو يعد تصرف مخالف لمقانون ويترتب عميو بطبلن الرخصة

 :وكذلك من بين االجتيادات ما يمي

 وقد جاء 10/02/19902 صادر عن الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا بتاريخ 62040رقم  قرار
 :المبدأ المستنبط من ىذا القرار والذي يتمثل فيما يمي

من المقرر قانونا إن لئلدارة الحق في تأجيل البت في طمب رخصة البناء لمدة ال تزيد عن "
سنة، ومن ثم فإن القرار اإلداري المخالف ليذا المبدأ يعد مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق 

 .القانون

إن اإلدارة لم تتخذ موقفا فيما يتعمق بطمب الطاعن - في قضية الحال - ولما كان من الثابت 
المتعمق برخصة البناء رغم فوات المدة القانونية، ومتى كان كذلك استوجب إبطال القرار 

 ".اإلداري الضمني

 

                                                           
، قضية مستأنف ضد والي والية ورقمة، مجمة مجمس الدولة، 30/04/2008، بتاريخ 038284قرار مجمس الدولة رقم - 1

.  91،ص 09،2009الجزائر العدد 
 (مجمس الشعبي سكيكدة)ضد  (ج.ب)، قضية 10/02/1990 بتاريخ 66240قرار الغرفة اإلدارية، المحكمة العميا رقم - 2

. 181، ص3، 1991المجمة القضائية لوزارة العدل، الجزائر، العدد 
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 والذي 28/07/19901 صادر عن الغرفة اإلدارية لمحكمة العميا بتاريخ 68240القرار رقم 
 .جاء فيو عدم مراعاة اإلدارة المعنية لآلجال القانونية في تسميم رخصة البناء و رفضيا

 :ويتمثل مبدأ ىذا القرار في ما يمي

 من المقرر قانونا إن دراسة الممف الكامل لطمب الرخصة البناء تتم في أربعة أشير عمى 
األكثر ابتدأ من تاريخ الذي تتسمم فيو اإلدارة المعنية الممف المذكور وتعطي ىذه اإلدارة 

لصاحب الطمب وصبل بذلك وتمنح رخصة البناء أو ترفض صراحة خبلل الميمة المحددة 
 .أعبله

ومن ثم فإن رسالة الوالي المتضمنة الرفض ألسباب غير ثابتة بعد مضي الفترة المحددة قانونا 
 .يعد تجاوز لمسمطة ومتى كان كذلك استوجب إبطال مقرر الرفض

 :ومن بين االجتيادات المبذولة في ىذه الرخصة نوضحيا فيما يمي

 :، والذي تضمن18/10/20052 صادر عن مجمس الدولة بتاريخ 20217قرار رقم  (1

 صبلحية رئيس البمدية بيدم األشغال المنجزة المخالفة لقانون التييئة والتعمير، وتمثل مبدأ –
 :ىذا القرار كاألتي

 تحول لرئيس البمدية صبلحية ىدم 07-94 من المرسوم التشريعي رقم 35إذا كانت المادة
األشغال المنجزة المخالفة لقانون البناء والتعمير دون المجوء إلى العدالة، فإنيا في نفس الوقت 
لم تمنعو من المطالبة بذلك قضائيا ما دام انو احترم جميع اإلجراءات المنصوص عمييا في 

 .مرسوم السابق الذكر في مجال معاينة مخالفات قواعد اليندسة المعمارية والتعمير

 .ومن بين القرارات في رخصة اليدم

 

                                                           
،المجمة القضائية ،وزرة العدل، 27/11/1982، صادر بتاريخ ، 29432قرار الغرفة اإلدارية، المجمس أعمى، رقم - 1

. 188،ص 1990 ،1الجزائر، العدد
مجمة مجمس الدولة، الجزائر،  (ت ع)، قضية رئيس البمدية ضد 18/10/2005، بتاريخ 20217قرار مجمس الدولة، رقم - 2

. 123، ص 2005، 07العدد 
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 .28/07/20111 صادر عن مجمس الدولة، بتاريخ 064475قرار رقم 

 .ومشروع ىذا قرار رقابة القضاء لمشروعية قرار اليدم

إن قرار رئيس المجمس الشعبي البمدي القاضي بو ىدم محل تجاري مخصص لشخص بموجب 
 قرار والئي منتظم ال زال قائما ومنشئا

الحقوق دون تدعيمو بمحضر معاينة المخالفة الناجمة عن انجاز صاحبو بناء فوضوي او قيامو 
بنشاط أو تصرف يشكل خطرا عمى األمن العام لتبرير عممية اليدم يعد غير مشروع بعيب 

 .تجاوز السمطة

 :ومن اجتيادات مجمس الدولة في رخصة البناء نذكر

 11/05/2004.2 صادر عن مجمس الدولة بتاريخ 188915قرار رقم  (7

 .ويتمثل في حالة التعدي

 :وتجمى مبدأ ىذا القرار في

تتكون البمدية في حالة تعدي عندما  تقوم  بيدم وحجز وتحطيم وكسر ما قام المستأنف بانجازه  
 .بدون إذن قضائي

 .ال يمكن أن يكون التعدي إجراء قانونيا يسمح باستعمالو لؤلضرار المواطنين -
 .وقف التعدي من  اختصاص قاضي االستعجال -
 االجتهادات القضائية في ما يتعمق برخصة الهدم. 

يداع  الممف  إذا كان البناء يخضع  لرخصة تسمميا السمطة  المختصة بعد توافر الشروط وا 
واستيفاء جممة من اإلجراءات المحددة قانونا، فيكون كذلك اشتراط الرخصة ليدم بناية، وىذا ما 

                                                           
، قضية رئيس مجمس 28/07/2011 صادر عن مجمس الدولة، الغرفة الثالثة بتاريخ 064475قرار مجمس الدولة رقم - 1

. 131، ص 10مجمة مجمس الدولة ، الجزائر، العدد  (شخص محل تجاري )الشعبي البمدي ضد 
لباب  (رئيس المجمس الشعبي البمدي )ضد  (أ ج)، قضية 11/05/2004، بتاريخ 18915قرار لمجمس الدولة، رقم - 2

 .240،ص 5،2004الزوار، مجمة مجمس الدولة، الجزائر، العدد 
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يخضع " بقوليا 29-90 من قانون 60قد ينجم عن اليدم من خطورة  ألجل  ذلك جاءت المادة 
 ..."كل  ىدم  كمي أو  جزئي لرخصة اليدم

   تتحضر رخصة اليدم وتسمم في األشكال  والشروط واآلجال  التي يحددىا  التنظيم ففقد 
عرف البعض رخصة اليدم  عمى إنيا القرار الصادر من الجية المختصة والتي تمنح بموجبو 
لممستفيد حق إزالة البناء كميا أو جزئيا متى كان  ىذا البناء  واقعا ضمن مكان مصنف أو في 

 .مكان تصنيف

 االجتهادات القضائية في مجال نزع الممكية لممنفعة العامة: 

يعتبر حق الممكية من الحقوق األصيمة لؤلفراد وقد كرسيا إعبلن العالمي لمحقوق إلنسان من 
 . منو17خبلل المادة 

ال يتم نزع "  من نفس الدستور بقوليا 22 من الدستور الجزائري وكذا المادة 64وجسدتيا المادة 
، وتحقيقا لمبدأ المصمحة "الممكية إال في إطار القانون ويترتب عميو تعويض عادل ومنصف

 .العامة فمئلدارة الحق في نزع الممكية العقارية أو جزء منيا

وعمى ىذا األساس عادة ما تثور منازعات في ىذا المجال خاصة في ما يتعمق بمبالغ التعويض 
 .وفي ما يمي مجموعة من االجتيادات القضائية في ىذا المجال

 .10/02/19911 صادر عن الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا بتاريخ 77886قرار رقم 

 .السمطة التقديرية لمقاضي في تحديد التعويض: وجاء مضمونو

 :والمبدأ المستخمص من ىذا القرار جاء كما يمي

من المقرر قانونا انو في حالة عدم موافقة صاحب الممكية لمتعويض المحدد عن طريق مصالح 
أمبلك الدولة إن نزع ممكيتو لممنفعة العامة، يجوز لو إن يرفع قضيتو لممجمس القضائي، 

ولمقاضي السمطة التقديرية لمتقييم وتحديد ذلك التعويض بصفة عادلة ومن ثم فان الطعن في 

                                                           
المجمة القضائية  (ع ب)ضد  (و س )، قضية 10/02/1991، بتاريخ 77886قرار الغرفة اإلدارية، المحكمة العميا، رقم - 1

. 135، ص 1993، 2وزارة العدل، العدد 
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القرار القضائي بتعويض المطعون ضدىم عن قطعة ارض نزعت من اجل المنفعة العامة 
 .لممخالفة القانون غير سديد، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

 .26/05/19841 صادر عن الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى بتاريخ 36595قرار رقم 

 .وتخصيص العقارات إليواء مصالح البمدية

 :وجاء المبدأ كما يمي

 تنص عمى 1976 ماي 25 المؤرخ في 48-76 متى كانت أحكام المادة األولى من األمر رقم
أن نزع الممكية يعد طريقة استثنائية المتبلك العقارات أو الحقوق العينية العقارية، فان أحكام 

