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 شكر وغرفان

 

ي ك ررن ي وىؼه ي ناتاها  ررق  امؼ م واعمؼرف،  ووفن ي إتاما  ىذا امشكر وامحلد هلل تؼاىل الل  كل 

 امؼهل.

ىل ال س تاذ: ادلكتور   واػرتافا نامفضل وامجليل ك توجو خبامص امشكر ومعي  امتندير ات

امنمي، ننذ ك ن اكن فكرة اتىل ػىل تفضهل اإترشاف ػىل ىذا امؼهل  وتؼيده بتوجهياتو  غٌلر نؼاشو

 ك ن اس توى رساةل.

كٌل ك توجو نامشكر وامتندير اتىل ال ساتذة امكرا  ك غضاء جلن، اعمناقش، ػىل نسامهاهم يف تطوقب 

 ىذا امؼهل.

وخامص شكري اتىل ك نوظفي نكتبات لكيات احلنوق ب: تزيي وزو  امبويرة  امؼامص،  

 عمبذول يف اس تخرا  اعمراجع امالزن،.جباق،  جيجل  غناب،  سكيكدة  ػىل هجدمه ا

 .ممك مجيؼا ك امشكر وامتندير
 

 
 



 

 

 داءــــاتى

 :غزل وجلل  هللاك ىدي مثرة هجدي اتىل نو قال فهيٌل 
 

لياين ضغريا "  " واخفظ هلٌل جناح اللل نو امرلمح، وقل ربل ارمحيٌل كٌل رب

 ﴾ 42اإترساء ﴿                                       

 
ىل اتىل نو و   .................. ك محد رمح، هللا ػليو.ك يبافتو اعمني، واكن س ندا يل  ات

ىل  ............ك رال هللا يف معرىا.ك يم اتىل نو اكىت اجلن، حتت ك قداهما  ات

 اتىل نو اكن غوان ودغٌل يل  ومل قبخل ػًل بتشجيؼاتو زويج امكرمي

اما  ناراي ابنيتقرة غي ي اتىل   ىذا امؼهل. ىظري تنطريي يف حنليا إت

 حياة قليب وىوره ك قالناىل اب ي 

 وادلقو امكرميني. وػىل رك سيا كل نامسو وػائةل زويج ك فراد ػائليت اتىل كل 

 اتىل كل نو ػلله ي حرفا  

 اتىل كل نو وقف جباىيب ػازنا ػىل تؼلميي 

 .ك ىديمك ىذا امؼهل 

 ناسيمة



 

 
 لائمة أهم المختصرات

 

 بالمغة العخبية :أوال
 .قانػف اإلجخاءات السجنية كاإلدارية :ق.إ.م.إ

 قانػف عزػؼ. :ق.ع
 

 ثانٌا: باللغة الفرنسٌة 

 

- A.J.D.A: Actualité Juridique de Droit Administratif. 

- J.O.R.F: Journal Officiel de la République Française. 

- L.G.D.J: Librairie Générale de Droit et Jurisprudence. 

- O.P.U: Office des Publications Universitaires. 

- P.U.F: Presses Universitaires de France. 

- R.D.P: Revue de Droit Public et de la science politique. 

- R.F.D.A: Revue Française de Droit Administratif. 

- R.F.E.C.P: Revue Française d’Etudes Constitutionnelles et Politiques. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 مقدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

2 
 

 

تشقدع الشطع القزائية عامة إلى نطاميغ اثشيغ أساسييغ ىسا: نطاـ كحجة القزاء       
كنطاـ ازدكاجية القزاء، إالا أفا ىشاؾ مغ الجكؿ مغ تبشات نطاما كسصا بيغ الشطاميغ 

 الدابقيغ سسي بالشطاـ السختمط.
ي كاحج يشطخ في كلا الشداعات عمى يعشي نطاـ كحجة القزاء كجػد ىـخ قزائ      

قاعجتو، فسجمذ قزائي، ثع محكسة ا، بحيث تسثل السحكسة اختبلؼ مػاضيعيا كأشخافي
كاحج يصباق عمى كلا األشخاؼ بسا فييا الجكلة  إجخائيميا في قستو، مع كجػد قانػف ع

داتيا.  بسختمف مؤسا
غ مدتقمايغ عػغ بعزيسا في حيغ يقرج بازدكاجية القزاء، كجػد ـيكميغ قزائيي      

ؿ القزاء العادؼ، كيختز بالشطخ كالفرل في الشداعات التي تكػف أشخافيا  يسثال األكا
أشخاص عادياة، أماا الثاني ؼيسثال القزاء اإلدارؼ السختز بالشطخ كالفرل في 

 ؼ.السشازعات اإلدارية التي تكػف الدمصة أك اإلدارة شخفا فييا، كفقا لقػاعج القانػف اإلدار 
الجدائخ خبلؿ الفتخة االستعسارية الشطاـ القزائي الفخندي؛ الحؼ كاف نطاما  ساد في     

ازدكاجيا، لتشتيج نيجا مختمفا تساما بعج استقبلليا، بتػحيجىا لجيازىا القزائي الحؼ مثال 
السجمذ األعمى قساتو، جامعا بحلظ اختراصات كل مغ مجمذ الجكلة كمحكسة الشقس، 

مغ خبلؿ غخفتو اإلدارية بالشطخ في الصعػف باإللغاء كفحز السذخكعياة فأصبح مخترا 
ادرة عغ الجيات اإلدارياة السختمفة،  كدعاكػ التفديخ السخفػعة ضجا القخارات اإلدارية الرا
ادرة عغ الغخؼ اإلدارياة بالسجالذ  ككحا الصعػف باالستئشاؼ ضجا القخارات القزائياة الرا

صو بالشاطخ في السشازعات العادياة التي كانت مغ اختراص اخترا عغ القزائية، فزبل
 محكسة الشقس سابقا.

بل تعا أيزا تػحيج الجيازيغ القزائييغ العادؼ كاإلدارؼ حتاى عمى مدتػػ السجالذ   
القزائياة بتخػيل اختراصات السحاكع اإلدارية لمغخؼ اإلدارية لمسجالذ، كبحلظ أصبحت 
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ة بالشطخ كال فرل في السشازعات اإلدارية باستثشاء تمظ التي جعميا ىحه الغخؼ مخترا
 السذخع مغ اختراص السجمذ األعمى أك السحاكع االبتجائياة.

تسيادت ىحه السخحمة بػحجة ـيكمياة مثاميا كجػد جياز قزائي كاحج يشطخ في جسيع      
نػف الخرػمات بسا فييا اإلدارياة، كأيزا بػحجة القانػف اإلجخائي السصباق كىػ قا

ة بسجسػعة مغ  اإلجخاءات السجنياة، مع كجػد بعس الشرػص القانػنية اإلجخائياة الخاصا
السشازعات اإلدارياة، كالسشازعات الزخيببة، السشازعات االنتخابياة، كمشازعات الرفقات 

 العسػمياة.
ج كالسددكج؛ إالا في الجدائخ  زائيقكىكحا تأرجح الشطاـ ال  أناو بيغ الشطاـ السػحا
التي عخفيا السجتسع الجدائخؼ في مختمف السياديغ الدياسية  الشتيجة لمتاحػالتكب

خكرؼ 19961كاالقترادية كاالجتساعية بعج صجكر التعجيل الجستػرؼ لدشة  ، كاف مغ الزا
خاصة مع تدايج كتشػع  عمى السؤسذ الجستػرؼ إحجاث تغييخ حاسع في الشطاـ القزائي

ات ما سيتختب عشو بالزخكرة زيادة مختمف القصاعأكجو تجخل الجكلة كمؤسداتيا في 
انتقمت الجدائخ مغ ف؛ حجع السشازعات التي تكػف الجكلة أك إحجػ مؤسداتيا شخفا فييا

ج إلى مراؼ الجكؿ ذات الشطاـ القزائي  مراؼ الجكؿ ذات الصابع القزائي السػحا
 السددكج.

بشي الجدائخ لشطاـ االزدكاجية صخاحة عمى ت 1996أعمغ التعجيل الجستػرؼ الجدائخؼ لدشة  
دة دستػرية ججيجة بيغ  القزائية؛ كذلظ مغ خبلؿ اإلعبلف عمى تأسيذ مجمذ الجكلة كسؤسا

؛ كىي الييئة التي تجج أصل نذأتيا في الشطاـ القزائي 2الييئات الجستػرية كالقزائية الجدائخية
                                                             

1
 ،، ج.ر.ج.ج.د.ش6991ديدسبخ  70ي ، مؤرخ ف834-91، الرادر بسػجب مخسـػ رئاسي رقع 6991دستػر  - 
 .6991ديدسبخ  74، صادر في 01 جدع
2
  عمى: 6991مغ دستػر  152نرت السادة  - 
 تسثل السحكسة العميا الييئة السقػمة ألعسال السجالذ القزائية والسحاكع.» 
 يؤسذ مجمذ الجولة كييئة مقػمة ألعسال الجيات القزائية اإلدارية. - 
 تزسغ السحكسة العميا ومجمذ الجولة تػحيج االجتياد القزائي في جسيع أنحاء البالد ويديخان عمى احتخام القانػن  - 
 .«ذ محكسة تشازع تتػلى الفرل في حاالت تشازع االختراص بيغ السحكسة العميا ومجمذ الجولةتؤس   - 
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 و. الفخندي؛ الحؼ يعتبخ ميج نذأة مجمذ الجكلة كالسرجر التاريخي ل
اقتجت العجيج مغ األنطسة القزائية في التذخيعات السقارنة بشطاـ عسل مجمذ الجكلة  

الفخندي، متأثاخة في ذلظ بسا حقاقو ىحا األخيخ مغ نجاح، في حساية الحقػؽ كالحخيات 
كتكخيذ مبجأ سيادة القانػف؛ ككحا مبجأ احتخاـ اإلدارة لسبجأ السذخكعية اإلدارية، نحكخ مشيا 

 .1957، كالشطاـ القزائي التػندي سشة 1946القزائي السرخؼ سشة الشطاـ 
ظ كانت الجدائخ كحلظ مغ بيغ الجكؿ التي تأثاخت بالشاطاـ القزائي الفخندي؛ كيطيخ ذل 

ذ ليعمغ صخاحة عمى ؾياـ نطاـ قزائي ججيج ىػ  1996في سشة  مغ خبلؿ تجخال السؤسا
جا ذلظ بييئة مجمذ الشطاـ القزائي اإلدارؼ؛ مدتقبل عغ الشطاـ ال قزائي العادؼ، مجدا

عمى غخار الييئة  ارؼ، كالتي مشحيا السؤسذالجكلة التي تسثل قسة اليـخ القزائي اإلد
السػازية ليا في ىـخ القزاء العادؼ )السحكسة العميا(، صفة الييئة السقػمة ألعساؿ 

 152ا إلى نز السادة الجيات القزائية اإلدارية، ككمافيا بسيسة االجتياد القزائي استشاد
، ككحا خصاب رئيذ الجسيػرية بسشاسبة افتتاح الدشة 1996مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة 

؛ الحؼ أكاج عمى ضخكرة تجعيع القزاء اإلدارؼ في الجدائخ 1998/11999القزائية 
جد  012-98بييئة مجمذ الجكلة، كفي نفذ اإلشار جاء القانػف العزػؼ رقع  ليحا

لجكلة، تشطيسو كعسمو، كذلظ بعج مبادرة الحكػمة إلى تقجيع مذخكع اختراصات مجمذ ا
مصة التذخيعية؛ بغخض دراستو كالسرادقة عميو  قانػف عزػؼ متعمق بسجمذ الجكلة لمدا

كسا مخا عمى رقابة  مة،لسجمذ الذعبي الػششي كمجمذ األكالحؼ عخؼ مرادقة كل مغ ا
 الجسيػرية.السجمذ الجستػرؼ السدبقة بسػجب إخصار مغ رئيذ 

                                                             
1
الجدائخ، ، نذخة القزاء، 6994/6999خصاب رئيذ الجسيػرية )الياميغ زركاؿ( بسشاسبة افتتاح الدشة القزائية  - 
 كما بعجىا. 3، ص55جد ع
2
جد اختراصات مجمذ الجكلة كتشطيسو كعسمو، ج.ر 1998ماؼ  30السؤرخ في  01-98قانػف عزػؼ رقع  -  ، يحا

، ج.ر 2011جػاف سشة  26مؤرخ في  13-11، السعجؿ كالستسع بسػجب قانػف عزػؼ رقع 1998، لدشة 37عجد 
، الرادرة في 15عجد ، ج.ر 2018مارس  04مؤرخ في  02-18، السعجؿ بالقانػف العزػؼ 2011، لدشة 43عجد
 .2018مارس  07
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تعا بحلظ تأسيذ مجمذ الجكلة بسػجب الجستػر، كتعا تشطيسو ـيكميا ككضيؽيا مغ قبل   
الستعمق باختراصات مجمذ الجكلة كعسمو، كالحؼ  98/01السذخع مغ خبلؿ ؽ.ع 

تصبيقا لو صجرت مجسػعة مغ الشرػص التشطيسية التي أكضحت إجخاءات ككيؽيات 
 ؼيو.عسل مجمذ الجكلة، كشخؽ التعييغ 

انصبلقا مغ الشرػص الػاردة في الجستػر كقػاعج القانػف العزػؼ الدالف الحكخ تػاج   
القزاء اإلدارؼ في الجدائخ بييئة مجمذ الجكلة، التي تبػاأت مكانة مخمػقة في الشطاـ 
القزائي اإلدارؼ الجدائخؼ كييئة عميا ججيجة كفتياة، تتستاع بجسمة مغ الخرائز كالسدايا 

 يكمتيا كاختراصاتيا تجعميا متسيادة عغ باقي الييئات القزائية األخخػ.سػاء في ـ

يتسياد مجمذ الجكلة الجدائخؼ بصبيعة خاصة؛ كػنو يسارس مجسػعة مغ     
االختراصات التي تجخل ضسغ كضيفتو القزائية، باعتباره يختز بالشطخ كالفرل في 

دة  السشازعات اإلدارية، كاختراصات أخخػ تجخل ضسغ كضيفتو االستذارية السحجا
كالسشطاسة في القانػف كالتشطيع؛ كبحلظ يكػف قج سايخ مجالذ الجكلة في األنطسة السقارنة 
التي يتستاع فييا مجمذ الجكلة بثشائية كضيؽية بيغ القزائية كاالستذارية عمى غخار مجمذ 

ف يختمف عشيا الجكلة الفخندي الحؼ تسثل ؼيو االستذارة الػضيفة األكلى كاألقجـ، كإف كا
 في شخيقة تػزيع ىحه االختراصات.

تتجماى أىسية دراسة ىحا السػضػع برػرة كاضحة في كػف مجمذ الجكلة ىيئة     
قزائية كاستذارية، مدتحجثة كفتياة في الشطاـ القزائي الجدائخؼ، األمخ الحؼ يجعمو 

ت مجمذ الجكلة مجاال خربا لمبحث كالجراسة، السيسا أفا الجراسات كالبحػث التي أخح
، خاصة مغ السػضػعمحػرا ليا قميمة ججا، كىػ ما سيجعل ىحه الجراسة تديع في إثخاء 

زاكية إلقاء الزػء عمى الجانب الػضيفي لسجمذ الجكلة الحؼ يتسياد بثشائيتو، دكف التقريخ 
في دكر عمى حداب اآلخخ، ال سيسا االستذارؼ مشو الحؼ يكاد ميسذا، كلع يحع بحقاو 

 ل البحػث العمسية كالقانػنية.مغ قب
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يعػد الدبب الخئيدي الحؼ دفعشي إلى البحث في ىحا السػضػع، إلى حجاثة مجمذ   
رة حػلو، ناـيظ عغ بعس السقاالت السشذػرة كبعس  الجكلة كقماة الجراسات الستخرا
الخسائل كاألشخكحات الجامعية التي كانت مشصمقا دفعشي إلى تكسمة ما لع تتزساشو ىحه 

لجراسات، كبالتحجيج تدميط الزػء عمى الثشائية الػضيؽية لسجمذ الجكلة، كإعصاء كل ا
كضيفة حقايا مغ الجراسة عمى األقل مغ أىع جػانبيا حتاى نرل بصخيقة عمسياة مجعاسة 
بحجج مشصؿية مػضػعياة لمحكع عمى فعالية ىحه الثشائية مغ عجميا في إرساء الحقػؽ 

د ال جراسة عمى إحجػ الػضيفتيغ عمى حداب األخخػ؛ كىحا نطخا كالحخيات، دكف أف تخكا
 ألىسية كل كضيفة في بشاء دكلة القانػف عمى اختبلؼ شابع كلا مشيا.

كمغ ىشا يتازح جػىخ كمحػر إشكالية ىحا السػضػع؛ كالتي يخمى البحث فييا     
 كىي:

لة يؽيإلى أي  مجى وف ق السذخ ع الجدائخي في تحقيق فعالية الثشائية الػض» ة السخػ 
 «؟لسجمذ الجولة

في سبيل اإلجابة عغ اإلشكالية السصخكحة، تعا االعتساد عمى السشيج الػصفي الحؼ  
ييتع بالحقائق العمسية كيرفيا كسا ىي، فتعا تػضيفو في كصف الثشائية الػضيؽية التي 

يمي مغ يسارسيا السجمذ مغ حيث مجاليا ككحا تشطيسيا الييكمي كالبذخؼ، كالسشيج التحم
أجل تحميل مزسػف الشرػص القانػنية كالقخارات الرادرة عغ مجمذ الجكلة باعتبارىا 
السخجع كاألساس السشطع لو، ككحا تحميل آراء الفقياء كالجارسيغ حػؿ اختراصاتو؛ 
كتعسجنا مغ حيغ آلخخ تبشي السشيج السقارف في بعس جػانب الجراسة رغبة في االستفادة 

 سقارنة عامة كالفخندية خاصة. مغ تجخبة األنطسة ال

استشادا إلى ما سبق، كمغ أجل أف يحطى السػضػع بحقاو مغ الجراسة العمسية        
ز الباب األكؿ  السشيجية نطخا ألىسيتو؛ تعا تقديع الجراسة إلى بابيغ أساسييغ؛ خرا

ديغ في ذلظ ع مى لجراسة مجمذ الجكلة الجدائخؼ عشج مسارستو لػضيفتو القزائية، مخكا



 مقدمة
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ضيقيا حتى نرل  االختراصات التي تشجرج ضسغ ىحه الػضيفة، كبياف مجػ اتداعيا أك
 إلى الحكع عمى مجػ ججكػ كفعالية تمظ االختراصات.

أماا الباب الثاني؛ فقج تعا تخريرو لجراسة الػضيفة االستذارية لمسجمذ؛ كالتي ال تقلا        
كالغاية مغ ىحا الباب ىػ معخفة مجػ مشح  أىسياة عغ سابقتيا في حساية الحقػؽ كالحخيات،

السذخع الجدائخؼ ىحه الػضيفة حقايا مغ التشطيع كاالىتساـ، سػاء مغ حيث تػسيع مجاليا أك مغ 
حيث تػفيخ الزسانات القانػنية كالعسمية التي تجعاع مسارسة مجمذ الجكلة ليحه الػضيفة حتاى 

 القانػف.القزائية في إرساء دكلة تكػف عمى جانب مغ التكافؤ كالتػازف مع كضيفتو 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب األول:
ومدى  لا الدولة اجلئائريالقضائیة جملختصااات االتنوع 

 .فعالیتها
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ػ التجخل الكبيخ كالػاسع لمدمصات العسػمية في مختمف السجاالت إلى ازدياد حجع   أدا
حث إليجاد اآلليات كالقػاعج كالييئات البالسذاكل كالسشازعات اإلدارية، فكاف مغ الزخكرؼ 

و مغ كخمق الحمػؿ لمخرػمات اإلدارية، كىحا كما  ،القزائية الكفيمة بفس تمظ الشداعات
أجل إرساء دكلة الحق كالقانػف، التي تكفل السرمحة العامة دكف السداس بحقػؽ األفخاد 

  اتيع.كحخيا 

 6991مغ دستػر 152سادة إنذاء مجمذ الجكلة بسػجب ال كفي ىحا اإلشار، تعا    
ل تسث  -" تشز عمى: التيك  ،6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة 171 السعجلة بسػجب السادة

 السحكسة العميا الييئة السقػمة ألعسال السجالذ القزائية والسحاكع.
 ذ مجمذ دولة كييئة مقػمة ألعسال الجيات القزائية اإلدارية.يؤس   - 
تػحيج االجتياد القزائي في جسيع أنحاء البالد ويديخان  الجولة تزسغ السحكسة العميا ومجمذ - 

 ..."عمى احتخام القانػن 
باعتباره الجية القزائية اإلدارية العميا في  -الجكلة مجمذ السادة السحكػرة مشحت      

نطاـ الػحجكية  الغخفة اإلدارية بالسحكسة العميا في ضلا  محلا  كالحؼ حلا  ؛الجدائخ
القزائية، مغ أجل مسارسة نػع مغ الخقابة عمى  االختراصاتػعة مغ مجس -القزائية

 .76-94مغ القانػف العزػؼ  09دة في نز السادة أعساؿ الييئات السحجا 

عمى تحجيج السيسة  ،مغ القانػف العزػؼ سالف الحكخ 11، 10، 09عسمت السػاد    
ادرة قخارات اإلدارية الرا ال الفرل في الجعاكػ السخفػعة ضجا  جمة لسجمذ الجكلة عشالسػكا 

تكػف تمظ القخارات حيث مغ األشخاص التي يحتػييا مجمذ الجكلة ضسغ اختراصو، 
اتيا الػششية تحسل في شيا  اإلدارية ستعمقة باإلدارة العسػمية السخكدية، أك األشخاصال

 (.األول الفرلضخكرة إخزاعيا لخقابة مجمذ الجكلة كقاضي أكؿ كآخخ درجة )

ل ؼيو ػف مجمذ الجكلة يأتي عمى رأس ىـخ القزاء اإلدارؼ، كالحؼ تسثا كنطخا لك   
ادرة عغ الشداعات الستعمقة بالقخارات اإلدارية الرا  السحاكع اإلدارية قاعجتو في فسا 

القخارات  فا إكحيث يا؛ ؾ الجعاكػ أماماألشخاص اإلدارية السحمية أك البلمخكدية، كتحخا 
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و ىحه السحاكع، فإنا  غنػنية قزائية لجػ صجكرىا مالقزائية قج تكػف مذػبة بعيػب قا
ة لؤلفخاد، مع ضساف استسخار الشذاط اإلدارؼ كمغ أجل حساية الحقػؽ كالحخيات الخاصا 

مجمذ  التي يتستاع بسػجبياقػيسية، رجة التا ى بالجا إنذاء ما يدسا  فقج تعا  ،لمسرمحة العامة
جة في السحاكع اإلدارية، كذلظ ية السجدا بدمصة تقػيع أعساؿ الجيات القزائية اإلدار  الجكلة

 .(الثاني فرلال) قاضي درجة ثانيةبسسارسة مختمف الصعػف أمامو باعتباره 
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 الفصل األول:

 جمللا الدولة اجلئائري كقاضي درجة أوىل وأخرية. القضائيالدور 
إلى  االستشادكف طخ مباشخة في الشداعات اإلدارية دأصبح اختراص مجمذ الجكلة بالشا    

جية قزائية أخخػ كبرفة نيائية، مبجأ يتستع بو ىحا الجياز لجػ أغمب الشطع السقارنة 
 كأسانيجالقزائية، عمى أف يكػف ذلظ بسقتزى ضػابط  االزدكاجيةالتي تأخح بشطاـ 

 غ حجكده كإجخاءاتو.، كتبيا االختراصع ىحا قانػنية تشطا 

بسجسػعة الشيائي،  االبتجائي ختراصاالقاضي مجمذ الجكلة في ىحا  يتستعك   
 خبلفا لقاضي الشقس. االبتجائيلمقاضي االختراصات السخػلة 

ة باعتباره قاضي درجة أكلى كأخيخ  الجدائخؼ  كيعتبخ االختراص القزائي لسجمذ الجكلة  
يطيخ مغ زاكية األشخاص اإلدارية التي يذسميا ىحا  مقياجا كليذ مصمقا؛ كتقييجه

فقط عشجما تتعماق السشازعة بأحج األشخاص السحكػرة  سارسو السجمذإذ ي ؛االختراص
أك في قانػف  76-94عمى سبيل الحرخ مغ شخؼ السذخاع، سػاء في القانػف العزػؼ 

كسا يطيخ ىحا التقييج  ،(األول )السبحثاإلجخاءات السجنية كاإلدارية، أك في قػانيغ خاصة 
جمذ برفتو قاضي درجة أكلى كأخيخة أيزا مغ زاكية الجعاكػ التي يختز بيا الس

 (.السبحث الثاني)

مشح مجمذ الجكلة مسارسة ىحا نحغ نتداءؿ مغ خبلؿ ىحا الفرل، عغ ججكػ ك  
  ؟تفعااال في حساية الحقػؽ كالحخياا األخيخاالختراص، كإلى أؼا مجػ يعتبخ ىحا 
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 املبحث األول:

 قاضي درجة أوىل وأخرية.األشخاص املشمولة ابختصاص جملا الدولة اجلئائري ك

بسقتزى الجستػر  بو السشػطفي مسارستو لمجكر القزائي الجدائخؼ يدتشج مجمذ الجكلة   
مصمقا  ليذ اختراصو ىحا ، كيعشي ذلظ أفا ػابط ال يسكغ الخخكج عشياإلى ض، القانػف ك 

مػضػعيا، بل ىػ  كميسا يكغ، أشخافيا ميسا تكغبحيث يذسل محل الجعاكػ اإلدارية 
ر قانػناج بعجـ الخخكج عمقيا  راصاخت  .ساا ىػ مقخا

د السذخاع الجدائخؼ مجاؿ االختراص القزائي لسجمذ الجكلة كقاضي درجة أكلى    حجا
كىي أشخاص إدارية األشخاص التي يختز بشطخ نداعاتيا،  كذلظ مغ ناحية كأخيخة،

ة إلى مجسػعة (، إضافاألول السصمب)ىامة في التشطيع اإلدارؼ لمجكلة  تتسياد بسكانة
القزائي لسجمذ  االختراصأخخػ مغ األشخاص اإلدارية التي تجخل ضسغ ىحا 

، كنخزا في ذلظ الدمصات اإلدارية الجكلة، كالتي تشاكلتيا نرػص قانػنية خاصة
 (.السصمب الثانيالسدتقماة أنسػذجا )

 :األول السصمب

 تقميجية.تحجيج األشخاص اإلدارية ال

 كقانػف  ،السشطاع الختراصات مجمذ الجكلة 76-94العزػؼ  القانػف مغ  ى كلا تػلا   
تعجاد مجسػعة مغ األشخاص اإلدارية العامة التي يذسميا اإلجخاءات السجنية كاإلدارية 

 كقاضي درجة أكلى كأخيخة، كىي األشخاص اإلدارية التقميجية. باختراصومجمذ الجكلة 

ع   ذدارية الػاجب عخضيا عمى مجممغ نصاؽ السشازعة اإل 76-94 القانػف العزػؼ  كسا
عمى خبلؼ قانػف اإلجخاءات  (، كذلظالفخع األول) الجكلة مغ حيث الجانب العزػؼ 
  .(الفخع الثاني) اليحه األشخاص عامالسجنية كاإلدارية الحؼ جاء تحجيجه 
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 :انفشع األٔل

 نًجهظ انذٔنخ األشخبص اإلداسٚخ فٙ انمبٌَٕ انؼؼٕ٘

جانب العزػؼ لمسشازعة اإلدارية التي يذسميا مجمذ الجكلة ال الجدائخؼ  ع السذخعنطا   
 رقعمغ القانػف العزػؼ  09لسادة ا، بسقتزي كقاضي درجة أكلى كأخيخة باختراصو

عا ،98-01 ليذسل مجسػعة مغ األشخاص اإلدارية العامة  االختراصىحا  مػسا
اإلدارية السخكدية مغ الدمصات  في كلا  لالستػاججة عمى السدتػػ السخكدؼ لمجكلة، كتتسث

الييئات العسػمية الػششية، كالسشطسات السيشية الػششية، كؼيسا يمي سشتعخض ليحه 
التي سيتع دراستيا في الفخع األشخاص، دكف التصخؽ إلى الدمصات اإلدارية السخكدية 

 الثاني مباشخة.
 Les Institutions publiques nationalesانٓٛئبد انؼًٕيٛخ انٕؽُٛخ:  -أٔال

 عإلشباسسارسة نذاط معيغ بقة عما تاألجيدة الس كلا  ،بالييئات العسػمية الػششية يقرج     
في مختمف مجاالت الحياة العامة لمجكلة إلى جانب ، السجسػعة الػششية احتياجات

ؤلمغ، ككحلظ الدمصات كالسؤسدات لة السخكدية، مثل: السجمذ األعمى الدمصات اإلداري
ذ الذعبي الػششي كمجمذ األمة كالسجمذ الجستػرؼ، حيشسا ألخخػ كالسجماالجستػرية 

 .1غة اإلداريةبب عمييا الرا غماألخيخة صبلحيات ت ىحهتسارس 

ع سة عسػمية كيتستا يجار عغ شخيق مشطا  اعسػمي امخفق ةالييئة العسػمية الػششيتعتبخ   
كىي ما  ،ع بسجسػعة مغ الخرائزتستا تىحه الييئات  خرية السعشػية، كمشو فإفا بالذا 

 ي مع إعصاء نساذج عغ ىحه الييئات:سشعخضيا ؼيسا يم
ع الييئات العسػمية الػششية بسجسػعة مغ الخرائز نجسميا ؼيسا تتستا  خرائريا: -1

                                                             
، 6768دركس في السشازعات اإلدارية، دراسة تحميمية نقجية كمقارنة، دار اليجػ، الجدائخ،  :بػعسخانعادل  -1

  .663ص
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  1يمي:
نذاط الييئة  ، بسعشى أفا امةمغ أساليب إدارة السخافق العالييئة العسػمية أسمػب  إفا  -

السادؼ، أؼ ضخكرة كجػد نذاط إدارؼ  العسػمية يشرب عمى مخفق عسػمي بسفيػمو
 تتػفخ ؼيو صفات السخفق العسػمي.

الييئات عمى إدارة كتديخ مخفق عسػمي، فيي شخيقة مغ شخؽ التدييخ ىحه  تقـػ -
السدتقل كالسباشخ لمسخافق العسػمية التابعة لمجكلة، فالقخارات الرادرة عشيا ىي قخارات 

  فػف عسػميػف.مييا مػضا كأمػاليا أمػاؿ عسػمية، كمدتخج يةإدار 

مع ما  االستقبلليةمغ  اكبيخ  اة، ما يسشح ليا قجر ة السعشػيا بالذخريا  اتع ىحه الييئتتستا  -
ة عغ ة مالية مدتقما ذما ك ، االلتداماتل الحقػؽ كتحسا  الكتدابأىمية ذلظ مغ يتختب عمى 
 كأىمية لمتقاضي. ، ككحامالية الجكلة

يا تتبع الجكلة، عمى عكذ القصخ الػششي ألنا  يستج نذاط ىحه الييئات عمى كامل -
 جساعات السحمية.لمالييئات العسػمية السحمية التي تكػف تابعة 

ز، فيي شخز عسػمي مخفقي، لسبجأ التخرا  كلا كالييئة العسػمية الػششية، تخزع  -
 صبلحية الخخكج عشيا. ليا دة ليذخاض محجا غتشذأ لتحقيق أ 

ثبػزجبسْب يشًٕنخ ثبخزظبص يجهظ انذٔنخ انٕؽُٛخ ًَبرج ػٍ انٓٛئبد انؼًٕيٛخ  -2

 االثزذائٙ انُٓبئٙ:
حجيج برجد ق السشازعة القزائية بأحج الييئات العسػمية الػششية، كبالتا عشجما تتعما   

ة غة اإلدارية، مثل ؾياميا بإصجار قخارات إدارية خاصا بأعساليا كأنذصتيا ذات الرا 
حالة ؾياميا بإبخاـ عقػد إدارية، أك ؾياميا بأعساؿ  اخمي أك الخارجي، أك فيبتشطيسيا الجا 

 ةمجمذ الجكل أماـ نػع مغ السخافق التي يختزا بسشازعاتيا فحيشيا نكػف  إدارية أخخػ،

                                                             
، أشخكحة دكتػراه في القانػف، كمية الحقػؽ، جامعة جدائخؼ نطاـ مجمذ الجكلة في القزاء ال :صاش جازية انطخ: -1

 .366-367، ص ص 6770/6774، 6الجدائخ
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 زح لشا مغ خبلؿ الشساذج التالية:تا كىحا ما سي
 غبد انًشكضٚخ انمؼبئٛخ: انًؤع   -أ

خرية السعشػية ع بالذا إدارية تتستا دة ذ الجكلة كالسحكسة العميا، مؤسا ميعتبخ كل مغ مج  
غ كل كاحجة مشيا ؼ السالي في الحمة السالية السدتقمة، كىحا ما يسكا العامة، كحق الترخا 

الؿياـ بالترخفات اإلدارية، مثميا مثل أؼ شخز إدارؼ عاـ مغ شخز إدارؼ  باعتبارىا
 .1آخخ

بأىمية التقاضي، في  كمغ أىع نتائج ىحه الذخرية السعشػية العامة، تستع كل مؤسدة  
 يذسموبسثابة شخز إدارؼ عاـ  تافديا باألعساؿ اإلدارية، فتكػف السؤسا محالة ؾيا

ف كاف مغ إ، ك باعتباره قاضي درجة أكلى كأخيخة سجمذ الجكلةالقزائي ل االختراص
عب ترػر أف يفرل مثبل )مجمذ الجكلة( بػصفة ىيئة قزائية في دعػػ يكػف الرا 

 رؼ عاـ.شخفا فييا كذخز إدا
 انزششٚغ: بغزيؤع   -ة

يعتبخ كل مغ السجمذ الذعبي الػششي، كمجمذ األمة الجيازاف السذكبلف لمدمصة   
قـػ تدتاف بشػعيغ مغ األعساؿ، ؼبالشدبة لؤلعساؿ التذخيعية التي تقـػ السؤسا ك التذخيعية، 

رؼ، كال يا تخزع لمخقابة الجستػرية التي يسارسيا السجمذ الجستػ دة فإنا مؤسا  بيا كلا 
 خزع لمخقابة القزائية.ت

ف كالتي تأخح شكل ادتقـػ بيا السؤسا تبيشسا األعساؿ األخخػ غيخ التذخيعية التي      
ا يتعمق األمخ بسسارسة إدارة كل مؤسدة لدمصة التعييغ أعساؿ إدارية محزة، خاصة لسا 

؛ يا الجاخميالجاخمية كتشطيس الختراصاتيافي حالة الػضائف التي تخزع أك ة يأك التخؾ
دة، يسكغ  فإناو كفي كلا ىحه الحاالت كأخخػ، الستعمقة مباشخة بالجانب اإلدارؼ لكلا مؤسا
دة عسػمية، تتستاع بالذخرياة  اعتبار كل مغ السجمذ الذعبي الػششي كمجمذ األمة مؤسا

                                                             
1
اص القزاء اإلدارؼ في الجدائخ، أشخكحة دكتػراه في القانػف، كمية الحقػؽ، جامعة مػلػد خترا :بػجادي عسخ - 

 .666، ص6766معسخؼ، تيدؼ كزك، 
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السعشػية التي يتختاب عشيا حقا التقاضي، كمشو يسكششا القػؿ بخزػعيا الختراص 
ف فييا ة كقاضي درجة أكلى كأخيخة لمشطخ في الجعاكػ اإلدارية التي تكػ مجمذ الجكل

دتيغ شخفا  .1سػاء كسجعية أك مجعى عمييا إحجػ السؤسا
 انًجهظ انذعزٕس٘: -ج

الستعمقة بالخقابة  وقخارات حيث إفا  ترجر عغ السجمذ الجستػرؼ نػعيغ مغ القخارات،  
ال تخزع الخئاسية كالتذخيعية  باالنتخاباتقة الستعم أك، عمى دستػرية القػانيغ كالتشطيسات

 كمشيا رقابة مجمذ الجكلة. ،ألية رقابة

يا تبقى قابمة ألف رخفات كالقخارات الستعمقة بإدارة كتدييخ السجمذ الجستػرؼ فإنا ا التا أما   
 كقاضي درجة أكلى كأخيخة. 2تكػف محبل لجعػػ اإللغاء أماـ مجمذ الجكلة

 Les organisations professionnelles nationalesانٕؽُٛخ:  انًُٓٛخ انًُظًبد-ثبَٛب

القخارات الرادرة عغ  اعتبارمغ الفقو كالقزاء اإلدارؼ السقارف عمى  كلا  استقخا   
السذخع  اإلدارؼ، كقج سايخ قاضيالسشطسات السيشية قخارات إدارية تخزع لخقابة ال

خخ درجة ميسة الشطخ كالفرل آؿ ك الجدائخؼ ىحا السػقف كأسشج لسجمذ الجكلة كسحكسة أك 
، كىحا بسػجب ادرة عغ السشطسات السيشية الػششيةالقخارات الرا  في الصعػف السػجية ضجا 

94/76القانػف العزػؼ الستعمق بسجمذ الجكلة رقع 
3. 

ىحا  ، يشطع إليو أبشاء السيشة إلداميا، بحيث يعتبخاإجباري اسات السيشية مجسػعالسشطا تعج   
مغ شخكط مداكلة السيشة، كسشطسة السحاميغ، كالسحزخيغ كالسيشجسيغ الشطاـ شخط 

 خىع.يسارييغ، كغعالس

ي الجكلة عمى السشطسات السيشية الذخرية القانػنية كتعتبخىا مغ أشخاص القانػف فتز 
السيشة كتشطيسيا  ىالدمصة العامة، كتتخؾ ليا أمخ اإلشخاؼ عم امتيازاتالعاـ، كتسشح ليا 

                                                             
1
 .663السخجع الدابق، ص، ختراص القزاء اإلدارؼ في الجدائخا عسخ بػجادي: انطخ: - 
 .675ص، 6766، الجدائخ، دار العمـػالقزاء اإلدارؼ، دعػػ اإللغاء،  :عميبدمحم صغيخ  -2
 .617ص، 6779الجدائخ، ، دار العمـػالػسيط في السشازعات اإلدارية،  :دمحم صغيخ بعمي -3
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سيغ تتستاع بو بعس ال، كذلظ لسا 1الخخكج عمى الشطاـ العاـ في الجكلةمع مخاعاة عجـ 
ل في مداعجة تدييخ السخفق العاـ الحؼ تتبعو، مثل ة تتسثا ػششي مغ أىسيا الصابع الذات 

 .2ميشة السحاسبيغ التي تداىع في تشطيع مخفق السالية ....الخ

في  11/03/2003تاريخ جه مجمذ الجكلة في قخار صادر عشو بكىػ األمخ الحؼ أكا   
ادر في قزية شعغ بالبصبلف ضج قخار السشطسة الجيػية لمسحاميغ، ناحية قدشصيشة، الرا 

مشطسة السحاميغ ىي ىيئة ميشية تتستع  و مغ جية فإفا ـ( قائبل: "حيث أنا .حق )ش
كل قخار  فا أا رية السعشػية، ك خكليا الذ اختراصاتيابربلحيات سمصة عسػمية بسػجب 

قخار ذك شابع  ػالسحاماة ى ميشةالسشطسة أثشاء مسارسة دكره في تسثيل  يتخحه مجمذ
 .3تشطيسي، كمغ ثسة قابل لمصعغ في حالة السشازعة في قانػنيتو"

ؿ ػا خػانيغ األساسية لمسشطسات السيشية ذات الصابع الػششي، نرػصا تقكتػرد ال 
إحجػ ىحه السشطسات  ي تكػف بسقتزاىا إلى القزاء اإلدارؼ صبلحية نطخ السشازعات الت

مشو، لػزيخ  663السادة  يدجت الحؼ ؛نحكخ قانػف السحاماة كمغ ىحه القػانيغ ،يافيشخفا 
في أجل شيخ أماـ مجمذ الجكلة  العجؿ إمكانية الصعغ باإللغاء في قخارات الجسعية العامة

 .4نفذ األجل مغ تاريخ إخصارهفي كالحؼ يتعياغ عميو ىػ اآلخخ الفرل 

 عغ في نتائجمتخشح الصا  مغ نفذ القانػف، يسكغ لػزيخ العجؿ أك لكلا  96ادة كحدب الس  

                                                             
 .366لسخجع الدابق، صنطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ، ا :صاشجازية  -1
ة مجمذ الجكلة، مجم"،  ا، دراسة تصبيؿيةالجدائخ: تصػرىا كخرائري في السشازعة اإلدارية" :نػري  عبج العديد -2

 .80، ص6774، 4عجد
ـ.ج لمسحاميغ قدشصيشة  : )، قزية ) ش.ـ( ضج66/73/6773، صادر بتاريخ 11450مجمذ الجكلة، قخار رقع  -3

مجمة مجمذ اختراص مجمذ الجكلة(،  -) محاماة، صفة السحامي كالسحامي الستخبز السػضػع (،ككزيخ العجؿ
 .674، ص6773، 8عجد الجكلة، 

عجد  ،، يتزسغ تشطيع ميشة السحاماة، ج.ر2013أكتػبخ سشة  29مؤرخ في  07-13رقع  قانػف المغ  113 السادة -4
 .2013، لدشة 5
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 .1مغ تاريخ تبميغو ابتجاءيػما  65أماـ مجمذ الجكلة في أجل  االنتخابات

مغ بيغ األشخاص اإلدارية التي حاماة سلسشطسة السيشية لماففي مثل ىحه الحاالت تعتبخ 
 .في مجاؿ كضيفتو القزائية مذ الجكلةبتجائي كالشيائي لسجاال االختراص يذسميا

سة السحاميغ غيخ قابمة لمصعغ اخمية لسشطا شطيسية الجا اإلجخاءات التا  كتججر اإلشارة إلى أفا   
ال أماـ السحكسة اإلدارية السخترة أكا  فييا مباشخة أماـ مجمذ الجكلة، بل البج أف تسخا 

 محكسة درجة أكلى.برفتيا 

سات السيشية بشطخ مشازعات السشطا  االختراصأيزا  جعمت التي كمغ القػانيغ     
 67، حيث أجازت السادة 2الستزسغ ميشة السػثق 02-06القانػف رقع  اإلدارؼ لمقزاء 

مشو لكل مغ السػثق السعشي ككزيخ العجؿ كرئيذ الغخفة الػششية لمسػثقيغ، أف يصعغ أماـ 
سا أكرد السذخع نفذ الحكع ، ك3مجمذ الجكلة في قخار المجشة التأديبية الػششية لمصعغ

 إذ ؛4الستزسغ ميشة السحزخيغ القزائييغ 03-06 مغ القانػف رقع 63بسػجب السادة 
العجؿ كرئيذ الغخفة الػششية لمسحزخيغ،  ككزيخأجازت السادة لكل مغ السحزخ السعشي 

مجشة التأديبي ل كالشائب العاـ السختز إقميسيا، أف يخفع شعشا أماـ مجمذ الجكلة في القخار
 .5غعالػششية لمصا 

 : 24/06/2000مجمذ الجكلة يـػ  جاء في إحجػ قخاراتكقج   

سجمذ الجولة لل تخػ   30/05/1998السؤرخ في  01-98مغ القانػن رقع  09السادة  حيث أن  "  
ونيائيا في الصعػن باإللغاء السقجمة ضج القخارات التشطيسية أو الفخدية  ابتجائيالفرل اصالحيات 

عغ الدمصات اإلدارية السخكدية، والسؤسدات العسػمية الػششية والسشطسات السيشية الػششية،  الرادرة
                                                             

1
 .، السخجع الدابقمغ قانػف السحاماة 96السادة  - 

2
 .6771الستزسغ ميشة السػثق، ر.د.ـ.ؾ، الجدائخ،  20/02/2006السؤرخ في  02-06القانػف رقع  - 

3
 .، السخجع نفدو02-06 القانػف رقع مغ 67السادة  - 

4
ـ.ؾ، الجدائخ، .، الستزسغ تشطيع ميشة السحزخيغ القزائييغ، ر.د20/02/2006السؤرخ في  03-06القانػف رقع  - 

6771. 
5
 .، السخجع نفدو03-06مغ القانػف رقع  63لسادة ا - 
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وأن الغخفة الػششية لمسحزخيغ القزائييغ مشطسة ميشية وششية، وىي تتخح عقػبات تشطيسية دون 
كسا  سمصة إدارية، ومغ ثع فإن قخاراتيا تكتدي شابعا قزائيا، وبالشتيجة يسكغ الصعغ فييا استذارة

 .1"ىػ مشرػص عميو في السادة السحكػرة أعاله أمام مجمذ الجولة

ة مخفقا عسػميا، فيي شيمغ السذخع كقزاء مجمذ الجكلة السشطسة السي كلا  اعتبخكىكحا   
رخفات التا كعميو فيا تذارؾ في تدييخ مخفق عسػمي،  أنا ليدت مؤسدة عسػمية، إالا 

 .فييا لالفرك  ء اإلدارؼ بالشطخادرة عشيا ترخفات إدارية يختز القزاالرا 

ادرة عغ الشقابات الػششية، ال داعات الستعمقة بالقخارات الرا الشا  إلى أفا  اإلشارةكتججر  
ا ليدت قخارات صادرة مغ مشطسات باعتبارى عامة القزاء اإلدارؼ  اختراصتجخل في 

ر لو يـػ كىػ ما قزى بو مجمذ الجكلة في قخا ،ميشية كششية تقـػ بالتدييخ كالتشطيع
، بذأف الصعغ بتقجيخ مجػ مذخكعية قخار صادر عغ الشقابة الػششية 24/09/2002

حيث إن الشقابات ىي مشطسات ىجفيا الجفاع عغ السرالح :" لقزاة مجمذ السحاسبة، قائبل
مغ  09السعشػية والسادية، الجساعية أو الفخدية لمعسال وأصحاب العسل، وليدت حدب نز السادة 

ثل السشطسات السيشية التي ممشطسات ميشية وششية  31/05/1998السؤرخ في  01-98 القانػن رقع
 .2"تتػفخ عمى سمصة التشطيع في مجال تشطيع وتدييخ السيشة وسمصة تأديبية تجاه أعزائو

 :انفشع انثبَٙ

 ٛخ ٔاإلداسٚخَاإلداسٚخ فٙ ظم لبٌَٕ اإلجشاءاد انًذ األشخبص

" االختراصفي  تحت عشػاف " الرادرة ،3إمغ ؽ.إ.ـ. 901بالخجػع إلى السادة 
ت ك التيالباب الثاني، الفرل األكؿ،  كالشيائي لسجمذ  االبتجائي االختراصعمى  نرا

السعيار العزػؼ  استعساؿت مجاؿ كحجدا  حرخت فيع مغ عباراتيا أناياشا نفإنا  ،الجكلة
                                                             

 .89السخجع الدابق، ص: نػري عبج العديد -1 
، قزية: مجمذ السحاسبة ضج: السجمذ 68/79/6776، صادر في تاريخ: 14431مجمذ الجكلة، قخار رقع  -2

، 76السحاسبة(، مجمة مجمذ الجكلة، عجدالػششي لشقابة قزاة مجمذ السحاسبة، السػضػع )إضخاب قزاة مجمذ 
 .660، ص 6776

ى اإللغاء يختز مجمذ الجولة كجرجة أولى وأخيخة بالفرل في دعاو مغ ؽ.إ.ـ.إ عمى: " 901تشز السادة  -3
 والتفديخ وتقجيخ السذخوعية في القخارات الرادرة عغ الدمصات اإلدارية السخكدية".
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مصات اإلدارية ا مجمذ الجكلة عمى حالة كاحجة كىي الختراصكأساس  لسخكدية؛ في الدا
800 حيغ نجج السادة

عة في تعجادىا لؤلشخاص اإلدارية  1 مغ القانػف ذاتو قج جاءت مػسا
السكػنة لمسعيار العزػؼ، كىي مغ جية أخخػ جاءت عامة كمصمقة؛ إذ لع تعباخ عشو 
اه ليكػف معيارا الختراص مجمذ  كسعيار الختراص السحاكع اإلدارية فقط، بل قج تتعجا

ذلظ لساا تكػف الجكلة أك السؤسدات العسػمية السخكدية ذات الربغة الجكلة أيزا، ك 
  اإلدارية شخفا في الشداع.

 سئبعخ انجًٕٓسٚخ: -أٔال

عشرخ في الدمصة اإلدارية السخكدية، كذلظ بسا  يعتبخ مشرب رئيذ الجسيػرية أىعا   
عمى  ، كتقـػ مؤسدة رئاسة الجسيػرية كسخفق عاـ2مخ كمخاسيع رئاسيةكايرجره مغ أ

انة العامة، السجيخيات ألممجسػعة مغ الييئات تتسثل في األجيدة كاليياكل الجاخمية )ا
29/05/1994السؤرخ في  134-94مسخسـػ الخئاسي رقع لالسختمفة ...(، شبقا 

3 . 

أكؿ كآخخ درجة، لمشطخ في الصعػف  كقاضيكإذا كاف مجمذ الجكلة ىػ السختز  
جيدة التابعة لخئاسة الجسيػرية، كاألمانة العامة باإللغاء السخفػعة ضج ترخفات األ

 اختراصو، فإف مدألة 4كالسجيخيات متى كانت تذكل تمظ الترخفات قخارات إدارية
بػصفو كحلظ لمشطخ في الصعػف السخفػعة ضج األكامخ التذخيعية، كالسخاسيع الخئاسية التي 

ؼ الشاتج عغ تحجيج يرجرىا رئيذ الجسيػرية محل ججؿ كخبلؼ فقيي حاد، كىػ الخبل
ثار السيسة )ىل ىي أعساؿ تذخيعية أـ أعساؿ إدارية(، نطخا لآل 5شبيعة بعس الترخفات

                                                             
1
  ية.دارإلا السشازعات في لعامةا اليةٕلا تجيا ىي يةدارإلا السحاكعمغ ؽ.إ.ـ.إ عمى:"  800تشز السادة  - 
الجولة أو الػالية أو البمجية أو  تختز بالفرل في أول درجة بحكع قابل لالستئشاف في جسيع القزايا التي تكػن  - 

 ."إحجى السؤسدات العسػمية ذات الربغة اإلدارية شخفا فييا
 .650الػسيط في السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص :دمحم صغيخ بعمي -2
 .75، ص60/71/6998، السؤرخة في 39 ع ج.ر، ،29/05/1994السؤرخ في  94/134السخسـػ الخئاسي رقع  -3
في قزية )ؿ.ـ( ضج رئيذ الجسيػرية الجدائخية  ،67/75/6773الرادر بتاريخ  ،13947رقع  قخار الجكلة، مجمذ -4

 الجيسقخاشية الذعبية، قخار غيخ مشذػر.
 .666السخجع الدابق، ص :عادل بػعسخان -5
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 .1اإللغاءبمغ حيث الصعغ فييا قزائيا  ةالستختبة عمى ىحا التسييد، خاص

 ة أك دعػػ تخزا ة قزيا شا ال نجج أيا كبالخجػع إلى قزاء مجمذ الجكلة حاليا، فإنا  
كالحؼ رفع دعػاه أماـ  ػرية، ما عجا شخز كاحج في كالية تبدةمقاضاة رئيذ الجسي
 .ح مجلػالت القزيةيرئيذ الجسيػرية، كلع يتع تػض ضجا  مجمذ قزاء الػالية

رئيذ  ةاغب في مقاضاكفي ىحه السحاكلة الػحيجة مغ نػعيا، كاف يفتخض عمى الخا   
 القزائية اإلدارية ضجا  و إلى مجمذ الجكلة بالعاصسة، لخفع الجعػػ الجسيػرية أف يتػجا 

و إلى جية القزاء بسجمذ قزاء كالية لو التػجا  قكال يحئاسة، كذخز إدارؼ عاـ، الخا 
ة، كال يجػز سشخز الخئيذ يتسثل في شخز الخئا تبدة لسشازعة رئيذ الجسيػرية، ألفا 

 .2الجبمػماسيةألنو يتستع بالحرانة  ترخفاتوإخزاعو لمخقابة العادية في 

مؤسدة رئاسة الجسيػرية بسثابة الذخز اإلدارؼ العاـ، الحؼ يتػلى الدمصة تعتبخ إذا   
في إصجار القخارات اإلدارية التشطيسية كالتذخيعية مغ خبلؿ الشطاـ القانػني الحؼ يسشحيا 

 خض تسكيشيا مغ أداء السياـ السػكمة ليا.غالذخرية السعشػية ب

مجمذ  اختراصػؼ يبشى عميو عز ىحه السؤسدة بسثابة معياراعتبار كمشو يسكغ   
، بالشطخ في السشازعات التي تكػف إحجػ إدارات رئاسة درجة أكلى كأخيخةالجكلة كقاضي 
في مخاصستيا عمى الصعغ  االعتسادبالسعشى العاـ شخفا فييا، كيتع  الخئاسةالجسيػرية أك 

سكغ أؼ األعساؿ اإلدارية التي ترجرىا الخئاسة فقط، كال ي ؛في الجانب السػضػعي
 .مخاصسة أعساليا التذخيعية

 :ٗاألٔن حساانٕص -ثبَٛب

عخؼ الشطاـ الجستػرؼ الجدائخؼ مشرب رئيذ الحكػمة، كالحؼ ثبت تكخيدو في دستػر   
السؤرخ  74/69بسػجب قانػف  كافكالحؼ  6774ة شالتعجيل الجستػرؼ لد فا ، غيخ أ6991

                                                             

كما يمييا. 98، ص6766الجدائخ،  ،دعػػ اإللغاء، دار العمـػ لمشذخ كالتػزيع ،القزاء اإلدارؼ  :دمحم صغيخ بعمي - 1
  

 .667ك  669السخجع الدابق، ص،  ختراص القزاء اإلدارؼ في الجدائخا :عسخ بػجادي -2
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خ بعس الربلحيات سا غيا دسية إلى الػزيخ األكؿ، كخ التا غيا  6774نػفسبخ  65في 
 .1بخرػص الدمصة التشفيحية

تعتبخ مؤسدة الػزيخ األكؿ كالتي تزع مجسػعة مغ السرالح في سبيل مسارسة السياـ   
مجمذ  الختراصة إدارية ترمح ألف تذكل معيارا عزػيا ئالتشطيسية السػكمة ليا، ىي

 عػف السخفػعة ضجا الصا  بالشطخ في كنيائي ابتجائيكقاضي  ىحا األخيخ يختز؛ إذ الجكلة
كالسذكمة  ،األكؿ كاألميغ العاـ مثبل ادرة عمى السرالح التابعة لمػزيخاألعساؿ الرا 
 لسياموأك األعساؿ الرادرة عغ الػزيخ األكؿ نفدو في إشار مسارستو  ،لقخارات إدارية

 .2السػكمة لو قانػناالتشطيسية 
  انٕصساء: -ثبنثب

سارس كل كزارة جدء مغ تلمدمصة اإلدارية السخكدية، بحيث  طيخ الخئيديستسثل الػزارة ال  
، فيي ال تتستع 3سمصة الجكلة في إشار تػزيع الربلحيات بيغ أعزاء الحكػمة

كلة، إذ يسثل كل كزيخ في قصاع نذاشو كجػدىا مغ الجا  بالذخرية السعشػية، بل تدتسجا 
 .4الحؼ يذخؼ عميو يا في القصاعتكيعسل عمى تشفيح سياس باسسيايترخؼ ، ك الجكلة

الخئيذ األعمى لمسخفق العسػمي الحؼ يجيخه  كباعتبارهيسمظ الػزيخ في إشار كزارتو   
التي  كيذخؼ عميو، سمصة تشطيسية، كىي الدمصة التي تجج تبخيخىا في الشرػص القانػنية

                                                             
، 6767التشطيع اإلدارؼ في الجدائخ بيغ الشاطخية كالتصبيق، دار جدػر لمشذخ كالتػزيع، الجدائخ،  :عسار بػضياف -1

 .09ص
 :راجع في ىحا السػضػع -2
في قزية )خ.ع( ضج رئيذ الحكػمة كمغ معو، قخار  65/78/6773الرادر بتاريخ  6656قخار مجمذ الجكلة رقع  -

 غيخ مشذػر.
حكػمة، قخار غيخ الفي قزية )ت،ع( ضج رئيذ  67/75/6773الرادر بتاريخ  13949قخار مجمذ الجكلة، رقع  -

 مشذػر.
 .650الػسيط في السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص :عميبدمحم صغيخ  -3
 .40التشطيع اإلدارؼ في الجدائخ بيغ الشطخية كالتصبيق، السخجع الدابق، ص :عسار بػضياف -4
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كمشو فالػزارة كدمصة  ،1كاشخاد بانتطاـأك في ضخكرات سيخ السخفق العاـ  ،تتيح لو ذلظ
ختراص القزائي لسجمذ الجكلة كقاضي اال النعقادإدارية مخكدية تسثل معيارا عزػيا 

سذخكعية الدرجة أكلى كأخيخة، إذ يشطخ في الصعػف باإللغاء أك التفديخ أك فحز 
 .فخدية كانت أك مذتخكة ،لقخارات الػزاريةالخاصة با

 :غزٕٖ انٕالٚخيانًظبنخ انخبسجٛخ انزبثؼخ نهٕصاساد ػهٗ  -ساثؼب

عجـ التخكيد اإلدارؼ في لى أيزا ىحه السرالح بالسجيخيات التشفيحية، كتذكل مطيخا تدسا   
ا دكرا كبيخا في مجاؿ التشسية السحمية، كتسثيل الشطاـ اإلدارؼ الجدائخؼ، كتسارس عسميا 

 حجتيا كتشفيح قػانيشيا كفخض أنطستيا .ك الجكلة في شتى القصاعات كالسحافطة عمى 

، كلكغ عمى الخغع مغ الػالئيسرالح إذا الدمصة السخكدية عمى السدتػػ ل ىحه التسثا   
، االعتباريةخرية ع بالذا يا ال تتستا  أنا إالا  السجيخياتلخائج كالشذاط السكثف ليحه االجكر 

 مغ حيث الػجػد اإلدارؼ. استقبلؿكليذ ليا 

 الختراصا عزػيا ىحه السرالح الخارجية التابعة لمػزارات معيار  اعتباربالشدبة لسجػ   
 ىحه السجيخيات مااعتبار أفا مػقف ىحا األخيخ يكاد يكػف ثابتا في  مجمذ الجكلة، فإفا 

الػالية مسثمة في  لتشطيع كبيخ ىػ الػالية، كعميو كجب رفع الجعػػ ضجا  امتجاد ىي إالا 
 .2إللغاءػ اػ جعاألمخ بق ف تعما إسابقا السخترة إقميسيا  اإلداريةكالييا، كىحا أماـ الغخفة 

ػزارات عمى مدتػػ مالسرالح الخارجية التابعة ل غ اعتباريسكال و أنا  ىإليو نخمز مكع  
 مجمذ الجكلة كقاضي درجة أكلى كأخيخة. الختراصعيار عزػيا مالػالية، 
 األدضاة انغٛبعٛخ: -خبيغب

تعتبخ مشازعات األحداب الدياسية في الجدائخ مغ بيغ السشازعات التي يؤكؿ   
                                                             

 .377نطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ، السخجع الدابق، ص :جازية صاش -1
 .663ك666لسخجع الدابق، ص ا التشطيع اإلدارؼ في الجدائخ بيغ الشطخية كالتصبيق، :عسار بػضياف -2
، مجمة مجمذ الجكلة، 68/76/6777في الرادر  ،182149رقع  ثانية،قخار مجمذ الجكلة، الغخفة ال ي ذلظ:راجع ف - 
ع إدارؼ متخرز داخل يسجيخية األشغاؿ العسػمية حيث أقخ السجمذ أف السجيخية تقدب، كيتعمق القخار 670، ص6جدع

 الػالية.
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راص بشطخىا كالبثا فييا لمقزاء اإلدارؼ، مسثابل في مجمذ الجكلة مغ خبلؿ االخت
اختراصو كقاضي درجة أكلى كأخيخة؛ كذلظ عمى أساس أفا شخفي السشازعة الحدبية ىسا 

اخمية كالحدب الديااسي كصخؼ ثاني .  اإلدارة مسثامة في الػزيخ السكماف بالجا

مغ ؽ.إ.ـ.إ  901مخكدؼ يخزع شبقا لمسادة كمشو فإفا السشازعة متعمقة بذخز إدارؼ   
لخقابة مجمذ الجكلة القزائية، كتسذ رقابة  94/76مغ القانػف العزػؼ  09كالسادة 

 . 1مجمذ الجكلة مختمف مخاحل كجػد كعسل الحدب الدياسي مغ ميبلده إلى حماو

مغ  901يغ السادة ب السػجػد االختبلؼإلى  قدع يتعياغ عميشا اإلشارةكفي ختاـ ىحا ال 
و بالعػدة إلى نز مغ القانػف العزػؼ لسجمذ الجكلة، حيث إنا  09 كالسادة، ؽ.إ.ـ.إ
مجمذ  اختراصاتالسذخع كفي سياؽ حجيثو عغ  مغ ؽ.إ.ـ.إ، نجج أفا  976السادة 

بحكخ الدمصات السخكدية مدتبعجا بحلظ الييئات  اكتفى، قج اختراصالجكلة كقاضي 
ات السيشية الػششية، كمحجثا بحلظ تغييخا في قػاعج لسشطساالعسػمية الػششية، ككحلظ 

 مغ قانػف مجمذ الجكلة. 09مع مشصػؽ السادة  الختبلفو االختراص

مغ حيث الجانب العزػؼ، كبالتالي  امتجاداأكثخ  76-94 .ع(ؽ)مغ  09السادة تعجا   
 اكتفتلتي مغ ؽ.إ.ـ.إ ا 901مغ حيث مجاؿ السشازعة اإلدارية، بيشسا السادة  امتجاداأكثخ 

قت عزػيا دكف سػاىا، فقج ضيا  السخكدية فقط بالقخارات الرادرة عغ الدمصات اإلدارية
 .2ةمغ مجاؿ السشازعة الػاجب عخضيا عمى مجمذ الجكل

مغ ؽ.إ.ـ.إ كتصبيق الشز الػارد في  901نز السادة  استبعاديتحتع معو  اكىػ م  
 العادؼ ؼ أعمى درجة مغ القانػف قانػف مجمذ الجكلة، كتبخيخ ذلظ أف القانػف العزػ 

بصبيعة دستػرية فزبل عغ تساشي ذلظ مع ما تفخضو قػاعج الجستػر القاضية  التدامو
                                                             

1
الستزسغ القانػف العزػؼ  6766يشايخ  66لسؤرخ في ا 66/73مغ القانػف رقع  30، 26، 22، 21راجع السػاد  - 

 .6766، لدشة 6عجد لؤلحداب الدياسية، ج.ر، 
2
، السخجع الدابقالسعيار العزػؼ كإشكاالتو القانػنية في ضػء قانػف اإلجخاءات السجنية كاإلدارية،  :عسار بػضياف - 

 .38ك 33ص



 ومدى فعالیتها الدولة اجلئائريتنوع االختصااات القضائیة جمللا                        الباب األول
 

25 
 

 .1مجمذ الجكلة كضبصيا بقػانيغ عزػية اختراصاتبزخكرة تحجيج 

صو لقػاعج بقترخ السذخع عشج ضا لػو كاف مغ األفزل خػ أنا نكفي ىحا الرجد   
مغ القانػف العزػؼ نقبل حخؼيا  09.إ.ـ.إ عمى نقل السادة مجمذ الجكلة في ؽ اختراص

، كبحلظ يتفادػ حجكث أياة مخالفة دستػرية أك تشاقس؛ كىػ الخأؼ دكف تبجيل أك تغييخ
 .2"عسار بػضيافالحؼ قاؿ بو أيزا األستاذ " 

 :الثاني سصمبال

 أنسػذجا( الججيجة )الدمصات اإلدارية السدتقمةاإلدارية  األشخاص

ت قصاعات مختمفة مغ تي مدا خحمة اإلصبلحات التي عخفتيا الجدائخ، كالا ت مأدا 
ت ىحا السجاؿفي خات ، إلى إحجاث مجسػعة مغ التغيا االقترادؼ بيشيا القصاع ؛ كالتي مدا

بالجرجة األكلى مجسػعة مغ الشذاشات التي كاف استغبلليا مغ قبل حكخا عمى الجكلة 
 ه الشذاشات في متشاكؿ الخػاص.ىحه اإلصبلحات أصبحت ىح فقط، كبسقتزى

ة تتفخع مغ يكشش أجيدةإنذاء مجسػعة  ككاف لداما عمى الجكلة لسدايخة ىحه اإلصبلحات  
كاالستقبلؿ السالي، كقج اعتبخ البعس مشيا شػية عاإلدارة التشفيحية، كمشحيا الذخرية الس

مذ اإلسبلمي كالسج لمغة العخبية، األعمى ذ، مثل السجمأشخاص إدارية بسحس اإلنذاء
األعمى المحيغ ال يثػر بذأنيسا أؼا إشكاؿ في كػنيسا أشخاص إدارية تتستع بالذخرية 

إذ ىشاؾ  ؛كلكغ ال يتػقف األمخ عمى ىحه السخافق السعشػية مع ما يتختب عشيا مغ نتائج،
ضسايا إلى األشخاص ية مكانح شبيعتيا كمجػ إينػع آخخ مغ السخافق البج مغ تػض

 يختز بشطخ مشازعاتيا مجمذ الجكلة برفتو قاضي درجة أكلى كأخيخة اإلدارية التي
، فسا ىي شبيعتيا كإلى أؼا مجػ يسكغ إخزاعيا الدمصات اإلدارية السدتقمة بحلظ كنخزا 

 لخقابة مجمذ الجكلة كقاضي درجة أكلى كأخيخة؟ 
                                                             

1
 .663السخجع الدابق، ص :عادل بػعسخان - 

2
 .38ك 33، صالدابق السخجعالسعيار العزػؼ كإشكاالتو القانػنية...،  :يافعسار بػض - 



 ومدى فعالیتها الدولة اجلئائريتنوع االختصااات القضائیة جمللا                        الباب األول
 

26 
 

 :انفشع األٔل

 : رؼشٚفٓب ٔخظبئظٓب.انغهطبد اإلداسٚخ انًغزمهخ

 و ججيج تطيخ بو الجكلة، بسثابة كجخلدمصات اإلدارية السدتقمة في الجدائيعتبخ كجػد ا  
  تحجيجالخات التي عخفتيا الجدائخ في ىحا السجاؿ ب، نطخا لمستغيا االقترادؼفي السجاؿ 

 االقتراد، فتسشح الجكلة سمصة ضبط تقميجياكىػ كجو مخالف كمغايخ لمػجو السعخكؼ 
 يجية، كىي الدمصات اإلدارية السدتقمة.ييئات التقمكاللييئات ججيجة ليدت 

أشخاص إدارية يتزساشيا  ىحه الييئات بسثابة اعتبارة ى نرل إلى معخفة مجػ صحا كحتا   
عمى ىحه  نتعخاؼبج عميشا أف ال، االختراص االبتجائي الشيائي لسجمذ الجكلة

  .(ثانياحجد شبيعتيا مغ خبلؿ الخرائز السسيدة ليا )نك  (أوالات)الدمص
 Les autorités administratives indépendantes :انغهطبد اإلداسٚخ انًغزمهخ رؼشٚف -أٔال

تغياخت كضيفة الجكلة بطيػر بػادر االقتراد العالسي الججيج، إذ أصبحت كضيفتيا     
تعتسج بذكل أساسي عمى اندحابيا شبو الكمي مغ الشذاط االقترادؼ مساا غياخ مغ 

الجكلة الستجخمة، أصبحت في الػقت الخاىغ تػصف بأنايا شبيعتيا ؼبعجما كانت تػصف ب
دكلة ضابصة، كىػ ما أدػ إلى ضيػر جيل ثالث مغ اإلدارة العسػمية يعسل أساسا عمى 

 بسا فييا السجاؿ االقترادؼ؛ 1ضبط مختمف السجاالت

 ىحا القصاعأضيخت األساليب التقميجية التي كانت تشتيجيا الجكلة في تشطيع حيث     
، فكانت الدمصات اإلدارية االقتراديةمحياة لسة إلى نسػذج الجكلة السشطا  االنتقاؿ ا فتعا فذمي

 .2الجكلة في ىحا السجاؿ انتيجتياالسدتقمة كاحجة مغ ىحه األساليب الججيجة التي 

ى أيزا يجرج صخاحة فئة الدمصات اإلدارية السدتقمة كالتي تدسا لع ؽ.إ.ـ.إ  غع مغ أفا بالخا  
 ، إالا كأخيخةمجمذ الجكلة كقاضي درجة أكلى  اختراصضسغ مجاؿ  ،طالزببدمصات 

                                                             
1
 - Patrice CHRETIEN , Nicolas CHIFFLOT , Droit administratif, 13 édi, sirey, Paris, 2012, 

p11. 
، االجتياد "السكانة الجستػرية لمييآت اإلدارية السدتقمة: مآؿ مبجأ الفرل بيغ الدمصات" :الجيغ عيداوي  عد -2

 PDF، 678ص د.س.ف، ، جامعة دمحم لخزخ، بدكخة،8 عجدالقزائي، 
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مجمذ الجكلة في  اختراصمغ ىحا القانػف، تذيخ إلى  901الفقخة الثانية مغ السادة  أفا 
و يسكغ إدراج لحلظ يخػ بعس األساتحة أنا  ،القزايا السخػلة لو بسػجب نرػص خاصة

 ؟فساذا نعشي بيحه الييئات الشرػص السشذئة لدمصات الزبط في ىحا السجاؿ.

1تعتبخ الدمصات اإلدارية السدتقمة أك سمصات الزبط   
(Institution de régulation) 

 ئخ، كلع يطيخ ىحا الشػع إالا في بجايةمؤسدات ججيجة مغ مؤسدات جياز الجكلة في الجدا
ة تخزع أليا يا ال لدمصات اإلدارية التقميجية، بأنا االتدعيشيات، كتختمف ىحه الدمصات عغ 

إذ تتستاع باستقبللية عزػياة ككضيؽياة، سػاء عمى الدمصة إدارية أك كصائية، رقابة 
لسبجأ التجرج اليخمي الحؼ تتسيد بو اإلدارة كاليياكل  تخزعبل ف ،2التشفيحية أك التذخيعية

 .3لجانا استذارية كال مخافق عامة اإلدارية السدتقمة الييئاتالسػكمة ليا، كسا ال تعتبخ 

ة بإنذاء السجمذ األعمى ؿ مخا في الجدائخ ألكا  كقج ضيخ مفيـػ الدمصة اإلدارية السدتقمة  
70-97لئلعبلـ بسػجب القانػف رقع 

ة ة السدتقما مصة اإلداريا حؼ كصف السجمذ بالدا ، الا 4
ة السعشػية خري  ع بالذ  أعمى لإلعالم وىػ سمصة إدارية مدتقمة وتتست  مجمذ يحجث  ": يمي كسا

 .5"السالي تقاللواالس

فخصة إلنذاء مجمذ الشقج  فكافشة صجر القانػف الستعمق بالشقج كالقخض، كفي نفذ الدا   
إنذاء لجشة تشطيع  حيغ يقػماف بزبط السجاؿ السرخفي، فتعا جشة السرخؼية، الا خض كالما قكال

                                                             
 .4ك 0، ص6776الجدائخ، ، 6 عجد"الدمصات اإلدارية السدتقمة"، مجمة إدارة،  :ناصخ لباد -1

2
 -ZOUAIMIA (R) , Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, 

Revue Idara, N°2 , 2004, p 69. 
لدمصات اإلدارية السدتقمة الفاصمة في السػاد االقترادية كالسالية، محكخة لشيل شيادة ماجدتيخ في ا :خحجري سسي -3

 .60، ص6771جامعة بػمخداس،  كمية الحقػؽ، القانػف،
، 6997، 68 عجدلئلعبلـ، ج.ر،  ىيتزسغ إنذاء السجمذ األعم 73/78/6997مؤرخ في  07-90قانػف رقع  -4

 .6993الجدائخ،، 9عجد ، ج.ر، 61/67/6993السؤرخ في  93/22كالحؼ ألغي بسػجب السخسـػ الخئاسي رقع 
5
 .، السخجع الدابق07-90مغ القانػف رقع  59السادة  - 
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10-93بسػجب السخسـػ التذخيعي رقع  تي جاءتعسميات البػرصة كمخاقبتيا، الا 
 ، كالحؼ1

 ، عمى ماالسحكػر أعبله 04-03بعج تعجيمو بسػجب القانػف رقع مشو  12في السادة  نزا 
خرية السعشػية ع بالذ  ذ سمصة ضبط مدتقمة لتشطيع عسميات البػرصة ومخاقبيا، تتست  تؤس   يمي: "

 .2"السالي واالستقالل

الػكالة الػششية ك  ،ةيالسشجس لمسستمكاتإنذاء الػكالة الػششية  عا تكفي الشذاط السشجسي،   
10-01ة بسػجب القانػف رقع يلمجيػلػجيا كالسخاؾبة السشجس

مشو  44الحؼ نز في السادة  3
     4..." مدتقمة ةة، وىي سمصة إدارييالسشجس لمسستمكاتكالة وششية و شذأ ت يمي: " عمى ما

 يمي: في تعخيف الػكالة الػششية لمجيػلػجيا كالسخاؾبة السشجسية ما 45السادة  كتزيف  

 .5..." وكالة وششية لمجيػلػجيا والسخاؾبة السشجسية، وىي سمصة إدارية مدتقمة تشذأ"

سمصتي ضبط  استحجاثمؤخخا  عا تكتتالت التذخيعات السشذئة لدمصات الزبط السدتقمة، ك  
05-12قصاع اإلعبلـ بسػجب القانػف العزػؼ الستعمق باإلعبلـ رقع 

، كىسا سمصة 6
 كسمصة ضبط الدسعي البرخؼ.ضبط الرحافة السكتػبة 

لو  ةف بزبط القصاع التابعسمصة مغ الدمصات اإلدارية السدتقمة تكما  كلا  كىكحا فإفا   
 .7مجمذ السشافدة الحؼ يذسل رقابة كل القصاعات باستثشاء
 ضح انغهطبد اإلداسٚخ انًغزمهخ:انخظبئض انًًٛ   -ثبَٛب

ػعة مغ العشاصخ السكػنة لكل فق مجسل الشرػص السشذئة ليحه الدمصات عمى مجستتا  
                                                             

، 38 عجدر، .لستعمق ببػرصة الؿيع السشقػلة، ج، ا69/75/6993مؤرخ في  10-93السخسـػ التذخيعي رقع  -1
 .6993الجدائخ، 

 ، السخجع الدابق.67-93السعجؿ لمسخسـػ التذخيعي رقع  04-03مغ القانػف رقع  12السادة  -2
 .6776 الجدائخ، ،35 عجدر، .، يتزسغ قانػف السشاجع، ج6776يػليػ  3مؤرخ في  10-01قانػف رقع  -3
 ، السخجع الدابق.10-01مغ القانػف رقع  44السادة  -4
 ، نفدو.10-01مغ القانػف رقع  45السادة  -5
 .6766الجدائخ، ، 76 عجد، يتعمق باإلعبلـ، ج ر، 6766جانفي  66، مؤرخ في 05-12القانػف العزػؼ رقع  -6

: "الخقابة القزائية عمى سمصات الزبط السدتقمة في التذخيع الجدائخؼ"، محكخة لشيل شيادة رحسػنيمػسى  -7
 .60، ص6763الساجدتيخ في القانػف، جامعة باتشة، 
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متسيدة بخرػصية تجعميا مختمفة عغ باقي الييئات  دمصاتمشيا، كالتي تجعل مغ ىحه ال
 ، كتتسثل ىحه العشاصخ كالخرائز ؼيسا يمي:كالدمصات السػجػدة في الجكلة

 ػُظش انغهطخ: -1

عمى تختمف التدسيات التي أشمقيا السذخع الجدائخؼ، عمى غخار نطيخه الفخندي   
الدمصات اإلدارية السدتقمة، بيغ: الدمصة، الييئة، المجشة، كالػكالة، مسا يؤدؼ إلى إحجاث 

 .1عبيخ عغ السرصمحاتياغة كالتا في كيؽية الرا  مغ الفػضىدرجة 

الشرػص القانػنية السشذئة ليحه الدمصات، لع تتػلى إعصاء تعخيف  كنذيخ إلى أفا  
كحتى اجتياد القزائي أىسل ذلظ؛ حيث ا اإلشار، لعبارة "الدمصة" كالسقرػد بيا في ىح

إعصاء  إشارة إلى يةبالييئات اإلدارية السدتقمة دكف أ باالعتخاؼمجمذ الجكلة  اكتفى
 .تعخيف ليحه العبارة

غ و يتعيا لحلظ، كأماـ ىحا الفخاغ القانػني كالقزائي في تحجيج معشى ىحا السرصمح، فإنا  
ليدت مجخد ىيئات  "حه الدمصاتى الحؼ يخػ أفا  عميشا المجػء إلى التعخيف الفقيي

يا ليدت مجخد تمظ الييئات العسػمية محخكمة مغ الذخرية السعشػية، كسا أنا  استذارية
جه مجمذ ، كىػ التعخيف الحؼ أكا "6957التي ضيخت في القانػف اإلدارؼ خاصة مشح 

6776شة الجكلة الفخندي في تقخيخه الخاص بالدمصات اإلدارية السدتقمة في س
2. 

مصات اإلدارية السدتقمة ىي سمصات بالسعشى الحؼ يجعميا تختمف عغ الدا  كمشو فإفا  
 حدب، بل كألفا فتتستع بدمصة حؿيقة في إصجار القخار  باعتبارىاال  االستذاريةالييئات 

3حرخيا لمدمصة التشفيحية اختراصاىحه القخارات كانت 
. 

 كاالختراصاتقائع عمى الدمصات  السدتقمة فأساس الدمصة في إشار الدمصات اإلدارية 
                                                             

1- KHELLOUFI(R): « Les institutions de régulation », Revue Algérienne de sciences juridiques, 

économiques et politiques, volume 41, N°2, 2003, P114. 
2
 .68السخجع الدابق، ص :مػسى رحسػني - 

3
 - ZOUIAMIA (R), Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie ,op.cit, p19 et 20. 
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ابق مغ ضبط الدػؽ، كالحؼ كاف في الدا  بيجؼالسسشػحة ليحه الييئات، ككاف ذلظ 
ىحه األخيخة مغ تدييخ الذؤكف  اندحابمصة التشفيحية، كمغ ىشا نبلحع الدا  اختراص
مصات إلى ىيئات ججيجة متسثمة في الد االختراصكالسالية، كتحػيل ىحا  االقترادية

الدمصة التشفيحية، كاإلدارات  اختراصاإلدارية السدتقمة، فمع تعج ميسة ضبط الدػؽ مغ 
 .1الكبلسيكية التابعة ليا

و محل ، كأحما االمتيازأك  االختراصيخ الشذاط أك عبالسذخع جاء بت ا سبق أفا يفيع مسا  
مغ األساتحة مغ  نجج، كفي ذلظ االمتيازقـػ بيحا تاإلدارة العامة التي مغ السفخكض أف 

يئات يؿ السذخع عبارة الدمصات اإلدارية السدتقمة إلى "الالرػاب ىػ أف يحػا  أفا  ػ يخ 
كسعيار  اعتسادهشا أماـ جياز إدارؼ يسكغ ى يسكششا القػؿ حيشيا أنا اإلدارية السدتقمة"، حتا 

السعيار ىػ عبارة عغ معيار مػضػعي يقـػ عمى  فإفا  في ىحه الحالة اعزػؼ، أما 
درجة كبيخة مغ  أؼخ ىحا الفي ، ك 2السسشػحة ليحه الييئات كاالختراصاتصات الدم

 ، في حيغ أفا كاالمتيازات االختراصاتعمى  مرصمح الدمصة عادة ما يجؿا  ألفا  الرػاب
كليذ  أؼ الييئة بسفيػميا العزػؼ  عمى الجياز العشرخ الحؼ يجؿا  يالييئة ى

 .االختراص

رفس السعيار السادؼ أؼ السػضػعي لسشح ىحه  ع الفخندي قجالسذخا  خ إلى أفا ينذ 
التي  كاآلراءػصيات التقاريخ كالتا  أفا  كاعتبخالييئات صفة الدمصات اإلدارية السدتقمة، 

خ في كضع القػاعج القانػنية رغع عجـ اؿ كمؤثا ة ليا دكر فعا ميا الييئات السدتقما تقجا 
مصات اإلدارية السدتقمة بأنايا ؛ فتعخؼ الد3الدمصة العامة كامتيازاتلػسائل  استعساليا

سمصات ضابصة تديخ عمى حدغ سيخ القصاع السعشي كحساية حقػؽ كحخيات السػاششيغ 
مغ خبلؿ الخقابة التي تسارسيا عمى الشذاط؛ كىي تحػز بحلظ عمى جدء مغ امتيازات 

                                                             
1
 .65السخجع الدابق، ص :مػسى رحسػني - 

2
 .686السخجع الدابق، صاختراص القزاء اإلدارؼ في الجدائخ،  :عسخ بػجادي - 

3
 .368 السخجع الدابق، صنطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ،  :جازية صاش - 
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الدمصة العسػمية؛ إذ أنايا تتستاع بدمصة إصجار القخارات التشطيسية كالفخدية، كمشح 
، كتسذا ىحه 1التخخيرات كليا سمصة الخقابة كإصجار األكامخ، ككحا سمصة تػؾيع الجداء

لة ليا مجاالت مختمفة، خاصة ما تعماق بسجاؿ الحقػؽ كالحخيات العسػمية  مصات السخػا الدا
 في السجاؿ االقترادؼ كالسالي.