 من نفس األمر، تنصان عمى إن التعويض يغطي العقارات 26 فقرتيا الثالثة والمادة 25المادة 
أو القيمة الناجمة عن إخبلء التجار والصناعيين والحرفيين و إعادة إيواءىم أو الحرمان من 

 .االنتفاع وعمى أن تختص الجية القضائية اإلدارية بنظر لممنازعات الناجمة عن ذلك

وعميو القرار اإلداري المطعون فيو بمخالفة القانون في غير محمو ويستوجب رفضو وان نزع 
الممكية من اجل المنفعة العمومية المزمع القيام بيا لمحصول عمى محبلت لممصمحة العمومية 

 .محققة طالما كانت العممية المقررة لصالح الجماعات المحمية وإلشباع حاجيات المرفق العام

 .ومن ثم فان الوالي بقراره المصرح بنزع الممكية لممنفعة العمومية لم يخرق القانون

 :اجتهادات القاضي اإلداري في مجال الوظيفة العمومية: البند الثاني

منازعات الوظيفة العامة ىي مجموع المنازعات التي تحث بين الموظف العام واإلدارة 
 . المتعمق بالوظيفة العمومية06/03المستخدمة عمى أساس انعقاد العبلقة الوظيفية وفق قانون 

حيث تنحصر أكثر القرارات القضائية في ىذا المجال في قرارات التأديب وقرارات النقل، والعزل 
 .وكذا المطالبة بالحقوق المالية لمموظف

 

                                                           
وزير الداخمية والمجمة  )ضد  (د أ) قضية 26/05/1984، بتاريخ 36595قرار الغرفة اإلدارية، المجمس األعمى، رقم - 1

. 192، ص 1، القضائية، وزارة العدل، الجزائر، العدد(الوالية الجزائر
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 بعض االجتهادات المتعمقة بعزل الموظف العمومي: 

 .07/12/19871 الصادر عن الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى بتاريخ 48568قرار رقم 

يتضمن تقصير الموظف في أداء وظيفته وعدم التزامه لواجب الطاعة واحترامه لسمطة 
 .الرئاسية

 :وجاء مبدأ ىذا القرار فيما يمي

تشمل كل تقصير مرتكب في ممارسة الوظيفة "    من المقرر قانونا، أن األخطاء التأديبية 
واألفعال المرتكبة خارج الوظيفة والتي تمس من حيث طبيعتيا بشرف واعتبار الموظف أو 

الكفيمة بالحط من قيمة الفئة التي ينتمي إلييا أو المس بصورة غير مباشرة لممارسة 
الوظيفة،ومن ثم فان اإلدارة العامة باتخاذىا قرار العزل الموظف الذي كان في نفس الوقت قد 
 .خرق التزام االحترام والطاعة لمسمطة الرئاسية، التزمت بتطبيق القانون وكان بذلك قرارىا سميما

    ولما كانت األخطاء المينية المرتكبة من الموظف كافية لتبرير عزلو، فان اإلدارة كانت 
محقة في قرارىا بتسميطيا ىذا الجزء عميو، ومتى كان األمر كذلك استوجب رفض الطعن 

 :ومن يسن االجتيادات المكرسة في محل العزل نذكر. بالبطبلن

 .01/02/21986 صادر عن الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى بتاريخ 42898قرار رقم 

 .وجاء في هذا القرار عزل موظف دون موافقة المجنة المتساوية األعضاء

 :وتمثل مبدأه فيما يمي

   من المقرر قانونا إن القرار اإلداري المتضمن عزل موظف دون الحصول عمى رأي الموافق 
لمجنة المتساوية األعضاء ودون أن يتسمم المعني باألمر أي أخطار قانوني لممثول أماميا 

 .يعتبر مشوبا بعيب خرق اإلشكال الجوىرية ويستوجب البطبلن

                                                           
لؤلمن  (م ع)ضد وزارة الداخمية  (ب م ش)، قضية 07/12/1987 بتاريخ 42568قرار الغرفة اإلدارية، لمجمس األعمى،- 1

 .215،ص 1990، 01الوطني، المجمة القضائية، وزارة العدل، الجزائر، العدد 
لؤلمن (م،ع)ضد وزارة الداخمية  (ب،م، ش)،قضية 07/12/1985، بتاريخ 42568قرار الغرفة اإلدارية، لمجمس األعمى،  -2

. 215، ص01،1990الوطني، المجمة القضائية،وزارة العدل، الجزائر، العدد
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ومن الثابت إن الطاعن موظف، وانو أصيب بمرض جعمو يتوقف عن العمل بأمر من الطبيب 
المعالج وان اإلدارة رفضت بعد ذلك إرجاعو وأخبرتو بعزلو بقرار إداري، فنيا بقرارىا ىذا خالف 

 .. من القانون األساسي لمموظف العمومي55،52،57المواد 

 .ومتى كان كذلك استوجب إبطال القرار اإلداري المطعون فيو

وجاء . 01/12/19961 صادر عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا بتاريخ 15859قرار رقم 
 .فيه الطعن اإلداري المسبق

 :واستنبطنا من خبلل ىذا القرار المبدأ التالي

صدور قرار مدير التربية المتضمن عزل الموظف وبالتالي إبطال القرار من طرف الغرف " 
 ".اإلدارية

يقبل الطعن ضد قرار إذا رفع في األجل أربعة أشير من تاريخ تبميغ أو نشر القرار طبقا لممادة 
 مكرر من قانون اإلجراءات المدنية وان محاولة الصمح التي يجرييا القاضي اإلداري تنوب 169

 .عن القرار اإلداري المسبق

 .25/03/20032 صادر عن مجمس الدولة بتاريخ 7462قرار رقم 

 .وقد تضمن عزل الموظف أثناء عطمة لمرضية

 :وقد جاء مبدأ ىذا القرار كاألتي

يعتبر قرار العزل خبلل عطمة مرضية شرعية مخالف لمقانون الن الموظف مستفيد، بعجز 
 .ممنوح من جيات المعنية بالتأمينات االجتماعية، الذي يتعين إلغاء قرار العزل

أشير ابتدأ من يوم تبميغ  6من المقرر انو في حالة إيقاف الموظف يجب تسوية الحالة في مدة "
 ".القرار اإليقاف، ومن ثم القرار اإلداري المخالف ليذا المبدأ يعد مشببا يعيب في خرق القانون

                                                           
 قضية مديرية التربية لوالية سكيكدة ضد 11/12/1996 بتاريخ 158459قرار الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا، رقم - 1
. نشرة القضاة (ح،ك)
ضد مديرية التربية لوالية سطيف، مجمة مجمس  (س،ر)، قضية 25/02/2003، بتاريخ 7462قرار مجمس الدولة، رقم  -2

. 166،ص 2004،05الدولة، الجزائر، العدد
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  وفي قضية الحال إن الطاعن تم توقيفو عن ميامو كمعمم بموجب مقرر مؤرخ في 
وانو ىذا التاريخ لم يتسمم أي تبميغ يتضمن فصمو أو إرجاعو إلى عممو فان  29/11/1970

 .القرار المطعون فيو بإغفالو ىذا األخير يتعين إبطالو

 صادر عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة اإلدارية بالمحكمة العميا بتاريخ 76732قرار رقم 
 :، ومضمون هذا القرار لمسمطة التقديرية لموالي24/03/19911

 :استخبلص مبدأ ىذا القرار في

متى كان من المقرر قانونا إن تعيين مدير مؤسسة والئية يتم بموجب مقرر من الوالي ويتم 
 .إيقافو عن ميامو بنفس الطريقة

ومن ثم فان مقرر العزل لمدير العام لممكتب الدراسات اللتقنية متعددة الخدمات، حيث يخضع 
 .لمسمطة التقديرية لموالي باعتباره منصبا نوعيا، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

ىذا فيما يخص قرار اإليقاف إما فيما يخص قرار توقيف الموظف فسوف نحاول التطرق 
 .لبعض من القرارات

، 04/01/19822 صادر عن الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى بتاريخ 23650قرار رقم 
 .وتضمن هذا القرار توقيف عن العمل

 :والمبدأ المستنتج من ىذا القرار يتمثل في

من المستقر عميو فقيا وقضاء إن قرار اإليقاف في حد ذاتو ال يعتبر إجراء تأديبيا، إذ عادة ما 
تتخذه اإلدارة في حق موظفييا خدمة لممرفق، وعمى ىذا األساس لم يخضع في استصداره إلى 

القيام اإلدارة مسبقا بإببلغ الممف أو اخذ رأي المجنة المتساوية األعضاء مما يتعين رفض 
 .العريضة المؤسسة عمى ىذا النوع لعدم التأسيس

                                                           
ضد والي والية بشار، المجمة  (ي،ب)، قضية 24/03/1991، بتاريخ 76732قرار الغرفة اإلدارية، المحكمة العميا، رقم  -1

. 146، ص1993، 1القضائية، وزارة العدل، الجزائر، العدد
ضد وزير التربية، المجمة  (ج،م)، قضية 09/01/1982، بتاريخ 23650قرار الغرفة اإلدارية، مجمس األعمى، رقم  -2

. 219، ص1،1989القضائية، وزارة العدل، الجزائر، العدد
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، 13/01/11991 صادر عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا بتاريخ 78275قرار رقم 
 .وموضوع هذا القرار توقيف موظفة دون البث فيه خالل شهرين

 :ومبدأ ىذا القرار يتمثل في

 من المقرر قانونا تنو يجب إن تسري وضعية الموظف في اجل شيرين ابتدأ من اليوم الذي 
ذا  صدر فيو مقرر توقيفو وخبلل ىذا األجل نطمب موافقة المجنة الموظفين عمى ذلك وا 

 .عارضت المجنة التسريح يتقاضى المعني باألمر كامل راتبو وتعاد إليو حقوقو

ومن ثم فان القرار المطعون فيو بعدم االختصاص غير سديد وفي قضية الحال إن الطاعنة أي 
اإلدارة لم تحترم اجل شيرين منذ توقيف المطعون ضدىا لمبت في أمر التوقيف و إن القضاة 
المجمس بقضائيم بدفع جميع مرتبات المطعون ضدىا من يوم توقيفيا إلى تاريخ إدراجيا في 

 عمميا 

 االجتهادات القضائية في مجال المسؤولية اإلدارية: البند الثالث

 االجتهادات القضائية المكرسة لممسؤولية المرفق: 

يعتبر تقديم الخدمات من طرف الموظفين في المرافق العامة لممرتفقين أىم مميزات دور المرافق 
العامة كما انو قد يحدث انو أثناء تقديم الخدمة قد يحدث خطأ من طرف الموظف يمحق ضررا 

 .بالغير ولكن تسأل عنو اإلدارة، ويسمى ىذا الخطأ في ىذه الحالة بالخطأ المرفقي

وفي ما يمي مجموعة من االجتيادات المبذولة من القضاء اإلداري أثناء المنازعات الناتجة عن 
 .ىذه األخطاء

 :ومن بين القرارات  يوجد القرار التالي

 

                                                           
و )ضد  ( (مدير ق،ص، أ والية باتنة )، قضية 13/01/1991، بتاريخ 78175قرار الغرفة اإلدارية، لممحكمة العميا، رقم - 1

  153،ص 1992، 1المجمة القضائية، وزارة العدل، الجزائر، العدد  (من معيما
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، وقد جاء محتوى هذا 24/05/20061 صادر عن المجمس الدولة بتاريخ 24681قرار رقم 
 .القرار إهمال المستشفى التصريح بوفاة احد األطباء اثر مرض مهني

 :وجاء مبدأ ىذا القرار في 

انو من مبدأ القانون إن كل قطاع إداري ممزم بتأمين عمالو وبالتالي فان المرفق أالستشفائي 
الذي أىمل التصريح بأحد األطباء التابعين لو لدى صندوق الضمان االجتماعي يسأل في حالة 

وفاة الطبيب اثر مرض ميني عن األضرار التي تنتج بسبب خطأه ويمزم بالتعويض ذوي 
 . الضحية

 صادر عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا بتاريخ 06788قرار رقم 
 .ومضمون هذا القرار وفات مريض داخل المستشفى نتيجة الضرب.03/06/20032

 :وما نستخمصو من ىذا القرار المبدأ التالي

إن المؤسسات االستشفائية قانونا ممزمة بواجب القيام برعاية وحماية المرضى الموجودين لدييا 
 .لمعبلج

وبتالي فان تعرض مريض موجود بالمستشفى لضرب قاتل أدى إلى الوفاة يدل عمى اإلخبلل 
المرفق بالتزاماتو وواجباتو تجاه المريض يجعمو مسؤوال مدنيا عن الضرر المسبب لوفاة  

 .الضحية وضررا بحقوق ذويو ممزما بالتعويضيم

 .11/03/20033 صادر عن مجمس الدولة بتاريخ 7733قرار رقم 

 .وتضمن القرار عدم مراقبة المستشفى اآلالت المستعممة

 :وجاء مبدأه كاألتي

                                                           
ورثة المرحوم ف، ف ومن  )، قضية مستشفى فرانتز قانون ضد 24/05/2006، بتاريخ 24681قرار مجمس الدولة، رقم  -1

. 393، ص2008، 63، نشرة القضاة، الجزائر، العدد(معيما
 (لعين تموشنتة مدير قطاع الصح)، قضية 03/06/2003، بتاريخ 06788قرار الغرفة اإلدارية، المحكمة العميا، رقم - 2

 .387، ص2008، 63، نشرة القضاة، الجزائر، العدد(ورثة المرحوم م، م )ضد 
 .208، ص 2004، 05مجمس الدولة ،الجزائر، العددمجمة - 3
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المستشفى مسؤول ما دام اخل بواجبو المتمثل في اخذ االحتياطات البلزمة لمحفاظ عمى 
السبلمة البدنية لممريض الموجود تحت مسؤولية المستشفى إن عدم مراقبة اآلالت المستعممة 

 .من طرف أعوان المستشفى شكل خطأ مرفقي عام

 :والمبدأ المستنبط من خبلل ىذا القرار يتمثل في 

إن الضرر الناجم عن الخطأ الطبي يمزم المرفق الستشفائي بتعويض المتضرر ويحدد المبمغ 
 .المستحق لو بناء عمى نسبة العجز الدائم البلحق بو

وبالتالي فان طمب ضحية الخطأ الرامي إلى مراجعة مبمغ التعويض المستحق ليا وجعمو 
 .يتناسب والضرر الفعمي وفقا لنسبة العجز البلحق بيا يعد مؤسسا

وموضوع هذا القرار هو . 03/06/20031 صادر عن مجمس الدولة بتاريخ4166القرار رقم 
 .(لبني مسوس)مسؤولية المستشفى األم 

 :والمبدأ المستنتج من ىذا القرار يتمثل في 

بعد اكتسابو االستقبللية رفع دعوى الرجوع عمى  (مستشفى بموغين)يحق لممستشفى  -
المستشفى األمم قصد استرجاع مبالغ التعويض المحكوم عميو بدفعيا لضحية نتيجة الخطأ 

 .الطبي

 :الموازنة بين المصمحة العامة والمصمحة الخاصة: المطمب الثالث

      إن وجود رقابة قضائية عمى مشروعية تصرفات اإلدارة يمثل ضمانة ميمة من ضمانات 
حقوق األفراد وحرياتيم لما في ذلك من تبني لشرعية دولة القانون، والقاضي ىو مفتاح االلتزام 
بسيادة القانون وبتوقف عميو احترامو بمعناه الواسع، كما يقتضي احترام  حقوق األفراد وحرياتيم 
وجود قواعد صارمة تمنع اإلدارة من االعتداء عمى  مبدأ المشروعية غير أن حسن سير المرفق 

العام واستمرار أداء اإلدارة و وظيفتيا يقتضيان منحيا قدرا من الحرية ما يساعدىا في اتخاذ 
ذلك وجب الموازنة بين ىذين اليدفين حتى ال يغمب , القرار المناسب توخيا  لممصمحة العامة

 .احدىما عمى حساب األخر فتختل الموازنة
                                                           

. 98، ص2003، 4مجمس الدولة، الجزائر، العدد مجمة -1
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     فالقاضي الذي يتكفل بنظر المنازعات التي تثور  في ىذا الصدد يقوم بتحديد  مقتضيات 
المصمحة  العامة ومضمون النظام العام وكذا حريات األفراد ومصالحيم الخاصة  ثم يوازن بين 

المنافع واألضرار، حتى يكون حكمو منصفا وعادال يحقق جوىر الدولة القانونية، ومبدئيا 
األساس، وعميو سنتطرق إلى ىذا المبدأ بشيء من التوضيح  والتفصيل من خبلل ىذا الدور 
الذي يقوم بو كآلية من اآلليات  الجوىرية في عممية فض النزاعات القائمة بين اإلدارة حينما 

 :  تحوز امتيازات السمطة العامة في مواجية األفراد كما يأتي

 في مجال الضبط اإلداري: الفرع األول

    إن ميمة القاضي اإلداري تتمثل في تحديد مضمون الحرية، ومفيوم النظام العام فقد يمسك 
المشرع عن تحديد الحرية وتبيين مفيوميا  والغرض من تقييدىا كما قد يمسك عن التعريف 

 .بالنظام العام الذي تحتم مقتضياتو تقييد الحرية

 .     وىو ما يجسد فكرة التوازن الذي يكون بين تدابير الضبط اإلداري ومقتضيات النظام العام

فالقاضي الذي يتكفل بنظر المنازعات التي تثور في ىذا الصدد يقوم بتحديد  مضمون النظام 
العام الذي اقتضى  من سمطات الضبط اإلداري تقييد الحرية وىذا بحكم الرقابة القضائية عمى  
التدابير الضبطية، فالقاضي يبحث في  مشروعية التدبير وىل اتخذ لحفاظ عمى النظام العام أم 