 ػُظش اإلداسح )انطبثغ اإلداس٘(: -2

دارؼ، كىػ أمخ ال اإلصابع المصات الدا  ليحهع السذخا  وحقلأحؼ " الا اإلدارية" محمرص يسشح  
مثمسا  ،غسػض أك إشكاؿ بالشدبة لمييئات التي يشز القانػف صخاحة عمى ذلظ يثيخ أؼا 

مصات األخخػ الدا  شكاؿ يصخح ؼيسا يخزا ، لكغ اإل2ىػ الحاؿ بالشدبة لسجمذ السشافدة
دسيات تختمف مغ التا  ة كأفا صا التي لع يشز القانػف صخاحة عمى مشحيا ىحه الرفة، خا

قف ػ نبحث عغ الصابع اإلدارؼ ليحه الدمصات مغ خبلؿ م فىيئة إلى أخخػ، لحلظ عميشا أ
 مغ الفقو كالقزاء. كلا 
 يٕلف انفمّ: -أ

يعتسج معطع الفقياء سػاء في القانػف السقارف أك في القانػف الجدائخؼ، عمى معاييخ   
ع اإلدارية السدتقمة، فشجج الفقو الفخندي يدما  مصاتدقانػنية لتحجيج الصابع اإلدارؼ لم
يا  أنا اإلدارية التقميجية، إالا  الدمصات ضسغ األشخاصبحؿيقة عجـ إمكانية ترشيف ىحه 

ادرة في ذلظ ىػ شبيعة القخارات الرا  ساألساك ل فئة ججيجة ضسغ الييئات اإلدارية، تذكا 
أفا الييئات اإلدارياة تعتبخ سمصات ( بشػفالييو)  يا، كفي ذلظ يقػؿ الفؿيو الفخنديعش

د تدييخ ىيئة  إدارية بأتعا معشى الكمسة ألفا ليا سمصة التقخيخ ككضيفتيا ال تتسثال في مجخا
ل كدمصة ضابصة كليا مغ أجل الؿياـ بسياميا سمصة إصجار القخارات  إدارية، إناسا تتجخا

                                                             
1
 - DIB SAID," La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie, 

revue du conseil d’état, n°3 , 2003, p113. 
2
لجى رئيذ الحكػمة سمصة إدارية  تشذأ" الستعمق بسجمذ السشافدة عمى: 73/73مغ األمخ  1ف 23تشز السادة  - 

 ".بالذخري ة القانػنية واالستقالل السالي تجعى في صمب الشز "مجمذ السشافدة"، تتست ع
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 .1ةبسا يدسح بتعجيل األكضاع القانػنية العامة كالسخاكد الفخدي

 أفا يخػ حيث  ؛في ىحه السدألة (زوايسية رشيج)تاذ سل األا في الجدائخ، فقج فرا أما   
ز را السخ االختراصؼ ىحه الييئات ىػ الحفاظ عمى تصبيق القانػف في مجاؿ جى

 عمى أفا  105في السادة  ليا، كعمى سبيل السثاؿ األمخ الستعمق بالشقج كالقخض، الحؼ أقخا 
سدات السالية لألحكام البشػك والسؤ   احتخاممخاؾبة مجى " :يمي ة بسافالمجشة السرخؼية مكما 

نطسة، أؼ األإصجار  ىحا فزبل عمى ميستيا في ،2"التذخيعية والتشطيسية السصبقة عمييا
األعساؿ  ألفا  ؛سمصة تشطيع مجاؿ معيغ، كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لسجمذ الشقج كالقخض

 ،اإلدارة، فالقخارات الشافحة مغ صبلحيات الدمصةادرة عغ ىحه الييئات بسثابة أعساؿ الرا 
 .3تقميجيا كاف معتخؼ بيا لمدمصات اإلداريةك 

 يٕلف انمؼبء: -ة

مصات اإلدارياة السدتقماة؛    مجمذ  حيث أقخا أكاج القزاء مغ جيتو عل الصاابع اإلدارؼ لمدا
صة الدمسية لمدم ىحه الدمصات ىي سمصات إدارية رغع عجـ خزػعيا الجكلة الفخندي بأفا 

ء ىحه أعزا يغطخ إلى شخيقة تعيسع كلحداب الجكلة، ككحلظ بالشا اة، كػنيا تعسل بيالػزار 
مصات   تعتبخشػف مغ شخؼ رئيذ الجسيػرية أك الػزراء، كبحلظ حيغ عادة ما يعيا الا الدا
ابع اإلدارؼ عمى ىحه اء الصا ضفعييغ كاحجة مغ العػامل التي تداىع في إشخيقة التا 

 .4مصاتالدا 

مصات ابع اإلدارؼ ليحه الدا و عمى الصا تج أيزا السجمذ الجستػرؼ الفخندي مغ جيكسا أكا   
كليذ  اإداري زااألخيخ جيا اىح بسجمذ السشافدة أفا  ةقفي أحج أحكامو الستعما  اعتبخحيث 

                                                             
1
 - CHEVALLIER JACQUES: cité par Marie José GUEDON , Les autorités administratives 

indépendantes, Paris, L.G.D.J , 1991, p50.  
2
ؿ كالست6773أكت  61السؤرخ في  الستعمق بالشقج كالقخض 66-73مغ األمخ  105السادة  -  سع باألمخ رقع ، السعجا

 ..6767أكت  61السؤرخ في  78-67
3
 - ZOUAIAMIA RACHID: Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique, op.cit, P14 et 15. 
4
 .31السخجع الدابق، ص : رحسػني مػسى - 
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 .1اقزائي

 مصات اإلدارية السدتقمة فيابع اإلدارؼ لمدا إلى الصا  الجدائخؼ مجمذ الجكلة  تصخاؽ أيزا 
و سا أنا مع محافع بشظ الجدائخ، جا ض (Union Bank)ػنييغ بشظ" يرادر في قزية "ال هقخار 

جشة السرخؼية سمصة إدارية مدتقمة، رغع الما  اعتبارل في األخيخ ضسغ قخاره ىحا إلى تػصا 
 2غ مرصمح "الصعغ باإللغاء"قج كالقخض يتزسا صخيح مغ قانػف الشا  نزا  غياب أؼا 

مغ قانػف الشقج  143ار الماجشة السرخؼية السشذأة بسػجب السادة فخفس مجمذ الجكلة اعتب
رة؛ بل كيافيا عمى أنايا سمصة  90/10كالقخض رقع  بسثابة جية قزائية إدارية متخرا

إدارية مدتقماة، كأفا كلا قخاراتيا ذات شابع إدارؼ بسا في ذلظ تمظ الستعماقة بسسارسة سمصة 
 .3ات، كسحب االعتساد...الخالتأديب كتػجيو اإلنحارات كالتػبيخ

الحؼ كاف ثائخا  4قخار مجمذ الجكلة الدابق، أنيى كأكقف الججؿ الفقيي إلى أفا نذيخ   
 .نتيجة ذلظ الفخاغ القانػني بخرػص تكييفيا ليحه الجشة حػؿ الصبيعة القانػنية

 :االعزمالنٛخخبطٛخ  -3

 ،دمصات اإلدارية السدتقماةخاصية االستقبللية مغ أىع الخرائز التي تسياد ال تعتبخ  
في أدائيا لسياميا، كالتي تسيادىا مغ اإلدارات التقميجية، مع كجػد  الدسة البارزة كىي

 اختبلؼ في درجة تستاع كل سمصة بيا.

مػصاية لكال  مدمصة الخئاسيةلىحه الدمصات عجـ خزػعيا ال  باستقبلليةيقرج ك   
 بالذخرية السعشػية أـ ال، عمى أساس أفا اإلدارية، سػاء كانت الدمصة السعشية تتستع 

                                                             
1
 - GUILICHINI (P), « Réguler n’est pas juger, Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction 

des autorités de régulation économique », AJDA, 2004, P1070. 
2
 - DIB SAID: « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en 

Algérie », op.cit, p21. 
3
لقانػف الجدائخؼ، رسالة لشبل شيادة الساجدتيخ في الحقػؽ، جامعة سمصات الزبط االقترادؼ في ا: بػجسميغ وليج - 

 .57، ص6770الجدائخ، 
4
- DIB SAID, Op.cit, P113 
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 . 1ياسأك ؾيا االستقبلليةاؿ لتحجيج درجة عا ف رمعيا بسثابة الذخرية السعشػية ال تعجا 

ىحه الدمصات مغ خبلؿ الشرػص القانػنية السشذئة  استقبلليةالسذخع الجدائخؼ  كخاس  
مغ القانػف الستعمق  10أغمب ىحه الدمصات، مثل السادة  استقبلليةت عمى ليا، التي نرا 
، كغيخىا مغ 3مغ قانػف السشاجع 44ككحلظ السادة  ،2الدمكية كالبلسمكية بالسػاصبلت

 .4اإلدارية السدتقماة مدمصاتل القػانيغ السؤسدة

صخاحة مغ  االستقبلليةىشاؾ بعس الدمصات التي لع يزف عمييا السذخع شابع   أفا إالا   
 ،القخض، المجشة السرخؼية، كمجمذ السشافدةك ج قشمجمذ المثل خبلؿ الشرػص القانػنية 

 ؟استقبلليتياسغ أيغ تدتسج ىحه الدمصات ف

  ةخاصا  استقبلليةالتي يخاـ البحث عشيا بالشدبة ليحه الدمصات ىي  االستقبللية إفا   
 االستقبلليةاجية الدمصة التشفيحية، كيكسغ إيجاد ىحه ػ في م استقبلليتياكالتي تتسثل في 

 ؛كضيفي انيعزػؼ، كالثا  ليساأكا ، شرخيغ ىاميغمغ خبلؿ ع

األجيدة يتع تكخيديا مغ حيث ىحه  استقبللية نجج أفا إلى الجانب العزػؼ،  فاستشادا  
فيغ بتدييخ األجيدة ال يسكغ عدليع مغ األعزاء السكما  أسمػب تعييغ األعزاء، كأفا 

  لجانب الػضيفيغ اما أما ؛ 5كمحرػرة قانػنا استثشائية في حاالت كضائفيع إالا 
ادرة عغ الدمصات اإلدارية السدتقمة ال يسكغ إلغاؤىا أك القخارات الرا  تعشي أفا  فاالستقبللية
 عميا. مغ شخؼ سمصة استبجالياتعجيميا أك 

                                                             
1
-  ZOUAIMIA RACHID, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique », Op.cit, P16 et 17. 
2
 ..." تشذأ سمصة ضبط مدتقمة تعمق بالسػاصبلت الدمكية كالبلسمكية:"مغ القانػف الس 10تشز السادة  - 

3
 ..."  نذأ وكالة وششية لمسستمكات السشجسية وىي سمصة إدارية مدتقمةمغ قانػف السشاجع:" 44تشز السادة  - 

4
 ات .مغ القانػف الستعمق بالكيخباء كتػزيع الغاز بػاسصة القشػ  112السادة  -نحكخ عمى سبيل السثاؿ:  - 
السعجؿ  ،6993، لدشة 38، عجد، ج.رالستعمق ببػرصة الؿيع السشقػلة 93/10مغ السخسـػ التذخيعي رقع  20السادة  - 

 .6773، لدشة 66 عجد، ، ج.ر6773ؼيفخؼ  60السؤرخ في  73/78كالستسع بسػجب القانػف رقع 
5
 - ZOUAIMIA )R(, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », 

Op.cit, P17 et 18. 
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إفا تستع الدمصات اإلدارية السدتقمة بخاصية االستقبللية يجعميا حخاة كغيخ خاضعة في  
زبط ألياة جية أخخػ، كنقرج ىشا بالتحجيج الحكػمة مسارستيا لػضيفتيا، الستسثمة في ال

 .1كالستعامميغ معيا الخاضعيغ لدمصتيا

 االعتخاؼحؼ كاف يعتخيو حػؿ د الا ب عمى التخدا ع الجدائخؼ قج تغما السذخا  خ إلى أفا ينذ 
مجمذ السشافدة في السادة  استقبلليةج صخاحة عمى مجمذ السشافدة، حيث أكا  باستقبللية

12-08قانػف رقع مغ ال 09السادة لة بسػجب السعجا  03/03رقع مغ األمخ  63
التي ، 2

، كلكشاو مع ذلظ مازاؿ ساكتا عغ إضفاء تشذأ سمصة إدارية مدتقمة ....."جاء فييا: "
 كمجشة اإلشخاؼ عمى التأميشات. الصابع االستقبللي عمى بعس الدمصات

 "الدمصات اإلدارية السدتقمةخ عغ مزسػف عبارة "كبجراستشا ليحه الخرائز التي تعبا   
القانػف ال يعتبخىا مجخد أجيدة  تعتبخ سمصات شالسا أفا  ىحه الييئات يسكغ أف نقػؿ أفا 

القخار، كسمصة البث في الشداعات، كىي إدارية  اتاخاذع بدمصة يا تتستا ، كسا أنا استذارية
يا ال تجخل ضسغ مدتقمة ألنا  اكلحدابيا، كسا أني باسسيايا تسارس صبلحيات الجكلة ألنا 
 .3عميياكصائية سي، كال كجػد لدمصة ج سما تجرا  أؼا 

 انفشع انثبَٙ:

 يجهظ انذٔنخ.هطبد اإلداسٚخ انًغزمهخ، ٔيذٖ خؼٕػٓب نشلبثخ نغ  ا اخزظبطبد

ليا القانػف لمدمصات اإلدارية   نتداءؿ في ىحا العشرخ عغ االختراصات التي خػا
، كمغ جية أخخػ نعالج إشكالية ) أوال( السدتقمة في سبيل ؾياميا بسياميا مغ جية

                                                             
1
، أشخكحة دكتػراه -دراسة مقارنة -طاـ القانػني لمدمصات اإلدارية السدتقمةشال زيغ العابجيغ بمساحي،راجع في ذلظ:  - 

 كما بعجىا. 91، ص 6761في القانػف، كمية الحقػؽ، جامعة أبي بكخ بمقايج، تمسداف، 
2
السؤرخ  03-03مغ األمخ رقع  63، السعجلة لمسادة 6774جػاف  65السؤرخ في  12-08انػف رقع مغ الق 09السادة  - 

 ، الستعمق بالسشافدة.6773جػيمية  69في 
3
"تكخيذ الخقابة القزائية عمى سمصات الزبط السدتقمة في التذخيع الجدائخؼ"، أعساؿ السمتقى الػششي  :ماديػ ليمي - 

ماؼ، كمياة الحقػؽ، جامعة بجاية،  68ك 63مة في السجاؿ االقترادؼ كالسالي، أيااـ حػؿ الدمصات اإلدارية السدتق
 .606، ص6770
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 .)ثانيا( -مجمذ الجكلة -خزػع ىحه الييئات لخقابة القزاء اإلدارؼ 
 االخزظبطبد انًخٕنخ نهغ هطبد اإلداسٚخ انًغزمهخ: -أٔال

مجسػعة مغ مياميا أداء  خض تسكيشيا مغغمصات اإلدارية السدتقمة بلت الدا خػا  
أخخػ قخيبة مغ  اختراصاتشطيسي، إضافة إلى التا  االختراصيا ، أىسا االختراصات
 كتػؾيع العقػبات. في التحؿيقات لالقزائية، كالتي تتسثا  االختراصات

 ُظًٛٙ:انز   االخزظبص -1

ة شطيسي لمييئات اإلدارية السدتقما التا  باالختراصالسجمذ الجستػرؼ الفخندي  اعتخؼ  
ع بتفػيس د مغ السذخا محجا في مجاؿ  االختراصلكغ ذلظ بذخكط مشيا أف يسارس ىحا 

ة، تيجؼ إلى تصبيق القػانيغ في اإلشار ة خاصا ستػرؼ، لحا سسيت تشطيسيا ذ الجا مغ السؤسا 
 ة.ة عاما ؿ فيي سمصة تشطيسيا تي يسارسيا الػزيخ األكا ا تمظ الا ، أما فقط عده السذخا الحؼ حجا 

ة ضع قػاعج عاما عغ شخيق ك  ةة ىحه الدمصة التشطيسيا الييئات اإلدارية السدتقما  تسارس 
ميغ الستجخا  باعتساديا تقـػ بػضع قػاعج متعمقة ق بتشطيع الدػؽ السالية، كسا أنا دة تتعما مجخا 

ف كانت سمصة ضبط البخيج إة مدتقمة، ك ة إداريا سا مي ز لكلا في السجاؿ السخرا 
 أفا  إالا  ،شطيسيالتا  باالختراص 03-2000كالسػاصبلت لع يعتخؼ ليا القانػف رقع 

ػاصبلت قخارات سكال البخيجثبت العكذ بحيث أصجرت سمصة ضبط يعسمي الجانب ال
 .1الخمػؼ ككحا السختفقيغ بسثابة أنطسة الياتفستعامميغ في لم ممدمة

ة تشذخ في أنطسة إلداميا  االقتراديةة في السػاد تقما دة السقخارات الدمصات اإلداريا  تعتبخ 
مصات خؼ بيا تقميجيا لمدا تدمصة العامة السعال امتيازاتخ عغ ة، كبيحا تعبا سسيا الجخيجة الخا 

                                                             
1
لجشة تشطيع عسميات البػرصة كسمصة ضبط البخيج  -"سمصات الزبط في السجاؿ االقترادؼ :قػراري مججوب - 

الحقػؽ، جامعة أبػ بكخ بمقايج، تمسداف، كالسػاصبلت أنسػذجيغ"، محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ في القانػف العاـ، كمية 
 .57، ص6767
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 .1الصابع اإلدارؼ ليحه الدمصات اإلدارية، كعميو فيػ دليل آخخ عمى

السسشػح ليحه  يالتشطيس االختراصىحا  أفا  لفت االنتباه إليو ىػلكغ ما يججر  
ة كزيخ معيغ، كاألنطسة التي قالدمصات ليذ مصمقا، ففي بعس األحياف تخزع لسراد

لجشة تشطيع كمخاؾبة عسميات البػرصة فيي تخزع إلجخاء السرادقة مغ قبل  ترجرىا
 .2كزيخ السالية

السسشػحة حػؿ األساس الجستػرؼ ليحه الدمصة التشطيسية بيغ الجارسيغ كقج ثار تداؤؿ   
التاشطيسي  االختراصؿ الجستػر لع يخػا  في الجدائخ، إذ أفا لمدمصات اإلدارية السدتقمة 

ة خزع لعسميا تأنطسة مجمذ الشقج كالقخض ال  "ة إذا عمسشا أفا ألكؿ خاصا ا لغيخ الػزيخ
( بأفا الدمصة ) زوايسية رشيج، كفي ذلظ رأػ األستاذ 3"رجيق مغ شخؼ الػزيخ األكؿالتا 

التشطيسية لمدمصات اإلدارية السدتقمة ال تتعارض مع الجستػر، معمابل ذلظ بالػاقع العسمي 
دة لمدمصة التشطيسية تتستاع بيا سمصات أخخػ ؼيسا عجا الحؼ يثبت كجػد أشكاؿ متعجا 

الػزيخ األكؿ، كمثاؿ ذلظ حدب رأيو الدمصة التشطيسية التي يسارسيا الػزراء كل في قصاع 
كزارتو، إماا بشاء عمى تفػيس مغ الػزيخ األكؿ بسػجب مخسـػ تشفيحؼ، أك بشاء عمى 

تي يسارسيا مسثمػ الجساعات اإلقميسية تأىيل مباشخ مغ السذخاع ككحا الدمصة التشطيسية ال
4في مجاؿ الزبط اإلدارؼ 

. 

كبشاء عمى ذلظ يخػ األستاذ بأفا الدمصة التشطيسية التشفيحية، مفيـػ كاسع يتزساغ  
العجيج مغ األشكاؿ كالتي أغفل الجستػر ذكخىا؛ إذ اكتفى ىحا األخيخ فقط بالشز عمى 

                                                             
1
مشازعات سمصات الزبط اإلدارية في السجاؿ االقترادؼ"، محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ في ": دمحمي سسيخة - 

 .67، ص6768القانػف، فخع قانػف السشازعات اإلدارية، كمية الحقػؽ، جامعة مػلػد معسخؼ، تيدؼ كزك، 
2
 .57السخجع الدابق، ص  :مججوب قػراري  - 

3
" السكانة الجستػرية لمييئات اإلدارية السدتقمة: مآؿ مبجأ الفرل بيغ الدمصات "، مخبخ أثخ  :عد الجيغ عيداوي  - 

 .674، ص8االجتياد القزائي عمى حخكة التذخيع، جامعة دمحم خيزخ، بدكخة، عجد 
4
 - ZOUAIMIA (R ), Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes en 

Algérie , Actes du colloque national sur les autorités administratives indépendantes en Algérie, 

université 8 Mai 1945, Guelma, 13-14 Novembre 2012, p10-12. 
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لتشطيسية العامة التي يتستع بيا الػزيخ األكؿ أحج مطاىخ ىحه الدمصة الستسثل في الدمصة ا
في تشفيح القػانيغ إضافة إلى سمصة رئيذ الجسيػرية األصمية، في حيغ تسثل باقي 
دة  األشكاؿ كالتي أغفل الجستػر ذكخىا مطيخا آخخ ىػ الدمصة التشفيحية الخاصة السحجا

 السجاؿ.

لسسشػحة لمدمصات اإلدارية كعميو يرل األستاذ إلى فكخة أفا الدمصة التشطيسية ا  
ابقة كأخخػ  ة السسشػحة لمييئات الدا  السدتقمة، تشجرج ضسغ الدمصة التشطيسية الخاصا
)التشطيسات السيشية(، كىي بحلظ ال تعجا انتياكا ألحكاـ القانػف األساسي، ألنايا عبارة عغ 

دة مدبقا مغ قبل السذ  .1خعسمصة تشطيسية لتصبيق القانػف في مجاالت خاصة كمحجا

كمساا سبق ندتخمز أفا الدمصة التشطيسية السسارسة مغ قبل الدمصات اإلدارية السدتقمة   
دة السجاؿ، عمى خبلؼ الدمصة التشطيسية السشرػص عشيا في  ىي سمصة مقيجة كمحجا

 مغ الجستػر التي ىي سمصة عامة. 665السادة 

 االخزظبص ثبنزذمٛك ٔرٕلٛغ انؼمبة: -2

مصا  ت اإلدارية السدتقمة الشااشصة في السجاؿ االقترادؼ كالسالي بػسائل تتستاع أغمب الدا
شيا مغ الحرػؿ عمى معمػمات حػؿ القصاع الحؼ تتػلاى ضبصو، كىشا يجب  تحقيق تسكا
دات السعشية كفحز السدتشجات  التافخقة بيغ التاحؿيقات التي تتاخح شكل الجاخػؿ إلى السؤسا

يغ التحؿيقات التي تذبو تمظ التي يقـػ بيا أعػاف ، كب2كالػثائق لمحرػؿ عمى السعمػمات
اىا إلى البحث عغ السخالفات  الذخشة القزائية، كالتي ال تقترخ عمى السعايشة، بل تتعجا

                                                             
1- ZOUAIMIA (R ), op.cit ,  p12. 

2
 ، الستعمق بالسشاجع.6776جػيمية  73السؤرخ في  6776/67مغ القانػف رقع  55دة انطخ عمى سبيل السثاؿ السا - 
 الستعمق بػرصة الؿيع السشقػلة. 93/67مغ السخسـػ التذخيعي رقع  37/2السادة  - 
 السحجد لمقػاعج الستعمقة بالبخيج كالسػاصبلت. 6000/03مغ القانػف رقع  57السادة  - 
 الستعمق بالشقج كالقخض. 03/11رقع  مغ األمخ 109ك  108السادة  - 
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 . 1عغ شخيق التافتير كالحجد اإلجبارؼ 

مصات اإلدارياة السدتقماة   ؿ السذخاع الجدائخؼ لمدا كإضافة إلى سمصتيا في التاحقيق؛ فقج خػا
ؿ بعزيا صبلحية التاحكيع صبلحي ة تػؾيع العقػبات مغ جية، كمغ جية أخخػ خػا

؛ كبحلظ تقػـ 2كالفرل في السشازعات التي قج تثػر في القصاع الحؼ كمافت بزبصو
 بإصجار قخارات عقابية تأديبياة أك تحكيسياة.

 يذٖ ركشٚظ سلبثخ انمؼبء اإلداس٘ ػهٗ انغهطبد اإلداسٚخ انًغزمه خ:  -ثبَٛب

غ االجتياد القزائي الجستػرؼ كاإلدارؼ الفخندييغ مغ إخزاع الدمصات اإلدارية تسكا  
السدتقماة لخقابة السذخكعياة مغ شخؼ القاضي اإلدارؼ، دكف أف يؤداؼ ذلظ إلى تعارض 
مع االستقبللية السسشػحة ليحه الدمصات؛ بل أساس ىحه الخقابة ىي الحفاظ عمى الحقػؽ 

 .3ساؿ ىحه الدمصاتكالحخيات، كرقابة شخعية أع

ل بعس أساتحة القانػف إلى إدراج الدمصات اإلدارية السدتقمة   أماا في الجدائخ، فقج تػصا
ر ذلظ ة مؤشخات تبخا  4تحت مفيـػ الييئات العسػمية الػششية عمى أساس أفا ىشاؾ عجا

 أشار إلى مفيـػ الييئات 5مشيا أفا السخسـػ الخئاسي الستزسغ تشطيع الرفقات العسػمية
فقات محلا مراريف اإلدارات  الػششية السدتقمة؛ إذ ال تصباق أحكامو إالا عمى الرا

كالشظا أفا مفيـػ الييئات  العسػمية كالييئات الػششية السدتقمة، الػاليات كالبمجيات، كغيخىا،

                                                             
 .56السخجع الدابق، ص :قػراري مججوب -1
الختراص التحكيسي لمدمصات اإلدارية السدتقمة، محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ في القانػف، فخع ا :باـية مخمػف -2

 .70، ص 6767القانػف العاـ لؤلعساؿ، كمية الحقػؽ، جامعة بجاية، 
 .91جع الدابق، صالسخ  :مػسى رحسػني -3

4
 -ZOUIAMIA (R), « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 

Algérien », Revue IDARA, ENA , N° 29, 2005, p18. 
5
، 54عجدغ تشطيع الرفقات العسػمية، ج.ر، ، يتزسا 6767أكتػبخ  0السؤرخ في  236-10السخسـػ الخئاسي رقع  - 

، 6766لدشة ،  68عجد ، ج.ر،6766مارس  76السؤرخ في  94-66، معجؿ كمتسع بالسخسـػ الخئاسي رقع 6767لدشة 
 . 6766، لدشة 38 عجد، ج.ر، 6766جػاف  61السؤرخ في  666-66كالسعجؿ بالسخسـػ الخئاسي رقع 
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 .1( يقرج بو سمصة إدارية مدتقمة(institution nationale autonomeالػششية السدتقمة 

الشرػص التأسيدية إلى خزػع الدمصات اإلدارية السدتقمة لقػاعج كسا أشارت  
ل  فقات العسػمية، فسثبل مجمذ السشافدة مدجا السحاسبة؛ كبالتالي لؤلحكاـ السدتقماة لمرا

، كسا 2في أكلػيات مرالح كزيخ التجارة، كيخزع لمقػاعج السصبقة عمى ميدانية الجكلة
 . 3قبتيا مغ إعانات الجكلةتدتفيج لجشة تشطيع عسميات البػرصة كمخا

ػص التأسيدية لمدمصات اإلدارية السدتقماة    خات كأخخػ الػاردة في الشرا جعمت ىحه السؤشا
دكف في إدماجيا ضسغ األحكاـ الستعماقة بالرفقات العسػمية التي  أساتحة القانػف ال يتخدا

ؿ إلى مفيـػ أتت بسفيـػ الييئات الػششية السدتقماة؛ كالحؼ ىػ في حؿيقة األمخ يؤ  كا
الييئات العسػمية الػششية؛ الحؼ جاء في القانػف العزػؼ لسجمذ الجكلة كالخاضعة 

 لخقابتو.

ذ لمدمصات اإلدارية   زيادة عمى ذلظ، نجج أفا مختمف نرػص السػاد التي تؤسا
السدتقمة كأحكاميا تشزا صخاحة عمى خزػع ىحه الدمصات لخقابة مجمذ الجكلة؛ كالتي 

جخل في اختراصو إذا لع تجمج ضسغ الييئات العسػمية الػششية، خاصة ال يسكغ أف ت
مصات اإلدارياة السخكدية، كسا سبق لسجمذ الجكلة أف  مع استبعاد فكخة اعتبارىا مغ الدا

 ؛ كالحؼ سبق التعخض لو.4أشار في قخاراتو بذأف المجشة السرخؼية

ت عمى خزػع الدمصات اإلد  ارية السدتقمة التي كمغ الشرػص التأسيدية التي نرا
 أنذأتيا لخقابة مجمذ الجكلة ما يمي:

تشزا عمى أفا  03/04مغ قانػف  57: نجج السادة لجشة تشطيع البػرصة ومخاقبتيا -

                                                             
1
 - ZOUAMIA Rachid , « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en 

droit Algérien », op.cit , p17.  
2
  .مغ القانػف الستعمق بسجمذ السشافدة 17السادة  - 

3
 .93/67مغ السخسـػ التذخيعي رقع  28السادة  - 

4
 .81-88ص ص  السخجع الدابق، :رحسػني مػسى - 
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قخارات ىحه الماجشة لساا تكػف برجد لػائح أك قخارات تشطاع بيا عسمياات البػرصة كتخاقبيا 
ة تكػف قابمة لمصعغ أماـ الييئات القزائية السخ ر  -مجمذ الجكلة–ترا ة زمشياة تقجا في مجا

 .1بذيخ كاحج

مغ القانػف الستعماق بتأسيذ  17استشادا لشزا السادة  سمصة ضبط البخيج والسػاصالت: -
 فإناو يجػز الصعغ في قخارات ىحه الدمصة أماـ مجمذ الجكلة في أجل شيخ. 2ىحه الدمصة

01-02مغ القانػف رقع  139لسادة : كذلظ مغ خبلؿ نز الجشة ضبط الكيخباء والغاز -
3 

 .الستعمق بالكيخباء كمج الغاز بػاسصة القشػات

 04-06مغ األمخ رقع  86كذلظ مغ خبلؿ السادة لجشة اإلشخاف عمى التأميشات:  -
ويكػن :"...الستعمق بالتأميشات؛ كالتي جاء فييا 07-99مغ األمخ رقع  218السعجلة لمسادة 

 4 ام مجمذ الجولة ..."ىحا القخار قابال لمصعغ أم
ذ الجستػرؼ  كباعتبار أفا الدمصات اإلدارية السدتقماة ىي سمصات إدارية،  فقج أخزعيا السؤسا

مغ 143حدب نز السادة  اإلدارية بجكره لشفذ القػاعج العامة لسشازعات الدمصاتالجدائخؼ 
 دارية".يشطخ القزاء في الصعغ في قخارات الدمصات اإلالجستػر؛ التي تشزا عمى:" 

يف الدمصات اإلدارية السدتقمة عمى أنايا ىيئات عسػمية كششياة سػاء باالستشاد إلى يكبتك  
د السذخاع  مصات التي لع يحجا السعيار العزػؼ، أك باالستشاد إلى السعيار السادؼ بالشدبة لمدا

صة صخاحة شبيعتيا اإلدارية )أؼ باعتساد نطخية السخفق العاـ أك نطخية امتيازات الدم
العامة(؛ فإفا ذلظ يجعميا تجخل ضسغ االختراص القزائي لسجمذ الجكلة استشادا إلى 

                                                             
1
 الستعمق ببػرصة الؿيع. 73/78مغ القانػف رقع  57السادة  - 

2
 الستعمق بدمصة البخيج كالسػاصبلت الدمكية كالبلسمكية. 2000/03مغ القانػف رقع  17دة السا - 

3
، 4 عجد، يتعمق بالكيخباء كتػزيع الغاز بػاسصة القشػات، ج.ر، 6776ؼيفخؼ  5، مؤرخ في 01-02قانػف رقع  - 

6776. 
4
 .6771، 65 عجدالستعمق بالتأميشات، ج.ر،  06/04مغ األمخ رقع  86السادة  - 
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94/76مغ ؽ.ع  09السادة 
مصات التي لع يكيافيا السذخع أنايا سمصة 1 ؛ حيث نجج أفا الدا

إدارية فإناو بتػضيف نطخية السخفق العاـ يطيخ أنايا تزصمع كمايا بسياـ ذات مشفعة عامة 
بيعة إدارية كتذكل االختراص السادؼ لمدمصات اإلدارية، فزبل عمى كىي مياـ ذات ش

أفا كلا ىحه الدمصات تتستاع بذكل أك بآخخ عمى األقل بامتياز مغ تمظ االمتيازات؛ كىػ 
 ما سبق تػضيحو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 - ZOUAMIA (R( , « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 

Algérien », op.cit, p10-17. 
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 املبحث الثاين:

 الدعاوى املتعلقة ابختصاص جملا الدولة كقاضي درجة أوىل وأخرية.

كنيائي، في بعس  ابتجائيس السذخع الجدائخؼ صخاحة اختراص مجمذ الجكلة كقاضي كخا   
ذ الجكلة بسسارسة الخقابة عمى أعساؿ مف مجكما فدة عمى سبيل الحرخ، السشازعات السحجا 

 .اإلدارة السخكدية كالسشطسات السيشية مغ خبلؿ مخاؾبة مجػ مبلءمة أعساليا لمسذخكعية

اإللغاء  ػ بالفرل في دعاك  اختراصولسيسة عغ شخيق يسارس مجمذ الجكلة ىحه ا  
حيث  اإلدارية ضسانا لسبجأ السذخكعية ػ كالتي تعتبخ مغ أىع الجعاك  ؛(األولالسصمب )

فحز  بجعاكػ  اختراصو، ككحا تترجػ مباشخة لمقخارات اإلدارية غيخ السذخكعة
 عجة أكجو، كالتيجر في رذاشات اإلدارية تالشا  بحيث أفا  ؛الثاني( سصمب)الالسذخكعية 

قج تكػف غامزة كيرعب فيسيا، أك تكػف عمى درجة مغ الذظ بعجـ السذخكعية، األمخ 
 ب تفديخىا كفحز مجػ مذخكعيتيا.الحؼ يتصما 

في إشار  ف مجمذ الجكلةكالخاصة لؤلشخاص، كما  حساية لمسرالح العامةككحلظ  
شخكط كإجخاءات قانػنية  كفق ستعجاليةالخقابة اال بسيسة اختراصو االبتجائي كالشيائي

دة  (.لثالسصمب الثا)صخاحة  محجا

 لسصمب األولا

 أمام مجمذ الجولة دعػى إلغاء القخارات اإلدارية

عمى حساية  الدمصة القزائيةالسشطػمة الجستػرية كالقانػنية الجدائخية عمى حخص أكاجت   
2 رمغ دستػ 143كقج جاءت السادة ، 1الحقػؽ كالحخيات

ػيل خصخيحة في ت6991
خ أف سا يفدا بقخارات الدمصة اإلدارية،  الشطخ في الصعػف السػجية ضجا سمصة القزاء 

                                                             
1
 مغ الجستػر. 140ك  139 ادتيغراجع الس - 

2
 في ءالقضايشطخ  عمى ما يمي: " 161بالسادة  6761السخقسة في تعجيل  6991مغ دستػر  143تشز السادة  - 

مصات اراتشق في الص عغ  ." اإلداري ة الد 
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 لجعػػ اإللغاء أساس مغ الجستػر.

و ال تقبل فإنا  ق بسجمذ الجكلة الجدائخؼ؛)ؽ.ع( الستعما مغ  09كحدب نز السادة   
كردت في  كميةالذا خكط  بتػافخ مجسػعة مغ الذا دعػػ اإللغاء أماـ مجمذ الجكلة إالا 

عػػ شكبل لتػافخ جسيع مجمذ الجكلة بعج قبػؿ الجا  يعسجبحيث  (،الفخع األول)ؽ.إ.ـ.إ 
ا أؼ البحث عسا  (،الفخع الثاني) في مجػ تػفخ الذخكط السػضػعيةالذخكط إلى البحث 

 إذا كاف القخار السصعػف ؼيو مبشي عمى كجو مغ أكجو اإللغاء.
 :انفشع األٔل

 .دػٕٖ اإلنغبء كهٛخ نمجٕلشٔؽ انش  انش  

تحت شائمة عجـ قبػليا  ع لرحة دعػػ اإللغاء تػافخ مجسػعة مغ الذخكطاشتخط السذخا   
كمية ما يتعماق بالقخار اإلدارؼ محلا دعػػ اإللغاء) خكط الذا (، أوالشكبل، كمغ ىحه الذا

كأخخػ تخزا عخيزة افتتاح الجاعػػ كميعاد  ثانيا(،) كمشيا ما يتعماق بأشخاؼ الجاعػػ 
 )ثالثا(. عيارف
  مخ ثبنمشاس اإلداس٘ يذم دػٕٖ اإلنغبء:انًزؼه  كهٛخ انش  شٔؽ انش   -أٔال

بدبب عجـ مذخكعيتو نطخا لسا يذػب  1بسخاصسة قخار إدارؼ  دعػػ اإللغاءتعشى       
رػص اإلدارؼ مع الشا القخار عمى فحز مجػ تػافق  يا،يقـػ مػضػعأركانو مغ عيػب، ك 

ه كىػ ما يقخا ، مع مبجأ السذخكعية كأصل عاـ كلة، أكػؿ في الجا ارية السفعالقانػنية الدا 
كيحىب إلى أبعج مغ ذلظ حيغ ، 2ع الجدائخؼ صخاحة مغ خبلؿ نرػص ؽ.إ.ـ.إالسذخا 

محل الشداع تحت شائمة عجـ  لمجعػػ بالقخار اإلدارؼ  االفتتاحيةيذتخط ضخكرة إرفاؽ العخيزة 

                                                             
1
 .43، ص 6776 الجدائخ، ،68عجد مجمة إدارة،  ،"إجخاءات دعػػ اإللغاء في الجدائخ" :حديغ فخيجة - 

2
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 801السادة  - 
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اد الصعغ ؼيو باإللغاء أماـ خ ائز القخار السكبالتالي ؼيجب تػافخ عشاصخ أك خر؛ 1القبػؿ
الرادر عغ مخفق عام والحي مغ  االنفخاديذلظ العسل القانػني " :وأنا  عمى مجمذ الجكلة
كىػ التعخيف الستفق عميو فقيا كقزاء ، 2"ثخ قانػني تحؿيقا لمسشفعة العامةأشأنو إحجاث 
 عػػ اإللغاء تتسثل ؼيسا يمي:شخكط القخار اإلدارؼ محل د كمشو فإفا ، 3لمقخار اإلدارؼ 

 انمشاس اإلداس٘ رظشف لبََٕٙ:  -1

العسل أك كػف ى يفحتا  ا؛إداريا ة قخار عسل تقـػ بو اإلدارة العاما  لا ك اعتبار ال يسكغ  
إنذاء ب إحجاث أثخ قانػني قرجرخؼ كحلظ يجب أف يكػف عسبل قانػنيا، أؼ صادرا بالتا 

 .4غإلغاء مخكد قانػني معيا  أك تعجيل أك

 اتاخاذخية التي تدبق حزيخات التا قاريخ كالسحكا سييجية كالتا األعساؿ التا فإفا كبشاء عمى ذلظ   
يا ال تختب آثارا قانػنية، كنفذ األمخ بالشدبة لؤلعساؿ قخارات إدارية ألنا  القخار ال تعجا 

ت يا ال تختب آثار قانػنية فيي بسثابة إجخاءاالبلحقة لرجكر القخار، فاألصل فييا أنا 
 تشفيحية لقخارات سابقة، فبل يقبل الصعغ فييا باإللغاء.

 :طذٔس انمشاس اإلداس٘ ػٍ يشفك ػبو -2

عاـ مخافق عامة، سػاء كانت أجيدة  ذكلمرجر القخارات اإلدارية ىػ ب يعشي أفا   
ياكل الدمصة  األمخ يقتزي أف ندتبعج  السؤسدات العامة، كبالشتيجة فإفا  كأ، اإلداريةـك

دائخة القخارات اإلدارية ترخفات كل مغ الدمصة التذخيعية كالدمصة القزائية مبجئيا مغ 

                                                             
1
ساجدتيخ، كمية ، محكخة لشيل شيادة الفي التذخيع كالقزاء الجدائخييغ دراسة-اإللغاءمحل دعػػ  :قخيسذ إسساعيل - 

 .66، ص 6763باتشة،الحقػؽ، جامعة الحاج لخزخ، 
2
نطخية القخارات اإلدارية بيغ عمع اإلدارة العامة كالقانػف، السؤسدة الجدائخية لمصباعة، الجدائخ،  ي:عسار عػابج - 

 .61، ص6944
3
 كمية الحقػؽ  ،جدتيخ في القانػف محكخة لشيل شيادة السا ،مجمذ الجكلة في الشطاـ القزائي الجدائخؼ  :عالم إلياس - 

 .45، ص6779 ،، جامعة تيدؼ كزككالعمـػ الدياسية
4 - A.MAHIOU, Cours d’Institution Administratives, 2

éme
 édition, OPU, Alger, 1979, P197. 
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 .1كأعساؿ الييئات كالتشطيسات الخاصة

القزائية أك  ابع لمييئات التذخيعية أكالتا  ادرة مغ الجياز اإلدارؼ الرا  ا القخاراتأما   
لخقابة القزاء الجستػرية أك غيخىا مغ السخافق التي تكػف أعساليا األصمية غيخ خاضعة 

يا ترجر كحلظ قرج إدارة كتدييخ شؤكف السخافق اإلدارؼ، فتكػف بسثابة قخارات إدارية، ألنا 
 .2اإلدارية، كتخزع لخقابة مجمذ الجكلة

ة باعتبارىا أشخاص القانػف الخاص و بالشدبة لمييئات كالتشطيسات الخاصا أنا إلى  كنذيخ  
يا أف ترجر كشو ال يسلتجارية، فاألصل أنا جنية كاسكالجسعيات كالشقابات كالذخكات ال

كىحا حدب القزاء  ،نذاشيا عمى مخفق عاـ بسفيػمو السادؼ ربا ان إذا قخارات إدارية إالا 
 .3الفخندي

قج جعمت قخارات السشطسات السيشية  94/76رقع  ؽ.عمغ  09سادة لا ذلظ فإفا  كمع 
 اء أماـ مجمذ الجكلة. لجعػػ اإللغالػششية قخارات إدارية ترمح ألف تكػف محبلا 

  ح انًُفشدح نإلداسح:سادثبإل مشاسطذٔس ان -3

د القخار اإلدارؼ مغ العقج يجب أف يرجر القخار مغ جانب اإلدارة كحجىا، كىػ ما يسيا   
إرادتيغ، كالقػؿ بزخكرة أف يكػف العسل اإلدارؼ صادرا مغ  باتافاؽاإلدارؼ الحؼ يرجر 

لقخار اإلدارؼ ال يعشي أنو يجب أف يرجر مغ فخد جانب اإلدارة كحجىا ليكتدب صفة ا
يعسل في مخحمة مغ  مشيع كاحج كلا بحيث أفا كاحج، فقج يذتخؾ في تكػيشو أكثخ مغ فخد، 

 يعسمػف لحداب جية إدارية كاحجة. كالجسيع ،مخاحل تكػيشو

                                                             
 .66السخجع الدابق، ص :قخيسذ إسساعيل -1
، قزية إقراء متخشح لبلنتخابات الخئاسية؛ جاء 66/66/6776مؤرخ في  002871راجع: مجمذ الجكلة، قخار رقع  -

إن القخارات الرادرة في ىحا اإلشار" اإلقراء مغ يمي: " ...  في إحجػ حيثيات حػؿ عجـ اختراص مجمذ الجكلة ما
التخشح لالنتخابات الخئاسية" تشجرج ضسغ األعسال الجستػرية لمسجمذ الجستػري والتي ال تخزع نطخا لصبيعتيا 

 جمذ الجولة، كسا استقخ عميو اجتياده، مسا يتعيغ الترخيح بعجم اختراصو لمفرل في الصعغ السخفػع".لسخاؾبة م
"، مجمة عجـ قابمية خزػع أعساؿ السجمذ الجستػرؼ لخقابة القاضي اإلدارؼ " :غشاي رمزانراجع في القزية:  -

 كما يمييا. 06، ص6773، الجدائخ، 3مجمذ الجكلة، عجد 
 .613لسخجع الدابق، ص ا :عسخ بػجادي -2
 .40السخجع الدابق، ص :عالم إلياس -3
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أٌ ٚكٌٕ انمشاس اإلداس٘ َٓبئٛب -4
1
: 

استشفاذ ، كبسعشى آخخ 2ق جية أخخػ  يكػف القخار خاضعا لترجيأالا يعشي ىحا الذخط  
 ثا مغ الدمصة التي تسمظ الب هر ك البلزمة إلصجاره، كصج التحزيخيةجسيع السخاحل  القخار

 العتساده.ؼيو دكف أف يكػف الزما لشفاذه كجػب عخضو عمى سمصة أعمى 

ُب ٚكٌٕ انمشاس اإلداس٘ أال   -5   ؼٍ ثبإلنغبء:يٍ انط   يذظ 

عمى حقػؽ  حفاضاجسيع ترخفات الجكلة لخقابة القزاء،  عتقزي القاعجة العامة خزػ   
لسقتزيات السرمحة العامة قج يدتمـد التخؽيف  اعتباراكلكغ  ،األفخاد في مػاجية الجكلة

أعسال "يصمق عمييا أحيانا  -3تتعمق بأعساؿ الديادة العتباراتة ىحا السبجأ ممغ صخا
ع فر ؛ إذ أناو في حالة مبجأ السذخكعية أىع القيػد التي تخد عمىالتي تعتبخ  - 4"الحكػمة

خض بعجـ القبػؿ مدتعسبل تيع قخار مغ ىحه القخارات، فإنوا  ضجا  اإلدارؼ  شعغ أماـ القاضي
 .5ػرية بقػلو: "إف ىحه األعساؿ ليدت مغ شبيعتيا أف تكػف محبل لمصعغ"تفي ذلظ 

يا أنا إذ  ؛جسيػريةكتعتبخ مغ أعساؿ الديادة السخاسيع كالقخارات التي يرجرىا رئيذ ال 
كلع يدبق لسجمذ الجكلة الجدائخؼ أف ؛ 6شة مغ الخزػع لخقابة القزاء اإلدارؼ كميةمحرا 

و رفس طخية بخفس الصعغ في قخار ما بحجة أنو مغ أعساؿ الديادة، غيخ أنا ق ىحه الشا با ش
الخقابة القزائية عمى بعس أعساؿ اإلدارة بحجة أنيا مغ أعساؿ الديادة  استبعادشمب 

                                                             
القخار الشيائي ىػ القخار الحؼ يكػف نافحا لسجخد صجكره، إال أف الشيائية ال تسشع مغ  الشيائية ال تعشي الشفاذ ألفا  -1

 جػاز سحبو مغ الجية التي أصجرتو أك كقف تشفيحه.
في قزاء مجمذ الجكلة، مشذاة السعارؼ، مرخ،  -القخار اإلدارؼ  :حسيجي ياسيغ عكاشة -لمتػضيح أكثخ انطخ:  -

 .65، ص6940
 .309، ص6766مجمذ الجكلة، دار الثقافة، لبشاف،  :عرست عبج السجيج بكخ -2

3
 .346، صنفدو   السخجع - 

4
 .80، ص6944القزاء اإلدارؼ، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، األردف،  :محسػد الجبػري  - 

5
 .618ص د.س.ف، ،، ديػاف السصبػعات الجامعية، الجدائخ0السشازعات اإلدارية، ط :أحسج محيػ - 

6
 .348ص، لسخجع الدابقا :عرست عبج السجيج بكخ - 
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36/76/6777كمغ ذلظ القخار الرادر عغ مجمذ الجكلة بتاريخ 
1. 

 دػٕٖ اإلنغبء(: سافغانششٔؽ انًزؼهمخ ثبنطبػٍ ) -ثبَٛب

  جسيع الصعػف السجنية كاإلدارية الصاعغ في ة تدخؼ عمىكضع ؽ.إ.ـ.إ قاعجة عاما  
مغ ىحا  13كذلظ بسقتزى نز السادة ، لصعغ باإللغاء أماـ مجمذ الجكلةا اكمشي

 لخفع كلا  اضخكري ايا تبقى شخشأنا  اؿ ؽ.إ.ـ.إ لذخط األىمية إالا غفكرغع إ ، 2لقانػف ا
  ػ.الجعاك 

 (:L’intérêt) انًظهذخ -1

عغ  خكيعبا  ،يذتخط القانػف في كل مغ يدتعسل الجعػػ القزائية أف تكػف لو مرمحة 
 غيخ مرمحةبالسثل العاـ فبل دعػػ  رأؼالسرمحة مشاط الجعػػ، كعمى  ىحا أفا 

« L’intérêt est la mesure des actions: pas d’intérêt, pas d’action ». 
ؾ الجعػػ الذخز الحؼ يحخا  يجشيياالفائجة التي  بأنايا في ىحا اإلشار السرمحةكتعخاؼ   

 ة خرائز:كلمسرمحة عجا  ،3القزائية ه اإلدارية باإللغاء مغ كراء مباشخة دعػا 
 : أٌ ركٌٕ انًظهذخ شخظٛخ ٔيجبششح -أ

 ، كأف تكػف السرمحة مباشخة، تبيغ أفا ػ خرية لخافع الجعػ أف تتػفخ السرمحة الذا  البجا  
 اإلدارؼ  بط بيغ القخارالخا يسكغ  في رافع الجعػػ، حتاى 4خ تأثيخا مباشخاالقخار اإلدارؼ قج أثا 

 .ه كالذخز الحؼ يدعى إلى شمب اإللغاءؤ اد إلغاخ الس

 ػ لقبػؿ الجعػ  تي السرمحة الذخرية كالسباشخةالسذخع في ؽ.إ.ـ.إ خاصي لع يتشاكؿ  
ذلظ فا بسعشى أف يكػف رافعيا ىػ صاحب الحق السخاد حسايتو أك مغ يقـػ مقامو، غيخ أ

كحلظ ضخكرة تػفخ رافع الجعػػ عمى صفة  اشتخطو ى عشيسا ماداـ أنا و تخما ال يعشي أنا 
                                                             

1
 .667ص السخجع الدابق، :إسساعيل قخيسذ - 

2
كغ لو صفة ولو مرمحة قائسة شخز التقاضي ما لع ت ال يجػز ألي  يمي: " مغ ؽ.إ.ـ.إ عمى ما 13تشز السادة  - 

 أو محتسمة يقخىا القانػن".
3
 .615السخجع الدابق، ص :عسخ بػجادي - 

4
 .3، ص6993القزاء اإلدارؼ، د.ـ.ح، الجدائخ، :حديغ مرصفى حديغ - 
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كسا لع يتشاكؿ فكخة ، خرية السباشخةأساسو مغ السرمحة الذا  كىػ شخط يدتسجا  ،رفعيا
ر رفع دعػػ جساعية أماـ القزاء، كىػ أمخ صار مقبػال السرمحة الجساعية التي تبخا 

 .1أماـ القزاء اإلدارؼ 
 : أٌ ركٌٕ انًظهذخ انشخظٛخ لبئًخ -ة

يعشي ذلظ أف تكػف ىحه السرمحة الذخرية متػفخة كمتػاججة أثشاء رفع الجعػػ اإلدارية   
الدالفة الحكخ عمى السرمحة  13كلع تقترخ السادة  ،2جعػػ شكبل رفزت الباإللغاء، كإالا 

عت دائختيا لتذسل السرمحة السحتسمة؛ ا كىي تمظ التي ال يقع لقائسة لقبػؿ الجعػػ بل كسا
بالفعل عمى الحق السصمػب حسايتو قزائيا، كال يقع فييا نداع قائع كحاؿ  االعتجاءفييا 

، كقج اأك مدتقبمي حتسبلمالفعمي عمى الحق  جاءاالعت، ؼيكػف فييا يحػؿ الحق السػضػع
 يا.أك مدتقبم الػقػع لسقج كقع كلكغ الزخر الستػلج عشو محت االعتجاءيكػف 

أك في الزخر الحؼ يشتج  االعتجاءفي ىحه السرمحة قج يتػفخ في  االحتساؿفخكغ  عميو،ك  
 .3كلكغ ال يترػر بالشدبة لمسرمحة ذاتيا ،عشو
  :لبََٕٛخأٌ ركٌٕ انًظهذخ  -ج

ا يعتخؼ عي حقا عي السجا أف يجا ببسعشى أف يدتشج مػضػع الجعػػ القزائية إلى القانػف   
 تخفس الجعػػ شكبل لعجـ قانػنية السرمحة دكف دة، كإالا بو القانػف أك يحسيو برفة متججا 

 .4عخض لمػقائع ذاتياالتا 

 :(La qualité) انظفخ -2

السادة  كأ ،مغ قانػف اإلجخاءات السجنية 459دة ع الجدائخؼ سػاء في الساالسذخا  تشاكؿ  
أك ية الخرػمات السجن ة تخزع ليا كلا فة كقاعجة إجخائية عاما شخط الرا  ؽ.إ.ـ.إمغ  13

                                                             
1
إجخاءات الخرػمة أماـ مجمذ الجكلة، أشخكحة لشيل درجة دكتػراه في القانػف، كمية الحقػؽ جامعة  :بذيخ دمحم - 
 .673ص ،2010لجدائخ، ا

2
 .666ص ،6949 ،اإلسكشجرية قزاء اإللغاء، دار السصبػعات الجامعية، :محدغ خميل - 

3
 .673ص السخجع الدابق، ،إجخاءات الخرػمة أماـ مجمذ الجكلة: بذيخ دمحم - 

4
 .670، ص 6955د.ـ.ج، الجدائخ، القانػف القزائي الجدائخؼ، : الغػثي بغ ممحة - 



 ومدى فعالیتها الدولة اجلئائريتنوع االختصااات القضائیة جمللا                        الباب األول
 

50 
 

 التقاضي.مخاحل  اإلدارية، كعمى مدتػػ كلا 

مجلػؿ الرفة في شخط السرمحة في نصاؽ  انجماجالدائج فقيا كقزاء إلى  االتجاهكيحىب  
 . 1سا كججت مرمحة شخرية مباشخة لخفع الجعػػ فة كما الرا  بحيث تتػفخ دعػػ اإللغاء،

و إلى القزاء لحساية حقا  المجػءعي في مصة السخػلة لمسجا يا الدا فة عمى أنا كيسكغ تعخيف الرا  
 ة مغ كػنو صاحب ىحا الحق أك صاحب السخكد القانػني مػضػع الشداعكىي مدتسجا 

أشخاؼ الخرػمة بسا  أماـ القزاء، كتذسل كلا  في تسثيل الغيخ كقج تدتسج مغ الحقا  
 .2عى عميو كالغيخ عشج إدخالو أك تجخمو فيياالسجا  فييع

 :La Capacitéاألْهٛخ  -3

خخ لقبػؿ الجعػػ كالستسثل في آبخبلؼ قانػف اإلجخاءات السجنية الحؼ زاد شخشا   
459األىمية بسقتزى نز السادة 

ل ىحا غفقج أ  السذخع الجدائخؼ في ؽ.إ.ـ.إ فإفا  ؛3
 .ػ اؿ تبقى األىمية شخشا ضخكريا لخفع كل الجعاك غفالذخط، كلكغ بالخغع مغ ىحا اإل

ب تػافخىا في الستقاضي لجػ يجالسكشة التي  اعغ تمظ القجرة أككيعشي شخط أىمية الصا  
فيي بالسعشى ؛ 4ل فييارى تساـ الفحتا  سخيانياثشاء فتخة أتحخيكو الجعػػ اإلدارية باإللغاء ك 

 ؛ كنسياد في ذلظ بيغ:5قانػني يقرج بيا معخفة ؼيسا إذا كاف رافع الجعػػ مؤىبل لحلظ قانػناال
 أْهٛخ انشخض انطجٛؼٙ: -أ

 مغ لسباشخة حقػقو السجنية، إالا  أىبلال يكػف  ومغ القانػف السجني، فإنا  40شبقا لمسادة   
كفي حالة فاقج  6يوعم خالعقمية كلع يحج اه سشة(، ككاف متستعا بقػ  69)بمغ سغ الخشج 

                                                             
1
 .659الػسيط في السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص  :بعميدمحم صغيخ  - 

2
 .  697السخجع الدابق، ص إجخاءات الخرػمة أماـ مجمذ الجكلة،  :بذيخ دمحم - 
 .660القانػف القزائي الجدائخؼ، السخجع الدابق، ص :الغػثي بغ ممحة -3 
 ".القزاء ما لع يكغ حائدا لرفة وأىمية التقاضي يجػز ألحج أن يخفع دعػى أمام ال "ـ:  ؽ.إ. 459تشز السادة  - 

4
 .611السخجع الدابق، صاختراص القزاء اإلدارؼ الجدائخ،  :عسخ بػجادي - 

5
 .651، ص6774، د. ـ .ج، الجدائخ، 0السشازعات اإلدارية، ط :أحسج محيػ - 

6
 مغ القانػف السجني. 40السادة  - 
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( كقانػف 44، 42،43خاصة السػاد ) ق أحكاـ القانػف السجنياألىمية أك ناقريا تصبا 
 أك الػصيا  عغ باإللغاء الػليا ى الصا (، كعميو يجب أف يتػلا 125إلى  81األسخة )السػاد 

 .عميو( رع )بالشدبة لمسحجػ )بالشدبة لمقاصخ( أك الؿيا 
 : ٔانخبص(انشخض انًؼُٕ٘ )انؼبو أْهٛخ  -ة

ميسا كاف نػعو  االعتبارؼ الذخز  مغ القانػف السجني، فإفا  50شبقا لشز السادة   
 ما يمي: 149303، كفي ذلظ جاء في أحج قخارات مجمذ الجكلة رقع يتستع بحق التقاضي

حيث أن األشخاص السعشػية وحجىا، يسكغ مقاضاتيا أمام الجيات القزائية كػنيا "
ة، أما الييئات التي ال تتستع بالذخرية السعشػية ال يسكغ ليا تتستع بالذخرية السعشػي

رفع دعاوى أمام الجيات القزائية، وال يسكغ مقاضاتيا أمام نفذ الجيات، وحيث أن 
بسقاضاة مجيخية البخيج والسػاصالت بالسديمة في الجعػى األصمية التي ال تتستع 

إثباتيا ذلظ تكػن قج أساء ت في السدتأنف عمييا الحالية ب بالذخرية السعشػية، فإن  
 .1"تػجيو دعػاىا

كفي ىحا الذأف  ؛خ عغ إرادتوعمى تعييغ نائب يعبا  عبلهأ السحكػرة  50السادة ز كسا تش  
ة، عشجما تكػن مع مخاعاة الشرػص الخاص  '' عمى ما يمي: ؽ.إ.ـ.إمغ  828ت السادة نرا 

ت الربغة اإلدارية شخفا في الجعػى برفة الجولة أو الػالية أو البمجية أو السؤسدة العسػمية ذا
مجعي أو مجعى عميو، تسثل بػاسصة الػزيخ السعشي، الػالي، رئيذ السجمذ الذعبي البمجي عمى 

 ''.التػالي والسسثل القانػني بالشدبة لمسؤسدة ذات الربغة اإلدارية

لة باألشخاص قاضي أماـ مجمذ الجك داعات التي تثػر حػؿ أىمية التا ق الشا عادة ما تتعما   
ة مشيا برفة خاصة، األمخ الحؼ يؤدؼ إلى استبعادىا مغ دائخة ، كالعاما االعتبارية

                                                             
، قزية:) ب.ع( ضج: ) مجيخية البخيج كالسػاصبلت(، السػضػع 76/76/6999بتاريخ  149303رقع مجمذ الجكلة قخار  -1

 .93، ص 6776، 6مجمة مجمذ الجكلة، عجد  )صفة التقاضي لسجيخية البخيج كالػاصبلت، الذخز السعشػؼ(،
، قزية: ) ب.س( ضج:) مجيخية األشغاؿ 68/76/6777بتاريخ  182149رقع  مجمذ الجكلة قخارراجع أيزا:  - 

حيث إن مجيخية " ، الحؼ جاء ؼيو:670، ص6777، لدشة 76ة ككالي كالية بجاية(، مجمة مجمذ الجكلة، عجدالعسػمي
األشغال العسػمية ىػ تقديع إداري مختز داخل الػالية ليدت لو أية استقاللية وىػ تابع لمػالية، حيث أنو نتيجة 

 بأن تتقاضي وحجىا". لحلظ فإن مجيخية األشغال العسػمية ليدت ليا شخرية معشػية تدسح
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 .1ستعػف بيحا الحق في حالة عجـ تستعيا بالذخرية السعشػيةاألشخاص الحيغ يتا 
األىمية عغ شخشي الرفة  ؽ.إ.ـ.إع الجدائخؼ قج فرل في السذخا  نذيخ إلى أفا   

فيا حالة مغ حاالت بصبلف اإلجخاءات مغ تخما مشو  64دة كالسرمحة، كاعتبخ في السا
 .2حيث السػضػع، فمع يعج الجفع بسخالفتيا دفعا بعجـ القبػؿ كإنسا دفعا بالبصبلف

 ششؽ انطؼٍ اإلداس٘ انًغجك: -ثبنثب 

حؼ عخفو تصػر فات نطاـ اإلدارة القاضية أك الػزيخ القاضي الا خط مغ مخما يعتبخ ىحا الذا   
ندي، فالتطمع اإلدارؼ ىػ شكػػ يتقجـ بيا الفخد إلى اإلدارة مدتيجفا إلغاء قخار القزاء الفخ 

  .3إدارؼ أك إبصالو أك تعجيمو أك سحبو نتيجة إصابتو بزخر جخاء ىحا القخار

كذخط  ،قعغ اإلدارؼ السدبا ع الجدائخؼ في بجاية األمخ قاعجة إجخاء الصا السذخا  اعتسج  
القخارات اإلدارية أماـ الجيات القزائية اإلدارية السختمفة  لخفع الخرػمة الستعمقة بإلغاء

ليربح بعج تعجيل قانػف ، 4إدارية لمسجالذ القزائية أك مجمذ الجكلة اسػاء كانت غخف
 الغخفة اإلدارية بالسحكسةفقط أماـ  الزما 23-90اإلجخاءات السجنية بسػجب القانػف 

مشو، كىػ التغييخ الحؼ مذا  830السادة  بسػجب قج أحجث تغييخا إناوفؽ.إ.ـ.إ ا أما ؛ 5العميا
ة نػاحي؛ ىي:  التطماع اإلدارؼ مغ عجا

                                                             

 .666السخجع الدابق، ص ، إجخاءات الخرػمة أماـ مجمذ الجكلة :بذيخ دمحم -1
قزية: )السدتأنفة( ضج: )عسيج كمية الصب ، 22/02/2006بتاريخ  021929 رقعمجمذ الجكلة،  قخارراجع  -

 .671ص ، 6771لدشة ، 4عجد مجمة مجمذ الجكلة، كالسدتذفى الجامعي لقدشصيشة( السػضػع )في أىمية التقاضي( 
)ب.ع( ضج )السكتب السكمف باإلشخاؼ عمى  قزية:، 60/71/6773بتاريخ  110 53رقع  مجمذ الجكلة قخار -

 .53، ص 6773، 8مجمة مجمذ الجكلة، عجد  ،)محاماة، صفة التقاضي( الجستػرؼ(، السػضػع انتخابات السجمذ
ضج: )ع.ك. كمغ معو(، السػضػع ) انعجاـ صفة التقاضي في  ، قزية: ) .ـ(71449رقع  السحكسة العمياقخار  -

 .604، ص6998، 76جدع ،العميا لمسحكسة ، السجمة القزائية64/66/6997 دعػػ إدارية(، مؤرخ في
السػضػع ، قزية: ) ص.ؾ( ضج: ) كالي كالية سصيف(، 61/76/6990بتاريخ  148 721السحكسة العميا رقع قخار  -

 .659ص  ،6،6990 جدعا،، السجمة القزائية لمسحكسة العميء قخار إدارؼ(إلغا -) تجاكز الدمصة
2
 . 668السخجع الدابق، ص ، إجخاءات الخرػمة أماـ مجمذ الجكلة: بذيخ دمحم - 

3
 .97: السخجع الدابق، ص عالم إلياس - 

4
 .46-46السخجع الدابق، ص ص ،  إجخاءات الخرػمة أماـ مجمذ الجكلة: بذيخ دمحم - 
 . 656، ص6773، 3ع، مجمة مجمذ الجكلة، 66/73/6773، الرادر بتاريخ 005251: قخار مجمذ رقع انطخ -
5
 مغ قانػف اإلجخاءات السجنية . 275السادة  - 
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 ظهى:ؽجٛؼخ انز   -1

طمع اإلدارؼ قبل لشا جػازية التا  حزنز السادة الدالفة الحكخ، يتا  استقخاءمغ خبلؿ  
 أماـ اإلدارة التساس، بحيث يسكغ لمسخاشب بالقخار اإلدارؼ تقجيع 1جػء إلى القزاءالما 

ع دعػػ فأك أف يمجأ مباشخة أماـ القزاء لخ  الستاخحمفاده إعادة الشطخ في مزسػف القخار 
 .2اإللغاء

  :َطبق انزظهى -2

بعج ما كاف الصعغ اإلدارؼ السدبق مقترخا عمى دعػػ اإللغاء أماـ مجمذ الجكلة 
 .أماـ مختمف الييئات القزائية اإلدارية مسكشا فقج أصبح

 َٕع انزظهى: -3

حيغ رفعو مغ شخؼ السخاشب بالقخار اإلدارؼ  التطماع ط السذخع أف يكػف شتخ ا 
كىحا خبلفا لسػقف السذخع سابقا، حيث كاف  ،3يا إلى مرجر القخار ذاتوكالئيا، أؼ مػجا 

 .4يذتخط ضخكرة المجػء إلى الشطاـ الخئاسي أؼ رئيذ مرجر القخار

 اإلثجبد: -4

 .5بكل الػسائل السكتػبة، كيخفق مع العخيزةع أماـ الجية اإلدارية مطتيثبت إيجاع ال 

 األجم: -5

فة كالسرمحة أف يتطمع مغ القخار في لراحب الرا  .إ.ـ.إؽمغ  830ت السادة ز أجا

                                                             
1
:" يجػز لمذخز السعشي بالقخار اإلداري، تقجيع تطمع إلى الجية اإلدارية مرجرة عمى1ف/  830تشز السادة  - 

 أعاله ". 829و في السادة القخار في األجل السشرػص عمي
2
الستزسغ ؽ.إ.ـ.إ "، السجمة األكاديسية  79-74أجاؿ رفع دعػػ اإللغاء كفق القانػف  " :بػدريػة عبج الكخيع - 

 .68كص 63، دار اليجػ، الجدائخ، ص6767، 6لمبحث القانػني، عجد 
3
 ..."ع إلى الجية اإلدارية مرجرة القخار :"... تقجيع تطمالسحكػرة أعبله عبارة 830مغ السادة  6جاء في الفقخة  - 

4
 .68السخجع الدابق، ص :بػدريػة عبج الكخيع - 

5
 ؽ.إ.ـ.إ. 830الفقخة األخيخة مغ السادة  - 
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أشيخ تدخؼ مغ تاريخ التبميغ الذخري لمقخار اإلدارؼ الفخدؼ أك مغ تاريخ نذخ  8أجل 
 .1القخار اإلدارؼ التشطيسي أك الجساعي

 يأخح رد اإلدارة الرخيح صػرتيغ: ٌح على التظلم:رد اإلدارة الصر -6

 : في ىحه الحالة ليذ ىشاؾ أؼ سبب أك داع لخفع دعػػ اإللغاءحالة لبول التظلم -أ 
 مصمبات.استجابت لمادامت اإلدارة قج 

لمتطمع إماا كميا أك جدئيا،  رفس اإلدارة يكػف  : في ىحه الحالةحالة رفض التظلم -ب 
اعغ أف يخفع كحيشيا يسكغ لمصا  ،عخبلؿ شيخيغ مغ تاريخ تقجيع التطما  كيسكغ لئلدارة الخدا 

 .4ف/830، كذلظ شبقا لمسادة دعػػ اإللغاء خبلؿ شيخيغ مغ تاريخ تبميغ الخفس

  عكٕد اإلداسح ػٍ انشد: -7

 سكػتيا رفزاكعشجىا يعجا ة تديج عغ شيخيغ لسجا  يسكغ لئلدارة أف تدكت عغ الخدا 
 .2شيخيغ مغ ذلظ محبل لجعػػ إلغاء تخفع خبلؿف يكػف أليرمح  ،ضسشيا

مغ  جالبأشيخ  4 أقراىاة عغ باإللغاء إلى مجا قج يصيل أجل الصا  ىحا التطماع كبحلظ فإفا  
خكرة إلى عجـ ؼ بالزا السعشي بالقخار رفع التطمع أماـ اإلدارة، يؤدا  اختيار إذ أفا  ؛أشيخ 8

 .عػػ سابقة ألكانياالجا  اعتبخت ، كإالا آلجاؿا استشفاذ بعج تسكيشو مغ رفع دعػػ اإللغاء إالا 

 شصػؼ عمى ثبلث نتائج ىي:تغ القػؿ في األخيخ أف قاعجة الصعغ اإلدارؼ السدبق سككي 

خح ىي يا تحسي اإلدارة التي ال يسكغ حسميا عمى السثػؿ أماـ القزاء قبل أف تتا أنا  - 
 بالحات مػقفا حػؿ السػضػع الستشازع عميو.

ستقاضي عغ شخيق مشعو مغ تقجيع دعػػ قزائية ال فائجة مشيا، إذا كانت يا تحسي الأنا  -
 ة لتمبية شمبو.اإلدارة مدتعجا 

 السشاقذة القزائية سػؼ تشرب حرخا عمى ، شالسا أفا ييا تديل ميسة القاضأنا  -
                                                             

1
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 830السادة  - 

2
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 830مغ السادة  3ك 6الفقخة  - 
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 .1داع الػاجب حدسود كيؽية الشا القخار السصعػف بو، باعتباره يحجا  مزسػف 
 نذػٕٖ اإلداسٚخ:إجشاءاد رمذٚى ا -ساثؼب

ة باإللغاء أماـ مجمذ الجكلة لسجسػعة مغ اإلجخاءات الخاصة عػػ اإلداريا تخزع الجا  
بيا، كىحه اإلجخاءات إلدامية لقبػؿ الجعػػ شكبل، كىي متعمقة بكيؽية رفع دعػػ اإللغاء 

 906إلى  904شت السػاد مغ مغ قبل الذخز العادؼ أك الذخز اإلدارؼ العاـ، فقج بيا 
 كمية التالية:الذخكط الذا  بإتباعالجكلة  الجعػػ اإلدارية أماـ مجمذ افتتاحكيؽية  .إ.ـ.إمغ ؽ

 انذػٕٖ: افززبحػشٚؼخ - 1

 825إلى  815تصبق أحكام السػاد مغ '' :التي تشز ؽ.إ.ـ.إمغ  904تشطيسيا السادة  ػلاتت  
التي تشاكلت البيانات  815كالسادة . الجعػى أمام مجمذ الجولة'' افتتاحأعاله الستعمقة بعخيزة 

يجب تقجيع العخيزة مكتػبة تحتػؼ ، ؼمغ نفذ القانػف  15الزخكرية تحيمشا إلى السادة 
عمى مجسػعة مغ البيانات كالػثائق كالسدتشجات البلزمة، كيجخػ التحقيق عمى ضػء 

 السدائل القانػنية السعخكضة في عخيزة الجعػػ.

بإيجاع  لة عمى غخار الجعاكػ اإلدارية األخخػ أماـ مجمذ الجك دعػػ اإللغاء تشعقج   
إلى  يجب أف تذيخالتي  االختراص، كأمانة ضبط مجمذ الجكلة حدب لجػ عخيزة 

كعخض مػجد لمػقائع كالصمبات كذكخ كجو أك أكجو الصعغ  ،ق باألشخاؼمعمػمات تتعما 
 ألفا  ؛كىػ مبجأ مفخكض ،مع ضخكرة تػؾيعيا مغ شخؼ محامي مقبػؿ أماـ مجمذ الجكلة

عجـ التػؾيع مغ شخؼ السحامي السصمػب يجعل مآؿ العخيزة الخفس، كفي حالة تقجيسيا 
ر أف يجعػ مقجـ العخيزة إلى تدػية و يجب عمى العزػ السقخا مغ غيخ محاـ مقبػؿ فإنا 

ق األمخ بالجكلة تعما يىشاؾ إعفاءات مغ تػكيل السحامي، كذلظ عشجما   أفا إالا ، 2شعشو
السجعى ـ العخيزة مع ندخ بعجد ، كيجب أف تقجا 3ييا أك متجخمةعى عمعية أك مجا مجا 

                                                             
1
 .05ص ، 6770، د.ـ.ج، الجدائخ، 0السشازعات اإلدارية، ط  :أحسج محيػ - 
 .93-96، ص ص السخجع الدابق :فخيجة حديغ -2
 .96السخجع الدابق، ص  :عالم إلياس -3
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 .عمييع
 رمذٚى إٚظبل إثجبد دفغ انشعى انمؼبئٙ: -2

حيث تػدع العخيزة بأمانة ضبط السحكسة اإلدارية مقابل دفع الخسع القزائي، الجؼ  
يختمف باختبلؼ درجة الييئة القزائية السخترة مغ جية، كمػضػع الشداع مغ جية 

 .أخخػ 
ا مغ قبل رئيذ السحكسة يسع القزائي بالفرل فيمغ الخا  تعفى بعس الجعاكػ   

ا إذا كانت تخزع لمفرل فييا سيشز ؼي ذ الجكلة، فالسذخع لعمبالشدبة لسج، أماا 1اإلدارية
مثمسا فعل بالشدبة مغ شخؼ رئيذ السجمذ أك رئيذ الغخفة أك القاضي السختز، 

 لمسحكسة اإلدارية.

 انًٕاػٛذ: -3

يدقط الحق في إقامة الجعػػ شالسا بقي الحق  أالا  في جسيع الجعاكػ  إذا كاف األصل    
 األكضاع اإلدارية، كتسكيغ اإلدارة مغ تدييخ استقخار فإفا  الحؼ تحسيو ىحه الجعػػ قائسا،

قريخا،  ء القخار اإلدارؼ عغ بإلغاأف يكػف ميعاد الصا اقتزى  ،باشسئشاف العامةالسخافق 
فتخفع ، 2اإلدارة عمى عجـ السداس بإجخاءاتيا كضاع اإلدارية كتصسئغا تقخ األدحتى ت

بالشدبة  تصبيقوعمى  الجدائخؼ الجعػػ اإلدارية خبلؿ مجة معيشة، كىحا ما حخص السذخع 
 لجعػػ اإللغاء.

الحق  ميعاد رفع دعػػ اإللغاء ىػ ميعاد سقػط بسعشى أفا  الفقو كالقزاء عمى أفا  استقخا   
الصعغ قمع كتاب  أكدع إذا قخارات اإلدارية ال يشذأ كال يتع تكػيشو، إالا في الصعغ في ال
و أك نذخه، كبالتالي فإنا  مغ تاريخ إعبلف القخار ءاالسقخرة قانػنا بج اآلجاؿالسحكسة خبلؿ 

 في األحػاؿ السشرػص عمييا في إالا  قصع كال يقف كال يستجا شميعاد سقػط ال ي باعتباره
                                                             

 .ؽ.إ.ـ.إ  825السادة  -1
ميعاد رفع دعػػ اإللغاء، محكخة لشيل درجة الساجيدتخ في القانػف اإلدارؼ، كمية الحقػؽ، جامعة  :بػقخة إسساعيل -2

 .64، ص6776عشابة، سشة 
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 السيعادذخ كيشتيي الشا  الي الحؼ حرل ؼيو اإلعبلف أكفي اليـػ التا كيبجأ حدابو  ،القانػف 
 .1شرػص عمييا في القانػف سال اآلجاؿ بانتياء

دة، أشار إلييا ؽ.إ.ـ.إ كيتسيد السيعاد في دعػػ اإللغاء اإلدارية بخرائز محجا   
 :بكيؽيات حداب السيعاد كتسجيجه كالستعمقة 

 أجم سفغ دػٕٖ اإلنغبء: -أ

، الحؼ كاف يسيد بيغ ميعاد رفع 2جنية السمغىسمػضع في قانػف اإلجخاءات الخبلفا ل  
ؽ.إ.ـ.إ قج  دعػػ اإللغاء أماـ السجالذ القزائية كميعاد رفعيا أماـ مجمذ الجكلة فإفا 

ده بأربعة أشيخ سػاء أماـ السحاكع اإلدارية أك أماـ مجمذ ج ىحا السيعاد، إذ حجا كحا 
  :لمقػاعج األساسية التاليةفي دعػػ اإللغاء يخزع شخط السيعاد ، ك 3الجكلة

 ىػ مغ الشاطاـ العاـ، ؼيسكغ لمخرـػ إثارتو كسا يسكغ لمقاضي إثارتو مغ تمقاء نفدو. -

يجب أف تخفع دعػػ اإللغاء أماـ القاضي اإلدارؼ خبلؿ مجة أربعة أشيخ بذخط مخاعاة  -
عغ السشرػص عميو في بأجل الص   ال يحتج   "التي تشزا عمى ما يأتي:مغ ق.إ.م.إ  831السادة 
 ".أعاله، إال إذا أشيخ إليو في تبميغ القخار السصعػن ؼيو 829السادة 

خط حدب األستاذ" اليجؼ مغ إدراج ىحا  لعلا    " يتسثل في تخؾية دمحم صغيخ بعميالذا
جػء إلى القزاء اإلدارؼ لما  غكعجـ تفػيت الفخصة أماـ الستقاضيشفاؼية الشذاط اإلدارؼ، 

لجكلة  تكخيدامبجأ السذخكعية  احتخاـمجفاع عغ حقػقيع كمرالحيع، ككحا ضساف ل

                                                             
 .69، صالدابقسخجع ال :بػقخة إسساعيل -1
مغ ؽ.إ.ـ السمغى، بيشسا كاف  619كاف ميعاد رفع دعػػ اإللغاء أماـ الغخفة اإلدارية محجد بأربعة أشيخ شبقا لمسادة  -2

  .ؽ.إ.ـ( 647شيخيغ فقط أماـ مجمذ الجكلة مغ تاريخ تبميغ الخفس الكمي أك الجدئي لمتطمع اإلدارؼ )ـ 
يحجد أجل الصعغ أمام السحكسة اإلدارية بأربعة أشيخ يدخي مغ تاريخ :" مغ ؽ إ ـ إ عمى 829تشز السادة  -3

 ".التبميغ الذخري بشدخة مغ القخار اإلداري الفخدي أو مغ تاريخ نذخ القخار اإلداري الجساعي أو التشطيسي
م الستعمقة عشجما يفرل مجمذ الجولة كجرجة أولى وأخيخة، تصبق األحكاؽ.إ.ـ.إ عمى ما يمي: " 907تشز السادة  -

 أعاله" 832إلى  829باآلجال السشرػص عمييا في السػاد 
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 .1القانػف 
 رًذٚذ انًٛؼبد:  -ة 

ي قج تصخأ حيغ فػاتيا تمعػاقب اللالحؼ تستاز بو السػاعيج كدرء  العاـ لصابع الشطاـ انطخ   
 اآلجاؿيج ىحه ع إمكانية تسجألسباب تخخج عغ إرادة السعشي بالقخار اإلدارؼ، أجاز السذخا 

يكػف ، ك ؽ.إ.ـ.إ 832في السادة  السحكػرة االنقصاعمغ خبلؿ كركد حالة مغ حاالت 
في حالة القصع يتع حداب السيعاد مغ  أناو عغ شخيق القصع كالػقف، كالفخؽ بيشيساالتسجيج 

السجة الستبؿية مغ  استكساؿقف ػ ججيج حيغ كجػد أحج أسباب القصع، بيشسا يتع في حالة ال
 عاد حيغ زكاؿ سبب الػقف.السي

السذخع في  ، فإفا 2بيغ حاالت القصع كحاالت الػقف ميادحؼ الا  خبلفا لمقانػف الدابق  
عمى سبيل  ود أسبابجا مغ التسجيج، كع لبلستفادةعمى القصع فقط  استبقىؽ.إ.ـ.إ قج 
 :الحرخ كىي

 الصعغ أماـ جية قزائية إدارية غيخ مخترة. -

 .شمب السداعجة القزائية -

 كفاة السجعي أك تغييخ األىمية. -

 القػة القاىخة أك الحادث الفجائي. -

 .3بالتالي إذا تحققت إحجػ ىحه األسباب، يجػز تسجيج السيعاد بحيث يحدب مغ ججيج
  :ًذحدغبة ان -ج

ة شبقا لقاعجة السيعاد ة التي يجب خبلليا رفع دعػػ اإللغاء كاممة كتاما تحدب السجا   

                                                             
1
 .618الػسيط في السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص :دمحم صغيخ بعمي - 

2
( مغ أسباب 630( كشمب السداعجة القزائية )السادة 816جعل قانػف اإلجخاءات السجنية القػة القاىخة )السادة  - 

 المجػء إلى الجية القزائية غيخه مخترة سببا مغ أسباب القصع.الػقف، بيشسا يعتبخ 
3
 .مغ ؽ.إ.ـ.إ 832السادة  - 
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ع القانػف السشطا  باختبلؼا باألشيخ أك باألياـ، كيختمف ذلظ لحداب إما ا ، فيتعا 1الكامل
 :لمييئة اإلدارية السرجرة لمقخار محل الصعغ باإللغاء

 :بجاية السيعاد -1-ج  
كقج أضاؼ القزاء اإلدارؼ ، 2بميغذخ كالتا يبجأ السيعاد مغ إحجػ كاقعتيغ مادتيغ ىسا الشا   

؛ 3ب السيعاد كىي كسيمة العمع اليقيشي بالقخار اإلدارؼ الفخندي كاقعة أك شخيقة أخخػ لحدا
و إذا عمع صاحب السرمحة بالقخار اإلدارؼ كمزسػنو عمسا يقيشيا ناؼيا كمعشى ذلظ أنا 

كقج أخح مجمذ الجكلة بشطخية العمع اليقيشي كسشصمق ، لمجيالة، قاـ ذلظ مقاـ الشذخ كالتبميغ
لع يعتسج مشيجا كاحجا إزاء ىحه  أناو إالا  ،راتولحداب مػاعيج ىحه الصعػف في العجيج مغ قخا

زييق مغ شخكط األخح بيا تارة الشطخية إذ شيج قزاؤه تأرجحا بيغ األخح بيا تارة كالتا 
ليحه الشطخية في كثيخ مغ الحاالت عمى فكخة في استبعاده مجمذ الجكلة  كيدتشج .4أخخػ 

ر مػضػع الصعغ، كعادة ما عجـ التأكج برفة رسسية مغ عمع السجعي في الصعغ بالقخا
، كفي يذتخط لحلظ تبميغ القخار أك تبميغ الدشج الحؼ يحتػؼ عمى السعمػمات الستعمقة بو

 ذلظ جاء في أحج قخارات مجمذ الجكلة الجدائخؼ ما يمي:
حيث أن حزػر الصاعغ شخفا في دعاوى تع التصخق فييا لمقخار السصعػن ؼيو والتي تتػج ...  "

 يدسح باعتبار حرػل العمع بالػثيقة الستشازع حػليا عمسا يقيشيا إال إذا ثبت بأحكام قزائية، ال
تبميغ ىحه األحكام تبميغا قانػنيا. حيث أنو ومغ جانب آخخ فإن نذخ قخار اإللغاء في الرحف حتى 
ولػ كانت واسعة االنتذار ال يعج بسثابة تبميغ. حيث أن مجخد اإلشارة إلى قخار إداري أثشاء سيخ 

                                                             
1
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 405السادة  - 

2
 مغ ؽ إ ـ إ. 829أنطخ السادة  - 

3
 .1، ص 6775 الجدائخ، ،3 عجدبجأ سخياف ميعاد رفع دعػػ اإللغاء، مجمة السحاماة،  :تاجخ دمحم - 
، 6775الجدائخ، ، 3 عجدق عمى اجتياد مجمذ الجكلة بخرػص نطخية عمع اليقيغ، مجمة السحاماة، التعمي :معاشػ عسار -4

 .666ص 
قزية: ) ؿ.ـ( ضج: )ت.ف(، السػضػع ) قخار ، 69/78/6999مؤرخ في  160 507أنطخ قخار مجمذ الجكلة رقع  -

 .673، ص 6776، 6مجمة مجمذ الجكلة، عجد  فخدؼ، حق التقاضي عمى درجتيغ(،



 ومدى فعالیتها الدولة اجلئائريتنوع االختصااات القضائیة جمللا                        الباب األول
 

60 
 

 .1'شاقذات ال يدسح بالتسدظ بالعمع اليقيشي'الس
إذ لع  ؛جاىا مخالفا في قزاء الغخفة اإلدارية لمسحكسة العميا كمجمذ الجكلةكقج لػحع بالسقابل اتا  

، يذتخط لتصبيق نطخية العمع اليقيشي كعجـ قبػؿ الصعغ السخفػع أمامو شخط التبميغ الخسسي لمقخار
 17/09/1991عميا بعجـ قبػؿ شعغ بالبصبلف مخفػع أماميا في فقزت الغخفة اإلدارية لمسحكسة ال

عمى نطخية العمع اليقيشي، بعج أف ثبت لجييا أف الصاعغ سبق لو أف رفع  استشادالفػات آجاؿ رفعو 
05/08/1982نفذ الصعغ أماـ الغخفة اإلدارية لسجمذ قزاء الجدائخ في 

2. 