كان ىذا النظام ال  يقتضيو وىو يقوم بيذا الدور فيو ال يرسي قاعدة عامة، وال يورد تعريفا 
 1مجردا لفكرة النظام العام، بقدر ما يقوم بعممية تصور لمضمون النظام العام

وبالمقابل فان ميمة القاضي اإلداري  تكمن كذلك  في الحفاظ عمى الحريات العامة من 
تعسفات سمطات  الضبط  اإلداري، وبيذا كان لمقاضي اإلداري الفرنسي دور كبير في إرساء 
قواعد تحكم العبلقة  بين الضبط اإلداري والحريات، فتارة كان يفسر مضمون الحرية في ضوء 

ما تتطمبو المنازعة من الحمول، وتارة أخرى  كان يتكفل بتحديد مفيوم النظام العام، فالتكفل 
بيذه الميمة بكل مرونة وبراعة  وبالقدرة الكاممة عمى تقدير ما تحتمو الظروف والمبلبسات 

                                                           
كمية ..منتوري قسنطينةبوقريط عمر، الرقابة القضائية عمى تدابير الضبط اإلداري، مذكرة ماجستير في القانون العام جامعة - 1

 .49،ص2006،2007الحقوق والعموم السياسية 
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وبذلك تمخض من ىذا الدور الذي لعبو القاضي اإلداري الفرنسي أصول عامة سيطرت عمى 
 .1العبلقة الموجودة بين تدابير الضبط اإلداري  والحريات العامة

 :في الظروف العادية: البند األول

        تيدف ىيئات الضبط اإلداري في الظروف العادية إلى الحفاظ عمى النظام العام، 
وتستعمل في سبيل ذلك مجموعة من السمطات التي تقيد بيا ممارسة األشخاص لحقوقيم 

وحرياتيم، ويشترط أن تمارس اختصاصاتيا في الحدود التي وضعيا المشرع فإذا خرجت عن 
تمك الحدود فان أعماليا تعتبر غير شرعية ويجوز الطعن فييا باإللغاء أمام الجيات القضائية 

 .المختصة

    وىنا يكون دور القاضي اإلداري مراقبة التدبير الضبطي من حيث غايتو التي يتعين أن 
تكون تفادي تيديد حقيقي لمنظام العام، كما ينبغي أن يكون اإلجراء المتخذ متوافق ومتوازن مع 

 .الظروف العادية المحيطة بو

     كما انو ال يتحقق فقط عما إذا كان يوجد في ظروف الدعوى تيديد باإلخبلل بالنظام العام 
يمكن أن يبرر التدخل بإجراء الضبط بل يبحث أيضا إذا كان التدبير متوازنا ومتناسبا في 

  .2طبيعتو وخطورتو مع اإلجراء و مع الوقائع التي كانت سببا في اتخاذه

     إن مبدأ الموازنة بين ىدف المحافظة عمى النظام العام، وأسباب و وقائع التدبير المتخذ 
يجعل من القاضي اإلداري في إصدار أحكامو يراعي المصمحة الخاصة لؤلفراد والمصمحة 

العامة لمدولة وبالتالي يحفظ الدولة القانونية ويحفظ مبدأ الشرعية، ويكفل حقوق األفراد في نفس 
 .الوقت

 :البند الثاني في الظروف االستثنائية

   إن الظرف االستثنائي قد يجعل من النظام القانوني عاجزا وغير كافي أحيانا لمواجية ىذه 
 .الظروف الستثنائية التي قد تتعرض ليا الدولة

                                                           
 .50المرجع نفسو،ص،بوقريط عمر - 1
،ص 2006قروف جمال، الرقابة القضائية عمى أعمال الضبط اإلداري، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق، جامعة عنابة، - 2

41. 
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لذلك تظير فكرة أساسيا إن سبلمة الشعب ىي القانون األعمى الذي يسمو حتى عمى الدستور 
وىو معناه إجازة كافة األعمال التي تقوم بيا اإلدارة حتى إذا استدعى األمر الخروج عن 

 .القانون، وذلك من اجل الحفاظ عمى كيان الدولة وسبلمتيا

     لقد خول القضاء اإلداري في كل من فرنسا ومصر لييئات الضبط اإلداري سمطات واسعة 
تمكنيا من مواجية كافة األخطار وذلك بواسطة تفسيره الواسع لمنصوص الدستورية والقانونية 

نشاء اختصاص جديد ليا  .والترخيص ليا بمخالفة القوانين وا 

وقد طبق مجمس الدولة الفرنسي أسموب التفسير الموسع لمنصوص في العديد من القضايا منيا 
 .06/08/19151 الصادر بتاريخ Delmotteحكمو في قضية 

كما رخص كذلك لييئات الضبط اإلداري بالخروج عن النصوص ومثال ذلك، قرار مجمس 
 وحكمو الصادر في Winkell في قضية 1909 أوت 07الدولة الفرنسي في حكمو الصادر في 

 le coco2 في قضية 07/01/1944

غير انو يمكن القول بأنو رغم اتساع سمطات الضبط اإلداري أثناء الظروف االستثنائية إال إنيا 
نما مقيدة بضوابط يفرض عمييا قضاء اإللغاء رقابتو إال أن ميزان الرقابة  ليست مطمقة وا 

القضائية عمى أعمال الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية لن يكون نفسو في الظروف 
العادية، فمفيوم الشرعية في منظور رقابتيا سيتسع في الظروف االستثنائية بالقدر الذي يستقيم 

 .مع طبيعتو وأىميتو الظرف غير العادي

   وعادة ما يكون نتيجة ىذه الرقابة ىو التعويض عن المتضرر من ىذا القرار الضبطي وىو 
ال يحقق مبدأ الشرعية بمفيومو الواسع ألنو في األصل المراكز القانونية لمفرد قد تضررت 

 .والحرية قد قيدت وىذا ما ال يتطابق مع دولة القانون من الناحية الواقعية

 

 

                                                           
  52،ص سابققروف جمال، الرقابة القضائية عمى أعمال الضبط اإلداري مرجع - 1
 .53قروف جمال، المرجع نفسو، ص - 2
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 في مجال الوظيفة العامة، ومجال نزع الممكة الخاصة لممنفعة العامة: الفرع الثاني

 البند األول نظرية الخطأ الظاهر في التقدير

أو الغمط البين كما يطمق  (Lerreur Manifeste)   يتخذ مجمس الدولة الفرنسي من الظاىر 
عمييا جانب من الفقو اإلداري عنصرا أساسيا من عناصر الرقابة القضائية التي يباشرىا عمى 

القرارات اإلدارية وذلك كوسيمة لتجنب التعسف الذي قد ينشا عن استخدام اإلدارة لسمطتيا 
التقديرية وأصبحت بذلك نظرية عامة في الرقابة عمى مختمف األعمال القانونية التي تجرييا 

ويتحقق , اإلدارة بناء عمى سمطتيا التقديرية، والخطأ كتعبير قانوني ىو إخبلل بالتزام قانوني 
الخطأ في القرارات اإلدارية بصفة عامة إذا كان القرار مشوبا بعيب أو أكثر من عيوب عدم 

 . المشروعية

    ىذا عن تعبير الخطأ عموما، أما لفظ الظاىر المقرون بو، لم تورد أحكام مجمس الدولة 
الفرنسي تعريفا لمخطأ الظاىر، واكتفت باإلشارة إلى الفكرة التي يقوم عمييا، بترديد بضع 

عبارات أصبحت شبو مستقرة، مفادىا إن تقدير اإلدارة في ىذا الشأن أو ذلك، ال يكون خاضعا 
لرقابة القاضي اإلداري إال إذا قام عمى وقائع مادية غير موجودة، أو شابو خطأ في القانون ، 
أو انحراف في السمطة، أو بني عمى غمط بين أو خطأ ظاىر، وذلك دون أي محاولة مباشرة 
من المجمس،لتحديد ماىية الخطأ الظاىر، فالخطأ الظاىر في التقدير يجيز لمقاضي اإلداري 
التأكد من أن القرار المتخذ ال يحتوي في أركانو وبين جوانبو التقديرية، عن تباين شديد، يمكن 
أن يتبينو المخاطب بو، فيو ينصب عمى تقدير وقائع القرار، ومطابقتيا مع أسباب القانون، 
وىذا يشمل محل القرار، وأيضا غايتو عندما تنص عمى ذلك قاعدة القانون، غير انو ليست 
نما التباين واالختبلل بين  المبلئمة أو المطابقة ىي التي تفتح باب رقابة الخطأ الظاىر، وا 

الموقف الفعمي ومبررات القرار، ومن ثم فان رقابة الخطأ الظاىر في التقدير ىي التعبير عن 
رقابة التناسب في شكميا السمبي األكثر مرونة، أي التباين الظاىر فالخطأ بمثابة الميزان في 

 .رقابة التناسب عمى السمطة التقديرية لئلدارة
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 في مجال الوظيفة العمومية: 

    لقد امتدت تطبيقات ىذه النظرية، كأداة فنية لمرقابة القضائية عمى التناسب في احدث 
تطوراتيا إلى الرقابة عمى تقديرات السمطات التأديبية لمعقوبة التأديبية من حيث نوعيا ومقدارىا، 
مقارنة بجسامة وخطورة الجريمة التأديبية، بحيث إذا جاء ىذا التقدير مشوبا بخمل واضح، أو 