ية سمتبجأ مغ تاريخ العمع، كع مة الصاعغفإفا سخياف مي غيقياألخح بالعمع ال ما يتعا عشج 
دعى اة عمى مغ ي شالب اإلثبات تكػف عمى عاتق اإلدارة كفقا لمقاعجة األصػلية في اإلثبات"

السذخع  دبة لبجأ السيعاد في حالة سكػت اإلدارة، فإفا ا بالشا أما . 3"أنكخعمى مغ  واليسيغ
ضسشي  ة بسثابة قخارياشة معفػات مجا  أفا  قج اعتبخ مغ ؽ.إ.ـ.إ 830حدب نز السادة 

 .4بالخفس، كيبجأ ىحا األجل مغ تاريخ تبميغ التطمع

 : تكػف نياية السيعاد أيزا في اليـػ السػالي لدقػط ذلظ السيعاد.نياية السيعاد -2-ج
 :انفشع انثبَٙ

 .انششٔؽ انًٕػٕػٛخ نمجٕل دػٕٖ اإلنغبء

كمية القاضي اإلدارؼ مغ شخكط دعػػ اإللغاء بعج أف يتحقاق   قل إلى ت، يشمغ الشااحية الذا
رل بتػافخ تا ت التي يشطخ في مذخكعية القخار اإلدارؼ محل دعػػ اإللغاءػ فمػضػع الجعػ 

                                                             
السػضػع ، (E.M.P.Sضج:)  ( E.P.S.Rقزية ) ،63/79/6776بتاريخ  008 560رقع  مجمذ الجكلة قخار-1

... حيث أن ، جاء ؼيو: ''608، ص 6776، سشة 6 عمجمة مجمذ الجكلة،  )التساس إعادة الشطخ، نطخية عمع اليقيغ(،
تتػج بأحكام قزائية، ال يدسح باعتبار  حزػر الصاعغ شخفا في دعاوى تع التصخق فييا لمقخار السصعػن ؼيو والتي

حرػل العمع بالػثيقة الستشازع حػليا عمسا يقيشيا إال إذا ثبت تبميغ ىحه األحكام تبميغا قانػنيا. حيث أنو ومغ جانب 
آخخ فإن نذخ قخار اإللغاء في الرحف حتى ولػ كانت واسعة االنتذار ال يعج بسثابة تبميغ. حيث أن مجخد اإلشارة 

 .ار إداري أثشاء سيخ السشاقذات ال يدسح بالتسدظ بالعمع اليقيشي''إلى قخ 
 .656السخجع الدابق، ص ، إجخاءات الخرػمة أماـ مجمذ الجكلة :بذيخ دمحم -2
  .655ص ،6770دار الخمجكنية، الجدائخ،  القانػف اإلدارؼ كالسؤسدات اإلدارية، دراسة مقارنة، :شاىخي حديغ  -3
يعج سكػت الجية اإلدارية الستطمع أماميا عغ الخد خالل يمي: " عمي ما 6ؽ.إ.ـ.إ / ؼ مغ  830تشز السادة  -4

 ( بسثابة قخار بالخفس ويبجأ ىحا األجل مغ تاريخ تبميغ التطمع".02شيخيغ)
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ف أحج ىحه عجـ صحة القخار نتيجة تخما  حيث أفا  ا؛بعز  أكغيابيا كبلا  تو أكأركاف صحا 
 ساسية ىي:أكاف ة القخار اإلدارؼ في ستة أر ل أركاف صحا تتسثا ، ك األركاف تجعمو باشبل

  :االخزظبصػٛت ػذو  -أٔال

ىػ مغ ك ي يسكغ أف تعيب القخار اإلدارؼ، ة التا أكثخ العيػب الججيا العيب  ىحا يعتبخ  
ة جية قزائية يعخض عمييا قخار إدارؼ، حتى الشطاـ العاـ، كيسكغ إثارتو مغ شخؼ أيا 

 .1رافع الجعػػ قج أثار كسائل أخخػ لئللغاء كلػ كاف

دىا القخار اإلدارؼ لع يرجر عغ الجية التي حجا  أفا  االختراصعجـ  كيعشي عيب 
عجم  "وؼ بأنا كمغ ىشا يعخا ، كإصجار قخار ؼيو ياغؼ لسػضػع معرجا التا  مغ أجل القانػف 

سمصة أو فخد اختراص جعمو السذخع مغ  ي غقجرة عمى مباشخة عسل قانػني معال
ة لتباشخىا في الحجكد شة معيذا كضيفة يعيج بيا السذخع لجيإ . فاالختراص2"آخخ

بأىع العيػب كىػ عيب عجـ  مذػب وكاف ترخفيا باشبل ألنا  زتياك اذا تجإف السخسػمة ليا
 .3االختراص

 أساسيتيغ ىسا: عيب يأخح صػرتيغىحا ال عمى أفا اإلدارييغ الفقو ك القزاء  استقخا  

 :Usurpation de pouvoirانغهطخ(  اغزظبةانجغٛى ) االخزظبصػذو  -1

الدمصة ىػ الحؼ يشحجر بالقخار إلى  اغترابالجديع أك  االختراصعيب عجـ  إفا   
ج حقا كيسكغ الصعغ ؼيو قزائيا و ال يػلا ، كيتختب عمى كػنو قخارا مشعجما أنا 4االنعجاـدرجة 

                                                             
 .647صالسخجع الدابق،  السشازعات اإلدارية، :أحسج محيػ -1
 .660، ص6763دار كائل لمشذخ، عساف،  ،ةالقزاء اإلدارؼ، دراسة مقارن :مشرػر إبخاـيع العتػم -2
 . 636، ص6990القانػف اإلدارؼ، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، دار السديخة، عساف،  :خالج خميل الطاىخ -3
 ، كما بعجىا.667، ص6777القخار اإلدارؼ، دار الفكخ الجامعي اإلسكشجرية، مرخ، : دمحم فؤاد عبج الباسط راجع: - 
ضج:) المجشة ما  قزية: )ديػاف التخؾية كالتدييخ ع(، 60/70/6994مؤرخ في ، 169 417رقع  كلةمجمذ الج قخار -4

و حيث أن  جاء ؼيو: '' ، 46، ص 76مجمة مجمذ الجكلة، عجد  ،بيغ البمجيات(، السػضػع ) قخار إدارؼ مشعجـ(
سدكغ، مادام األمخ يتعمق لجشة ما بيغ البمجيات لع تكغ مخترة في عسمية بيع ىحا ال ا سبق بأن  يدتخمز مس  

 القخار الستخح مغ شخف جية غيخ مخترة يذكل قخارا مشعجما''. بسدكغ ججيج وبالشتيجة فإن  
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أف و عبارة عغ مجخد كاقعة مادية يحق لراحب الذا قيج بسيعاد، ألنا كلئلدارة سحبو دكف التا 
 .كقت دكف التقيج بسيعاد الصعغ باإللغاء في أؼا  أف يصمب إزالتيا

ل يالتي تعتبخ مغ قب االختراصاآلراء بذأف تحجيج حاالت عجـ  اختبلؼكبالخغع مغ  
 عمى حالتيغ أساسيتيغ ىسا: اتافقالفقو   أفا الدمصة، إالا  اغتراب

  صجور القخار مغ فخد عادي: -الحالة األولى

د عادؼ بإصجار قخار مشعجـ دكف أف يكػف لو أية صفة ل ىحه الحالة في أف يقـػ فخ تتسثا   
و كضيؽية تخػلو ذلظ، كأف يرجر القخار السشعجـ مغ فخد لع يرجر قخار بتعييشو بعج، أك أنا 

ف العاـ بالفرل كاإلحالة عمى التقاعج أك ألؼ سبب فا كزالت عشو صفة السػضا كاف مػضا 
  .1آخخ

جدامة كيؤدؼ بالقاضي إلى الترخيح ليذ األكثخ  االختراصىحا الذكل مغ عجـ يعجا   
، كبالتا  فقط بأفا  القخار مػضع الخرػمة  فإفا  باالنعجاـرخيح القخار باشل بل ىػ معجـك

 .2كجػد قانػني يعتبخ في حكع الفعل السادؼ ليذ لو أؼا 

 fonctionnaire de faitتخؽيفيا بػاسصة نطخية السػضف الفعمي  ىحه الشتيجة تعا   أفا إالا  
بتكخىا مشح مجة مجمذ الجكلة الفخندي، مدتشجا في ذلظ عمى أساس الطاىخ في التي ا

 . 3االستثشائيةالطخكؼ العادية كعمى أساس الزخكرة في حالة الطخكؼ 

الدمصة التذخيعية أو  عمى اختراصالدمصة التشفيحية  اعتجاء -الحالة الثانية
 القزائية:

قيق لسجاؿ اختراص الدمصتيغ  حخص السؤسذ الجستػرؼ الجدائخؼ عمى التاحجيج   الجا
إذا ، فىيئة إدارية ما عمى اختراص يعػد لمبخلساف اعتجاءمشع  التذخيعية كالتشفيحية بيجؼ

                                                             
1
 .636ك 637، ص الدابقسخجع ال :مشرػر إبخاـيع العتػم - 

2
 .647السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص  :أحسج محيػ - 

3
 .671الدابق، ص مجمذ الجكلة، السخجع  :دمحم صغيخ بعمي - 



 ومدى فعالیتها الدولة اجلئائريتنوع االختصااات القضائیة جمللا                        الباب األول
 

63 
 

مغ خبلليا في تشطيع بعس السدائل التي جعميا  تأصجرت الدمصة التشفيحية قخارات تجخم
الدمصة  اغترابشا نكػف أماـ حاالت السذخع مغ اختراص الدمصة التذخيعية، فإنا 

 .1ة ؾيسة قانػنيةادرة بيحا الذأف مشعجمة كليذ ليا أيا كالقخارات الرا 

 ؿ لمدمصةقخار في مػضػع مخػا الدمصة التشفيحية إصجار تدتصيع كمغ جية أخخػ ال  
 لدمصة القزاء. اغترابذلظ يعتبخ  القزائية، كأف تفرل مثبل في مشازعة، ألفا 

الكثيخ مغ القزايا التي سجمت فييا  كقج عخضت عمى القزاء اإلدارؼ الجدائخؼ  
 .2مغ اإلدارة عمى اختراص الدمصة القزائية اعتجاءات

 انجغٛؾ: االخزظبصػذو  -2

كىػ يقع داخل  االختراصػرة األكثخ شيػعا لعيب البديط الرا  االختراصيعتبخ عجـ   
 .3فيياتيا كىيئاتيا كمػضا اشفيحية نفديا بيغ إدار الدمصة التا 

حاالت  ؼ إلى انعجاـ القخار، فإفا تؤدا  رة األكلى لعيب عجـ االختراصالرػ  إذا كانت  
  نعجاـ بل تؤدؼ إلى إلغاء القخار قزائيااالؼ إلى البديط ال تؤدا  االختراصعيب عجـ 

                                                             
1
 .636السخجع الدابق، ص  :مشرػر إبخاـيع العتػم - 

2
بتاريخ  ، قزية: ) ت.ج( ضج: ) ر.ـ.ش.البمجؼ(،الغخفة اإلدارية بالسجمذ األعمى ،33647رقع  قخار - 

" ... مغ السقخر قانػنا أن ، الحؼ جاء في حيثياتو: 697، ص 6949، 3 جد، السجمة القزائية، ع74/67/6943
اعات القائسة حػل السمكية يخجع اختراص الشطخ فييا إلى الجية القزائية دون غيخىا، وليذ مغ سمصات الشد 

لجشة الشداعات التابعة لمبمجية حيغ ؾياميا بالفرل في أصل  اإلدارة أن يتعجى دورىا في تحقيق السرالحة...فإن  
 ".السمكية، تكػن قج تجاوزت في ذلظ سمصتيا مسا يدتػجب إبصال قخارىا

، مجمة مجمذ قزية:) بمجية قبلؿ( ضج:) خ.س(، السػضػع) تجاكز الدمصة(، 67/71/6776بتاريخ  3601قخار رقع -
"... حيث ثابت مغ الػقائع أن البمجية تجخمت إذن بالفرل جاء ؼيو: ، الحؼ 667-679، ص 6776، 6جدالجكلة، ع

مثل ىحه الشداعات تعج مغ  حيث إن   ...ترخف في نداع قائع بيغ السدتأنف عميو والسجخميغ في الخرام حػل ال
حيث بالخجػع إلى القخار  اختراص الجية القزائية. حيث إن البمجية غيخ مخػلة قانػنا لمفرل في مدألة الحيازة.

يعج تجاوزا  ...السعاد فإن قزاة السجمذ أسدػا قخارىع عمى أن تجخل رئيذ البمجية في نداع قائع بيغ مػاششيغ
 لمدمصة".

 .670القزاء اإلدارؼ، مجمذ الجكلة، السخجع الدابق، ص  : صغيخ بعميدمحم -3
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 البديط ؼيسا يمي: االختراصصػر عيب عجـ تتسثل ك ، 1إذا شعغ ؼيو خبلؿ السيعاد
  :انًٕػٕػٙ االخزظبصػذو  -أ

قخيخ رجؼ لسػضػعو كالتا ب صجكر القخار عغ الجية التي تسمظ قانػنا التا كجػ  ويقرج بك   
محجدا ال يجػز ليا أف تتجاكزه إلى  اة اختراصجية إداريا  ع لكلا د السذخا حيث يحجا  ؛ؼيو

 االختراص كاف قخارىا مذػبا بعيب عجـ اختراص مقخر لجية أخخػ، كإالا 
 يسا يمي:كليحا العيب تصبيقات متعجدة تتجمى ؼ .2السػضػعي

 ىيئة إدارية عميا عمى صالحيات ىيئة إدارية دنيا: اعتجاء -1-أ

القانػف يحسي اختراص ىحه األخيخة، كال يسكغ لمدمصة الخئاسية أك الػصائية  إفا حيث  
مصة الجنيا قرج لمدا االختراصات يسشح ىحه الحؼ  ،ره القانػف  في حجكد ما قخا التجخل إالا 

 .3في الفحز السددكج تػفيخ ضسانة لمسحكػميغ تتسثل

ليحه السكشة السسشػحة قانػنا لمجية اإلدارية العميا في مخاؾبة ترخفات الدمصة  كسا أفا   
في مجاؿ تخحىا تالتي  ترخفاتيا مريخ ، كإالا كاف4الجنيا حجكد البج أف تقف عشجىا

 السػضػعي. االختراصيا مذػبة بعيب عجـ البصبلف، ألنا الخقابة عمى الدمصة الجنيا 

 :سمصة إدارية دنيا عمى اختراص سمصة إدارية عميا اعتجاء -2-أ

مخػال قانػنا لييئات  اختراصاأف تسارس كأصل عاـ يجػز لمييئات اإلدارية الجنيا  ال  
 االقخار يكػف مذػب فإذا كقع مثل ىحا التجاكز فإفا  ،درجة في الدمع اإلدارؼ  أعمى مشيا

                                                             
 .638السخجع الدابق، ص  :مشرػر إبخاـيع العتػم -1
 .617، ص 6770القانػف اإلدارؼ، الكتاب الثاني، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، األردف،  :نػاف كشعان -2

- DEBBASCH Charles et Jean Claude RICCI: Contentieux administratif, Dalloz, 7 édition, 

1999, p674.                                                    
سمصات القاضي اإلدارؼ في دعػػ اإللغاء في الجدائخ، محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ في القانػف،  :بػشعػر وفاء -3

 . 10ع الدابق، ص السخج، 6766كمية الحقػؽ، جامعة باجي مختار، عشابة، 
، 6994القزاء اإلدارؼ كمجمذ الجكلة، قزاء اإللغاء، د.ـ.ج، القاىخة، مرخ،  :يمسمرصفى أبػ زيج حراجع:  - 

 .111ص 
 .598القزاء اإلدارؼ، السخجع الدابق، ص  :عبج الغشي بديػني عبج هللاراجع:  -4
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لحاالت التي يجيدىا القانػف كحالة إالا في ا السػضػعي، االختراصبعيب عجـ 
القزاء اإلدارؼ الجدائخؼ العجيج مغ القزايا تجخل ضسغ  كقج عخضت عمى التفػيس،
 .1ىحه الحالة

 :ىيئة إدارية عمى اختراص ىيئة مػازية ليا اعتجاء -3-أ

عمى مختمف السػضفيغ كالييئات  االختراصاتعمى الخغع مغ محاكلة الشرػص تػزيع   
تخابط كتذابظ العبلقات اإلدارية داخل اإلدارة العامة قج يؤدؼ إلى تجخل   أفا الا اإلدارية، إ

كالغالب أف تكػف الدمصتيغ ، 2كاعتجاء ىيئة إدارية عمى اختراص ىيئة أخخػ مػازية ليا
 ة صمة أك إشخاؼ أك تبعية، كيصمق الفقو عمى ىحه الرػرةمتداكيتيغ، فبل تخبط بيشيسا أيا 

 .4كإصجار كزيخ قخار يجخل في اختراص كزيخ آخخ، 3''عمى الدمصةالجانبي  االعتجاء''

 :الدمصة السخكدية عمى اختراص الييئات الالمخكدية أو العكذ اعتجاء -4-أ  

رقابة الػصاية اإلدارية عمى بعس قخارات قانػنا مصة السخكدية تسمظ إذا كانت الدا    
خؼ بجال مغ الييئات البلمخكدية تترا في أف  ، فإفا ذلظ ال يسشحيا الحقمخكديةبلالدمصة ال

ة صايلمدمصة السخكدية بدمصة الػ  االعتخاؼ إذ أفا  ؛متجاىمة اختراصات ىحه األخيخ
اإلدارية عمى أعساؿ الييئات البلمخكدية، ال يجب أف يرل إلى حج تيجيج استقبلؿ ىحه 

يجب أف ترل عمى شخريتيا القانػنية، فدمصة الػصاية اإلدارية ال  االعتجاءاألخيخة أك 
  إذا اقتزت الزخكرة ذلظيا إالا إلى حج تعجيل قخارات الييئات البلمخكدية أك الحمػؿ محما 

                                                             
.ف( ضج:) كزيخ الفبلحة(، السػضػع )إلغاء قخار شخد قزية: ) أ، 68/74/6776، بتاريخ 13772رقع مجمذ الجكلة قخار  -1

 .663-666، ص ص 6776، 6جدمجمة مجمذ الجكلة، عأجشبي مغ التخاب الػششي لعجـ صجكره مغ كزيخ الجاخمية(، 
، قزية) ش.أ( ضج) كالي كالية تيدؼ كزك( السػضػع )عيب عجـ 64/76/6777قخار مجمذ الجكلة، مؤرخ في  -

 .76الجائخة(، غيخ مشذػر، ممحق رقع  مقخر رئيذ -االختراص
2
 .643السخجع الدابق، ص الػسيط في السشازعات اإلدارية،  :دمحم صغيخ بعمي - 

3
، 6996الفكخ العخبي، مرخ،  ، دار1الشطخية العامة لمقخارات اإلدارية، دراسة مقارنة، ط :سميسان دمحم الصساوي  - 

 .376ص 
4
 .633اء اإلدارؼ، دار الفكخ العخبي، القاىخة، د.س.ف، ص الػسيط في القز :محسػد عاشف البشا - 
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تباشخ  أفكسا ال يسكغ لمدمصات السخكدية مباشخة سمصتيا في الػصاية اإلدارية قبل 
تمظ القخارات  يجعل اعتجاءذلظ يذكل  ، ألفا الختراصاتياالييئات السحمية أك السخفؿية 

يسشع عمى الدمصات  مغ جية أخخػ ك  .1السػضػعي االختراصبعيب عجـ مذػبة 
 .2عمى اختراصات الدمصة السخكدية االعتجاءالبلمخكدية 

 مػضف فخد عمى اختراص مجمذ أو ىيئة إدارية جساعية أو اعتجاء -5-أ
 العكذ:

ة جساعية أك العكذ ف فخد عمى اختراص مجمذ أك ىيئة إداريا مػضا  اعتجاء يعجا   
بإصجار قخار إدارؼ جعمو القانػف مغ  الػالئياد أحج أعزاء السجمذ الذعبي كانفخ 

مغ  ، أك اعتجاء السجمذ عمى اختراص عزػكييئة جساعية اختراص السجمذ
 صػر عيب عجـ االختراص السػضػعي.مغ  أعزائو

 :انشخظٙ االخزظبصػٛت ػذو  -ة

ة القخار اإلدارؼ    دىا القانػف، كسا يجب لتي حجا مغ الذخز أك الييئة ا هر ك صج يذتخط لرحا
أف يكػف لسرجر القخار كجػد قانػني، كلو سمصة التعبيخ عغ إرادة الجكلة أك أؼ شخز إدارؼ 

فإذا صجر القخار مغ جية إدارية أك مػضف يذكبلف ، 3آخخ، كفي الشصاؽ الحؼ حجده القانػف 
ترخفات القانػنية باسع ميغ لمؿياـ بالليغ كمؤىا يسا ليدا مخػا جدءا مغ اإلدارة العامة، لكشا 
 .4الذخري االختراصو يكػف مذػبا بعيب عجـ األشخاص السعشػية العامة، فإنا 

 االختراصالجكلة يدتمـد مخاعاة عشرخ مجمذ كفي ىحا الدياؽ، فإف قزاء 
صادر بتاريخ  3808 كاف القخار باشبل، حيث جاء في قخار لو رقع الذخري كإالا 

عغ البيان أن القخار اإلداري الرحيح السشتج آلثاره ي  وغش... ''  يمي: ما 08/04/2002
                                                             

1
 .118السخجع الدابق، ص  :مرصفى أبػ زيج فيسي - 

2
 .630السخجع الدابق، ص  :مشرػر إبخاـيع العتػم - 

3
 .631السخجع الدابق، ص  :خالج خميل الطاىخ - 

4
لساجدتيخ، كمية الحقػؽ، جامعة باجي ركغ االختراص في القخار اإلدارؼ، محكخة لشيل شيادة ا :غخبي أحدغ - 

 .663السخجع الدابق، ص ، 6775مختار، عشابة، 
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 .1يجب أن يرجر مسغ لو الرفة القانػنية ...'' القانػنية
 انًكبَٙ: االخزظبصػذو  -ج

عشجما يرجر أحج مػضفي الدمصة اإلدارية قخارا يتجاكز بو الجائخة ىحه الرػرة تحقق ت  
، كلسا كاف القانػف ىػ السرجر 2وكالشصاؽ اإلقميسي الحؼ لو أف يسارس ؼيو اختراصات

داخل حيد  االختراصاتو يحجد نصاؽ مسارسة ىحه ، فإنا االختراصاألساسي لقػاعج 
ؼيقع عمى عاتق أعزاء الدمصة التشفيحية كأصل عاـ أف ، 3جغخافي محجد ال يشبغي تجاكزه

كد يسارسػا اختراصاتيع داخل ذلظ الشصاؽ الجغخافي السحجد ليع، سػاء كاف يذسل الحج
، أك يذسل إقميع الجكلة ككل مثمسا ىػ الحاؿ بالشدبة 5، أك الػالية4الجغخاؼية لمبمجية

رئيذ الجسيػرية أك الػزراء، كبالتالي إذا ما تجاكز أعزاء الدمصة التشفيحية  الختراص
تمظ القخارات تكػف مذػبة بعيب عجـ  ، فإفا اختراصيعالشصاؽ السكاني التي يتقيج بو 

 .6ي، كىػ الرػرة األقل شيػعا في الحياة العسميةالسكان االختراص
  انضيُٙ: االخزظبصػذو  -د

ؿ التي يكػف مخػا  القانػنية ةيقرج بو عجـ قجرة اإلدارة عمى الؿياـ بترخفات خارج السجا    
ؼ بعج أف أصبحت غيخ مخترة بدبب فقجىا تترخا أف  ، أكبترخفاتياليا فييا الؿياـ 

 : ىساذلظ في حالتيغ  ، كيكػف 7سارسة اختراصاتياسل

ة ج مياـ الػضيفة العاما ف قبل أف يتقما في صجكر قخار مغ مػضا  تتجماى: ك الحالة األولى - 

                                                             
1
 .17السخجع الدابق، ص دعػػ اإللغاء،  :دمحم صغيخ بعمي - 

2
 .687، ص 6771القزاء اإلدارؼ، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية،  :محسػد سامي جسال الجيغ - 

3
ت القخارات السشفرمة في العقػد اإلدارية، محكخة مقجمة لشيل شيادة الخقابة القزائية عمى مشازعا :عصػي حشان  - 

 .86، ص 6766-6766الساجدتيخ، تخرز القانػف اإلدارؼ، كمية الحقػؽ، جامعة باجي مختار، عشابة، 
4
ات '' البمجية ممدمة بتجديج حجود إقميسيا ميجانيا بتشفيح كل اإلجخاء: مغ قانػف البمجية تشز عمى أفا  5السادة  - 

 .والسادية السختبصة بحلظ'' التقشية
5
 .'' يصابق إقميع الػالية أقاليع البمجيات التي تتكػن مشيا''مغ قانػف الػالية تشز عمى أنو:  5السادة  - 

6
 .91، ص 6768دركس في القانػف اإلدارؼ، مشذػرات كميظ، الجدائخ،  ر:جبا جسيمة - 

7
 - DEBBASCH Charles et RICCI Jean Claude, op.cit, P 673. 
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عييغ السدبق في و ال يقبل التا ر في فخندا أنا و مغ السقخا ، كتصبيقا لحلظ فإنا انتيائياأك بعج 
 ال تجاكز ، كتسثا ت سابقة ألكانيااىحه التعييشات ىي قخار  اغخة، ألفا الػضائف غيخ الذا 

 .1الدمشي، كقج قزى مجمذ الجكلة الفخندي بإلغاء ىحا الشػع مغ التعييغ لبلختراص

دة قانػنا سائل السحجا ػ ة كسيمة مغ النتياء الخابصة الػضيؽية بأيا االقخار بعج  صجكر كسا أفا   
 .شيالدم االختراصمعيبا بعيب عجـ  راإلحالة عمى التقاعج، يجعل القخا كأ ،كاالستقالة

؛ حيث ى في صجكر القخار خارج السجة الدمشية السحجدة إلصجارهكتتجما  :الحالة الثانية - 
القخار  اتخاذد القزاء في ىحه الحالة بيغ السجة الدمشية اإللدامية التي ال يجػز اإلدارة يسيا 

مغ  اإلرشادية التي تعج التػجييية أكخارج نصاقيا تحت شائمة إلغاء القخار السعشي، كالسجة 
في إصجار  اإلسخاعقبيل السػاعيج التشطيسية التي يقرج بيا السذخع حث اإلدارة عمى 
 .2شيازم اتيا عيبفالخقخارات معيشة، كىحه ال يتختب عمى مخالفتيا البصبلف، أؼ ال يعتبخ م

أك التػجييية لمسجة السحجدة لمجية  اآلمخةالقزاء السخجع في تحجيج الرفة يعتبخ  
إذ يعتبخ  ؛معتسجا في ذلظ عمى تحميل الشز الستزسغ ىحه السجة ،قخارىا التخاذاإلدارية 

السجة آمخة إذا كاف الشز يختب عمى مخالفتيا البصبلف صخاحة، أك كاف اليجؼ مشيا 
ا مجخد ميعاد ا عجا ذلظ فيخؼ القزاء عامة بأنيا حساية مرمحة جػىخية لؤلفخاد، أما 

 .3ادر خارج السجةصبلف القخار الرا تػجييي لئلدارة، كفييا ال يحكع القزاء بب

 كانت ىحه األكجو التي يتخحىا عيب عجـ االختراص، فساذا عغ العيػب األخخػ؟ 
 ػٛت انشكم ٔاإلجشاءاد: -ثبَٛب

كي يربح القخار اإلدارؼ سميسا  بذخكط ركغ االختراصال يكفي أف يمتـد رجل اإلدارة  
دىا السذخع ككفقا لمذكل السخسـػ حجا  بل يجب أف يرجر ىحا القخار شبقا لئلجخاءات التي

 لو.
                                                             

1
 .549القزاء اإلدارؼ، السخجع الدابق، ص :عبج الغشي بديػني عبج هللا - 

2
 .616السخجع الدابق، ص :مشرػر إبخاـيع العتػم - 

3
 . 664- 660صالسخجع الدابق،  :وآخخون  دمحم رفعت عبج الػىاب - 
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 عجم صحة "إىسال أو وبأنا  كاإلجخاءات عيب الذكل(Delaubadére) ؼ الفؿيويعخا  
ال يمـد  يةسبجئ، كمغ الشااحية ال1"كمية الػاجب إتباعيا في العسل اإلداري اإلجخاءات الذ  

حساية ك و أحيانا  أنا إالا  ،داريةد إلصجار قخاراتيا اإلالقانػف اإلدارة بإتباع شكل أك إجخاء محجا 
القخار، بحيث  اتخاذلحقػؽ كحخيات األفخاد، قج يفخض عمييا شكبل أك إجخاء معيشا قبل 

 . معيباالقخار  جعليتختب عمى مخالفتو 

 انشكم فٙ انمشاس اإلداس٘: -1

 و اإلدارة عمى القخار لئلفراح عغغكل السطيخ الخارجي الحؼ تدببعشرخ الذا  يقرج 
ا، أك ىػ الرػرة التي يػضع فييا القخار سػاء اتخحت ىحه الرػرة الكتابة أك صػرة إرادتي

 كػت الحؼالدا  كة أءيساإلا كبصخيق اإلشارة أ أككأف يرجر القخار شفاىة أخخػ غيخىا، 
 يمي: أبخز صػر الذكل في القخار اإلدارؼ ما ، كعميو فإفا 2يعشي الخفس أك القبػؿ

مكتػبة، كإذا صجر القخار مكتػبا  في األغمب دارة قخاراتياترجر اإل المكتوب: شكلال -أ
 يمي: أبخزىا ما لعلا  بياناتغ بعس اليغة التي يرجر بيا تتزسا الرا  فإفا 

 مكاف كتاريخ صجكر القخار. - 

 .3و مغ الجية اإلدارية السعشياةتػؾيعك  تدبيب القخار اإلدارؼ  - 

القخار اإلدارؼ غيخ السكتػب بصخؽ يرجر  :للمرار اإلداري المكتوبةاألشكال غٌر  -ب
 .ذكخت أعبلهمختمفة كالتي 

 اإلجشاءاد فٙ انمشاس اإلداس٘: -2

ي القخار اإلدارؼ مجسػع الخصػات التي يجب عمى اإلدارة مخاعاتيا مشح فاإلجخاءات  تعشي 
                                                             

1
 .06السخجع الدابق، ص :الذعػربػ  وفاء - 

2
 .613ابق، صالسخجع الد :نػاف كشعان - 

3
 كما بعجىا. 614السخجع الدابق، ص :شاىخي حديغراجع:  - 
، قزية )ع.ـ( ضج) ـ.ض لػالية البيس(، 6777-76-36، صادر بتاريخ 65قخار مجمذ الجكلة، فيخس  -

 .76السػضػع) عيب الذكل(، غيخ مشذػر، ممحق رقع 
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يجؼ ب ،ػرة التي يرجر فيياحيغ كضعو في الرا إلى بجء التفكيخ في إصجار القخار 
 ألفا  ؛ضساف صجكر قخار سميع مغ الشاحية القانػنيةكىي  ،عامة لئلدارةالة سرمحاليق قتح

جة لسػضػع القخار، كفي راسة الجيا تخكؼ كالجا شيا مغ الا إتباع اإلدارة لئلجخاءات القانػنية يسكا 
 االشبلعو القخار مغ ق مرمحة األفخاد الستسثمة في تسكيغ مغ صجر بحقا نفذ الػقت يحقا 

كتأخح اإلجخاءات عجة ؛ 1الي ضساف حقو في الجفاعبيا، كبالتا  خا عمى الخصػات التي م
 :، ىيصػر

  :Consultationاالستشارة  -أ

كإجخاء يدبق  ، كاالستذارةأىع إجخاءات القخار اإلدارؼ مغ  االستذارؼ يعتبخ اإلجخاء   
يعشي أخح رأؼ فخد أك جية في مدألة معيشة قبل صجكر القخار بيجؼ ، صجكر القخار

  .2ىحا الفخد أك تمظ الجية في ىحه السدألة رأؼ استصبلع

 32ما جاء في السادة  ؛ إماا اختيارية، كإماا إلدامية مثلصػر رئيديةثبلث  االستذارةكتأخح    
مغ السخسـػ التشفيحؼ  41ما كرد بالسادة و كمثال 4، أك عمى صػرة رأؼ مصابق3ةمغ قانػف البمجي

601-96رقع 
كالتقيج بخأؼ السرالح التقشية لمتعسيخ لجػ  االلتداـرة الستعمق بالتعسيخ، بزخك  5

 .) تعخض بالتفريل في الباب الثاني(.مشح رخرة البشاء مغ شخؼ رئيذ البمجية

خح بشاء عمى خط أحيانا لرحة القخار اإلدارؼ أف يتا تيذ: Proposition االلتراح -ب
 باالقتخاحأال تتبع كتأخح خػ، كإذا كاف لمجية السخترة بإصجار القخار خمغ جية أ اقتخاح

                                                             
 .619السخجع الدابق، ص :نػاف كشعان -1
 .606، صنفدوالسخجع -2
 '' عشجما يتعخض مشتخب إلى متابعة جدائية تحػل دون مػاصمةمغ القانػف البمجؼ عمى ما يمي:  32تشز السادة  -3

 ميامو يسكغ تػؾيفو.
 ''....يرجر قخار التػؾيف السعمل مغ الػالي بعج استصالع رأي السجمذ الذعبي البمجي  -
4
 . 697صلدابق، السخجع ا، الػسيط في السشازعات اإلدارية :دمحم صغيخ بعمي- 

5
 مغ السخسـػ التشفيحؼ الستعمق بالتعسيخ. 141السادة  - 
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 .1و ال يسكشيا تعجيموإال أنا 

قج يذتخط في بعس القخارات أف يدبق إصجارىا  :Pré-rapport التمرٌر المسبك -ج
 171ت عميو السادة إعجاد كتقجيع تقخيخ بشاء عمى تحقيق مغ شخؼ جية أخخػ، مثمسا نرا 

 .2الدالف الحكخ 03-06مغ األمخ 

 ػؽ حقىػ مغ ال(: (Procédure contradictoireلدفاع"حك ا"اإلجراء المضاد  -د
الدمصة  استصاعة، كيشتج عغ عجـ قانػف اإلدارؼ ال أيزا فيك دستػريا كدكليا،  كخاسةسال

 .3قخار لو شابع العقػبة دكف تسكيغ السعشي باألمخ مغ تقجيع كسائل دفاعو اتخاذاإلدارية 

ر السرمحة العامة كتحفع تقخا  أناياإذ أىسية كبيخة، بكل كاإلجخاءات قػاعج الذا تحطى  
اإلدارة عمى التخكؼ  حثا ياألشكاؿ ما ك تمظ اإلجخاءات  سا فيألفخاد كحخياتيع، لاحقػؽ 

 .عام كاألفخادق حساية اإلدارة ا يحقا القخارات قبل إصجارىا مسا  مخاجعةخ ك كالتجبا 

استشادا إلى  بيغ ما ىػ جػىخؼ كما ىػ ثانػؼ كميات كاإلجخاءات الذا يتع التسييد في  
، كالحؼ عادة 4د بيغ الذكميات الجػىخية كالثانػيةيا ، فالقاضي ىػ الحؼ يسالسعيار القزائي

 ما يأخح الشز عمييا في القانػف مغ عجميا معيارا لمتسييد.

كتحؿيقا لمتػازف بيغ حساية حقػؽ كحخيات األفخاد عغ شخيق احتخاـ الذكل   

                                                             
 .696الػسيط في السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص : دمحم صغيخ بعمي -1
يسكغ لمجشة اإلدارية الستداوية األعزاء السخترة السجتسعة عمى مايمي: "  73-71مغ األمخ رقع  171تشز السادة  -2

 ".شمب فتح تحقيق إداري مغ الدمصة التي ليا صالحيات التعييغ، قبل البث في القزية السصخوحةكسجمذ تأديبي 
)قزية ـ.ع ضج كالي كالية  67/71/6778بتاريخ  009898قخار الغخفة اإلدارية بالسحكسة العميا، ممف رقع  -3

السدتأنف عميو قجم في السمف "... حيث أن جاء ؼيو: ، 653، ص6993، 6جدسكيكجة(، مشذػر بالسجمة القزائية، ع
لسثػلو أمام لجشة التأديب، لكغ حيث أن االستجعاء  1999جػان  08ندخة مغ االستجعاء إلى السدتأنف بتاريخ 

القانػني والخسسي لمسعشي باألمخ البج أن يثبت بػصل استالم مػقع عميو مغ شخف ىحا األخيخ ....، فإن استجعاء 
 .ب يعتبخ إجخاء جػىخيا يجخل ضسغ حقػق الجفاع"السػضف السحال عمى لجشة التأدي

يسكغ لمسػضف تقجيع مالحطات كتابية أو شفػية يمي:"  عمى ما 03-06مغ األمخ  169نرت السادة  تشز السادة -
 ػضف يختاره بشفدو".مزخ شيػدا، ويحق لو أن يدتعيغ بسجافع مخػل أو حأو أن يدت

 .563اإلدارية، السخجع الدابق، صالشطخية العامة لمسشازعات  :عسار عػابجي -4
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ؼ، كتجشبا لمتعقيجات، استقخ القزاء عمى أفا كاإلجخاءات، كعجـ عخقمة الشذاط اإلدار 
مخالفة الذكل ال تؤدؼ دائسا إلى إلغاء القخار خذية عخقمة سيخ اإلدارة، خرػصا عشجما 
تكػف ىحه اإلجخاءات معقجة بذكل ال مدػغ لو، كىػ ما قزى بو مجمذ الجكلة الفخندي 

 .1(ANDURAN) في قزية
 :غجتػٛت ان-ثبنثب

ف مغ بػاعث القخار أؼ جو إلغاء القخار اإلدارؼ، الستكػا ك مغ أ آخخ اكجي يعجا ىحا العيب  
 اتخاذه، أؼ أفا ة لمقخار، كالتي حسل كجػدىا مرجر القخار إلى ابقة كالخارجيا الػقائع الدا 

كتجفع  رالتي تدبق صجكر القخا، القخار اإلدارؼ ىػ الحالة القانػنية أك الػاقعية )السادية( سبب
 .2إرادتيا السمدمة في إحجاث أثخ قانػني معيغ مغ خبلؿ ذلظ القخار اإلدارة لمتعبيخ عغ

و ال يذتخط في صحة القخار ر لمؿياـ بالعسل، كالسبجأ أنا مغ ىشا عخؼ الدبب أنو السبخا   
أك تشطيسي  يذخيعتإذا كاف ىشاؾ نز  ، إالا 3غ ؼيو األسباب التي بشي عمييااإلدارؼ أف تبيا 

 اتخاذفكخة الدبب كزساف كقخيشة عمى تجخل اإلدارة في  كلقج قامت، يػجب ذكخ األسباب
ألمخ الحؼ يزفي عمى ، ار كجػد القخارلحالة قانػنية أك ضخكؼ مادية تبخا  استشاداا القخار إما 

 لخكغ الغاية الحؼ يكتدي الصابع الحاتي.ا ركغ الدبب الصابع السػضػعي، خبلف

)الكػارث الصبيعية  إلى كاقعة مادية تشادااسا إذا كانت اإلدارة ممدمة بتبخيخ قخارىا إما    
ىحا  أفا  ، إالا )كصمب االستقالة بالشدبة لقخار إنياء الخابصة الػضيؽية( أك قانػنية مثبل(

معيشة إذا  اد القانػف أسبابفقج يحجا  ؛جة أك تقجيخيةكانت مقيا  إذاالدبب يختبط بدمصة اإلدارة 
ة لئلدارة في ؾ الحخيا خ يز مثبل(، كسا قج يتخت ألدمت اإلدارة بإصجار القخار)مشح تخختػفا 

                                                             
، " عيػب القخار اإلدارؼ )حاالت أحسج ىشية، أكرده، 6965جانفي  63قخار صادر عغ مجمذ الجكلة الفخندي في  -1

، 6774، قدع الكفاءة السيشية لمسحاماة، جامعة دمحم خيزخ، بدكخة، 5تجاكز الدمصة(، مجمة السشتجػ القانػني، عجد
 .56ص

 .609القانػف اإلدارؼ، السخجع الدابق، ص :نػا ف كشعان -2
أصػؿ القانػف اإلدارؼ، تشطيع الدمصة اإلدارية كاإلدارة السحمية، التشطيع القانػني لمػضيفة  :سامي جسال الجيغ -3

 .594، ص6778العامة، نطخية العسل اإلدارؼ، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، مرخ، 
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 ،ج إلييا القخار اإلدارؼ شد القانػف األسباب التي يجب أف يدتحيث ال يحجا  ؛مسارسة أعساليا
القخار السشاسب، كسا ىػ في كاجب اإلدارة  اتخاذدىا كيتخؾ الحخية لئلدارة في أك أف يحجا 

كيذتخط لكي يكػف قخار اإلدارة ، 1في السحافطة عمى الشطاـ العاـ عشج حجكث إخبلؿ ؼيو
 يمي: صحيحا كمذخكعا في سببو ما

اإلدارؼ،  رالقخا اتخاذى كقت أك تاريخ حتا  2كجػب كػف ىحا الدبب قائسا كمػجػدا -
3تقجيخ مذخكعية القخار مغ عجميا يخجع إلى كقت صجكره كذلظ ألفا 

. 

 أف يكػف الدبب مذخكعا. -

 .ى إحجاثوالقانػني الحؼ ييجؼ إلمة بيغ الدبب كاألثخ ءسبلال تحقق -

 لخكغ الدبب كػجو مغ أكجو إلغاء القخار اإلدارؼ مجمذ الجكلة  رقابة قاضيأماا عغ  
 عمى ثبلثة درجات كىي:فإنيا تقـػ 

  يشالجخ انٕجٕد انًبد٘ نهٕالغ: -1

عمى أساسيا  اتاخحال يكفي ليكػف مبجأ السذخكعية محتخما، أف تكػف الػقائع التي 
 4بل يجب أيزا إثبات كاقعية تمظ الػقائع ؛مغ الشاحية القانػنية اىيخ تبخ  اإلمكافالقخار ب

 القاضي اإلدارؼ )مجمذ الجكلة( كىػ يفحز ركغ الدبب  كمغ ىشا فإفا 

ة الػجػد الفعمي لمحالة القانػنية أك أكج مغ صحا و يقـػ بالتا في القخار السصعػف ؼيو، فإنا 
أسيذ، كإذا ما كججه قائسا يخفس الصعغ لعجـ التا  افإذ ،السادية التي بشي عمييا القخار

                                                             
 .645السخجع الدابق، ص :خالج خميل الطاىخ -1
" ضج .قخكة ذات السدؤكلية السحجكدة "سة الذا قزيا  ،67/76/6778 مؤرخ 11478رقع مجمذ الجكلة قخار  :انطخ-2

ىحه العشاصخ تكفي لػحجىا لكي تدحب رخرة مسارسة نذاشات  حيث أن  :"ؼيوجاء  ،كزيخ الجاخمية كالجساعات السحمية
ي وشخعي، وال لدبب آخخ لكي بب الحي ىػ جج  ى ىحا الد  السصعػن ؼيو فال يشز عم السجعية، لكغ وبالخجػع لمقخار

 ...".اإلداري  تسارس رقابة القاضي
 .37، ص6778القخارات اإلدارية كرقابة القزاء، دار الفكخ الجامعي، اإلسكشجرية، مرخ،  :دمحم أنػر حسادة -3
، 6771دار ىػمة، الجدائخ،  ،6دركس في السشازعات اإلدارية "كسائل السذخكعية"، ط :لحدغ بغ شيخ أث ممػيا -4

 .318ص
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 النعجاـبإلغاء القخار السصعػف ؼيو  ويا غيخ مػجػدة فعميا، يرجر حكسإلى أنا  لتػصا 
 .1الدبب كػجو لئللغاء

 :كٛٛف ٔانٕطف انمبََٕٙ نهٕلبئغيشالجخ انز   -2 

 ؽاصع مغ نائع، بل كسا مخاؾبة الػجػد السادؼ لمػق لع يدتقخ قزاء مجمذ الجكلة عشج حجا   
لحكع القانػف  تياج مغ صحا أكا بعج رقابة كجػدىا السادؼ كالتا  رقابتو، بإخزاع تمظ الػقائع

فق مع ما قرج إليو السذخع مغ عجمو، أؼ أصبح يخاقب مجػ ر ما إذا كانت تتا ليقخا 
 .2لمػقائع كييف القانػنيؼ بخقابة التا تبخيخىا لمقخار الحؼ يدتشج إلييا كىػ ما يعخا 

غ لو أف اإلدارة لع تعط التكييف أك لمقاضي اإلدارؼ صحة الػقائع ماديا، كتبيا  ثبت افإذ 
 .3الػصف القانػني الرحيح، فإف القاضي يعتبخ سبب القخار معيبا كيدتػجب اإللغاء

  اإلداس٘ نهٕلبئغ: انمشاس سلبثخ يالءيخ -3

 إلى البحث في تقجيخ نصاؽ الخقابة القزائية لسجمذ الجكلة عمى ركغ الدبب امتجا 
خح عمى أساسيا تا ة كخصػرة تمظ الػقائع كمجػ التشاسب بيشيا كبيغ اإلجخاء الساإلدارة ألىسيا 

 .4ما يقاؿ عشو رقابة التشاسب أك رقابة السبلءمة كىػ
 تتعماق بحاالت استثشائية فقطتقجيخ مبلءمة القخار اإلدارؼ تتعماق الخقابة القزائية عمى  

 .5ة العامةبسشازعات الػضيف
                                                             

، قزية: ) أ.ر( ضج: ) ك.د(، 66/70/6946السؤرخ في  22236راجع قخار الغخفة اإلدارية بالسحكسة العميا، رقع  -1
  .03، ص 6941، 3نذخة القزاة، عجد 

مجػ تأثخ القزاء التصػر القزائي لسجمذ الجكلة الفخندي في رقابة الدمصة التقجيخية اإلدارة ك " :العخبي زروق  -2
 .667ص د.س.ف، ،74عجد مجمة مجمذ الجكلة،  "،االجدائخؼ بي

دار الشيزة العخبية،  -دراسة مقارنة -تدبيب القخارات اإلدارية أماـ قاضي اإللغاء :أشخف عبج الفتاح أبػ السجج -3
 .13، ص6775

 .666السخجع الدابق، ص :العخبي زروق  -4
، جاء ؼيو: "كحيث تختيبا عمى ذلظ، فإف السدتأنف يكػف قج 61/70/6999صادر بتاريخ  ،قخار غيخ مشذػر ،مجمذ الجكلة -5

ارتكب خصأ ميشيا ثابتا مسا يبخر تدميط عميو عقػبة تأديبية خبلفا إلدعاءاتو، كحيث مغ جية أخخػ، فإف مغ الثابت فقيا 
إال إذا أثبت لو عجـ التبلـز الػاضع بيغ ندبتي الخصأ كقزاء، أف رقابة القاضي اإلدارؼ ال تستج إلى تقجيخ ندبة العقاب السدمط، 

 .كالعقػبة، كىػ أمخ غيخ متحقق في قزية الحاؿ بالشطخ إلى خصػرة الخصأ الثابت في حق السدتأنف"
 .301دركس في السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص :لحدغ بغ الذيخ آث ممػيا -
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بب في القخار اإلدارؼ كالتي تػصف    أف مدألة إثبات عيب الدا تثار في ىحا الذا
الػقائع  انعجاـ إثبات عميو يجب عي؛ الحؼاإلثبات يقع عمى السجا  عمسا أفا  برعػبتيا

اإلدارة غيخ  بب أك حجكث خصأ إدارؼ في تكييف ىحه الػقائع، سيسا كأفا نة لخكغ الدا السكػا 
لع يػجج نز قانػني يمدميا بحلظ، كفي ىحه الحالة يربح عيب  األسباب، ماممدمة بحكخ 

كمغ أجل ذلظ يسارس القاضي اإلدارؼ دكرا إيجابيا  .1اإلثبات ثؿيبل كمخىقا لمسجعي
  2كمداعجتو في تقجيع األدلة كالبخاىيغ السؤيجة لجعػاه  ،السجعي لتخؽيف العبء عمى

 جاؿ عمى الشحػ التالي:ي ىحا السفالقاضي اإليجابي  كيكػف دكر
: في ىحه الحالة سػاء كانت اإلدارة ممدمة إذا ذكرت اإلدارة أسباب المرار اإلداري -أ

السفرح ىحه األسباب  ك قامت بتدبيب القخار شػاعية، فإفا عغ الدبب أ باإلفراحقانػنا 
 ةحيحالر األسباب باعتبارىا يايفخض رقابتو عمي، الحؼ عشيا تخزع لخقابة قزاء اإللغاء

القاضي ال  ة أسباب، فإفا اإلدارة في قخارىا عمى عجا  استشجتلمقخار اإلدارؼ، أما إذا 
بعزيا صحيح كبعزيا  ف أحجىا، فإذا كجج أفا يدتصيع أف يمغي القخار بشاء عمى تخما 

ح أحجىا عمى األخخػ، يخج، ك امػازنة بيشي يجخؼ في ىحه الحالة إناو خخ غيخ صحيح، فاأل
 ذلظ. استبعادحكع باإللغاء أك لر قخاره إما باكبشاء عمى ذلظ يرج

في ىحه الحالة يكػف األمخ عديخا عمى  حالة عدم إفصاح اإلدارة عن أسباب المرار: -ب
القاعجة العامة ال تمـد اإلدارة بالكذف  الصاعغ بذأف عبء إثبات عيب الدبب، مع العمع أفا 

سباب كعمى مغ يجعي ذلظ عغ األسباب كسا سبق اإلشارة إليو، كاألصل صحة تمظ األ
سمصة القاضي في الخقابة عمى عيب الدبب في ىحه الحالة تكػف مقيجة  كمغ ثع فإفا ، إثباتو

كلكغ ذلظ ال يسشعو مغ الخقابة عمى مبجأ السذخكعية، كالستسثمة باحتخاـ حقػؽ األفخاد كحخياتيع 
اب قخارىا، فإذا مغ تعدف اإلدارة، كبالتالي يحق لو الصمب مغ اإلدارة الكذف عغ أسب

امتشعت عغ ذلظ فبل يتع التدميع بقخيشة صحة القخار اإلدارؼ السصعػف ؼيو، بحيث تشقمب 
                                                             

1
 .677السخجع الدابق، ص :جبار جسيمة - 

2
 .840، ص6773، ف .ط، د.ب.الشطخية العامة في القانػف اإلدارؼ، د :عبج هللا بديػني عبج هللا - 
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القخيشة إلى جانب السجعي باعتبار صحة ما يجعيو بعجـ صحة األسباب التي يقـػ عمييا 
يدتصيع القاضي أف يحكع بإلغائو، كفي ىحه الحالة يشقمب عبء  تختيبا عمى ذلظالقخار، ك 

  .1ثبات عمى عاتق اإلدارة التي تستمظ الػثائق كالسدتشجات الخاصة بالسشازعات القزائيةاإل
 :ػٛت يخبنفخ انمبٌَٕ )ػٛت انًذم( -ساثؼب 

قرج بسحل القخار اإلدارؼ ذلظ األثخ يك ، بالسذخكعية الجاخمية لمقخار يتعماق ىحا العيب 
ة بعسل يحخمو القانػف، أك أحجست كيثبت إذا قامت اإلدار  ،الحؼ يتختب عميو حاال كمباشخة

رخؼ القانػني د التا حؼ يسيا فالا ، 2ا أك جدئياعغ عسل يػجبو القانػف متجاىمة القانػف كميا 
د القخار اإلدارؼ كعسل قانػني عغ العسل السادؼ الحؼ سيا إذ بو ي ؛جػىخه ىػ السحل دجا حكي

 .و دائسا نتيجة ماديةيكػف محما 
فأثخ القخار التشطيسي يتسثل ، ف القخار تشطيسيا أك فخديابحدب ما إذا كاالسحل كيختمف  

يتسثل في فأثخ القخار اإلدارؼ الفخدؼ أما في إنذاء أك تعجيل أك إلغاء مخكد قانػني عاـ، 
قانػني خاص ذاتي، كىحا االختبلؼ مخجعو الصبيعة  إنذاء أك تعجيل أك إلغاء مخكد

 .3الخاصة لكل شائفة مغ شػائف القخارات اإلدارية
 ما يلي:لمشزوعيت المحل يشتزط  انششٔؽ انٕاجت رٕفشْب نًششٔػٛخ انًذم: -1

، القانػنية احية العسمية أكمسكغ تحؿيقو مغ الشا اإلدارؼ  أف يكػف محل القخار -أ
  .يربح القخار متعجيا كمغ ثعا  4حتى ال يدتحيل تشفيح القخار

                                                             
1
 . 49، ص الدابق السخجع :بػالذعػر وفاء - 
قزية: )أ.ف( ضج: ) مجمذ  ،66/76/6776بتاريخ ر الراد 005951مغ تصبيقات مجمذ الجكلة لعيب الدبب قخاره رقع  - 

...وحيث أن ''؛ الحؼ جاء في أحج حيثياتو ما يمي: 95، ص6776، 6جدمجمة مجمذ الجكلة، ع االتحاد الػششي لمسحاميغ(،
 ''.القخار جاء غيخ مدبب في حيغ أن كل قخار إداري أم قزائي يجب أن يكػن مدببا وىحا يكفي إللغائو

 .369، ص6770، ف ب. .، مصبعة العذخؼ، د6السخجع في القانػف اإلدارؼ، ط :دمحم عبج الحسيج أبػ زيج -2
السدؤكلية اإلدارية في مجاؿ العقػد كالقخارات اإلدارية، دار الفكخ الجامعي،  :عبج العديد عبج السشعع خميفة -3

 . 609، ص6770اإلسكشجرية، 
 .668السخجع الدابق، ص :دمحم جسال الحيشيبات -4
مػضف في كضيفة ما ثع يتزح أنيا يكػف القخار مدتحيبل مغ الشاحية القانػنية كسا في حالة صجكر قخار تعييغ  -

 مذغػلة، كمغ الشاحية العسمية كسا في حالة صجكر قخار بيجـ مشدؿ آيل لمدقػط ثع يتزح أف السشدؿ قج سقط فعبل.
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الحؼ تقرج اإلدارة  يجب أف يكػف األثخ القانػني؛ ؼأف يكػف السحل مذخكعا -ب
مخالفتو لمشطاـ القانػني الدائج بالجكلة ك كعجـ تعارضو  اتفاقوتختيبو جائدا قانػنا مغ حيث 

التي تعتبخ مخجعية ك مرادره السكتػبة كغيخ السكتػبة،  بسختمفضسانا لسبجأ السذخكعية 
 .1قخارات اإلداريةالكأحكامو لسخاؾبة مجػ مذخكعية  قخاراتولمقاضي في 

  :عٌب مخالفة المانون صور -2

 :في التصبيق الرػرتيغ التاليتيغ ىجا العيبيتخح   

 : المخالفة المباشرة ألحكام المانون -أ

خعية الجاخمية، كتتحقاق    ب عمى إذا كاف األثخ القانػني الستختا ىي الحالة األكثخ تسييدا لعجـ الذا
رة إيجابيا صخيحا أـ سمبيا، فاإلدارة ادر عغ اإلداقانػنا، سػاء كاف القخار الرا  االقخار محطػر 

تترخؼ بالسخالفة لمقػاعج القانػنية كسا لػ كانت ىحه القػاعج غيخ مػجػدة، كذلظ بتجاىميا 
 .2تجاىبل كميا أك جدئيا سيػاعسجا أك 

 :المخالفة غٌر المباشرة عن طرٌك الخطأ فً تفسٌر الماعدة المانونٌة -ب

غيخ السقرػد  ىإلدارة إعصاء القاعجة القانػنية معشكتتحقق ىحه الرػرة عشجما تحاكؿ ا  
 .3بحدغ نية أك سػء نية، كيصمق عمى ىحه الرػرة الخصأ القانػني سػاء قانػنا

 ر أفا ا كاف القاضي ىػ الحؼ يخاقب أعساؿ اإلدارة كيسمظ إلغاء القخار إذا قجا كلسا 
دارة تكػف ممدمة بالتفديخ إلا ذلظ أفا  سعشىخاشئا، ف ااإلدارة خالفت القانػف بتفديخه تفديخ 

                                                             
 .644كص 640ق، صالػسيط في السشازعات اإلدارية، السخجع الداب :دمحم صغخ يعمي -1
 .366لدابق، صالقزاء اإلدارؼ، السخجع ا :دمحم سامي جسال الجيغ -2
 .665السخجع الدابق، ص :دمحم جسال الحنيبات -3
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  .1الحؼ يقػؿ بو ىحا القاضي
 انغهطخ:  اعزؼًبلفٙ  االَذشافػٛت  -خبيغب

غيخ مذخكعة،  غاياتإلى تحقيق  تدعى عشجماتشحخؼ اإلدارة العامة بالدمصة      
الغاية ذلظ األثخ البعيج كالشتيجة السخجػة مغ القخار اإلدارؼ التي تدعى اإلدارة بقرج يك 

ئلدارة كاألفخاد خاصة ضساف لكالتي يفتخض فييا أف تحقق السرمحة العامة  ؛ؿيقياإلى تح
في الدمصة يكػف القخار  االنحخاؼ، كعميو ففي حالة كاستسخار بانتطاـ ةالعام السخافقسيخ 

خ خض السدصا غخضا مغايخا لمغمغ كرائو  استيجفتسميسا في بعس عشاصخه، لكغ اإلدارة 
  .2ليا

 هذا العيب بما يلي:ز يتمي  َذشاف فٙ اعزؼًبل انغهطخ: خظبئض ػٛت اال -1

إلى الصبيعة كمخد ذلظ  :لإللغاء احتياشيوجو  الدمصة استعسالفي  االنحخافعيب  -
يعشي الشفدية ليحا العيب؛ كصعػبة ميسة القاضي في إثباتو، كالقػؿ بأناو عيب احتياشي 

 . 3اقي العيػب األخخػ إذا لع يتسكغ مغ تمسذ ب إالا أف القاضي ال يمجأ إليو 

القاضي بو  يقزي فبل :شطام العامالالدمصة ليذ مغ  استعسالفي  االنحخاف بعي -
عيب  مغ تمقاء نفدو، بل لمصاعغ أف يتسدظ بو، كقج نادػ بعس الفقياء بزخكرة جعل

                                                             
بحزػر الجائخة  (ش.ط)ضج (ر.ع) في قزية 20/11/2000الرادر بتاريخ ، 757فيخس  ،مجمذ الجكلة قخار -1

السدتأنف استفاد في  حيث أن  حيث جاء في حيثياتو: " السػضػع ) عيب مخالفة القانػف(، ،الكاليتػس لبمجيةالحزخية 
... وأن رخرة البشاء  بمجيار البشاء الحاتي مغ قصعة أرض بسػجب عقج اتخح حدب مجاولة السجمذ الذعبي الإش

حيث أن البمجية مشحت نفذ األرض لمسدتأنف عميو وذلظ، بسػجب السقخر ... حيث أن السقخر  قجمت ليحا الغخض.
صة اإلدارية، والسكخس بسػجب العقج السصعػن ؼيو اتخح خخقا لمحق السعتخف بو لمسدتأنف مغ شخف نفذ الدم

خ مغ الػضعية القانػنية لمسدتأنف عمى قصعة األرض السسشػحة، . وبسا أنو ال يػجج أية واقعة أو سبب غي  ..اإلداري 
قخار غيخ  ،فإن حقو لع يتع السداس بو والسقخر يدتػجب اإلبصال ألنو حخر دون مخاعاة السبادئ العامة لمقانػن"

 .73، ممحق رقع 646، ص6، ج6778لسشتقى في قزاء مجمذ الجكلة، ا ، السخجع:مشذػر
 .630ص -6767/6766محاضخات في السشازعات اإلدارية، كمية الحقػؽ، جامعة الجدائخ، : أبػ حسيجة عصا هللا -2
، فخع االنحخاؼ في استعساؿ الدمصة في القخارات اإلدارية، محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ في القانػف  :دادو سسيخ -3

  .66، ص6766تحػالت الجكلة، جامعة مػلػد معسخؼ، تيدؼ كزك، 
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الدمصة مغ الشطاـ العاـ، حتى يتدشى لمقاضي اإلدارؼ أف يثيخه مغ  استعساؿفي  االنحخاؼ
كتججر اإلشارة إلى أنو  ،فدو، كذلظ نطخا لمخصػرة التي يتسيد بيا ىحا العيبتمقاء ن
 يديل عميوالقاضي اإلدارؼ الجدائخؼ  فإفا  ق.إ.م.إمغ  860 لشز السادة كاستشادا

 استجعاءالدمصة مغ تمقاء نفدو، كػنو يسمظ سمصة  استعساؿفي  االنحخاؼلترخيح بعيب ا
 .1رجل اإلدارة كالتحقيق معو

 القزاء اإلدارؼ عمى أفا في  ادتقخا إذا كاف م :االستثشائيةعيب ال تغصيو الطخوف  ىػ - 
السحل(؛  الذكل كاإلجخاءات، االختراص،عجـ عيػب )تغصي  االستثشائيةة الطخكؼ نطخيا 

الػاضح  إذالدمصة،  استعساؿفي  االنحخاؼبالشدبة لعيب الدبب كعيب  فإفا األمخ يختمف
السذخكعية ال تتػافخ في  اتداعحكسة  ذلظ أفا  د، كمخ ساا مشييا صي أغىحه الشطخية ال ت أفا 

، االستثشائيةكمييسا، فاإلدارة كإف كانت في حاجة إلى سمصات كاسعة في ضل الطخكؼ 
ى القخارات تبشت أفقخاراتيا يجب أف تكػف دائسا صحيحة، فبل يجػز ليا  أسباب فإفا 

 فادح في الػصف القانػني، كسا أفا اإلدارية عمى كقائع ليذ ليا كجػد أك مذػبة بخصأ 
ال السرمحة العامة، كىحا يجب أف تدتيجؼ أكا  ةالدمصات الػاسعة التي تتستع بيا اإلدار  جلا 

د القزاء اإلدارؼ في ضخكرة تػافخه، كيجب أف ىػ اليجؼ العاـ، الحؼ يجب أف يتذجا 
كىػ اليجؼ  ،سجتسع، لمسحافطة عمى كياف الاالستثشائيةالطخكؼ  دفع تدتيجؼ بعج ذلظ

في  االنحخاؼفإذا أخمت اإلدارة بيحيغ اليجفيغ كاف ترخفيا مذػبا بعيب  ،الخاص
 .2ججيخا باإللغاءك  ،الدمصة استعساؿ

 يأخح ىحا العيب في الػاقع الرػر التالية: :ةبالسلط االنحرافمظاهر  -2 

 كيعشي ذلظ أف تدتيجؼ الدمصةالرػرة األولى: البعج عغ السرمحة العامة:  -  

                                                             
"يجػز لتذكيمة الحكع أو القاضي السقخر الحي يقػم بدساع الذيػد، مغ ؽ.إ.ـ إ عمى ما يمي:  860تشز السادة  -1

شمب  كسا يجػز أيزا سساع أعػان اإلدارة، أو -أن يدتجعي أو يدسع تمقائيا إلى أي شخز يخى سساعو مفيجا. 
 ".حزػرىع لتقجيع اإليزاحات

 .61السخجع الدابق، ص :دادو خسسي-2
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عغ غخض السرمحة العامة في  ماتسااإلدارية السخترة تحقيق غخض أك أغخاض بعيجة 
خاصة لمدمصة مرجرة القخار مثل: أغخاض تحقيق  استيجاؼمفيـػ القانػف اإلدارؼ، بل 

الدياسي أك السعارضةػ كاإلثخاء أك الخبح غيخ  كااللتداـكالػالء  كاالنتقاـالسحاباة 
 .1... الخالسذخكع

أف تمتـد  ىحه القاعجةتعشي : مخالفة قاعجة تخريز األىجاف ة الثانية:الرػر  -  
 ىجؼع في حالة أكجب عمييا إصجار قخار لتحقيق دىا السذخا اإلدارة باألىجاؼ التي يحجا 

ط اإلدارؼ التي يجب أف تدتيجؼ حفع الشطاـ بكالسثاؿ البارز عمييا قخارات الز، دمحجا 
 . 2الثبلثالعاـ بعشاصخه 

ذلظ سيؤدؼ إلى  مصة، فإفا في الدا  االنحخاؼاألخيخ أنو في حالة تحقق عيب  نذيخ في  
إلغاء القخار السعيب سػاء كاف إلغاء إدارؼ أك قزائي، إضافة إلى تػؾيع العقػبات 

كتصبيقا  ،3مغ الجستػر 22لمسادة  احتخاماخز مرجر القخار كذلظ ذا الالسبلئسة عمى 
636-44مغ السخسـػ رقع  5لمسادة 

  ؼ يشطاع العبلقة بيغ اإلدارة كالسػاشغ.الح 4

اقة رقابة القاضي اإلدارؼ عمى مجػ سبلمة ركغ اليجؼ تبقى مغ السياـ الذا  الػاقع أفا   
تجاكز رقابة السذخكعية ي الرجدالقاضي بيحا  " أفا ريػػ ى، حيث يخػ الفؿيو "5كالعديخة

ز السدتسخ لعيب كالتقما  االنحدارليقـػ بتقجيخ "األخبلؽ اإلدارية"، كىػ ما يتجمى في 

                                                             
 .647القانػف اإلدارؼ، السخجع الدابق، ص :عسار عػابجي 1
 .660-661السخجع الدابق، ص  :دمحم جسال الحنيبات -2
ف في استعسال يعاقب القانػن عمى التعد" :6761التعجيل الجستػرؼ لدشة مغ  24السخقسة بالخقع  22تشز السادة  -3

 الدمصة".
 "يتختب عمى كل  عمى ما يمي: السشطع لمعالقات بيغ اإلدارة والسػاشغ  131-88مغ السخسـػ رقع  5تشز السادة  -4

ف في مسارسة الدمصة تعػيس وفقا لمتذخيع السعسػل بو دون السداس بالعقػبات الجدائية والسجنية والتأديبية تعد  
 ".التي يتعخض ليا الستعدف

 .375، صالسخجع الدابقدعػػ اإللغاء،  : صغيخ بعميدمحم -5
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  .1ئللغاءلبالدمصة كػجو  االنحخاؼ

، لجعػػ اإللغاء كبيخا أكلى اىتساما ؼ قجع الجدائخ السذخا مغ خبلؿ ما سبق نبلحع أفا   
الكبيخ ليحه الجعػػ مغ شخؼ الستقاضيغ، كيطيخ  كاالستعساؿالػاسع  لبلنتذاركىحا نطخا 

       ع ليحه الجعػػ.يا السذخا لتي خرا حكاـ امغ خبلؿ القػاعج كاأل االىتساـىحا 

 :الثانيسصمب ال

 وفحز مذخوعية القخارات اإلدارية بتفديخالستعمقة  ى الجعاو 

بربلحية إلغاء القخارات كقاضي درجة أكلى كأخيخة مجمذ الجكلة  اختراصإلى جانب  
الستعمق  مغ قانػف اإلجخاءات السجنية السمغى، كالقانػف العزػؼ  لو كلا ػا خفقج  ،اإلدارية

 ػ الفرل في دعاك  اختراصبسجمذ الجكلة، كأخيخا قانػف اإلجخاءات السجنية كاإلدارية 
كذلظ لسا تكػف صادرة مغ ىيئات إدارية  ؛اإلداريةتفديخ كفحز مذخكعية القخارات 

 مخكدية.

السذػبة ف مجمذ الجكلة بسيسة الؿياـ بتفديخ القخارات اإلدارية السخكدية كما       
بفحز تمظ القخارات كتقجيخ مجػ  اختراصو(، إضافة إلى لفخع األولا)بالغسػض 
القزائية كقاضي درجة أكلى  تو، ككل ذلظ في إشار مسارس(الفخع الثاني)مذخكعيتيا 

 ، فيل ذلظ يؤثخ عمى فعالية دكره القزائي؟كأخيخة
 :انفشع األٔل

 (.Recours en interprétation) دػٕٖ انزفغٛش

 901الدالفة الحكخ، ككحا السادة  76-94)ؽ.ع( مغ  09ية مغ السادة نالت الفقخة الثخػا   
ة بتفديخ القخارات كنيائيا في الصعػف الخاصا  ابتجائيا.إ لسجمذ الجكلة الفرل ـمغ ؽ.إ.

 .مجمذ الجكلة اختراصالتي تكػف نداعاتيا مغ 

                                                             
1- De Laubadaire (A), Venezia (J.C), Gaudemet (y), traité de droit administratif, L.G.D.J, Paris, 

p584. 
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ستجا فساذا نعشي بجعػػ التفديخ، كما ىػ مجاليا كشخكط رفعيا؟ ثع إلى أؼا مجػ ي  
 اختراص مجمذ الجكلة االبتجائي الشيائي بشطخ ىحه الجعػػ؟

 ٔخظبئظٓب:رؼشٚف انذػٕٖ انزفغٛشٚخ  -أٔال

تمظ العسمية العقمية السشطسة بػاسصة مشاىج كأساليب كتقشيات  اصصبلحاالتفديخ يعشي   
كبياف معشى صحيح لترخؼ قانػني أك لقاعجة قانػنية أك  استخخاجبيجؼ  ،عمسية محجدة

 .1معيغ برػرة كاضحة كسميسة صصبلحال

يا عبارة عغ شمب يقجمو ا عغ دعػػ التفديخ اإلدارية، ؼيسكغ تحجيج معشاىا بأنا أما   
كغامس إلى ىيئات القزاء اإلدارؼ لمؿياـ  مبيعصاحب الحق في تفديخ قخار إدارؼ 

د تتسيا ك  ،2ة لمقخار اإلدارؼ السصعػف ؼيو بالغسػض كاإلبياـبذخح كتفديخ السعاني الخؽيا 
 يمي: دعػػ التفديخ اإلدارية بجسمة مغ الخرائز تتسثل ؼيسا

فيي ليدت بتشطيع إدارؼ  تعتبخ دعػػ التفديخ اإلدارية دعػػ قزائية محزة، كمغ ثعا  -
 س الشطخ عغ الجية التي قامت بتحخيكيا.غ، كىحا بمجخد دفع قزائييا ليدت كسا أنا 

يا تختز بالجانب السػضػعي لئلدارة ألنا  السػضػعية العيشية، ػ ىي دعػػ مغ الجعاك  -
الغامس كالسبيع، كال تشرب عمى  كالستسثل في العسل كالترخؼ القانػني اإلدارؼ 

ق أىجافا عامة في الغالب كذلظ بالخغع يا تحقا كمغ جية أخخػ ألنا ، الدمصات التي أصجرتو
فيي في ، الذخريةرافعيا يدتيجؼ بالجرجة األكلى حساية حقػقو كمرالحة  أفا مغ 

األخيخ ستؤدؼ إلى الكذف عغ السعشى الحؿيقي كالرحيح لمعسل القانػني اإلدارؼ 
، بسا يحقق العجالة كتفديخ كااللتداماتالغامس برػرة تػضح السخاكد القانػنية كالحقػؽ 

 .3كتصبيق القانػف كاألعساؿ اإلدارية تفديخا كتصبيقا سميسيغ

تفديخ بإعصاء السعشى الحؿيقي ال ػ عػ تقييج كتقميز سمصة القاضي اإلدارؼ في د -
                                                             

1
 .667، ص6776قزاء التفديخ في القانػف اإلدارؼ، دار ىػمة، الجدائخ،  :عسار عػابجي - 

2
 - DEBBASH CHARLES , Contentieux administratif, Dalloz, Paris, 1975, p635. 

3
 .666قزاء التفديخ في القانػف اإلدارؼ، السخجع الدابق، ص :عسار عػابجي - 
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رفع الغسػض كإزالة اإلبياـ عشو دكف أف يكػف لو حق ك ػف ؼيو، عكالرحيح لمقخار السص
ليذ مغ حق  أناوالبحث عغ مجػ شخعية القخار السصعػف ؼيو بسػجب ىحه الجعػػ، 

ت الجعػػ ىي دعػػ تفديخ كليد إلغاء القخار محل دعػػ التفديخ، ألفا  خقاضي التفدي
 .1دعػػ إلغاء

 ىامعطع مرادر  في نطاميا القانػني، ألفا  تةدعػػ التفديخ اإلدارية ىي دعػػ قزائية بح -
الجعػػ أك ما يتعمق  القزاء اإلدارؼ، سػاء ؼيسا يتعمق بشذأة ككجػد ىحه كابتكارىي مغ إنذاء 

السختز،  كشكميات تقجيسيا لمقزاء إجخاءاتلقبػؿ الجعػػ، ككحا  الذكميةبقػاعج الذخكط 
ادر بذأنيا كحتى آثاره كشبيعة الحكع الرا  ،فييا تا الب ةفزبل عمى قػاعج كأساليب كيؽي

 .2قزائية في كجػدىا كفي نطاميا القانػني أصبل ىجه الجعػػ كانت  كمغ ثعا ؛ القانػنية
 ششٔؽ لجٕل دػٕٖ انزفغٛش أيبو يجهظ انذٔنخ: -ثبَٛب

ال بتػافخ مجسػعة مغ الذخكط ذات شابع ال تقبل دعػػ التفديخ أماـ مجمذ الجكلة إ  
 كقانػني، كالستسثمة ؼيسا يمي:  قزائي

 :محل الصعغ -الذخط األول

سا تشرب فقط عمى القخارات دعػػ التفديخ التي تخفع أماـ مجمذ الجكلة إنا  القاعجة أفا   
، دكف سػاىا مغ 76-94مغ القانػف العزػؼ  09لػاردة بالفقخة األكلى مغ السادة ا

 ادرة مغ غيخ الجيات الػاردة بتمظ الفقخة.ارات األخخػ الرا القخ 

مجمذ الجكلة بتفديخ القخارات اإلدارية  اختراصالحكخ عمى  الدالفة 901جت السادة أكا  
القخارات الرادرة عغ الدمصات اإلدارية السخكدية أؼ ىي التي تقبل الصعغ باإللغاء أمامو، 

 السيشية الػششية.كالييئات العسػمية الػششية كالسشطسات 

 ـحكاأيزا في دعاكػ التفديخ الستعمقة بالقخارات كاأل مجمذ الجكلة أماا في فخندا فيشطخ  

                                                             
1
 .666الػسيط في السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص :دمحم صغيخ بعمي - 

2
 .663دابق، صقزاء التفديخ في القانػف اإلدارؼ، السخجع ال :عسار عػابجي - 
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الرادرة عغ السحاكع اإلدارية، كقج سايخه مجمذ الجكلة الجدائخؼ في ذلظ مغ خبلؿ بعس 
حيشسا نز في  االتجاهقانػف اإلجخاءات السجنية كاإلدارية الججيج ذىب في ىحا  كسا أفا ، قخاراتو
ع دعػى تفديخ األحكام ويفرل فييا وفقا لألشكال واإلجخاءات السشرػص خفت "يمي:  عمى ما 965السادة 

 -" نججىا تشز عمى ما يأتي: 285 كبالخجػع إلى السادة، "مغ ىحا القانػن  285عمييا في السادة 
 ية القزائية التي أصجرتو.الج اختراصتحجيج مزسػنو، مغ  أو وتفديخ الحكع بغخض تػضيح مجلػل ن  إ
ل الجية ريقجم شمب تفديخ الحكع بعخيزة مغ أحج الخرػم أو بعخيزة مذتخكة مشيع وتف - 

 .بالحزػر" تكميفيع القزائية بعج سساع الخرػم أو بعج صحة

و يخخج مغ دائخة ىحه الجعػػ، تفديخ الرفقات العسػمية أك أؼ ترخفات كعميو فإنا  
 .1ؿ بو في مجمذ الجكلة الفخنديأخخػ، خبلفا لسا ىػ معسػ 

  :الغسػض واإلبيام -الذخط الثاني

قزائيا كاف  -شبيعة دعػػ التفديخ كخرػصيتيا تتصمب في القخار السصمػب تفديخه  إفا  
مى حقػؽ كمرالح األفخاد كيثيخ نداعات سػاء عخ ا يؤثا مسا  ؛الغسػض كاإلبياـ -إدارياأك 

ا كاف ذعغ إقائسة بيشيع، فبل يقبل ىحا الصا  عشج تصبيقو أك بسشاسبة خرػمات قزائية
 .2ذ في معشاهبل أؼا  القخار السصمػب تفديخه كاضحا ال يثيخ

  ي قائع:وجػد نداع جج   -الذخط الثالث

فعمي بيغ ك كجػد نداع ججؼ ضخكرة  إضافة إلى الذخكط الدابقة،لقبػؿ دعػػ التفديخ يذتخط  
و يسكغ كيخػ بعس الفقياء أنا ، 3ػض القخارنطخا لغسكديا األشخاؼ، لع يتسكغ مغ تدػيتو 

كلػ في غياب نداع  ػ رفع مثل ىحه الجعاك  استثشائيةسثمي الجيات اإلدارية السخكدية، برفة سل
 .4لسذاكل قج تشتج مدتؿببل عغ تفديخىا تفادياقائع حػؿ قخار أك عقج إدارؼ، كىحا 

                                                             
  .674الػسيط في السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص :دمحم صغيخ يعمي -1
 .96السخجع الدابق، ص ،الجكلةإجخاءات الخرػمة أماـ مجمذ  :بذيخ دمحم -2

3
 .18، ص6771، دار ىػمة، الجدائخ، 6دكر القاضي اإلدارؼ بيغ الستقاضي كاإلدارة، ط :باية سكاكشي - 

4
 - C. DEBBACH, Contentieux Administratif, Op, p811.  
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قجيع شمب تفديخ قخار بسشاسبة ت مجمذ الجكلةج عمى شخط كجػد نداع قائع كحاؿ، أكا  
 .1 61/75/6991صادر عغ الغخفة اإلدارية لمسحكسة العميا بتاريخ في  قزائي

 :اعغالص   -الذخط الخابع 

لجسيع الجعاكػ القزائية بسا فييا يذتخط لخفع دعػػ التفديخ كسا ىػ الحاؿ بالشدبة   
ابقة  13بقا لشز السادة ش مدتػؼيا لمذخكط القانػنية، أف يكػف الصاعغ دعػػ اإللغاء الدا

مت في إشار دعػػ اإللغاء(. مغ  ؽ.إ.ـ.إ كالستسثمة في الرفة كالسرمحة كاألىمية )فرا

 :السيعاد -الذخط الخامذ

خبلفا لجعػػ اإللغاء السخفػعة أماـ القزاء اإلدارؼ التي يدتمـد رفعيا خبلؿ مجة معيشة   
دة رفع دعػػ التفديخ ال يتقيج بسجة فإفا  ،ياتحت شائمة سقػش إلى  استشادا، زمشية محجا

يا تخمي إلى تػضيح قزائي لقخار إدارؼ أنا  ساسالقزائي كالفقو السقارف، عمى أ االجتياد
 .2ثافمباشخة حق شخؼ  دكف كجػد نداع يسذا 

  رذشٚك دػٕٖ انزفغٛش أيبو يجهظ انذٔنخ: -ثبنثب

 :ىسا ؾ دعػػ التفديخ أماـ مجمذ الجكلة بصخيقيغحخا ت  
 جبشش:انطشٚك انً -1

إدارية(، بحيث تخفع الجعػػ  أكالقزائية )عادية  ػ السعخكؼ في جسيع الجعاك  ىػ  
مباشخة أماـ الجية القزائية السخترة، ؼيكفي تػفخ الرفة كالسرمحة مغ أجل رفع دعػػ 

                                                             
1
قزية:)عارض(ضج: ) قخار إدارؼ(، السػضػع) الصعغ  ،65/78/6773، بتاريخ 012355مجمذ الجكلة، قخار رقع  - 

حيث أن قبػل الصعغ " ...  ؛ كالحؼ جاء ؼيو ما يمي:604، ص6773، 74عجدمجمة مجمذ الجكلة،  التفديخؼ(،
مغ قانػن اإلجخاءات السجنية تابع ليذ فقط لزخورة  274في الفقخة الثانية مغ السادة التفديخي السشرػص عميو 

تفديخ قخار أو عقج إداري فرال أي إلزالة التباس أو غسػض بل أيزا لزخورة وجػد نداع قائع وحالي يدتػجب فزو 
  مغ خالل التفديخ السصالب بو ...

نداع قائع وحال يتػؾف فزو عمى التفديخ السصالب بو مسا يتعيغ حيث أنو وأخيخا فإن العارض ال يثيخ وجػد أي  -
 القػل بعجم قبػل شعغ التفديخ السقجم".

  .696قانػف السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص :رشيج خمػفي -2
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 تفديخ القخار اإلدارؼ أماـ مجمذ الجكلة مباشخة كابتجاء.