مجافيا لمحد المعقول، كان مخالفا لمبدأ التناسب، وبات غير مشروع، التسامو بخطأ ظاىر في 
 .التقدير

    وىكذا يمكن القول بان نظرية الخطأ الظاىر في التقدير، التي اتخذىا مجمس الدولة 
الفرنسي كأداة فنية يبغي بيا بسط رقابتو عمى التناسب في القرار اإلداري، إن سبلمة تقدير 

السمطة اإلدارية، مرىون بان ال يكون ىذا التقدير مغاليا فيو وظاىر الخطأ، وىو ال يكون كذلك 
إال إذا جاء ذلك التقدير غير مشوب بدرجة واضحة من التفاوت الصارخ أو الجسيم، وىاتين 

 . السمتين الوضوح والتفاوت الصارخ أو الجسيم، ىما خاصيتي نظرية الخطأ الظاىر

 :نظرية الموازنة بين المنافع والمضار: البند الثاني

   اشرنا إلى أن التطورات القضائية المتبلحقة التي مر بيا مجمس الدولة الفرنسي أدت إلى 
ابتداع وابتكار أدوات فنية جديدة يراد بيا تحقيق رقابة عميقة عمى تقديرات السمطات اإلدارية 
في شتى مجاالت نشاطيا اإلداري، ومن بين األدوات والوسائل نظرية الموازنة بين المنافع 

 .Ville Novell Estوالمضار، التي أرساىا بقراره الصادر بييئة جمعية عمومية في قضية 
ذ يترتب عمى تطبيق ىذه النظرية حصول نتائج تتماثل بل تتداخل مع 28/05/1971بتاريخ  ، وا 

نتائج تطبيقات نظرية الخطأ الظاىر، فضبل عن إنيما يعمبلن في ذات النطاق تقريبا، وىو 
مقاومة االختبلل الواضح والتفاوت الصارخ في تقديرات اإلدارة، مما يدفعنا إلى تحديد مضمون 

 :ىذه النظرية 

 في مجال نزع الممكية الخاصة لممنفعة العامة: 

فقد كانت رقابة مجمس الدولة الفرنسي في قضائو التقميدي بشأن قرارات نزع الممكية لممنفعة 
العامة ال تتعدى حدود ما إذا كان من شأن عممية النزع تحقيق المنفعة العامة أم ال، وليذا فان 
تقدير المجمس لتحقق شرط المنفعة العامة كان يتم بصفة مجردة، بمعنى انو ينظر إلى عممية 
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بغض النظر عن الظروف المحيطة بيا واألضرار التي , نزع الممكية لممنفعة العامة في ذاتيا
تمحقيا بالممكية الخاصة، أو بمصالح عامة أخرى، أو بتكاليف المشروع وأعبائو المالية، وذلك 
لتعمق ىذه األمور بالمبلئمة المتروكة لمحض تقدير اإلدارة وبذلك كانت رقابتو عمى قرارات 
المنفعة العامة ال تتجاوز حدود الرقابة التقميدية، حيث تقتصر فقط عمى التحقق من الوجود 
المادي لموقائع التي يقوم عمييا قرار المنفعة العامة، والتكييف القانوني ليذه الوقائع، وفي 

مواجية التشعب، وتعقد المسائل العممية والفنية، خاصة في المجاالت االقتصادية، وما ترتب 
عمى ذلك من اتساع نطاق السمطة التقديرية لئلدارة في تمك المجاالت، كان عمى القضاء 

اإلداري أن يعمل عمى الحد من احتماالت تعسف اإلدارة وتحكميا في ىذه المسائل، السيما إذا 
اتصل األمر بالمصمحة الخاصة والممكية العقارية وكان من نتائج ذلك ظيور نظرية الموازنة 

 .بين المنافع والمضار

وعمى ضوء ذلك ، ذىب مجمس الدولة الفرنسي إلى إجراء عممية موازنة بين المنافع والمضار، 
التي قد تترتب عمى القرارات التي تصدرىا اإلدارة بنزع الممكية لممنفعة العامة إذ توضع كل من 

المنافع والمضار التي اتخذ قرار المنفعة العامة عمى ضوئيا في موازنة، بحيث يكون القرار 
غير مشروع إذا جاءت األضرار واألعباء الناجمة عنو بالغة الضرر أو مفرطة، بالنسبة لما 

ويعتبر الحكم الصادر عن الجمعية العمومية لمجمس الدولة الفرنسي . يحققو من مزايا ومنافع
بداية األخذ  (Ville Nouvelle Est) في قضية المدينة الجديدة شرق 1971 مايو 28بتاريخ 

بنظرية الموازنة بين المنافع والمضار في مجال نزع الممكية لممنفعة العامة، وتتمخص وقائع ىذه 
القضية في أن اإلدارة قررت إنشاء تجمع عمراني جديد شرق مدينة ليل بشمال فرنسا، يستوعب 

 ألف من السكان، لئلسيام في حل أزمة السكن، وتوافق ذلك مع رغبة التعميم 25حوالي 
 ألف طالب، وتضمن 30الجامعي في إقامة مجمع جامعي خارج المدينة يستقبل أكثر من 

 250 ىكتار وقدرت تكاليفو بمميار فرنك فرنسي، نزع ممكية وىدم 500المشروع الذي احتاج إلى 
منزال، منيا حوالي مائة منزل تم إنشاؤىا حديثا، وأمام االحتجاجات القوية التي أثيرت حول ىدم 

 منزال، واستبعدت مقترحا 88تمك المنازل عدلت اإلدارة مشروعيا، بحيث اقتصر اليدم عمى 
 منزال أخر من 80كانت قد قدمتو جمعية الدفاع عن حقوق أصحاب المنازل ويستيدف إنقاذ 

ذ تقرر لمعممية صفة  اليدم عمى أساس نقل محور الطريق الشمال الجنوب الوارد في المشروع، وا 
، فقد طعنت جمعية 13/04/1968المنفعة العامة بقرار وزير التعمير واإلسكان الصادر في 
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الدفاع عمى ىذا القرار بدعوى تجاوز السمطة، وتمسكت إلى جانب كثير من أسباب الطعن 
المتعمقة باإلجراءات وبالموضوع، بان ىدم حوالي مائة منزل كان يمكن تفاديو بتغيير مسار 

طريق بالمشروع، وىذا يعتبر ثمنا باىظا لمعممية المزمعة، ال يتناسب مع المنفعة المراد تحقيقيا، 
 .مما يتعين معو إلغاء القرار المطعون فيو

    ولقد بحث مجمس الدولة الفرنسي منعقدا بييئة جمعية عمومية كافة الجوانب المتعمقة 
إقامة )بموضوع النزاع وقام بالموازنة بين المنافع والمزايا التي ستترتب عمى المشروع من ناحية 

ىدم ) وبين المضار والتكاليف التي ستنجم عنو من ناحية أخرى (تجمع سكني ومجمع جامعي
وخمص من خبلل ىذه الموازنة إلى ترجيح كفة  (مجموعة منازل واألضرار االجتماعية المحتممة

المنافع والمزايا عمى كفة المضار والتكاليف، وقرر انو بمراعاة أىمية المشروع في مجموعو، 
فميس من طبيعة ظرف تضمن تنفيذ العممية ىدم حوالي مائة منزل إن ينفي عنيا صفة المنفعة 

 .1العامة

وبيذا الحكم صاغ مجمس الدولة نظريتو الجديدة الموازنة بين المنافع والمضار، وأصبح من 
ال يمكن تقرير المنفعة العامة لعممية ما، إال إذا كان : "المستقر في قضائو بيذا الخصوص انو

ما تتضمنو من مساس بالممكية الخاصة والتكمفة المالية والمضار المحتممة عمى المستوى 
االجتماعي، أو المساس بالمصالح العامة األخرى، ليست باىظة بالنسبة إلى المصمحة أو 

 "المنفعة التي تحققيا

ويبلحظ أن عممية الموازنة أو الترجيح التي أقاميا ىذا الحكم، قد راعى فييا اعتبارين أساسيين 
ذا كان إقامة : ىما حماة حقوق األفراد، ومراعاة مقتضيات حسن سير اإلدارة ومتطمباتيا، وا 

التوازن بين ىذين األمرين ىو أىم واجبات القاضي اإلداري، فان الحكم قد وضع ىذا الواجب 
موضوع التطبيق العممي، ببيان عناصر الموازنة والكيفية التي تتم بيا، وذلك في مجال تتمتع 

 .2فيو اإلدارة بسمطة تقديرية واسعة، السيما فيما يتعمق بتقرير وتحديد فكرة المنفعة العامة

                                                           
محمد صبلح عبد البديع، االتجاىات الحديثة لمقضاء اإلداري في الرقابة عمى مبلئمة قرارات نزع الممكية لممنفعة العامة، - 1