  خ(:انطشٚك غٛش انًجبشش )ؽشٚك اإلدبنخ انمؼبئٛ -2 

في  تعشجما يجج القاضي العادؼ نفدو أماـ مدألة تعتخض الب حا الصخيقى ىما جتي   
يا تفديخا أك تقجيخا لرحة العسل اإلدارؼ الستعمق كالتي يتصمب حما  ؛الجعػػ العالقة أمامو

 .1بيا

ائجة في تحخيظ دعػػ التفديخ خيقة الدا يعتبخ رفع دعػػ عغ شخيق اإلحالة القزائية الصا   
إلى حيغ إعصاء السعشى الحؿيقي  ،ؼ إلى كقف الشطخ كالفرل في الجعػػ األصميةكيؤد

القاضي السختز بالجعػػ العامة  بسعشى أفا ، 2كالػاضح لمقخار السصعػف ؼيو بالتفديخ
األصمية، يزصخ إلى التػقف عغ عسمية الشطخ كالفرل فييا، كيقزي بإحالة مدألة 

اإلبياـ، إلى جية مجمذ الجكلة كييئة مخترة القخار اإلدارؼ السجفػع ؼيو بالغسػض ك 
 السعشى الحؿيقي لمعسل اإلدارؼ السجفػع ؼيو بالغسػض. الستخخاجبجعػػ التفديخ 

 عهطبد انمبػٙ فٙ دػٕٖ انزفغٛش انمؼبئٛخ: -ساثؼب

في دعػػ التفديخ في حجكد البحث عغ السعشى  مجمذ الجكلة تشحرخ سمصات قاضي  
 السصعػف كالسجفػع ؼيو بالغسػض كاإلبياـ ترخاؼ القانػنيلمحيح كالرا  كالخفي، الحؿيقي

 3كالكذف كاإلعبلف عغ ذلظ في حكع أك قخار قزائي حائد لقػة الذيء السقزي بو
ائجة في مجاؿ تفديخ القانػف، كىػ ما يقتزي ة الدا شبقا لمقػاعج التقشية كالفشيا  كيكػف ذلظ

قاضي  كمغ ثع فإفا ؛ عمـػ المغة اإللساـ بعمع مرصمحات القانػف، كما يختبط بو مغ
 ج بزػابط معيشة البج مغ احتخاميا كىي:التفديخ مقيا 

                                                             
1
، 6778، مدؤكلية الدمصة العامة، د.ب.ف -القانػف اإلدارؼ العاـ، الكتاب الثاني: القزاء اإلدارؼ  :فػزت فخحات - 

 . 696ص
2
 .696، ص نفدوالسخجع  - 

3
) ش.ع( كمعو ضج ) كزارة التعميع العالي(،  ، قزية6777-76-36، صادر بتاريخ 37قخار مجمذ الجكلة، فيخس  - 

 .04ممحق رقع السػضػع) دعػػ التفديخ لقخار قزائي(، غيخ مشذػر، 
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 عجـ البحث عغ مجػ شخعية القخار السصعػف ؼيو بسػجب دعػػ التفديخ. - 

 .1دعػػ إلغاء تعػػ ىشا ىي دعػػ تفديخ كليدالجا  لو أف يمغي القخار، ألفا  ال يحقا  - 

عغ السباشخ، أك إلى ديخ إلى رافع الجعػػ في حالة الصا غ القخار القزائي بالتفأف يبما  - 
زح الجكر الجػىخؼ لمقاضي كىكحا يتا ؛ 2الجية القزائية في حالة اإلحالة القزائية

 اإلدارؼ محلا الصعغ بالتفديخ. في تفديخ القخارالجكلة(  )مجمذاإلدارؼ 

ة الذيء السقزي تتع عسمية التفديخ أماـ مجمذ الجكلة بسػجب قخار مغ شخفو حائد لقػ  
حخيظ، تدتأنف كتػاصل عسمية الشطخ بو، كبعج تبميغو إلى السعشي حدب شخيق التا 

بالخزػع لسشصػؽ قخار مجمذ الجكلة بذأف  االلتداـكالفرل في القزية األصمية، مع 
 .3تفديخ القخار محل اإلحالة

 :انفشع انثبَٙ

 .اخزظبص يجهظ انذٔنخ ثذػٕٖ رمذٚش انًششٔػٛخ

ونيائيا  ابتجائيامجمذ الجولة يختز '' : عمى أفا  76-94)ؽ.ع( رقع مغ 09ة تشز الساد  
الصعػن الخاصة بتقجيخ مجى شخعية القخارات التي تكػن نداعاتيا مغ اختراص مجمذ  -بـــ:

القخارات اإلدارية عشج صجكرىا مغ مختمف األشخاص اإلدارية العامة،  فا إحيث ؛ ''الجولة
عية، لحلظ كججت دعػػ تقجيخ السذخكعية التي تخفع أماـ قج تكػف مذػبة بعجـ السذخك 

 القزاء اإلدارؼ مغ أجل فحز مجػ مذخكعية القخارات اإلدارية.

فسا ىي شخكط رفع ىحه الجعػػ؟ ككيف يتع تحخيكيا؟ ثع ما مجػ اختراص مجمذ  
 الجكلة بالفرل فييا؟

                                                             
1
 .666الدابق، ص السخجع  الػسيط في السشازعات اإلدارية،: دمحم صغيخ بعمي - 

2
 .696السخجع الدابق، ص اختراص القزاء اإلدارؼ في الجدائخ،  :عسخ بػجادي - 

3
 .666ص السخجع الدابق، الػسيط في السشازعات اإلدارية،  :دمحم صغيخ بعمي - 
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 ٔخظبئظٓب: رؼشٚف دػٕٖ رمذٚش انًششٔػٛخ -أٔال

تخفع مباشخة أك عغ شخيق اإلحالة  ،دعػػ قزائية إدارية يخ السذخكعيةتعتبخ دعػػ تقج  
القزائية أماـ ىيئات القزاء اإلدارؼ السخترة عزػيا كمػضػعيا، كتتفق مع دعػػ 

القخارات اإلدارية الرادرة مغ الدمصات اإلدارية  اإللغاء كدعػػ التفديخ في كػنيا تخد ضجا 
كتيجؼ ىحه الجعػػ ؛ 1، كالسشطسات السيشية الػششيةالسخكدية كالييئات العسػمية الػششية

عية القخار اإلدارؼ السصعػف ؼيو ك ذخ مإلى الكذف كاإلعبلف القزائي الخسسي عغ مجػ 
ىحه الجعػػ تتسيد بجسمة مغ الخرائز نحكخىا  كبحلظ فإفا ، عية القانػنيةك ذخ سبتقجيخ ال
 ؼيسا يمي:

خ عغ الجية التي تقـػ بتحخيكيا، كىي إنايا دعػػ إدارية قزائية بحتة، بغسا الشط - 
 شخيقة قزائية تقتزي ضخكرة إتباع إجخاءاتيا بالتصبيق.

 .2دعػػ تقجيخ السذخكعية ىي دعػػ مػضػعية - 

كىػ الصخيق الدائج كالسصبق في كل  ،ؾ ىحه الجعػػ بصخيقتيغ: الصخيق السباشختحخا  - 
تي تدمكيا كسا سبق اإلشارة إليو الجعاكػ اإلدارية، أك عغ شخيق اإلحالة القزائية، كال

 .3القخارات اإلدارية السبيسة دعػػ التفديخ ضجا 

القاضي  اإلدارؼ، كبحلظ فإفا  رىجؼ ىحه الجعػػ ىػ فحز مجػ مذخكعية القخا - 
بيحا األساس، كعجـ الخخكج عشو إلى عسمية اإلبصاؿ أك الترحيح  بااللتداـالسختز مقيج 

بإعصاء تذخيز لمعيب في أركاف القخار  االلتداـميو مثبل بتغييخ أحج األركاف، بل ع
سا إلى ترخيح القاضي اإلدارؼ . فيي شعغ ال يتعجػ إلى اإللغاء، كإنا 4اإلدارؼ فقط

 .5بسذخكعية أك عجـ مذخكعية القخار السصعػف ؼيو فقط

                                                             
1
 .696السخجع الدابق، ص اختراص القزاء اإلدارؼ في الجدائخ،  :عسخ بػجادي - 

2
 - GUGLIELMI J.GILLES, Cours de droit administratif, France, 2004, P 13. 

3
 .696-696السخجع الدابق، ص ص اختراص القزاء اإلدارؼ في الجدائخ، : عسخ بػجادي - 

4
 - R.ODENT, Contentieux administratif, Paris, Courts I.E.P, 1964-1965 , P 520. 

5
 - GUGLIEMI  J.GILLES , Op-Cit, P 13. 
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 ششٔؽ لجٕل دػٕٖ رمذٚش يذٖ انًششٔػٛخ: -ثبَٛب

 بتػافخ مجسػعة مغ الذخكط لجكلة إالا ال تقبل دعػػ تقجيخ السذخكعية أماـ مجمذ ا
 :كىي

 :محل الصعغ -الذخط األول 

 أفدعػػ تقجيخ السذخكعية التي تخفع أماـ مجمذ الجكلة،  فيالقاعجة العامة تقتزي   
 تشرب فقط عمى القخارات التي ترمح ألف تكػف محبل لجعػػ اإللغاء أمامو.

الصعػف الخاصة بتقجيخ مذخكعية القزائي بالشطخ في  االختراصتػزيع  ىكحا فإفا ك   
القخارات اإلدارية يبقى قائسا، كسا ىػ الحاؿ في دعػػ اإللغاء عمى أساس السعيار 

 العزػؼ.

اختراص مجمذ الجكلة ابتجائيا كنيائيا بالصعػف الخاصة بتقجيخ  فإفا  عميو،ك   
ية، أك السذخكعية، يخد عمى القخارات اإلدارية الرادرة عغ الدمصات اإلدارية السخكد 

مغ ؽ.ع  1ف/09لمسادة الييئات العسػمية الػششية أك السشطسات السيشية الػششية، شبقا 
 مغ ؽ إ ـ إ. 901لسجمذ الجكلة كالسادة 

 :الصاعغ -الذخط الثاني  

يذتخط في الصاعغ في دعػػ تقجيخ السذخكعية، ما يذتخط عسػما في كل الجعاكػ،   
، أؼ اشتخاط الرفة كاألىمية بالتفريل لغاءكىػ ما تع التعخض لو في إشار دعػػ اإل

 .1كالسرمحة

 :عخيزة الجعػى  -الذخط الثالث  

 تشصبق عمييا نفذ الذخكط الستعمقة بعخيزة دعػػ اإللغاء.  

 :السيعاد -الذخط الخابع 

                                                             
1
 ـ.إ..إ.مغ ؽ 13 السادة - 
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عية ك ذخ مالشرػص الستعمقة بجعػػ تقجيخ  كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لجعػػ التفديخ، فإفا   
 .1غرفعيا بسيعاد معي القخارات ال يتقيج

 :دػٕٖ رمذٚش انًششٔػٛخ رذشٚك -ثبنثب

ارات اإلدارية السصعػف فييا أماـ القزاء خ ؾ دعػػ تقجيخ كفحز مذخكعية القتتحخا   
الصخيق السباشخ كاإلحالة  ؛ أؼاإلدارؼ، بالصخيقيغ نفديسا الستعمقيغ بجعػػ التفديخ

 القزائية.

 انطشٚك انًجبشش:  -1

لعادية الستبعة في الجعاكػ القزائية اإلدارية، إذ يكفي تػفخ الذخكط الصخيقة ا تسثل  
القانػنية في الصاعغ مغ أىمية كصفة كمرمحة، مغ أجل رفع دعػػ تقجيخ مذخكعية قخار 

 إدارؼ أماـ مجمذ الجكلة برفتو قاضي درجة أكلى كأخيخة.

  انطشٚك غٛش انًجبشش )اإلدبنخ انمؼبئٛخ(: -2

مذخكعية قخار إدارؼ التي يتع تحخيكيا بصخيقة مباشخة تكتفي  إذا كانت دعػػ فحز  
دعػػ فحز السذخكعية عغ  فقط باشتخاط تػافخ قخار إدارؼ مذكػؾ في مذخكعيتو، فإفا 

شخيق اإلحالة القزائية، تذتخط إلى جانب القخار اإلدارؼ السذكػؾ في مذخكعيتو، كجػد 
تي كانت أصبل ىي السخترة ، ال2حكع قزائي صادر مغ الجية القزائية السجنية

 بالجعػػ العامة األصمية، كالتي قاـ مغ أجميا الجفع بسجػ السذخكعية في القخار اإلدارؼ 
كيشعكذ الصخيق غيخ السباشخ في تحخيظ دعػػ فحز السذخكعية عمى ضيػر إشكاليغ 

ماميا ا تكػف الجعػػ أماـ السحاكع السجنية، التي يثار أؼيطيخ اإلشكاؿ األكؿ لسا  ؛أساسييغ
 عجـ مذخكعية القخار اإلدارؼ الحؼ أدػ إلى ؾياـ دعػػ السشازعة أماـ القزاء اإلدارؼ.

ا اإلشكاؿ الثاني، ؼيطيخ عشج القاضي الجشائي لسا تصخح أمامو قزية تتعمق بسجػ أما   

                                                             
1
 إ..ـ.إ.مغ ؽ 15ك  14السادة  - 

2
 - GILLES J. GUGLIELMI, Op-Cit, P 12 et 13. 
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 ، كسشحمل ىحيغ اإلشكاليغ ؼيسا يمي:1مذخكعية قخار إدارؼ 
 فٙ انًششٔػٛخ:يذٖ لذسح انًذبكى انًذَٛخ ػهٗ انفظم  -أ

تقجيخ مذخكعية كقاعجة عامة عمى الييئات القزائية الفاصمة في السػاد السجنية  يسشع  
ة تقجيخ مجػ مذخكعية قخار عسميا  ، ألفا 2قخار إدارؼ أثشاء دعػػ تجخل في اختراصيا

يا رتبط حما اإدارؼ ىي بسثابة دعػػ ال تجخل ضسغ اختراص السحاكع السجنية، كإنسا 
، كبالتالي 3زخكرة الؿياـ كالبحث في مجػ قانػنية القخار اإلدارؼ مغ عجمومجنيا فقط ب

جد قزت الغخفة غ عمييا إحالة األمخ عمى القزاء اإلدارؼ السختز، كفي ىحا الرا يتعيا 
 ألفا  ،االختراصالسجنية بالسجمذ األعمى بيجؼ الحكع كتقجيخ السذخكعية بعجـ 

 .4آنحاؾ ة اإلدارية بالسجمذ األعمىبفحز السذخكعية يعػد إلى الغخف االختراص
 يذٖ لذسح انًذبكى انجُبئٛخ ػهٗ رمذٚش انًششٔػٛخ: -ة

و يدسح في بعس الحاالت لمسحاكع الجشائية أف تقـػ عمى عكذ السحاكع السجنية، فإنا   
كت أماميا بالفرل في مشازعات تتعمق بسذخكعية القخارات اإلدارية، التي تشتج عغ دعاكػ حخا 

القاضي  ، فإفا ما ا تثار مذخكعية قخار تشطيسيكلحلظ لسا  ؛رات تشطيسية قانػنيةتتعمق بقخا
قاضي الجعػػ الخئيدية، باإلضافة إلى  يعتبخالقزائي،  االختراصالجشائي كلتستعو بذسػلية 

 .5الصمبات العارضة أك الفخعية، التي يحتج بيا الستقاضػف بسشاسبة تمظ الجعػػ 
 فٙ دػٕٖ رمذٚش انًششٔػٛخ: عهطبد انمبػٙ اإلداس٘ -ساثؼب

القخار مغ حيث األركاف التي يقـػ  زسمصة القاضي السختز في معايشة كفح دتتحجا   
ا إذا كاف مذػب ،السصعػف ؼيو لمفرل في مجػ مذخكعية أك عجـ مذخكعية القخارعمييا، 

                                                             
1
 .656، ص 6775، الجدائخ، 5السشازعات اإلدارية، د.ـ.ج، ط :أحسج محيػ - 

2
 .678السخجع الدابق، ص  :عالم الياس - 

3
 .666السخجع الدابق، ص السشازعات اإلدارية،  :أحسج محيػأنطخ:  - 
 .641، ص 6906، 686، السجمة اإلدارية، رقع 70/67/6907غخفة القانػف الخاص، قخار مؤرخ في  :راجع السجمذ األعمى -4

5
  .663السخجع الدابق، ص السشازعات اإلدارية،  :أحسج محيػ - 
خارات الستخحة قانػنا '' يعاقب كل مغ خالف السخاسيع والقمغ قانػف العقػبات الجدائخؼ عمى أنو:  459تشز السادة  -

 مغ شخف الدمصة اإلدارية إذا لع تكغ الجخائع الػاردة بيا معاقب عمييا بشرػص خاصة''
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 بعيب مغ العيػب أك مخالفة كلػ في ركغ كاحج لمشطاـ القانػني الدائج. 

ة سمصة في إلغاء القخار، ع القاضي السختز في إشار ىحه الجعػػ بأيا يتستا في حيغ ال   
كسا ىػ الحاؿ في دعػػ اإللغاء، كال في تحجيج معشى كاضح لمقخار الغامس كالسبيع، كسا 

 .ىػ الحاؿ في دعػػ التفديخ

يشتيي عسل قاضي مجمذ الجكلة في دعػػ تقجيخ السذخكعية بإصجار قخار حائد لقػة    
 .1.السقزي بو كممـد لمقاضي العادؼالذيء 

 :لثالثا السصمب

 اختراص مجمذ الجولة بالجعػى االستعجالية
اإلدارة مغ  ـاداع مينطخا لؿياـ إشكالية الرخاع بيغ اإلدارة كالسػاشغ، خاصة بالشطخ التا   

 جية كما تتستع بو مغ امتيازات مغ جية أخخػ، فقج نطع القانػف القزاء االستعجالي
كشو سمصة البت كالشطخ في السػاد االستعجالية اإلدارية، كذلظ مغ أجل الػصػؿ الحؼ يس

إلى إقامة كتحقيق تػازف في العبلقة بيغ اإلدارة كالسػاشغ أؼ بيغ السرمحة العامة 
 (.الفخع األول) كالسرمحة الخاصة لؤلفخاد

ي الجعاكػ كتحؿيقا ليحه الغاية مشح مجمذ الجكلة الجدائخؼ اختراص الشطخ كالفرل ف  
 برفتو قاضي درجة أكلى كأخيخة في حجكد ما سسح بو القانػف  ذات الصابع االستعجالي

 . (الفخع الثاني)
 انفشع األٔل:

 يفٕٓو االعزؼجبل انمؼبئٙ ٔأًْٛ زّ فٙ انمبٌَٕ انجضائش٘.

 ، بحيث أفا .إ.ـ.إة قزاء االستعجاؿ اإلدارؼ، كتعاضع دكره بعج صجكر ؽزحت أىسيا اتا   
عمى  جخاءات السدتحجثة في ىحا القانػف ىي اإلجخاءات الستعمقة باالستعجاؿ،أىع اإل

                                                             
1
 .660السخجع الدابق، ص الػسيط في السشازعات اإلدارية،  :دمحم صغيخ بعمي - 
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غ تسكا الحؼ لع  السجنية السمغى اإلجخاءات ما كاف عميو ىحا األخيخ في ضل قانػف  عكذ
 مغ مػاجية عجد مغ حاالت االستعجاؿ التي تعخض عميو. اإلدارؼ  القاضيقػاعجه 

ذلظ  ؛اما في مدار القانػف اإلدارؼ في الجدائختعتبخ ىحه اإلجخاءات الججيجة تقجما ى  
ز صبلحيات القاضي اإلدارؼ في اتخاذ التجابيخ البلزمة التي تفخضيا حالة يا تعدا نا أل

 :ح ذلظ أكثخ مع العشاصخ التي سشعخضيا ؼيسا يميكسشػضا  1االستعجاؿ
 فٙ رؼشٚف لؼبء االعزؼجبل: -أٔال

سانات كالسػاعيج السشاسبة إلثبات ـ الزا كاف حدغ سيخ القزاء يدتػجب مشح الخرػ  إذا 
عػػ خ الفرل في الجا يصػؿ أمج التقاضي كيتأخا قج  إناوعػنو، أك لتقجيع دفاعيع، فما يجا 

بحيث يكػف التأخيخ سببا في اإلضخار بسرالح الخرـػ  ؛ةء الشيا لسساشمة الخرع سيا 
غ، أنذأ السذخع نطاـ ػفيق بيغ اليجفيى يتع التا كحتا  كمغ أجل ذلظ ؛ضخرا ال يسكغ تبلؼيو

ف السذخع الجدائخؼ لع يقجـ تعخيفا كاضحا لمسقرػد مغ فإا ، كلئلشارة .2جلالقزاء السدتع
 .نرػص ؽ.إ.ـ.إت اإلشارة إليو فقط بسرصمحات متشاثخة عبخ االستعجاؿ، بل تسا 

عسل فو بأنو: "اختمفت كتبايشت التعاريف التي قيمت في قزاء االستعجاؿ، فيشاؾ مغ عخا   
الغخض مشو الفرل بأقرى سخعة مسكشة وبصخيقة مؤقتة في األمػر السدتعجمة التي يخذى  ،ئيقزا

ض في حكسو ألصل الحق، وال يقي ج حكسو ىحا قاضي السػضػع عمييا مغ فػات الػقت بذخط أال يتعخ  
 .3"عشج عخضو عميو

ا نتج عغ سحالة االستعجاؿ تتحقق كما  ىشاؾ مغ ربط االستعجاؿ بعشرخ التأخيخ، أؼ أفا ك  
 Laحيث جاء في قامػس  ؛أخيخ في الفرل في الشداع ضخرا يمحق أحج األشخاؼالتا 

                                                             
1
 66ك  67ػششي بتاريخ "الججيج في القزاء االستعجالي في السػاد اإلدارية"، أشغاؿ السمتقى ال :بغ ناصخ دمحم - 

 .  PDF، 83ص، كاإلدارية، كمية الحقػؽ، كىخاف ، التصػرات كالسدتججات في قانػف اإلجخاءات السجنية6779جانفي 

2
 . 698، ص6995القانػف القزائي الجدائخؼ، د. ـ.ج، الجدائخ،  :الغػثي بغ ممحة - 

3
 . 654، ص6766الخمجكنية، الجدائخ، دراسة مقارنة، دار شخح السشازعات اإلدارية،  :فخيجة حديغ - 
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rousse  1تأخيخ" ل أي  الحالة التي ال تتحس  االستعجاؿ ىػ " أفا. 
ل تأخيخا، تي ال تتحس  خورة ال  الز  ىػ  كسا يمي: " (أميشة الشسخاالستعجاؿ كحلظ ) فتعخا   

قائو رفع الجعػى بالصخيق السعتاد حتى مع في في ات  و الخصخ السباشخ الحي ال يكأو أن  
كتقػؿ في تأكيج فكخة كػف القزاء السدتعجل ىػ قزاء مؤقت ال  ،2تقريخ السػاعيج"

ومغ مقتزاه إسعاف الخرػم بأحكام سخيعة قابمة لمتشفيح الجبخي  يسذ بأصل الحق:"
 .3"ىحه األحكام تزع الخرػم في مخكد مؤقت ريثسا يفرل في أصل الحق

"الخصخ السحجق بالحق السخاد السحافطة عميو، والحي  فو كسا يمي:" فقج عخا "راتبا األستاذ أما   
  .4يمتدم دورة بدخعة ال تكػن عادة في التقاضي العادي ولػ قرخت السػاعيج"

" الحؼ يقػؿ عغ القزاء Merignhacنجج أيزا مغ التعاريف الفقيية، تعخيف األستاذ " 
جخاء يكػن اليجف مشو الفرل بأقرى سخعة مسكشة في القزايا إ ":وأنا  االستعجالي

بتشفيحىا ولكغ  السدتعجمة، وفي الحالة التي تثيخ فييا الدشجات واألحكام إشكاالت تتعمق
 ".بصخيقة مؤقتة دون السداس بأصل الحق فقط

فت القزاء تي عخا قس السرخية الا القزائية نجج تعخيف محكسة الشا  التعاريف مغ 
عػى السدتعجمة عمى تػافخ يقػم اختراص القزاء السدتعجل بالج   كسا يمي:" السدتعجل

الخصخ واالستعجال الحي يبخر تجخمو إلصجار قخار وقتي، يخاد بو رد عجوان يبجو لمػىمة 
 ،5"فات الػقت األولى أن و بغيخ حق  ومشع خصخ ال يسكغ تجاركو أو يخذى ضياعو إذا ما

                                                             
1
 - SOPHIE OVERNEY," le référé suspension et le pouvoir de régulation du juge ", A.J.D.A , n°9, 

20 septembre 2001, p 6-7.  
لدياسية،ع ، السجمة الشقجية لمقانػف كالعمـػ ا"اختراص مجمذ الجكلة في السادة اإلدارية االستعجالية" :عسخ بػجادي -2
 . 97، ص6770جامعة مػلػد معسخؼ، تيدؼ كزك،  ،1
 . 695السخجع الدابق، ص :الغػثي بغ ممحة -3

 . 699صالسخجع الدابق، ، اختراص القزاء اإلدارؼ في الجدائخ :عسخ بػجادي -4

جدائخؼ، السجمة رقابة القزاء االستعجالي قبل التعاقجؼ في مجاؿ الرفقات العسػمية في التذخيع ال :سمػى بداحي -5
 . 36، ص6766، الثالثةخحساف ميخة، بجاية، الدشة جامعة عبج ال ،6عجداألكاديسية لمبحث القانػني، 
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 .1القزائية نججىا ال تعخؼ االستعجاؿ تعخيفا دؾيقا إالا أنو بالخجػع إلى القخارات

السذخع حاكؿ تعخيف االستعجاؿ مغ خبلؿ بعس  بالعػدة إلى القانػف الجدائخؼ، نجج أفا  
919حيث يذيخ في السادة  ؛عة عمى بعس السػاد في ؽ.إ.ـ.إالسرصمحات الستشاثخة كالسػزا 

2 

لى كػف ضخكؼ االستعجاؿ تكػف يذيخ إ 920مشو عمى االستعجاؿ الفػرؼ، كفي السادة 
مختبصة بالحخيات األساسية السشتيكة مغ األشخاص السعشػية العامة، أك الييئات اإلدارية التي 
يختز بيا القزاء اإلدارؼ أثشاء مسارسة سمصاتيا، متى كانت ىحه االنتياكات تذكل مداسا 

لة االستعجاؿ القرػػ، يحجاد حا 921السادة  ، ليحجد في3خصيخا، كغيخ مذخكع بتمظ الحخيات
 . 4عجؼ أك االستيبلء، أك الغمق اإلدارؼ كيخبصيا بحاالت التا 

إ يسكغ استخبلص التعخيف التالي .ـ.إ.مغ ىحه اإلشارات التي جاء بيا السذخع عبخ مػاد ؽ 
ات األساسية مغ قبل األشخاص اإلدارية السعشػية ىػ نػع مغ االنتياك لمحخي  :" لبلستعجاؿ الفػرؼ 

أو الييئات األخخى التي تخزع الختراص القزاء اإلداري أثشاء مسارسة سمصاتيا لسا تكػن ماسة العامة 
ل القاضي مداسا خصيخا وغيخ مذخوع بتمظ الحخيات مثل التعجي، أو االستيالء أو الغمق اإلداري، فيتجخ  

  .5"خف االستعجاليب لمط  بعج إخصاره باألمخ ويتخح التجابيخ الالزمة والزخورية ويأمخ تػؾف التشفيح السشاس
  االعزؼجبنٙ: خ نهمؼبء اإلداس٘انششٔؽ انؼبي   -ثبَٛب

 ، كأىسايا: عامة عاكػ االستعجاليةشخكط عامة تتعمق بالجا  يى

 : شرط توفر حالة االستعجال -1 

 شخط أساسي النعقاد االختراص لمقزاء السدتعجل كىػ عشرخ مغ يعتبخ االستعجاؿ 
                                                             

1
 - ALI FILALI," l’urgence et la compétence de la juridiction des référés", thèse pour le doctorat 

d’état, université d’Alger, s.a.p, p16.  

2
عشجما يتعمق األمخ بقخار إداري ولػ بالخفس، ويكػن مػضػع شمب “إ عمى ما يمي: .ـ.إ.مغ ؽ 919سادة تشز ال - 

مشو متى كانت  إلغاء كمي أو جدئي يجػز لقاضي االستعجال أن يأمخ بػؾف تشفيح ىحا القخار أو وؾف آثار معيشة
  ضخوف االستعجال تبخز ذلظ...".

3
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 920السادة  - 
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 921 السادة 4

5
 شيادة الجعػػ االستعجالية اإلدارية كتصبيقاتيا في الجدائخ، دراسة تحميمية مقارنة، محكخة لشيل :عبج الغشي بمعابج - 

 . 66السخجع الدابق، ص. 6774الساجدتيخ، كمية الحقػؽ ك العمـػ الدياسة، جامعة مشتػرؼ، قدشصيشة، 
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د الجية القزائية السخترةؿ ىػ الا االستعجا إذ أفا  ؛عشاصخه ، ككحا اإلجخاءات 1حؼ يحجا
سخعة اإلجخاءات تتصمب قزاء متخررا، كتحجيج قػاعج إجخائية  ألفا  ؛بعة أمامياالستا 

ف، ك ذات شبيعة سخيعة خورة التي ال تحتسل الصخيق السعتاد الز   الفقو اإلدارؼ بأناو:" ويعخا
  .2حتى  مع تقريخ السػاعيج"

انصبلقا قاضي الفاصل في الجعػػ سمصة تقجيخ مجػ كجػد حالة االستعجاؿ كيسمظ ال  
 .عػػ(الطخكؼ السحيصة بالجأك ضاىخ األكراؽ، شبيعة الحق ذاتو، مغ مجسػعة عشاصخ )

 ششؽ ػذو انًغبط ثأطم انذك:  -2 

ال يػجج في الفقو القانػني الجدائخؼ مغ يعخاؼ أصل الحق، كلكغ بالسقابل نججه يعتسج   
 35444تحت رقع  18/12/1985قخار شييخ صادر عغ السحكسة العميا مؤرخ في  عمى

 في مشصػقو عمى ما يمي: حؼ يشزا الا 
بب إن  السقرػد بأصل الحق الحي يستشع قاضي األمػر السدتعجمة عغ السداس بو، ىػ الد  "... 

ن يتشاول ىحه الحقػق خفيغ قبل اآلخخ، فال يجػز أمغ الص   القانػني الحي يحج د حقػق والتدامات كل  
حي مغ شأنو السداس بسػضػع الشداع القانػني بيشيسا، كسا ليذ لو وااللتدامات بالتفديخ والتأويل ال  

أن يغي خ أو يعج ل مغ مخكد أحج الصخفيغ القانػني، أو أن يتعخ ض في أسباب حكسو إلى الفرل في 
تسذ  أصل الحق، أو أن يتعخ ض مػضػع الشداع، أو يؤس ذ قزاؤه في الصمب الػقتي عمى أسباب 

حة والبصالن، أو يأمخ  أن إلى ؾيسة السدتشجات السقج مة مغ أحج الصخفيغ، أو يقزي فييا بالر 
حقيق أو نجب خبيخ أو استجػاب الخرػم، أو سساع شيػد باتخاذ إجخاء تسييجي كاإلحالة عمى الت  

داع سميسا عميو أن يتخك جػىخ الش   سة إلثبات أصل الحق، بل يتعي غأو تػجيو يسيغ حاسسة أو متس  
  .3"ليفرل ؼيو قاضي السػضػع السختز دون غيخه

                                                             
1
 - ALI FILLALI: l’urgence et la compétence de la juridiction des référés, thèse de magistère, 

université d’Alger 1987, p9.  
2
 . 38السخجع الدابق، ص :بداحي سمػى  - 

3
 . 69السخجع الدابق، ص :بمعابج عبج الغشي - 
، 6997ميا لدشة السجمة القزائية لمسحكسة الع ،64/66/6945، بتاريخ صادر عغ السحكسة العميا 35444رقع قخار  -
 . 81، ص6جدع
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تو  خ في كيانو أك يغياخ ؼيو أك في اآلثار أك يؤثا  ،يقرج بأصل الحق كلا ما يسذا صحا
يقترخ  القاضي ألفا اختراص ؛أك التي قرجىا الستعاقجكف  ،بيا القانػف القانػنية التي رتا 

الح األفخاد القائسة أك الستػقع حجكثيا، أك صيانة مػضػع الحق السحافطة عمى مر عمى
 .1أك دليبل مغ أدلاتو

ت عميو السادة كقج يعتبخ ىحا الذخط جػىخ االستعجاؿ،   إذ  ؽ.إ.ـ.إ؛مغ  918/1نرا
يقترخ دكر القاضي االستعجالي في حساية الحخيات األساسية عمى األمخ بالتجابيخ 

 .2إلى السداس بأصل الحق السؤقتة فقط دكف أف يستج ذلظ
الفرل  عجـ الفرل في دعػػ التدكيخ الفخعية أك األصمية ألفا  أمثمة ذلظ نحكخمغ  

فييا يقتزي الحكع برحة الدشج، كسا ال يسكغ لمقاضي االستعجالي أف يأمخ الخرع 
 .3بتقجيع مدتشج تحت يجه ألناو شمب مػضػعي يختز بو قاضي السػضػع

-66-66بتاريخ  043277خط في قخاره رقع لجدائخؼ ىحا الذا مجمذ الجكلة ا كقج أقخا  
القاضي اإلداري  في الحالة التي عمييا الجعػى يجب القػل أن  ما يمي: " وحيث جاء ؼي ؛6770

الذعبي البمجي  لمسجمذالفاصل في السدائل السدتعجمة غيخ مختز لمفرل في الجعػى األصمية 
 .4"السدتأنف لسداس بأصل الحق

أناو إذا كاف القاضي االستعجالي يستشع عغ  ،ألخيخ ؼيسا يتعمق بيحا الذخطنذيخ في ا 
أف يصامع عمى مدتشجات كأكراؽ الخرـػ الستعمقة بأصل  لو عخض ألصل الحق، إالا أفا التا 

 كلكغ ليتػصل إلى معخفة أؼا  ،يحدع الشداع بيغ الخرـػلالحق، كىػ يفرل في ذلظ، ال 

                                                             
1
 . 63، ص6947"، نذخة القزاء، الجدائخ، "ىل يعتبخ الشداع الججؼ عائقا لدمصة قاضي األمػر السدتعجمة :بػغابة دمحم - 
ال يشطخ في أصل الحق  - يأمخ قاضي االستعجال بالتجابيخ السؤقتة -":إ عمى.ـ.إ.مغ ؽ 918تشز السادة  -2

  "ويفرل في اقخب اآلجال
3
سمصات القاضي اإلدارؼ في تػجيو أكامخ اإلدارة، أشخكحة مقجمة لشيل شيادة دكتػراه  :أمال يعير تسامأنطخ:  - 

 . 356، ص6766/6766عمـػ في الحقػؽ، جامعة دمحم خيزخ، بدكخة، 
4
 ، قزية ) بمجية شبلشة( ضج ) السدتأنف عمييع(، السػضػع ) عجـ اختراص043277قخار مجمذ الجكلة رقع  - 

 .665، ص 6779، 79، مجمة مجمذ الجكلة، عجد 6770-66-66القزاء االستعجالي(، بتاريخ 
 انطخ أكثخ في تصبيقات السبجأ مغ شخؼ القزاء:  -
 .675-676ص  ، د.ـ.ج، الجدائخ، د.س.ف، ص6القزاء السدتعجل،ج :دمحم بخاـيسي -
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 .1كاتخاذ اإلجخاء الػقتي الصخفيغ أججر بالحساية القزائية

 ػٕٖ ػشلهخ رُفٛز لشاس إداس٘ ػبد٘: أال  ٚكٌٕ انٓذف يٍ انذ   -3

إذا كانت الجعػػ السخفػعة أمامو تتعمق بػقف  -يرجر القاضي اإلدارؼ االستعجالي 
عخقمة في تشفيح قخارات إدارية عادية كجػد بخفس الصمب بدبب  اقخار  -تشفيح قخار إدارؼ 

ف في قخاراتيا، لسشفعة العامة، لكغ اإلدارة ليدت دائسا بعيجة عغ التعدا تخمي إلى تحقيق ا
ا كحالة قخارات االستيبلء كالغمق عغ ىحه القاعجة حالة القخارات التي تذكل تعجيا  ىؼيدتثش

تسثل في قخارات التعدف، محاكلة في ذلظ استعساؿ كل امتيازاتيا أماـ تي تاإلدارؼ، كال
، فيشا يجػز شمب كقف تشفيح القخار أماـ القزاء االستعجالي القزاء لفخض ىحه القخارات

 .2أكج في مجػ مذخكعيتو أماـ قاضي السػضػعإلى غاية التا 

  :، ٔيٕلف انًششع انجضائش٘ يُّششؽ ػذو انًغبط ثبنمشاساد انًزؼهمخ ثبنُظبو انؼبو -4 

ات السجنية الدادسة مغ قانػف اإلجخاء تيافقخ في  مكخر 171بالعػدة إلى نز السادة  
األمخ برفة مدتعجمة "... و: السذخع الجدائخؼ قج تشاكؿ ىحه القخارات بشرا  السمغى، نجج أفا 

الشطام العام  داع التي تسذ  ق مشيا بأوجو الش  باتخاذ كافة اإلجخاءات الالزمة وذلظ باستثشاء ما تعم  
ت إدارية بخالف حاالت واألمغ العام، ودون السداس بأصل الحق، وبجون اعتخاض تشفيح أية قخارا

  .3.."التعجي واالستيالء والغمق اإلداري.

طاـ العاـ السقرػد مغ ىحه السادة، كإناسا ؼ الشا ع لع يعخا السذخا  يفيع مغ ىحا الشز، أفا  
و، كاعتبخ أفا ىحه األعساؿ أك القخارات التي تكػف ليا  اكتفى بخبصو بأكجو الشداع التي تسدا

أماا بالعػدة إلى  ؛ـ مدتثشاة مغ الخزػع لمقزاء االستعجاليعبلقة مع عشرخ الشطاـ العا

                                                             
 . 16، ص6995جدتيخ مشذػرة، جامعة باتشة، الجدائخ، القزاء السدتعجل في األمػر اإلدارية، رسالة ما :بذيخ بمعيج -1

القزاء اإلدارؼ االستعجالي بيغ حساية حقػؽ مجاخمة في إشار السحػر األكؿ تحت عشػاف " :خميفي سسيخ -2
سـػ بػ "حق التقاضي في السدائل اإلدارية كفقا لقانػف ػ اليـػ الجراسي األكؿ الس الدمصة العامة"، الستقاضي كامتيازات

 . 79، ص6768ماؼ  69، جامعة أكمي محشج أكلحاج، البػيخة، "جخاءات السجنية كاإلداريةاإل

 مغ قانػف اإلجخاءات السجنية السمغى. مكخر 171السادة  -3
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ع لع يتشاكؿ ىحه القخارات الستعمقة بالشطاـ العاـ، كلع السذخا  شجج أفا فإ، .ـ.إ.نرػص ؽ
ض لمقخارات اإلدارية الستعمقة مجمذ الجكلة الذخط الخاص بعجـ التعخا اختراص  يذسل

؛ 1مغ ؽ.إ.ـ.إ 919/1لشا مغ خبلؿ نز السادة ج باألمغ العاـ كالشطاـ العاـ، كىػ ما يتأكا 
ل قيجا عمى سمصات القاضي اإلدارؼ عامة، بسا فييا سمصات فمع يعج ىحا الذخط يذكا 

إذ لمقاضي األمخ بػقف تشفيح القخار اإلدارؼ حتى كإف تعمق األمخ  ؛القاضي االستعجالي
جية الثبلثة: األمغ العاـ ج يذسل العشاصخ التقميىحا األخيخ لع يع ذلظ أفا  ؛بالشطاـ العاـ

الرحة العامة كالدكيشة العامة، بل أصبحت لو مجلػالت ججيجة إلى جانب السجلػالت 
كالشطاـ العاـ  ،كاالجتساعي ،كاالقترادؼ ،يذسل الشطاـ العاـ األخبلقيفيػ الكبلسيكية، 
 الخ.الدياسي... 

  عغ ىحا القيج ىالسذخع الجدائخؼ قج أحدغ فعبل عشجما تخما  كىشاؾ مغ يخػ أفا  
 . 2ة االستعجاليكػنو يذكل حرخا كتزييقا الختراصات القاضي اإلدارؼ خاصا 

 :انفشع انثبَٙ

 .اخزظبص يجهظ انذٔنخ االثزذائٙ ٔانُٓبئٙ فٙ ٔلف رُفٛز انمشاساد اإلداسٚخ

لسجمذ الجكلة مجسػعة مغ االختراصات التي يسكغ إتباعيا في  يجب اإلشارة إلى أفا  
سخكدية، كىحه االختراصات الدارية اإلييئات الادرة عغ خارات اإلدارية الرا كقف تشفيح الق

 يسارسيا سػاء استشادا إلى الصخؽ العادية لمصعغ، أك استشادا إلى شخؽ غيخ عادية.

مجمذ الجكلة يسارسيا حدب درجات ثبلث كىي:  كفي إشار االختراصات العادية، فإفا  
 اص باالستئشاؼ كاالختراص بالسعارضة. االختراص االبتجائي كالشيائي، االختر

                                                             
1
عشجما يتعمق األمخ بقخار إداري ولػ بالخفس، ويكػن مػضػع مغ ؽ. إ. ـ. إ عمى ما يمي: " 919/6تشز السادة  - 

ػز لقاضي االستعجال أن يأمخ بػؾف تشفيح ىحا القخار، ووؾف آثار معيشة مشو متى كانت إلغاء كمي أو جدئي، يج
ضخوف االستعجال تبخز ذلظ، ومتى ضيخ لو مغ التحقيق وجػد وجو خاص مغ شأنو إحجاث شظ ججي حػل 

 مذخوعية القخار...". 

2
 . 358ع الدابق، صالسخجسمصات القاضي اإلدارؼ في تػجيو أكامخ لئلدارة، : آمال يعير تسام - 
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كؼيسا يمي سشتػلى عخض السدتػػ األكؿ الستسثل في االختراص االبتجائي كالشيائي  
، فكيف يسارس مجمذ الجكلة ىحا لسجمذ الجكلة في كقف تشفيح القخارات اإلدارية

  االختراص، ما ىي إجخاءاتو القانػنية كما ىي حجكد صبلحياتو في ىحا اإلشار؟
انجبَت اإلجشائٙ نًًبسعخ يجهظ انذٔنخ اخزظبطّ االعزؼجبنٙ كمبػٙ دسجخ  -ٔالأ

 أٔنٗ ٔأخٛشح:

كحدب نز السادة  ،سالف الحكخ 76-94رقع  (ؽ.ع)مغ  09استشادا إلى نز السادة  
 يفرل في مادة االستعجال بالتذكيمة الجساعيةمغ ؽ.إ.ـ.إ التي تشز عمى ما يمي: " 917

مجمذ الجكلة يسارس ىحا الشػع مغ االختراص  فا إف؛ 1"ػى السػضػعالسشػط بيا البت في دع
  :كفقا لسجسػعة مغ الذخكط ىي

 : ش شٔؽ انًزؼهمخ ثؼشٚؼخ انذػٕٖان -1

أماـ مجمذ الجكلة مغ أجل كقف تشفيح قخار إدارؼ يجب أف تحتػؼ الجعػػ السخفػعة   
 ا مػاد ؽ.إ.ـ.إىي شخكط حجدتيك  ،الذخكط تحت شائمة عجـ القبػؿمجسػعة مغ عمى 

 كتتسثل ؼيسا يمي: 

مة الفتتاح الجعػػ لجػ قمع أف تػدع عخيزة لصمب الجعػػ مدتػؼية الذخكط العا -أ
( مغ 17إلى  13الزبط لسجمذ الجكلة كىي البيانات السحكػرة في السػاد مغ) كتابة

  2ؽ.إ.ـ.إ

و يذتخط إذ أنا  ،3عػػ بشدخة مغ عخيزة دعػػ السػضػعضخكرة إرفاؽ عخيزة الجا  -ب 
ػعي عػػ االستعجالية مقبػلة أف تكػف مختبصة بأصل االختراص الشا لكي تكػف الجا 

بالجاعػػ األصمية؛ فإناو ال كفي إشار ارتباط الجعػػ االستعجالية  ،وكالسػضػعي، كسا أنا 

                                                             
1
 مغ ؽ. إ. ـ. إ 917السادة  - 

2
السجعى عميو كلؿبو كمػششو، كتاريخ تقجيع  كاسعالسجعي، كلؿبو كميشتو كمػششو،  اسعتتسثل ىحه البيانات في  - 

 العخيزة كالجية القزائية، ككقائع الجعػػ كشمبات السجعي كأسانيجىا. 

3
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 926السادة  - 
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ة بعيب جػىخؼ يؤدؼ إلى بالتي تخفع بسشاسبة دعػػ أصمية معيتقبل الجعػػ االستعجالية 
 األصمية.  بصبلف الجعػػ 

رة و عخيزة الجعػػ االستعجالية التي تحتػؼ عمى عخض لمػقائع كاألكجو السبخا تػجا  -ج 
حؼ عميو الفرل فييا في أقخب لمصابع االستعجالي لمقزية، إلى رئيذ مجمذ الجكلة، كالا 

 اآلجاؿ. 

، عى عميو العخيزة، مع تحجيج آجاؿ قريخة لمخدا غ رئيذ مجمذ الجكلة إلى السجا يبما  -د 
 خحا بعيغ االعتبار صفة االستعجاؿ لمصمب. آ

ع عمييا مغ شخؼ محاـ مقبػؿ أماـ مجمذ الجكلة، ـ العخيزة مكتػبة كمػقا أف تقجا  -ه 
يا معفاة مغ باستثشاء الجكلة كالػالية كالبمجية كالسؤسدة العامة ذات الصابع اإلدارؼ، ألنا 

 .1مغ ؽ.إ.ـ.إ 905ذلظ بسػجب نز السادة 

 رٕافشْب فٙ سافغ انذػٕٖ:  ٕاجتنانششٔؽ ا -2 

ىي نفديا الذخكط الجػىخية التي يجب تػافخىا في الصاعغ، حتى تكػف دعػاه مقبػلة   
 السرمحة كاألىمية.  ،أماـ القزاء شكبل، كىي الرفة

 انًظهذخ:  -أ

أف تتػفخ في الجاعػػ السدتعجمة مرمحة في إقامتيا حتىا يسكغ ضخكرة خبلؼ في  ال 
شمب ال تكػف لراحبو ؼيو  دعػػ بجكف مرمحة، كالػاقع أناو ال يقبل أؼا  إذ ال ؛قبػليا

 ىا القانػف، كىحا تحت شائمة عجـ القبػؿ. مرمحة قائسة يقخا 

غ شبيعة السرمحة الػاجب ع الجدائخؼ لع يبيا السذخا كبالشدبة لمجعػػ االستعجالية؛ فإفا  
فعيا كلػ كانت السرمحة محتسمة، ، إالا أناو أجاز ر ىحا الشػع مغ الجعاكػ  تػفاخىا لقبػؿ

 .2ؼيكػف الغخض مشيا االحتياط لخفع ضخر محجؽ

                                                             
1
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 905تشز السادة  - 

2
 .366اختراص القزاء اإلدارؼ في الجدائخ، السخجع الدابق، ص :عسخ بػجادي - 
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 انظفخ: -ة

غيخ  ت الجعػػ األصل ىػ كجػب رفع الجعػػ مغ ذؼ صفة عمى ذؼ صفة، كإالا كان 
دعػػ إدارية، كالتي يقرج بيا أف يكػف رافع  ةشخط قانػني لخفع أيا  الرفة، ف1ةمقبػل

 .2لسخاد حسايتو باإلجخاء الػقتي السدتعجلالجعػػ ىػ نفدو صاحب الحق ا

فة في القزاء السدتعجل يختمف عشو في قزاء السػضػع، فالقاضي كمجلػؿ الرا  
ت مغ كجػده حدب ضاىخ األكراؽ ثبا تالسدتعجل حيغ يبحث شخط الرفة يكتفي بأف ي

بحث ق في صسيع السػضػع لتحجيج الرفة، فبل يحتاج إلى التغمغل كالتفديخ كالدكف التعسا 
ؼ ق في تحخا قاضي السػضػع ممـد بالتعسا  في حيغ أفا ؛ 3السػضػعي عغ الرفة الحؿيؿية

  .4الرفة ليقصع في أمخىا بخأؼ حاسع بعج بحث السػضػع، كالؿياـ بالتفديخ كغيخ ذلظ
 :األْهٛخ -ج

ىي شخط ضخكرؼ كجػبي لقبػؿ دعػػ االستعجاؿ، فإذا قاـ شخز ما بخفع دعػػ  
ال زح مغ خبلؿ البحث كالترفح لمسمف أفا السجعي الجكلة، ثع اتا  استعجالية أماـ مجمذ

 .5لمقاضي الدمصة التقجيخية بالفرل بعجـ قبػؿ الجاعػػ شكبلإفا ؼيو شخط األىمية، ف يتػفخ
 عهطبد لبػٙ يجهظ انذٔنخ فٙ دػٕٖ االعزؼجبل:  -ثبَٛب

 السداس بسػضػع الشداعحتخاـ مبجأ عجـ اة بالشطاـ العاـ، كمع ؼيسا عجا الشداعات الساسا  
قاضي األمػر السدتعجمة يتستع بدمصة  فإفا  ؛كعجـ التدبب في إعاقة تشفيح قخار إدارؼ ما

األمخ بكل التجابيخ االستعجالية البلزمة، مادامت تمظ التجابيخ تيجؼ إلى حفع الحقػؽ مغ 
ة شخفي الشداع إلى حيغ الفرل في أصل السػضػع، كفي إشار ذلظ يتستع مجمذ الجكل

                                                             
1
 . 30، ص6774الػسيط في شخح قانػف اإلجخاءات السجنية كاإلدارية، دار اليجػ، الجدائخ،  :نبيل صقخ - 

2
 . 674الدابق، ص، السخجع مجمذ الجكلة في السادة االستعجالية اإلدارية اختراص :عسخ بػجادي - 

3
، الشجكة الػششية لمقزاء االستعجالي، كزارة العجؿ، "الجعػػ السدتعجمة، شخكط قبػليا كمسيداتيا": الصيب بشي ىاشع - 

 . 11، ص6993ديدسبخ  66ك  67الجيػاف الػششي لؤلشغاؿ التخبػية، زرالجة، الجدائخ، 

4
دارؼ، محكخة تخخج لشيل شيادة الساجدتيخ، تخرز قانػف القزاء السدتعجل، كقف تشفيح القخار اإل :فايدة رامػل - 

 .   54، ص6768إدارؼ، جامعة باجي مختار، عشابة، 

5
 . 366اختراص القزاء اإلدارؼ في الجدائخ، السخجع الدابق، ص :عسخ بػجادي - 
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حالة، كىػ ما تػلى  كقاضي ابتجائي كنيائي بدمصات كاختراصات تختمف باختبلؼ كلا 
غ مغ خبلليا كعميو سشتعخض إلى ىحه الحاالت، كنبيا  ؛إ تشطيسو في نرػصو.ـ.إ.ؽ

كاألمخ الدمصات السسشػحة لقاضي مجمذ الجكلة االستعجالي كقاضي درجة أكلى كأخيخة 
 ي: كسا يمبالتجابيخ السؤقتة البلزمة 

ع ؽ.إ.ـ.إ : نطا حقيق والخبخةاالستعجال في مادة إثبات الحالة والت   -الحالة األولى 
 سمصات مجمذ الجكلة في مسارسة ىحيغ االختراصيغ كسا يمي:

ر حالة مادية يخذى ضياع معالسيا إذا : السقرػد بيا ترػا األمخ بإثبات الحالة -1 
مغ ؽ.إ.ـ.إ:  939يث تشز السادة ح ؛1شاؿ االنتطار لغاية الفرل في مػضػع الشداع

"يجػز لقاضي االستعجال، ما لع يصمب مشو أكثخ مغ إثبات حالة الػقائع، بسػجب أمخ عمى عخيزة 
ولػ في غياب قخار إداري مدبق، أن يعيغ خبيخا ليقػم بجون تأخيخ، بإثبات حالة الػقائع التي مغ 

ار السجعي عميو السحتسل مغ قبل الخبيخ شأنيا أن تؤدي إلى نداع أمام الجية القزائية، يتع إشع
 .2السعيغ عمى الفػر"

غ الخذية مغ ضياع السعالع أك عيا ناتجة إثبات الحالة مغ الصمبات السدتعجمة ألنا يعتبخ  
 .أدلة كاقعة، كيكفي إلحاؽ الزخر بالسجعي في صػرة ما إذا تخكت الحالة لسجة أشػؿ

مخ بخبخة فشية عمى شاحشة تعصمت بدبب األ "كىػ مثاال بذيخ بمعيج"كيعصي األستاذ "
اصصجاميا بحفخة كسط الصخيق، فالػاقعة ال تتغياخ بسزيا الػقت، كلكغ تخؾ الحالة لسجة 

خ إثبات الحالة، حيث إذ السجعي يزار إذا تأخا  ؛أفأشػؿ يمحق ضخرا براحب الذا 
ت حالتيا لحلظ فسغ مرمحتو إثبا ؛ستتعصل الذاحشة التي يدتغميا في مذاريع اقترادية

غ مغ إصبلحيا فػرا، كالسصالبة بالتعػيزات أماـ ى يتسكا حقة بيا، حتا كتقجيخ األضخار البلا 
يرجره القاضي عمى ذيل  اكالئي ااألمخ بإثبات الحالة أمخ  عجكي، 3قاضي السػضػع الحقا"

                                                             
1
 .615شخح السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص :فخيجة حديغ - 

2
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 939السادة  - 

3
 . 09ك ص 04السخجع الدابق، ص :بمعابج عبج الغشي - 
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و عبارة عغ حكع العخيزة السقجمة إليو، كليدت لو صيغة الحكع أك القخار القزائي، ألنا 
ة الذيء السقزي ؼيو كال يتختب عشو يحػز حجيا  ر قبل الفرل في السػضػع، كالصاد

 .1تخمي القاضي عغ الشداع
بالعػدة إلى فحػػ التجابيخ االستعجالية كالتي ىي  :أو الخبخة التحقيق األمخ بتجابيخ -2  

شرب أساسا في البحث كالتحقيق في حالة مغ ت افي األصل تجابيخ تحفطية، نججى
فالفرل  ؛2السادية التي كقعت أك الجارؼ كقػعيا أك الؿياـ بػصفيا كصفا مجخدا الحاالت

 ،في الجعػػ قج يحتاج إلى إثبات كقائع قانػنية ال يسكغ لمخرع أف يتػالىا في عخائزو
إجخاء مغ  مقاضي إمكانية األمخ بأؼا لإ .ـ.إ.مغ ؽ 126ك 75 دتيغالسا تكقج مشح

عجة خبخاء إلجخاء التحقيق، أك الخبخة البلزمة  إجخاءات التحقيق أك تعييغ خبيخ أك
كالسصمػبة قانػنا، سػاء كاف ذلظ بشاء عمى شمب الخرـػ أك مغ تمقاء نفدو، كسػاء كاف 

 األمخ شفييا أك مكتػبا. 
حقيق عمى مجسػعة مغ اإلجخاءات كالتي تشاكلتيا نرػص ؽ.إ.ـ.إ، بجاية مغ يشرب التا  

كىي تعباخ عغ عسمية تحجيج ؾيسة األضخار  ،125ت عمييا السادة الخبخة التي نرا 
تيجؼ إلى تػضيح كاقعة مادية  أؼغ، الحاصمة أك تػضيح ؾيسة األشغاؿ في عسل معيا 

  .3عمسية محزة لمقاضي تقشية أك
يعتبخ األمخ بتعييغ خبيخ بػاسصة أمخ استعجالي، كليذ أمخ عمى ذيل عخيزة بسثابة   

 .4عجمة بعج رفع دعػػ استعجاليةيرجره قاضي األمػر السدت أمخ قزائي
ل في مغ ؽ.إ.ـ.إ، فيتسثا  146ت عميو بالتفريل السادة حؼ نرا ا اإلجخاء الثاني كالا أما   

                                                             
1
 مغ ؽ.إ.ـ. 171/1ؽ.إ.ـ.إ التي تقابميا السادة  298السادة  - 

2
 .611السخجع الدابق، ص :فخيجة حديغ - 

3
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 125السادة  - 

4
 . 44السخجع الدابق، ص :بمعابج عبج الغشي - 
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، بحيث مشحت 1حؼ ييجؼ إلى إثبات كقائع محجدةإجخاء السعايشة كاالنتقاؿ إلى األماكغ كالا 
إعادة  أك تعجيبلت، أكابقة لمقاضي سمصة الؿياـ بإجخاء معايشات أك تقييسات السادة الدا 

تسثيل الػقائع التي يخاىا ضخكرية، مع االنتقاؿ إلى عيغ السكاف إذا اقتزى األمخ ذلظ، 
، أك  .2بسقتزى الدمصة التقجيخية لمقاضي سػاء كاف ذلظ بصمب مغ الخرـػ

ب مػضػع االنتقاؿ معارؼ مغ نفذ القانػف، لمقاضي إذا ما تصما  147أجازت السادة  
في نفذ الحكع بتعييغ مغ يختاره مغ التقشيغ لسداعجتو أك سساع أؼ تقشية أف يأمخ 

 .3مختز إذا كانت ؼيو ضخكرة
بحيث  ؛في سساع الذيػد يتسثلإجخاء آخخ مغ إجخاءات التحقيق،  150كأضافت السادة  

يجػز لمقاضي األمخ بدساع الذيػد حػؿ الػقائع التي تكػف بصبيعتيا قابمة لئلثبات 
 .4مقزيةلكمفيجا  اكػف التحقيق فييا جائد بذيادة الذيػد، كي

د القاضي في حكسو اآلمخ بدساع الذيػد الػقائع التي يدسعػف حػليا، كيػـ يحجا  
الطخكؼ، كيتزسغ ىحا  كساعة الجمدة السحجدة لحلظ، مع مخاعاة الطخكؼ الخاصة بكلا 

ديغ لمج  .5مدةالحكع دعػة الخرـػ لمحزػر كإحزار شيػدىع في اليـػ كالداعة السحجا

 وؾف تشفيح القخارات اإلدارية:  -الحالة الثانية

االستعجاؿ الؿياـ بإصجار أكامخ تتعماق  مجمذ الجكلة في حالة قاضيمشح القانػف ل  
تة بػقف تشفيح القخارات اإلدارية، كتأخح ىحه العسمية شخيقتيغ، كاحجة تتعمق بالتجابيخ السؤقا 

  :ستعجاؿ القرػػ ق بحالة االكأخخػ تتعما  ،بطخكؼ االستعجاؿ

 ت عمى االستعجاؿ لػقف قخار إدارؼ نرا  اإلداري: حالة االستعجال لػؾف القخار -1 
                                                             

1
مجمة الفكخ البخلساني،  "،لي بيغ القانػف الجدائخؼ كالقانػف الفخنديالقزاء اإلدارؼ االستعجا"  :جسال نجيسي - 

 .  674، ص6771، الجدائخ، جانفي 6عجد

2
 مغ ؽ.إ.ـ.إ.  146السادة  - 

3
 مغ ؽ.إ.ـ.إ .  149و 148و 147 راجع السػاد - 

4
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 150السادة  - 

5
 .مغ ؽ.إ.ـ.إ 151السادة  - 
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األمخ بػقف تشفيح قخار إدارؼ كلػ  إمكانيةحيث تشز عمى  ؛مغ ق.إ.م.إ  919السادة 
إ.ـ.إ، فدابقا كانت القخارات .بالخفس، كىػ ما يعجا إجخاء استعجالي ججيج أتى بو ؽ

كقف تشفيحىا يعشي تػجيو أكامخ لئلدارة،  ألفا  ؛خفس غيخ قابمة لػقف التشفيحاإلدارية بال
كىحا ما لع يكغ جائدا مغ قبل بدبب قاعجة الفرل بيغ كضيفة القزاء ككضيفة اإلدارة 

 .1كالتدييخ

"، Référé d’urgenceكقف التشفيح في ىحه الحالة بقزايا االستعجاؿ الفػرؼ "يتعمق   
كسا سمف الحكخ، كيذتخط  79-74يح استحجث بسػجب القانػف رقع كىػ نطاـ لػقف التشف

ر لػقف السذخع لػقف تشفيح القخار اإلدارؼ في ىحه الحالة تػفخ ضخؼ االستعجاؿ السبخا 
يطيخ لمقاضي مغ التحقيق كجػد كجو خاص مغ شأنو إحجاث شظ ججؼ أف التشفيح، ك 

  .2حػؿ مذخكعية القخار

تحجيج مجػ تػافخه يكػف مغ اختراص القاضي اإلدارؼ  فا فإ ،بالشدبة لذخط االستعجاؿؼ  
، كىػ ما يجعل تقجيخ مجػ ؾياـ عشرخ حجػكذلظ بحدب ضخكؼ كل حالة عمى 

 االستعجاؿ أمخا ندبيا قج تختمف ؼيو كجيات الشطخ مغ قاضي آلخخ، فزبل عمى أفا 
، يتػفخ األضخار يسكغ اعتبارىا في ضخكؼ زمشية كمكانية معيشة عمى درجة مغ األىسية

بيا االستعجاؿ السصمػب لمػقف، لكغ قج ال تعتبخ كحلظ في ضخكؼ مغايخة كالعكذ 
لمقاضي الدمصة التقجيخية في تحجيج  فإفا  ؛كنفذ األمخ بالشدبة لمذخط الثاني ،3بالعكذ

، 4كذلظ بإجخاء فحز دقيق في الجفػع السثارة ،كبياف مجػ تػفخ شظ في الدبب السثار
عغ الصا  اإلدارؼ محلا  ؼ حػؿ مذخكعية القخارلذظ الججا كيكػف استشتاج كجػد ا

                                                             
1
 . 85ك  88ق، صالسخجع الداب :بغ ناصخ دمحم - 

2
كقف تشفيح القخارات اإلدارية في أحكاـ قانػف اإلجخاءات السجنية كاإلدارية الجدائخؼ، محكخة لشيل  :وقارتأ بػعالم - 

 . 06ك ص 06، ص6766شيادة الساجدتيخ في القانػف العاـ، كمية الحقػؽ، جامعة مػلػد معسخؼ، تيدؼ كزك، 

3
 - Voir: TOUVET TAURENT , premières applications des nouvelles procédures de référés 

(conclusions sur conseil d’Etat, section, 18 et 19 janvier6776, confédération national des radios 

libres …) in RFDA n° 2, 2001, p381et 382.  
4
 . 08السخجع الدابق، ص :أوقارت بػعالم - 
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 .1اىخ مغ األكراؽباالستخبلص حدب الطا 

إ .ـ.إ.مغ ؽ 921ت عمى ىحه الحالة السادة : نرا حالة االستعجال القرػى وصػرىا -2 
في حالة االستعجال القرػى، يجػز لقاضي االستعجال أن يأمخ بكل التجابيخ الزخورية  "سا يمي: ك

أمخ عمى عخيزة ولػ في غياب القخار اإلداري  عخقمة تشفيح قخار إداري بسػجب ، دون األخخى 
 السدبق.

الغمق اإلداري، يسكغ لقاضي االستعجال أن يأمخ بػؾف تشفيح  االستيالء أو وفي حالة التعجي أو - 
 . 2"القخار اإلداري السصعػن ؼيو

تي لع يعخفيا السذخع، ىي تمظ حالة االستعجاؿ القرػػ ال السادة أفا ىحه ندتخمز مغ   
خصيخ بحقػؽ كحخيات كمرالح  اعتجاء أك انتياؾالحالة التي تحجث لسا يكػف ىشاؾ 

تجخل القاضي اإلدارؼ يقتزي بالزخكرة كاالستعجاؿ  ؛مغ قبل األشخاص اإلدارية فخاداأل
ت ، فيي إجخاءاالقخار اإلدارؼ الستدبب ؼيو باألمخ بػقف تشفيح لحلظ السداس ضع حجػ ل

 ضت لبلنتياؾ مغ قبل اإلدارة أك أؼا ىادفة إلى حساية الحخيات األساسية لؤلفخاد التي تعخا 
 ػر التالية:خح االنتياؾ أك االعتجاء إحجػ الرا ، كيتا 3شخز معشػؼ عاـ

د السذخاع الجدائخؼ تعخيفا لمتعجاؼ، لحا سشمجأ لمفقو : التعج ي-الرػرة األولى لع يحجا
 اإلدارؼ في ىحه الحالة: ع نبيغ سمصات قاضي االستعجاؿ، ثكالقزاء لتػضيح مفيػمو

 ؼيسا يمي نساذج عغ تعخيف الفقو كالقزاء لمتعجؼ: تعخيف التعجي فقيا وقزاء: -أ

عجؼ أك االعتجاء التعخيفات الفقيية الستعمقة بسفيـػ التا  : تعجادتتعخيف الفقو -1-أ 
ن حالة االعتجاء السادي، تكػ ":(Délaubadère)السادؼ، نحكخ مشيا، تعخيف األستاذ

عشجما تختكب اإلدارة أثشاء ؾياميا بشذاط مادي تشفيحي مخالفة جدسية تسذ بحق 
 السمكية أو حخية عسػمية". 

                                                             
1
  ..." "... متى ضيخ لو: إ.ـ.إ.مغ ؽ 919تشز السادة  - 

2
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 921السادة  - 

3
 . 618السخجع الدابق، ص :فخيجةحديغ  - 
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عشجما تقػم اإلدارة االعتجاء السادي يتحقق فو كسا يمي:" فقج عخا  (Vedel)ذ اا األستأما  
ومغ شأنو أن يسذ بحق ، بعسل ال يختبط جمي ا بتصبيق نز تذخيعي أو نز تشطيسي

 .1"مغ الحقػق األساسية لألفخاد

الذخعية،  ترخف لإلدارة مذػب بعجم و: "بأنا  (ث ممػياآلحدغ بغ شيخ ) أيزا فوعخا  
 .2"والحي يسذ بحق السمكية أو بحخية مغ الحخيات األساسية

إالا أنايا  ؛ف اختمفت صياغتياإنبلحع مغ التعخيفات الفقيية الدابقة لمتعجاؼ، أنايا حتى ك   
ف مشيا تعخيف التعجؼ، فالتعجاؼ ىػ عبارة عغ تجتسع في عشاصخ مذتخكة كالتي يتكػا 

ل مداسا بحخياة مغ الحخياات  ترخؼ إدارؼ مخالف لسبجأ السذخكعية، مغ حيث أناو يذكا
األساسية أك حق مغ الحقػؽ الفخدية خاصة حق السمكية السعتخؼ بو قانػنا، كمغ أمثمة 

دارة في سبيل الؿياـ بأشغاؿ مذخكع معيغ )بشاء مجرسة مثبل( بالسداس ذلظ أف تقـػ اإل
القانػنية في  اتبحجكد ممكية أرضية خاصة، كجعميا ضسغ ممكيتيا دكف االلتداـ اإلجخاء

 ذلظ.

القزاء اإلدارؼ ىػ السرجر األساسي لشذأة كتصػر نطخية  إفا  :تعخيف القزاء -2-أ 
ندي "التعجؼ" مغ خبلؿ قخاره السؤرخ في عخاؼ مجمذ الجكلة الفخ ، إذ 3التعجؼ
 إن و ترخف متسي د بخصػرة صادرة عغ( كسا يمي: "Carlierفي قزية ) 18/11/1949

 .4اإلدارة، والحي بسػجبو تسذ ىحه األخيخة بحق أساسي أو بالسمكية الخاصة"

القزاء الجدائخؼ مغ جيتو القزاء الفخندي في تعخيفو لمتعجاؼ مغ خبلؿ قخار افق ك  
 ؛25/03/1966الجكلة بتاريخ  ضجا  (بغ خػشة)لغخفة اإلدارية لمسحكسة العميا في قزية ا

ح اإلدارة قخارا إداريا مذخوعا برفة غيخ مذخوعة يسذ : "حيث أشارت إلى أناو عشجما تشف 
                                                             

1
 . 673السخجع الدابق، ص :بمعابج عبج الغشي - 

2
 . 68السخجع الدابق، ص :رامػل فايدة - 

3
 -ALI FILLALI, l’urgence et la compétence de la juridiction des référés, thèse pour le doctorat 

d’état, op.cit, p55.  
4
 . 678السخجع الدابق، ص :عبج الغشي بمعابج - 
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 .اعتجاءا ماديا" تختكببسمكية العقارية 

االستعجاؿ  : يجػز لقاضيسمصات قاضي االستعجال اإلداري في حالة التعج ي -ب
إذا كاف التعجاؼ ناتجا عغ  ،الفة الحكخمغ ؽ.إ.ـ.إ الدا  921السادة  حدب نزا  اإلدارؼ 

السصعػف ؼيو، كأكثخ مغ ذلظ فقاضي االستعجاؿ  قخار إدارؼ، أف يأمخ بػقف تشفيح القخار
، كالتػقف عغ 1اإلدارؼ في ىحه الحالة يسكشو أفا يػجو أؼا أكامخ لئلدارة ميسا يكغ نػعيا

ألف ترخؼ اإلدارة في حالة التعجاؼ ال يعتبخ عسبل إداريا كليذ لو أساس  ؛شغاؿ مثبلاأل
 . 2قانػني بالتالي يجػز كقفو أك إرجاء الحالة إلى ما كانت عميو

اإلدارة عمى السمكية  اعتجاء: يعخاؼ االستيبلء عمى أناو االستيالء -الرػرة الثانية  
كف أؼا أساس قانػني، كأف تدتػلي اإلدارة عمى يا دستغبللة عغ شخيق االعقارية الخاصا 

مداحة أرض غيخ مبشية مسمػكة ألحج الخػاص كاستعساليا لغخض ما، فعشجىا يسكغ 
ـ إلى القزاء اإلدارؼ )مجمذ الجكلة إذا تعمق األمخ بأحج لمذخز السزخكر أف يتقجا 

ة (، ليقـػ بخفع دعػػ إداري01-98مغ ؽ.ع  09األشخاص السحكػرة في السادة 
 كالسصالبة بػقف تشفيح االستيبلء. ،استعجالية

ة مصة اإلداريا خحه الدا : ىػػػ ذلظ اإلجخاء الحؼ تتا الغمق اإلداري -الرػرة الثالثة
تجارؼ أك  ة قانػنا، كالحؼ بسػجبو تعسج إلى غمق محل ذؼ استعساؿ ميشي أكالسخترا 

سمو لبلمتثاؿ ألحكاـ كقف تدييخه برفة مؤقتة أك نيائية، كذلظ بغاية عقاب صاحبو أك ح
 ػر التالية: خح الرا الغمق اإلدارؼ يتا  فإفا  كمغ ثعا ؛ 3القانػف أك حساية الشطاـ العاـ

دة نتيجة لسا ارتكبو صاحب السحلا أك السؤسا  تخمي إلى الغمق كترخؼ عقابي ضجا  -1

                                                             
1
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 921السادة  - 

2
 . 47السخجع الدابق، ص :أوقارت بػعالم - 

ضػابط االختراص الشػعي لقاضي االستعجاؿ اإلدارؼ في الشطاـ القزائي  :دمحم الرالح بغ أحسج الخخ از -3
 . 657، ص6776ث لشيل درجة الساجدتيخ في القانػف العاـ، كمية الحقػؽ، جامعة الجدائخ، الجدائخؼ، بح
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  .1السحل مغ مخالفات

لسحل عمى احتخاـ يتخح فييا الغمق صػرة العقػبة التيجيجية مغ أجل حسل صاحب ا -2
 .2السقتزيات القانػنية لسسارسة نذاشو بحات السحل، كالتي قج تكػف في شكل إنحار

أؼ حساية ؛ مغ أجل حساية الشطاـ العاـ بسفيػمو الزياقفي ىحه الرػرة يكػف الغمق  -3
عشو  حؼ يتعاشاه السحل يسكغ أف يشجخا ذاط الا كاف الشا  لػارع، كسا األمغ العاـ في الذا 

 .3 خصيخا باألمغ العاـإخبلال

دات قخارات مجمذ الجكلة أثشاء اختراصو بالفرل في القزايا في األخيخ نذيخ إلى مسيا  
اختراصو ىحا ىػ اختراص قزائي نطخا لرجكر قخاراتو  االستعجالية، عمى اعتبار أفا 

القزائية بعج شخح الشداع عميو، حدب ما ىػ متبع قزائيا، فتتسثل ىحه السسيدات 
 :ئز ؼيسا يميكالخرا

 الحق.يا كسا سبق الحجيث عشو، قخارات قزائية مؤقتة ال تسذ بأصل أنا  -

 ترجر عغ شخيق السجاكلة القزائية.  -

 الخرػمة.تستاز بخاصية االلتداـ ألشخاؼ  -

 يجػز لمقاضي أف يتخاجع في قخاره إالا إذا كانت ىشاؾ مدتججات . ال-

 كمشيا التدبيب كذكخألحكاـ القزائية، يجب أف يحتـخ القخار القزائي شكميات ا -
األسانيج القانػنية، كذكخ السعمػمات الستعمقة بأشخاؼ الخرػمة كغيخىا مغ الذكميات 

  السصمػبة في كلا حكع أك قخار قزائي.

                                                             
السػضػع ، الغخفة األكلى قزية )ب. أ( ضج بمجية عيغ قذخة، 65/71/6778الرادر بتاريخ  013944القخار رقع  -1

  .635، ص6778 ،5جد مجمة مجمذ الجكلة، ع) تعػيس عغ ضخر ناجع عغ غمق محبح بمجؼ(، 

 . 88السخجع الدابق، ص ،رامػل فايدة -2

 .98القزاء السدتعجل في األمػر اإلدارية، السخجع الدابق، ص :بذيخ بمعيج -3
 مجمة (،ب. ف مرصفى)، قزية كالي كالية الجدائخ ضج 63/79/6776الرادر بتاريخ  006195القخار رقع راجع  - 

 .91، ص 6773الجدائخ،  ،3، عجدمجمذ الجكلة
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القخارات القزائية مذسػلة بالشفاذ السعجل حتى كلػ لع يصمبيا السجعي ألف  إفا  -
  .1نػف صيغة الشفاذ يدتسجىا مغ قػة القا

عغ بالسعارضة كاالعتخاض عمى إفا ىحه القخارات االستعجالية، تكػف قابمة لمصا  -
ل، كفي حالة الزخكرة القرػػ يجػز لمخئيذ قبل قيج األمخ، أف يأمخ بالتشفيح الشفاذ السعجا 

 .2بسػجب السدػدة األصمية لؤلمخ

سسي، أك التبميغ ب األمخ االستعجالي آثاره القانػنية مغ تاريخ التبميغ الخ يختا  -
 لمخرع السحكـػ عميو، غيخ أناو يجػز لقاضي االستعجاؿ أفا يقخر تشفيحه فػر صجكره. 

يبمغ أميغ ضبط الجمدة بأمخ مغ القاضي، مشصػؽ األمخ مسيػرا بالريغة  -
التشفيحية في الحاؿ إلى الخرـػ مقابل كصل استبلـ، إذا اقتزت ضخكؼ االستعجاؿ 

 .3ذلظ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 . 364، السخجع الدابق، صفي الجدائخ اختراص القزاء اإلدارؼ  ،ي عساربػجاد- 

2
  .مغ ؽ.إ.ـ.إ  953إ تقابميا السادة .ـ.إ.مغ ؽ 276السادة - 

3
 إ. .ـ.مغ ؽ.إ 935السادة - 
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في ختاـ دراستشا ليحا الفرل الستعمق باختراص مجمذ الجكلة كقاضي درجة        
ىحا تخػيل السذخاع الجدائخؼ لسجمذ الجكلة مسارسة  أكلى كأخيخة، ندتخمز أفا 

دارؼ محلا الصعغ تجعل مغ مجمذ ؛ كذلظ بالشطخ إلى مرجر القخار اإلاالختراص
قاضي درجة كاحجة؛ إذ ال الجكلة جية اختراص؛ كىػ بيحا السقتزى ال يكػف سػػ 

ادرة بسقتزى ىحا االختراص ال باالستئشاؼ كال بالشقس؛ يجػز الصعغ في قخاراتو الرا 
كىػ ما يجعل مػقف السذخع الجدائخؼ محل نقج كانتقاد لكػف أفا اختراصو ىحا يتعارض 
مع اليجؼ مغ إنذاء كتأسيذ مجمذ الجكلة كىػ حساية الحقػؽ كالحخيات بصخيقة فعالة، 

، كقج انتقج الفقو الفخندي اختراص مجمذ الجكلة كقاضي درجة قخيبيا مغ السػاشغكت
أكلى كأخيخة لكػنو يحجب أىع شخؽ الصعغ في القخارات الرادرة عغ مجمذ الجكلة 

 .1بسػجب ىحا االختراص
االختراص االبتجائي كالشيائي لسجمذ الجكلة مغ شبيعتو األصمية باعتباره  يغياخ  

مخالفا لشطاـ عسل السحكسة العميا التي  وى محكسة كقائع؛ كىػ ما يجعممحكسة قانػف إل
 تقابمو في الشطاـ القزائي العادؼ.

تجعمشا نجيب عمى  إلى جانب ذلظ؛ يتختب عمى ىحا االختراص عيػب كسمبيات أخخػ  
الشيائي لسجمذ الجكلة مغ ك اإلشكالية السصخكحة سابقا حػؿ فعالية االختراص االبتجائي 

 ما يمي: ىحه الدمبيات لعلا أىعا ك  ؛عجميا
 تحسيل السػاششيغ أعباء كتكاليف رفع الجعاكػ أماـ مجمذ الجكلة، كمقاضاة اإلدارة. - 
إىجار مبجأ التقاضي عمى درجتيغ، كتحخيع الستقاضي مغ شخؽ شعغ ىامة كىي  - 

 بالشقس.الصعغ الصعغ باالستئشاؼ ك 
ىامة كخصيخة بالشطخ إلى  في قزايا ججا تكميف قزاة السجمذ بأعباء الشطخ كالفرل  - 

خ عمى أدائيع لػضائفيع بصخيقة اة كيؤثا زأشخاصيا اإلدارية، كىػ ما يثقل كاىل ىؤالء الق
ا يزاؼ ليحا االختراص اختراص الشطخ في مختمف الصعػف ة لسا الة، خاصا فعا 

ارية القزائية عمى غخار الصعغ باالستئشاؼ كالصعغ بالشقس؛ فزبل عمى ميستو االستذ
كميسة االجتياد القزائي التي تعتبخ اختراصا أصميا لمسجمذ؛ فكيف يا تخػ نصمب مغ 

                                                             
1
 - FREDERIK SCANVIC, Compétence administrative (compétence à l’intérieur de la juridiction 

administrative), répertoire de contentieux administratif, Dalloz, mis à jour mai 2006, p 103. 
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 بشفذ التذكيمة البذخية بصخيقة فعالة؟.  األدكارأعزاء السجمذ الؿياـ بكل ىحه 
لحلظ، كمغ أجل تفادؼ ىحه العيػب كأخخػ نخػ أناو مغ الزخكرؼ أف يعيج السذخع   

 راص السخػؿ لسجمذ الجكلة، كلع ال إعفاءه تساما مشوالجدائخؼ الشطخ في ىحا االخت
  .حتاى يكػف قادرا عمى أداء اختراصاتو األصمية بصخيقة فعاالة كناجعة
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 الفصل الثاين:
 اختصاص جملا الدولة اجلئائري كقاضي درجة اثنیة.

ى األشخاص تسارس السحاكع اإلدارية سمصاتيا القزائية في إشار أحكاـ القانػف عم  
اإلدارية التي تجخل ضسغ اختراصيا الشػعي كاإلقميسي، فترجر قخاراتيا القزائية 

ىحه القخارات القزائية التي ترجرىا السحاكع اإلدارية  تكخيدا لجكلة الحق كالقانػف، إالا أفا 
ع إلى لحلظ كسعيا مغ السذخا  ؛قج تكػف مذػبة بأخصاء أك فييا إىجار لحقػؽ الستقاضيغ

ساح ليع بصمب كفاخ ضسانات لمستقاضيغ عغ شخيق الدا  فقج تمظ الحقػؽ كالحخيات،حساية 
الي جعل أعساؿ ىحه الييئات القزائية تحت رقابة قزائية فحز ججيج لمخرػمة، كبالتا 

 .أعمى مشيا درجة كىي "مجمذ الجكلة"
ية شخؼ في خرػمة إدار  كسيمة قزائية يدمكيا كلا  ةالصعغ في األحكاـ اإلدارييعتبخ  

يعتقج أفا الحكع اإلدارؼ االبتجائي لع يشرفو في الحرػؿ عمى حقو، فيمجأ إلى مجمذ 
 989، كىي التي نطستيا السػاد مغ شعغ عادؼ أك غيخ عادؼ رفع الجكلة إماا عغ شخيق

 .1مغ ؽ.إ.ـ.إ 919إلى 

عغ العادية كالتي يسكغ لكل ذؼ مرمحة رفعيا أماـ مجمذ الجكلة كجية ل شخؽ الصا تتسثا  
في حيغ تتسثل شخؽ الصعغ  األول(، بحث)السفي كل مغ االستئشاؼ كالسعارضة  ،ثانية

قس، كالتساس إعادة الشطخ كاعتخاض الغيخ الخارج عغ بالشا غيخ العادية في كلا مغ الصا 
كىي كمايا شعػف ، الثاني( بحث)السعغ الخرػمة ككحا دعػػ ترحيح األخصاء السادية 

رت في أصميا لحساية حقػؽ   األفخاد بالجرجة األكلى، فيل األمخ كحلظ بالشدبةقخا
 ؟الختراص مجمذ الجكلة الجدائخؼ بالشطخ كالفرل فييا

                                                             
1
الباب الخابع مغ الكتاب الخابع مغ ؽ.إ.ـ.إ بعشػاف: في شخؽ الصعغ، مسيدا في ذلظ بيغ الصعػف العادية) االستئشاؼ  - 

عغ الخرػمة، دعػػ ترحيح األخصاء  كالسعارضة(، كالصعػف غيخ العادية ) الصعغ بالشقس، اعتخاض الغيخ الخارج
 السادية، دعػػ التساس إعادة الشطخ(.
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 املبحث األول:

 اختصاص جملا الدولة ابلطعون العادية
 989)مغ السػاد  إ عمى شخؽ الصعغ العادية، كىي االستئشاؼ كالسعارضة.ـ.إ.ؽ نزا   

إليو  ةالقاضي السػجي أفا ىػ شػع مغ شخؽ الصعغ د ىحا الأىع ما يسيا كلعلا ، (955إلى 
ىحا مغ جية،  في دراسة القزية مغ الشاحية الػاقعية ككحا القانػنية؛ يتستع بدمصات كاسعة

ة كاممة في بحخيا  ع مغ قخار السحكسة االبتجائيةاعغ الستطما الصا ع يتستا  كمغ جية أخخػ 
ع لع يحرخ أسباب معيشة السذخا لكػف  ،عغـ عمى أساسو ىحا الصا إثبات العيب الحؼ قجا 

 يتػجب احتخاـ الصاعغ ليا.

 (السصمب الثاني) كالسعارضة (األول السصمب) ز لكل مغ االستئشاؼكؼيسا يمي سشخرا   
 ة بكل شعغ عمى حجػأماـ مجمذ الجكلة قدسا خاصا لسعالجة الجػانب القانػنية الخاصا 

         .كمشو الػصػؿ إلى بياف مجػ فعالية ىحيغ االختراصيغ

 :األول سصمبال

 اختراص مجمذ الجولة بالصعغ باالستئشاف

األخح بسبجأ التقاضي عمى درجتيغ كسبجأ بالقاعجة العامة في التذخيع الجدائخؼ  تقزي  
مغ السبادغ األساسية التي يقـػ عمييا القزاء، كيعتبخ الصعغ باالستئشاؼ شخيقة مغ 

سػاء في  مبجأ التقاضي عمى درجتيغ ج مغ خبللياالتي يتجدا ك شخؽ الصعغ العادية 
شخؼ مغ أشخاؼ القخار القزائي الرادر  حيث يجػز لكلا  السدائل العادية أك اإلدارية؛

مغ أية محكسة إدارية، التقجـ إلى مجمذ الجكلة باعتباره الجية األعمى درجة لمصعغ 
مصالبا ؼيو  باالستئشاؼ، كالحؼ مغ خبللو يعباخ عغ عجـ رضاه بقخار السحكسة اإلدارية،

مجمذ الجكلة كقاضي استئشاؼ إعادة الشطخ في القخار القزائي الرادر عغ محكسة 
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10ت عميو السادة نرا ما  ىػك  جرجة األكلى،ال
94/76مغ القانػف العزػؼ  

، كتؤياجىا في 1
 40كتحيل السادة  ،2الستعمق بالسحاكع اإلدارية 02-98مغ القانػف رقع  2ف/2ذلظ السادة 
 .3إجخاءات االستئشاؼ أماـ مجمذ الجكلة ألحكاـ ؽ.إ.ـ.إ 94/76العزػؼ مغ القانػف 

كىل نجح بحلظ  فكيف نطاع السذخع الجدائخؼ ىحا الصخيق الياـ مغ شخؽ الصعغ ؟ 
 التشطيع في جعل ىحا االختراص فعااال في حساية الحقػؽ كالحخياات؟

 انفشع األٔل:

 شٔؽّ.انًجبدئ انؼبيخ نالعزئُبف أيبو يجهظ انذٔنخ ٔش

االستئشاؼية  يعتبخ مجمذ الجكلة في الشطاـ القزائي اإلدارؼ الجدائخؼ الجية القزائية  
مغ ؽ.ع  10بالشدبة لجسيع القخارات القزائية الرادرة عغ السحاكع اإلدارية شبقا لمسادة 

 الستعمق بالسحاكع اإلدارية. 98/02مغ ؽ.ع  02كالسادة  ،الستعمق بسجمذ الجكلة 98/01

ؿ مغ خبلؿ ىحا الفخع تبياف السبادغ العامة التي تحكع الصعغ باالستئشاؼ أماـ سشحاك   
(، ثع نعخض الذخكط التي سيخزع ليا ىحا الصخيق مغ أوالمجمذ الجكلة الجدائخؼ )

 (. ثانياالصعغ )

  :أوال: المبادئ العامة لالستئناف أمام مجلس الدولة

، 4صعغ باالستئشاؼ أماـ مجمذ الجكلةقة بتشطيع الإ في نرػصو الستعما .ـ.إ.اختمف ؽ  
ي قانػف مجمذ الجكلة كقانػف السحاكع اإلدارية الدالف الحكخ، كيطيخ ىحا مع نرا 

االختبلؼ ؼيسا يتعمق بالقاعجة العامة ليحا االختراص، في حيغ أف ىحه القػانيغ الثبلثة 

                                                             
1
:" يفرل مجمذ الجولة في استئشاف القخارات الرادرة مغ القانػف العزػؼ لسجمذ الجكلة عمى 10تشز السادة  - 

 ابتجائيا مغ قبل السحاكع اإلدارية في جسيع الحاالت ما لع يشز القانػن عمى خالف دلظ".

2
:"أحكام السحاكع اإلدارية الستعمق بالسحاكع اإلدارية عمى 76-94رقع  مغ القانػف العزػؼ  2/ف2السادة  تشز - 

 قابمة لالستئشاف أمام مجمذ الجولة ما لع يشز القانػن عمى خالف دلظ".

3
كام ألح لة:" تخزع اإلجخاءات ذات الصابع القزائي أمام مجمذ الجو عمى 76-94القانػف مغ  40تشز السادة  - 

 قانػن اإلجخاءات السجنية".

4
 إ..ـ.إ.مغ ؽ 956إلى  989نرت عمى القػاعج األساسية الستعمقة بالصعغ باالستئشاؼ السػاد  - 
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 مى ما يمي: تتفق ؼيسا يخز االستثشاء عمى القاعجة العامة، كىػ ما سشحاكؿ تػضيحو ع

 :الماعدة العامة الختصاص مجلس الدولة بالطعن باالستئناف -1

ادرة عغ السحاكع عاما تكػف بسػجبو جسيع القخارات الرا  أكضع القانػف قاعجة كمبج  
كدراسة القاعجة العامة ليحا  ،1اإلدارية قابمة لمصعغ فييا باالستئشاؼ أماـ مجمذ الجكلة

عغ باالستئشاؼ األصمي، د بيغ القخارات القزائية القابمة لمصا سييا التا االختراص تتصمب مشا 
 كتمظ الخاضعة لبلستئشاؼ الفخعي.

 : طبٌعة المرارات المابلة لالستئناف األصلً -أ   

 مغ قانػف السحاكع اإلدارية 2كالسادة  ع الستعمق بسجمذ الجكلة،.مغ ؽ 10شبقا لمسادة   
ادرة عغ السحاكع كػف جسيع القخارات الرا  السذخع قج كضع مبجأ عاما يتسثل في فإفا 

، كمثل ىحا الػضع ال 2اإلدارية قابمة لمصعغ فييا أماـ مجمذ الجكلة مادامت ابتجائية
، حيشسا كانت 3مغ قانػف اإلجخاءات السجنية السمغى 277عميو السادة  تيختمف عسا نرا 

االستئشاؼ السخفػع  بالفرل في 4تعقج االختراص إلى الغخفة اإلدارية بالسحكسة العميا
  ة.ضج األحكاـ االبتجائية الرادرة عغ السجالذ القزائية في السدائل اإلداري

قج ضياقا مغ صبلحيات مجمذ الجكلة في مسارسة أنايسا ىحيغ الشاريغ  عمىيبلحع   
ػ بالسذخع مغ  ؛الخقابة التقػيسية عمى قخارات السحاكع اإلدارية األمخ الحؼ يعتقج أناو أدا

يجػز لكل "مشو التي تشز:  949و ججيج في محتػػ السادة ي تػجا إلى تبشا  إ.ـ.إ.خبلؿ ؽ
أو  استجعي برفة قانػنية، ولع يقجم أي  دفاع أن يخفع استئشافا ضج الحكعو شخف حزخ الخرػمة 

 ..". .مغ السحكسة اإلدارية الرادر األمخ

                                                             
1
 . 635الػسيط في السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص :دمحم صغيخ بعمي - 

  . 350السخجع الدابق، ص ،6قانػف السشازعات اإلدارية، ج :خمػفي رشيج - 2
3
تختز الغخفة اإلدارية كحلظ بالفرل باالستئشاف السخفػع ضج األحكام االبتجائية عمى ما يمي:"  277تشز السادة  - 

 الرادرة مغ السجالذ القزائية في السدائل اإلدارية". 

  . 683السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص  :حسج محيػألظ خاصة: ذراجع حػؿ  - 4
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في تحجيج القخارات ىحا التػجو الحؼ سمكو السذخع  " أفا بػجادي عساريخػ األستاذ "  
القزائية الرادرة مغ السحاكع اإلدارية، كالقابمة لمصعغ فييا باالستئشاؼ أماـ مجمذ 
الجكلة، تعتبخ كخصػة لتغييخ محتسل حجكثو مدتؿببل عمى مجاؿ االختراص الحؼ قج 

عسمية االستئشاؼ  يتشاكلو مجمذ الجكلة كقاضي استئشاؼ، كىػ ما يعشي حدب األستاذ، أفا 
اه إلى القخارات الرا ف إالا ال تكػ  ادرة غيابيا، كالقابمة  عمى القخارات االبتجائية بل ستتعجا

 . 1لمسعارضة
يذتخط في القخارات القزائية التي يجػز الصعغ فييا باالستئشاؼ أف تكػف مبشية عمى  

 كجو مغ األكجو التالية: 

كالتي تطيخ فييا  حالة مخالفة أحكام القانػن، أو الخصأ في تصبيقو أو تأويمو: -1أ
 ىي:  التالية رػرال

كيقرج بعيب مخالفة القانػف كػجو مغ أكجو الصعغ باالستئشاؼ أماـ مخالفة القانػن:  - 
مجمذ الجكلة، نػع مغ التصبيق الخاشئ لمقاعجة القانػنية عمى كقائع الشداع، أؼ الخصأ في 

ما  64900الجكلة رقع  ، كقج جاء في أحج قخارات مجمذالتكييف القانػني ليحه الػقائع
حيث أن السقخر السصعػن ؼيو باإللغاء جاء مخالف ألحكام القانػن، وتجاوز :" يمي

سمصة رئيذ بمجية عيغ التػتة، وبالتالي إلغاء القخار السدتأنف والفرل مغ ججيج إلغاء 
 . 2السقخر الرادر عغ بمجية عيغ التػتة..."

ثل في حالة كجػد خصأ في تفديخ أك : يتسالخصأ في تصبيق القانػن أو تأويمو - 
حيث يرجر القخار القزائي بشاء عمى تفديخ  ؛كتصبيق القانػف، خاصة في حالة الغسػض

                                                             
1
 . 361ك 365ص  اختراص القزاء اإلدارؼ في الجدائخ، السخجع الدابق، :يعسخ بػجاد :انطخ - 

قزية:) شخكة اكدل( ضج: )بمجية عيغ تػتة كمغ ، 78/67/6775مؤرخ في  18977مجمذ الجكلة: قخار رقع  -2
 .كما بعجىا 631ص ،6775 ،0عجد مجمة مجمذ الجكلة،) مخالفة أحكاـ القانػف(،  معيا(، السػضػع

كالية -قزية:) ـ.ع( ضج:) رئيذ بمجية مػالؼ العخبي ،61/73/6778مؤرخ في 99933قخار رقع  لة:مجمذ الجك  - 
  .657، ص6778، 5جدالجكلة، ع مجمة مجمذ سعيجة(، السػضػع )عجـ اختراص القاضي اإلدارؼ لمفرل في الشداع(،



 ومدى فعالیتها الدولة اجلئائريتنوع االختصااات القضائیة جمللا                        الباب األول
 

119 
 

 .1أك تأكيل خاشئ لسزسػف القاعجة القانػنية

مغ أسباب : حالة وقػع بصالن في اإلجخاءات يؤثخ في الحكع أو القخار القزائي: 2أ
و عمى األسباب التي بشي عمييا الحكع الرادر مغ بصبلف القخار القزائي، عجـ احتػائ

، كمجعاسا 2إذ يفتخض في صجكره أف يكػف حامبل عمى أدلة كاقعية ؛السحكسة اإلدارية
كمغ أكجو بصبلف القخار القزائي أيزا أف  ،بالحجج القانػنية التي استشج إلييا الخرـػ
 .عمى صحة الحكعخ يكػف حامبل لعيب شكمي في اإلجخاءات يؤثا 

 ؽجٛؼخ انمشاساد انمبثهخ نالعزئُبف انفشػٙ:  -ة 

ذلظ االستئشاؼ الحؼ يخفعو السدتأنف عميو بسشاسبة  خعياالستئشاؼ الفيقرج ب  
كسا  مغ ؽ.إ.ـ.إ 951ت عميو السادة ، كقج نرا 3االستئشاؼ األصمي )السحكخة الجػابية(

ط حقو في رفع االستئشاف يجػز لمسدتأنف عميو استئشاف الحكع فخعيا حتى في حالة سقػ :" يمي
يتختب عمى التشازل عغ  ال يقبل االستئشاف الفخعي إذا كان االستئشاف األصمي غيخ مقبػل. ،األصمي

 .4"االستئشاف األصمي عجم قبػل االستئشاف الفخعي إذا وقع بعج التشازل

زح معشى االستئشاؼ الفخعي مغ خبلؿ الحق الحؼ مشحو القانػف لمسجعي في تقجيع يتا   

                                                             
  645الػسيط في السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص :دمحم صغيخ بعمي -1
قزية: ) كالي كالية بجاية( ضج: ) الجسعية  ،64/3/6771مؤرخ في  030115رقعء في قخار مجمذ الجكلة جا-

كما  686ص ،4،6771عجدمجمة مجمذ الجكلة،  الخياضية لمفخكسية" قػرايا"( السػضػع ) االستئشاؼ االستعجالي(،
فصمب السدتأنفة مؤسذ قانػنا، مسا  90/31مغ القانػن  35عمى ىجا األساس وتصبيقا ألحكام السادة يمي:"... بعجىا

يجعل قاضي الجرجة األولى قج أخصأ ؼيسا قزى بو، وعميو يتعيغ إلغاء القخار السدتأنف، والفرل مغ ججيج بحل 
 الجسعية السدتأنف عمييا ومرادرة أمالكيا لفائجة الجولة". 

 5 عجد ، مجمة مجمذ الجكلة،67/8/6778مؤرخ في  779494قخار مجمذ الجكلة رقع  انطخ أيزا في السػضػع: -
  . 685كص 683ص ،6778،

2
حيث  ،95، ص6775، 0عجد، مجمة مجمذ الجكلة، 76/76/6999مؤرخ في  57690مجمذ الجكلة، قخار رقع  - 

:"...ولكغ القخار ألػالئي مػضػع الجعػى جاء غيخ معمل وغيخ مجعع بأدلة كاؼية عمى ما يشدبو لمسدتأنف جاء ؼيو
 مو مشعجم األساس..." عميو مسا يجع

3
 . 604السخجع الدابق، ص :فخيجة حديغ - 

4
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 951السادة  - 
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الصمبات العارضة سػاء ألجل ترحيح الصمب األصمي، أك تعجيل مػضػعو إذا ما شخأت 
ضخكؼ ججيجة بعج رفع الجعػػ كالتي يسكغ أف تؤثخ في سيخ الجعػػ، كقج تكػف الصمبات 

 العارضة أيزا كإضافة أك تفديخ في سبب الجعػػ. 

ذ عمى ؼ الفخعي يتأسا االستئشا أفا  السحكػرة أعبله 951مغ خبلؿ قخاءة السادة ندتخمز  
  ثبلثة أحكاـ أساسية كىي كالتالي:

السذخع  مشححيث حق السدتأنف عميو في الؿيام باستئشاف الحكع فخعيا:  -1-ب 
ه في قخار قزائي ما، أف يخفع دعػػ استئشاؼ فخعية أماـ خز السدتأنف ضجا الحق لمذا 

 الستئشاؼ األصمي. فخعية مختبصة با شمباتىشاؾ  مجمذ الجكلة، إذا ما ضيخ لو أفا 

إذا كانت ف ارتباط قبػل االستئشاف الفخعي بقبػل االستئشاف األصمي: -2-ب
  و ال يسكغ قبػؿ الجعػػ الفخعيةالجعػػ األصمية غيخ مقبػلة أماـ مجمذ الجكلة، فإنا 

 .1ألنايا بالزخكرة ستكػف مبشية عمى العجـ مثميا مثل أصميا

حيث بالتشازل عغ االستئشاف األصمي:  ربط عجم قبػل االستئشاف الفخعي -3-ب 
االستئشاؼ الفخعي إذا كقع بعج التشازؿ عغ االستئشاؼ األصمي، كىي نتيجة  أناو ال يقبل

أخخػ لعسمية الخبط بيغ الفخع كاألصل، كىػ مشصقي ألنو ال يسكغ كجػد الفخع إذا لع يكغ 
 . 2لو أصل، فانعجاـ األصل يقتزي بالزخكرة انعجاـ الفخع معو

 : االستثناء على لاعدة الطعن باالستئناف أمام مجلس الدولة -2

مغ قانػف السحاكع  2ف/2، كالسادة 94/76ع .مغ ؽ 10السادة  كل مغ بالخجػع إلى
 ما لع يشزإ نججىا تشز في نياياتيا عمى ما يأتي: ".ـ.إ.مغ ؽ 949اإلدارية كالسادة 

تحفطا عمى القاعجة العامة  بسعشى أفا ىحه السػاد أكردت ؛"القانػن عمى خالف ذلظ
ادرة عغ السحاكع اإلدارية جسيع القخارات االبتجائية الرا  الستعمقة بقبػؿ االستئشاؼ ضجا 

                                                             
1
 - GUSTAVE PEISER : Droit administratif, Paris, Dalloz, 18 éme édit, 2004, p 165. 

2
  . 336السخجع الدابق، صاختراص القزاء اإلدارؼ في الجدائخ،  :عسخ بػجاديأنطخ:  - 
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تقخيخ ىحا  كذلظ في الحاالت التي يشز فييا القانػف عمى خبلؼ ذلظ، كبالتالي فإفا 
مرصمح  بسػجب قانػف صادر عغ الدمصة التذخيعية باستعساليا االستثشاء ال يكػف إالا 

، كبحلظ قماز السذخع مغ مجاؿ ىحا االستثشاء، حيشسا لع يخػاؿ صبلحية إصجاره القانػن""
، حيث 1مغ قانػف اإلجخاءات السجنية السمغى 277لجية أخخػ، مثمسا كاف كاردا في السادة 

اإلدارة تشافذ السذخع في رسع اختراصات مجمذ الجكلة حاليا بتجخميا مغ خبلؿ  كانت
  .2ذاط أك االمتشاع عشوي ترجرىا حاممة ألكامخ الؿياـ بالشا القخارات الت

 : ثانٌا: شروط الطعن باالستئناف أمام مجلس الدولة

مغ أجل قبػؿ الصعغ باالستئشاؼ أماـ مجمذ الجكلة، البج مغ تػافخ مجسػعة مغ  
أنف السقخرة في الجعاكػ اإلدارية العادية، سػاء بالشدبة لمقخار السدت ديانفكىي  طالذخك 

 ج الصعغ باالستئشاؼ. يإلجخاءات كمػاعالشدبة ؼيو، أك الصاعغ أك ب

  :تتسثال ؼيسا يمي :الشروط المتعلمة بالمرار محل الطعن باالستئناف -1

 : ابتدائٌاأن ٌكون الطعن  -أ 

القخارات  حؼ جاء عاما كمصمقا، يذسل كلا إ الا .ـ.إ.مغ ؽ 949عمى خبلؼ نز السادة 
ي كلا مغ السادة غ السحاكع اإلداريةادرة عالقزائية الرا  ، 94/76مغ ؽ.ع  10، فإفا نرا

مغ قانػف السحاكع اإلدارية تجعل اختراص مجمذ الجكلة كقاضي استئشاؼ  2كالسادة 
ادرة عغ السحاكع اإلدارية؛ االبتجائية يتعمق بالقخارات كيقرج بالقخار االبتجائي الحكع  الرا

ابل لمصعغ ؼيو باالستئشاؼ، خبلفا لمحكع الشيائي الرادر عغ محكسة الجرجة األكلى كالق
 الحؼ ال يقبل ذلظ بغس الشطخ عغ أية محكسة أصجرتو. 

د القزاء اإلدارؼ في تصبيقاتو بيغ الحكع التسييجؼ كالحكع التحزيخؼ، كيقرج بالحكع ميا  
 حيث ال تبجؼ السحكسة رأييا في الشداع مثل ؛ض لمسػضػعالتحزيخؼ، الحكع الحؼ ال يتعخا 

                                                             
1
 مغ قانػف اإلجخاءات السجنية. 277دة السا - 

2
 .333السخجع الدابق، ص ،: اختراص القزاء اإلدارؼ في الجدائخعسخ بػجادي - 
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ا الحكع التسييجؼ ؼيقرج بو الحكع الحؼ أبجت ؼيو السحكسة رأييا أما  ؛الحكع بإجخاء التحقيق
، 1غ خبيخ لتقجيخ عجد الزحيةيتعيبفي مػضػع الشداع قبل إصجار الحكع، مثل الحكع 

فالحكع التحزيخؼ حدب تصبيقات القزاء اإلدارؼ ال يجػز استئشافو إالا مع الحكع 
كإف كاف البعس يجعػ إلى ىجخ ىحا ، 2ؼ يفرل في أصل الحقالقصعي، كىػ الحكع الح

 .3ميسا كاف نػعو االبتجائيالتسييد لعجـ ججكاه مغ حيث قبػؿ الصعغ في الحكع 

 : أن ٌكون المرار صادرا عن محكمة إدارٌة -ب

عغ باالستئشاؼ أيزا أف يكػف عسبل قزائيا صادرا عغ محكسة يذتخط في محل الصا    
 ا الجية القزائية األدنى درجة في ىـخ القزاء اإلدارؼ.؛ باعتبارىإدارية

 :الشروط المتعلمة بالطاعن )أشخاص الخصومة فً االستئناف( -2

 ، نجج أفا -كالتي تع التعخض ليا سابقا -إ .ـ.إ.مغ ؽ 13السادة  بالخجػع إلى نزا   
ؼ أك السذخع قج كضع قاعجة عامة تذتخؾ فييا جسيع الصعػف سػاء أماـ القزاء العاد

القزاء اإلدارؼ، كمغ ىحه الصعػف الصعغ باالستئشاؼ، كمغ ثع فإناو يذتخط في الصاعغ 
 في دعػػ االستئشاؼ أماـ مجمذ الجكلة تػافخ: الرفة، السرمحة كاألىمية. 

  الصفة: - أ
ػ ية أماـ مجمذ الجكلة مثميا مثل الجعاك ؼشائالرفة في الخرػمة االست طتذتخ 

ية ؼيسا ؼائشستئشاؼ إتحاد الخرػمتيغ االبتجائية كاالستيقتزي االالقزائية األخخػ، ك 
يخز شخط الرفة، كذلظ ضسانا الحتخاـ مبجأ التقاضي عمى درجتيغ مغ جية، كمخاعاة 

                                                             
 . 358الػسيط في السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص :دمحم الرغيخ بعمي-1
الحؼ قزي بسا  ،6993خ،الجدائ، 6جد، السجمة القزائية، ع6997-76-76، بتاريخ السحكسة العمياقخار  :أنطخ -2

مغ السدتقخ عميو قانػنا وقزاء أن الحكع التحزيخي يعج تجبيخ إلثبات عشاصخ التحقيق لمسحكسة قبل الفرل يمي:"
 في السػضػع، ويحفظ حقػق األشخاف، ال يجػز استئشافو إال  مع الحكع القصعي". 

 . 355ق، صالسخجع الداب ،الػسيط في السشازعات اإلدارية :دمحم صغيخ بعمي -3
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إ تجيد .ـ.إ.مغ ؽ 949نجج السادة  في ذلظك  ،1لقاعجة ندبية أثخ األحكاـ مغ جية أخخػ 
حيغ ال يقبل ذلظ لسغ دخل في قبػؿ استئشاؼ الغيخ الجاخل في الخرػمة االبتجائية، في 

 .2ةؿ مخا الخرػمة االستئشاؼية ألكا 
 : األهلٌة -ب 

عغ باالستئشاؼ أماـ مجمذ الجكلة كتخزع لشفذ ػافخ في رافع الصا ىي شخط كاجب التا 
  .أحكاـ األىمية التي تعا التعخاض ليا بالشدبة لذخكط الصاعغ في دعػػ اإللغاء

  :المصلحة -ج 

 السصعػف  الحكعاستجابة  مجػ عمى القزائي القخار في الصعغ في يعتسج ؾياـ السرمحة
كبالتالي تشتفي السرمحة في االستئشاؼ أك ؛ 3جدئيا أك كميا الصاعغ دفػع أك لصمبات ؼيو

ل عمى شمباتو؛ كىػ ما جخػ عميو  التجخل إذا أجاب الحكع االبتجائي السدتأنف أك الستجخا
 ؼيو استأنف األعمى الحؼ لمسجمذ اإلدارية الغخفة قخارات أحج في ؛ إذ جاءالقزاء اإلدارؼ 

كالحؼ كاف قج  1987/ 14/07باتشة في  قزاء مجمذ عغ صادرا قخارا باتشة كالية كالي
 أوجو خارج مغ السأخػذ ؼيو الفرل الػاجب الػجو عغما يمي:"  ،الشداع مغ بإخخاجو لصمبو استجاب

 ما و .أضخ  بالسدتأنف قج ؼيو السصعػن  القخار كان إذا إال   مقبػال يكػن  ال االستئشاف أن   حيث :العخيزة

 .4"االستئشاف في مرمحة أي ة عمى يتػف خ ال وفإن   ،لسصالبو استجاب قج القخار أن   دام
 : الشروط المتعلمة باإلجراءات -3

 االلتداـلقبػؿ الصعغ باالستئشاؼ أماـ مجمذ الجكلة ضخكرة  .إ.ـ.إيذتخط ؽ
                                                             

 . 355، ص، السخجع الدابقالػسيط في السشازعات اإلدارية :دمحم صغيخ بعمي -1
2
يجػز لكل شخف حزخ الخرػمة أو استجعى برفة قانػنية، ولػ مغ ؽ.إ.ـ.إ عمى ما يمي:"  949تشز السادة  - 

ما لع يشز القانػن عمى  لع يقجم أي دفاع، أن يخفع استئشافا ضج الحكع أو األمخ الرادر عغ السحكسة اإلدارية،
 خالف ذلظ". 

3
 .671السخجع الدابق، صإجخاءات الخرػمة أماـ مجمذ الجكلة،  :بذيخ دمحم - 

4
، ، غيخ مشذػر76/70/6949، قخار 191، فيخس 62618ممف رقع  -الغخفة اإلدارية -قخار السجمذ األعمى - 

 .671، السخجع الدابق، صبذيخ دمحممشقػؿ عغ: 
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 باإلجخاءات التالية: 
  :عرٌضة الدعوى-أ

البج أف تتػفخ في عخيزة الصعغ باالستئشاؼ أماـ مجمذ الجكلة مجسػعة مغ الذخكط 
 ا: يأىسا 

 أك  يأف تكػف العخيزة مكتػبة كمػقعة كمؤرخة، تػدع بأمانة الزبط مغ قبل السجع - 

 . 2، بعجد مغ الشدخ يداكؼ عجد الخرـػ1ككيمو أك محاميو

 ت كالسعمػمات التالية:عمى البيانا احتػائياضخكرة  -

 االستئشاؼية. الجية القزائية التي تخفع أماميا الجعػػ مجمذ الجكلة باعتباره  -1 

 اسع كلقب السجعي كمػششو. -6 

 .خخ مػشغ لوآعميو، كإف لع يكغ لو مػشغ معمـػ ف ىكلقب كمػشغ السجع اسع - 3 

 واعي، كصفة مسثمه االجتساإلشارة إلى تدسية كشبيعة الذخز السعشػؼ، كمقخا  -8 
 .تفاقي القانػني أك اال

 .عخض مػجد الػقائع كالصمبات ككجو أك أكجو الصعغ  -5  

 .3جة لمجعػػ إلى السدتشجات كالػثائق السؤيا  االقتزاءاإلشارة عشج  -6  

 . 4اإلجخاءات الستعمقة بإشيار عخيزة رفع الجعػػ  احتخاـيجب  -

  :ون فٌهتمدٌم نسخة من الحكم أو المرار المطع -ب 
كفي حالة األحكاـ الرادرة قبل الفرل في السػضػع؛ فإفا االستئشاؼ ال يكػف مقبػال 

                                                             
1
 مغ ؽ.إ.ـ.إ.  6ؼ /827السادة  - 

2
 مغ ؽ.إ.ـ.إ.  14السادة  - 
 مغ ؽ.إ.ـ.إ.  3/ ؼ17السادة  -3
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 16السادة  -4
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  .1إالا مع الحكع الفاصل في مػضػع الجعػػ، كيتع االستئشاؼ بعخيزة كاحجة

 : تمدٌم اإلٌصال المثبت لدفع الرسم المضائً-ج 
دة قانػنا  كقاعجة عامة، كفي حالة كجػد  حيث ال تقيج العخيزة إالا بعج دفع الخسـػ السحجا

، فإناو سيفرل ؼيو رئيذ الجية القزائية بأمخ غيخ قابل ألؼا  أؼا   نداع حػؿ دفع الخسـػ
 .2شعغ

 :الشروط المتعلمة بالمٌعاد -4

بيغ أحكاـ ميعاد رفع الصعغ باالستئشاؼ في السادة اإلدارية عشيا في  ؽ.إ.ـ.إد لع يسيا  
 ؼيسا يمي:  مػاد ؽ.إ.ـ.إ، كتتسثل ألحكاـىحه ا قج نطاستك  ،السادة السجنية

 : مدة االستئناف أمام مجلس الدولة -أ 
950مسادة ل شبقاغ مغ تاريخ تبميغ قخار حكع السحكسة، يىي شيخ   

، كتكػف مغ ؽ.إ.ـ.إ 3
خؽيس إلى خسدة عذخ يػما بالشدبة لؤلكامخ االستعجالية، ما لع تػجج ىحه السجة قابمة لمتا 

 . خبلؼ ذلظتشز عمى  نرػص خاصة

 : كٌفٌة حساب المٌعاد -ب 

 احتدابفإناو يتع حداب السجة كاممة، مع عجـ  ،مغ ؽ.إ.ـ.إ 405حدب نز السادة   
األجل، كيعتج بأياـ العصل الجاخمة ضسغ ىحه  انقزاءيـػ التبميغ أك التبميغ الخسسي كيـػ 

ألعياد الخسسية، كالخاحة تعتبخ أياـ عصمة بسفيـػ ىحا القانػف أياـ اك  احتدابيا،اآلجاؿ عشج 
و إذا كاف اليـػ األخيخ كتزيف السادة أنا  ،األسبػعية، شبقا لمشرػص الجارؼ بيا العسل

                                                             
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 952السادة  -1
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 6كؼ 6/ ؼ17السادة  -2
د أجل  إ عمى ما يمي:".ـ.إ.مغ ؽ 950تشز السادة  -3 ى األجل إل حا( ويخفس ى02األحكام بذيخيغ ) استئشافيحج 

تدخي ىحه اآلجال مغ يػم  -.ستعجالية، ما لع تػجج نرػص خاصة( يػما بالشدبة لألوامخ اال15خسدة عذخ )
تدخي ىحه  -أجل السعارضة إذا صجر غيابيا. انقزاءالتبميغ الخسسي لألمخ أو الحكع إلى السعشي، وتدخي مغ تاريخ 

 ."اآلجال في مػاجية شالب التبميغ
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كنذيخ  .1، ليذ يـػ عسل كميا أك جدئيا، يسجد األجل إلى أكؿ يـػ عسل مػالياألجلمغ 
  عشييكػف مغ يـػ التبميغ الخسسي لؤلمخ أك الحكع إلى الس اآلجاؿسخياف ىحه  إلى أفا 

أجل السعارضة إذا صجر غيابيا، كتدخؼ ىحه اآلجاؿ في مػاجية  انقزاءكمغ تاريخ 
 .2التبميغ بشال

 : تمدٌد المٌعاد -ج 
د ميعاد الصعغ باالستئشاؼ في نفذ حاالت التسجيج بالشدبة لمجعاكػ األخخػ، ميسا   يسجا

قف أك تقصع تكغ الجية القزائية صاحبة االختراص، كىي الحاالت كاألسباب التي تػ 
 السيعاد عامة، كقج تعا دراستيا في القدع الخاص بالسيعاد في دعػػ اإللغاء. 

 انفشع انثبَٙ:

 .اعزئُبف ػُذ انفظم فٙ انخظٕيخ ٙعهطبد يجهظ انذٔنخ كمبػ

يتستع قاضي مجمذ الجكلة في اختراص االستئشاؼ بسجسػعة مغ الدمصات باعتباره    
القانػني كالػاقعي، بسػجب األثخ الشاقل لبلستئشاؼ،  يتػلى الشطخ في القزية مغ جانبيا

 كىػ في ذلظ يتستع بسا يتستع بو قاضي الجرجة األكلى.

إذا تػافخت  -ع عغ شخيق الترجؼقاضي االستئشاؼ يتستا  إضافة إلى ىحه الدمصات، فإفا  
إحالة  ع بإمكانيةبإمكانية الشطخ في شمبات لع تشطخىا الجية االبتجائية، كسا يتستا  -شخكشو

الخرػمة مغ ججيج إلى ىحه الجية، كلكغ ىل ىحه الدمصات التي يتستع بيا مجمذ الجكلة 
 كقاضي استئشاؼ ىي سمصات مصمقة، أـ أنيا تخد عمييا قيػد؟ 

ستتزح لشا اإلجابة عغ ىحه اإلشكالية مغ خبلؿ عخضشا لدمصات مجمذ الجكلة كقاضي  
أك سمصاتو في الترجؼ لمقزية، ثع  ؼلبلستئشااستئشاؼ سػاء بسقتزى األثخ الشاقل 

                                                             
1
 .مغ ؽ.إ.ـ.إ 405السادة  - 

2
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 6/ ؼ905السادة  - 
قزية: ) ؿ.ـ( ضج: ) ت.ف(، السػضػع ) كجػب  ،69/78/6999السؤرخ في  617570رقع مجمذ الجكلة، قخار  -

، 6776 الجدائخ، ،76عجد، مجمة مجمذ الجكلة، التبميغ الذخري(، إلغاء القخار احتخاما لسبجأ التقاضي عمى درجتيغ(
  . 673ص
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 سمصاتو في إحالة القزية لمسحكسة اإلدارية.

 : سلطات مجلس الدولة بموجب األثر النالل لالستئناف -أوال

رقابة صحة اإلجخاءات الستبعة أماـ الجية في يتسثل الغخض مغ الصعغ باالستئشاؼ   
ستئشاؼ في حجا ذاتو إماا باإللغاء القزائية االبتجائية، أك إعادة الشطخ في الحكع محل اال

 . 1أك التعجيل أك التأييج، كىحا ما يعباخ عشو باألثخ الشاقل لبلستئشاؼ

تعشي قاعجة األثخ الشاقل نقل كتحػيل ممف القزية بخمتو إلى قاضي االستئشاؼ إلعادة    
نطخ  إذ يتػلى قاضي االستئشاؼ ،2دراستو مغ حيث الػقائع كالقانػف معا كسحكسة مػضػع

 ،3القزية مخة ثانية بشفذ الربلحيات كالدمصات التي اعتسج عمييا قاضي الجرجة األكلى
يصخح أماـ مجمذ الجكلة كل ما سبق تقجيسو أماـ القاضي االبتجائي مغ دفػع كأقػاؿ ؼ

 التي؛ ضخكرة تصبيق قاعجة التقاضي عمى درجتيغىػ األثخ ىحا  مخدا ، ك 4كأدلة كمحكخات
ج في التقاضي لزساف حدغ سيخ العجالة، كىي بػصفيا مغ القػاعج جرا تقـػ عمى فكخة الت

شمب لع  ؼ ألؼا غ عميو عجـ الترجا ج قاضي االستئشاؼ، فيتعيا الستعمقة بالشطاـ العاـ تقيا 
ؿ درجة، كالتػفيق بيغ القاعجتيغ، قاعجة األثخ الشاقل لبلستئشاؼ تفرل ؼيو محكسة أكا 

 .5كقاعجة التقاضي عمى درجتيغ

 عو بالسقابل كسا ؿ مجمذ الجكلة سمصات كاسعة، فإنا اقل لمخرػمة قج خػا اف األثخ الشا إذا ك 
السدتأنف في بشاء شعشو عمى ما يذاء مغ األسباب كالػسائل  الصاعغ مغ سمصات أيزا

ل مجمذ الجكلة ثكاف ىػ اآلخخ مثمو م إففػع كاألدلاة، ك الججيجة، كتقجيع ما ججا مغ الجا 

                                                             
1
- JULIE BENET, La définition de l’office du juge d’appel par le conseil d’état, A.G.D.A, France, 

N°40, 2008, p12. 
2
 .630، صالسخجع الدابق :عادل بػعسخان - 

3
 - DELAUBADERE(A), Traité de droit administratif, L.G.D.J, Paris, 8édition, 1980, p592. 

4
 . 661، ص6996ؼ ضج األحكاـ اإلدارية في الجدائخ، د. ـ. ج، الجدائخ، الصعغ باالستئشا :بذيخ دمحم - 

5
 . 69، ص6961الصعػف االستئشاؼية أماـ محكسة مجمذ الجكلة، مشذأة السعارؼ، مرخ،  :أحسج محسػد جسعة - 
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 . 1جيع شمبات ججيجة لع يتع عخضيا عمى السحكسة اإلداريةمقياج بعجـ إمكانية تق

 : سلطات مجلس الدولة كماضً استئناف فً التصدي لموضوع النزاع -ثانٌا

لسػضػع  الترجؼ سمصةأفا  2مغ ؽ.إ.ـ.إ 346السادة يفيع مغ القخاءة الدصحية لشز   
خيانيا عمى مػاد  أفا ذلظ ال يسشع مغ سلعادؼ، إالا ا ؼشائمقخرة لقاضي االست الشداع

ندتشج ك مع غياب إحالة صخيحة مغ السذخع بحلظ، ى االستئشاؼ في السػاد اإلدارية، حتا 
السػاد العادية  التي تجسعالشز كارد في كتاب األحكاـ السذتخكة،  في قػلشا ىحا إلى كػف 

القزائي التي تعتبخ اختراصا ىاما لقاضي  ميسة االجتيادإضافة إلى معا،  كاإلدارية
 مشو سجا الفخاغ التذخيعي حتى ال يقع في حالة إنكار العادلة. تدتجعي كالتي ذ الجكلةمجم

ىي ترجاؼ قاضي االستئشاؼ لسػضػع السشازعة  تذيخ السادة السحكػرة أعبله أفا سمصة 
عشج الفرل في استئشاؼ حكع فاصل في أحج الجفػع  مسشػحة لو اختيارية كجػازية،سمصة 

 رػمة، إذا تبيغ لمقاضي إعصاء حل نيائي لمشداع.الذكمية قزى بإنياء الخ
كرغع أفا الترجؼ يتشافى مع مبجأ التقاضي عمى درجتيغ، إالا أناو يجج تبخيخاتو في  

ضخكرات عسمية، أساسيا الدخعة في إنجاز العجالة كتفادؼ السساشمة مغ عسمية إحالة 
 .3القزية إلى قزاة الجرجة األكلى

مغ قانػف  109مغ الذخكط الػاردة في السادة  ؽ.إ.ـ.إمغ  346السادة  لع تحتفع  
 رجؼ كاشتخشت: سػػ عمى الصابع االختيارؼ لمتا اإلجخاءات السجنية السمغى 

  .الخرػمة بإنياء دفع شكمي قزى في تعم ق االستئشاف بحكع فاصل الذخط األول:
مي أنيى إالا عشج إلغاء الحكع السدتأنف الحؼ استجاب لجفع شك الترجؼ رال يترػا  

كحاالت  ،الخرػمة، بحيث ال يسكغ العػدة ثانية أماـ الجية القزائية التي أصجرتو
                                                             

 . 679السخجع الدابق، ص: بػحجيج فارس -1 
2
حكع فاصل في أحج الجفػع الذكمية قزي بإنياء  عشج الفرل في استئشافعمى: "مغ ؽ.إ.ـ.إ  346تشز السادة  - 

 ،إذا تبي غ لو ولحدغ سيخ العجالة ،الخرػمة، يجػز لمسجمذ القزائي في الترجي لمسدائل غيخ السفرػل فييا
 إعصاء حل نيائي لمشداع بعج األمخ بإجخاء تحقيق عشج االقتزاء". 

3
 - Voir: C. DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p572 .                    
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 .1الترجؼ بعج إلغاء الحكع السدتأنف كثيخة في قزاء مجمذ الجكلة
 .نيائي أن يؤدي الترجي إلى إعصاء حل   الذخط الثاني: 
عصاء حل نيائي إذا كاف يؤدؼ إلى إ  السحكػرة أعبله 346حدب السادة الترجاؼ  يجػز 

العشاصخ التي تدسح  ية رغع االستئشاؼ عمى كلا ئشاؼلمشداع، أماا إذا لع تتػفخ الجية االست
 ، فبل تدتعسل سمصتيا في الترجؼ. نيائيا ليا بالفرل

 .األمخ ذلظ اقتزىإمكانية إجخاء تحقيق في الشداع إذا  :الذخط الثالث
 اقتزىة بإجخاء تحقيق في الشداع إذا سالفة الحكخ لمجية االسئشاؼي 346السادة  سسحت 

عساؿ قاضي التي فخضت إل ؛109السادة  األمخ ذلظ، كىػ ما لع يكغ كاردا في نزا 
أة لمفرل فييا، كتحتاج لحلظ إلى األمخ التحقيق سمصتو في الترجاؼ أف تكػف القزية مييا 

ق ىحا الذخط صبا ج كانت الغخفة اإلدارية لمسحكسة العميا تكق بإجخاء مغ إجخاءات التحقيق،
 .2برخامة، فبل يسكغ ليا الترجاؼ لسػضػع الشداع إذا لع تكغ القزية ميياأة لمفرل فييا

رجؼ يقتزي أف يكػف مجمذ الجكلة ىػ صاحب االختراص التا  نطيف في األخيخ أفا  
 لبلعتجاءرجؼ كسيمة أف يجعل مغ التا  ول جػزفبل ي، 3بشطخ الشداع عغ شخيق االستئشاؼ

د قانػنا،  اختراصوكبالتالي تجاكز  ،جيات قزائية أخخػ عمى اختراص  الشػعي السحجا
فيػ في مثل ىحه الحاالت ال يسمظ سػػ إلغاء القخار السدتأنف أمامو لعجـ االختراص 

 .4دكف الترجاؼ لسػضػع الجعػػ كال إحالتيا إلى الجية السخترة
                                                             

قزية:) ـ.ش( ضج: ) مجيخية التخبية لػالية جيجل(، ، 6773-76-61السؤرخ في  009740مجمذ الجكلة رقع قخار  -1
 65، ص 6778، 75عجد ، مجمة مجمذ الجكلة، إساءة تصبيق القانػف( -السػضػع )في صحة االستئشاؼ

 قزية:) قخيق ؽ.ـ( ضج: ) مجيخ الذؤكف الجيشية(، ،6991-75-75ي السؤرخ ف 137561رقع  السحكسة العمياقخار  -
 . 680، ص6991، 6 جدع ،العميا ةالسجمة القزائية لمسحكس

قزية ) ب.ص( ضج) الػزيخ السحافع لسحافطة ، 60/66/6776، بتاريخ 004945الجكلة رقع قخار مجمذ  -2
 . 98، ص6773، 73جدمجمة مجمذ الجكلة، ع(، الجدائخ(، السػضػع) دعػػ قزائية غيخ مػجية التػجيو الدميع

3
 . 66السخجع الدابق، ص :أحسج محسػد جسعة - 

4
 . 666السخجع الدابق، ص ،إجخاءات الخرػمة أماـ مجمذ الجكلة :بذيخ دمحم - 
 قزية ) الػكالة العقارية لبمجية بئخ، 37/78/6995بتاريخ  ،130998رقع  الغخفة اإلدارية لمسحكسة العمياقخار  -

، 76جدالسجمة القزائية لمسحكسة العميا،عالجيخ( ضج ) ج.ـ.كمغ معو(، السػضػع ) اختراص القاضي اإلدارؼ(، 
 .643، ص6991
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  :األولى سلطات مجلس الدولة فً إحالة المضٌة أمام لضاة الدرجة -ثالثا

إلى استعساؿ سمصتو في إحالة القزية إلى قزاة الجرجة األكلى في  مجمذ الجكلة يمجأ 
حالتيغ، األكلى عشجما ال يدتعسل سمصتو في الترجؼ لسػضػع الشداع بعج إلغائو لقخار 

در عغ السحكسة اإلدارية لع يفرل في السػضػع، كالحالة الثانية عشجما ال يدتعسل اص
ل في مػضػع الشداع بعج إلغائو لقخار صادر في السػضػع اعتسادا عمى سمصتو في الفر

 األثخ الشاقل لبلستئشاؼ، ؼيقترخ في ىحه الحالة عمى تحجيج السبادغ التي يجب أف يفرل
 .1الشداع عمى ضػئيا، كيحيل القزية عمى قزاة الجرجة األكلىفي 

فتح  يتسثال األكؿ في ؛أساسياف رافره اعتباإجخاء اإلحالة في السػاد اإلدارية يبخا  إفا   
ا  السجاؿ كإتاحة الفخصة ثانية أماـ الستقاضي إلعادة شخح نداعو عمى الجية االبتجائية، أما

كجعميا تقترخ عمى  ،خؽيف عغ كاىل الجية االستئشاؼيةل في التا االعتبار الثاني فيتسثا 
، 2الجرجة األكلى ة التي أخصأ أك يحتسل أف يخصأ فييا قزاةالفرل في السدائل الياما 

مجمذ الجكلة ىػ في نفذ الػقت جية ابتجائية كنيائية في  حيث أفا ؛ ة في الجدائخخاصا 
 .بعس القزايا كجية نقس كاستئشاؼ في قزايا أخخػ 

ت عميو حؼ نرا شطيع الا مسارسة مجمذ الجكلة الختراصو كقاضي استئشاؼ بيحا التا  إفا   
ب كثيخا مغ دكر السجمذ القزائي في قتخ يتساثل كي ،راسةكخ في ىحه الجا الفة الحا السػاد الدا 

 .إ.ـ.إ.مغ ؽ 353إلى  322د كالسبياغ في السػاد مجاؿ القزاء العادؼ السحجا 

كلة مغ  يالسذخاع يعف أناو مغ األفزل لػ أفا  عػابجي عسار"يخػ األستاذ "  مجمذ الجا
 ،شاهبالػقائع، كسا بيا  ق في كثيخ مغ جػانبوتحسال عبء قزاء االستئػشاؼ ألناو قزاء يتعما 

مغ الجستػر، كالتي  152و ال يرحا حدب تقجيخه االعتساد عمى مزسػف السادة ثع أنا 
ـ ألعساؿ الجيات القزائية اإلدارية، ألفا التقػيع  اعتخفت لسجمذ الجكلة بجكر الجياز السقػا

                                                             
1
 .686إجخاءات الخرػمة أماـ مجمذ الجكلة، السخجع الدابق، ص :بذيخ دمحم - 

2
 . 657، صبقالدا الصعغ باالستئشاؼ ضج األحكاـ اإلدارية في الجدائخ، السخجع :بذيخ دمحم - 
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قػيع الحؼ قرجه الشز بالشدبة لجية قزائية عميا بسختبة كمػقع مجمذ الجكلة ىػ التا 
ساثل بيغ دكر عغ باالستئشاؼ، ليحجث بحلظ االندجاـ كالتا بصخيق الصعغ بالشقس ال بالصا 

مجمذ الجكلة كقسة اليـخ القزائي اإلدارؼ، كالسحكسة العميا كقساة اليـخ القزائي 
، كىػ التعجيل الحؼ نخػ أناو سيعيج لسجمذ الجكلة شبيعتو األصمية باعتباره 1العادؼ

 .كسة كقائعمحكسة قانػف ال مح

 الثاني: سصمبال
 السعارضة أمام مجمذ الجولة 

عميو المجػء إلى الجية القزائية  ىعؿ لمسجا يخػا  ااستجراكيا شعش عغ بالسعارضةالصا يعتبخ   
استشادا إلى  ؼيو شالبا مشيا إعادة الشطخ، غيابيا نفديا التي صجر عشيا الحكع أك القخار

ضخكرة أف دكف أف يعشي ذلظ القخار، ذلظ  جارأدلة كحجج كدفػع لع يقجميا مغ قبل إص
 . أك القخار يشطخىا نفذ القزاة الحيغ أصجركا الحكع

جل دراسة ىحا الصخيق مغ الصعغ أماـ مجمذ الجكلة، سشعتسج عمى العشاصخ أكمغ  
 التالية:

 (.ولاأل  فخعال)شخكط قبػؿ الصعغ بالسعارضة أماـ مجمذ الجكلة - 

 . (يثانال فخعال) سباب سقػشوآثار الصعغ بالسعارضة كأ -
 انفشع األٔل:

 .ششٔؽ انطؼٍ ثبنًؼبسػخ أيبو يجهظ انذٔنخ

، مغ ؽ.إ.ـ.إ 953مجمذ الجكلة بشطخ الصعغ بالسعارضة السادة  اختراصت عمى نرا  
مجسػعة مغ احتخاـ  مغمغ شخؼ مجمذ الجكلة، البجا  ىحا الصعغ كحتى يتع قبػؿ

                                                             
1
، دار 6لقانػف اإلجخاءات السجنية كاإلدارية، ط شبقاشبعة معجلة ، في الجدائخ القزاء اإلدارؼ  :عسار عػابجي - 

 . 61، ص6774جدػر، الجدائخ، 
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  الذخكط، تحغ شائمة عجـ القبػؿ.

  :محل الطعن بالمعارضة -والأ 

مػضػعو عمى قخار  البج أف يشرب أماـ مجمذ الجكلة، لقبػؿ الصعغ بالسعارضة   
  تتػفاخ ؼيو مجسػعة مغ الذخكط، كىي:

 :الضائٌ المرارأن ٌكون  -1

ادرة را ال تمظفالقخارات التي تكػف قابمة لمصعغ فييا بالسعارضة أماـ مجمذ الجكلة ىي    
قزائية، كفي ىحه الحالة تكػف الجية السخترة باإلصجار ىي مجمذ  في شكل قخارات

األحكاـ كالقخارات التي قج ترجر مغ مجمذ  الجكلة كقاضي درجة أكلى كأخيخة، أك في كلا 
:" تكػن األحكام والقخارات التي تشز عمى 953الجكلة ندكال عشج تعبيخ نز السادة 

 شسمت بحلظ، ك 1الجولة قابمة لمسعارضة"الرادرة غيابيا عغ السحاكع اإلدارية ومجمذ 
بسفيػميا العاـ كل القخارات القزائية التي قج ترجر عغ مجمذ الجكلة دكف  ىحه السادة

 القخارات أفا  باعتبار السجنية السػاد في الحاؿ عميو ىػ لسا خبلفا ،تحجيج لشػع مغ أنػاعيا

ادرة  . الصخيق بيحا الصعغ تقبل ال العميا السحكسة عغ الرا

 : أن ٌكون صدور المرار غٌابٌا -2

لمصعغ بالسعارضة أماـ مجمذ الجكلة يذتخط أف  ة قابمةحتى تكػف القخارات القزائي  
تو ،الخرع السعشي حزػرتكػف صادرة غيابيا مغ شخفو لعجـ  السادة  كل مغ كىػ ما أكجا

صحة  عميو، رغعى عميو، أو وكيمو أو محاالسج   خإذا لع يحزيا عمى: "مغ ؽ.إ.ـ.إ. بشرا  292
 .2"التكميف بالحزػر يفرل القاضي غيابيا

 ". يكػن الحكع الػيابي قابال لمسعارضةالتي تشز: "  294 كالسادة  

في حيغ ال ػيابو، لخيق مغ الصعغ ال يدتفيج مشو إالا السحكـػ عميو ىحا الصا  فإفا  عميوك   
                                                             

1
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 953السادة  - 

2
 . 639السخجع الدابق، ص :عادل بػعسخان - 
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شبقا  عغحا الصا خؼ الثاني الحاضخ إذا صجر القخار بػياب خرسو مغ ىالصا  يدتفيج
 .1مغ ؽ.إ.ـ.إ 695ك  693لمسادتيغ 

 :اعنالشروط المتعلمة بالط   -ثانٌا

 ػ اعغ في الجعاك خكط السصمػبة في الصا اعغ بالسعارضة، نفذ الذا يذتخط في الصا    
فة كالستسثمة في الرا  ،مغ ؽ.إ.ـ.إ 13السادة  احتػتيااألخخػ، كىي الذخكط التي 

أف يكػف ىشاؾ إتحاد في أشخاؼ الخرػمة، عمى الشحػ  مع ضخكرة ،كالسرمحة كاألىمية
 .) كجعػػ االستئشاؼ الدابقة( الستعمق بالجعاكػ األخخػ 

 :الشروط المتعلمة بعرٌضة الدعوى ومٌعاد رفعها -ثالثا

يذتخط في عخيزة الصعغ بالسعارضة أماـ مجمذ الجكلة مجسػعة مغ الذخكط، إضافة   
 ، كنػجدىا ؼيسا يمي:إلى الذخكط الستعمقة بسيعاد رفعيا

 : عرٌضة دعوى المعارضة -1 

خكط نفديا دعػػ أخخػ، بسػجب عخيزة مدتػؼية لمذا  عغ بالسعارضة كأؼا يتع الصا  
مغ ؽ.إ.ـ.إ، مع  17حتى  14ستيا السػاد مغ تي نطا ، كالا األخخػ عاكػ السصمػبة في الجا 

لجكلة، تحت شائمة ادر غيابيا مغ مجمذ اكجػب إرفاؽ العخيزة بشدخة مغ القخار الرا 
 . 2عجـ قبػليا شكبل

 : المٌعاد -2 

عغ بالسعارضة يخفع خبلؿ أجل شيخ الصا  فإفا  ،مغ ؽ.إ.ـ.إ 954حدب نز السادة   
، 3ادر مغ مجمذ الجكلة( مغ تاريخ التبميغ الخسسي لمحكع أك القخار الػيابي، الرا 6كاحج )

                                                             
1
لسجعى عميو السكمف بالحزػر شخريا او وكيمو او محاميو :" إذا تخمف امغ ؽ.إ.ـ.إ عمى 293تشز السادة  - 

 عغ الحزػر، يفرل بحكع اعتباري حزػري".
 ".الحكع السعتبخ حزػريا غيخ قابل لمسعارضةمغ نفذ القانػف عمى:"  295تشز السادة  - 

2
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 292السادة  - 

3
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 954السادة   - 
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كالتي سبق أف  األخخػ؛عاكػ ق عمى شخط السيعاد شخكط تقجيخ السػاعيج أماـ الجكتصبا 
 تصخقشا إلييا ؼيسا سبق مغ دراستشا.

 :انفشع انثبَٙ

 .آثبس انطؼٍ ثبنًؼبسػخ أيبو يجهظ انذٔنخ ٔأعجبة عمٕؽّ

عغ بالسعارضة جسيع شخكشو القانػنية لقبػلو مغ شخؼ مجمذ الجكلة، إذا استػفى الصا    
يسكغ لمصعغ بالسعارضة أف نتائجا مختمفة، لكغ مغ جية أخخػ  و سيشتج آثارا كفإنا 

 فكيف ذلظ؟  ،يتعخض لمدقػط إذا تخمفت ؼيو بعس الذخكط

 : آثار الطعن بالمعارضة أمام مجلس الدولة -أوال

 نتائج كآثار تتسثل ؼيسا يمي:  أماـ مجمذ الجكلة عغ بالسعارضةيتختب عمى الصا   

 : مراجعة المرار من جدٌد -1 

دا عمى الجية القزائية داع مججا ة إعادة عخض الشا آثار الصعغ بالسعارض مغ أىعا تعج   
مغ ؽ.إ.ـ.إ التي تشز  360شبقا لشز السادة  التي أصجرت القخار الػيابي السصعػف ؼيو

 تيجف السعارضة السخفػعة مغ قبل الخرع الستغيب، إلى مخاجعة الحكع أو القخار الػيابي. –عمى:" 

قانػن، ويربح الحكع أو القخار السعارض ؼيو يفرل في القزية مغ ججيج مغ حيث الػقائع وال -
 .1"كأن لع يكغ، ما لع يشز القانػن عمى خالف ذلظ

الجعػػ تجخل ضسغ تصبيق اإلجخاءات السعتاد  عغ شكبل، فإفا قبػؿ الصا  كإذا ما تعا   
أماـ الصعػف القزائية )كالتحقيق كمشاقذة مػضػع الجعػػ ككسائل اإلثبات...(،  إتباعيا

لخرسيغ بشفذ الحقػؽ في إضافة ما أمكغ مغ كسائل اإلثبات، كسا يقػـ كيتستع كبل ا
ة، كيتع بعج ذلظ داع عخض ألكؿ مخا الشا  فا مجمذ الجكلة بسشاقذة الصمبات كالجفػع ككأ

2مغ ؽ.إ.ـ.إ 336عسبل بشز السادة  غيخ قابل لمسعارضة ثانية ؼ إصجار حكع حزػر 
 . 

                                                             
 .مغ ؽ.إ.ـ.إ 327السادة  -1

2
 .مغ ؽ.إ.ـ.إ 331ادة الس - 
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 :طعون فٌهولف تنفٌذ الحكم أو المرار الغٌابً الم -2 

لمسعارضة أثخ مػؾف لمتشفيح ما لع يؤمخ بخالف  ":عمى أفا إ .ـ.إ.مغ ؽ 955تشز السادة   

ـ الدابق، حيث كاف .إ.، كىحا ىػ الججيج في ىحا الخرػص مقارنة بسا كاف في ؽ1"ذلظ
فقختيا الثالثة مغ قانػف  في 171السادة  ؛ إذ كانتالصعغ بالسعارضة ليذ لو أثخ مػقف

وال يػؾف االستئشاف وال سخيان ميعاده وال السعارضة عشج : "تشز عمى السجنيةاإلجخاءات 
 . "االقتزاء تشفيح األحكام الرادرة في السػاد اإلدارية

 سػقف لمتشفيح، ؼبعج الفرل في القزية مغ ججيجالثخ باألصعغ بالسعارضة إذا يتسياد ال  
ر غيابيا كأناو لع يكغ، إالا إذا الػقائع كالقانػف، يربح الحكع أك القخار الراد مغ حيث

2مذسػال بالشفاذ السعجلىحا األخيخ كاف 
 . 

 : عن بالمعارضةأسباب سموط الط   -ثانٌا

 يدقط الحق في السعارضة في حالتيغ ىسا:   

 :فوات األجل أو المٌعاد -1 

اعغ لسيعاد الصعغ بالسعارضة كالسحجد بذيخ كاحج، إلى سقػط عجـ احتخاـ الصا  يؤداؼ  
و في رفع الصعغ بالسعارضة، كال تقبل مشو األعحار، إالا إذا كانت قانػنية، كالستعمقة حق

 كالتي سبق عخضيا. بحاالت التسجيج، أك القصع، أك الػقف

 : المعارضة على المعارضة -2 

حزػريا في يكػن الحكع الرادر في السعارضة عمى أناو: " إ.م.إ.قمغ  331ت السادة نرا    
  .3"مغ ججيجخرػم وىػ غيخ قابل لمسعارضة مػاجية جسيع ال

يعشي ذلظ أناو إذا رفع الخرع السحكـػ عميو غيابيا شعشا بالسعارضة أماـ مجمذ   

                                                             
1
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 955السادة  - 

2
 مغ ؽ.إ.ـ.إ.  6/ ؼ327السادة  - 

3
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 331السادة  - 
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آخخ  اثعا تخماف عغ الحزػر مخاة ثانية إلى الجمدة، كأصجر مجمذ الجكلة قخار  ،الجكلة
ه غيابيا فإفا حقاو في السعارضة مخاة ثانية يدقط قانػنا.   ضجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ومدى فعالیتها الدولة اجلئائريتنوع االختصااات القضائیة جمللا                        الباب األول
 

137 
 

 املبحث الثاين:

 .اختصاص جملا الدولة ابلطعون غري العادية

ع السذخع الجدائخؼ شخؽ الصعغ غيخ العادية في األحكاـ كالقخارات القزائية اإلدارية نطا   
، كسا تحيل ىحه الشرػص عمى القػاعج ؽ.إ.ـ.إمغ  969إلى  956مغ خبلؿ السػاد 

 مقة بصخؽ الصعغ غيخ العادية. العامة الػاردة بالكتاب األكؿ الستع

و ليذ مغ شأنيا كقف تشفيح القخار القزائي السصعػف خؽ أنا أىعا ما يسياد ىحه الصا إفا   
 ليذ لصخق الصعغ غيخ العادية وال آلجال مغ ؽ.إ.ـ.إ عمى:" 348حيث تشز السادة ؛ ؼيو

 . 1"لع يشز القانػن عمى خالف ذلظ مسارستو أثخ مػؾف، ما

ابقة، كتذسل إلى جانب اختراصاتو الدا  بالفرل في ىحه الصعػف  كلةيختز مجمذ الج 
الغيخ  كاعتخاض، ()السصمب األولعغ بالشقسمغ الصا  عغ، كلا الصخؽ غيخ العادية لمصا 

الخارج عغ الخرػمة، ككحا دعػػ ترحيح األخصاء السادية، كدعػػ التساس إعادة 
لة الجدائخؼ مغ خبلؿ الفرل في ، فإلى أؼا مجػ يديع مجمذ الجك (الثانيسصمب الالشطخ)

 ىحه الصعػف في تحقيق فعالية الػضيفة القزائية؟

 :األول سصمبال

  سمجمذ الجولة بشطخ الصعغ بالشق اختراص

د الصعغ بالشقس عغ غيخه مغ شخؽ الصعغ األخخػ، في كػنو ال ييجؼ إلى يتسيا   
ال يتشاكؿ الخرػمة كال إلى إعادة الشطخ ؼيسا قزي بو، فقاضي الشقس  ،مخاجعة الحكع

حؼ أعصاه الا  يا القانػني كالػاقعي، إناسا يقترخ دكره عمى مخاؾبة الحلا يمغ حيث جانب ككلا 
إذا كاف ما  لمقػؿ ،اعغداع عمى ضػء أكجو الصعغ التي يثيخىا الصا قاضي السػضػع لمشا 

 قزى بو مصابقا لمقانػف أـ ال. 

                                                             
1
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 348السادة  - 
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ة  يغ شخؽ الصعغ األخخػ ة بقس بسكانة متسيادة كخاصا بالشا  يحطى الصاعغ   كذلظ مغ عجا
حو تدميط الزػء عمى الشطاـ القانػني لمصعغ  مغ خبلؿ ؼيسا يمي نػاحي، كىػ ما سشػضا

الفخع )  بياف الذخكط القانػنية لقبػؿ ىحا الصعغ أماـ مجمذ الجكلة الحؼ يذسل بالشقس
القانػنية التي ، لشرل إلى بياف اآلثار (الفخع الثاني) ، ثع أكجو الصعغ بالشقس(األول

 .(الفخع الثالث) تتختب عمى ىحا الصعغ
 انفشع األٔل:

 .ششٔؽ لجٕل انطؼٍ ثبنُمغ أيبو يجهظ انذٔنخ

السذخع  إذ أفا  أحج الصخؽ الفاعمة في حساية الحقػؽ كالحخيات؛قس عغ بالشا يعتبخ الصا   
 ،ة القانػنيةقس لمقاعجرات القزائية القابمة لمشا خا قسمغ خبللو يدعى إلى ضساف مصابقة ال

، السػضػع تفديخ كتصبيق القػاعج القانػنية مغ شخؼ قزاة ػافقكإلى ضساف تػحيج كت
 .ككحا سبلمة تصبيقيا

مغ ؽ.ع رقع  11الصعغ بالشقس بسػجب السادة  اختراصع لسجمذ الجكلة أسشج السذخا   
94-1

جسػعة عغ أماـ مجمذ الجكلة مقبػال، البجا مغ تػافخ مالصا ىحا حتى يكػف ، لكغ 76
عغ أك باإلجخاءات الصا  ق بسحلا اعغ، أك ما تعما ق مشيا بالصا مغ الذخكط، سػاء ما تعما 

 كالسػاعيج. 

 : اعنمة بالط  الشروط المتعل   -أوال

اعغ، تخزع ليا قة بالصا خكط الستعما ع الجدائخؼ قاعجة عامة ؼيسا يخز الذا أكرد السذخا   
 ىحا الصاعغ ـؼيجب أف يقجا ؛ قسعغ بالشا عاكػ القزائية، بسا فييا الصا جسيع الصعػف كالجا 

مغ  13مغ أحج الخرـػ أك مغ ذكؼ الحقػؽ، مع ضخكرة أف تتػافخ ؼيو شخكط السادة 
 .سالفة الحكخؽ.إ.ـ.إ 

                                                             
1
يختز مجمذ الجولة عمى: " 63-66السعجؿ كالستسع بالقانػف العزػؼ رقع  94/76مغ ؽ.ع  11تشز السادة  - 

ألحكام الرادرة في آخخ درجة عغ الجيات القزائية اإلدارية ويختز أيزا بالشطخ بالشطخ في الصعػن بالشقس في ا
 ".في الصعػن بالشقس السخػلة لو بسػجب نرػص خاصة
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/ 110قخارات مجمذ السحاسبة تشطسيا السادة  ية ضجا قس السػجا الصعػف بالشا  إالا أفا   
خز قس بشاء عمى شمب الذ  عغ بالش  يتع تقجيع الص  "كسا يمي:  20-95مغ األمخ رقع  2ف

مصات ف بالسالية أو الد  السعشي أو محام معتسج لجى السحكسة العميا، أو بصمب مغ الػزيخ السكم  
 .1"اضخ العامة أو الش  ة أو الػصي  مسي  الد  

 : الشروط المتعلمة بمحل الطعن بالنمض -ثانٌا 

خ شخشيغ مغ ؽ.ع تػفا  11مسادة قس أماـ مجمذ الجكلة شبقا لعغ بالشا الصا  محلا  يقتزي  
أف يكػف الثاني أف يكػف القخار السصعػف ؼيو بالشقس عسبل قزائيا، ك  ؛ األكؿأساسييغ

دالفة الحكخ، ال 11صادرا برفة نيائية مغ إحجػ الجيات القزائية اإلدارية، لكغ السادة 
نرػص فقختيا األخيخة، قخارات أخخػ يختز بيا مجمذ الجكلة كذلظ بسػجب في أضافت 

 خاصة، فؽيسا تتسثل تمظ القخارات؟ 

  :ادرة عن الجهات المضائٌة اإلدارٌةالمرارات النهائٌة الص   -1

لسجمذ الجكلة  2مغ ؽ.إ.ـ.إ 903، كالسادة 94/76 ق.عمغ  11السادة  أسشجت  
الشطخ في الصعػف بالشقس ضج القخارات الرادرة نيائيا أك في آخخ درجة عغ  اختراص

  ة اإلدارية.الجيات القزائي

الجيات  حؼ يكتشف عبارة "ى مجمذ الجكلة مغ خبلؿ قخاراتو إزالة الغسػض الا كقج تػلا   
د قزاء مجمذ الجكلة السقرػد بي ؛القزائية اإلدارية" الجيات، معتبخا أنايا  حهإذ حجا

فجاء في أحج  ،اإلدارية لمسجالذ القزائية أك السحاكع اإلدارية التي ستخمفيا ؼالغخ 
 11لكغ تججر اإلشارة إلى السادة "...: ما يمي سالفة الحكخ 11سادة الو تػضيحا لسعشى قخارات

الستعمق باختراصات مجمذ الجولة وتشطيسو  30/05/1998السؤرخ في  98/01مغ ق.ع رقع 

                                                             
، 39جد ع.ر تعمق بسجمذ السحاسبة، ج، ي6995جػيمية  60السؤرخ في  20-95األمخ رقع  مغ 2ف/ 110السادة -1

  .6995لدشة 

2
يختز مجمذ الجولة بالشطخ في الصعػن بالشقس في القخارات إ عمى ما يمي:".ـ.إ.مغ ؽ 1/ ف903تشز السادة  - 

 الرادرة في آخخ درجة مغ الجيات القزائية اإلدارية". 
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وعسمو، كػن أن  مجمذ الجولة يفرل في الصعػن بالشقس في قخارات الجيات القزائية اإلدارية 
وىحا معشاه أن و يسكغ لسجمذ الجولة الحي لو دور في الفرل في استئشاف القخارات الرادرة نيائيا، 

ادرة عغ الجيات القزائية اإلدارية البث في القخارات الرادرة نيائيا عمى الجيات االبتجائية الر  
القزائية والتي تسثل بيحه الرفة السحاكع اإلدارية والغخف اإلدارية لمسجالذ القزائية، والغخف 

 .1"إلدارية الجيػية سابقاا

ىػ اختراص ابتجائي، أؼ ؽ.إ.ـ.إ ىحه الغخؼ )السحاكع اإلدارية( حدب  اختراص إفا  
كلة عغ فييا باالستئشاؼ أماـ مجمذ الجا قابمة لمصا  ابتجائيةقخاراتيا كقاعجة عامة قخارات  أفا 

اإلدارية ع مغ ىحا السجاؿ بعس السشازعات التي تختز السحاكع لكغ قج يدتثشي السذخا 
لى الشرػص إقس استشادا عغ بالشا بشطخىا، كترجر فييا أحكاما نيائية ال تقبل سػػ الصا 

 يشز قانػف صادر عغ البخلساف في مجاؿ معيغ، عمى أفا إذ قج  ؛2الخاصة بيا
السشازعات التي تثػر بذأنو تفرل فييا السحاكع اإلدارية بقخار ال يقبل إالا الصعغ بالشقس 

شبقا  كذلظ ،3ة، كلعلا أبخز مثاؿ عمى ذلظ بعس السشازعات االنتخابيةأماـ مجمذ الجكل
الستزسغ القانػف العزػؼ الستعمق بشطاـ  6990مارس  1السؤرخ في  70-90لؤلمخ 

6778فبخايخ  70السؤرخ في  76-78االنتخابات السعجؿ كالستسع بالقانػف العزػؼ رقع 
4. 

لى القخارات الرادرة عغ مجمذ الجكلة ال يسكغ أف تستج إ االختراصاتإالا أف ىحه   
عغ باالستئشاؼ، فالسقرػد ىي القخارات سػاء صجرت ابتجائيا نيائيا أك نيائيا بعج الصا 

                                                             
1
 . 655، ص6776 ،6 جد، مجمة مجمذ الجكلة، ع63/78/6776، بتاريخ 03378مجمذ الجكلة رقع قخار  - 

2
 . 685السخجع الدابق، صة، إجخاءات الخرػمة أماـ مجمذ الجكل :بذيخ دمحم - 

3
 . 314الػسيط في السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص :دمحم صغيخ بعمي - 

4
لكل ناخب الحق في السشازعة في مذخوعية عسمية الترػيت أمام الجية  "مغ ىحا األمخ:  92تشز السادة  - 

 شة الػالئية لمشتائج. القزائية السخترة في أجل يػميغ كامميغ ابتجاء مغ تاريخ إعالن المج
أيام ابتجاء مغ تاريخ رفع الجعػى، يبمغ القخار تمقائيا وفػر  5تفرل الجية القزائية السخترة في أجل أقراه 

 صجوره إلى األشخاف السعيشة قرج تشفيحه. 
 أيام مغ التبميغ".  10يكػن القخار نيائيا وقابال لمصعغ بالشقس أمام مجمذ الجولة خالل 
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1الشيائية الرادرة عغ الغخؼ اإلدارية لمسجالذ القزائية سابقا أك السحاكع اإلدارية حاليا
 . 

قس، كإف لع يكغ ىشاؾ نز ففخضية مخاجعة مجمذ الجكلة لقخاراتو عغ شخيق الصعغ بالش 
حيث  ؛صخيح يحطخىا، إالا أف مجمذ الجكلة صخاح كفي أكثخ مغ قخار بعجـ إمكانية ذلظ

في قزية )ش.ـ( ضج مجيخية  23/09/2002ادر بتاريخ الرا  7304 جاء في قخار لو رقع
مغ  11لكغ تججر اإلشارة إلى مقتزيات أحكام السادة " التخبية لػالية باتشة ما يمي:

الستعمق باختراصات مجمذ  30/05/1998السؤرخ في  98/01نػن العزػي رقع القا
الجولة وتشطيسو وعسمو، كػن مجمذ الجولة يفرل في الصعػن بالشقس في قخارات 

مغ غيخ السعقػل وغيخ السشصقي  الجيات القزائية اإلدارية الرادرة نيائيا...وحيث أن و
  السخفػع أمامو ضج  قخار صادر عشوأن يقػم مجمذ الجولة بالفرل بالصعغ بالشقس 

ر قانػنا أن الصعغ بالشقس يكػن أمام جية قزائية تعمػ الجية التي  ذلظ أن  السقخ 
في قخار آخخ صادر عشو تحت رقع ككحلظ ، 2"الصعغ بالشقس أصجرت القخار محل

...أن و ومغ ثع ال يسكغ رفس شعغ بالشقس أمام مجمذ  الحؼ جاء ؼيو: " 766756
ج القخارات الرادرة عغ مجمذ السحاسبة أو ضج القخارات الرادرة نيائيا عغ الجولة ض

 جيات قزائية إدارية.

 أن و ال يسكغ رفع شعغ بالشقس أمام مجمذ الجولة ضج قخار صادر عشو. -

...لمؿيام بخفع شعػن 98/01مغ القانػن العزػي  40أن و عسال بأحكام السادة  -
مجمذ الجولة حزػريا يتعيغ إتباع تمظ التي تشز  مفتػحة ضج القخارات التي أصجرىا

                                                             
1
  .681السخجع الدابق، ص ،إجخاءات الخرػمة أماـ مجمذ الجكلة :بذيخ دمحم - 

)مجيخية التخبية لػالية باتشة(، السػضػع  ، قزية: )ش.ـ( ضج63/79/6776، بتاريخ 7304قخار مجمذ الجكلة رقع  -2
 . 655، ص6776 الجدائخ، ،6عجدمجمذ الجكلة، في قخار صادر عغ مجمذ الجكلة(، مجمة ) الصعغ بالشقس 
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 .1"مغ ق.إ.م 295و294عمييا كل السادتيغ 

 ، نبلحع أفا كأخخػ الرادرة عغ مجمذ الجكلة في ىحا الذأف قخاراتىحه ال مغ خبلؿ 
قس، كأبقى عمى عغ بالشا عغ غيخ العادية، كىي الصا قج حجب شخيقة مغ شخؽ الصا  السجمذ

  .خخػ ضجا قخاراتو كفقا لسا ىػ مقخر قانػنااأل صعػف الإمكانية رفع 

 : مجلس الدولة كماضً نمض بموجب نصوص خاصة اختصاص -2

لسجمذ  ؽ.عمغ  11مغ خبلؿ التعجيل الحؼ ألحق السادة  السجاؿ ح السذخع الجدائخؼ تف  
مجمذ الجكلة كقاضي نقس، كذلظ باستبجالو  اختراصالجكلة، إلى إمكانية تػسيع نصاؽ 

نرػص  "بسػجبالتي كانت قبل التعجيل، إلى عبارة  2"ارات مجمذ السحاسبةقخ عبارة "
"، كؼيسا يمي سشتشاكؿ ىحا االختراص مغ خبلؿ: قخارات السجمذ األعمى لمقزاء، خاصة

 ثع قخارات مجمذ السحاسبة. 

 : لرارات المجلس األعلى للمضاء فً تشكٌلته التأدٌبٌة -أ 

لسؤسدات الجستػرية التي أنذأىا السؤسذ ا يعتبخ السجمذ األعمى لمقزاء إحجػ  
كجػده عبخ كلا الجساتيخ التي  ، كقج استسخا 3الجستػرؼ مشح أكؿ دستػر عخفتو الجدائخ

القزاء كالقزاة، فيػ الجياز السذخؼ  استقبلليةتعاقبت باعتباره ىيئة أساسية لزساف 
لتي يسارسيا السجمذ كمغ بيغ الربلحيات ا؛ 4عمى تدييخ كتشطيع الحياة اإلدارية لمقزاة

، لكغ التداؤؿ الحؼ يصخح ىػ حػؿ شبيعة 5اختراصو كييئة تأديبية ،األعمى لمقزاء

                                                             
، قزية )مجعياف( ضج) قخار صادر عغ مجمذ 67/76/6778، بتاريخ 0011052، رقع قخار مجمذ الجكلة -1

، 74جدع الجكلة(، السػضػع) عجـ جػاز رفع شعغ بالشقس ضج قخارات مجمذ الجكلة ذاتو(، مجمة مجمذ الجكلة،
 . 605ص

2
الجولة في الصعػن بالشقس في قخارات يفرل مجمذ قبل تعجيميا: " 76-94مغ القانػف العزػؼ  11تشز السادة  - 

 "لقزائية اإلدارية الرادرة نيائيا وكحا الصعػن بالشقس في قخارات مجمذ السحاسبة. ا الجيات

3
 . 1963مغ دستػر  65السادة  - 

4
 . 60، ص6779، دار اليجػ، الجدائخ، ذ الجكلة شبقا ألحكاـ ؽ. إ. ـ. إالصعغ بالشقس أماـ مجم :ىػام الذيخة - 

5
 الستعمق بالسجمذ األعمى لمقزاء.  12-04مغ القانػف العزػؼ رقع  22السادة  - 
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 ، ىل ىي أعساؿ قزائية أـ إدارية؟ التأديبيةتمظ القخارات 

ادرة مدتقخا في قزاءه عمى أفا القخارات الرا  2005جػان كاف مجمذ الجكلة إلى غاية   
كيمتو التأديبية ىي قخارات ذات شبيعة إدارية تقبل أف لمقزاء في تذ األعمىعغ السجمذ 

 07، إالا أناو كفي 1تكػف محبل لئللغاء أماـ مجمذ الجكلة، بػصفو قاضي أكؿ كآخخ درجة
ادر عغ الغخؼ السجتسعة لسجمذ الجكلة ، كبسػجب االجتياد القزائي الرا 2005جػان 

ارات السجمذ األعمى لمقزاء فقج تعا تكخيذ مبجأ ججيج مفاده أف قخ  ،016886تحت رقع 
في تذكيمتو التأديبية تكتدي شابعا قزائيا، كبيحه الرفة ال يسكغ الصعغ فييا بالبصبلف، 

التػجو الحؼ سار عميو مجمذ الجكلة الجدائخؼ  ػكى ،2الشقسب الصاعغ كإناسا عغ شخيق
لمقزاء  القخارات الرادرة عغ السجمذ األعمى الحقا عشج فرمو في الصعػف السخفػعة ضجا 

تحت رقع  19/04/2006الرادر عشو بتاريخ في القخار  ، حيث جاءالتأديبيةفي تذكيمتو 
"حيث أن  السجعي ة تمتسذ إبصال القخار السصعػن ؼيو والحكع بإعادة ما يمي:  025039

إدماجيا في سمظ القزاة، حيث أن اجتياد مجمذ الجولة بقخار الغخف السجتسعة 
استقخ عمى أن  السجمذ األعمى  016886تحت رقع  07/06/2005الرادر بتاريخ 

والرالحيات الخاصة  لمقزاء مؤسدة دستػرية وأن تذكيمتو وإجخاءات الستابعة أمامو
كسجمذ تأديبي تجعل مشو جية قزائية إدارية متخررة  انعقادهالتي يتستع بيا عشج 

ىحا عسال بالسادة نيائية قابمة لمصعغ فييا بالشقس أمام مجمذ الجولة، و  ترجر أحكاما
                                                             

1
) السجمذ األعمى لمقزاء(، السػضػع) الصعغ باإلبصاؿ ضج  ، قزية )ؾ.ف( ضج606998قخار مجمذ الجكلة رقع  - 

 .43، ص 6776 خ،الجدائ ،6 عقخار صادر عغ السجمذ األعمى لمقزاء في تذكيمتو التأديبية(، مجمة مجمذ الجكلة، 
، قزية ) ع.ق( ضج ) السجمذ األعمى لمقزاء(، السػضػع ) اختراص مجمذ 5687قخار مجمذ الجكلة رقع  -

، 6776 الجدائخ، ،6 عالجكلة بإلغاء قخار عدؿ مػضف مغ شخؼ السجمذ األعمى لمقزاء(، مجمة مجمذ الجكلة، 
 .615ص

2
 . 681السخجع الدابق، ص :عادل بػعسخان - 
 .50، ص6779 الجدائخ، ،79عجدمجمة مجمذ الجكلة،  ذلظ في:راجع  - 
 "،عغ مػقف مجمذ الجكلة مغ الخقابة عمى القخارات التأديبية الرادرة عغ السجمذ لمقزاء" :رمزان غشايانطخ:  - 

 .35، ص6775 الجدائخ، ،1 عجد ،مجمة مجمذ الجكلة
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الستعمق باختراصات مجمذ الجولة  01-98القانػن العزػي رقع  مغ 11
السجمذ األعمى لمقزاء السشعقج كييئة تأديبية ال تكػن  اتقخار  ولحا فإن  ...وتشطيسو
 لمصعغ بالشقس مس ا يتختب عغ ذلظ الترخيح بعجم قبػل الصعغ بالبصالن قابمة إال  
  1الحالي"

ع عمى قخارات أخخػ لسجمذ الجكلة في ىحا الذأف، أفا مجمذ الجكلة االشبليطيخ مغ   
ل إلى تكييف السجمذ األعمى لمقزاء  سجمذ تأديبي بأناو جية قزائية كقج تػصا

مغ عشاصخ معياشة، تحسل الكثيخ مغ خرػصيات العسل القزائي  انصبلقامتخررة، 
 .2التذكيمة، اإلجخاءات، الربلحيات :كىي

 : لمحاسبة الخاضعة للطعن بالنمض أمام مجلس الدولةلرارات مجلس ا -ب

مغ أجل الػصػؿ إلى تحجيج قخارات مجمذ السحاسبة التي تكػف محبل لمصعغ بالشقس   
  :أماـ مجمذ الجكلة، البجا عميشا أف نعخاؼ أكال كلػ بشػع مغ اإليجاز بيحه الييئة الجستػرية

 ىعسػمية، تعش ىيئةاسبة مجمذ السحيعتبخ  :بسجمذ السحاسبة تعخيفال -1-ب 
كلة كالجساعات اإلقميسية كالسخافق العسػمية  خريةتتستع بالذا ك  ،3بالخقابة البعجية ألمػاؿ الجا

كقزائية( لسسارسة  كاستذارية،ختراصات )إدارية ، كبسجسػعة متشػعة مغ االالسعشػية
جيع االستعساؿ كتعسل عمى تذ ،د بصبيعتيا القزائية الخاصةكتتسيا إلييا،  السيسة السػكمة

 .4الفعاؿ كالراـر لمسػارد السادية كاألمػاؿ العسػمية كتخؾية إجبارية تقجيع الحدابات

عمى تستع  20-95مغ األمخ  03ت السادة نرا  :اختراصات مجمذ السحاسبة -2-ب
مجمذ السحاسبة بسياـ ذات شابع إدارؼ كأخخػ ذات شابع قزائي، كمغ ثسة فالسذخع لع 

                                                             
، 6779، الجدائخ، 79عجدمجمة مجمذ الجكلة،  ،69/78/6771، صادر بتاريخ 025039مجمذ الجكلة، قخار رقع -1

 . 54ك 50ص

 . 693قانػف السشازعات اإلدارية، تشطيع كاختراص القزاء اإلدارؼ، السخجع الدابق، ص :رشيج خمػفي -2

 . 6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  696، السعجلة بسػجب السادة 6991 مغ دستػر 170السادة  -3

 .684دابق، صالسخجع ال :عادل بػعسخان -4
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كبالشطخ إلى مػضػع ، 1ئية، بل جعمو جية قزائية غيخ عاديةيعصو كصف ىيئة قزا
 ،بعخض االختراصات القزائية فقط االختراصاتبحثشا، فإناشا سشقترخ دراسة ىحه 

 كالتي تتسثل ؼيسا يمي: 

يختز السجمذ بالخقابة البعجية عمى أمػاؿ الجكلة كالجساعات السحمية، كالسؤسدات  -
ختمفة الخاضعة لقػاعج السحاسبة العسػمية، شخكات كالسخافق كالييئات العسػمية الس

االقتراد السختمط، إضافة إلى السخافق العسػمية ذات الصابع الرشاعي كالتجارؼ أك 
 .2السالي ذات رأس الساؿ العسػمي، ككحا الييئات السكمفة بتدييخ الشطع اإلجبارية لمتأميغ

ػمييغ كيرجر أحكاما يختز مجمذ السحاسبة بسخاؾبة حدابات السحاسبيغ العس -
ا العقػبة التي باإلضافة إلى مخاؾبة االنزباط في تدييخ السيدانية كالسالية، أما  3بذأنيا

تمظ السخالفات، فيي الغخامة التي ال  ارتكبيسكغ أف يرجرىا السجمذ في حق مغ 
 .4ةتتشافى مع إمكانية تصبيق العقػبات الجدائي

شخؽ الصعغ في قخارات  20-95ع األمخ طا ن الصعغ في قخارات مجمذ السحاسبة: -3-ب
كبتحميل السػاد مغ  ،مجمذ السحاسبة، كذلظ ضسغ الفرل الخامذ مغ الباب الثالث

 صخؽ إلى: ىحه اليسكغ أف نقدع  األمخ،ىحا مغ  110إلى  102

   : كتتسثل في شخيقتيغ:الصعػن أمام مجمذ السحاسبة -الفقخة األولى

، كتعتبخ مغ قانػف مجمذ السحاسبة 106إلى  102اد أشارت إلييا السػ السخاجعة:  -  
إلعادة الشطخ في قخار قابل لمتشفيح، بدبب أخصاء حاصمة، أك  استثشائيالسخاجعة إجخاء 

استعساؿ مددكج، أك بدبب ضيػر عشاصخ ججيجة لع يكغ  إغفاؿ أك تدكيخ لحقائق، أك
لسخاجعة إلى رئيذ و شمب اكيػجا  ،لحطة إصجار القخار اكتذافياباستصاعتو القاضي 

                                                             
1
 . 647القزاء اإلدارؼ، تشطيع كاختراص، السخجع الدابق، ص :خمػفي رشيج - 

2
 . 20-95مغ األمخ  9،10، 8، 7السادة  - 

3
 . 20-95مغ األمخ  86إلى  74السػاد مغ  - 

4
 . 20-95 مغ األمخ 92السادة  - 
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السجمذ في أجل أقراه سشة كاحجة مغ تاريخ تبميغ القخار مػضػع الصعغ، كيسكغ إجخاء 
 .1أنايا خاشئة اتازحالسخاجعة بعج ىحا األجل إذا صجر القخار عمى أساس كثائق 

، لكغ يسكغ لخئيذ مجمذ السحاسبة، إذا 2ال تػقف السخاجعة تشفيح القخار السصعػف ؼيو 
الشيائي في شمب السخاجعة كذلظ  تر ذلظ أف يأمخ بػقف تشفيحه إلى غاية البكجج ما يبخا 

  .اضخ العاـة كالشا رئيذ الغخفة السخترا  استذارةبعج 

مغ قانػف مجمذ السحاسبة ندتشتج  109إلى  107بالخجػع إلى السػاد مغ  االستئشاف:- 
شاؼ بشاء عمى شمب الرادرة بعج الصعغ بالسخاجعة، قابمة لبلستئ السجمذ قخارات أفا 

( 76) كاحج ضخ العاـ، في أجل شيخاالش كأالستقاضي، أك الدمصات الدمسية، أك الػصية 
 . 3مغ تبميغ القخار مػضػع الصعغ

ذكبل مغ جسيع الغخؼ ما ميجرس مجمذ السحاسبة الصعغ باالستئشاؼ السخفػع أمامو  
شاؼ أماـ مجمذ يػقف الصعغ باالستئ، ك محل الصعغ القخار عجا تمظ التي أصجرت

 .4السحاسبة تشفيح القخار السصعػف ؼيو

 الصعغ أمام مجمذ الجولة: -الفقخة الثانية

ؿ كالستسع، ككحا السادة  94/76مغ ؽ.ع لسجمذ  11 ةداست السكخا    1/ ف 110السعجا
تكػن قخارات مجمذ السحاسبة الرادرة عغ  "مغ قانػف مجمذ السحاسبة التي تشز:

كحا "، ك اإلجخاءات السجنية ة قابمة لمصعغ بالشقس شبقا لقانػن الغخف مجتسع تذكيمو كل
مجمذ الجكلة في الفرل في الصعػف بالشقس ضج  اختراص ،إ.ـ.إ.مغ ؽ 958السادة 

 .قخارات مجمذ السحاسبة

عشجما يقخر " التي تشز: 958مجمذ الجكلة بسقتزى السادة  ججيخ بالحكخ كالتشبيو أفا ال 
                                                             

1
  الستعمق بسجمذ السحاسبة. 20-95مغ األمخ  106إلى  102السػاد مغ  - 

2
  .، نفدو20-95مغ األمخ  01/ ف106السادة  - 

3
 ، نفدو.20-95مغ األمخ  109إلى  107السػاد مغ  - 

4
 .، نفدو20-95األمخ مغ  06ف/ 107السادة  - 
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"، فإناو في حالة نقزو قخار السحاسبة يفرل في السػضػع مجمذ الجولة نقس قخار مجمذ
مجمذ السحاسبة، يتستع قانػنا بػالية قزائية كاممة، أؼ أناو يقـػ بالفرل في القزية مغ 

، كذلظ مغ خبلؿ تستعو بدمصة كأخيخةناحية القانػف كالػقائع، ككأناو قاضي درجة أكلى 
 .1أؼ الفرل في السػضػع الترجؼ لمقزية

 : الشروط المتعلمة باإلجراءات ومواعٌد الطعن بالنمض أمام مجلس الدولة -ثالثا

 :العرٌضة -1

عخيزة الصعغ  ـ أماـ مجمذ الجكلة، فإفا عمى غخار العخائس االفتتاحية األخخػ التي تقجا  
إ.ـ.إ، كالسػاد األخخػ مغ ىحا القانػف .مغ ؽ 15بالشقس تخزع ألحكاـ كشخكط السادة 

لجعػػ أماـ السحكسة اإلدارية، كالتي سبق التعخض ليا في الجعاكػ التي تشطع افتتاح ا
 عػف الدابقة. كالصا 

كلة   كمغ ىحه الذخكط أف تكػف العخيزة مكتػبة كمػقعة مغ محاـ معتسج لجػ مجمذ الجا
باستثشاء الجكلة، مع ضخكرة استفاء العخيزة لكافة البيانات السصمػبة، كالتي فرمتيا 

 . .إ.ـ.إمغ ؽ65بالحكخ السادة 

 : مٌعاد الطعن بالنمض أمام مجلس الدولة -2

يحج د أجل الصعغ إ كسا يمي: ".ـ.إ.مغ ؽ 956ت عمى ميعاد الصعغ بالشقس، السادة نرا  
( يدخي مغ تاريخ التبميغ الخسسي لمقخار محل الصعغ، مالع يشز القانػن عمى 2بالشقس بذيخيغ )

  .2"خالف ذلظ

 .3مشو الستعمقة باألحكاـ السذتخكة 354 كىػ ما يتفق مع أحكاـ السادة  

                                                             
1
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 958السادة  - 

2
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 956السادة  - 

3
( يبجأ مغ تاريخ التبميغ 2شيخيغ )يخفع الصعغ بالشقس في أجل إ عمى ما يمي:".ـ.إ.مغ ؽ 354تشز السادة  - 

د أجل الصعغ بالشقس إلى  أشيخ إذا تع التبميغ الخسسي في  3الخسسي لمحكع السصعػن ؼيو إذا تع شخريا. ويسج 
  مػششو الحؿيقي أو السختار".