 .61،ص 2004، 1دار النيضة العربية، القاىرة ط
 .61،62ص ،محمد صبلح عبد البديع، مرجع نفسو - 2
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       وقد امتد تطبيق ىذه النظرية في قضاء مجمس الدولة الفرنسي إلى مجاالت أخرى غير 
مجال نزع الممكية لممنفعة العامة، مثل مجال االرتفاقات اإلدارية،  ومجال إنشاء مناطق محمية 

حول األماكن العامة، ومجال تسريح العمال، ومجال قرارات االستيبلء، ومجال  قرارات 
 .الجزاءات في العقود اإلدارية

       وىكذا يمكن القول بان مضمون نظرية الموازنة، ينصرف إلى التقييم الذي يجريو القضاء 
اإلداري لممنافع والمضار  المترتبة عمى  القرار، من خبلل الموازنة بينيما في كفتين، بحيث 
ذا اتضح أن كفة  تبين أن كفة المنافع ىي الراجحة عمى كفة المضار، كان القرار مشروعا، وا 

 .المضار ىي الراجحة، كان القرار غير مشروع

     وعمى ضوء ذلك فان نظرية الموازنة بين المنافع والمضار تستيدف تحقيق رقابة قضائية 
دقيقة وعميقة عمى تقديرات السمطة اإلدارية عندما تترخص في االختيار بين عدة بدائل وحمول، 

أو حينما  تكتفي قواعد المشروعية اإلدارية بتحديد الغرض من القرار، بحيث يعود لمقاضي 
اإلداري تقييم كيفية إجراء السمطة اإلدارية لتمك التقديرات بمراعاة كافة الجوانب المحيطة بذلك  
من خبلل وضع المنافع والمضار المترتبة عمى القرار اإلداري في كفتي ميزان وصوال إلى أييما 

 .األولى بالترجيح  بحسب الظروف واالعتبارات المبلبسة لكل حالة عمى حدى

    ويقوم القاضي اإلداري بالترجيح بين المنافع والمضار المترتبة عمى التقدير اإلداري عمى 
ىدي أكثر من معيار فيو يعتمد عمى مقدار المنفعة والمضرة، كما يركن في ذلك عمى ما 

يصيب الممكية  الخاصة من أضرار وما  يقابل المنفعة العامة من فوائد، إذ يتحقق معو مبدأ 
الموازنة بين المصمحة  الخاصة والمصمحة العامة، وقد  طبق مجمس الدولة المصري  مضمون 
ىذه النظرية في بعض أحكامو، دون أن يشير إلييا صراحة أو يذكر تبنيو  ليا، ومن قبيل ذلك 

 في الطعنين 09/03/1991ما قضت بو المحكمة اإلدارية العميا في حكميا الصادر  بتاريخ  
وان كان من المسمم بو قانونا إن لمجية اإلدارية حق إزالة ما "بأنو  (ق1875،19114/31)رقمي 

يقع من تعديات عمى أمبلك الدولة بالطريق اإلداري، إال أن سمطتيا في ذلك وان كانت سمطة 
تقديرية، فإنيا تخضع لمرقابة القضاء اإلداري، إذ أن األصل في نشاط اإلدارة أن يستيدف 

الصالح العام، ويكون جوىر وظيفة اإلدارة ىو إشباع الحاجات العامة تحقيقا ليذا اليدف،ميما  
كانت الرقابة التي يمارسيا القاضي اإلداري عمى أعمال اإلدارة، وذلك لكونو الممجأ الوحيد 



 الفصل الثاني                         إسهامات القضاء اإلداري في تكريس دولة القانىن
 

132 
 

لحماية األفراد من تعسف السمطات اإلدارية والمساس بحقوقو وحرياتو األساسية، إال انو غالبا 
ما ال تحقق ىذه الرقابة اليدف المنشود والمبدأ المكرس في الدستور أي حماية الحقوق 

عن طريق فرض سيادة القانون في عبلقات اإلدارة باألفراد، وذلك راجع إلى مجموعة .والحريات
من العراقيل التي تقف في مواجية القاضي اإلداري والتي تؤدي حتما إلى االنتقاص من 

ففعاليتو إذ تتمثل ىذه العراقيل  في تدخل اإلرادة،  السياسية في الجزائر بالخصوص وكذا  
إشكالية تنفيذ اإلحكام القضائية ومدى سمطة  القاضي اإلداري في إعطاء أوامر لئلدارة بتنفيذىا 
وىذا في النظام القضائي المزدوج  عموما وىذا ما سنتطرق إليو في المبحث الثاني تحت عنوان 

شكالية تنفيذ األحكام القضائية  .  القاضي اإلداري وا 

  المبحث الثاني                                

شكالية تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية           القاضي اإلداري وا 

   إن تنفيذ األحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجية اإلدارة مسألة ترتبط أوال وأخيرا 
التي يفترض  فييا إن تنصاع تمقائيا لحكم القانون وبالتالي حتمية  (الدولة  )بشرف ىذه اإلدارة 

غير انو قد تخالف اإلدارة دائما وقد تستند في ذلك  ]،1التزاميا بتنفيذ أحكام تصدر باسم الشعب
 .[إلى مبررات قانونية والى مبررات واقعية يفرضيا واقع  اإلدارة عند التنفيذ

   كما أن القاضي اإلداري لو دور أساسي في حماية الحقوق والحريات الفردية، وىذا الدور ال 
يتحقق إال إذا تم تنفيذ األحكام التي تصدر عنو بصفة قطعية، ذلك أن بروز وعموم مفيوم دولة 

القانون وتكريس مبدأ استقبلل القضاء نتج عنو أن ميمة القاضي اإلداري ال تنتيي بمجرد 
التصريح في الحكم الفاصل في النزاع بإلغاء قرار إداري غير مشروع، آو قرار تعويض لطرف 

متضرر بسبب النشاط أو التصرف الذي تقوم بو اإلدارة، بل أدى ذلك إلى إقرار مسؤولية 
لزاميا بتنفيذ أحكام القضاء باعتبارىا شخصا من أشخاص القانون، عمييا االمتثال إليو  اإلدارة وا 

 .في كل تصرفاتيا

                                                           
 ديوان المطبوعات الجامعية، 03المبادئ العامة، المنازعات اإلدارية،الييئات واإلجراءات أماميا، الجزء : مسعود شييوب- 1

 .342،ص 1999سنة الجزائر،
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غير انو قد تخالف اإلدارة ىذا االلتزام في بعض الحاالت إن لم نقل دائما وقد تستند في ذلك 
إلى مبررات قانونية أو إلى مبررات واقعية يفرضيا واقع اإلدارة عند التنفيذ وىذا ما يطمق عميو 

 .  بامتناع اإلدارة عن تنفيذ القرارات واألحكام القضائية

 :يمكن أن نوجز ىذه الصور وفق ما يأتي

 :المطمب األول  صور االمتنـــــاع 

 : يمكن إن نحصر صور امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية في ما يمي

   :االمتناع عن التنفيذ: الفرع األول

    إن امتناع اإلدارة عن التنفيذ لمقرار القضائي اإلداري يعد من اخطر األساليب التي تمجأ 
إلييا ىذه األخيرة لمواجية التنفيذ، وىو إما أن يكون امتناعا صريحا أو أن يكون امتناعا 

 .ضمنيا

واألول يقصد بو صدور قرار إداري صريح يفيم منو رفض اإلدارة القاطع لتنفيذ القرار القضائي 
 .والذي ال يدع مجال لمشك في مخالفتيا لحجية الشيء المقضي بو

   أما الصورة الثانية فيي األكثر شيوعا، فاإلدارة ىنا تمتزم السكوت إزاء القرار القضائي 
اإلداري الصادر ضدىا دون الحاجة من إصدار قرار صريح بالرفض ويكون ذلك من خبلل 

 .االستمرارية في تنفيذ القرار اإلداري الممغى

  :التراخي في التنفيذ: الفرع الثاني

ما لم يتطمب وقف .    األصل ىو تنفيذ اإلدارة لمحكم القضائي ابتداء من تاريخ تبميغيا بو
فان خرج .التنفيذ مما يوحي أن التنفيذ يجب أن يكون في وقت محدد مناسب وفي مدة معقولة

 .األمر عن ىذا اعتبر بمثابة امتناع من طرف اإلدارة متمثبل في تراخييا وتقاعسيا عن التنفيذ
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 :التنفيذ الناقص لمقرار القضائي اإلداري: الفرع الثالث

يتحقق التنفيذ الجزئي الغير كامل لمقرار القضائي عندما ال تقوم اإلدارة بالتنفيذ الكامل لو، وىنا 
ال يمكن إعمال سمطتيا التقديرية، الن ما يفرضو القضاء اإلداري من قرارات حائزة لحجية 

 .الشيء المقضي بو يعد التزاما مفروضا عمييا

تضمين األحكام القضائية أوامر صريحة كوسيمة إللزام اإلدارة : المطمب الثاني
 : بالخضوع لمبدأ المشروعية

 تضمين األحكام أوامر إلزام: الفرع األول

   يعتبر قانون اإلجراءات  المدنية واإلدارية الجديد والذي سنو المشرع الجزائري والذي استعمل 
 مصطمح األمر داللة واضحة عمى تضمين أحكام م979،978،مم981،980مفي مواده اإلدارية 

إلغاء أوامر صريحة سواء في المرحمة السابقة عمى تنفيذ األحكام األصمية أو البلحقة لو، وىذا 
مسايرة لمتشريع الفرنسي في المادة اإلدارية إذ ال  يعتبر اإلقرار بسمطة توجيو األوامر لئلدارة 
معارض لمبدأ الفصل بين السمطات، بل يعتبر ىذا من األمور التي يستمزميا مبدأ خضوع 

 1 .الدولة لمقانون

عندما يتطمب األمر أو الحكم القضائي أو القرار إلزام :" عمى  ق،إ،م،إ،د978حيث تنص المادة 
احد األشخاص المعنوية العامة أو ىيئة تخضع منازعاتيا الختصاص  الجيات القضائية 

اإلدارية باالتخاذ تدابير تنفيذية معينة، تأمر الجية القضائية اإلدارية المطموب منيا ذلك، في 
 .نفس الحكم القضائي بالتدابير المطموب مع تحديد اجل لمتنفيذ عند االقتضاء

وىذا في حالة ما يسمى .  من قانون العدالة اإلدارية الفرنسي911L-1ويقابميا نص المادة 
 .األوامر السابقة عمى تنفيذ الحكم األصمي

                                                           
أمال يعيش تمام ،سمطات القاضي اإلداري في توجيو أوامر لئلدارة،أطروحة لنيل شيادة دكتوراه عموم في الحقوق تخصص  -1

  280،ص2011قانون عام ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،كمية الحقوق والعموم السياسية ، 
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من نفس القانون  979إما في حالة األوامر البلحقة لمحكم األصمي فيذا يحيمنا إلى المادة، 
 1:بنصيا عمى

عندما يتطمب األمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد األشخاص المعنوية العامة أو ىيئة تخضع 
منازعاتيا الختصاص  الجيات القضائية اإلدارية باتخاذ تدابير تنفيذية معينة، لم يسبق أن 

أمرت بيا بسبب عدم طمبيا في الخصومة السابقة تأمر الجية القضائية اإلدارية المطموب منيا 
 من L 911-4 وىذا ما يقابميا في نص المادة. ذلك بإصدار قرار إداري جديد في اجل محدد

قانون  العدالة الفرنسي والذي من خبللو تراجعت األوامر البلحقة لتنفيذ حكم قضائي في 
 . القضاء الفرنسي إلى نسبة واحد بالمائة بفضل التزام اإلدارة بالتنفيذ

لقد قطع المشرع الجزائري شوطا كبيرا في عممية إرساء دولة القانون ولو من الناحية النظرية 
وىذا مسايرة لمتطمبات التحوالت العالمية الجديدة وكذا تحقيقا لمبدأ المشروعية، عن طريق إقرار 

صراحة أوامر يتضمنيا الحكم القضائي الصادر ضد اإلدارة، وكذا القرار لمغرامة التيديدية 
كوسيمة ضغط لئلجبار اإلدارة عمى التنفيذ غير إن  المشرع الفرنسي يعتبر ىو السباق ليذه 

الفكرة ومجسدا واقعيا ليا خاصة إذا عممنا إن األوامر البلحقة لتنفيذ قد تراجعت إلى نسبة واحد 
 . بالمائة بفضل القانون وبفضل التزام  اإلدارة  بالتنفيذ تماشيا مع فكرة سيادة القانون

 :األمر بالغرامة التهديدية كوسيمة إلجبار اإلدارة عمى التنفيذ: الفرع الثاني

لقد اقر المشرع الفرنسي ومن بعده المشرع الجزائري لمقاضي اإلداري بسمطة توقيع غرامة 
تيديدية عمى اإلدارة باعتبارىا صورة من صور األمر، والحكم بيا يحمل في طياتو أمرا ليا 

بالتنفيذ،  ففي حالة امتناعيا عن الخضوع ألحكامو القضائية ولمبدأ المشروعية سواء في صمب 
نما  الحكم أو بعده وذلك  إيمانا منو بان دور القاضي اإلداري ال يتوقف عند إصدار الحكم، وا 

 2.األمر بموجبات تنفيذه أيضا

 

 
                                                           

288أمال يعيش تمام، مرجع سابق،ص-  1 
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 :ماهية  الغرامة التهديدية: البند األول 

يعرف الفقو الفرنسي الغرامة التيديدية بأنيا مقدار مالي من مبمغ يحدد سواء عن كل يوم او 
شير من التأخير ضد الشخص العام الممدين، والذي ييمل أو يمتنع عن تنفيذ قرار من اإلدارة 

 .1بالحكم المنطوق

تتمثل الغرامة التيديدية في تقرير القضاء لمبمغ مالي :  وعرفيا األستاذ رمضان غناي بقولو
لمفائدة الدائن وبطمب منو يضطر الممتنع عن التنفيذ بأدائو لو عن كل فترة زمنية في تأخير 

تنفيذ االلتزام ىذه الفترة الزمنية قد تقدر بالساعات أو  األيام أو األسابيع،  حسب طبيعة اإللزام 
 .2عمى انو جرى  العرف القضائي عمى تحديدىا  باأليام

وعميو فالغرامة التيديدية تتميز بالطابعين التحكمى والتيديدي، كما إنيا تقدر وفقا لكل وحدة 
 .زمنية تتأخر اإلدارة فييا عن تنفيذ  األحكام والقرارات القضائية

 .األمر بالغرامة التهديدية بين التشريع الفرنسي والتشريع الجزائري: البند الثاني

 التشريع الفرنسي: 

، المتعمق 1995 فيفري 08 الصادر بتاريخ 95/126اقر الدستور الفرنسي بدستورية القانون رقم 
 .بتوجيو األوامر الضرورية لئلدارة لضمان تنفيذ أحكامو، وفرض الغرامة التيديدية عمييا

سنة من صدور 15 أين أجاز المشرع الفرنسي وبعد مرور 1996بل وفي خطوة جزئية سنة 
 لجميع المحاكم اإلدارية، ومجمس الدولة توجيو أوامر صريحة لئلدارة إلصدار 1980قانون 

القرارات البلزمة لتنفيذ أحكامو، مع جواز جمعو بين األمر واستخدام التيديد المالي وبل واألكثر 
من ذلك أجاز المشرع لممحكمة التأدبيبة التابعة لمجمس الدولة، والخاصة بالشؤون المالية 

والميزانية توقيع عقوبة الغرامة عمى الموظف الممتنع عن التنفيذ بامتناعو عن إصدار األمر 
بالدفع في المدة المحددة أو متى أدى امتناعو إلى صدور حكم بالغرامة التيديدية، وعقوبتيا 

                                                           
1 - Christophe Guettier ;Exécutions des juris-Classeure,Volume 1,droit Administratif. Paris : 

Lexis Nexis  SA 2009, P 22  
، مجمة مجمس الدولة، 014989:  ممف رقم08/04/2003غناي رمضان، تعميق عمى قرار مجمس الدولة الصادر بتاريخ -  2

  .149 ص 2003 سنة 04رقم 
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وقد أطمق بعض . مالية تصل إلى ما يعادل مرتب الموظف الممتنع عن التنفيذ كحد أقصى
  1عبارة الثورة التشريعيةالكتاب عمى ىذه اإلصبلحات التشريعية 

 في التشريع الجزائري: 

     بغض النظر عن اإلجراءات القضائية السابقة قبل صدور قانون اإلجراءات المدنية 
، وليا من سمبيات فان ىذا القانون الجديد الذي 25/02/2008 المؤرخ في 08/09واإلدارية 

خصص المشرع الجزائري الباب السادس من الكتاب الرابع من ىذا القانون المتضمن قانون 
اإلجراءات المدنية واإلدارية قد خصص لمسألة الخضوع لحكم القانون وااللتزام بتنفيذ األحكام 
القضائية، بتوسيع سمطات القاضي اإلداري في ىذا المجال من خبلل األمر بالغرامة التيديدية 

 :تتمثل في. لكن بتوفر شروط معينة

 .عدم تنفيذ اإلدارة لمحكم أو مخالفة التزاميا بالتنفيذ -1
 .وجود حكم قضائي صادر عن إحدى جيات القضاء اإلداري -2
 .قابمية الحكم لمتنفيذ  -3
 .لزوم األمر بالغرامة لمتنفيذ -4
 .طمب صاحب الشأن -5
 . وجوب أن يتطمب تنفيذ الحكم اتخاذ اإلدارة تدبير معين -6
احترام المواعيد القانونية الخاصة بطمب األمر بالغرامة وعميو فان قانون اإلجراءات  -7

المدنية واإلدارية من خبللو أعطى المشرع لمقاضي اإلداري صبلحية الرقابة عمى اإلدارة 
لزاميا بتطبيق القانون واألحكام القضائية  .وا 

وخبلصة القول إن جواز القضاء بالغرامة التيديدية ضد اإلدارة في حالة ثبوت عدم امتثاليا 
، 1980 جويمية 16 الصادر بتاريخ 539-80لتنفيذ القرارات القضائية اإلدارية جسده القانون رقم 