 ومدى فعالیتها الدولة اجلئائريتنوع االختصااات القضائیة جمللا                        الباب األول
 

148 
 

إ، ؼيسا يتعمق بحداب .ـ.إ.شخط السيعاد يخزع لمقػاعج العامة الػاردة في ؽ كعميو، فإفا   
 ، كيذيخ ؽ.إ.ـ.إ بالشدبة لمصعغ بالشقس إلى القػاعج التالية: 1السيعاد كتسجيجه

 : الحكم الغٌابً -أ

السعارضة كالسقجر بذيخ كاحج مغ تاريخ  بدقػط ميعاد يبجأ حداب آجاؿ الحكع الػيابي 
 ليربح السيعاد ثبلثة أشيخ مغ تاريخ إصجار القخار غيابيا. ، 2غالتبمي

 : اإللامة فً الخارج-ب

مغ ؽ.إ.ـ.إ فإناو إذا كاف أحج أشخاص الخرػمة مؿيسا في الخارج،  404حدب السادة  
، كبحلظ يربح ميعاد (76فإناو تزاؼ لو مجة زمشية لمسيعاد األصمي تقجر بذيخيغ )

 .3أشيخ كاممة 8الصعغ بالشقس مقجرا بػ 
 انفشع انثبَٙ:

 .ٔآثبسِ أٔجّ انطؼٍ ثبنُمغ أيبو يجهظ انذٔنخ

مغ ؽ.ع السحكػرة أعبله، كالتي  66نطاع السذخع الجدائخؼ الصعغ بالشقس بسػجب السادة  
ادرة نيائيا عغ الجيات القز ائية اإلدارية لخقابة مغ خبلليا أخزع القخارات القزائية الرا

دا في ذلظ مجسػعة مغ األكجو التي يشبغي  مجمذ الجكلة عغ شخيق الصعغ بالشقس، محجا
 (.ثانيا(، حتى يختاب آثاره القانػنية) أوالأف يشبشي عمييا ىحا الصعغ )

 :أوجه الطعن بالنمض -أوال

لقزائي يقرج بأكجو الصعغ بالشقس أكجو الخصأ القانػني في الحكع أك القخار ا  
ت عميو السادة ي الصعغ بالشقس حدب ما نرا شيشبالسصعػف ؼيو؛ كقج اشتخط السذخع أف 

 كجو التي ذكختيا عمى سبيل الحرخ.األمغ ؽ.إ.ـ.إ عمى كجو مغ  358

إ عمى تصبيق األحكاـ الستعمقة بأكجو الشقس السشرػص .ـ.إ.مغ ؽ 959ت السادة نرا   
                                                             

1
 ـ.إ. .مغ ؽ.إ 405- 404 -956السػاد  - 

2
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 355السادة  - 

3
 مغ ؽ.إ.ـ.إ.  404السادة  - 
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مجمذ الجكلة، كتسثل تمظ األكجو أسذ الصعغ  سالفة الحكخ أماـ 358عمييا في السادة 
  .الحؼ يسارس ؼيو القاضي رقابتو لريانة القانػف  القانػنيكالسجاؿ 

إلى ثبلثة أصشاؼ كسا مغ ؽ.إ.ـ.إ  358يسكغ ترشيف أكجو الصعغ التي ذكختيا السادة  
  1يمي:

 : األوجه المتعلمة بعدم االختصاص -1

القزائية اإلدارية بالقػاعج التي تشطع  شف حاالت جيل الجياتيزع ىحا الرا   
الشػعية كاإلقميسية، كىي كسا ذكختيا السادة تتسثل في كل مغ حالة عجـ  اختراصاتيا

 االختراص، كحالة تجاكز الدمصة. 

 :األوجه المتعلمة بعٌب الشكل واإلجراءات -2

 كتزع الحاالت التالية:   

 مخالفة قاعجة جػىخية في اإلجخاءات  -

  .األشكاؿ الجػىخية لئلجخاءات إغفاؿ -

  أك قرػره. التدبيب انعجاـ -

  .تشاقس التدبيب مع السشصػؽ  -

 .تحخيف السزسػف الػاضح كالجقيق لػثيقة معتسجة في الحكع أك القخار  -

كػف حجية الذيء السقزي تتشاقس أحكاـ أك قخارات صادرة في آخخ درجة عشج ما  -
و الصعغ بالشقس ضجا آخخ حكع أك قخار  ؼيو قج أثيخت بجكف ججكػ، كفي ىحه الحالة يػجا

 . في التاريخ، كلسا يتأكج ىحا التشاقس يفرل بتأكيج الحكع أك القخار األكؿ 

الصعغ بالشقس مقبػال  يكػف  في ىحه الحالةك تشاقس أحكاـ غيخ قابمة لمصعغ العادؼ،  -
فس، كفي ىحه األحكاـ مػضػع الصعغ بالشقس سابقا انتيى بالخ  أحج حتى كلػ كاف

                                                             
1
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 358راجع السادة  - 
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مغ  354الحالة يخفع الصعغ بالشقس حتى بعج فػات اآلجل السشرػص عميو في السادة 
قزي مجمذ ي، كيجب تػجييو ضج الحكسيغ، كإذا تأكج التشاقس، أعبلهالسحكػرة  ؽ.إ.ـ.إ

 الجكلة بإلغاء أحج الحكسيغ أك الحكسيغ معا. 

 .كجػد مقتزيات متشاقزة ضسغ مشصػؽ الحكع أك القخار  -

 .سا لع يصمب أك بأكثخ مسا شمب بالحكع  -

  .الديػ عغ الفرل في أحج الصمبات األصمية -

 .ي األىميةرإذا لع يجافع عغ ناق -

  :األوجه المتعلمة بمخالفة المانون -3

 كيتزسغ ىحا الرشف األكجو التالية:  

 .مخالفة القانػف الجاخمي  -

 .سخة مخالفة القانػف األجشبي الستعمق بقانػف األ -

 .األساس القانػني  انعجاـ -

  .1مخالفة االتفاؾيات الجكلية  -

، أنايا تتذابو كتتساثل مع حاالت تجاكز الدمصة الدابقة نبلحع مغ عخضشا ألكجو الصعغ 
2بيشيا مغ حيث الصبيعة  اختبلؼلغاء التي سبق دراستيا، كإف كاف ىشاؾ اإلفي دعػػ 

 . 

 : جلس الدولةآثار الطعن بالنمض أمام م -ثانٌا

يتساثل مجمذ الجكلة مع السحكسة العميا ؼيسا يخز اآلثار الستختبة عمى الصعغ بالشقس  
 ب عمى الصعغ بالشقس أماـ مجمذ الجكلةيتختا فإ تشطيسو، .ـ.إ.كىػ ما تػلت نرػص ؽ
 إحجػ الحالتيغ التاليتيغ: 

                                                             
1
 مغ ؽ.إ.ـ إ. 958السادة  راجع: - 

2
 .306الػسيط في السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص :دمحم صغيخ بعمي -أنطخ:  - 
 . 635قانػف السشازعات اإلدارية، الجعاكػ كشخؽ الصعغ اإلدارية، السخجع الدابق، ص :رشيج خمػفي -           
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 : مضعن بالن  رفض الط   -1

الذخكط كاإلجخاءات الذكمية، كسا جعل إ الصعغ بالشقس بسجسػعة مغ .ـ.إ.أحاط ؽ 
دتيا السادة  إ عمى سبيل .ـ.إ.مغ ؽ 358قبػؿ الصعغ مخىػنا بػجػد أحج األسباب التي حجا

  :، مختبا بحلظ مجسػعة نتائجعغ بالشقس شكميغ أساسييغخح رفس الصا الحرخ، كمغ ثع يتا 
 : أشكال رفض الطعن بالنمض -أ 

 تتسثل ؼيسا يمي:  

فت أحج يقزي مجمذ الجكلة بخفس الصعغ شكبل إذا تخما  :شكالرفس الصعغ -1-أ 
، كتخمف شخط الرفة الحؼ يجعل الدابقة 358الذخكط الذكمية التي ذكختيا السادة 

السصعػف ضجه ىحا الجفع  مجمذ الجكلة يقزي بخفس الصعغ مغ تمقاء نفدو كلػ لع يثخ
العخيزة  استفاءأك عجـ  السرمحة أك األىميةف شخط تخما  كأ ،1لتعمقو بالشطاـ العاـ

لمذخكط الذكمية السصمػبة قانػنا، إضافة إلى إمكانية رفس الصعغ بالشقس إذا رفع خارج 
 .اآلجاؿ القانػنية السقخرة لقبػلو

قبػؿ الصعغ شكبل ال يعشي أبجا ضخكرة  حيث أفا عغ لعجم التأسيذ: رفس الص   -2-أ 
غ شكبل إلى رفزو لعجـ التأسيذ، كذلظ قبػؿ الصع عجو السجمذ رغقبػلو نيائيا، بل قج يتا 

ذ عميو الصاعغ شعشو، كىػ أف يكػف مبشيا  انعجاـفي حالة  األساس القانػني الحؼ أسا
  مغ ؽ.إ.ـ.إ. 358 عمى أحج األكجو التي ذكختيا السادة

  :النتائج المترتبة على رفض الطعن -ب 

الخرػمة  انقزاءعغ بالشقس سػاء لدبب شكمي أك مػضػعي، ب عمى رفس الصا يتختا  
ػز الحكع أك القخار السصعػف ؼيو قػة الذيء السقزي ؼيو، كمغ حأماـ مجمذ الجكلة، كي

فة ذات الحكع، مغ قبل نفذ األشخاص كبحات الرا  ثسة ال يجػز تقجيع شعغ آخخ ضجا 
ى السذخع الجدائخؼ تشطيسو كىػ ما تػلا  ؛كلشفذ األسباب كلػ كاف ميعاد الصعغ مداؿ مستجا

                                                             
1
 . 660السخجع الدابق، ص :ةىػام الذيخ - 
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في حالة رفس الصعغ بالشقس، أو عجم قبػلو، :" التي تشز إ.ـ.إ.مغ ؽ 375سػاد بسػجب ال
ال يجػز لمصاعغ أن يصعغ بالشقس مغ ججيج في نفذ القخار، أو يصعغ بالشقس مغ ججيج في نفذ 

  .1ر"القخار، أو يصعغ ؼيو بالتساس إعادة الشظ

الصعغ  استعساؿ فو فيكسا يسكغ أف يحكع مجمذ الجكلة عمى الصاعغ إذا ثبت تعدا  
بحق السصعػف  اإلخبلؿدج دكف  670777ك  670777بغخامة مجنية تتخاكح ؾيستيا ما بيغ 

ه في السصالبة بالتعػيزات   .2ضجا

 :البول الطعن بالنمض شكال وموضوع -2

إذا قبل مجمذ الجكلة الصعغ بالشقس السخفػع أمامو شكبل لتػافخ جسيع الذخكط الذكمية،  
 يعسج إلى: والسحجدة قانػنا، فإنا  بالشقس يدو عمى أحج أكجو الصعغكقبمو مػضػعا لتأس

 : نمض المرار كلٌا أو جزئٌا مع اإلحالة -أ

، كإذا نقس الحكع أك 3يتع نقس القخار كميا أك جدئيا، إذا كاف السػضػع قاببل لمتجدئة  
رت القخار القخار السصعػف ؼيو يحيل مجمذ الجكلة القزية أماـ الجية القزائية التي أصج

أماـ جية قزائية أخخػ مغ نفذ الشػع كالجرجة، إلعادة الشطخ في أك بتذكيمة ججيجة، 
 . 4األكجو السشقػضة مغ القخار

يعيج قخار الشقس الخرـػ إلى الحالة التي كانػا عمييا قبل الحكع أك القخار السشقػض  
جكف حاجة السترجار ب عمى الشقس كبؼيسا يتعمق بالشقاط التي شسميا الشقس، كسا يتختا 

حكع ججيج اإللغاء بالشتيجة لكل حكع صجر بعج الحكع أك القخار السشقػض، جاء تصبيقا أك 
 . 5تشفيحا لو أك كاف لو ارتباط ضخكرؼ بو

                                                             
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 375السادة  -1
 . 669ك ص 664السخجع الدابق، ص :ىػام الذيخة -2

 .مغ ؽ.إ ـ.إ 363السادة  -3

 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 364السادة  -4
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 364السادة  -5
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 : النمض دون إحالة -ب  

و بإلغاء الحكع أك القخار ئدكر مجمذ الجكلة يشتيي عشج قزا أفا ىػ األصل  رغع أفا  
طخ فييا، إالا كإحالة القزية عمى الجية القزائية السخترة لمشا  ،والقزائي السصعػف ؼي

نقس الحكع دكف إحالة كيكػف ذلظ في  الخخكج عغ ىحا األصل، حيث يتعا  لوأنو يسكغ 
 :الحاالت التالية

 يتخؾ قخار الشقس شيئا مغ الشداع يتصمب الفرل ؼيو، كحالة القخار القزائي أالا  -
 .1كىػ غيخ مختز فعبل اختراصوقزي بعجـ الرادر عغ قاضي السػضػع الحؼ 

ركا الػقائع بكيؽية تدسح لسجمذ الجكلة عايشػا كقجا  عشجما يكػف قزاة السػضػع قج -
 .2بتصبيق القاعجة القانػنية السبلئسة

د الشقس بجكف إحالة إلى أحكاـ سابقة لمحكع أك كسا يسكغ لسجمذ الجكلة أف يسجا  -
د مغ  إلغاء قزياالقخار السصعػف ؼيو، إذا تختب عمى ن تمظ األحكاـ بالتبعية، كيحجا

 .3ل السراريف القزائية كيكػف القخار قاببل لمتشفيحيتحسا 

إ، إذ يقترخ أثخ الشقس .ـ.إ.مغ ؽ 366كنذيخ في األخيخ إلى ما نرت عميو السادة 
ذ عميو، ما عجا في حالة عجـ قابمية تجدئة مػضػع الجعػػ عمى مجاؿ الػجو الحؼ أسا 

 .4ة الزخكريةأك التبعي

ي القزاء عغ بالشقس، ىػ نتيجة شبيعية لتبشا الصا  الختراصإفا مسارسة مجمذ الجكلة  
رقابتو عغ يسارس القزائية، فسجمذ الجكلة مغ خبلؿ ىحا الصا  االزدكاجيةالجدائخؼ لشطاـ 

مغ  152القخارات القزائية كيسارس ميسة االجتياد بسا يتساشى كمزسػف السادة عمى 
  الجستػر.

                                                             
 . 639ك ص  634ق، ص قانػف السشازعات اإلدارية، الجعاكػ كشخؽ الصعغ اإلدارية، السخجع الداب: رشيج خمػفي -1

 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 365السادة  -2
3
 .مغ ؽ.إ.ـ.إ 365السادة  - 

4
 .مغ ؽ.إ.ـ.إ 366السادة  - 
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 :السصمب الثاني

  اختراص مجمذ الجولة بالصعػن غيخ العادية األخخى 

القانػف الجدائخؼ عمى العجيج مغ شخؽ الصعغ غيخ العادية في األحكاـ الرادرة  نزا  
عغ الجيات القزائية بسا فييا تمظ الفاصمة في السػاد اإلدارية، كالتي نطسيا السذخع في 

:" في اإلجخاءات الستبعة أماـ الجيات القزائية ؽ.إ.ـ.إ ضسغ الكتاب الخابع تحت عشػاف
إلى  951كبالتحجيج مغ السادة  ،اإلدارية: الفرل الثاني: في شخؽ الصعغ غيخ العادية(

 مشو. 919السادة 

التساس إعادة (، ك األول )الفخعاعتخاض الغيخ الخارج عغ الخرػمة يعتبخ كل مغ   
، مغ الصعػف غيخ العادية، التي تجخل (يالفخع الثان) الشطخ، كترحيح األخصاء السادية

مجمذ الجكلة كجرجة ثانية، كؼيسا يمي سشتعخض لكل دعػػ عمى حجػ  اختراصضسغ 
 مغ حيث ىجفيا كشخكشيا كآثارىا.

 انفشع األٔل:

 انغٛش انخبسج ػٍ انخظٕيخ أيبو يجهظ انذٔنخ  اػزشاع

ار األحكاـ القزائية ال استثشاء عمى قاعجة ندبية حجية الذيء السقزي، التي تجعل آث  
ػ إلى أشخاص ليدػا أشخافا فييا أك لع يكػنػا مسثميغ فييا برفة قانػنية، فقج أكرد  تتعجا

أجاز مغ يجخل ضسغ شخؽ الصعغ غيخ العادية، السذخع الجدائخؼ الشز عمى شعغ 
بيجؼ مخاجعة أك إلغاء الحكع أك القخار كلػ لع أف يحتجا شخز لو مرمحة  كلا ل خبللو
 .ةشخفا في الخرػميكغ 

عمى غخار جسيع الصعػف القزائية، نطاع السذخاع الصعغ باعتخاض الغيخ الخارج عغ   
 (.ثانيا(، كآثاره )أوالالخرػمة مبيشا شخكشو ) 
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 :عن باعتراض الغٌر الخارج عن الخصومةشروط لبول الط   -أوال 

كسا  960السادة  جاءت؛ إذ مغ ؽ.إ.ـ.إ  962إلى  960ت عمى ىحا الصعغ السػاد نرا  
الغيخ الخارج عغ الخرػمة إلى مخاجعة أو إلغاء الحكع أو القخار الحي  اعتخاض ييجف - يمي:"

 .فرل في أصل الشداع

  .1"ويفرل في القزية مغ ججيج مغ حيث الػقائع والقانػن  - 

 ( مغ ؽ.إ.ـ.إ لتصبيق األحكاـ389إلى  381يا تحيمشا إلى السػاد )فإنا  961ا السادة أما  
، كمشيا ندتخمز مجسػعة الذخكط التي الستعمقة باعتخاض الغيخ الخارج عغ الخرػمة
  البج تػافخىا لرحة ىحا الصعغ، كىي كسا يمي:

 : عن والطاعنالط   محل   -1

 يذتخط القانػف في ىحيغ العشرخيغ تػفخ مجسػعة مغ الذخكط ىي:

 :عنالط   محل   -أ 

لخارج عغ الخرػمة عمى الحكع أك القخار الغيخ ا اعتخاضعغ في الصا  محلا  يشربا     
محل الصعغ الخاضع  كبحلظ فإفا  ،شخفا ؼيوالصااعغ كلع يكغ ، الحؼ فرل في أصل الشداع

ادرة مغ السحاكع اإلدارية أك مجمذ الجكلة يعشي جسيع األحكاـ كالقخارات الرا  لبلعتخاض
د ىحه القخارات السذسػلة باالعتخاض، بل تخؾ   السجاؿ مفتػحا ليذسلالسذخع دكف أف تحجا

القخارات الرادرة عمى مدتػػ الجرجة األكلى كالثانية سػاء كانت خاصة  كلا  ىحا الصعغ
  .2باإللغاء أك بالتعػيس أك التفديخ أك االستعجاؿ كغيخىا

 كيذتخط في القخار الحؼ يكػف عخضة العتخاض الغيخ الخارج عغ الخرػمة ما يمي:  

  .3يايكػنػا مسثميغ في أال، ك الخرػمةخاص الخارجيغ عغ بسرالح األش القخار أف يسذا  -

                                                             
1
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 960السادة  - 
 .351السخجع الدابق، صاختراص القزاء اإلدارؼ في الجدائخ،  :عسخ بػجادي -2

 .مغ ؽ.إ.ـ.إ 381السادة  -3
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األمخ صادرا في  جسيع أشخاؼ الخرػمة، إذا كاف الحكع أك القخار أك استجعاء -
 .1مػضػع غيخ قابل لمتجدئة، كإالا كاف االعتخاض غيخ مقبػؿ

مفيع، حتى كلػ خأنو يجػز لجائشي أحج الخرـػ أك  مغ ؽ.إ.ـ.إ 383أضافت السادة  - 
انػا مسثميغ في الجعػػ تقجيع ىحا الصعغ، كلكغ بذخط أف يكػف الحكع أك القخار أك األمخ ك

 . 2السصعػف ؼيو قج مذا حقػقيع بدبب الغر

 : الطاعن -ب 

إضافة إلى الذخكط األساسية السصمػبة في كلا شخز يتقجـ إلى رفع دعػػ عادية أك     
قج السحكػرة أعبله  381، فإفا السادةإدارية، كالستسثمة في الرفة كالسرمحة كاألىمية

"، أؼ أناو لع يكغ شخفا فييا، "مغ الغيخ الخارج عغ الخرػمةأف يكػف الصاعغ  اشتخشت
مادية أك معشػية مدتقمة عغ مرمحة أشخاؼ  ةكسا يجب أف تكػف لمصاعغ مرمح

  ، تتسثل ؼيسا يشجع مغ أضخار تحيط بو جخاء تشفيح القخار.3الخرػمة

 :تعلمة بعرٌضة الدعوى ومٌعاد رفعهاالشروط الم -2

تزاؼ إلى الذخكط الدابقة مجسػعة مغ الذخكط مشيا ما يتعماق بعخيزة الجعػػ،        
 أك ما تعماق بسيعاد رفعيا، كسا يمي:

 :شروط رفع عرٌضة الدعوى -أ 

يخفع مغ ؽ.إ.ـ.إ بالشز عمييا كسا يمي: " 385ت عمى ىحه الذخكط السادة نرا      
وفقا لألشكال السقخرة لخفع الجعػى، ويقجم أمام الجية  لغيخ الخارج عغ الخرػمةا اعتخاض

ؼيو، ويجػز الفرل ؼيو مغ شخف القزاة  القزائية التي أصجرت الحكع أو القخار أو األمخ السصعػن 
الغيخ الخارج عغ الخرػمة، ما لع يكغ مرحػبا بػصل يثبت إيجاع مبمغ  اعتخاضأنفديع، وال يقبل 

                                                             
 .مغ ؽ.إ.ـ.إ 382السادة  -1

 ؽ.إ.ـ.إمغ  383ة الساد -2
3
 . 305الػسيط في السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص :دمحم صغيخ بعمي - 



 ومدى فعالیتها الدولة اجلئائريتنوع االختصااات القضائیة جمللا                        الباب األول
 

157 
 

 .1"أدناه 388نة الزبط يداوي الحج األقرى مغ الغخامة السشرػص عمييا في السادة لجى أما

عخيزة الصعغ في مغ خبلؿ ىحه السادة يسكغ استشتاج الذخكط التي يجب تػافخىا  
 :كىي باالعتخاض

األشكاؿ كفق  ،أف تكػف العخيزة مخفػعة مغ قبل الغيخ الخارج عغ الخرػمة -
 .يةعػػ اإلدار كالذخكط التي تخفع بيا الج

و يجػز أف تقجـ أماـ الجية القزائية التي أصجرت الحكع أك القخار السصعػف ؼيو، ألنا  -
 الفرل ؼيو مغ شخؼ القزاة أنفديع الحيغ حكسػا ؼيو مغ قبل.

ثبت إيجاع مبمغ لجػ أمانة الزبط يقجر بعذخيغ يبػصل  االعتخاضيجب أف يرحب  -
 .2دج( 67777ألف ديشار جدائخؼ )

 :ٌعاد رفع الدعوىم -ب

الغيخ الخارج عغ  العتخاضد مجة معيشة خبلفا لمقانػف الدابق الحؼ لع يكغ يحجا  
مشو يشز عمى ما  384قانػف اإلجخاءات السجنية كاإلدارية في السادة  الخرػمة، فإفا 

يبقى أجل اعتخاض الغيخ الخارج عغ الخرػمة عمى الحكع أو القخار أو األمخ قائسا لسجة  " يمي:
 ( سشة، تدخي مغ تاريخ صجوره، ما لع يشز القانػن عمى خالف ذلظ.15سذ عذخة )خ
د بذيخيغ، عشجما يتع التبميغ الخسسي لمحكع أو القخار أو األمخ إلى الغيخ، ىحا األجل يحج   غيخ أن   

ويدخي ىحا األجل مغ تاريخ التبميغ الخسسي الحي يجب أن يذار ؼيو إلى ذلظ األجل وإلى الحق في 
 .3"سارسة اعتخاض الغيخ الخارج عغ الخرػمةالس

يسكغ القػؿ بالشدبة لمفقخة الثانية مغ ىحه السادة، التي تشرب عمى إمكانية حداب  
مخ نادر الحجكث في الجدائخ، كال يسكغ ىحا األ إلى التبميغ إلى الغيخ، أفا  باالستشاداآلجاؿ 

سائل السدتعسمة مغ شخؼ اإلدارة حجكثو مغ الشاحية الػاقعية، سػاء بالشطخ إلى مدتػػ الػ 
                                                             

1
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 385السادة  - 

2
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 388السادة  - 

3
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 384 السادة - 
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نذخ  إذا تعا  مغ أجل الشذخ كالتبميغ، أك بالشطخ إلى مدتػػ الػعي لجػ السػاششيغ، إالا 
 األحكاـ كالقخارات في األماكغ العسػمية التي يختادىا الشاس بكثافة.

ة سش 65بسجة  االحتفاظ و مغ األفزل لػ تعا فإنا  ،"بػجادي عسارلحلظ ككسا يخػ األستاذ " 
مغ قبل الغيخ الخارج عغ الخرػمة، كال تعتسج مجة  االعتخاضكسيعاد عاـ لتقجيع دعاكػ 

 .1يا ال تؤدؼ مغ كرائيا إلى تحقيق مرالح األشخاصالذيخيغ كسيعاد، ألنا 

 : مةآثار الطعن باعتراض الغٌر الخارج عن الخصو -ثانٌا
 بيغ حالتيغ ىسا: ذلظد في نسيا 

 :االعتراضحالة رفض  -1

 و يجػز لو الحكع عمىرفس القاضي اعتخاض الغيخ الخارج عغ الخرػمة، فإنا  اإذ 
دج( إلى عذخيغ ألف ديشار  670777الستعخض بغخامة مجنية مغ عذخة آالؼ ديشار )

، كيقزي 670777) دج(، دكف اإلخبلؿ بالتعػيزات السجنية التي قج يصالب بيا الخرـػ
 .2القاضي بعجـ استخداد مبمغ الكفالة

 : االعتراضلبول  حالة -2

يجب أف يقترخ قزاؤه  ومغ قبل قاضي مجمذ الجكلة، فإنا  االعتخاضفي حالة قبػؿ  
 عمى ما يمي:

تشفيح الحكع أك القخار أك األمخ السصعػف  كقف، يجػز لمقاضي االستعجاؿفي حالة  - 
 .3ؼيو

رة اخض عميو، كالزا عتإلغاء أك تعجيل مقتزيات الحكع أك القخار أك األمخ الس - 

                                                             
1
 .354السخجع الدابق، صاختراص القزاء اإلدارؼ في الجدائخ،  :عسخ بػجادي - 

2
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 388السادة  - 

3
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 386السادة  - 
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 .1بالخرع

الخرـػ األصمييغ،  ءيبقى الحكع أك القخار أك األمخ السصعػف ؼيو محتفطا بآثاره إزا - 
 .2حتى ؼيسا يتعمق بسقتزياتو السبصمة، ماعجا في حالة عجـ قابمية مػضػع القخار لمتجدئة

ادر في اعتخاض الغيخ الخارج عغ الحكع أك القخار أك األمخ الرا  نذيخ في األخيخ أفا   
 .3عغ بشفذ شخؽ الصعغ السقخرة لؤلحكاـلخرػمة يكػف قاببل لمصا ا

 انفشع انثبَٙ:

 دػٕٖ االنزًبط ٔدػٕٖ انزظذٛخ أيبو يجهظ انذٔنخ. 

يسمظ مجمذ الجكلة إلى جانب صبلحيات الشطخ كالفرل في كل الصعػف الدابقة  
السادية (، كدعػػ ترحيح األخصاء أوالصبلحية الشطخ في دعػػ التساس إعادة الشطخ) 

(، كقج نطاع السذخع ىحيغ الصخيقيغ عمى غخار شخؽ الصعغ األخخػ أماـ مجمذ )ثانيا
 الجكلة، مبياشا شخكط كلا شعغ، حتى يختاب آثاره القانػنية، كىػ ما سشعخضو ؼيسا يمي:

 .اختصاص مجلس الدولة بدعوى التماس إعادة النظر -أوال

كشمب  ،ادرة عغ مجمذ الجكلةرات الرا طخ في القخاالقانػف مسارسة إعادة الشا  أجاز 
التساس إعادة الشطخ ىػ كسيمة إلثبات عكذ القخيشة القانػنية التي مفادىا أف الحكع 

أماـ  سثػؿيجؼ الستقاضي مغ ىحا الصعغ ال، كي4الشيائي ىػ عشػاف الحؿيقة ؼيسا قزى بو
الخجػع عغ قخارىا نفذ الجية القزائية التي فرمت في الشداع )مجمذ الجكلة(، شالبا مشيا 

 .ما أك تعجيمو لرجكره نتيجة خصأ
                                                             

1
، قزية )كرثة ع( ضج) ب كمغ معيا(، 6995-73-69، بتاريخ 666958قخار مجمذ الجكلة رقع  - 

كجػب تػافخ شخط السرمحة السدتقمة عغ مرالح األشخاؼ(، السجمة  -السػضػع)اعتخاض الغيخ الخارج عغ الخرػمة
وأنو يتعيغ بالتالي إلغاء القخار السدتأنف وبعج الترجي اء ؼيو:"...، ج636، ص6991 الجدائخ، ،6عالقزائية، 

وفرال مغ ججيج القػل بأن  اعتخاض الغيخ الخارج عغ الخرػمة السقجم مغ شخف ورثة السخحػم ) ع.س(مقبػل 
 ...". 381-91شكال ومؤسذ ونتيجة لحلظ بإبصال القخار رقع 

2
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 387السادة  - 

3
 غ ؽ.إ.ـ.إ.م 389السادة  - 

4
 .641السخجع الدابق، ص :فخيجة حديغ - 
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كفخصة لمستقاضي الحؼ  ،ياععغ بإعادة الشطخ كسيمة لحساية الحقػؽ مغ الزا الصا  يعتبخ  
الذخكط  ءستيفااغ مغ سكا تخدخ دعػاه بقخارات نيائية أف يعيج شخح الجعػػ مغ ججيج إذا 

 بااللتساستػافخىا لرحة الصعغ ، كؼيسا يمي سشعخض الذخكط الػاجب 1السصمػبة قانػنا
 عغ كافة آثاره:كقبػلو مغ شخؼ مجمذ الجكلة حتى يشتج ىحا الصا 

  :إعادة النظر بالتماسعن شروط الط   -1

ة الصعغ بالتساس إعادة الشطخ مجسػعة مغ الذخكط، كىي:  يذتخط القانػف لرحا

  :من حٌث الطاعن -أ 

غ كاف شخفا في الخرػمة، أك مغ سا م خ إالا ال يدسح بتقجيع الصعغ بالتساس إعادة الشط    
أف كالتي نرت عمييا قانػنا، كىحا باألخح باألحكاـ السذتخكة في ىحا الذا  استجعاؤه عا ت

، ىحا إضافة إلى الذخكط العامة السصمػبة في الصاعغ في كل 2مغ ؽ.إ.ـ.إ 391السادة 
 مية.ىىي: الرفة، السرمحة كاألك  ػ الجعاك 

 :من حٌث محل الطعن -ب

الصعغ بالتساس إعادة الشطخ  نجج أف محلا  إمغ ؽ.إ.ـ. 966إلى السادة  استشادا    
ت الشيائية الرادرة مغ مجمذ الجكلة فقط، خبلفا لسا كاف رامحرػر كمقترخ عمى القخا

يبلحع أيزا مغ  ، كما3ي قخارات الغخؼ اإلداريةفى عغ حتا صا الابق بسائجا في القانػف الدا 
عغ بالتساس يا الصا قخارات مجمذ الجكلة، تقبل كما  ، أفا لسحكػرةا 966خبلؿ نز السادة 

إعادة الشطخ )قخارات اإللغاء، التفديخ، فحز السذخكعية ...(، سػاء كانت حزػرية أك 
د بقا في ضل قانػف اإلجخاءات السجنية، الحؼ حجا غيابية، كىحا عمى عكذ ما كاف مصا 

إعادة الشطخ، في  التساسعغ شخيق بالصعغ  الختراصوقخارات مجمذ الجكلة الخاضعة 
                                                             

1
 .673، السخجع الدابق، ص"...اختراصات مجمذ الجكلةتذكيل ك  :"ػعسار معاش - 

2
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 391السادة  - 
 مجمذ عغ الرادرة القخارات في إال الشطخ إعادة بالتساس الصعغ يجػز ال "مغ ؽ.إ.ـ.إ عمى:  966تشز السادة  -3

 الجولة".
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 .1تمظ القخارات التي تكػف مقخكنة بعجـ قابمية الصعغ فييا بصخيق السعارضة

 األمخ الحؼ يعج أيزا ،مغ الصعغ ع أيزا حاالت المجػء إلى ىحه الصخيقةد السذخا كقج حجا  
ساسيتيغ إذ حرخ ىحه األسباب في حالتيغ أ كاإلدارية؛ مغ ججيج قانػف اإلجخاءات السجنية

 مغ ؽ.إ.ـ.إ كىسا: 967ذكختيسا السادة 

ؿ مت ألكا رة قجا الحكع أك القخار قج صجر بشاء عمى كثائق مدكا  غ أفا إذا تبيا  الحالة األولى:
 .2ة أماـ مجمذ الجكلةمخا 

إذا حكع عمى خرع بدبب عجـ تقجيسو كثيقة قاشعة كانت محتجدة عشج  الحالة الثانية:
ما  63/79/6776الرادر بتاريخ  8560الجكلة رقع  ، إذ جاء في قخار مجمذالخرع
...حيث أن و وبجون أن يكػن ىشاك حكسا مدبقا فإن عجم تقجيع أو إخبار الصخف يمي: " 

اآلخخ قانػنا بػثيقة حاسسة يذكل سببا اللتساس إعادة الشطخ إذ كان مغ شأن عجم 
 .3ة..."التقجيع ىحا حخمان السجعي في االلتساس مغ الصعغ في ىحه الػثيق

 :من حٌث اإلجراءات والمٌعاد -ج

إعادة الشطخ كشخكط تقجيع  التساسأماـ عجـ تعخض السذخع إلجخاءات رفع دعػػ     
و يتع الخجػع إلى الذخكط ز ليحه الجعػػ، فإنا العخيزة، كذلظ في القدع السخرا 

نز كاإلجخاءات العامة السصمػبة لتحخيظ أية دعػػ أماـ مجمذ الجكلة، السحجدة في 
، باإلضافة إلى الذخكط األخخػ الستعمقة بتقجيع العخيزة، كبحلظ ؽ.إ.ـ.إمغ  15السادة 

بعخيزة شعغ بيا جسيع البيانات السصمػبة قانػنا كالتي سبق ذكخىا  االلتساسو يتع رفع فإنا 

                                                             
 .السمغى مغ ؽ.إ.ـ 295السادة  -1
حالتي  -) فخيق ش( ضج ) ش.ـ(، السػضػع) التساس إعادة الشطخ ، قزية549قخار مجمذ الجكلة، فيخس  -2

 الجدائخ، ،3السشتقى في قزاء مجمذ الجكلة، جلحدغ بغ شيخ آث ممػيا، : مشقػؿ عغ، االلتساس(، قخار غيخ مشذػر
 .05 ممحق رقع، 631، ص6779

السػضػع ) التساس إعادة الشطخ، نطخية عمع اليقيغ(، ، (E.M.P.Sضج:)  ( E.P.S.Rقزية )، 8560ر رقع قخا -3
 .608، ص 6776الجدائخ، ، 6عجد ، مجمة مجمذ الجكلة، 63/79/6776مؤرخ في 
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كأسباب  بااللتساسفي الجعاكػ كالصعػف الدابقة، باإلضافة إلى ذكخ الحكع السصعػف ؼيو 
 بات الصاعغ.الصعغ كشم

مػقػفا عمى إيجاع غخامة لجػ مجمذ الجكلة تعادؿ الغخامة  بااللتساسعغ يكػف الصا     
دج(، كىي الغخامة التي  67. 777ىا األقرى عذخكف ألف ديشار جدائخؼ )الػاجبة، كحجا 

 .1قج يحكع بيا عمى رافع الصعغ في حاؿ رفس شعشو

خفع أماـ مجمذ الجكلة خبلؿ مجة شيخيغ تحدب عغ يىحا الصا  ا بالشدبة لمسيعاد، فإفا أما     
 تاريخ التبميغ الخسسي لمقخار السصعػف ؼيو. - :إحجػ ىحه الػقائع مغ

 تاريخ العمع كاكتذاؼ كاقعة التدكيخ. -           

 .2كالحرػؿ عمى السدتشج القاشع االستخدادتاريخ  -           

 :لدولةإعادة النظر أمام مجلس ا بالتماسآثار الطعن  -2

إعادة الشطخ شخيق غيخ عادؼ لمصعغ في األحكاـ اإلدارية، فإنو ال  التساس باعتبار أفا   
 .3يتختب عميو كقف تشفيح الحكع، أؼ ليذ لو أثخ مػقف

 أما األثخ القانػني الحؼ يتختب عمى ىحا الصعغ ؼيسكغ تحجيجه كفق حالتيغ:  

 : رفض الطعن -أ

و يجػز لمقاضي الحكع عمى السمتسذ ة الشطخ، فإنا إعاد بالتساسإذا تع رفس الصعغ    
 .4بغخامة كالتعػيزات السحجدة قانػنا

 : لبول الطعن -ب

 ةإذا تػفخت حال بااللتساسإلغاء الحكع السصعػف ؼيو  بااللتساسب عمى قبػؿ الصعغ يتختا   

                                                             
1
 .ؽ.إ.ـ.إ مغ 397السادة  - 

2
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 968السادة  - 

مغ ؽ.إ.ـ.إ. 348السادة  - 3
  

4
 غ ؽ.إ.ـ.إ.م 397السادة  - 
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إعادة  التساسيجػز شمب ال ييا قانػنا، كسا أنو عمالسشرػص  االلتساسمغ حاالت شمب 
 .1االلتساسالشطخ مغ ججيج في القخار الفاصل في دعػػ 

 :دعوى تصحٌح األخطاء المادٌة أمام مجلس الدولة -نٌاثا

ر قزائي مذػب بخصأ مادؼ، أصابو في ركغ مغ أركانو، ضج مقخا ىحا الصعغ يخفع     
ة كؼيسا يمي سشبيغ الذخكط الزخكرية لقبػؿ مجمذ الجكلة ليحا الصعغ، ثع اآلثار القانػني

 الشاجسة عغ الفرل ؼيو.

 :الشروط الضرورٌة لصحة دعوى تصحٌح األخطاء المادٌة -1

 918ك 913كالتي نطستيا السادتيغ  تخزع ىحه الجعػػ لسجسػعة مغ الذخكط كاألحكاـ  
تحيمشا إلى تصبيق أحكاـ السادتيغ  913مغ ؽ.إ.ـ.إ، مع ضخكرة اإلشارة إلى أفا السادة 

 كىي: عمى ترحيح األخصاء السادية،مغ نفذ القانػف  640ك 641

 :الشروط المتعلمة بمحل الطعن والطاعن -أ 

 عا األحكاـ كالقخارات القابمة ليحا الصعغ، ث نتداءؿ ىشا عمى غخار الصعػف الدابقة عغ   
 مغ ىع األشخاص الحيغ يحق ليع مباشخة ىحا الصعغ؟

الثغخة التي إ سجا ؽ.إ.ـ. محل الصعغ في دعػى ترحيح األخصاء السادية: -1أ
كانت مػجػدة في قانػف اإلجخاءات السجنية الدابق، الحؼ كاف يقترخ ؼيو ىحا الصعغ 

 ؽ.إ.ـ.إ في حيغ أفا  . 2السحكسة العمياأك عمى قخار قزائي حزػرؼ عغ مجمذ الجكلة 
ف تكػف محبل ليحا ألادرة عغ الييئات القزائية اإلدارية صالحة قج جعل كل القخارات الرا 

د . كقج حجا 3ذخط أف يكػف مذػبا بعيب الخصأ السادؼ أك حامبل إلغفاؿ يذػبوالصعغ، ب
ىحا الصعغ، كقج  رمفيـػ الخصأ السادؼ الحؼ بخا  مجمذ الجكلة في الكثيخ مغ قخاراتو

                                                             
1
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 969السادة  - 

2
 .300السخجع الدابق، ص الػسيط في السشازعات اإلدارية،  :دمحم صغيخ بعمي - 
 يقرج بالخصأ السادي عخض غيخ صالح لػقائع مادية أو تجاىلالخصأ السادؼ بأنو: ''  6/ف287عخفت السادة  -3

 '.'وجػدىا
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تػسيع ىحا السفيػـ  ، كتعا 1أرجعو في أحجىا إلى عجـ اىتساـ أك عجـ انتباه أك سيػ القاضي
 .2حيحة الػاردة في القخارغيخ الرا ليذسل السعمػمات  لو في قخار

ا إلى إىساؿ أك عجـ اىتساـ القاضي فالخصأ السادؼ حدب قزاء مجمذ الجكلة يخجع إما  
ا إلى معمػمات غيخ دؾيقة حػؿ كقائع غيخ متشازع ا إلى عجـ انتباىو أك سيػه كإما كإما 

 .3، كإال يخفس الصعغ لعجـ التأسيذعمييا

؛ كذلظ مغ عغيجػز ليع رفع ىحا الصا  غخاص الحياألش .إ.ـ.إد ؽحجا  الصاعغ: -2أ
 كسا يمي: 2ف/286خبلؿ السادة 

 - .  أف يقجـ مغ أحج الخرـػ

 - .  أف يقجـ مغ مجسػع الخرـػ

السيسا إذا تعمق الخصأ عسػمي، أك مغ الشيابة العامة إذا كاف الخصأ يتعمق بسخفق  - 
 بسخفق العجالة.

 :الشروط المتعلمة بالعرٌضة والمٌعاد -ب

ابق عخضيا  عاكػ القزائية الدا ة دعػػ ترحيح األخصاء السادية ككلا الجا  تتصماب صحا
خكط الستعماقة  خكط يجب تػفاخىا في عخيزة الجعػػ، فزبل عمى الذا مجسػعة مغ الذا

 بسيعاد رفعيا.

''يجب أن تخفع  :وعمى أنا ؽ.إ.ـ.إ مغ  1/ف964تشز السادة  عخيزة الجعػى: -1ب 

                                                             
، قزية )ح.ع.ج. كمغ معو( ضج) كالي كالية بػمخداس كمغ 68/71/6776، بتاريخ 0855قخار مجمذ الجكلة رقع  -1

 .656، ص6776 الجدائخ، ،6عجدمعو(، السػضػع) ترحيح الخصأ السادؼ(، مجمة مجمذ الجكلة، 
، قزية ) الرشجكؽ الػششي لمتعاكف الفبلحي( ضج) ع.ق(، 75/66/6776، بتاريخ 0987قخار مجمذ الجكلة رقع  -2

 .670، ص 6773الجدائخ، ، 3 عجدترحيح الخصأ السادؼ(، مجمة مجمذ الجكلة، السػضػع ) الصعغ ب
 .336 -337 السخجع الدابق، ص، إجخاءات الخرػمة أماـ مجمذ الجكلة :بذيخ دمحمأنطخ:  - 
، قزية ) كزيخ محافع لجػ محافطة ج ؾ( ضج) ش.سػنمغاز(، السػضػع) رفس 063قخار مجمذ الجكلة، فيخس  -3

السشتقى في قزاء مجمذ  عجـ التأسيذ(، غيخ مشذػر، مشقػؿ عغ: لحدغ بغ شيخ آث ممػيا،لسادؼ لترحيح الخصأ ا
 .06ممحق رقع ، 686، ص6778 الجدائخ، ،6الجكلة، ج
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 .1السادية باألشكال واإلجخاءات السقخرة لعخيزة افتتاح الجعػى'' دعػى ترحيح األخصاء

 و يذتخط في عخيزة دعػػ ترحيح األخصاء السادية نفذنفيع مغ ىحه السادة أنا    
 ، كىػ ما يجعمشا نتفادػ تكخارىا. التعخض ليا في الجعاكػ الدابقة التي تعا  الذخكط

الصعغ بترحيح األخصاء السادية  ابق، فإفا : كسا كاف الحاؿ في القانػف الدا السيعاد -2ب 
ة شيخيغ مغ تاريخ التبميغ الخسسي بقي يخفع أماـ الييئات القزائية اإلدارية خبلؿ مجا 

 .2لمحكع أك القخار السذػب بالخصأ السادؼ

  :عن بتصحٌح األخطاء المادٌةاآلثار الناتجة عن الط   -2

  ب عمى ىحا الصعغ الشتائج التالية:يتختا 

 .3يكػف الفرل في شمب الترحيح بعج سساع الخرـػ أك بعج تكميفيع بالحزػرأف  - 

 أف يرحح الحكع مغ الجية القزائية التي أصجرتو. - 

 أف يشرب الترحيح عمى الخصأ السادؼ أك اإلغفاؿ الحؼ يذػب القخار. - 

 .ح، كعمى الشدخ السدتخخجة مشويؤشخ بحكع الترحيح عمى أصل الحكع السرحا  - 

 .4يبمغ الخرـػ السعشيػف بحكع الترحيحأف  - 

يربح الحكع السرحح حائدا لقػة الذيء السقزي ؼيو، فبل يسكغ الصعغ في الحكع  - 
 .5القاضي بالترحيح إال عغ شخيق الصعغ بالشقس

 

 
                                                             

1
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 1ف/964السادة  - 
( 02:" يجب تقجيع دعػى ترحيح األخصاء السادية في أجل شيخيغ)عمى مغ ؽ.إ.ـ.إ 2/ف964السادة تشز  -2

 جاء مغ تاريخ التبميغ الخسسي لمحكع أو القخار السذػب بالخصأ."ابت
 3

 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 3/ ؼ286السادة  - 
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 8/ ؼ286السادة  - 4

5
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 5/ ؼ 286السادة  - 
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 :خالصة الباب األول

دة؛ إذ    مشح القانػف الجدائخؼ دستػرا كتذخيعا لسجمذ الجكلة اختراصات كاسعة كمتعجا
ؿ السجمذ باإل ضافة إلى اختراصو بالشطخ في الصعػف بالشقس )كىػ األصل(، خػا

صبلحية الشطخ كالفرل في الصعػف باالستئشاؼ السخفػعة ضجا القخارات الرادرة ابتجائيا 
ؿ صبلحية مسارسة اختراص آخخ ال يقل  عغ السحاكع اإلدارية، بل أكثخ مغ ذلظ خػا

ص خصيخ كذلظ بالشطخ إلى األشخاص اإلدارية أىسياة؛ بل يسكغ القػؿ عشو أناو اخترا
التي يذسميا؛ أال كىػ االختراص االبتجائي كالشيائي الحؼ يشعقج بسػجبو مجمذ الجكلة 
كسحكسة أكؿ كآخخ درجة لمشطخ في الصعػف السخفػعة ضجا قخارات الدمصات اإلدارية 

الختراص الحؼ يجعل السخكدية، كالييئات اإلدارية السدتقماة، كالسشطسات السيشية؛ كىػ ا
ػ لسػضػع الشداع مغ كل جػانبو القانػنية كالػاقعية؛ كذلظ مغ  مغ مجمذ الجكلة يترجا
ج مغ خبلليا ىحا االختراص مغ دعاكػ إلغاء كدعاكػ  خبلؿ مختمف الجعاكػ التي يتجدا
استعجاؿ، إضافة إلى دعاكػ التفديخ كفحز السذخكعية؛ دكف غس الشطخ عغ 

 بالفرل في الصعػف القزائية األخخػ العادية كغيخ العادية.اختراص مجمذ الجكلة 

إفا دراستشا لمػضيفة القزائية التي يسارسيا مجمذ الجكلة الجدائخؼ، في مدتػياتيا    
دة، تجع ل إلى نتيجة ىامة كىي أفالسختمفة كالستعجا السذخع الجدائخؼ مغ خبلؿ  ا مشا نتػصا

فزبل عغ ميستو األساسية الستسثمة في تخػيمو لسجمذ الجكلة كلا ىحه االختراصات 
ميسة الصعغ بالشقس كميسة االجتياد القزائي، يكػف قج غياخ مغ شبيعة مجمذ الجكلة 
الحؼ كاف يفتخض أف يكػف محكسة قانػف مثمو مثل السحكسة العميا التي تقابمو في اليـخ 

 الحؼ يشتسي إليو؛ القزائي العادؼ باعتبار أفا كبلا مشيسا يسثل قسة ىـخ الشطاـ القزائي

دة يسكغ القػؿ أفا مجمذ الجكلة الجدائخؼ لع يبق   فبيحه االختراصات القزائية الستعجا
تمظ الييئة القزائية السقػمة ألعساؿ الجيات القزائية االبتجائية؛ بل أصبح قاضي 
اختراص كقاضي مػضػع مغ خبلؿ اختراصو كقاضي استئشاؼ ككقاضي درجة أكلى 
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ذ الجستػرؼ الجدائخؼ، كنقخا بإخفاقو فعبل كأخيخة، كىػ ما ي جعمشا نعيب مػقف السؤسا
ة بالشطخ إلى  عشجما أككل لسجمذ الجكلة ىحه التعجدية في االختراصات القزائية، خاصا

 الشقاط اآلتية:

إفا تخػيل مجمذ الجكلة الجدائخؼ اختراص الشطخ في الصعػف باالستئشاؼ السكخاس  - 
األصيل كسحكسة قانػف مغ خبلؿ ميساة الشطخ كالفرل  قانػنا، يتعارض مع اختراصو

ؿ  في الصعػف بالشقس؛ حيث أفا مسارسة مجمذ الجكلة اختراص االستئشاؼ جعمو يتحػا
مغ محكسة قانػف إلى محكسة كقائع أك مػضػع، رغع أناو يسثال قساة ىـخ القزاء اإلدارؼ، 

لة بسػجب السادة السع 6991مغ دستػر  152كىػ أمخ يتعارض مع محتػػ السادة   606جا
مة 6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  ، التي أكاجت عمى أفا مجمذ الجكلة جية مقػا

 ألعساؿ الجيات القزائية اإلدارية كجية لتػحيج االجتياد القزائي.

ذ الجستػرؼ أيزا لسجمذ الجكلة صبلحية الفرل ابتجائيا كنيائيا في  -  أككل السؤسا
ى سبيل الحرخ؛ كذلظ بالشطخ إلى مكانة األشخاص اإلدارية بعس القزايا السحكػرة عم

السذسػلة بيحا االختراص؛ كىػ اختراص يزاؼ إلى سابقو في كػنو ىػ اآلخخ يغياخ 
تشطخ في القخارات القزائية الرادرة عغ  مغ شبيعة مجمذ الجكلة، مغ جية قزائية

ػ لػقائع كمػاضيع الجعاكػ اإلدارية  محاكع الجرجة األكلى، إلى جية قزائية تترجا
دة.  الستعجا

إفا اختراص مجمذ الجكلة كقاضي استئشاؼ ككقاضي أكؿ كآخخ درجة، يجعمو  -
يتعارض مع مكانتو كقسة ىـخ القزاء اإلدارؼ، كىػ بحلظ يختمف عغ السحكسة العميا 
السقابمة لو في الشطاـ القزائي العادؼ؛ في حيغ كاف يفتخض أف تكػف ليسا نفذ 

 الصبيعة.

عارض اختراص مجمذ الجكلة باالستئشاؼ مع مبجأ التقاضي عمى درجتيغ يت -
مغ قانػف السحاكع اإلدارية، كذلظ  76السكخاس قانػنا في السػاد اإلدارية مغ خبلؿ السادة 
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مع عجـ إمكانية الصعغ بالشقس ؼيسا يخز قخارات مجمذ الجكلة الشيائية برفتو جية 
، 6776ديدسبخ  63في قخار صادر عشو في استئشاؼ، كىػ ما أقخاه السجمذ صخاحة 

كتختيبا عمى ذلظ فإفا ىحا االختراص قج أىجر تساما حق الستقاضي في استعساؿ شخيق 
 مغ شخؽ الصعغ اليامة في القخارات القزائية.

يزاؼ إلى كلا ما سبق ما يتكباجه الستقاضي مغ عشاء كمذقاة مادياة كمعشػياة، بدبب  -
صسة لستابعة دعػاه االستئشاؼية أماـ مجمذ الجكلة )مغ قاعجة اليـخ تكميفو بالتشقل إلى العا

 إلى قستو(.

كمغ أجل ذلظ كماو، نخػ ضخكرة أف يعيج السؤسذ الجستػرؼ الشطخ في الربلحيات  
السذكمة لمػضيفة القزائية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ، كالعسل عمى إعادة السجمذ إلى 

بإعفائو مغ اختراص االستئشاؼ الحؼ البجا حدب شبيعتو األصمية كسحكسة قانػف، كذلظ 
ة كمدتقماة(  رأيشا أف يدشج إلى جيات قزائية تشذأ ليحا الغخض ) محاكع استئشاؼية خاصا
مثمسا ىػ الحاؿ بالشدبة لمقزاء العادؼ، كمغ جية أخخػ ضخكرة إعفائو مغ اختراصو 

ة، كلا ذلظ مغ أجل تف كجرجة أكلى ادؼ التعارض بيغ كأخيخة، كتخػيمو لسحاكع خاصا
شبيعة مجمذ الجكلة األصمية كسحكسة قانػف، كالسياـ القزائية السشػشة بو مغ جية، 
كمغ جية أخخػ تػحيج الجكر القزائي عمى مدتػػ قساتي اليـخ القزائي اإلدارؼ 

 كالعادؼ، فزبل عمى تحقيق تداكؼ بيغ درجات التقاضي عمى مدتػػ التشطيسيغ. 

ماة ال يجب إغفاليا، كىي أفا ىحا التعجيل سيؤداؼ إلى تخؽيف كيزاؼ إلى ذلظ نتيجة ىا 
العبء السمقى عمى عاتق قزاة مجمذ الجكلة بالشطخ إلى حجع القزايا السعخكضة عمييع 
استشادا إلى مختمف االختراصات القزائية التي يسارسػنيا، فزبل عمى مسارستيع 

إليجاب عمى نتائج االختراص لػضيفة االستذارة، كىػ األمخ الحؼ سيعػد بالزخكرة با
جة لبلجتياد القزائي، فزبل  األصيل السػكل لسجمذ الجكلة باعتباره جية مقػمة ككحا مػحا
عمى كضيفتو اليامة كالفعاالة في السجاؿ التذخيعي مغ خبلؿ االختراص االستذارؼ 
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 الباب الثاني(. )مػضػع

فة القزائية لسجمذ الجكلة كفي األخيخ نقػؿ أفا كل تمظ الدمبيات التي تحيط بالػضي 
ذ الجستػرؼ  الجدائخؼ، كالتي تؤثخ عمى فعاليتيا عسميا، يسكغ تفادييا لػ اقتجػ السؤسا
الجدائخؼ في تشطيسو لمػضيفة القزائية لسجمذ الجكلة بالشطاـ الحؼ يديخ عميو القزاء 

ية ميستيا اإلدارؼ الفخندي؛ كالحؼ يزع محاكع إدارية في قاعجتو، كمحاكع إدارية استئشاؼ
الشطخ كالفرل في الصعػف باالستئشاؼ السخفػعة ضجا قخارات السحاكع اإلدارية، كمجمذ 
الجكلة الفخندي كقسة اليـخ القزائي اإلدارؼ، كالحؼ تخفع إليو الصعػف بالشقس ضجا 

؛ إذ أفا في ذلظ تخؽيف عغ كاىل قزاة مجمذ قخارات السحاكع اإلدارية االستئشاؼية
  .مغ أداء كضيفتيع بفعالية أكثخ الجكلة، كتسكيشيع
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نطخائو مغ مجالذ الجكلة في األنطسة  مجمذ الجكلة الجدائخؼ؛ كعمى غخار يسارس  
ال تقلا إحجاىسا أىسياة عغ  السقارنة التي أخحت بشطاـ االزدكاجية القزائية، ميستيغ

 األخخػ، في تكخيذ دكلة القانػف؛ كىسا ميستي القزاء كاالستذارة.

إذا كانت كضيفة القزاء التي يقـػ بيا مجمذ الجكلة ىي ذات شابع عبلجي، كيطيخ   
دكرىا الفعاؿ في بشاء دكلة القانػف مغ خبلؿ رقابة مجمذ الجكلة لشذاط اإلدارة العسػمية 

احتخاـ مبجأ السذخكعية في مختمف ترخفاتيا كأعساليا اإلدارية، فإفا كضيفة كإلداميا ب
االستذارة كاإلفتاء السعيػدة لسجمذ الجكلة ىي األخخػ تمعب دكرا ىاما في إرساء دكلة 

مغ في الحجا  اكبيخ  إسيامايع بلؿ شابعيا الػقائي؛ إذ أنايا تدالقانػف؛ كذلظ مغ خ
ذارؾ في بشاء مشطػمة قانػنية سميسة كمتبلئسة مع تالسشازعات السحتسمة الػقػع، ك 

األكضاع االقترادية كاالجتساعية كالدياسية الدائجة في الجكلة؛ كذلظ مغ خبلؿ ما تتيحو 
ىحه الػضيفة االستذارية مغ فخصة لسذاركة مجمذ الجكلة بخبخة ككفاءة أعزائو 

ريع القانػني في صشع التذخيع إلى جانب الدمصات األخخػ.  كتخرا

العجيج مغ التذخيعات االستذارية  مجمذ الجكلةلػضيفة  الفعااؿ كالؿياع اإلسياـ جعل ىحا 
، كالعسل عمى تػسيع مجاليا كتػفيخ الزسانات ياالسقارنة تػلي اىتساما بالغا لتشطيس

عمى أحدغ كجو؛ كعمى رأس ىحه  الجكلة ليا مجمذلجعع مسارسة القانػنية كالعسمية 
ندي الحؼ تعتبخ الػضيفة االستذارية بالشدبة لو الػضيفة األكلى ع الفخ األنطسة السذخا 

كاألقجـ؛ كالتي عخفت تصػرا عبخ مختمف مخاحل تصػر مجمذ الجكلة الفخندي رغبة في 
الػصػؿ إلى تحقيق أكثخ فعالية ليحه الػضيفة في إرساء دكلة القانػف، كإثخاء السشطػمة 

 القانػنية الفخندية.

الجدائخؼ في مسارسة كضيفتو االستذارية إلى الفقخة الثانية مغ السادة مجمذ الجكلة  يدتشج  
، 6761التعجيل الجستػرؼ لدشة  مغ 136السادة السعجلة بسػجب  ،6991دستػرمغ  119

د السذخاع الجدائخؼ مجاؿ االختراص االستذارؼ لسجمذ  كىي السادة التي مغ خبلليا حجا
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التي كانت محلا ججؿ بيغ الفقياء بيغ ؛ ك 94/76مغ ؽ.ع  04الجكلة بسػجب السادة 
كىػ برجد مخاؾبة مجػ مصابقتيا  شيا،قف السجمذ الجستػرؼ مالسؤيجيغ كالسعارضيغ لسػ 

 مغ الجستػر السحكػرة. 119لمسادة 

ذ  :اإلشكاؿ الحؼ يصخح في ىحا القدع مغ الجراسة ىػك    إلى أؼا مجػ ساىع السؤسا
ر فعااؿ لمػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة؛ الجستػرؼ كالسذخاع الجدائخؼ في تحقيق دك 

بحيث يسكغ القػؿ عغ ىحا األخيخ أناو بالفعل يعتبخ مذاركا كمداىسا فعااال بفزل كضيفتو 
االستذارية في إثخاء السشطػمة القانػنية الجدائخية، كالتقميل مغ عجد السشازعات السحتسمة 

ة في حساالػقػع بدبب غسػض أك قرػر الشرػص القانػنية  ية الحقػؽ كالحخيات خاصا
 سقارنة مجمذ الجكلة بشطخائو في األنطسة السقارنة )مجمذ الجكلة الفخندي( ؟ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جمللا الدولة اجلئائري االستشاريةالوظیفة مدى فعالیة                                      الباب الثاين
 

173 
 

 الفصل األول:

 اإلطار النظري والتنظیمي لوظیفة جملا الدولة االستشارية.
ميا؛ إذ لع تبق الجكلة تػصف     دت كتشػاعت نذاشات الجكلة بتشػاع مجاالت تجخا تعجا

كلة الحارسة؛ كالتي كاف دكرىا مشحرخا في تػفيخ الحاجيات العامة األساسية مغ أمغ بالج
ة لتقجيع الخجمات، إالا  ة كغحاء؛ بل امتجات إلى استعساؿ أساليب كشخؽ تقشية خاصا كصحا
أفا ذلظ ال يكػف بصخيق عذػائي؛ كإناسا يحتاج إلى تشطيع، كىحا التشطيع ال يتحقاق إالا 

ية تمتـد كتحتـخ أثشاء تأدية ىحه الػضائف؛ كمغ ىشا ضيخت الحاجة بإصجار نرػص قانػن
ز.  الساسة إلى ذكؼ الخبخة كالتخرا

تعتبخ الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة التي تسارسيا ىيئات مشطسة ـيكميا كبذخيا   
(، كلكػنيا تسارس مغ ذكؼ السبحث األولاستذارة في مجلػليا كمعشاىا العاـ كالبديط )

ز قانػني، مػزاعيغ في شكل ىيئات مشطاسة؛ يداعجكف بخبختيع ككفاءتيع في خبخة ك  تخرا
تحليل كتػضيح السدائل السعقجة كالغامزة، مغ خبلؿ اقتخاح تعجيبلت لمشرػص القانػنية 
بغخض تفادؼ الػقػع في مذاكل أثشاء صياغة القػانيغ كتصبيقيا عسميا؛ فإفا ذلظ كماو 

سجلػؿ البديط تخقى كتدسػ إلى اعتبارىا كضيفة قائسة يجعل مغ تمظ االستذارة ذات ال
  (.السبحث الثاني) بحاتيا
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 املبحث األّول:

 املدلول العام لالستشارة ونشأهتا كوظیفة منوطة مبجلا الدولة.

ة مع تصػر دكر الجكلة   ة إلى االستذارة خاصا ـ العمسي كالفشاي إلى زيادة الحاجا ػ التقجا أدا
يا في الكثيخ مغ القصاعات؛ فكانت الحاجة ماسة إلى كجػد ىيئات كاتداع دائخة تجخم

استذارية في جسيع القصاعات كالسياديغ تتػلاى تقجيع الخأؼ كالسذػرة باالعتساد عمى ذكؼ 
الكفاءات العمسية كالخبخة الفشية، كبحلظ فقج تصػار مفيـػ كدكر االستذارة معا مغ ذلظ 

شطسة ـيكميا كبذخيا، كالقائسة بحاتيا. كيعتبخ مجمذ السفيـػ البديط إلى تمظ الػضيفة الس
الجكلة مغ بيغ ىحه الييئات التي أسشجت ليا مسارسة ميسة االستذارة كػضيفة أساسية ليا 

 تشطيسيا القانػني كالعسمي.

فساذا نعشي باالستذارة كسفيـػ بديط؟ ثع كيف تصػارت مغ ذلظ السفيـػ البديط العاـ    
يا لتجخل ضسغ السياـ األساسية التي يسارسيا مجمذ الجكلة مشح إلى كضيفة قائسة بحات

 نذأتو؟

 السصمب األول:

 ماـية االستذارة في مفيػميا العام

ر مفيـػ االستذارة عبخ تصػر دكر الجكلة كتجخميا في مختمف السجاالت الدياسية تصػا   
راء السختريغ األمخ الحؼ استجعى بالزخكرة االستئشاس بآ كاالقترادية، كاالجتساعية،

ز   .كذكؼ الخبخة كالتخرا

د التعاريف    ػ إلى تعجا كانت االستذارة كسرصمح لو مفيػمو الخاص محلا ججؿ فقيي أدا
كاآلراء، كىػ اىتساـ نبع مغ األىسياة الكبيخة التي تحتمايا االستذارة في مختمف الجػانب 

دارؼ عمى حرخ االستذارة (، كلقج أجسع فقياء القانػف اإلالفخع األولالػضيؽية لمجكلة )
دة تختمف باختبلؼ ؾيستيا القانػنية )  (.الفخع الثانيفي صػر محجا
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 األٔل: انفشع
 رؼشٚف االعزشبسح ٔثٛبٌ أًْٛزٓب

إذ كقع  فق فقياء القانػف اإلدارؼ عمى مفيـػ جامع كمانع لسرصمح االستذارة؛لع يتا   
(، أواللسرصمح )ا ليحا مفيـػججؿ فقيي كبيخ كتزارب في اآلراء حػؿ تحجيج تعخيف أك 

احة الفقيية في مجاؿ القانػف اإلدارؼ اتفاقا أك  إالا أناو كمغ جانب آخخ؛ شيجت الدا
إجساعا عمى الجكر الياـ لبلستذارة، باعتبارىا إجخاء ضخكريا البج مشو في جسيع السجاالت 

ػاضيع السيسة الػضيؽية لمجكلة كخاصة لشجاح كمسارسة الشذاط اإلدارؼ؛ إذ تعتبخ مغ الس
 الحؼ تمعبو مغ الشاحية العسمية بيا الكثيخ مغ الجراسات الحجيثة نطخا لمجكر اىتستلتي ا
 (.ثانيا)

 :"التعرٌف بمصطلح "االستشارة -أوال

تأتي كمسة )االستذارة( لغة كالتي تدسى أيزا ب)الذػرػ( لمجاللة عمى التذاكر أك السع   
مب مشو السذػرة، ك"استذار األمخ" يعشي بياشو مغ أشار عميو:" شاكره في األمخ" أؼ ش

 .1كاستشار"

فإناو ال يػجج تعخيف جامع مانع لسرصمح االستذارة، مساا  أماا مغ الشااحية االصصبلحية،  
كلاج ججال فقييا حادا حػؿ إعصاء تعخيف شامل ليحا السرصمح لجػ فقياء القانػف 

 اإلدارؼ. 

كىػ الدبب الحؼ جعل  -سػض كمسة االستذارةإلى غ (أحسج بػضياف) األستاذ أشار   
يبجو أن السذػرة والسعاونة مغ الكمسات بقػلو:"  -تعخيفيا يكػف محل ججؿ كخبلؼ

الغامزة والسخبكة، سػاء في المغة االنجميدية أم في المغة العخبية، فكثيخا مغ الفقياء 
لتعشي أشياء  بسعشى السذػرة، ويدتخجميا الكثيخون  stoffاألجانب مغ يدتخجم كمسة 

                                                             
 .870، ص6940دار السذخؽ، بيخكت،  :يشطخ: السشجج في المغة كاألعبلـ -1
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 .1كثيخة كسا أنو ليذ ىشاك اتفاق حػل معشاىا"

فيا M.AUB))كمغ تعخيفات االستذارة، نحكخ تعخيف األستاذ  تعبيخ عغ أنايا:"  الحؼ عخا
أو التشديق بيغ آراء مختمفة بيجف التػضيح لمدمصة أو اإلدارة كيؽية  رأي

2استخجاميا."
 

لقػؿ أنايا عبارة عغ إجخاء سابق عمى صجكر كمغ الفقياء أيزا مغ يعخاؼ االستذارة با  
، كتعجا بسثابة  ،بعس القخارات مغ جانب كاحج كقج تكػف ثابتة بشزا أك غيخ ثابتة بشزا

 .3اقتخاح خاؿ مغ األثخ القانػني، كأفا مرجر القخار ىػ الاحؼ يصمبيا

ة في إذا كانت االستذار ( في ىحا السػضػع أيزا أناو:" أحسج بػضيافذكخ األستاذ )  
نطخ الكثيخ مغ الفقياء تعشي شخحا مشط سا يحػي مجسػعة مغ السبادئ الفقيية، فإن و 
يسكغ القػل أن  االستذارة مجسػعة اآلراء الفقيية ال تي ترجرىا الييئات االستذارية 

 .4وفقا لقػاعج عمسية، فيي والحالة ىحه أقل  مغ مدتػى القانػن"

سكغ مبلحطة مجػ ارتباط التعخيف االصصبلحي مغ خبلؿ ما تقجـ ذكخه مغ تعخيفات ي  
بالتعخيف المغػؼ، كبحلظ يسكغ تمخيز مزسػف الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة في 

إبجاء الخ أي والسذػرة القانػنية لمجولة وإداراتيا، وكحلظ إعجاد وصياغة مذخوعات يا: " أنا 
 . 5"القػانيغ السحالة إلييا مغ جيات اإلدارة العامة

أفا مفيـػ االستذارة لغة كاصصبلحا ليذ مفيػما حجيثا، كال كليج  ىاإلشارة إل تججر 

                                                             
 .97، ص6766في اإلدارة الجدائخية، دار الخمجكنية، الجدائخ، الييئات االستذارية  :أحسج بػضياف -1

2-M.AUBY: De régime juridique des avis dans la procédure consultatives, actualité juridique de 

droit administratives, 1956, p55. 
محرػؿ عمى شيادة الساجدتيخ، كمية ، محكخة ل-دراسة تصبيؿية -الجكر االستذارؼ لسجمذ السشافدة :مالظ عميان -3

 .66، ص6773الحقػؽ، جامعة الجدائخ، 
 .65الجدائخية، السخجع الدابق، ص اإلدارةالييئات االستذارية في  :أحسج بػضياف -4
مجمة أىل البيت،  -دراسة مقارنة -الػضيفة االستذارية لسجمذ شػرػ دكلة العخاؽ :صادق دمحم عمي الحديغ -5
 .671ل البيت، العخاؽ، د.س.ف، ص، جامعة أى70جدع
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القانػف اإلدارؼ، كإناسا ىػ مرصمح قجيع، ضيخ بػضػح أكثخ مع مجيء اإلسبلـ الحؼ 
االستذارة...الخ، كمثاؿ  بسبجأ الذػرػ أك السذاكرة أك دعا برخاحة ككضػح إلى األخح

 . 1"خىع شػرى بيشيعوأمذلظ ما جاء في قػلو تعالى:" 

 :تمٌٌز االستشارة عن بعض المفاهٌم المشابهة -ثانٌا

لحلظ البج  ؛تتذابو االستذارة مع بعس السفاـيع إلى درجة حجكث خمط كتجاخل ؼيسا بيشيا 
 :، كمشياكاإلبياـمغ تسييد االستذارة عغ ىحه السفاـيع السذابية ليا لتفادؼ المبذ 

 :العمل التنفٌذياالستشارة و -1 

عشرخ التخييخ الحؼ تقـػ عميو االستذارة أىع كجو لمتسييد بيشيا كبيغ العسل  يعتبخ  
. فالعسل التشفيحؼ يكػف كاإلجبارلداـ الحؼ يقـػ في مقابل ذلظ عمى عشرخ اإل ؛التشفيحؼ

ممـد التشفيح بسجخد صجكره دكف أف يتخؾ فخصة لبلختيار، كىحا عكذ العسل االستذارؼ 
احتخاـ قػاعج االختراص ما بيغ الييئات السختمفة سػاء االستذارية  الحؼ يختبط بزخكرة

 .2أك التشفيحية، كليذ مختبصا بسا يشتج كيتػلج مغ آثار قانػنية

 :االستشارة والعمل المضائً -2 
العسل القزائي يعتبخ كاشفا  د العسل القزائي عغ العسل االستذارؼ في كػف أفا يتسيا   

ب آثارا يء السقزي ؼيو، كيختا ة الذا ع بحجيا ي ما، كىػ يتستا لػضع أك حق أك مخكد قانػن
العسل االستذارؼ  الستخاصسيغ، في حيغ نجج أفا  األفخادإلدامية تحدع كل نداع يثػر بيغ 

السمـد لسا يشتج عشو مغ آراء استذارية كىحا ما ذىب  كاألثخع بالحجية القزائية ال يتستا 
  .3إليو القزاء السرخؼ ككحا الفخندي

 

 

                                                             
 .34 اآلية: سػرة الذػرى  -1
 .637: السخجع الدابق، صعالم الياس -2
 .618ك613ص ،6991التعميق عمى قانػف مجمذ الجكلة، مشذأة السعارؼ، مرخ،  :إبخاـيع السشجي -3
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 :العملٌة لالستشارة األهمٌة -ثالثا
دايج تجخل الجكلة ت، ك كاألمةشيج مرصمح االستذارة تصػرا كبيخا مع تصػر مفيـػ الجكلة   

في مختمف السجاالت كالقصاعات كضيػر العجيج مغ الػضائف العدكخية كالدياسية 
التي  ؛ريةمجسػعة مغ الييئات االستذا كتأسيذبت بالزخكرة إنذاء كالسجنية التي تصما 

ت كالكفاءة العمسية؛ كبحلظ تحػلا  الخبخة بتقجيع الخأؼ كالسذػرة باالعتساد عمى أصحاب ىتعش
مجخد رأؼ غيخ مشطع كال مييكل إلى كػنيا "  االستذارة مغ مفيـػ كدكر بديط باعتبارىا

 تقـػ بيا ىيئات مختمفة كتخصج ليا إمكانيات مادية ،في الػقت الحالي كضيفة قائسة بحاتيا
 .1كبذخية ىائمة"

االستذارة في عرخنا الحالي أصبحت تسثل إحجػ أىع ميدات ىحا  يسكغ القػؿ أفا   
كالسذػرة  الخأؼالعرخ، كخيخ دليل عمى ذلظ ىػ تدايج الييئات االستذارية السكمفة بتقجيع 

؛ فمقج تدايجت بذكل كبيخ في مختمف السياديغ كالقصاعات التي تعخؼ تجخل الجكلة فييا
متشػعة، تعسل عمى إيجاد  كأىجاؼة إلى االستذارة نطخا لسا تحتػؼ عميو مغ مقاصج الحاج

التي تطيخ نتيجة لتػسيع مجاالت تجخل الجكلة كما  ؛الحمػؿ لمسذاكل الكبيخة كالسعقجة
 .ز دقيق لمسخافق العسػميةتختب عشو مغ تخرا 

لعدكخؼ يجب أف السداىسة في السجاؿ االجتساعي كالرحي كالتخبػؼ كالعمسي كا إفا   
ع التحػؿ كالتػسا  بسعشى أفا ؛ 2باءت بالفذل كذات شابع فشي كإالا  كأسذتكػف ذات قػاعج 

يا ألنا  ؛ تعير في نطاـ مغمقالحؼ يعخفو دكر الجكلة في عرخنا الحالي" يفخض عمييا أالا 
الجعػة  ؛ كىحا يعشي أفا 3مزصخة إلى االلتجاء إلى الخبخاء كالفشييغ مغ القصاع الخاص"

                                                             
الساجدتيخ، كمية الحقػؽ،  الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة في الجدائخ، محكخة لشيل شيادة :بغ جمػل مرصفى -1

 .67ص ،6777/6776جامعة الجدائخ، 
2-V.A.MATHIOT: Bureaucratie et Démocratie ,E.D.C.E ,1961,p16. 

 .676السخجع الدابق، ص :أحسج بػضياف -3
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بل يسكغ ف كعميو ،1تستاز بصابع إدارؼ فشي أصبحتلى الشذاط االستذارؼ في عرخنا إ
ز المجػء إلييع باعتبارىع ذكؼ خبخة كتخرا  بل إفا  ؛الحجيثة االستغشاء عغ الفشييغ لئلدارة

 كدراية أصبح أمخا ممحا كضخكريا.

ذ الجكلة؛ الحؼ إلييا مسارسة الػضيفة االستذارية نجج مجم أسشجتمغ ىحه الييئات التي   
ال يقل دكره كييئة استذارية عغ دكره كييئة قزائية؛ إذ تعتبخ الػضيفة االستذارية 

كالحكػمة عمى إحكاـ التذخيع كصحة تفديخ  اإلدارةلمسجمذ عسبل كقائيا باعتبارىا تداعج 
شابعا عبلجيا لترحيح  تأخحكتصبيق القػانيغ كالمػائح، عمى عكذ الػضيفة القزائية التي 

 .2ؽ كمخالفة القػانيغ كالمػائحخخ 

ل يا تسثا ة في كقتشا الحالي، إذ أنا كبيخة خاصا  بأىسيةاالستذارة تحطى  نخػ أفا  كعميو  
ة التذخيع مغ جية مغ جية، كدقا  اإلدارؼ ة كممحة لحدغ سيخ الشذاط سا اة مضخكرة كحاجا 

ج ذلظ كيؤكا  كفعاليتو، اإلدارؼ أخخػ. فاالستذارة عبارة عغ دعامة تزسغ حياة الشذاط 
مجيغ  اإلداري الشذاط  ولدشا مبالغيغ إذا قمشا بأن   ( قائبل:"أحسج بػضياف) األستاذ

 .3" بػجػده إلى الشذاط االستذاري قجر حاجتو إلى الشذاط القانػني كمو

 انفشع انثبَٙ:

 .إَٔاع االعزشبسح ثبنُظش إنٗ لًٛزٓب انمبََٕٛخ

 األشكاؿاالستذارؼ عامة، البحث في  يقتزي الحجيث عغ الصبيعة القانػنية لمعسل  
الحؼ سيحيمشا إلى معخفة  األمخ( كىػ أوال) ػر التي تتخحىا االستذارة في الػاقعكالرا 

العامة، كسشتخح مجمذ  األشكاؿالرػر التي تتخحىا استذارة مجمذ الجكلة مغ بيغ 
 (.ثانيا ) يةمجمذ الجكلة بػضيفتو االستذار  نذأةالجكلة الفخندي أنسػذجا باعتباره ميج 

 

                                                             
1-V.A.MATHIOT :op.cit, p16. 