والذي عدل بموجب العديد من القوانين البلحقة كما إن مواده أدمجت في قانون القضاء اإلداري 
 وبيذا القانون ضمن المشرع والقضاء الفرنسي 2001 جانفي 1الذي دخل حيز التنفيذ في 

                                                           
  -  344 أمال يعيش تمام ،مرجع سابق ص-1
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نوعين من الحمول لمواجية مشاكل التنفيذ المرتبطة بالقرارات الصادرة ضد اإلدارة والتي يمكن 
 :إجماليا فيما يمي

حمول تتعمق بتنفيذ القرارات القضائية اإلدارية المتضمنة إدانة مالية ضد أشخاص  -1
 .القانون العام

 حمول أخرى تتعمق بتنفيذ القرارات القضائية اإلدارية صادرة بناء عمى دعاوى تجاوز  -2
 .   السمطة

 ممخص الفصل الثاني

سياماتو في عممية تجسيد أركان دولة   لقد تطرقنا في ىذا الفصل إلى دور القاضي اإلداري وا 

القانون من خبلل اآلليات والوسائل التي خصو المشرع بيا والمتمثمة أساسا في الرقابة القضائية 
عمى أعمال اإلدارة في الظروف العادية والظروف االستثنائية ىذه الرقابة التي ال تثار تمقائيا بل 

عن طريق الدعوى القضائية وفق الطمب من ذوي الشأن والمصمحة ورغم تعدد التشريعات 
وكثرتيا إال انو القاضي اإلداري يصادفو في ىذه األخيرة الكثير من الثغرات والفجوات والكثير 
من الغموض وعدم الوضوح يجعمو ممزما لمواجية النزاع المطروح أمامو ابتداع الحل المناسب 
والمبلئم لو  والمبني عمى الموازنة بين المصالح الخاصة لؤلفراد والمصمحة العامة ليكمل في 

األخير بأحكام قضائية تتصف بالعدل واإلنصاف لتكون محققة لمبدأ المشروعية وتجسيد دولة 
 القانون  

غير إن ىذه األحكام والقرارات القضائية عادة ما تجد عراقيل لتنفيذىا تختمقيا اإلدارة لتماطل في 
 تنفيذىا أو حتى عدم تنفيذىا أصبل 

وىذا ما جعل المشرع يفكر في إنشاء طرق ووسائل تجبر اإلدارة عمى تنفيذ األحكام والقرارات 
القضائية الصادرة ضدىا وىذا ما جسده المشرع الفرنسي من خبلل تضمينو لؤلحكام القضائية 
أوامر تمزميا التنفيذ في أسرع اآلجال كما فرض كذلك الغرامة التيديدية كوسيمة إلجبار اإلدارة 
كذلك عمى التنفيذ وقد حقق المشرع الفرنسي نتائج جد قيمة في ىذا اإلطار كما سمك المشرع 

الجزائري نفس األمر من خبلل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد غير انو الزال القاضي 
 .اإلداري لم يمتمك الجرأة في تطبيق ىذه الصبلحيات الممنوحة لو في ىذا اإلطار



 
خاتمةال  
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 الخاتمة

يتضح لنا من خالل ىذه الدراسة أن أىم وسيمة لتجسيد دولة القانون بكل مقتضياتيا تكمن في 
الرقابة القضائية التي يسمطيا القاضي اإلداري عمى كل األعمال واإلجراءات المتخذة من قبل 

السمطات العمومية بمناسبة ممارسة نشاطيا اإلداري عن طريق الدعاوى القضائية المرفوعة 
  .أمامو من طرف األفراد

كما يعتبر القاضي اإلداري بحكم القانون حاميا لمحريات العامة وحقوق األفراد إذ يسير عمى 
تجسيد مبدأ خضوع السمطة اإلدارية لسيادة القانون في عالقتيا مع األفراد باعتباره احد أسس 

ودعائم دولة القانون وميما كانت الظروف فان السمطة اإلدارية ممزمة باتخاذ أعماليا 
وتصرفاتيا وفقا ألحكام القانون فإذا كانت الظروف االستثنائية من شأنيا أن تمنح لإلدارة سمطة 

تجاىل بعض القواعد العادية وذلك لمواجية تمك الظروف فان ىذا ال يعني خرقيا لقواعد 
 . المشروعية بل تظل ممتزمة بالقواعد االستثنائية

إن االجتياد القضائي مصدر من مصادر القانون وبالتالي يندرج ضمن مبدأ الشرعية ىذا المبدأ 
ف 171الذي يؤدي احترامو حتما إلى تحقيق وتجسيد دولة القانون وىذا ما جاءت بو المادة  

تمثل المحكمة العميا الييئة " 2016 مارس 6،من الدستور الجزائري المعدل بتاريخ 1،2،3
 ".المقومة ألعمال المجالس القضائية والمحاكم

  ألعمال الجيات القضائية اإلداريةالهيئة المقومة مجمس الدولة يمثل "

 في جميع أنحاء البالد ويسيران توحيد االجتهاد القضائيتضمن المحكمة العميا ومجمس الدولة 
عمى احترام القانون، وىذا ما يزيد من قيمة ومكانة و دور االجتياد القضائي في استقرار العمل 

 .القضائي وتطبيق القانون بصفة عادلة 

أن تجسيد دولة القانون في الواقع المعيشي  وتحقيق مبدأ المشروعية باعتباره ضمانة حقيقية  
لحماية الحقوق والحريات فانو يظل مرىونا بمدى استقاللية القاضي اإلداري أن تجسيد ىذه 
االستقاللية تعطي لمقاضي اإلداري قوة ودعما في تحريك آليات الرقابة عمى أعمال السمطة 

 .اإلدارية التي تتخذىا في إطار ممارسة وظيفتيا



 الخاتمة
 

141 
 

لقد أثبتت األحكام القضائية الصادرة عن القاضي اإلداري وفي شتى المجاالت مدى أىمية ىذا 
الدور المنوط بو من خالل تجسيد عممية الموازنة بين ضرورة ممارسة الحريات العامة وحقوق 

األفراد من جية ومتطمبات ومقتضيات النظام العام والمصمحة العامة من جية أخرى ويبرز ىذا 
أكثر في مجال رقابة المشروعية فالقاضي اإلداري في ظل االزدواجية القضائية  ال يتوقف عند 
حد فحص مشروعية القرارات اإلدارية وفي جميع الظروف فحسب بل يتعداىا إلى فحص مدى 

 . مالئمتيا فرقابة المالئمة تعتبر حقا وسيمة ىامة لتجسيد عممية الموازنة

أما في مجال قضاء اإللغاء فان القاضي اإلداري ال يتوقف عند حد إلغاء القرار اإلداري أو 
الضبطي بل يحمل السمطة اإلدارية مسؤولية التعويض عن األضرار المترتبة من جراء ىذه 

اإلجراءات واألعمال ومن ىنا تبرز أىمية ودور القاضي اإلداري في عممية تكريس دولة القانون 
إذ يعتبر الحجر األساس في عممية الحفاظ  وصيانة الحقوق و الحريات وفي نفس الوقت 

المحافظة عمى  النظام العام والمصمحة العامة وان صح التعبير فيو البوصمة التي تعرف من 
 . خالليا الدول إن كانت دولة قانونية أم ال 

فالنتيجة المتوصل إلييا من خالل ىذا البحث ىو أن القضاء اإلداري متمثال في القاضي 
اإلداري مع السمطات الممنوحة لو يجسد فعميا دولة القانون في حدود ىذه السمطات التي من 

رايتا تحتاج إلى مزيد من اإلصالحات ومزيد من الصالحيات حتى يتمكن القاضي اإلداري من 
بسط رقابتو عمى أعمال اإلدارة بصورة أوسع وأكمل تجعل منو الحامي األول ليذه الدولة 

 :المفترض أنيا دولة  قانونية وعميو يمكن أن نجمل ىذه المعوقات في ما يمي 

 مراجعة قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري من اجل تبسيط إجراءات رفع الدعوى 1
أمام القضاء اإلداري ووضع آليات تسمح بالفصل فييا في اقرب اآلجال الممكنة وىو ما يعاني 

منو كذلك المتقاضي في النظام القضائي الفرنسي وغيره من الدول المتبنية لنضام ازدواجية 
 . القضاء

 أن يسرع المشرع الجزائري في إنشاء محاكم استئنافية  تضمن درجات التقاضي وبالنتيجة 2
 . تتجسد الدولة القانونية من خالل ىذه الضمانة وىذا ما ذىب إليو المشرع الفرنسي
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  وفي األخير نمح عمى ضرورة تكريس القاضي اإلداري الجزائري لكل السمطات التي منحيا لو 
 المتعمق بقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية إذ ومما ال شك فيو أن قيام 09 08القانون رقم 

القاضي اإلداري بتوجيو أوامر لمجيات اإلدارية والحكم عمييا بغرامة تيديدية إلجبارىا عمى 
إصدار القرارات الالزمة امتثاال لحكم القانون وتنفيذا ألحكامو وما يتبعيا من أثار ونتائج حتمية 

 .تحقق فاعمية أكثر بما يدعم مبدأ المشروعية وسيادة القانون
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