 .96، ص6910، د.ط، دار الشيزة العخبية، مرخ، اإلدارؼ القزاء  :محسػد دمحم حافظانطخ:  -2
 .678السخجع الدابق، ص :أحسج بػضياف -3
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 :التصنٌفات العامة لالستشارة -أوال

ة تحجيج الصبيعة ألحػؿ مد اإلدارؼ  رغع االختبلؼ كالججؿ الحؼ ثار بيغ فقياء القانػف   
 أفا القانػنية لبلستذارة، كمشو تحجيج الرػر التي تتخحىا االستذارة في الػاقع العسمي؛ إال 

 ستذارة، كىي:ىشاؾ إجساع عمى كجػد ثبلثة أشكاؿ أك صػر لبل

 :(La consultation facultative)االعزشبسح االخزٛبسٚخ  -1 

تصمبيا تمظ التي:"  بأناياىحا الشػع مغ االستذارة يػسف سعج الخػري( ) األستاذؼ يعخا   
ن الشز الحي يذيخ إلييا لع يعصيا ا أل  ، وإم  غيخ مفخوضة بشز   ألن ياا تمقائيا إم   اإلدارة
 .1"اإللدامصفة 

البة لبلستذارة تكػف غيخ ممدمة بصمبيا، فصمب الييئة الصا  فيع مغ ىحا التعخيف أفا ن  
 قيج قانػني يجبخىا عمى الؿياـ بيا االستذارة خاضع لتقجيخ الييئة كإرادتيا دكف كجػد أؼا 

التداـ أك  ب عشو أؼا عجـ لجػء الييئة السعشية باالستذارة إلى شمبيا ال يتختا  كبالشتيجة فإفا 
بيا أك تخكيا حدب تقجيخىا  األخحفي حالة شمبيا لبلستذارة  كلئلدارةػني، أثخ قان

 .لؤلكضاع

 :(La consultation obligatoire) اإلججبسٚخ االعزشبسح -2 

يفخضيا الشز دون أن تمظ التي"  بأنايا (يػسف سعج الخػري ) فيا أيزا األستاذعخا   
 الخأيممدمة بصمب  اإلدارةىا، ىشا تكػن ممدمة بالتقيج بيا لجى اتخاذىا قخار  اإلدارةتكػن 

 .2ولكشيا غيخ مقيجة بو"

ػع مغ االستذارة تكػف ممدمة الييئة السدتذيخة في ىحا الشا  أفا مغ ىحا التعخيف ندتشتج   
ؼ جػىخيا كتؤدا  اإلجخاءقانػنا بصمب االستذارة قبل الؿياـ بالعسل القانػني؛ إذ يعتبخ ىحا 

                                                             
، د.ب.ف، 6ط، كعقػد إدارية أعساؿتشطيع إدارؼ،  األكؿ:العاـ، الجدء  اإلدارؼ القانػف  :يػسف سعج الخػري  -1

 .388، ص6994
 .385، صنفدوالسخجع -2
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الييئة السعشية في مقابل ذلظ   أفا مذػب بعيب جػىخؼ، إالا  وألنا مخالفتو إلى بصبلف العسل 
بو أك تخكو  األخحالييئة السدتذارة؛ إذ لجييا كامل الحخية في  باألخح بخأؼليدت ممدمة 

 دكف أف يعج ذلظ إخبلال مشيا أك مخالفة إجخائية.

 االعزشبسح انًطبثمخ )انًٕافمخ أٔ انًمٛذح(: -3 

ستذارة التي تكػف فييا الييئة السدتذيخة مجبخة عمى السخكر ل ىحا الشػع تمظ االيسثا   
بالخأؼ االستذارؼ الحؼ  باألخحكممدمة أيزا  ،االستذارؼ أؼ شمب االستذارة باإلجخاء

يجعل عسميا باشبل شكبل  الخأؼبحلظ  اإلدارةعجـ أخح  فا إ فالسدتذارة، كإالا  الييئةره تقخا 
 .1كمػضػعا

االستذارؼ غيخ مػافق  الخأؼ أفا  رأتمى الييئة السعشية إذا غ عو يتعيا مغ أجل ذلظ فإنا   
ال تسمظ في أؼ حاؿ حق  ألنيا، العجكؿ عغ إصجار ذلظ القخار اإلدارؼ لسذخكع القخار 

االستذارؼ في  الخأؼتخمف  التأكيج عمى أفا  كيججراالستذارؼ،  األخح بالخأؼإصجاره دكف 
لشطاـ العاـ، كيسكغ لمقاضي إثارتو مغ تمقاء ىحا الشػع مغ االستذارة يكػف بسثابة مداس با

 يسثل عيبا إجخائيا جػىخيا. ألناو نفدو

لة تحجيج الصبيعة القانػنية لئلجخاء أك العسل االستذارؼ في إشار الرػر التي أإفا مد  
تع بيانيا، تمعب دكرا ىاما في تحجيج الصبيعة القانػنية لمػضيفة االستذارية، التي تتحجد مغ 

طخ إلى إلدامية المجػء إلى الخأؼ االستذارؼ مغ عجمو، كمغ جية أخخػ بالشطخ جية بالش
 إلى مجػ إلداـ الجية السدتذيخة باألخح بالخأؼ االستذارؼ.

 كاألخح ،االستذارة عمى العسـػ بحدب ؾيستيا القانػنية مغ حيث شمبيا أنػاعكانت ىحه   
 الثبلثة؟ األشكاؿبيا، فكيف ىي استذارة مجمذ الجكلة بيغ ىحه 

 

 
                                                             

 .663، ص6991، د.ط، د.د.ف، الجدائخ، كاإلجخاءتحخيخ الشرػص القانػنية: الذكل  :مبخوك حديغ -1
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 :الطبٌعة المانونٌة الستشارة مجلس الدولة -ثانٌا

لة الحاالت التي أسة لسجمذ الجكلة إلى مدالسشطا  األجشبيةضت أغمب التذخيعات تعخا   
تدتذيخ فييا الحكػمة السجمذ؛ حيث أجسعت عمى كجػد صػرتيغ أساسيتيغ ليحه 

كعمى  ،ع الفخندي مثبلالسذخا  فا أكاالختيارية. كفي ذلظ نجج  اإلجباريةاالستذارة كىسا: 
د بػضػح الحاالت التي تمجأ فييا الحكػمة إلى غخار أغمب التذخيعات السقارنة قج حجا 

استذارة مجمذ الجكلة إجباريا، كالحاالت التي تخزع فييا االستذارة إلى اختيارىا 
 األخيخحا ى ؛ إذ يعجا 1كتقجيخىا، كذلظ في القانػف الستعمق بتشطيع مجمذ الجكلة الفخندي

 األشكاؿفي السدائل التذخيعية كالبلئحية، أؼ تذسل ىحه االستذارة كل  2مدتذارا لمحكػمة
 .3القانػنية التي يتزسشيا اليـخ القانػني في الجكلة

 لسجمذ الجكلة الفخندي ب:  اإللداميةق حاالت االستذارة تتعما   

 6985يػليػ  36ادر في قانػف مجمذ الجكلة الفخندي الر إذ نز مذاريع القػانيغ: -
عمى كجػب عخض مذاريع القػانيغ السقتخحة مغ شخؼ الحكػمة، ككحا  66في مادتو رقع 

4فييا رأيو إلبجاءكالمػائح عمى مجمذ الجكلة  األكامخمذاريع 
. 

و كبالخغع مغ عجـ احتػائو عمى أية إشارة لبلختراصات ، فإنا 6981كبالشدبة لجستػر   
و مغ الشاحية الػاقعية كالعسمية قج شيجت ىحه  أنا إالا  ؛االستذارية لسجمذ الجكلة

 .5االختراصات اتداعا ممسػسا كممحػضا

                                                             
1-GUY BRAIBANT: Le droit administratif français , 3eme édition, Dalloz, France, 1992, p 472. 

- voir: JAQUE BAUDOIN, op.cit, p13. 
2
- JACQUES CHEVALLIER:« Le conseil d’état au cœur de l’état », Revue Française d’études 

constitutionnelles et politiques( pouvoirs), Paris, N° 123 , Novembre 2007, p 5. 
3-YVES ROBINEA U et DIDIER TRUCHET, op.cit, p46. 

- OLIVIER GOHIN: Institutions administratives, , Paris, librairie Générale De Droit et de 
Jurisprudence, 3éme édition, 2000. p 147. 
4
- GEORGES MALEVILLE, Compétence du conseil d’état, attributions non contentieux, juris 

classeur 1993, faxicule 1071,11,p1. 
 .874الجدائخؼ، السخجع الدابق، ص  زاءنطاـ مجمذ الجكلة في الق :جازية صاش -5
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الشز صخاحة عمى االختراصات االستذارية لسجمذ  ، تعا 6954كبرجكر دستػر  
 تقخرف؛ 1د ىحا الجستػر أربع حاالت الستذارة مجمذ الجكلة إلدامياإذ حجا  ؛الجكلة الفخندي

مجمذ  رأؼكجػب أخح  6954مغ الجستػر الفخندي لدشة  39السادة  الفقخة الثانية مغ
الحؼ  األمخكىػ نفذ  ،2الجكلة بالشدبة لسذاريع القػانيغ قبل مشاقذتيا في مجمذ الػزراء

 رأؼالتي تػجب السادة أخح  األكامخبالشدبة لسذاريع  مغ الجستػر ذاتو 34قخرتو السادة 
 .3برفة إلدامية بذأنيامجمذ الجكلة 

 رأؼمغ الجستػر الفخندي في فقختيا الثانية أخح  37تػجب السادة  مذاريع السخاسيع: - 
 ؛ؿ الشرػص ذات الصابع التذخيعيبالسخاسيع التي تعجا  األمخمجمذ الجكلة لساا يتعمق 

 كالتي تع إقخارىا قبل العسل بالجستػر الججيج.

ة عامة بالشدبة لكل مجمذ الجكلة كقاعج رأؼكسا تشز ىحه السادة عمى كجػب أخح   
 .4السخاسيع التشطيسية

 األخح بخأؼإذ يقع لداما عمى الحكػمة الفخندية أيزا  مذاريع القػانيغ االستثشائية: - 
عغ مشفعة  باإلعبلفمجمذ الجكلة بالشدبة لكل مذاريع القػانيغ االستثشائية كتمظ الستعمقة 

 .5عامة أك غيخىا

لسجمذ الجكلة الفخندي ال يسكغ أف  اإللداميةارة حاالت االستذ إلى أفا  اإلشارةتججر  

                                                             
1-OLIVIER GOHIN: op.cit, p 154. 

 .6954مغ الجستػر الفخندي لدشة  39السادة  -2
-JEAN RIVERO, JEAN WALINE: Droit administratif, 16 édition, Dalloz, France, 1996, p173. 

 .6954مغ الجستػر الفخندي لدشة  34السادة  -3
- JEAN RIVERO, JEAN WALINE, op.cit, p 173. 
-JACQUES ROBERT ,Conseil d’état et conseil constitutionnel: propos et variations, revue du 

droit public et de la science politique en France et à l’étranger, Tome 103, librairie générale de 

droit et de jurisprudence, paris, p1159. 
 .6954مغ الجستػر الفخندي لدشة  30السادة  -4

- JACQUES ROBERT, op.cit, p 1159. 
5
-JEAN RIVERO,JEAN WALINE, op.cit, p173. 

 - JACQUES ROBERT, op.cit, p1159 et 1160. 
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آراء مجمذ الجكلة  أكثخ دة عمى سبيل الحرخ في الجستػر؛ إذ أفا محجا  أكتكػف مقيجة 
ترجر بشاء عمى نرػص تذخيعية أك الئحية التي تشز صخاحة عمى كجػب عخض 

 .1فييا إلبجاء رأيوالسخاسيع التشطيسية ليا عمى مجمذ الجكلة 

ال تعشي إلداـ الحكػمة بزخكرة  اإللداميةىحه االستذارة  فأأخخػ نذيخ إلى  كمغ جية   
 ليدت باستذارة مصابقة. ألنيامجمذ الجكلة ؛  األخح بخأؼ

الجستػر الفخندي  ا بالشدبة لحاالت االستذارة االختيارية لسجمذ الجكلة الفخندي، فإفا أما    
لة قانػنية أك مذكمة أمد كلا مجمذ الجكلة في  رأؼقج مشح الحكػمة صبلحية شمب 

ة صعػبة قج تػاجو و عشج كجػد أيا ، بسعشى أنا 2خاصة بتفديخ أك تخجسة نز قانػني
االستذارؼ  الخأؼلة قانػنية إدارية معيشة يسكشيع المجػء إلى شمب أالػزراء بخرػص مد

 لسجمذ الجكلة الفخندي. 

ية لسجمذ الجكلة الفخندي نا إلى كصف مجاؿ االستذارة االختيار ىحا القػؿ يجخا  إفا   
التي  اإللداميةبالسجاؿ الػاسع كغيخ السحجكد؛ فيػ يذسل كل ما ىػ خارج إشار الحاالت 

 سبق بيانيا.

دة في كمغ التذخيعات التي مشحت لسجمذ الجكلة مسارسة االختراص االستذارؼ مسيا  
تبشى السرخؼ؛ إذ كحاالتيا االختيارية نجج التذخيع  اإللداميةذلظ بيغ حاالت االستذارة 

 ؛3ذاتو معيارا لمتسييد بيغ ىحه الحاالت كىػ مختبط بسػضػع االستذارة في حجا  األخيخىحا 

 فيشا الخأؼ،فإذا كانت استذارة مجمذ الجكلة السرخؼ مغ أجل الفتػػ أؼ شمب إبجاء   
ا إذا كانت مغ أجل رقابة الرياغة ما أاستذارة الحكػمة السجمذ صبغة اختيارية،  تأخح

مغ قانػف  13ت عميو السادة عمى الحكػمة، كىػ ما نرا  إجباريةتعتبخ حيشيا االستذارة ف

                                                             
 .879الجدائخؼ، السخجع الدابق، ص  زاءالقنطاـ مجمذ الجكلة في  :صاش جازية -1

2- JEAN RIVERO: Droit administratif, 7 édition, Dalloz, Paris, 1977, p194. 

 كما بعجىا. 154، صسميسان الصساوي انطخ:  -3
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مجمذ الجكلة السرخؼ؛ التي تفخض عمى الحكػمة المجػء إلى قدع التذخيع بسجمذ الجكلة 
 .1لسخاجعة صياغة مذخكعات القػانيغ كالمػائح كالقخارات التشفيحية

 السصمب الثاني:

 ة االستذارية لسجمذ الجولةوتصػر الػضيف نذأةضخوف 
لسجمذ الجكلة كلع تتزح معالسيا إال في إشار نطاـ  لع تطيخ الػضيفة االستذارية  

، كمشو اإلدارؼ ىـخ القزاء  رأسالقزاء السددكج، الحؼ أدػ إلى نذأة مجمذ الجكلة عمى 
الطخكؼ التاريخية  إلىفبل يسكغ دراسة ىحه الػضيفة كمعخفة مكانتيا دكف الخجػع 

كالحؼ تعتبخ فخندا ميج  ؛مجمذ الجكلة كتصػره نذأةالدياسية كالجستػرية التي صاحبت ك 
  .(األولفخع الضيػره )

بغاية في الجدائخ،  اإلدارؼ نعخج بعج ذلظ إلى معخفة أىع السخاحل التي شيجىا القزاء  
فخع الالطخكؼ التي ضيخت فييا الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ )بياف 

 (.يثانلا
 :األٔل انفشع

 ٔرطٕس انٕظٛفخ االعزشبسٚخ نًجهظ انذٔنخ انفشَغٙ. َشأحظشٔف 

ىحا الجياز؛  بشذأةر الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة الفخندي كتصػا  نذأةارتبصت    
عػامل ك مخاحل؛ بحيث صاحبت كل مخحمة ضخكؼ عجة  عبخ الحؼ عخؼ تصػرا كبيخا

ساىست بصخيقة أك بأخخػ في إرساء معالع الػضيفة  غيخىا،تاريخية كسياسية ك  مختمفة
 االستذارية لسجمذ الجكلة، كتصػيخىا، فكيف كاف ذلظ؟

 :مرحلة وجود مجلس الملن فً النظام المدٌم -أوال

يخجع أصل كجػد مجمذ الجكلة الفخندي إلى مجمذ السمظ الحؼ كاف سائجا في الشطاـ    

                                                             
دكتػراه في الحقػؽ، فخع القانػف العاـ، كمية الحقػؽ،  أشخكحةذ الجكلة كمجمذ السشافدة، مجم :ديباش سييمة -1

 .158، ص 6779/6767جامعة الجدائخ، 
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، كقج عخؼ ىحا السجمذ 1لي كضيفتو االستذاريةالقجيع، كالحؼ كرث عشو مجمذ الجكلة الحا
في فخندا في القخف الثالث عذخ كسجمذ استذارؼ يجتسع بخئاسة السمظ لسشاقذة السدائل 

أصبح مجمذ السمظ مذكبل مغ قزاة، كسسي  6890، كابتجاء مغ سشة كاإلداريةالدياسية 
 . 2األعمىبالسجمذ 

السجمذ  فأصبح(، 68مغ قبل )لػيذ  ، شيج ىحا السجمذ إعادة تشطيع61كفي القخف   
اب الجكلة كالػزراء، كأيزا شخريات تقشية كالسدتذاريغ ، ككتا كاألمخاءيزع رجاؿ الداسة 

إلغاؤه بعج الثػرة  مجمذ الجكلة محتفطا بيا إلى أف تعا  ذكيمة التي ضلا كىي التا  ؛3كالشػاب
4الفخندية

. 

د بيغ كضائفو في تمظ السخحمة؛ تسيي دكف أؼا ، يسارس اختراصاتو كاف مجمذ السمظ   
)حكػمية كإدارية( باعتباره أعمى ىيئة  بل كانت كضائفو مختمفة كمتجاخمة في آف كاحج

 .5سياسية

كالسذػرة  الخأؼفا بتقجيع في اختراصات مجمذ السمظ ىػ كػنو كاف مكما  كاألمخ األىع  
 األفخادجميا ؼيقـػ بجراسة التطمسات التي يق ،اإلداريةلمسمظ بخرػص السشازعات 

ـ مذاريع قخارات التي يرجر حمػال، كيقجا  بذأنيا ، كيقتخحاإلدارةريغ مغ نذاط الستزخا 
 .6بذأنياذلظ قخارات  السمظ بعج

 لسجمذ الجكلة الفخندي. األكلىمغ ىشا يسكششا القػؿ أف مجمذ السمظ كاف الشػاة  

 :مرحلة الثورة الفرنسٌة -ثانٌا

الديئة كالسدرية التي كانت سائجة  األكضاعلسػاجية  6049قامت الثػرة الفخندية سشة    
                                                             

 .63الجدائخؼ، السخجع الدابق، ص زاءنطاـ مجمذ الجكلة في الق :صاش جازية -1
2
- MICHEL LEROY , Contentieux administratif, Bruxelles, Bruyeant,3 édition, 2004,p54. 

3
- J.M AUBY, R.DRAGO, traité de contentieux administratif, Tome 1 , 3 édition, L.G.D.J ,paris, 

1984, p233. 
4
- MICHEL LEROY, op.cit, p 53. 

5
- J.M AUBY, R.DRAGO, op.cit, p234. 

 .68ص السخجع الدابق،، الجدائخؼ  زاءنطاـ مجمذ الجكلة في الق: صاش جازية -6
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في تمظ الفتخة، كما نجع عشيا خاصة مغ مطاىخ الفداد كالسطالع؛ كقج نجحت ىحه الثػرة 
في إحجاث تغيخات ىامة في السجاليغ الدياسي كاالجتساعي، ككضع حج لمشطاـ السمكي 

 .1متيشة أسذالسصمق، كسا قامت ببشاء إدارة ججيجة عمى 

التي تع إقخارىا إصبلح فداد البخلسانات القزائية، كذلظ إثخ  اإلصبلحاتككاف مغ أىع   
الفرل بيغ الدمصات" الحؼ نادػ بو )مػنتيدكيػ( كالسصبق في الجكؿ  مبجأاعتشاؽ "

 .2نجمػسكدػنية آنحاؾاأل
د؛ حيث ا مصمقا، ؼيو نػع مغ السغاالة كالتذجا كاف تفديخا خاصا  لمسبجأتفديخىع   أفا إالا   
 اإلدارةالفرل بيغ الدمصات ىػ فرل جامج كمصمق مسا أدػ إلى فرل  جكا عمى أفا أكا 

العامة كعجـ خزػعيا لمقزاء العادؼ؛ كىػ ما جعميا مدتقمة استقبلال عزػيا 
 اإلداريةالفرل بيغ الدمصات ؼيسا يخز العبلقة بيغ الدمصة  مبجأ ؛ إذ قاـ3كمػضػعيا

، فيػ األخخػ ل إحجاىسا عمى قاعجتيغ تكسا  -فديخ الثػرؼ لوحدب الت –كالدمصة القزائية 
كضائفيا، كسا يقـػ  بأداءفخد كل سمصة شز الػضيفي؛ بسعشى أف تيقـػ عمى قاعجة التخرا 

استقبلال تاما، كبحلظ  األخخػ عغ كل سمصة فتدتقل  ؛عمى قاعجة االستقبلؿ العزػؼ 
عزيا البعس؛ بحيث ال مجاؿ تكػف الييئات العسػمية متداكية جسيعيا كمدتقمة عغ ب

 .4، كال لخزػعيا لخقابة غيخىا مغ الييئاتاألخخػ لتجخل إحجاىا في أعساؿ 
الفرل بيغ الدمصات إشكالية الجية التي ستتػلى حدع  بسبجأأثار السػضػع الستعمق   

 .5كاألفخادالعامة اإلدارة الشداعات التي تثػر بيغ 
 

 

                                                             
1
- JEAN RIVERO, Droit administratif, 8 édition, Dalloz, Paris, 1977, p135. 

 .61السخجع الدابق، ص :بغ جمػل مرصفى -2
العامة في الشطاـ الجدائخؼ، السخجع الدابق،  أعساؿ اإلدارةعسمية الخقابة القزائية عمى  :عسار عػابجيانطخ:  -3

 .35ص
4
- ANDRÉ DELAUBADAIRE, Manuel de droit administratif, Paris, L.G.D.J , 10 édition, 

5
- JEAN-MICHEL DEFORGES, droit administratif, Presses universitaires de France, 3 édition, 

Paris, 1995, p315. 
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 :الماضٌة ارةاإلدالعامة هً  اإلدارةمرحلة  -ثالثا
الفرل بيغ الدمصات حػؿ الجية  لسبجأالحؼ شخحو التفديخ الثػرؼ  اإلشكاؿ إفا    

و في البجاية العامة شخفا فييا، تع حما  اإلدارةالسخترة بالفرل في القزايا التي تكػف 
القاضية(؛ حيث أصبح يشطخ كيفرل في السشازعات مغ قبل  اإلدارةبالمجػء إلى نطاـ )

 .1ل الخرع كالقاضي في ذات الػقتتسثا  أشخاص إدارية

إلى الدشة الثامشة بعج الثػرة تفرل في  6049ت الدمصة التشفيحية اعتبارا مغ سشة استسخا   
ريغ مغ نذاط الستزخا  األفخاد، فكاف عمى اإلدارةرمة بشذاط السشازعات القزائية الستا 

كالصعػف  التطمساتيق ة عغ شخ السخترا  اإلداريةالمجػء إلى الجيات  اإلداريةالدمصة 
يرعب  اإلدارة فا ػ إلى حخماف السػاشغ مغ الػصػؿ إلى حقو أل؛ كىػ ما أدا 2اإلدارية

 .3نفديا الحكع ضجا  األحيافعمييا في كثيخ مغ 

ة مغ ناحية خاصا  ،القاضية اإلدارةمعيػب كالسداكغ التي تختبت عغ نطاـ لا بالشدبة أما   
اع كقاضيا لو في نفذ الػقت، فقج كاف البج مغ العامة خرسا في الشد  اإلدارةاعتبار 

بصخيقة تحافع عمى استقبلؿ  اإلداريةالبحث عغ حمػؿ عسمية لمفرل في السشازعات 
العسػمية في مػاجية القزاء مغ جية، كمغ جية أخخػ تػفخ حياد الجية  اإلدارة

خندي مخحمة الف اإلدارؼ ؛ كبحلظ دخل القزاء 4اإلداريةالقزائية الفاصمة في السشازعات 
 ججيجة ىي مخحمة إنذاء مجمذ الجكلة كالقزاء السقيج.

 :لدولة والمضاء الممٌدا مرحلة إنشاء مجلس -رابعا 

القاضية إلى ضخكرة إحجاث إصبلحات اإلدارة ت العيػب كالسداكغ التي عخفيا نطاـ أدا   

                                                             
1
- JEAN-MICHEL DEFORGES, op.cit, p 316. 

 VÉRONIQUE -، عغ:69لسخجع الدابق، صا نطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ، :صاش جازية -2

LACCARO, Le statut des juges et des magistrats professionnels sous la cinquième république, 
Thèse de doctorat, Université Lumière Lyon2, Faculté des sciences juridiques, 2002,p42  

 .67، صالدابق السخجع، اإلداريةالسشازعات  :أحسج محيػ -3
4
- ANDRÉ DELAUBADAIRE, J C.VENEZIA, GAUDEMET, traité de droit administratif, 15 

édition, paris, 1999, p 347. 
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ء قزاء كتعجيبلت تعالج بيا تمظ العيػب، كالحل الحؼ كججه الفخنديػف يكسغ في إنذا
بعيجا عغ القزاء العادؼ، كقج تحقق ذلظ في  اإلداريةإدارؼ متخرز لشطخ السشازعات 

الدشة الثامشة لؿياـ الجسيػرية الفخندية بػاسصة الجستػر الججيج الحؼ نز في السادتيغ 
عمى إنذاء مجمذ الجكلة كييئة استذارية يقجـ الخأؼ كالسذػرة لمقشرل في  53ك56

مت ميستو التذخيعية في إعجاد كصياغة تسثا كالحؼ  كاإلدارية؛ػنية مختمف السدائل القان
مذخكعات القػانيغ التي تعخض عمى الييئة التذخيعية لمترػيت عمييا، ثع تعخض عمى 

 ىحا إضافة إلى ميستو في تفديخ تمظ القػانيغ. ،األكؿ إلصجارىاالقشرل 

كإعجاد مذخكعات  لئلدارةذػرة كالس الخأؼ، فقج تجمت في تقجيع اإلداريةا عغ ميستو أما   
في حيغ اقترخت السيسة القزائية لسجمذ الجكلة في ىحه الفتخة في  اإلدارية،القخارات 

كذلظ في صػرة مذخكع قخار إدارؼ يقجـ إلى رئيذ  اإلدارية؛اقتخاح الحمػؿ لمسشازعات 
 .1موع مغ قبالجكلة الحؼ يقـػ بعج ذلظ بإصجار قخار إدارؼ نيائي في الشداع كمػقا 

بيحا كصف قزاء مجمذ الجكلة في بجايتو بالقزاء السحجػز أك السقيج؛ إذ كانت    
يبجييا إال إذا شمب مشو ذلظ، كمغ جية  كالالتي يبجييا السجمذ استذارية محزة،  اآلراء

، فيػ اإلداريةأخخػ لع يكغ لجيو الحق في إصجار أحكاـ نيائية عشج فرمو في السشازعات 
 فكانت حكخا عمى القشرل فقط. بذأنياسمصة اتخاذ القخار  أما، يقتخح فقط الحمػؿ

 :مرحلة المضاء البات أو المفوض -خامسا

بعيغ االعتبار أغمب  يأخحالتي كاف يقجميا مجمذ الجكلة القشرل  األعساؿنػعية  جعمت  
إذ  ؛2اإلداريةالحمػؿ كاالقتخاحات التي قجميا السجمذ في إشار الفرل في السشازعات 

غ مغ أساليبو العسمية زاد التي  كاإلجخائيةت الثقة في عسل مجمذ الجكلة؛ حيث حدا

                                                             
1
 - VOIR::-JEAN- MICHEL DEFORGE, op.cit, p316. 

- M. LETOURNEUR, J. BAUCHET, J. MERIC: Le conseil d’état et les tribunaux 

administratifs, Librairie Armand colin, Paris, 1971, p.p 22-23.  
2
- Jean-Michel DEFORGES, op.cit, p317. 
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أعيج تشطيع ف؛ 1استحػذ مغ خبلليا شيئا فذيئا عمى صفة القاضي الحؿيقي أك البات
كذلظ برجكر  ،2مجمذ الجكلة في عيج الجسيػرية الثالثة كانتيت مخحمة القزاء السقيج

النتقاؿ إلى مخحمة ججيجة ىي مخحمة القزاء ، الحؼ أدػ إلى ا6406ماؼ  68قانػف 
 ؛العامة اإلدارةفأصبح بحلظ مجمذ الجكلة جية قزائية مدتقمة عغ  ،3السفػض أك البات

بالسشازعات  الستعمقةإذ كاف ىػ صاحب الػالية العامة في الشطخ كالفرل في الجعاكػ 
انػف الحؼ فزبل ؛ ىحا الق6406ماؼ  68مغ قانػف  79كذلظ بسقتزى السادة  اإلدارية؛

السفػض، فقج حقق فعميا استقبلؿ  أكعمى مشحو مجمذ الجكلة سمصة القزاء البات 
كذلظ باستثشاء محكسة التشازع التي تتػلى الشطخ في  عغ القزاء العادؼ اإلدارؼ القزاء 

 .4اإلدارؼ مدائل تشازع االختراص بيغ القزاء العادؼ كالقزاء 

طاـ قزائي ججيج لع يعخؼ مغ قبل، ىػ نطاـ ىكحا ضيخ في فخندا كفي العالع ن  
قزاء العادؼ كالقزاء الالقزاء السددكج الحؼ فرل عزػيا كمػضػعيا ككضيؽيا بيغ 

 تمحق بيا اإلدارؼ،بحيث يكػف مجمذ الجكلة أعمى جية قزائية في القزاء  اإلدارؼ 
عميا عمى  كجرجة دنيا، في مقابل محكسة الشقس الفخندية كجية قزائية اإلداريةالسحاكع 

 السحاكع العادية في القزاء العادؼ. رأس

ىحا  مجمذ الجكلة الفخندي إلى أفا  نذأةنخمز بعج عخضشا ليحه المسحة السػجدة عغ   
أنذئت أساسا بغخض الؿياـ بػضيفة  ،كييئة استذارية األكلىالسجمذ قج عخؼ في بجايتو 

لتصػرات التي شيجىا مجمذ التغيخات كا التي عمى الخغع مغ كلا  كاإلفتاء؛االستذارة 
السجمذ  أصبحيا ىحا التغياخ بل و لع يسدا  أنا لو إلى جية قزائية باتة، إالا الجكلة، كتحػا 

                                                             
 .66، السخجع الدابق، صاإلداريةالسشازعات  :أحسج محيػ -1

2
-GÉRARD SAUTEL, Histoire des institutions publiques depuis la révolution Française, 2 édition, 

Dalloz, Paris, 1970, p359. 
3
-voir , JEAN-MICHEL DEFORGES, op.cit, 317. 

  - J.M AUBY et DRAGO, op.cit, p 240. 
  - CHARLES DEBBASCH, sciences administrative, administration publique, 4 édition, Dalloz, 

1980, p352. 
4
 - JEAN-MICHELDEFORGES, op.cit, p317. 
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يتستع بازدكاجية كضيؽية، فيػ مغ جية يسثل ىيئة قزائية عميا تشطخ كتفرل في 
 ، كمغ جية أخخػ يسثل ىيئة استذارية تسارس ميسة االستذارة.اإلداريةالسشازعات 

 طي السجمذ عبخ مخاحمو التاريخية السختمفة بسكانة ىامة إلى يػمشا ىحا؛ إذ يعتبخح  
الذعب الفخندي ىحا الجياز حامي الحقػؽ كالحخيات بػضيفتيو االستذارية كالقزائية؛ فيػ 
يسارس دكرا استذاريا ىاما كذك مجاؿ كاسع بالشدبة لسختمف الشرػص القانػنية إلى درجة 

لمحكػمة ككحا الػزارات، كىػ أيزا يسارس دكرا  كاإلدارؼ نػني كصفو بالسدتذار القا
؛ الحؼ يسثل مجمذ اإلدارؼ قزائيا ال يقل أىسية عغ سابقو كذلظ في مجاؿ القزاء 

 اإلدارؼ الجكلة جػىخه كدعامتو بفزل اجتياداتو القزائية التي عسمت عمى تصػيخ القزاء 

 .اإلدارؼ قزاء كركائد القانػف كال أسذبشطخيات تعبخ عغ  كإمجاده

 ،كتصػر كضيفتو االستذارية نذأةالجكلة الفخندي كضخكؼ  لسجمذو بالشدبة كاف ىحا كما   
كتصػر الػضيفة االستذارية  نذأةىػ التعخؼ عمى ضخكؼ  ،أكثخ في بحثشا ييسشاكما 

 األكلى لشذأةفيل كانت ىحه الػضيفة مػجػدة سابقا في السخاحل  ؛لسجمذ الجكلة الجدائخؼ 
 ؟متأخخاكجػدىا كضيػرىا كاف  في الجدائخ، أـ أفا  اإلدارؼ القزاء 

نطخة مػجدة عغ أىع السخاحل التي مخا  بإلقاءلغ يكػف إال  اإلشكاؿعغ ىحا  اإلجابة إفا  
 في الجدائخ. اإلدارؼ بيا القزاء 

 انفشع انثبَٙ:

 ٔرطٕس انٕظٛفخ االعزشبسٚخ نًجهظ انذٔنخ انجضائش٘. َشأحظشٔف 

بالسخاحل  في صجد دراسة الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة أالا نسخا ال يسكششا كنحغ   
كذلظ بجاية مغ مخاحمو االستعسارية  ؛في الجدائخ اإلدارؼ الستعجدة التي عخفيا القزاء 

كصػال إلى أىع مخحمة بالشدبة  اإلصبلحات،مخكرا بسخحمة ما بعج االستقبلؿ كعيج 
دراسة ىحه السخاحل  ؛ إذ أفا 6991لدشة  تػرؼ بعج التعجيل الجس لسػضػعشا كىي مخحمة ما

ستسكششا مغ معخفة شبيعة الشطاـ القزائي الجدائخؼ بيغ الػحجة كاالزدكاجية، كمغ جية 
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فيل عخؼ  ؛أخخػ ستبيغ لشا ىحه السخاحل مكانة الػضيفة االستذارية في القزاء الجدائخؼ 
كجػدىا ارتبط  ، أـ أفا فتاءكاإلمجمذ الجكلة كضيفة االستذارة  نذأةالقزاء الجدائخؼ قبل 

 ؟اإلدارؼ ىحا الجياز كالييكل القزائي  بشذأةفقط 

 .فً الجزائر خالل المرحلة االستعمارٌة اإلداريالمضاء  -أوال

مختمف إداراتيا  الدمصات الفخندية تشرب بجأت، 6437بعج الغدك الفخندي لمجدائخ سشة  
ذلظ حدب ما كاف يخجـ مرالحيا بذكل تجريجي كسخيع، كفي مياديغ كمجاالت معيشة، ك 

؛ إذ ميجت فخندا مشح احتبلليا لمجدائخ إلى انتياج سياسة اإلدماج 1ستخاتيجيةكاالاآلنية 
اإلدارية فاعتبخت الجدائخ قصعة مغ فخندا، كعسمت عمى تصبيق كنقل تذخيعاتيا كأنطستيا 

تصبيق التشطيع القزائي ؛ حيث تعا فعميا 2كالقزائية إلييا رغع تعيجىا باحتخاـ قػانيغ الببلد
السجنية الفخندييغ بالجدائخ، فأصبح تشطيع القزاء خبلؿ تمظ الفتخة  اإلجخاءاتكقانػف 

الحؼ  األمخ، كىػ 3مذكبل كسا كاف عميو الحاؿ في فخندا مغ قزاء إدارؼ كقزاء عادؼ
 يجعل شبيعة الشطاـ القزائي لمجدائخ السدتعسخة آنحاؾ يكياف بالشطاـ السددكج.

فرل الييئات القزائية عغ  مبجأت الدمصات الفخندية مشح احتبلليا لمجدائخ قشبا  
القزاء  فا أ، مساا يعشي 4الحؼ كاف معسػال بو في فخندا آنحاؾ السبجأالقزائية مشيا، كىػ 

في  اإلدارؼ الجدائخؼ في تمظ الفتخة شيج نفذ التصػرات التي عخفيا نطاـ القزاء  اإلدارؼ 
 فخندا.

الحؿبة االستعسارية بسخحمتيغ أساسيتيغ، تسيادت  في الجدائخ أثشاء إلدارؼ امخا القزاء    
دت السخحمة الثانية بتصبيق نطاـ ازدكاجية مشيسا بشطاـ اإلدارة القاضية؛ في حيغ تسيا  األكؿ

                                                             
، 6767لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، الجدائخ،  األملفي الجدائخ، دار  اإلدارؼ لتشطيع القزائي تصػر ا :عسخ صجوق  -1

 .64ص
2
- CLAUDE COLLOT, Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale 1830-1962, office 

des publications universitaires, Alger, 1986, p 168. 
 .07السخجع الدابق، ص الجدائخؼ، زاءمجمذ الجكلة في القنطاـ  :صاش جازية -3

4
- MESSAN BONAVENTURE YAGLA, La justice administrative en Algérie, Thèse pour le 

doctorat, faculté de droit et des sciences économiques, Université d’Alger, 1972, p12. 
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 القزاء.

مجمذ  أصل نذأةيقع عميشا لداما في ىحا السقاـ إلقاء الزػء عمى ىحه السخاحل لسعخفة  
 خؼ، كإزالة اإلشكاؿ حػؿ كجػد الػضيفة االستذارية مغ عجميا في القزاءالجكلة الجدائ

 الجدائخؼ في مختمف مخاحمو. اإلدارؼ 

 و(:1953-1830انمبػٛخ ) اإلداسحيشدهخ  -1 

 دست بالغسػض كعجـ كالتي اتا  ؛مغ االحتبلؿ الفخندي األكلىل ىحه السخحمة الفتخة تسثا   

 عسارية بإنذاء جيات قزائية لمفرل في السشازعات االستقخار؛ إذ لع تقع الدمصات االست

 نفديا.اإلدارة بل عيجت بيا إلى  اإلدارية؛

بعجما كاف لداما عمى الذخز الستزخر مغ ترخؼ إدارؼ غيخ مذخكع تقجيع شكػاه ؼ   
؛ حيث 6436مغ سشة  ابتجاءتغياخ الػضع  -6437قبل سشة  -كزارة الحخبية بباريذ أماـ

كالتي كانت مذكمة أساسا  اإلدارية؛ة بالجدائخ لمشطخ في السشازعات تعا إنذاء لجاف خاص
كمجمذ  اإلدارةكقج تسثمت ىحه المجاف في كل مغ مجمذ  ؛مغ الؿيادة العدكخية الفخندية

 السشازعات كمجالذ السجيخيات، كالتي سشعخضيا بإيجاز ؼيسا يمي:

 :(conseil d’administration) اإلداسح يجهظ -أ

كضعو بعج االحتبلؿ كييئة تفرل في  ؿ ـيكل قزائي تعا أكا  اإلدارةذ يعتبخ مجم  
كالدمصات  اإلداريةالخمط بيغ الدمصات  ، كمغ خبلؿ التدسية يطيخاإلداريةالشداعات 

 القاضية التي عخفتيا فخندا عبخ تصػر قزائيا اإلدارةالقزائية، كىػ تجديج لشطخية 
دكخييغ ككبار السػضفيغ السجنييغ الفخندييغ ل ىحا السجمذ مغ قادة عكقج تذكا  ،1اإلدارؼ 

 .2بذكل متداك

                                                             
، 6763، دار ىػمة، الجدائخ 6تشطيع، عسل كاختراص، ط اإلدارؼ:ء الػجيد في القزا :بػحسيجة عصاء هللا -1

 .65ص
2
- M.B.YAGLA, op.cit, p12. 

 . 86، ص6995القانػف القزائي الجدائخؼ، د.ط، د.ـ.ج، الجدائخ،  :الغػثي بغ ممحةانطخ:  -
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 le)ىحا السجمذ، فقج كاف مدتذارا لمسحافع الحاكع في الجدائخ عغ دكر أماا 

gouverneur)  لى دكره إفي مجاالت مختمفة )السيدانية، الخسـػ الجسخكية،...(، إضافة
 ئية العادية.ادرة عغ الجيات القزاالرا  األحكاـكييئة استئشاؼية لكافة 

التي أصجرىا إلى االعتقاد بػجػد نطاـ  األحكاـػ ىحا السجمذ مغ خبلؿ مجسػعة أدا  
فقج كاف ىحا السجمذ بسثابة  اإلداريةا بالشدبة لمسشازعات أما  ،1كحجة القزاء بالجدائخ

؛ كبحلظ اعتبخ 2محكسة ابتجائية كنيائية؛ إذ أفا قخاراتو كانت نيائية كغيخ قابمة ألؼا شعغ
السجنية بالخغع مغ كػنو  أك اإلداريةأعمى ىيئة قزائية سػاء في السشازعات  اإلدارةجمذ م

ىيئة عدكخية بحتة، كىػ ما يخجـ الدمصات الفخندية التي كانت تخمي إلى تقػية كتعديد 
3، كخجمة الدياسة االستعسارية آنحاؾاألفخادالفخندية كنفػذىا في مػاجية  اإلدارةمخكد 

. 

السمكي الحؼ أحجث تعجيبلت عمى مجمذ  األمخصجر  6438جػيمية  66كفي تاريخ  
إذ أصبح ىيئة استذارية ميستيا مداعجة الحاكع العاـ في إدارة الجدائخ عغ شخيق  اإلدارة؛

تقجيع السذػرة كالخأؼ كاالقتخاحات، فزبل عغ السيسة القزائية السشحرخة في الشطخ 
 . 4اإلداريةكالفرل في السشازعات 

 (conseil du contentieux):ظ انًُبصػبديجه -ة 

، كقج 5بييئة أخخػ سسيت ب" مجمذ السشازعات" 6485في سشة  اإلدارةض مجمذ عػا   
د السمظ كر الحؼ يسكغ غ إنذاء ىحا السجمذ، عمى الجا الستزسا  باألمخفي تقخيخه السخفق  ركا

ة، كفي السيجاف مغ جي اإلداريةأف يمعبو في ميجاف الفرل في السشازعات  األخيخليحا 
مغ جية  اإلداريةباعتباره ىيئة استذارية تعشى بتقجيع الخأؼ كالسذػرة لمييئات  االستذارؼ 

                                                             
 .06السخجع الدابق، ص  : نطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ،صاش  جازية -1
 .66السخجع الدابق، ص: وق عسخ صج -2

3
- RENÉ ETIENNE MOMY , op.cit,p20. 

 .03، ص: نطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ، السخجع الدابقجازية صاش -4
 .65السخجع الدابق، ص :بػحسيجة عصاء هللا -5
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مدتذاريغ  كأربعة أعزاءالسجمذ كاف مذكبل مغ رئيذ  إلى أفا  اإلشارة، مع 1ثانية
 .2سابقا اإلدارةككاتب ضبط، ككانت اختراصاتو القزائية نفديا اختراصات مجمذ 

حكاـ مجمذ السشازعات فقج كانت قابمة لبلستئشاؼ أماـ مجمذ الجكلة الفخندي أماا عغ أ  
 .3آنحاؾاإلدارة مدتذار 

 يجهظ انًذٚشٚبد: -ج

مغ الجدائخ العاصسة، كىخاف، كقدشصيشة  فخندا ثبلثة مجالذ مجيخيات في كلا  أنذأت 
صات الحؼ قاـ بشقل اخترا 6480ديدسبخ  76السمكي الرادر في  األمخكذلظ بسػجب 

 .4مجمذ السشازعات إلى ىحه السجالذ الثبلثة

التي كاف يعيج ليا بالشطخ في السشازعات  اإلداريةتعتبخ مجالذ السجيخيات آخخ الييئات  
؛ كالتي غالبا ما لعبت فييا ىحه السجالذ دكرا أساسيا في 5اإلدارة كاألفخادالتي تثػر بيغ 

 ا في تحقيق أغخاضيا االستعسارية.الحاكسة كمداعجتي اإلدارةالجفاع البلمذخكع عغ 

لتفرل في  (Les conseils de préfecture) السجالذ الػالئية أنذئت 6489في سشة  
، 6في فخندا اإلداريةتاريخ إحجاث السحاكع  6953غاية  إلىكاستسخت  اإلدارية،الشداعات 
دارية إقميع مجمذ ذك اختراصات إ إذ أنذئ في كلا  ؛(األقاليعب)مجالذ  أيزاكتدسى 

 ت محميا.كقزائية؛ كىي اختراصات مػركثة عغ مجالذ السجيخيات التي حما 

القاضية  اإلدارةمغ االحتبلؿ الفخندي نطاـ  األكلىقت الجدائخ في السخحمة ىكحا شبا   
ت عشو بدبب مداكئو ، كالحؼ تخما اإلدارؼ الحؼ عخفتو كشبقتو فخندا عبخ تصػر قزائيا 

 ؼيو. اإلدارةكعجـ حياد 

                                                             
 .88الجدائخؼ، السخجع الدابق، ص زاءنطاـ مجمذ الجكلة في الق :صاش جازية -1

2
- M.B.YAGLA , op.cit,p13. 

 .65السخجع الدابق، ص :بػحسيجة عصاء هللا -3
4
- Regarde: RENÉ ETIENNE MOMY, op.cit,p 432. 

 .05ص السخجع الدابق،  نطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ، :جازية صاش -5
 .65، صالدابقالسخجع  :بػحسيجة عصاء هللا -6
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 –اإلداريةالقاضية في الجدائخ السدتعسخة مغ خبلؿ تػلي السجالذ  اإلدارةج نطاـ تجدا   
عمى  اإلداريةاختراص الفرل في السشازعات  -األكلىإنذاؤىا في ىحه السخحمة  التي تعا 

أف يكػف استئشاؼ أحكاميا أماـ مجمذ الجكلة الفخندي؛ كبحلظ فقج كانت ىحه السجالذ 
 لػقت ذاتو.ل القاضي كالخرع في اتسثا 

 :1962إنٗ  1953يشدهخ  -2

الفرل بيغ القزاء  عخفت الجدائخ السدتعسخة في ىحه الفتخة نطاـ القزاء السددكج؛ إذ تعا  
 30السؤرخ في  53/954ج ذلظ ىػ السخسـػ رقع ، كما يؤكا اإلدارؼ العادؼ كالقزاء 

التي  اإلداريةكع الفخندي بإحجاثو السحا اإلدارؼ الحؼ أعاد تشطيع القزاء  ؛1953سبتسبخ 
مجمذ  أماـعمى أف يتع االستئشاؼ  اإلداريةصاحبة الػالية العامة في الشداعات  أصبحت
 الجكلة.

مغ خبلؿ نرو عمى قػاعج تشطيسيا  اإلداريةل ىحا السخسـػ الشطاـ القانػني لمسحاكع شكا    
ى عم أيزاكقج نزا في إحجػ مػاده عمى أناو يصبق  ؛كسيخىا، كمجاالت اختراصيا

 .1بالجدائخاإلدارية السحاكع 
 :اإلداسٚخرُظٛى ٔرشكٛم انًذبكى  -أ

 أحجثت في الجدائخ ثبلث محاكع إدارية في كل مغ الجدائخ العاصسة، كىخاف كقدشصيشة  
ج مغ خبلليا نطاـ القزاء السددكج عغ  اإلداريةكقج اختمفت تذكيمة السحاكع  ؛كالتي تجدا

العاممة، فأصبحت  اإلدارةا مسا جعميا أكثخ استقبلال عغ ابقة ليالدا  األقاليعتذكيمة مجالذ 
قل؛ بحيث يسارس أحجىع مياـ مفػض تتألف مغ رئيذ كثبلثة مدتذاريغ عمى األ

كيتعا تعييشيع بػاسصة مخسـػ رئاسي بشاء عمى اقتخاح مغ كزيخ الجاخمية بعج  2الحكػمة
مع الدساح  لئلدارةية كيتعا اختيارىع مغ خخيجي السجرسة الػشش ،مػافقة كزيخ العجؿ

                                                             
 .36ص  ،6999، الجدائخ، 6، العجد إدارةاالستعسارية الفخندية، مجمة  خبلؿ الفتخة اإلدارؼ القزاء  :رشيج خمػفي -1
 .61السخجع الدابق، صنطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ،  :صاش جازية -2
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ميغ عمى شيادة المدانذ في الحقػؽ بتعييشيع في السحاكع  لسػضفي الجكلة الستحرا
 .1اإلدارية
 : اإلداسٚخاخزظبطبد انًذبكى  -ة

 د في ذلظ نػعيغ مغ االختراصات، كىي:نسيا   

الجدائخية اختراصات استذارية  اإلداريةلمسحاكع  أسشجت :االختراص الشػعي -1ب 
ىيئات قزائية ذات  اإلداريةالسحاكع  53/954قزائية،؛ حيث اعتبخ السخسـػ كأخخػ 

ة في جسيع السشازعات نا ؛ أؼ أالػالية العامة ما عجا تمظ السخػلة لسجمذ  اإلداريةيا مخترا
 .3، كتكػف أحكاميا قابمة لمصعغ باالستئشاؼ أماـ مجمذ الجكلة الفخندي بباريذ2الجكلة

قج احتفطت بالجكر الحؼ  اإلداريةاالستذارية، فإفا السحاكع  أماا بالشدبة لبلختراصات 
ابقة في مجاؿ إبجاء  كالسذػرة كاالقتخاحات السختمفة حػؿ  الخأؼكانت تسارسو السجالذ الدا

التي تػجج في دائخة  األقاليعفييا مغ قبل محافطي  الخأؼالتي يصمب  اإلدارية؛السدائل 
لع يشز  ة تقجيخية في شمب االستذارة ما، ككاف لمسحافع سمصاإلقميسياختراصيا 

؛ بسعشى أفا ىحه االستذارة كانت ذات شبيعة اختيارية كقاعجة 4القانػف عمى خبلؼ ذلظ
ع عغ شفا السحافع غالبا ما كاف يستعامة، مساا جعل ىحه الػضيفة تزيق كتتقماز؛ أل

 . 5شمبيا خارج الحاالت السشرػص عمى كجػب شمبيا قانػنا

ع السخسـػ رقع : اإلقميسي االختراص -2ب   6915جػاف  64السؤرخ في  56/641قدا
 اإلداريةالثبلثة إلى عجة أقاليع مع االحتفاظ بالسحاكع  األكلى األقاليعمغ خبلؿ مادتو 

نيا في ذلظ شأف أالسجاكرة، ش األقاليعإلى  اإلقميسيالثبلث، كالتي أصبح يستجا اختراصيا 

                                                             
 .61، السخجع الدابق، صاإلداريةالسشازعات  :أحسج محيػ -1
 .66السخجع الدابق، ص  :بغ جمػل مرصفى -2
 .65ص  السخجع الدابق، :عسخ صجوق  -3

4
- M.LETOURNEUR , J.BOUCHET, J.MERIC, op.cit, p279. 

 
5
- Charles DEBBASCH, contentieux administratif, op.cit, p208.  
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 .1الفخندية اإلداريةالسحاكع 

 :2في الجدائخ كسا يمي اإلداريةلمسحاكع  اإلقميسيع االختراص كزا  

، كىخاف)مغ  كلا  اإلقميسيبػىخاف: كالتي يزع اختراصيا  اإلداريةالسحكسة  -
 اكرة(.مدتغانع، تيارت، تمسداف، سعيجة، الرا 

، باتشة، سصيف، عشابة، بجاية، )قدشصيشة مغ بقدشصيشة: كتزع كلا  اإلداريةالسحكسة  -
 لثاني مغ الػاحات(.كالجدء ا

 )الجدائخكل مغ  اإلقميسيبالجدائخ العاصسة: كيزع اختراصيا  اإلداريةالسحكسة  -
 ، تيدؼ كزك، غخداية(.األصشاـالعاصسة، السجية، 

الجدائخ في كقت االستعسار الفخندي لشطاـ ازدكاجية القزاء بفعل  خزعتىكحا  
الف ذكخه، كالحؼ أعمغ عغ استحجاث ثبل ث محاكع إدارية في )الجدائخ، السخسـػ الدا

 .3كىخاف، كقدشصيشة(؛ كالتي تبقى خاضعة لسجمذ الجكلة الفخندي في باريذ

 :المضائً اإلصالحفً الجزائر غداة االستمالل وعهد  اإلداريالتنظٌم المضائً  -ثانٌا

تشطيسا قزائيا إداريا فخنديا شكبل  6916كرثت الجدائخ غجاة االستقبلؿ سشة    
شيخ البذخؼ، أك حتى الصابع أسػاء في الجانب القانػني، أك اإلجخائي أك الت كمػضػعا،

قة، كالمغة الفخندية ىي السدتعسمة في ألفا القػانيغ الفخندية كانت ىي السصبا  اإليجيػلػجي؛
، فكاف مغ بيغ الشرػص التي صجرت 4كالقزاء، كالشطاـ الخأسسالي ىػ الستبع... اإلدارة

الحؼ نزا عمى  ؛6916ديدسبخ 36مؤرخ في  16/650رقع بعج االستقبلؿ قانػف 
يادة الػششية.  استسخارية العسل بالشرػص الدارية، عجا ما يسذا بالدا

                                                             
 .09السخجع الدابق، ص نطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ، :صاشجازية  -1
 .39ص السخجع الدابق ،خبلؿ الفتخة االستعسارية الفخندية اإلدارؼ القزاء  :رشيج خمػفي -2

3
- M. MENTRII: « les systèmes des dualité juridiction pour l’état de droit, revue , Idara, n°01, 

1994, p72. 
 .61السخجع الدابق، ص  :عسخ صجوق  -4
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فإفا  16/650الثبلث؛ إالا أناو كاستشادا إلى القانػف رقع اإلداريةرغع االحتفاظ بالسحاكع  
 اإلداريةخفع إلى الغخفة استئشاؼ أحكاـ ىحه السحاكع لع يعج يتع أماـ مجمذ الجكلة، بل ي

جػاف 64السؤرخ في  13/664رقع  األمخالحؼ تعا إنذاؤه بسقتزى  األعمىفي السجمذ 
كييئة قزائية جسعت اختراصات محكسة الشقس كمجمذ الجكلة الفخندييغ؛  6913

ج اليـخ القزائي عمى مدتػػ قستو )مغ حيث التشطيع(،  كبإحجاثو كمباشخة أعسالو، كحا
الثبلثة: الجدائخ، كىخاف كقدشصيشة عمى مدتػػ قاعجة  اإلداريةفع بالسحاكع كبالسقابل احت

، معشى ذلظ ازدكاجية ـيكمية في قاعجة التشطيع القزائي: كجػد محاكع إدارية إلى  اليـخ
 .1جانب محاكع عادية )مجنية كتجارية...(

عميا بحلظ كقع الخمط بيغ نطاميغ قزائييغ، كحجة القزاء عمى مدتػػ الجرجة ال  
مغ  اإلدارية(، كازدكاجية القزاء عمى مدتػػ الجرجة الجنيا )السحاكع األعمى)السجمذ 

مسثبل  اإلدارؼ لكغ ما ال ججؿ ؼيو أفا القزاء ؛ جية، كالسحاكع العادية مغ جية أخخػ(
 بالسحاكع اإلدارية لع يعج مدتقبلا كميا في جسيع مخاحل التقاضي.

 65/978 األمخخ نطاـ كحجة القزاء كالقانػف، صجر ي الجدائفي خصػة ثانية نحػ تبشا   
الستزسغ التشطيع القزائي في الجدائخ؛ كىي السخحمة التي  6915نػفسبخ  61بتاريخ 

ت السادة الخامدة مشو عمى ؛ 2القزائي أك إصبلح العجالة اإلصبلحسسيت بعيج  كلقج نرا
كسا تشقل إلى السحاكع اختراصات  يةاإلدار تشقل إلى السجالذ القزائية اختراصات السحاكع "  أناو:

 .3"مجالذ العسال والسدتخجميغ

صخاحة إلى تبشاي التشطيع القزائي الجدائخؼ لشطاـ كحجة القزاء،  ىحه السادة تػحي 

                                                             
 .60السخجع الدابق، ص :هللا عصاء بػحسيجة -1
 .66السخجع الدابق، ص  :بغ جمػل مرصفى -2
، 91 عجدالستزسغ التشطيع القزائي، ج.ر،  6915نػفسبخ 61السؤرخ في  65/278رقع  األمخمغ  05السادة  -3

 الجدائخ.
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؛ إذ 1السجنية اإلجخاءاتالستزسغ قانػف  66/154 األمخكالحؼ تعا تأكيجه فعبل مغ خبلؿ 
دت السادة  مجمدا في كافة التخاب الػششي،  65قزائية بعجد السجالذ ال مشو األكلىحجا

 ،في ثبلثة مجالذ قزائية فقط ) الجدائخ، كىخاف كقدشصيشة( اإلداريةكقج حرخت الغخفة 
التي كانت مغ اختراص  اإلداريةكالتي أسشجت إلييا ميسة الفرل في السشازعات 

، األعمىبالسجمذ  اإلداريةعمى أف يكػف االستئشاؼ أماـ الغخفة  سابقا، اإلداريةالسحاكع 
ت عميو السادة   مغ ىحا القانػف. 277كىػ ما نرا

إلى غاية سشة  اإلداريةلمفرل في السشازعات  اإلداريةضمات الجدائخ تعسل بشطاـ الغخؼ   
6991. 

  :6996التنظٌم المضائً ابتداء من سنة  -ثالثا

لشاحية الذكمية، مغ ا األقلبعج تبشي الجدائخ لشطاـ كحجة القزاء الستفق عميو عمى   
ة بالشطخ كالفرل في السشازعات  اإلداريةكاعتساد نطاـ الغخؼ  كجية قزائية مخترا

ضسغ ـيكل القزاء العادؼ، عاد السذخاع الجدائخؼ إلى تبشاي نطاـ القزاء اإلدارية 
، كىي الدشة التي أحجثت تغييخا حاسسا بالشدبة 6991السددكج، كذلظ بجاية مغ سشة 

الجدائخؼ، كإف كاف ىحا التغييخ في بجايتو مجخد تغييخ نطخؼ لع يجخل  لمتشطيع القزائي
، الدشة التي أنذئ فييا مجمذ الجكلة عمى رأس الشطاـ 6994حياد التصبيق إالا في سشة 

 القزائي اإلدارؼ.

ىيئات قزائية ججيجة كعمى رأسيا مجمذ  6991استحجث إذف التعجيل الجستػرؼ لدشة   
ت السادة الجكلة؛ كذلظ في البا في فقختيا  656ب الخاص بالدمصة القزائية؛ إذ نرا

كقج ، 2"الجيات القزائية اإلدارية ألعساليؤس ذ مجمذ الجولة كييئة مقػمة الثانية عمى:" 
ت قبل ذلظ في الفقخة  عمى كجػد السحكسة العميا عمى رأس اليـخ القزائي  األكلىنرا

                                                             
 اإلجخاءاتـ الستزسغ قانػف 6911يػنيػ  74ق السػافق ؿ: 6341عاـ  صفخ 64السؤرخ في  658/ 11رقع  األمخ -1

 ، الجدائخ.80عجدالسجنية، ج.ر، 
2
 .6991مغ دستػر  152السادة  - 
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مة   العادية. الجيات القزائية ألعساؿالعادؼ كييئة مقػا

ج تبشاي الجدائخ لشطاـ االزدكاجية القزائية بسقتزى التعجيل الجستػرؼ لدشة  ما   يؤكا
؛ حيث 6999ىػ خصاب رئيذ الجسيػرية بسشاسبة افتتاح الدشة القزائية لدشة  6991
ز حساية السػاشغ ضج   قاؿ:" س ازدواجية القزاء ويعد  إن  إقامة مجمذ الجولة يكخ 

ف السحتسل في مصات العسػمية " التعد    .1استعسال الحق  مغ شخف الد 

كلة مجسػعة كاسعة مغ االختراصات زيادة عمى تمظ  الجدائخؼ أسشج السذخاع    لسجمذ الجا
كذلظ بيجؼ تحقيق معالجة ناجعة  ؛لمسحكسة العميا اإلداريةالتي كانت مدشجة سابقا لمغخفة 

لع  6991جب التعجيل الجستػرؼ لدشة ، إالا أفا السذخاع الجدائخؼ بسػ اإلداريةلمسشازعات 
بل أكثخ  ؛يكتف بالشزا عمى تأسيذ مجمذ الجكلة كتخػيمو اختراصات قزائية كاسعة

ؿ ىحا الجياز القزائي مسارسة كضيفة ثانية كالستسثمة في كضيفة االستذارة،  مغ ذلظ خػا
كالحخيات  التي ال تقلا عغ سابقتيا أىسياة كؾيسة كدكرا في حساية الحقػؽ األخيخة ىحه 

 الفخدية كالجساعية كإرساء دكلة القانػف.

إذا كانت الػضيفة القزائية التي يسارسيا مجمذ الجكلة ذات دكر فعااؿ في بشاء دكلة ف  
، فإفا الػضيفة اإلداريةكذلظ مغ خبلؿ شابعيا العبلجي في فسا السشازعات  ؛القانػف 

 األقلجكث تمظ السشازعات أك عمى االستذارية لمسجمذ تتسياد بصابعيا الػقائي في مشع ح
 .الحجا مشيا؛ كذلظ عغ شخيق السذاركة في صشع التذخيع، إعجاده كصياغتو

 

 

                                                             
، 6999ديدسبخ  60، بتاريخ 6999ب رئيذ الجسيػرية ) لياميغ زركاؿ( بسشاسبة افتتاح الدشة القزائية لدشة خصا -1

 .66، ص 6999، الجيػاف الػششي لؤلشغاؿ التخبػية، كزارة العجؿ، الجدائخ، 55عجدنذخة القزاء، 
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 املبحث الثاين:

 اإلطار البشري واهلیكلي جمللا الدولة اجلئائري يف ممارستو للوظیفة االستشارية.

حا الجياز بذخيا عسل السذخع الجدائخؼ عشج إنذائو لسجمذ الجكلة الجدائخؼ عمى تشطيع ى  
يكميا، مغ أجل تسكيشو مغ مسارسة السياـ السشػشة بو قزائيا كاستذاريا في إشار  ـك

 ،حساية الحقػؽ كالحخيات، فقاـ السذخع بتشطيع اليياكل كالييئات السختمفة لسجمذ الجكلة
 كتبياف قػاعج سيخىا، كتحجيج التذكيمة البذخية ليحه الييئات.

زاء مجمذ الجكلة في مسارستو لسيامو إلى قدسيغ: قزاة كزاع السذخع الجدائخؼ أع 
الحكع كاالستذارة مغ جية، كقزاة الشيابة مغ جية أخخػ، دكف أف يفرل السذخع بيغ 
أعزاء التذكيمة القزائية كأعزاء التذكيمة االستذارية مخالفا في ذلظ ما ىػ معخكؼ 

ع التذكيمة االستذارية عسل مجمذ الجكلة الفخندي، مع كجػد إمكانية لتػسي في نطاـ
 (.السصمب األوللزخكرة االستعانة بحكؼ الخبخة كالتخرز لئلدالء بآرائيع االستذارية )

كمغ جية أخخػ، فإفا مجمذ الجكلة الجدائخؼ عمى غخار نطخائو، يسارس كضيفتو   
ل مغ ىيئتيغ اثشتيغ، تختمف مياـ كلا  االستذارية مغ خبلؿ تشطيع ـيكمي خاص، مذكا

ميا كىسا الجسعية العامة كالما كاحجة م السصمب ) ةجشة الجائسشيسا باختبلؼ كضع كحالة تجخا
 (.الثاني

 :األول السصمب

 لػضيفي في التذكيمة البذخية لسجمذ الجولة الجدائخي الفرل ا غياب

الحؼ أصبح يعخؼ فربل شبو كميا بيغ ميامو القزائية  ؛مجمذ الجكلة الفخندي بخبلؼ  
فيغ بيغ أعزاء مجمذ الجكلة السكما  لع يفرل السذخع الجدائخؼ  فإفا ، كميامو االستذارية

فيغ بسسارسة الػضيفة القزائية؛ لحلظ فإفا بسسارسة الػضيفة االستذارية عغ أكلئظ السكما 
عخضشا ألعزاء التذكيمة السسارسة لبلختراص االستذارؼ سيكػف عاما مع إلقاء 

 .لػضيفة االستذاريةاألكثخ إسياما في مسارسة ااألعزاء الزػء عمى 
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الفخع ) أعزاء مجمذ الجكلة حدب كضائفيع إلى قدسيغ: قزاة الحكع كاالستذارة يتػزاع  
(، كؼيسا يمي سشتػلى التعخيف الفخع الثاني) محافطة الجكلة فئة(، كقزاة الشيابة أؼ األول

 بأعزاء كلا فئة ككيؽية تعييشيع.
 :األٔل انفشع

 .فئخ لؼبح انذكى ٔاالعزشبسح

94/76مغ القانػف العزػؼ  20بالخجػع إلى نز السادة    
، فإفا فئة قزاة الحكع 1

ف مغ:  كاالستذارة لجػ مجمذ الجكلة تتكػا

 :رئٌس مجلس الدولة -أوال

إذا كاف مجمذ الجكلة الفخندي يخأسو مغ الشاحية القانػنية رئيذ مجمذ الػزراء، فإفا   
و يػجج عمى رأس الدمع الػضيفي، فكيف لسجمذ الجكلة الجدائخؼ مشح نذأتو رئيذ خاص ب

  ىي أىع صبلحياتو؟ يتع تعيغ رئيذ مجمذ الجكلة؟ كما

 :تعٌٌن رئٌس مجلس الدولة -1

؛ كىي 2مغ الجستػر 92مخسـػ رئاسي شبقا لمسادة  يعياغ رئيذ مجمذ الجدائخؼ بسػجب 
ة بحكخ الػضائف كالسياـ التي يختزا رئيذ الجسيػرية بالتعييغ في يا بسػجب مادة خاصا

  مخسـػ رئاسي.

الدالفة الحكخ تداؤال حػؿ مجػ اشتخاط صفة القاضي في الذخز  92تثيخ السادة    
ة لخامدالحؼ يتػلاى رئاسة مجمذ الجكلة؛ كىػ تداؤؿ أك إشكاؿ يطيخ بسقارنة الفقخة ا

 إلى تعييغ رئيذ خامدةفي فقختيا ال 96مغ ىحه السادة؛ إذ تذيخ السادة  ثامشةكالفقخة ال
مغ السادة ذاتيا إلى  ثامشةمجمذ الجكلة مغ قبل رئيذ الجسيػرية؛ في حيغ تذيخ الفقخة ال

 تعييغ القزاة.

                                                             
1
 .94/76مغ ؽ.ع  20السادة  - 

2
 .6991مغ دستػر  78السعجلة لمسادة  6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  92السادة  - 
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مغ الجستػر مغ قبل رئيذ  92رئيذ مجمذ الجكلة الجدائخؼ كفقا لمسادة غ يعيا   
دت السادة  ،الجسيػرية أؼ بسػجب مخسـػ رئاسي مغ القانػف العزػؼ  49كلقج حجا

78/66
شػعية في القزاء الجدائخؼ كالتي تعػد سمصة التعييغ فييا لخئيذ السشاصب ال1

الجسيػرية برفة مفخدة مغ دكف مذاركة أك استذارة أية ىيئة أخخػ، كيعجا مشرب رئيذ 
 مجمذ الجكلة مغ بيغ ىحه السشاصب الشػعية.

2و 92 تؤكج السػاد  
3ككحا السادة  ،99

سمصة تعييغ رئيذ مجمذ أفا  مغ الجستػر 101
سمصة أصيمة لخئيذ الجسيػرية دكف إمكانية مذاركتو فييا مغ قبل شخز  ىي كلةالج

الحؼ مشحو الجستػر صبلحية مسارسة  األكؿ؛آخخ أك ىيئة أخخػ حتى كإف كاف الػزيخ 
بعس السياـ بتفػيس مغ رئيذ الجسيػرية؛ بل إفا الجستػر مشع رئيذ الجسيػرية مغ 

676فقخة الثانية مغ السادة تفػيس ىحه الدمصة لغيخه كذلظ بسقتزى ال
4. 

أماا ؼيسا يخزا الفئة التي يختار مشيا رئيذ مجمذ الجكلة، أك الذخكط التي يجب تػافخىا  
د لحلظ أياة شخكط خاصة  في الذخز الحؼ يتع تعييشو ليحا السشرب، فإفا السذخاع لع يحجا

العزػؼ  في مغ سيذغل كضيفة رئيذ مجمذ الجكلة سػاء في الجستػر أك في القانػف 
لمقزاء؛ إناسا تخكت لخئيذ الجسيػرية كامل  األساسيلسجمذ الجكلة أك حتى في القانػف 

الحخية كالدمصة التقجيخية في تعييغ أؼا شخز يخاه مشاسبا لتػلاي ىحا السشرب الشاػعي 
اس  .5"سػاء كاف يشتسي إلى فئة القزاة أك الدياسييغ أك أؼا شخز آخخ" كالحدا

أساتحة القانػف مغ يخػ أف اشتخاط صفة القاضي في تعييغ رئيذ  إالا أفا ىشاؾ مغ  

                                                             
، الستزسغ القانػف 6778سبتسبخ سشة  71السػافق ؿ  6865رجب عاـ  66السؤرخ في  04/11القانػف العزػؼ  -1

 .6778، سشة 50 جدلمقزاء، ج.ر، ع األساسي
2
 .6991مغ دستػر  85السعجلة لمسادة  6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  92السادة  - 

3
 .6991مغ دستػر  87السعجلة لمسادة  6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  101السادة  - 
 .6761مغ التعجيل الجستػرؼ  2ف/101لسادة ا -4
الجدائخ، ، 76 عقخاءة حػؿ السخكد القانػني لخئيذ مجمذ الجكلة، مجمة مجمذ الجكلة الجدائخؼ،  عبج الخزاق زويشة، -5

 .73، ص6776
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في  94/76مغ القانػف العزػؼ  20مجمذ الجكلة تطيخ بذكل قاشع في نز السادة 
ت عمى جعل جسيع أعزاء مجمذ الجكلة بسا فييع رئيدو مغ  األخيخة،فقختيا  كالتي نرا

 عشج تعييشو لخئيذ مجمذ الجكلةالقزاة، كىكحا فإناو يقع عمى رئيذ الجسيػرية االلتداـ 
 .1بزخكرة اختياره مغ ضسغ سمظ أك شائفة القزاة

كشخيقتيا في تعييغ رئيذ مجمذ  ،نطسة القزائية السقارنةإذا أردنا العػدة إلى بعس األ  
الجكلة، فدشجج مثبل أفا السذخع السرخؼ كاف أكثخ كضػحا في تحجيج الذخكط الػاجب 

مغ  83تعييشو لخئاسة مجمذ الجكلة مغ خبلؿ السادة  تػافخىا في الذخز الحؼ يسكغ
 .2الجكلة السرخؼ  قانػف مجمذ

ع السرخؼ أيزا في تعييغ الخئيذ أف يكػف بقخار مغ رئيذ الجسيػرية اشتخط السذخا  
ل مغ:   كيعياغ مغ بيغ نػاب رئيذ السجمذ بعج أخح رأؼ جسعية عامة تتذكا

 رئيذ مجمذ الجكلة. - 

 لجكلة.نػاب رئيذ مجمذ ا - 

 ككبلء رئيذ مجمذ الجكلة. - 

 السدتذاريغ الحيغ شغمػا كضيفة مدتذار لسجة سشتيغ. -

إلى أفا رئيذ الجسيػرية السرخؼ يبقى غيخ ممـد بخأؼ الجسعية العامة  اإلشارةمع    
غ شخز آخخ شخط أف يكػف مغ يعيا  أفكتعييغ الذخز الحؼ اختارتو؛ ؼيجػز لو 

 .3الشػاب

، كعشج غيابو 4قانػنيا الجكلة ىػ مغ يتػلاى رئاسة مجمذ األكؿفإفا الػزيخ في فخندا،  أماا  
                                                             

 كما بعجىا. 36السخجع الدابق، ص  :عبج الخزاق زويشةانطخ:  -1
مجمذ الجكلة في الجدائخ، محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ، كمية الحقػؽ،  لخئيذالسخكد القانػني  :بػمقػاس أحسج -2

 .67، ص6768/6765، 6جامعة الجدائخ
 .66، صنفدوالسخجع : أحسج بػمقػاس -3

4
- PASCALE GONOD, le vice-président du conseil d’état ministre de la juridiction administrative, 

revue française d’études constitutionnelles et politiques, paris, novembre, 2007, p 117. 
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ضو كزيخ العجؿ الحؼ تعجا رئاستو كرئاسة الػزيخ  مجخد رئاسة شكمية؛ إذ تسارس  األكؿيعػا
الخئاسة الفعمية مغ شخؼ نائب رئيذ مجمذ الجكلة الحؼ شغل أعمى مختبة في الدمع 

 .1بة رئيذ محكسة الشقس الفخنديةلمسجمذ ككضع في نفذ مخت اإلدارؼ 

عزاء أك رؤساء الجكائخ في مجمذ أ يتع اختيار رئيذ مجمذ الجكلة الفخندي مغ بيغ   
 .2الجكلة الفخندي، كتع باقتخاح مغ كزارة العجؿ كمػافقة مجمذ الػزراء

إذ  ؛لكغ البج عميشا أف نذيخ إلى مبلحطة ىامة مغ كاقع عسل مجمذ الجكلة الجدائخؼ   
كبالخغع مغ عجـ كجػد نز صخيح في الجستػر كال في القانػف العزػؼ السشطع أناو 

د الذخكط الػاجب تػافخىا في  األساسيلسجمذ الجكلة، كال حتى في القانػف  لمقزاة يحجا
بغس الشطخ عغ الذخكط العامة  -الذخز الحؼ يتػلاى مشرب رئاسة مجمذ الجكلة

فإناو كبالعػدة إلى الػاقع العسمي كالبحث  -لخلتػلي الػضائف العميا كالجشدية، الدغ،...ا
في الديخ الحاتية لؤلشخاص الحيغ تعاقبػا عمى شغل مشرب رئاسة مجمذ الجكلة 
الجدائخؼ، نبلحع أنايع جسيعيع كانػا مغ ذكؼ الكفاءات العميا في الجكلة، كقج تجراجػا عمى 

 .3ي السجاؿ القزائيالييكل القزائي الجدائخؼ مساا أكدبيع خبخة ججيخة بالتقجيخ ف

ذ    كمغ الػاقع العسمي لسجمذ الجكلة الجدائخؼ أيزا نبلحع أناو كبالخغع مغ فرل السؤسا
مغ الجستػر بيغ الفقخة الخاصة بتعييغ رئيذ السجمذ  92الجستػرؼ الجدائخؼ في السادة 

اقع يقػؿ أفا (، إالا أفا الػ ثامشة(، كالفقخة الخاصة بتعييغ القزاة )الفقخة الالخامدة)الفقخة 
جسيع رؤساء مجمذ الجكلة مشح نذأتو كبجاية نذاشو كعسمو كانػا قزاة سابقيغ في 

                                                             
1
- Voir: ANDRÉ DELAUBADERE, Jean Claude VENEZIA, Yves GAUDEMET, op.cit, p43. 

 - JEAN PIERRE DUBOIS, op.cit, p123.  
 .510، ص6766مجمذ الجكلة، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، لبشاف،  :بج السجيج بكخعرست ع -2
 ،11/07/2018، تاريخ الجخػؿ إلى السػقع:  www.conseildetat.dzالسػقع الخسسي لسجمذ الجكلة الجدائخؼ:  -3

 اس60:70الداعة:
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 .1أك في ىيئات قزائية أخخػ  السجمذ

 :اختصاصات رئٌس مجلس الدولة الجزائري -2

عمى السياـ التي يسارسيا رئيذ مجمذ  98/01مغ القانػف العزػؼ  22تشز السادة   
 :تيكاألالجكلة الجدائخؼ، كىي 

 تسثيل السؤسدة رسسيا. - 

 الديخ عمى تصبيق نطامو السجمذ الجاخمي. -

 كرؤساء الغخؼ كرؤساء مدتذارؼ الجكلة. األقداـتػلي ميسة تػزيع السياـ عمى رؤساء  -

 .2يسارس جسيع الربلحيات السخػلة لو بسػجب الشطاـ الجاخمي لمسجمذ -

ت عمييا الس التينبلحع مغ ىحه االختراصات   أنايا ذات شابع  (ؽ.ع)مغ  22ادة نرا
    إدارؼ محس، إالا أفا اختراصات رئيذ مجمذ الجكلة ال تتػقاف عشج ىحا الحج؛ إذ

ت    مػاد القانػف العزػؼ عمى مياـ أخخػ يسكغ كصفيا بالسياـ القزائية،  بعس نرا
 كالتي تتسثل في: 

 .(ؽ.ع)مغ  32مذاركتو عزػية الغخفة السجتسعة شبقا لمسادة  - 

إعجاد ججكؿ القزايا التي تعخض عمى السجمذ عشج انعقاده كغخؼ مجتسعة شبقا  - 
 .3الدالفة الحكخ 32لمسادة 

 .(ؽ.ع)مغ  34مغ السادة  76إمكانية تخؤسو أياة غخفة عشج الزخكرة شبقا لمفقخة  - 

كالقزائية، يسارس رئيذ مجمذ الجكلة في اإلدارية ىحه االختراصات  إضافة إلى كلا 
                                                             

ء قدشصيشة، كمشرب رئيدة غخفة ، التي شغمت مشرب قاضية بسجمذ قزافخيجة أبخكانالديجة/  -نحكخ مشيع  -1
 بسجمذ الجكلة قبل تػلييا مشرب الخئاسة ؼيو .

، شغمت مشرب قاضية بسحكسة مدتغانع، ككحا رئيدة قدع بسجمذ الجكلة، لتربح سسية عبج الرادوق الديجة/ -  
 رئيدتو الحالية.

 .94/76مغ ؽ.ع  22السادة  -2
 .94/76مغ ؽ.ع  32السادة  -3
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 ئخ اختراصات كمياـ ذات صبغة استذارية؛ حيث يتػلاى:الجدا

كمذاريع  في مذاريع القػانيغ الخأؼلمسجمذ السكمفة بإبجاء  المجشة االستذاريةرئاسة  - 
 . 1األكامخ

 :مجلس الدولةرئٌس نائب  -ثانٌا

يعياغ نائب رئيذ مجمذ الجكلة في الجدائخ بشفذ شخيقة تعييغ رئيدو أؼ بسػجب   
ت عميو السادة مخسـػ رئاسي ، 04/11 لمقزاء رقع األساسيمغ القانػف  50، كىػ ما نرا

في مداعجة  األساسيةكتتسثال ميسة الشائب  ،لمقزاء األعمىكذلظ بعج استذارة السجمذ 
ة تمظ الستعمقة بتشديق كمتابعة أشغاؿ  رئيذ مجمذ الجكلة في مسارسة ميامو، خاصا

 .2الغخؼ كاألقداـ

 24ب رئيذ مجمذ الجكلة عزػا في مكتب السجمذ شبقا لمسادة عمى اعتبار أفا نائ   
، فإناو يسارس مجسػعة مغ السياـ مغ بيشيا السداىسة في إعجاد الشطاـ 94/76مغ ؽ.ع 

 .3الجاخمي لمسجمذ

مغ  30أماا بالشدبة لبلختراصات االستذارية، فإناو عمى خبلؼ ما نرت عميو السادة  
في التي مشحت لشائب الخئيذ صبلحية السذاركة قبل تعجيميا األخيخ، ك  94/76ؽ.ع 

مسارسة االختراصات االستذارية لمسجمذ باعتباره عزػا في الجسعية العامة السكمفة 
، فإفا نز ىحه السادة بعج تعجيميا لع يسشحو ىحه 4بإبجاء الخأؼ في مذاريع القػانيغ

                                                             
، 76-94، يعجؿ كيتسع القانػف العزػؼ رقع 6764مارس 8مؤرخ في  76-64انػف العزػؼ القمغ  37السادة  -1

، الرادرة بتاريخ 65، كالستعمق باختراصات مجمذ الجكلة كتشطيسو كعسمو، ج.ر، عجد 6994مايػ سشة 37السؤرخ في 
 .6764مارس 0
 .94/76مغ ؽ.ع  23السادة  -2
 .94/76مغ ؽ.ع  25السادة  -3
 .قبل تعجيميا 94/76غ ؽ.ع م 37السادة  -4
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 . 1اإلمكانية

  :رؤساء الغرف -ثالثا

 ،2لمقزاء األعمىمخسـػ رئاسي بعج استذارة السجمذ يعياغ رؤساء الغخؼ بسػجب   
؛ 27مغ خبلؿ مادتو  94/76نػف العزػؼ لقاكبالشدبة الختراصاتيع؛ فقج نزا عمييا ا

، كتحجيج القزايا غخفيع داخل كاألشغاؿإذ يتػلاى رؤساء الغخؼ ميسة تشديق العسل 
جمدات، كتدييخ مجاكالت قداـ، مع تػلاي رئاسة الالػاجب دراستيا عمى مدتػػ الغخفة كاأل

مغ ىحه السادة إمكانية تخؤس رؤساء الغخؼ لجمدات  األخيخةالغخؼ كتزيف الفقخة 
 .3األقداـ

، كبالتالي يسارسػف مجسػعة 4ىحا كيعجا رؤساء الغخؼ أيزا أعزاء في مكتب السجمذ  
، كسا يذاركػف في إعجاد تذكيمة السجمذ عشج 5مغ السياـ الشاتجة عغ ىحه العزػية

 نعقاده كغخفة مجتسعة.ا

تزاؼ إلى كلا ىحه االختراصات السػكمة إلى رؤساء الغخؼ قانػنا، اختراصات   
 .6المجشة االستذاريةأخخػ استذارية؛ كالتي تطيخ مغ خبلؿ مذاركتيع في أشغاؿ 

 :األلسامرؤساء  -رابعا 

 الدابق عخضيع األعزاءتزع تذكيمة قزاة الحكع في مجمذ الجكلة إضافة إلى   
                                                             

1
اعتبارا أن  السادة لمجستػر:"  76-64الفقخة الخامدة مغ رأؼ السجمذ الجستػرؼ بخرػص مصابقة ؽ.ع  يجاء ف - 

 السخجع الدابق.مغ القانػن العزػي تيجف إلى ححف وضيفة نائب الخئيذ مغ تذكيل المجشة االستذارية..."،  37
 .660السخجع الدابق، ص في القزاء الجدائخؼ، نطاـ مجمذ الجكلة : صاشجازية  -2

3
 .94/76مغ ؽ.ع  27السادة  - 
 .94/76مغ ؽ.ع  24السادة  -4
:" عمى 6766يػليػ  61الرادر في  11/13السعجلة كالستسسة بالقانػف العزػؼ  94/76مغ ؽ.ع  25تشز السادة  -5

ي لسجمذ الجولة والسرادقة عميو، إثارة يتػلى مكتب مجمذ الجولة عمى الخرػص: إعجاد مذخوع الشطام الجاخم
حاالت تعارض االجتياد القزائي بيغ الغخف، الديخ عمى تػحيج السرصمحات القانػنية لجى الغخف، دراسة السدائل 

 التي يعخضيا عميو رئيذ مجمذ الجولة، ..."
 .76-64السعجلة كالستسسة بالقانػف العزػؼ  94/76مغ ؽ.ع  37السادة  -6
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مجسػعة مغ السياـ؛  94/76، كقج أسشجت إلييع شبقا لمقانػف العزػؼ األقداـرؤساء 
ت السادة  تػزيع القزايا عمى القزاة التابعيغ  األقداـمشو عمى تػلاي رؤساء  28حيث نرا

ليا، ككحا رئاسة الجمدات، مع الؿياـ بسيسة إعجاد التقاريخ، كتدييخ السشاقذات 
 األعزاءمغ  األقداـمغ نفذ القانػف عمى اعتبار رؤساء  32، كتشز السادة 1كالسجاكالت

 .2السذكميغ لسجمذ الجكلة عشج انعقاد غخفو مجتسعة

في مجمذ الجكلة السيسة التي أككميا  األقداـخؤساء لتزاؼ إلى ىحه السياـ السشػشة   
ع مغ ؽ. 24باعتباره عزػا في مكتب السجمذ شبقا لمسادة  األقداـلعسيج رؤساء  السذخع

94/76. 

ال يديسػف في  األقداـالدابق ذكخىع، فإفا رؤساء  األعزاءإالا أناو كعمى خبلؼ  
كالسادة  37إذ أناو كبالخجػع إلى كلا مغ السادة  ،مسارسة الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة

تيغ بتذكيل الجسعية العامة، كالمجشة الجائسة عمى التػالي 94/76مغ ؽ.ع  38  الخاصا
فإناشا ال نجج ضسغ بعج التعجيل الخاصة بالمجشة االستذارية،  37ككحا السادة ، يلقبل التعج
 .األقداـرؤساء  اأعزائي

 :فئة المستشارٌن -خامسا

يتػزاع مدتذارك الجكلة بسجمذ الجكلة عمى قدسيغ أساسييغ ىسا: مدتذارك الجكلة في   
إلى أفا مدتذارك  ارةاإلشخجمة عادية كمدتذارك الجكلة في خجمة غيخ عادية، كتججر 

الجكلة في خجمة عادية ىع أكثخ فئات كمرالح مجمذ الجكلة عجدا ككحا فعالية، كىػ ما 
 سيتزح ؼيسا يمي:

 :مستشارو الدولة فً خدمة عادٌة -1

، يسكششا االستشتاج أفا تعييغ األخيخةمغ ؽ.ع في فقختيا  20استشادا إلى نز السادة   

                                                             
 .94/76مغ ؽ.ع  28السادة  -1
 .94/76مغ ؽ.ع  32السادة  -2
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يتع بسػجب مخسـػ رئاسي، كال يسكغ أف يكػف بغيخ ذلظ مدتذارؼ الجكلة في خجمة عادية 
أك شخيقة تعييغ ىحه الفئة في مجمذ  أسمػبكىحا يتأكج بػياب أؼ نز قانػني يذيخ إلى 

 الجكلة.

فقط مغ سمظ  األعزاءفي التعييغ ال يعشي أف يتع اختيار ىؤالء  األسمػبإالا أفا ىحا  
كالسخسـػ الخئاسي الستعمق بالتعييغ في  ،لةالتجخبة العسمية لسجمذ الجك  بل إفا  ؛القزاة

الجكلة ضسات عجدا كبيخا مغ قزاة  مدتذارؼ فئة  مجمذ الجكلة الدالف الحكخ يبيشاف أفا 
مغ  آخخيغإلى جانبيع أعزاء  أيزاسابقا(، كشسمت  اإلداريةالسحكسة العميا ) الغخفة 

الجدائخؼ في تعييغ ىؤالء كقج اعتسج السذخع  ،1خارج سمظ القزاة )أساتحة جامعييغ، كالة(
السدتذاريغ عمى أسمػب التخؾية عمى غخار نطيخه السرخؼ، كعمى خبلؼ نطيخه الفخندي؛ 

قجمية مغ بيغ الشػاب، عمى الحؼ يتع ؼيو اختيار ثمثي السدتذاريغ عغ شخيق التخؾية باأل
 . 2ةأف يكػف لمحكػمة حخياة االختيار الثمث الستبقي مغ بيغ كبار السػضفيغ في الجكل

ىي التقخيخ كاالستذارة سػاء في  األساسيةبالشدبة لربلحيات ىحه الفئة، فإفا ميستيع  
لى مذاركتيع ، باإلضافة إ3في إشار المجشة االستذارية التذكيبلت القزائية أك االستذارية

؛ بل أجازت ليع نفذ السادة في فقختيا 76-94مغ ؽ.ع  69شبقا لمسادة  في السجاكالت
 .4سة كضائف محافع الجكلة السداعجالثانية مسار 

ت عميو السادة  مغ ؽ.ع  65تزاؼ إلى ما ذكخ مغ مياـ لفئة مدتذارؼ الجكلة ما نرا
مكتب السجمذ؛ كالحؼ يعتبخ عسيج السدتذاريغ عزػا  أعزاءمغ اختراصات يسارسيا 

 مغ نفذ القانػف. 68ؼيو شبقا لمسادة 

 
                                                             

 .58: مجمذ الجكلة، السخجع الدابق، صدمحم صغيخ بعمي -1
 .664السخجع الدابق، ص نطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ،  :صاش جازية -2

3
 .76-64مغ ؽ.ع رقع  37السادة  - 
 .94/76مغ ؽ.ع  29دة السا -4
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 :فئة مستشاري الدولة فً مهمة غٌر عادٌة -2

تختمف فئة مدتذارؼ الجكلة في ميسة غيخ عادية عغ فئة السدتذاريغ في ميسة عادية  
اعتبارىع مغ سمظ القزاة مثميع مثل  أساسكالحيغ تعا تعييشيع بسػجب مخسـػ رئاسي عمى 

؛ 76-94مغ ؽ.ع  20رئيذ مجمذ الجكلة، نائبو، محافع الجكلة كمداعجيو شبقا لمسادة 
غ في ميسة غيخ عادية برفة القزاة مساا استثشاىع مغ إذ ال يتستاع فئة السدتذاري

ككحا لشفذ شخيقة كأسمػب التعييغ السشرػص عشيا  ،لمقزاء األساسيالخزػع لمقانػف 
 قانػنا بالشدبة لمقزاة. 

ت السادة   عمى أناو يتع تحجيج شخكط ككيؽية تعييغ ىحه الفئة  94/76مغ ؽ.ع  29نرا
الحؼ  03/165سادة صجر فعبل السخسـػ التشفيحؼ رقع عغ شخيق التشطيع، كتصبيقا ليحه ال

تزسغ تحجيج شخكط ككيؽيات تعييغ مدتذارؼ الجكلة في ميسة غيخ عادية لجػ مجمذ 
مغ ىحا السخسـػ فإفا اختيار ىؤالء السدتذاريغ يكػف مغ بيغ  03، كحدب السادة 1الجكلة

اط الػششي، كبالتالي التخررات البارزة ذات الكفاءة العالية في مختمف مجاالت الشذ
لمقزاء باعتبارىع ليدػا  األساسيفيع يختبصػف بعزػية السجمذ دكف أف يخزعػا لمقانػف 

مغ سمظ القزاة؛ إالا أفا ىحا السخسـػ التشفيحؼ الحؼ كاف يشتطخ مشو بياف شخيقة تعييغ 
ح الجية أك الييئة التي تتػلاى أمخ تعي يشيع، ىؤالء السدتذاريغ لع يتزساغ أؼا نزا يػضا

مشو بالشز عمى أف يتع التعييغ بشاء عمى اقتخاح مغ كزيخ العجؿ حافع  04كاكتفت السادة 
 .2مجمذ الجكلة رأؼكبعج أخح  األختاـ

الحؼ يسكغ الخجػع إليو لبياف شخيقة  ؛كفي ضل ىحا الغسػض يبقى الدشج القانػني الػحيج 
السحكػر  03/165السخسـػ مغ  02تعييغ ىحه الفئة مغ أعزاء مجمذ الجكلة ىػ السادة 

التي تشز صخاحة عمى اعتبار كضيفة مدتذار الجكلة في ميسة غيخ عادية كضيفة  أعبله؛
                                                             

غ تحجيج شخكط تعييغ مدتذارؼ الجكلة في الستزسا  6773 أفخيل 79السؤرخ في  03/165السخسـػ التشفيحؼ رقع  -1
 . 63/78/6773، الرادرة بتاريخ 61عجد ميسة غيخ عادية لجػ مجمذ لجكلة، ج.ر. 

2
 .73/615مغ السخسـػ التشفيحؼ  04السادة  - 
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لى رئيذ الجسيػرية إ؛ كبحلظ يسكغ االستشتاج أفا أمخ تعييشيع يعػد 1عميا في الجكلة
إذ جعل  ؛بسػجب مخسـػ رئاسي استشادا إلى كصف كضيفتيع بالػضيفة العميا في الجكلة

سذخع التعييغ في الػضائف السرشافة عمى أنايا كضائف عميا في الجكلة عغ شخيق مخسـػ ال
الستعماق بالتعييغ في الػضائف  99/687مغ السخسـػ الخئاسي  76رئاسي شبقا لمسادة 

 .2السجنية كالعدكخية لمجكلة

ء جعمت تعييغ ىؤال 03/165مغ السخسـػ التشفيحؼ  03إلى أفا السادة  اإلشارة تججر  
ة بثبلث سشػات قابمة لمتججيج مخاة كاحجة مغ ذكؼ  ،السدتذاريغ يكػف لفتخة مؤقتة محجدا

 .3كاالقترادية كالتجارية كالسالية اإلداريةكالعمـػ  ،الخبخة كاالختراص في السجاؿ القانػني

أماا عغ صبلحيات فئة مدتذارؼ الجكلة في ميسة غيخ عادية، فإنايا تقترخ فقط عمى  
 مسارسة الشذاط االستذارؼ لسجمذ الجكلة دكف االختراص القزائي لو. السداىسة في

يعتبخ ىؤالء السدتذاريغ مقخريغ في  94/76مغ ؽ.ع  3/ؼ69كاستشادا لشز السادة     
 التذكيبلت ذات الصابع االستذارؼ، كيذاركػف في السجاكالت.

 انفشع انثبَٙ:

 فئخ يذبفظٙ انذٔنخ )لؼبح انُٛبثخ(.

ة قزاة الحكع كاالستذارة الدابق عخضيا، تزع التذكيمة البذخية لسجمذ إلى جانب فئ   
الجكلة الجدائخؼ فئة أخخػ ال تقل أىسية كفعالية عغ سابقتيا، كىي فئة محافطة الجكلة 

، كؼيسا يمي سشعخؼ 4التي يتخأسيا محافع الجكلة الحؼ يذخؼ كيديخ عمى حدغ سيخىا
 .ابيحه الفئة، كنبيغ تذكيمتيا كاختراصاتي

                                                             
1
 .73/615مغ السخسـػ التشفيحؼ  02السادة  - 
 كالعدكخيةالستعمق بالتعييغ في الػضائف السجنية  6999اكتػبخ 60لسؤرخ في ا 99/240السخسـػ الخئاسي رقع  -2

 .6999أكتػبخ  36، الرادرة بتاريخ 01 جدلمجكلة، ج.ر.ع
3
 .73/615مغ السخسـػ  03السادة  - 
، مجمة ، مكانتو كدكره"اإلداريةمجمذ الجكلة كالسحاكع  لجػ نطاـ محافع الجكلة" :بػصػفمػسى أكثخ:  انطخ -4

 .88-30، ص ص 6773، 78 عذ الجكلة، مجم
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 :نظام محافظ الدولة نشأةلمحة عن  -أوال

يعػد أصل نطاـ محافع الجكلة لجػ مجمذ الجكلة إلى الشطاـ القزائي الفخندي؛ بل إناو   
يعتبخ مغ خرػصيات نطاـ مجمذ الجكلة في فخندا؛ كقج لعب دكرا كبيخا في تصػر 

 .1الشطاـ القزائي اإلدارؼ الفخندي

فإفا فئة محافطي الجكلة لجػ مجمذ الجكلة  ؛الجدائخؼ أماا بالشدبة لمشطاـ القزائي   
الجدائخؼ تعتبخ نطاما ججيجا، تعا استحجاثو بعج تبشاي السذخع الجدائخؼ لشطاـ االزدكاجية 

ت السادة  عمى إنذاء مخكد  (ؽ.ع)مغ  15القزائية كمغ ثعا إنذاء مجمذ الجكلة؛ إذ نرا
 .2اعجة محافطي الجكلة السداعجيغمحافع الجكلة حتى يقـػ بجكر الشيابة العامة بسد

أخحت ىيئة محافطي الجكلة لجػ مجمذ الجكلة صفة الشيابة العامة مغ خبلؿ نز    
ت عمى:" 94/76مغ ؽ.ع  61السادة  يسارس محافظ الجولة ومحافطػ الجولة التي نرا

 .3..."السداعجون ميسة الشيابة العامة في القزايا ذات الصابع القزائي واالستذاري 

 .ٌا: تشكٌلة فئة محافظً الدولة وطرٌمة تعٌٌن أعضائهاثان

ل ىيئة محافطي الجكلة لجػ مجمذ الجكلة الجدائخؼ   مغ ؽ.ع  20شبقا لمسادة  تتذكا
مغ محافع الجكلة كمحافطي الجكلة السداعجيغ  98/187كالسخسـػ الخئاسي  94/76

 )كعجدىع تدعة(.

د القانػف شخكط يتع تعييغ محافع الجكلة باعتباره قاض بسػجب مخ   سـػ رئاسي كلع يحجا
ة لحلظ كال إجخاءات معيشة كمتسيدة كبشفذ الصخيقة يتع تعييغ محافطي الجكلة  ،4خاصا

السداعجيغ أؼ بسػجب مخسـػ رئاسي باعتبارىع مغ صشف القزاة، كمشو فيع يخزعػف 
ػرة السحك 94/76مغ ؽ.ع  20مغ السادة  األخيخةلمقزاء شبقا لمفقخة  األساسيلمقانػف 

                                                             
 .666السخجع الدابق، صنطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ،  ة:صاش جازي -1

2
 .94/76مغ ؽ.ع  15السادة  - 
 .6766يػليػ  61الرادر في  66/63الستسسة بالقانػف العزػؼ  94/76مغ ؽ.ع  26السادة  -3
 .56ابق، صمجمذ الجكلة، السخجع الد :دمحم صغيخ بعمي -4
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سابقا مثميع مثل باقي أعزاء التذكيمة البذخية لسجمذ الجكلة باستثشاء مدتذارك الجكلة 
 .1في ميسة غيخ عادية

 :صالحٌات محافظً الدولة بمجلس الدولة -ثالثا

دىا القانػف العزػؼ   ، 94/76يسارس محافطػ الجكلة مجسػعة مغ السياـ التي حجا
 :كاألتيك السجاؿ االستذارؼ، كىػ ما سيتازح كالتي تشجرج إماا في السجاؿ القزائي أ

 :اختصاصات محافظً الدولة فً المجال المضائً - 1 

جكلة لمغ محافع الجكلة كمحافطي ا مغ ؽ.ع لسجمذ الجكلة لكلا  26أناشت السادة  
كالتي مغ  ؛السداعجيغ مسارسة ميسة قزائية أساسية كالستسثمة في ميسة الشيابة العامة

فطة الجكلة بالسجمذ صبلحية تقجيع السحكخات الكتابية كشخح السبلحطات خبلليا يسمظ محا
 .2الذفػية

يحزخ محافع الجكلة جمدات تذكيمة مجمذ الجكلة كغخفة مجتسعة كيقجـ محكخاتو شبقا  
إالا اعتبخ الحكع باشبل، ك مغ ؽ.ع، بل كيعتبخ حزػره ضخكريا لتقجيع شمباتو  32لمسادة 

يجب أن يذار في أحكام " :جاء فييا مغ ؽ.إ.ـ.إ عمى 900 السادةىػ ما يتأكج مغ نز ك 
 .3"السحكسة اإلدارية إلى شمبات محافظ الجولة ومالحطاتو والخد عمييا

يعتبخ مشح السذخع الجدائخؼ ألعزاء محافطة الجكلة بسجمذ الجكلة صبلحية مسارسة   
كذلظ  ؛الشيابة العامةدكر الشيابة العامة بسثابة مشحيع استقبلال مساثبل الستقبلؿ أعزاء 

ل كإبجاء السبلحطات الذفػياة؛ كتعجا ىحه األخيخة )سمصة التجخال  مغ خبلؿ سمصة التجخا
أف  اإلداريةالقزائية  اإلجخاءاتألفا األصل في  ؛الذفػياة( ميدة يتستاع بيا محافطػ الجكلة
بلؿ ىحه ؛ لحلظ يتعياغ عمى محافطي الجكلة استغ4تكػف كتابية في جسيع مخاحل الجعػػ 

                                                             
1
 .94/76مغ ؽ.ع  20السادة  - 

2
 .94/76مغ ؽ.ع  26السادة  - 

3
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 900السادة  - 

4
- CHARLES DEBBASCH: Contentieux administratif, op. cit, p17. 
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السيدة كالخاصياة، كعجـ االكتفاء بسجخد تقجيع الصمبات كتابيا، كسا كاف عميو الحاؿ بالشدبة 
خح العشاية أبل البج مغ  ؛بالسحكسة العميا اإلداريةلمشيابة العامة عمى مدتػػ الغخفة 

 البلزمة كبحؿ الجيج في البحث كالتحميل مغ أجل إبجاء الخأؼ القانػني األمثل كالسحايج
سػاء في السحكخات السكتػبة أك السبلحطات كالذخكحات التي تعخض شفاىة؛ كلا ذلظ 

ة يكػف مغ أجل الػصػؿ إلى تحقيق فعالية الخقابة القزائية عمى أعساؿ اإلدارة، خاصا 
بل لمقانػف في الجعػػ كليذ مسثبل ثبالشطخ إلى مكانة كمخكد محافع الجكلة باعتباره مس

، كىػ في ذلظ ألحج يتستاع بكامل الحخياة في تقجيع شمباتو السكتػبة كمبلحطاتو  الخرـػ
 الذفػياة.

إالا أفا الػاقع العسمي لسجمذ الجكلة الجدائخؼ يطيخ غيخ ذلظ؛ إذ أفا دكر محافع الجكلة   
عمى مدتػػ مجمذ الجكلة الجدائخؼ مازاؿ محتفطا بالصابع الحؼ كاف يسياد الشيابة العامة 

 إذ يقترخ عمى تقجيع التساسات مخترخة دكف أؼا  ؛لسحكسة العميابا اإلداريةلجػ الغخفة 
عخض فقيي أك تحميل لمػقائع السصخكحة لمجراسة، كىػ ماال يتفق أبجا مع خرػصية 

 .1القائع عمى االجتياد القزائي كسرجر أساسي لمقاعجة القانػنية اإلدارؼ القانػف 

الجاكر السشاط بيع، كفعاليتو  أىسياة مغ أجل ذلظ يتعياغ عمى ىيئة محافطي الجكلة إدراؾ   
لى إفي تحقيق دكلة القانػف؛ إذ أفا مشح ىؤالء األعزاء دكر الشيابة العاماة كاف بالشطخ 

خرػصية القزاء اإلدارؼ كمخاعاة لسقتزيات الرالح العاـ، كيذيخ ىشا إلى أفا دكر 
ا االختبلؼ مغ محافع الجكلة بالسجمذ يختمف عغ دكر عزػ الشيابة العامة، كيطيخ ىح

ة نػاحي، لعلا أىسايا:  عجا

سل عغ شخيق االدعاء عتعتبخ الشيابة العاماة شخفا أصمياا في الشداع أك الجعػػ، فت -6
لمخرـػ مغ حقػؽ كتتحسال ما عمييع مغ التدامات، كيتختاب عمى ذلظ عجـ  ماكيكػف ليا 

ل محافع الجكلة إلبجاء رأيو في كلا ا ىا؛ في حيغ يتجخا لقزايا السعخكضة عمى جػاز ردا
                                                             

1
 كما بعجىا. 669الجدائخؼ، السخجع الدابق، ص زاءنطاـ مجمذ الجكلة في الق صاش:جازية راجع:  - 
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مجمذ الجكلة سػاء عغ شخيق السحكخات الكتابية أك السبلحطات الذفػياة دكف أف يعتبخ 
ه متى تػافخت إحجػ أسباب الخد القانػنية.  شخفا في الجعػػ، كبالتالي يجػز ردا

يعتبخ حزػر محافع الجكلة في جسيع الجعػػ اإلدارية أمخا ضخكريا باعتباره مسثبل  -6
كإالا كاف الحكع باشبل، عمى خبلؼ الشيابة العامة التي قج يكػف  ؛لسحافطيغلييئة ا

حزػرىا إلداميا في بعس القزايا كجػازيا في قزايا أخخػ، كقج يكػف كصخؼ مشزع 
 .1مغ ؽ.إ.ـ.إ 650ك 651السادتيغ  ألحكاـشبقا 

فا السذخاع مع ىحا االختبلؼ السػجػد بيغ نطاـ محافع الجكلة كنطاـ الشيابة العامة، فإ 
إالا أناو لع يتاخح  ؛العامة لييئة محافطي الجكلة الشيابةالجدائخؼ كإف كاف قج أككل دكر 

تشطيع  دخصػة ججيخة لتشطيع ىحا الجكر الياـ؛ إذ لع يرجر أؼا نزا قانػني أك الئحي يحج
ة مع غسػض  التي تزسشيا القانػف  األحكاـالشيابة العامة لجػ مجمذ الجكلة خاصا

 .2لسجمذ الجكلة في ىحه السدألة الجاخمي

تبقى ميساة محافع الجكلة تػصف بالجكر الفعااؿ في السشازعة اإلدارية، كىػ ما يتعياغ   
 عمى ىيئة السحافطيغ إدراكو حتاى يربح مسثبل قانػنيا فعميا لمقزاء اإلدارؼ.

 :االختصاصات االستشارٌة لمحافظة الدولة بمجلس الدولة -2

لسحافع الجكلة كمحافطي الجكلة السداعجيغ ميسة  94/76مغ ؽ.ع  26أسشجت السادة   
، مع تقجيع السحكخات الكتابية كشخح 3الشيابة العامة في السجاؿ االستذارؼ أيزا

يعتبخ محافع الجكلة عزػا في  94/76مغ ؽ.ع  37السبلحطات الذفػية. كحدب السادة 
كىػ أيزا عزػا في يع القػانيغ، الجسعية العامة لمسجمذ السكمفة بإبجاء الخأؼ في مذار 

                                                             
1
 مغ ؽ.إ.ـ.إ. 257كالسادة  256السادة  - 
ه في تفعيل القزاء ر راجع أكثخ حػؿ نذأة نطاـ محافع الجكلة، صبلحياتو كتسييده عغ نطاـ الشيابة العامة، كدك  -2

 : اإلدارؼ 
 .637-669الجدائخؼ، السخجع الدابق، ص ص  زاءالقة في ل: نطاـ مجمذ الجك صاش جازية - 

3
 .94/76مغ ؽ.ع  26السادة  - 
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 السحكػرة سمفا. 37المجشة االستذارية بعج تعجيل السادة 

لكغ ما يؤخح عمى الجكر االستذارؼ لسحافع الجكلة لجػ مجمذ الجكلة الجدائخؼ أفا   
د بجقاة ىحا الجكر ال في السادة  الدالف ذكخه  98/261مغ السخسـػ رقع  07السذخاع لع يحجا

بالشز عمى كجػب إرساؿ  األخيخالجاخمي لسجمذ الجكلة، بل اكتفى ىحا  كال في الشطاـ
ندخة مغ عشاصخ السمف إلى محافع الجكلة الحؼ يعياغ أحج مداعجيو، يكماف بستابعة 

 كتقجيع السبلحطات السكتػبة. اإلجخاءات

يبقى التداؤؿ مصخكحا حػؿ مجػ احتياج االختراص االستذارؼ لسجمذ الجكلة لػجػد   
الجكلة؛ عمى اعتبار عجـ كجػد قزايا أك مشازعات إدارية أماـ التذكيمة  محافع

االستذارية؛ بل ىي عبارة عغ مذاريع قػانيغ يبجؼ فييا السجمذ رأيو كفقا إلجخاءات 
 .مشرػص عشيا قانػنا

 :االختصاصات اإلدارٌة لرئٌس هٌئة محافظً الدولة-3

ت السادة    ع الجكلة نائبا لخئيذ مكتب عمى اعتبار محاف 94/76 مغ ؽ.ع 24نرا
ت عمييا 1السجمذ ، كمشو فيػ يسارس مجسػعة مغ السياـ ذات الربغة اإلدارية كالتي نرا
الدالفة الحكخ، ؼيذارؾ في إعجاد مذخكع الشطاـ الجاخمي لسجمذ الجكلة  25السادة 

كيسارس الدمصة الدمسية عمى  ،2مسجمذل الحدغكسا يديخ عمى الديخ  ،كالسرادقة عميو
زاة محافطة الجكلة كالسػضفيغ التابعيغ لمسحافطة، كيخأس مكتب السداعجة القزائية أك ق

 .3يفػض أحج مداعجيو لحلظ، كسا يذخؼ عمى أمانة السحافطة

إلى جانب الفئات التي تعا عخضيا، فإفا مسارسة الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة   
مغ ؽ.ع  39، ك30 ادتيغمشحت السذ الجدائخؼ اقتزت مذاركة الػزراء في ىحه السيسة؛ إ

                                                             
1
 .94/76مغ ؽ.ع  24دة السا - 

2
 .94/76مغ ؽ.ع  26السادة  - 
 .633السخجع الدابق، ص نطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ،  :صاش جازية -3
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ػزراء إمكانية الحزػر بأنفديع أك ال 94/76السعجؿ كالستسع لمقانػف العزػؼ  64/76
رة لمفرل في القزايا التابعة  المجشة االستذاريةبتعييغ مغ يسثميع في جمدات  السخرا

خكدية، ، كيكػف تعييشيع مغ بيغ أصحاب الػضائف العميا بختبة مجيخ إدارة م1لقصاعاتيع
 .)كالحؼ سشأتي عمى تػضيحو الحقا( 2عمى األقل 

نذيخ إلى أفا مسثمػ الػزارة عمى خبلؼ مدتذارؼ الجكلة في ميسة غيخ عادية ليدػا   
أعزاء في السجمذ، كإناسا ىع مجخد مشجكبيغ أمامو يدتسجكف سمصاتيع مغ مخسـػ 

 .3ة لسجمذ الجكلة"تعييشيع" كأفا ىؤالء ال يقػمػف بأؼا عسل في األقداـ القزائي

 السصمب الثاني:

 التشطيع الييكمي لسجمذ الجولة الجدائخي في اختراصو االستذاري 

يقرج بالتشطيع الييكمي لسجمذ الجكلة عشج مسارستو لػضيفتو االستذارية تمظ التقديسات   
أك الييئات السكمفة بسسارسة كضيفة االستذارة كالتي تكػف عادة في شكل غخؼ أك أقداـ 

لجاف...كتختمف اليياكل االستذارية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ عغ ـياكمو القزائية؛ إذ أك 
يسارس مجمذ الجكلة اختراصاتو االستذارية مغ خبلؿ تذكيمتيغ أساسيتيغ تتسثبلف في 

 األحػاؿ( كالمجشة الجائسة في األولالفخع ) العادية األحػاؿكل مغ الجسعية العامة في 
، ككحا 94/76(، كىػ ما أكجتو نرػص القانػف العزػؼ ثانيالفخع الاالستثشائية )

د  94/616السخسـػ التشفيحؼ  ككيؽياتيا في السجاؿ االستذارؼ  لؤلشكاؿ كاإلجخاءاتالسحجا
بالقانػف العزػؼ  94/76كلكغ ىحا قبل تعجيل القانػف العزػؼ ، 4أماـ مجمذ الجكلة

بتذكيمة كاحجة ىي المجشة  الحؼ استبجؿ تذكيمتي مجمذ الجكلة الدالفتيغ ؛64/76

                                                             
 .64/76مغ ؽ.ع  39و 37السادة  -1

2
 .64/76مغ ؽ.ع  39السادة  - 
 .660السخجع الدابق، ص نطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ، :صاش جازية -3
كاإلجخاءات ككيؽياتيا في السجاؿ االستذارؼ أماـ  األشكاؿػ يحجد  6994 أكت 69السؤرخ في  94/616لسخسـػ ا -4

 .6994لدشة  18 جدمجمذ الجكلة، ج.ر، ع
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  .(الفخع الثالث) االستذارية

شا في عخضشا لمتشطيع الييكمي لسجمذ الجكلة الجدائخؼ في اختراصو ييسا كما   
 ىحه األخيخةيل تزع فمييئات االستذارية، ل غمياالستذارؼ ىػ معخفة األعزاء السذكا 

 ص القزائي ؼيوفة بسسارسة االخترايختمفػف عغ أعزاء الييئات السكما أعزاء 
د تغييخ شكمي في االختراص لكغ بشفذ  كإذا كاف األمخ  ؟األعزاء)القزاة( أـ ىػ مجخا

 ذلظ يؤثخ عمى فعالية الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة؟كحلظ فيل 
 :األٔل انفشع

 انؼبيخ كٓٛئخ اعزشبسٚخ ػبدٚخ نذٖ يجهظ انذٔنخ. انجًؼٛخ

مة مجمذ الجكلة عشج أدائو لػضيفتو االستذارية، تعتبخ الجسعية العامة أىع صػرة لتذكي  
سػاء لجػ مجمذ الجكلة الجدائخؼ أك نطيخه الفخندي؛ الحؼ يعتبخ مثاال يحتحػ بو خاصة 

حو ؼيسا يمي:  ؼيسا أعصاه مغ ؾيسة كأىسياة لمسجاؿ االستذارؼ، كىػ ما سشػضا

 :الجمعٌة العامة لدى مجلس الدولة الجزائري -أوال

العامة الييئة األكلى التي تقـػ بالػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة  تعتبخ الجسعية  
قبل تعجيمو بالقانػف  76-94كىحا في ضلا القانػف العزػؼ  العادية األحػاؿالجدائخؼ في 

 العامةية ، كيسكغ القػؿ أفا السذخع الجدائخؼ قج تبشاى صػرة الجسع64/76العزػؼ 
    يتزح الحقا(.س العادية لسجمذ الجكلة الفخندي )كسا

 :التشكٌلة والتعٌٌن -1 

 1مغ: 94/76مغ ؽ.ع  37تتذكل الجسعية العامة لسجمذ الجكلة الجدائخؼ حدب السادة  

 رئيذ مجمذ الجكلة كخئيذ لمجسعية العامة. -6

 نائب الخئيذ. -6

 محافع الجكلة. -3
                                                             

1
 .94/76مغ ؽ.ع  37السادة  - 
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 رؤساء الغخؼ. -8

 خسدة مغ مدتذارؼ الجكلة. -5

ة أك أف يعيا  ،اركػا بأنفديعكسا يسكغ لمػزراء أف يذ  شػا مغ يسثميع في الجمدات الخاصا
، عمى أف يتعا تعييغ ىؤالء السسثميغ مغ بيغ أصحاب 1بالقزايا التابعة لقصاعاتيع

؛ كبحلظ حخص السذخع الجدائخؼ عمى 2الػضائف العميا بختبة مجيخ إدارة مخكدية عمى األقل
ػف الحكػمة مساا سيشعكذ إيجابيا عمى فخض مدتػػ معياغ بالشدبة لؤلشخاص الحيغ يسثم

 .3مدتػػ مشاقذات كأعساؿ مجمذ الجكلة

ع مغ تخكيبة   مغ خبلؿ التذكيمة السحكػرة أعبله، نبلحع أفا السذخع الجدائخؼ قج كسا
مجمذ الجكلة في شكل الجسعية العامة؛ إذ أناو لع يكتف بؿيادة أركاف مجمذ الجكلة 

، ككمايع أصحاب (و، كمحافع الجكلة، كرؤساء الغخؼ)رئيذ السجمذ، كنائب كالستسثمة في
خبخة كاختراص؛ بل أشخؾ إلى جانبيع خسدة مدتذاريغ، كسا سسح لمػزيخ السعشي أك 

الجاعية لتقجيع  األسبابمسثمو حزػر جمدات السشاقذة كمشحيع بحلظ فخصة تػضيح 
 مذخكع القانػف.

كلة كبالتالي مداعجتيع في في حؿيقتو ؼيو تشػيخ ألعزاء مجمذ الج األمخإفا ىحا  
ميستيع؛ إذ أنايع كقبل دخػليع في مخحمة السشاقذة كقبل ترػيتيع عمى الشز محل 

 االستذارة يدسعػف كجية نطخ القصاع السعشي بالشز.

يعتبخ حزػر الحكػمة أك مسثبل عشيا جمدات مجمذ الجكلة شبييا بحزػره جمدات  
مسثل الحكػمة بعسل كاحج كىػ نقل إرادة  البخلساف بغخفتيو، فأثشاء ىحه الجمدة يقـػ

                                                             
 .37مغ السادة  3الفقخة  -1
 .6766يػليػ  61الرادر في  66/63السعجلة بالقانػف العزػؼ  94/76مغ ؽ.ع  39السادة  -2
 اإلجخاءاتمعجلة شبقا لقانػف  ،76ط  -دراسة كصؽية تحميمية مقارنة -لقزاء اإلدارؼ في الجدائخا :عسار بػضياف -3

 . 655، ص6774السجنية كاإلدارية، دار جدػر لمشذخ كالتػزيع، الجدائخ، 
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 .1بالشدبة لمجشة الجائسة األمخالحكػمة لجسيع أعزاء الجسعية العامة، كنفذ 

 :مهام الجمعٌة العامة -2

 94/76مغ ؽ.ع  36تختزا الجسعية العامة لجػ مجمذ الجكلة الجدائخؼ شبقا لمسادة  
 كاألكضاعقبل الحكػمة في الحاالت مة ليا مغ بإبجاء رأييا في مذاريع القػانيغ السقجا 

الحاضخيغ، كفي حالة التعادؿ يخجاح  أصػات األعزاءكتتخح مجاكالتيا بأغمبية  ،العادية
 .2صػت الخئيذ

 :الجمعٌة العامة لمجلس الدولة الفرنسً -ثانٌا

تتخح الجسعية العامة لسجمذ الجكلة الفخندي إحجػ الرػرتيغ: الجسعية السػسعة التي  
دا مغ تزع كل أع زاء مجمذ الجكلة الفخندي، أك الجسعية العادية التي تزع عجدا محجا

 أعزاء مجمذ الجكلة.

 :( l’assemblée générale ordinaire)انجًؼٛخ انؼبيخ انؼبدٚخ  -1 

ل الجسعية العاماة العادية لسجمذ الجكلة الفخندي مغ:  تتذكا

 نائب رئيذ مجمذ الجكلة. -

 الدتة. األقداـرؤساء  -

 مدتذارا مغ القدع القزائي. 66 -

مغ السدتذاريغ  األقل، كيكػف ثمثيغ مشيع عمى األقداـ اإلداريةمدتذارا مغ  66 -
 .3العادييغ

تجتسع ىحه الجسعية مخاة كل أسبػع، كتعخض عمييا ليذ فقط مذخكعات القػانيغ؛ بل   
خ السختز أك مغ إلى ما قج يحاؿ إلييا مغ الػزي باإلضافةكمذخكعات السخاسيع،  كاألكامخ

                                                             
 .655، ص الدابقلسخجع ا، -دراسة كصؽية تحميمية مقارنة -لقزاء اإلدارؼ في الجدائخا :عسار بػضياف -1
ر  41السادة  -2  .94/76مغ ؽ.ع  3مكخا

3
 - Article  123-20 du code de justice administrative. 
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ة   .1نائب رئيذ مجمذ الجكلة، أك رئيذ أحج أقداـ السجمذ السخترا

يدتصيع أعزاء السجمذ حزػر اجتساعات الجسعية العامة العادية دكف أف يكػف ليع  
 .2حق الترػيت في السجاكالت ماعجا مغ يكػف مشيع مقخرا في السػضػع السعخكض عمييا

الجكلة الفخندي الجرجة الثانية لفحز مذاريع القػانيغ ل الجسعية العامة لجػ مجمذ تسثا  
 . -كالتي ال تػجج في نطاـ مجمذ الجكلة الجدائخؼ  -األقداـفي الحاالت العادية بعج 

 :(L’assemblée générale plénière)ؼخ انجًؼٛخ انؼبيخ انًٕع   -2

عة؛ سسيت ىحه التذكيمة مغ مجمذ الجكلة الفخندي في اختراصو االستذارؼ بال   سػسا
 فا القانػف جعميا تزعا جلا أعزاء مجمذ الجكلة الفخندي تقخيبا، فيي تزعا كلا مغ:أل

 نائب الخئيذ. -

 الدتة. األقداـرؤساء  -

 جسيع مدتذارؼ الجكلة. -

عة  كلكغ دكف أف  ،كسا يسكغ لمشػاب كالسشجكبيغ حزػر اجتساعات الجسعية العامة السػسا
 .التيكػف ليع حق الترػيت في السجاك 

عة ليذ   تججر اإلشارة إلى أفا الجسعية العامة لسجمذ الجكلة الفخندي في صػرتيا السػسا
ليا اختراص تشفخد بو سػػ اختيار أعزاء مجمذ الجكلة في حالة شغػر مكاف عزػ 
عة بكامل ىيئاتيا لتختار مغ  ما في السجمذ؛ إذ يتع عخض األمخ عمى الجسعية السػسا

السصمقة  كباألغمبيةكيتع االختيار عغ شخيق االقتخاع الدخاؼ،  يذغل ذلظ السشرب الذاغخ،
 .3الحاضخيغ لؤلعزاء

                                                             
1-Article 123-20 du code de justice administrative. 

فخع القانػف محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ في الحقػؽ، مجمذ الجكلة في العسمية التذخيعية،  دكر :حاكع أحسج -2
 .666ص، 6761اإلدارؼ السعسق، كمية الحقػؽ، جامعة أبي بكخ بمقايج، تمسداف، 

 .666، صنفدوالسخجع  -3
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يسكغ أف يشتقل االختراص االستذارؼ الحؼ تختز بو الجسعية العامة العادية إلى  
عة بسػجب قخار مغ نائب رئيذ مجمذ الجكلة السبشي عمى اقتخاح  ،الجسعية العامة السػسا

 .1الدتاةاألقداـ أحج رؤساء 
 انفشع انثبَٙ:

 جُخ انذائًخ كٓٛئخ اعزشبسٚخ اعزثُبئٛخ فٙ يجهظ انذٔنخ.انه   

جشة الجائسة مغ ىيئات مجمذ الجكلة االستذارية، إالا أنايا تختمف عغ الجسعية تعتبخ الما  
ح ىحا  العامة مغ حيث التذكيمة كاالختراصات كضخكؼ عسميا، كؼيسا يمي سشػضا

غ المجشة الجائسة في نطاـ مجمذ الجكلة الجدائخؼ كالمجشة االختبلؼ مع التسييد في ذلظ بي
 الجائسة في نطاـ نطيخه الفخندي نطخا لبلختبلفات الجػىخية بيشيسا.

 :جنة الدائمة فً نظام مجلس الدولة الجزائريالل   -أوال

المجشة الجائسة لجػ مجمذ الجكلة الجدائخؼ الييئة الثانية لو عشج مسارستو لػضيفتو  تعجا  
 األحػاؿستذارية؛ فإذا كانت الجسعية العامة تسارس اختراصيا االستذارؼ في اال

 االستثشائية ذات الصابع االستعجالي. األحػاؿالعادية، فإفا المجشة الجائسة تسارسو في 

 :تشكٌلتها -1 

 94/76مغ ؽ.ع  6/ؼ34ل المجشة الجائسة لسجمذ الجكلة الجدائخؼ شبقا لمسادة تتذكا  
 مغ:

 بة رئيذ غخفة.رئيذ بخت- 

 ، كذلظ بغس الشطخ عغ شبيعة مياميع.األقلأربعة مغ مدتذارؼ الجكلة عمى - 

 محافع الجكلة أك أحج مداعجيو. - 

                                                             
، 6775، مرخ، اإلسكشجريةالقزاء اإلدارؼ، مجمذ الجكلة، د.ط، دار الجامعة الججيجة،  :زيج فيسي أبػ مرصفى -1

 .36ص
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 .1الػزيخ السعشي أك مسثمو - 

كعمى عكذ تذكيمة الجسعية العامة، يبلحع عمى تذكيمة المجشة الجائسة أنايا تذكيمة  
ستعجالي لمسذاريع السعخكضة أماميا، فكماسا قلا مرغاخة كىػ أمخ يتساشى مع الصابع اال

عجد أعزاء المجشة كماسا كانت فتخة إبجاء الخأؼ قريخة كىػ ما تخمي إليو الحكػمة مغ 
 خبلؿ عخضيا لسذخكعيا عمى المجشة الجائسة بجال مغ الجسعية العامة.

جائسة صحيحة أماا بالشدبة لمشراب القانػني الػاجب تػافخه العتبار مجاكالت المجشة ال 
إلى أفا مجاكالت  94/76مغ ؽ.ع  3مكخر 41قانػنا، فإفا السذخاع قج أشار في السادة 

الحاضخيغ، كفي حالة تعادؿ األصػات يخجاح  األعزاءالمجشة تتخح بأغمبية أصػات 
 .2صػت الخئيذ مثميا مثل نطاـ الجسعية العامة

 :مهام اللجنة الدائمة -2 

مذخكع القانػف عمى المجشة الجائسة دكف الجسعية  عخض دبب الخئيدي فيال يكسغ 
في الصابع االستعجالي لمسذخكع؛ إذ قج تزصخ الحكػمة بسختمف كزاراتيا تحت  العامة

اإلسخاع، ضخؼ معياغ لتحزيخ مذخكع قانػف يعالج كضعية قانػنية ما عاجمة تقتزي 
 ذلظ القانػف كتصبيقو لتحقيق مقاصج كأغخاض معيشةا؛ إلضيار

عمى الجسعية العامة يتصمب كقتا ذك الصابع االستعجالي ألفا عخض السذخكع  كنطخا 
مساا يعيق الحكػمة عمى تحقيق مقاصجىا مغ السذخكع، خاصة أفا الحكػمة مغ جية 
أخخػ ال تدتصيع تقجيع السذخكع مباشخة لسجمذ الػزراء دكف أخح رأؼ مجمذ الجكلة كإالا 

كماو اكتفى السذخاع الجدائخؼ بعخض االستذارة عمى كاف عسميا باشبل، فإناو كمغ أجل ذلظ 
 .3خمياة أصغخ تخكيبة مغ سابقتيا )الجسعية العامة( كىي المجشة الجائسة

                                                             
1
 .94/76مغ ؽ.ع  38السادة  - 

2
 .94/76مغ ؽ.ع  3ر مكخ  41السادة  - 
 .650-655في الجدائخ، السخجع الدابق، ص ص اإلدارؼ القزاء  :عسار بػضيافانطخ أكثخ:  -3
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ت عميو السادة  األساسيكمغ ثعا فإفا االختراص    38لمجشة الجائسة حدب ما نرا
 األكؿشباو الػزيخ ىػ دراسة مذاريع القػانيغ في الحاالت االستثشائية التي ي ،السحكػرة أعبله

 عمى استعجاليا.

 :اللجنة الدائمة فً نظام مجلس الدولة الفرنسً -ثانٌا

تعػد فكخة تقديع الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة إلى ىيئات استذارية ذات  
لى مجمذ الجكلة إمخاة  ألكؿاختراص عادؼ، كأخخػ ذات اختراص استعجالي 

 ة الجائسة مثمسا ىػ ميج نذأة مجمذ الجكلة.المجش نذأةالحؼ يعتبخ ميج ؛ 1الفخندي

مختبصا بكل  األمخكاف اختراص المجشة الجائسة لجػ مجمذ الجكلة الفخندي في بادغ  
كمع بقاء  ،ما لو عبلقة بالحخب كبرفة استعجالية إلى غاية انتياء الحخب العالسية الثانية

خترة بالشطخ في مذاريع كأصبحت م بقيت الجشة ،االستعجالية بعج تمظ الفتخة األكضاع
 .2الشرػص القانػنية ذات الصابع االستعجالي

 6985جػيمية 36يعػد استحجاث أكؿ لجشة دائسة لجػ مجمذ الجكلة الفخندي إلى تاريخ  
، كؼيسا يمي سشتعخؼ عمى الستعمق بسجمذ الجكلة الفخندي 85/6074تاريخ صجكر األمخ 

 فخندي، ككحلظ مياميا كاختراصاتيا.تذكيمة المجشة الجائسة لجػ مجمذ الجكلة ال

  :تشكٌلتها -1 

 :تتذكل المجشة الجائسة لسجمذ الجكلة الفخندي مغ 

 نائب رئيذ مجمذ الجكلة . -

 نائب رئيذ قدع السالية. -

 نػاب. 71مدتذارا ك 66 -

 
                                                             

 .03السخجع الدابق، ص  :بغ جمػل مرصفى -1
2
- J-MASSOT et G.GRIARDOT: Le conseil d’État , la documentation française, Paris, 1999, p67. 
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 :مهامها -2

في جشة الجائسة صبلحية فحز مذخكعات القػانيغ كالسخاسيع ع الفخندي لما ؿ السذخا خػا  
 .1حالة االستعجاؿ، كالتي يتع قخارىا مغ شخؼ الػزيخ السختز أك الػزيخ األكؿ

)عسار بػضياؼ(  األستاذإذا كاف مغ األساتحة مغ يجعاع نطاـ المجشة الجائسة، كمشيع  
كتخػيميا صبلحية إبجاء رأييا في مذاريع القػانيغ ذات  ،الحؼ يخػ أفا كجػد المجشة الجائسة

ره الخغبة في تسكيغ الحكػمة مغ تحقيق أغخاضيا مغ  الصابع االستعجالي ىػ أمخ تبخا
، 2ضيػر التذخيع الحؼ حزختو في مجة معقػلة لسػاجية كضعية قانػنية أك لدج فخاغ ما

تخػ أفا نطاـ المجشة الجائسة االستثشائي قج يذكل خصػرة عمى فعالية  فإفا ىشاؾ أراء أخخػ 
ع في إشار قانػني محجكد كمقياج شكبل لع يشطا  إذا ،الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة

كمزسػنا، بأف يكػف معمشا عشو صخاحة في شكل نز قانػف يتعماق بكيؽية استذارة 
ئسة، عمى أف يبياغ ؼيو صخاحة ااالستعجالية أماـ المجشة الج األحػاؿمجمذ الجكلة في 

جب تػافخىا لتحقاق ىي الذخكط الػا كما ليحه المجشة،الحاالت التي تمجأ فييا الحكػمة 
 .3حالة االستعجاؿ ككحا إجخاءاتيا

كفي رأيشا فإفا ىحا الخأؼ يدتحقا الػقػؼ عشجه مغ أجل الػصػؿ إلى ضساف فعالية   
الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ؛ ىحه الػضيفة التي تحطى بأىسياة بالغة لجػ 

أىسياة ىحا الجكر في إعجاد كبشاء مجمذ الجكلة الفخندي نطخا لمػعي الدياسي كالقػمي ب
 القػانيغ الكفيمة بحساية الحقػؽ كالحخيات.

كتطيخ خصػرة ىحا اإلجخاء االستثشائي في استذارة مجمذ الجكلة الجدائخؼ مغ نػاحي  
بجءا مغ التذكيمة؛ إذ نجج الفخؽ كاضح بيغ تذكيمة المجشة الجائسة لسجمذ الجكلة عجة 

لجكلة الفخندي؛ فعمى خبلؼ القانػف الفخندي الحؼ جعل نطيختيا في مجمذ اك  الجدائخؼ 
                                                             

1
- Article 123-21 du code de justice administrative français. 

 .650القزاء اإلدارؼ في الجدائخ، السخجع الدابق، ص  :عسار بػضياف -2
3
 .03السخجع الدابق، ص  :بغ جمػل مرصفى - 
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رئاسة المجشة الجائسة مغ اختراص رئيذ مجمذ الجكلة مسثبل بشائبو؛ فإفا القانػف 
كىػ أمخ يؤخح عميو  رؤساء الغخؼ داخل السجمذ، ألحجالجدائخؼ اكتفى بجعل رئاستيا 

رية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ ألناو إف دؿا عمى شيء فإناو يجؿا عمى أفا الػضيفة االستذا
عمى األقل في ضل فتخة سخياف كدكره في عسمية التذخيع ال يحطى باألىسياة التي يدتحقايا 

، كىحا يعػد إماا إلى تداىل السذخاع الجدائخؼ، كإماا إلى عجـ إدراكو لمجكر الياـ ىحا القانػف 
يو مجمذ الجكلة بيحا االختراص في حساية الح قػؽ كالحخيات عغ الحؼ يفتخض أف يؤدا

 شخيق مخاؾبة إعجاد كصياغة القػانيغ.

السذخاع الجدائخؼ إعادة الشطخ في تشطيع الػضيفة  كاف لداما عمىمغ أجل ذلظ  
االستذارية لسجمذ الجكلة كبالخرػص في مجاليا االستذارؼ السسارس مغ قبل المجشة 

تسشع الحكػمة مغ  الجائسة؛ الحؼ يشبغي أف يقياج بحاالت كشخكط كإجخاءات قانػنية
 استغبلؿ ىحه الصخيقة االستثشائية كػسيمة لتسخيخ مذاريعيا القانػنية.

 انفشع انثبنث:

 18/02انهجُخ االعزشبسٚخ انًغزذذثخ ثًٕجت انمبٌَٕ انؼؼٕ٘ 

ة الػضيفة االستذارية التي يسارسيا مجمذ الجكلة في اإلسياـ في إدراكا مشو ألىسيا  
يخ عمى مخاؾبة تجانذ الشرػص القانػنية بلؿ الدا حساية الحقػؽ كالحخيات مغ خ

كتكامميا ككحا مصابقتيا مع السشطػمة القانػنية القائسة، كذلظ بفحز مختمف الجػانب 
 94/76القانػنية ليا، فقج أقجـ السذخع الجدائخؼ عمى إجخاء تعجيبلت لمقانػف العزػؼ 

، كىي 64/76ػؼ الستعمق باختراصات مجمذ الجكلة، كذلظ بسػجب القانػف العز
ت الػضيفة االستذارية بالتحجيج، باستحجاثيا المجشة االستذارية كبجيمة التعجيبلت التي مدا 

 لتذكيمتي مجمذ الجكلة االستذارية الدابقة. 

، كما ىي مياميا 64/76ل المجشة االستذارية السدتحجثة بالقانػف العزػؼ فسسغ تتذكا  
 مقارنة بدابقتييا؟
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 :االستشارٌة لمجلس الدولة الجزائري تشكٌلة اللجنة -أوال

إلى استبجاؿ التذكيمتيغ  64/76عسج السذخع الجدائخؼ بسػجب القانػف العزػؼ   
ت فشرا  ،االستذاريتيغ لسجمذ الجكلة الدابقتيغ بتذكيمة كاحجة ىي المجشة االستذارية

لصابع ولسسارسة اختراصاتو ذات افي فقختيا الثانية عمى:"  64/76مغ ؽ.ع  68السادة 
 .1"االستذاري، يشطع في شكل لجشة استذارية

ل المجشة االستذارية لسجمذ الجكلة حدب السادة    مغ: 64/76مغ ؽ.ع  30تتذكا

 رئيذ مجمذ الجكلة رئيدا. -

 محافع الجكلة. -

 رؤساء الغخؼ. -

 .2( مدتذارؼ الجكلة، يتع تعييشيع مغ قبل رئيذ مجمذ الجكلة3ثبلثة ) -

إمكانية مذاركة الػزراء بأنفديع أك بتعييغ مسثميغ  37لثالثة مغ السادة كأضافت الفقخة ا  
، كيتع تعييغ ىؤالء 3ليع في الجمدات السخررة لمفرل في القزايا التابعة لقصاعاتيع

مغ بيغ أصحاب الػضائف العميا بختبة مجيخ إدارة مخكدية عمى  39السسثميغ حدب السادة 
 . 4األقل

حخص السذخع الجدائخؼ عمى فخض مدتػػ معياغ  ليل عمىالذخط األخيخ د إفا ىحا 
السذاركيغ في جمدات المجشة االستذارية، كىػ ما سيداعج الحكػمة لسسثمي  بالشدبة

أعزاء مجمذ الجكلة في ميستيع في دراسة مذخكع الشز القانػني السعخكض عمييع عمى 
سيشعكذ اعو، كىػ ما اعتبار أفا مسثل الػزارة ىػ أكثخ دراية بخرػصية كاحتياجات قص

 .إيجابيا عمى مدتػػ مشاقذات كأعساؿ مجمذ الجكلة
                                                             

1
 .64/76مغ ؽ.ع  2ف/14السادة  - 

2
 .64/76مغ ؽ.ع  6/ؼ37السادة  - 

3
 6مغ ؽ.ع  3/ؼ37السادة  - 

4
 نػف.مغ نفذ القا 39السادة  - 
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نبلحع عمى تذكيمة المجشة االستذارية أنايا تقتخب كثيخا مغ تذكيمة الجسعية العامة،   
 37كاختبلفيا فقط مغ حيث غياب نائب مجمذ الجكلة الحؼ ححفت كضيفتو بسػجب السادة 

، ككحا تقميز عجد السدتذاريغ مغ 1تذاريةمغ تذكيمة المجشة االس 64/76مغ ؽ.ع 
 خسدة إلى ثبلثة.

 :جنة االستشارٌةالل   مهام -ثانٌا

تختز المجشة االستذارية بإبجاء رأييا في مذاريع القػانيغ كمذاريع األكامخ شبقا لمسادة   
 .2كذلظ تحت رئاسة رئيذ مجمذ الجكلة ،64/76مغ ؽ.ع  36
فة بجراسة القػانيغ كاألكامخ ييئة االستذارية السكما قج مياد بيغ ال 94/76إذا كاف ؽ.ع   

في الحالة العادية )الجسعية العامة( عغ تمظ التي تسارسيا في الحالة االستثشائية )المجشة 
ج الييئتاف في ىيئة كاحجة، تكما  64/76الجائسة(، فإفا ؽ.ع  ف بسسارسة السيسة كحا

التي  64/76مغ ؽ.ع  38ز السادة االستذارية في كبل الحالتيغ، كىػ ما يتأكاج مغ ن
تجرس المجشة االستذارية، في أقرخ اآلجال، مذاريع األوامخ ومذاريع القػانيغ جاءت كسا يمي:" 

 .3"في الحاالت االستثشائية التي يشبو الػزيخ األول عمى استعجاليا
إخصار تباشخ المجشة االستذارية مياميا في دراسة مذاريع القػانيغ كاألكامخ بشاء عمى   

يخفع إلييا مغ قبل األميغ العاـ لمحكػمة بعج مرادقة الحكػمة عمى تمظ السذاريع، كتكػف 
مغ القانػف  41مخفقة بجسيع العشاصخ السحتسمة، كىحا كفقا لسا نرت عميو السادة 

 .4السحكػر
يخ أماا في الحالة االستثشائية، فإفا إجخاء تشبيو مجمذ الجكلة باالستعجاؿ يخد مغ قبل الػز  

                                                             
1
، يتعماق بسخاؾبة مصابقة القانػف العزػؼ 6764فبخايخ سشة  63مؤرخ في  64/ ر.ؽ.ع / ـ.د /  76رأؼ رقع  - 

مارس  70ادرة في ، الرا 65 ، ج.ر.ج.ج، ع6994مايػ 37ؤرخ في الس 94/76السعجؿ كالستسع لمقانػف العزػؼ رقع 
 .3، ص6764

2
 .64/76مغ ؽ.ع  36السادة  - 

3
 .64/76ؽ.ع  مغ 38السادة  - 

4
 .64/76مغ ؽ.ع  41السادة  - 
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 ، كىحا شبعا بالشدبة لسذاريع القػانيغ. 1األكؿ
مغ الجستػر،  142جػع إلى السادة ابع االستعجالي لؤلكامخ كبالخا طخ إلى الصا حيث إناو بالشا  

 التي نججىا تسشح رئيذ الجسيػرية إمكانية التذخيع باألكامخ في السدائل العاجمة.
كامخ ىػ صبلحية خالرة لخئيذ كاعتبارا أفا تقجيخ الصابع االستعجالي بذأف األ 

الجسيػرية دكف سػاه، فإناو مغ السشصقي أف يخد إخصار مجمذ الجكلة بحلظ مغ شخؼ 
 رئيذ الجسيػرية فقط دكف سػاه.

الدالفة الحكخ عمى ذلظ برخيح  38كمغ أجل ذلظ، فإناو بالخغع مغ عجـ نز السادة  
اه حػؿ مصابقة القانػف العزػؼ السجمذ الجستػرؼ مغ خبلؿ رأيو الحؼ أبج العبارة، فإفا 

مغ ؽ.ع  34، أشار إلى ذلظ، كأكاج عمى مصابقة السادة 94/76لمقانػف العزػؼ  64/76
 . 2ابق عخضولمجستػر شخيصة مخاعاة التحفع التفديخؼ الدا  64/76

جشة االستذارية اجتساعاتيا بحزػر نرف عجد أعزائيا كجػبا كإالا كاف تعقج الما   
جشة االستذارية ى رئيذ مجمذ الجكلة تعييغ أحج أعزاء الما ، كيتػلا 3اجتساعيا غيخ صحيح

مغ ؽ.ع  41كذلظ بعج استبلمو لسمف اإلخصار السحكػر في السادة  ؛مقخرا بسػجب أمخ
64/76. 

صحيحة  االستذاريةأماا بالشدبة لمشراب القانػني الػاجب تػافخه العتبار مجاكالت المجشة  
تغييخا ؼيو، بل احتفع بالشراب ذاتو الحؼ كاف معسػال بو في  فإفا السذخع لع يحجث قانػنا،

ت السادة  ،نطاـ الجسعية العامة كالمجشة الجائسة  عمى:  3مكخر 41إذ نرا
تتخح مجاوالت المجشة االستذارية بأغمبية أصػات األعزاء الحاضخيغ، وفي حالة تعادل األصػات، " 

 4."يكػن صػت الخئيذ مخجحا

                                                             
1
 .64/76مغ ؽ.ع  38السادة  - 

2
 .5السخجع الدابق، ص  ،18/ ر.ق.ع / م.د /  01رأؼ رقع  - 

3
 .64/76مغ ؽ.ع  6/ ؼ37السادة  - 

4
 .3مكخر  41السادة  - 
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شا لمييئات االستذارية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ كنطيخه الفخندي بشا بعج عخض يججر  
إلى أناو إذا كاف التشطيع الييكمي لسجمذ الجكلة الجدائخؼ قائسا عمى ىيئتيغ  ،اإلشارة

قبل تعجيل القانػف العزػؼ  أساسيتيغ ال ثالثة ليسا ) الجسعية العامة كالمجشة الجائسة(
جشة االستذارية( بسػجب ى ىيئة كاحجة ) الما ؛ أك عم64/76بالقانػف العزػؼ  94/76

، فإفا التشطيع الييكمي لسجمذ الجكلة الفخندي عشج أدائو لػضيفتو 64/76القانػف العزػؼ 
نطاـ قائع عمى بل إناو  ،أك ىيئة كاحجة االستذارية ال يشحرخ في الييئتيغ الدابق ذكخىسا

في تجديج الرػرة الحؿيؿية لمػضيفة األقداـ اإلدارية؛ كىػ بحلظ يعتبخ أنسػذجا " مشفخدا 
 .1"االستذارية لسجمذ الجكلة في القانػف السقارف 

كمشو فإفا الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة الفخندي تسارس مغ قبل ثبلث ىيئات بجءا  
مغ األقداـ اإلدارية كجرجة أكلى، ثع الجسعية العامة كجرجة ثانية كالتي تعقج جمداتيا بعج 

األقداـ كجرجة أكلى، عمى أف تختز ىيئة ثالثة كىي المجشة الجائسة  أف تجتسع أحج
 بسذاريع الشرػص القانػنية ذات الصابع االستعجالي.

يتزساغ مجمذ الجكلة الفخندي أربعة أقداـ إدارية كىي: قدع الجاخمية، قدع السالية، قدع  
جكائخ الػزارية؛ إذ األشغاؿ العسػمية، القدع االجتساعي، كىػ تقديع قائع عمى معيار ال

قدع بسجسػعة دكائخ كزارية ذات نفذ الصابع؛ كبحلظ فإفا ىحه األقداـ تسثال  يختز كلا 
، كيخزع تػزيع العسل 2أساس العسل في التذكيبلت االستذارية لسجمذ الجكلة الفخندي

؛ تعييغ حكػمة ججيجة  اإلدارية إلى قخار مغ الػزيخ األكؿ لمحكػمة كماسا تعا  األقداـبيغ 
3قدع إدارؼ  حؼ مغ خبللو يتع تحجيج كبياف مجاؿ اختراص كلا كالا 

. 

بالشدبة الجتساع األقداـ، فإناو يختمف باختبلؼ السذخكع أك السدألة السعخكضة؛ أماا       
                                                             

 .05السخجع الدابق، ص  :بغ جمػل مرصفى -1
ياة العمسية لسجمذ الجكلة الفخندي"، مجمة مجمذ الجكلة، القاىخة، : "الحعاشف خميل، عغ: 01ص نفدو:السخجع  -2

 .660، ص6919، عاـ 69ك60الدشة 
3
- J.MASSOT et G.GRIARDOT, op.cit,p63. 
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عمى حجػ؛ إالا أفا ىشاؾ حاالت يجتسع فييا قدسيغ أك أكثخ  قدعإذ في الغالب يجتسع كلا 
ة أقدالكػف السدألة السعخكضة تخزا ع  إدارية. ـجا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 جمللا الدولة اجلئائري االستشاريةالوظیفة مدى فعالیة                                      الباب الثاين
 

234 
 

 الفصل الثاين:
 جمال الوظیفة االستشارية جمللا الدولة اجلئائري وإجراءات ممارستها.

يسارس مجمذ الجكلة الجدائخؼ فزبل عمى كضيفتو القزائية ذات السجاؿ الػاسع كالستعجد  
يذارؾ مغ خبلليا كىي الػضيفة االستذارية التي  ،كضيفة أخخػ ال تقل أىسياة عغ سابقتيا

مجمذ الجكلة في عسمية إعجاد التذخيع، كبحلظ فيي كضيفة تداىع في تعديد دكلة القانػف، 
 برفتيا ذات شبيعة كقائية. كسا تداىع في الحج مغ السشازعات السحتسمة

)مجمذ الجكلة الفخندي(  تعخؼ الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة في األنطسة السقارنة 
ىػ التصػر الحؼ يعسل عمى تػسيع نصاقيا ليذسل أكبخ عجد مغ الشرػص تصػرا مدتسخا ك 

 تيا في اليـخ القانػني.االقانػنية باختبلؼ أنػاعيا كدرج

لكغ ىل نفذ ىحا التصػر تذيجه الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة في الجدائخ، أـ أفا   
 جلة بسػجب السادةالجستػر السع مغ 119تحكسو نز السادة  مازالتمجاؿ ىحه الػضيفة 

(، ثع السبحث األول) بسجاليا الزيق كالسحرػر 6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  631
تيا إلى صجكر الخأؼ يما ىي السخاحل كاإلجخاءات التي تحكع سيخ ىحه الػضيفة مغ بجا

 (؟الثاني السبحثاالستذارؼ )
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 املبحث األول:

 لا الدولة اجلئائري.دور االستشاري جملللاجملال الضیق واحملصور 

كرث مجمذ الجكلة الجدائخؼ عغ الغخفة اإلدارية بالسحكسة العميا مجسػعة مغ    
ع ميسة ججيجة ىي الػضيفة االستذارية؛ كالتي كأضاؼ لو السذخا  ،القزائية االختراصات

 .ة التذخيعيةمغ خبلليا يعتبخ مجمذ الجكلة مغ بيغ الييئات السذاركة في العسميا 

 فيالغاية األساسية مغ إحجاث الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة مشح نذأتو  تتجماى  
مغ أىسياة في تحديغ  اإلشخاؾنطخا لسا ليحا  ،إشخاؾ ىحا الجياز في عسمية إعجاد القػانيغ

 كجعميا تتساشى مع متصمبات حياة ،كفاءة كجػدة الشرػص القانػنية شكبل كمػضػعا
لكػنو  ،غ الجكر االستذارؼ لسجمذ الجكلة دكرا كقائياالحؼ يجعل م األمخألفخاد، كىػ ا

قرػرىا  أكسيحجا مغ عجد السشازعات التي يسكغ رفعيا لمصعغ بعجـ صحة تمظ القػانيغ 
 نقريا. أك

ج عمى إالا أفا الػاقع القانػني كالعسمي لمػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ تؤكا   
ضيفتو االستذارية التي تتسياد بزيق نصاقيا شػياف مجاؿ الػضيفة القزائية عمى ك 

التي أسيست مباشخة  ؛( كعجـ فعاليتيا نتيجة لػجػد مجسػعة مغ العػاملالسصمب األول)
 (.السصمب الثانيفي إضعاؼ ىحا الجكر الياـ لسجمذ الجكلة في الجدائخ )

 السصمب األول:
 الجدائخي  مجمذ الجولةالستذارة الشرػص القانػنية الخاضعة 

يذيج مجاؿ الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة في األنطسة السقارنة تصػرا مدتسخا، كىػ   
التصػر الحؼ يعسل عمى تػسيع نصاؽ الػضيفة االستذارية لو؛ إالا أفا مجمذ الجكلة في 

بجليل أفا  ،السقارنة األنطسةه في ءالجدائخ ال يذيج نفذ كتيخة التصػر التي يذيجىا نطخا
ؿ تعجيل يسذا  الحؼ ؛ 6761مجاؿ ىحه الػضيفة في الجدائخ ىػ التعجيل الجستػرؼ لدشة  أكا

ع إلى حجا ما مغ نصاؽ الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة؛  التي عمى الخغع مغ ذلظ ك كسا
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( مقارنة مع مجمذ الجكلة الفخندي الشسػذج األولالفخع ) ما يداؿ مجاليا ضيقا كمحجكدا
ة الحقا  األمثل لبلقتجاء،  ة عمى ضيق السجاؿ االستذارؼ لسجمذ الجكلة الجدائخؼ كالحجا

 (. الفخع الثاني)
 انفشع األٔل:

 . يجهظ انذٔنخ انجضائش٘يذذٔدٚخ انُظٕص انمبََٕٛخ انخبػؼخ العزشبسح 

يثيخ الحجيث عغ مجػ فعالية الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة مجسػعة مغ التداؤالت  
داع أك ضيق مجاؿ كنحغ ندعى إلى معخفة مجػ اتا  الستعمقة بسجاؿ كنصاؽ ىحه الػضيفة،

 ، نصخح التداؤالت التالية:اختراص مجمذ الجكلة االستذارؼ في الجدائخ

د السذخاع الجدائخؼ نصاؽ كمجاؿ الجكر االستذارؼ لسجمذ الجكلة؟ -   كيف حجا

غ -  مغ إبجاء رأيو االستذارؼ حػؿ جسيع صػر السبادرة  السذخاع مجمذ الجكلة ىل مكا
 بالتذخيع؟ 

سية أـ اكتفى فقط بسجاؿ ع مجاؿ ىحه االستذارة الشرػص التشطيثعا ىل ضساغ السذخا  - 
 التذخيع؟

 :مراوحصر مجال استشارة مجلس الدولة فً مشارٌع الموانٌن واأل -أوال

ذ الجستػرؼ الجدائخؼ لفتخة شػية مشح تأسيذ مجمذ الجكلة الجدائخؼ إلى حرخ السؤسا   
مجاؿ الػضيفة االستذارية لمسجمذ في مذاريع  ،6761ستػرؼ لدشة غاية التعجيل الج

التي  األكامخالقػانيغ، ليقـػ بسػجب التعجيل الجستػرؼ السحكػر بتػسيع ىحا السجاؿ ليذسل 
ليشزا عمى ىحا  64/76، كتصبيقا لحلظ جاء القانػف العزػؼ يرجرىا رئيذ الجسيػرية

 يسا يمي:التعجيل كيشطسو، كىػ ما سشتػلاى تػضيحو ؼ

 :مشارٌع الموانٌن محور استشارة مجلس الدولة الجزائري -1 

ؿ اإلجخاءات التذخيعية التي يؤداؼ اكتساليا إلى ميبلد الشز تعتبخ السبادرة بالتذخيع أكا  



 جمللا الدولة اجلئائري االستشاريةالوظیفة مدى فعالیة                                      الباب الثاين
 

237 
 

، كتعخؼ السبادرة بأنايا" حق إيجاع نز يتعماق بقانػف أك ميدانية أك الئحة مغ 1القانػني
 .2يو مغ قبل البخلساف"جل السشاقذة كالترػيت عمأ

ككحلظ  () أعزاء البخلساف مغ الشػاب السبادرة بالقػانيغ حق مقخر كمعتخؼ بو لكلا  تعجا ك  
 سذاريع القػانيغ.بالحكػمة مغ خبلؿ ما يدسى 

إذا كاف إصجار كسغ التذخيعات ىػ االختراص األصيل لمبخلساف كقاعجة عامة، فإفا ف 
ػ إلى ضخكرة كجػد تعاكف تصػر دكر الجكلة كاتداع دائخة تجخم يا في مختمف السجاالت أدا

بيغ الدمصتيغ التذخيعية كالتشفيحية، كبحلظ مشحت الدمصة التشفيحية حق التجخل كالسذاركة 
في أداء الػضيفة التذخيعية أؼ إصجار كسغ القػانيغ مغ خبلؿ إقخار الجساتيخ كسبجأ ججيج 

ج مغ خ بلؿ مذاركة الدمصة التشفيحية في عسمية ىػ مبجأ ازدكاجية القػانيغ، كىػ ما تجدا
 إصجار القػانيغ بسا في ذلظ السبادرة باقتخاحيا.

ى السؤسذ الجستػرؼ الجدائخؼ مبجأ ازدكاجية القػانيغ مغ خبلؿ التسييد االصصبلحي تبشا  
 أماا مبادرة الحكػمة فتدسى ب ،)اقتخاحات القػانيغ( فاصصمح عمى مبادرة الشػاب ب

 (.)مذاريع القػانيغ

را لكلا مغ أعزاء البخلساف   لكغ بالخغع مغ كػف حق السبادرة بالقػانيغ حقاا مقخا
" كنطخا لمصابع الفشي الحؼ يتادع بو العسل التذخيعي أصبحت السبادرة في  كالحكػمة، فإناو

أغمب األحياف ذات مرجر حكػمي، بل أكثخ مغ ذلظ تدتحػذ الحكػمة عمى سمصة 
 .3كىػ السجاؿ السالي الحؼ ال يسكغ لمشػاب تقجيع أياة مبادرة ؼيو"السبادرة في أىع السجاالت 

بحلظ تعتبخ مذاريع القػانيغ أىع صػر السبادرة بالتذخيع نطخا لمسجاؿ الػاسع الحؼ  
                                                             

 .79، ص6947الػضيفة االستذارية في الشطاميغ الخئاسي كالبخلساني، دار الفكخ العخبي،  :عسخ حمسي خميل -1
، محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ، جامعة الجدائخ، 6990ذخيعي لمبخلساف الجدائخؼ مشح اإلنتاج الت :لػنيذ بػجسعة -2

 .79، ص6775/6771
، كمية في القانػف دكتػراه  لشيل درجة ، أشخكحة6991الدمصة التذخيعية في الجستػر الجدائخؼ لدشة : لػناسي قةجيج -3
 .676ص ،6770، تيدؼ كزك ،، جامعة مػلػد معسخؼ حقػؽ ال
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ز السذخع الجدائخؼ مجاال معيشا مغ مذاريع القػانيغ كسػضػع  تدتحػذ عميو؛ إذ لع يخرا
ذاريع القػانيغ أياا كاف السجاؿ الحؼ تشطسو، زع كل مت ىيالستذارة مجمذ الجكلة، بل 

قترخ عمى فخع تال  يكى ؛سػاء تعماق األمخ بالسجاؿ الرحاي، االجتساعي أك الثقافي
اإلدارؼ بل يستج إلى جسيع فخكع القانػف، بسا في ذلظ فخكع القانػف الخاص  القانػف 

 .1كالقانػف السجني كالقانػف التجارؼ 

يكػف السؤسذ الجستػرؼ قج عيج لسجمذ  6991 تػرمغ دس 119 مغ خبلؿ السادة 
كالتي  ؛كىي الػضيفة االستذارية ؛ال تقل أىسية عغ ميستو القزائية بسيساة الجكلة الجدائخؼ 

الدمصتيغ التذخيعية جانب مغ خبلليا أصبح مجمذ الجكلة مذاركا في صشع التذخيع إلى 
 .2، كفي الحج مغ السشازعات السحتسمةكمشو مداىسا في إثخاء السشطػمة القانػنية ؛كالتشفيحية

يعػد األساس الجستػرؼ األكؿ لمػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة في مجاؿ مذاريع  
ت صخاحة عمى  6991مغ دستػر  119القػانيغ إلى السادة  في فقختيا الثالثة التي نرا

ثع يػدعيا رئيذ  تعخض مذاريع القػانيغ عمى مجمذ الػزراء، بعج أخح رأي مجمذ الجولة"  أناو:
 .3"الحكػمة مكتب السجمذ الذعبي الػششي

إلى جانب األساس الجستػرؼ الستذارة مجمذ الجكلة في مجاؿ مذاريع القػانيغ، فقج  
د السذخع الجدائخؼ في نز السادة  السجاؿ الحؼ  94/76مغ القانػف العزػؼ  04حجا

لسجاؿ االستذارؼ يسارس ؼيو السجمذ كضيفتو االستذارية، حيث حرخ ىػ اآلخخ ا
 .6991مغ دستػر  119لسجمذ الجكلة في مذاريع القػانيغ مثمو مثل السادة 

 98/261إضافة إلى األساس الجستػرؼ كاألساس التذخيعي، فقج نزا السخسـػ التشفيحؼ  

                                                             
 .163مجمذ الجكلة كمجمذ السشافدة، السخجع الدابق، ص :ش سييمةديبا -1

2
- JEAN PAUL COSTA: Le conseil d’état dans la société contemporaire,op.cit,p48. 

تعخض كأصبحت الفقخة األخيخة كسا يمي:"  136كأعيج تخؾيسيا بالسادة  6761لدشة  الجستػرؼ عجلت بسػجب التعجيل  -3
غ عمى مجمذ الػزراء بعج رأي مجمذ الجولة، ثع يػدعيا الػزيخ األول حدب الحالة مكتب السجمذ مذاريع القػاني

 . "الذعبي الػششي ومكتب مجمذ الجولة



 جمللا الدولة اجلئائري االستشاريةالوظیفة مدى فعالیة                                      الباب الثاين
 

239 
 

الستعمق باألشكاؿ كاإلجخاءات ككيؽياتيا في السجاؿ االستذارؼ في مادتو الثانية عمى 
العاـ لمحكػمة كذلظ بعج  األميغلجكلة بسذاريع القػانيغ مغ قبل كجػب إخصار مجمذ ا

كأكاج الشطاـ الجاخمي لسجمذ الجكلة الجدائخؼ الرادر في  ،مرادقة مجمذ الحكػمة عمييا
عمى تكفال مجمذ الجكلة بإبجاء الخأؼ حػؿ جسيع مذاريع  78في مادتو  6771ماؼ  66

 .1لسجاؿ االستذارؼ القػانيغ، متزسشة بعس قػاعج اإلجخاءات في ا

غ مجمذ الجكلة الجدائخؼ مغ خبلؿ دك   ه االستذارؼ في مجاؿ مذاريع القػانيغ ر تسكا
 :2السكفػؿ قانػنيا كدستػريا مغ إبجاء الخأؼ في عجا مشاسبات، كىػ ما يبياشو الججكؿ اآلتي

ججول يبيغ حجع آراء مجمذ الجولة االستذارية في مجال مذايع القػانيغ بيغ فتخة 
1998/2004. 

 السجسػع 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 الدشة

عجد 
 اآلراء

66 79 79 63 79 60 63 676 

   

ة  غ السبادرة التذخيعية ممع العمع أفا السبادرة عغ شخيق مذاريع القػانيغ تأخح أكبخ حرا
ي ة؛ إذ خبلؿ الفتخة التذخيعية الخابعة لمسجمذ الذعبي الػششي السستجة مغ جانفعاما 

اكتا عجديا رىيبا بيغ السبادرة الحكػمية فعخفت السبادرة التذخيعية ت 6776إلى  6994
 .كالسبادرة البخلسانية

                                                             
يتكفل مجمذ الجولة بإبجاء الخأي حػل جسيع مذاريع مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الجكلة عمى:"  78تشز السادة  -1

 القػانيغ.
ل رئيذ الحكػمة عغ شخيق األميغ العام الحي سيخ عمى إرسال جسيع الػثائق يخصخ مجمذ الجولة مغ قب -

 ".األقلالستعمقة بكل مذخوع قانػن في ندختيغ عمى 
، كمية الحقػؽ، جامعة باجي عبلقة الحكػمة بسجمذ الجكلة في السجاؿ التذخيعي :أوبمي ليمى آيتمأخػذة مغ:  -2

 .684صمختار، عشابة، د.س.ف، 
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خبلؿ ىحه اإلحرائيات نخػ أفا السذخاع الجدائخؼ قج أحدغ فعبل بإلدامو الحكػمة  مغ 
ي يخاىا كاقتخاح التعجيبلت الت ،فييا رأيوعخض مذاريع قػانيشيا عمى مجمذ الجكلة إلبجاء 

اؿ القانػف، كيفتخض فييع أعمى جخبخة في م أكثخضخكرية عمى اعتبار أفا أعزاءه 
مدتػيات الكفاءة القانػنية؛ لحلظ فإناو كإف كانت مذاريع الحكػمة تدتجعي أحيانا كجػد 

رة في مختمف السجاالت) االقتراد، االجتساع،...( فإفا مجمذ الجكلة  ،عشاصخ متخرا
ذلظ كأكثخ عغ شخيق فئة مغ أعزائو السدسااة بالسدتذاريغ في  يػفخ كلا  أفبإمكانو 

ادة مغ فاالست أكلىكبالتالي فإناو مغ باب  -التي سبق التعخيف بيا -ميساة غيخ عادياة
ريغ قانػنا كقزاء كعمسياا ة في مجاؿ مذاريع  ؛آراء أعزاء مجمذ الجكلة الستخرا خاصا

 السبادرة التذخيعياة.اعتبارىا تحتلا حيادا أكبخ مغ  القػانيغ عمى

نبلحع أفا حيادا كبيخا مغ مذاريع  ؛إالا أناو كمغ الػاقع العسمي لسجمذ الجكلة الجدائخؼ  
، مساا يجعميا بعيجة ةالقػانيغ تفمت مغ الخقابة السدبقة لسجمذ الجكلة عغ شخيق االستذار 

جه الججك   ؿ اآلتيعمى مدتػػ االستفادة مغ خبخة مجمذ الجكلة كتجخبتو، كىػ ما يؤكا
 :1القػانيغ مغ السبادرة التذخيعية مقارنة مع سابقو السسثال لمحياد الكبيخ الحؼ تحتماو مذاريع

 (.2004-1998ججول يبيغ مرجر الشرػص القانػنية في السجال التذخيعي )
 الدشة

 الشرػص
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

سػع
سج

ال
 

 مذاريع
 القػانيغ

65 61 78 64 71 66 70 04 

 اقتخاحات
 الشػاب

76 76 / / / 76 / 78 

                                                             
1
، مدتخخج مغ مػقع السجمذ الذعبي الػششي عمى شبكة 656، السخجع الدابق، ص ليمى أيت أوبمي - 

  www.apn.gov.dzاالنتخنيت
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إنٗ انًجبل االعزشبس٘ نًجهظ انذٔنخ انجضائش٘ ثًٕجت انزؼذٚم  األٔايشػى  -2

 .2016 انذعزٕس٘ نغُخ

تقشية شائعة في العجيج مغ الجساتيخ؛ حيث تختكد عمى عجـ مشع الجستػر األكامخ  تعتبخ 
جيجة التي تبجييا األكساط رضة الذا تفػيس الدمصة التذخيعية إلى الحكػمة رغع السعا

 .بخرػص ذلظ البخلسانية كالفقو الجستػرؼ 

ذ الجستػرؼ الجدائخؼ قج كخاس   بالعػدة إلى الشطاـ الدياسي الجدائخؼ؛ نجج أفا السؤسا
كذلظ عبخ مختمف الجساتيخ التي  األكامخ؛سمصة رئيذ الجسيػرية في التذخيع عغ شخيق 

6949تػر عخفيا ىحا الشطاـ باستثشاء دس
ز دستػر  ،1 مخكد رئيذ  6991كلقج عدا

الجسيػرية في مسارسة الػضيفة التذخيعية؛ كذلظ مغ خبلؿ مشحو سمصة التذخيع عغ 
ككحا في  ؛2شخيق األكامخ في حالة شغػر السجمذ الذعبي الػششي أك بيغ دكرتي البخلساف

مغ  107بالسادة  السعجلة 6991مغ دستػر  93السحكػرة في السادة  الحالة االستثشائية
 .6761التعجيل الجستػرؼ لدشة 

ل الرػرة الػاضحة كالسباشخة التي يذارؾ بيا رئيذ تسثا  األكامخبحلظ يسكغ القػؿ أفا  
كبيخة في السجاؿ التذخيعي  ى بأىسيةتحطىي ك  ،في سغ كإعجاد القػانيغ الجسيػرية

 شطاـ الجستػرؼ الجدائخؼ.الجدائخؼ نطخا لمسكانة التي يتستاع بيا رئيذ الجسيػرية في ال

، 6761قبل تعجيميا في مارس  6991مغ دستػر  119إالا أناو كبالخجػع إلى السادة  
نججىا متعماقة فقط بسذاريع القػانيغ التي تقتخحيا الحكػمة مدتبعجة بحلظ األكامخ مغ 

يخ مغ الحبخ ثسجمذ الجكلة؛ كىي السدألة التي أسالت الكلمجاؿ االختراص االستذارؼ 
الكثيخ مغ االنتقادات حػؿ عجـ خزػع األكامخ الخئاسية لخقابة مجمذ الجكلة عغ  كأثارت

ييا السجتسع الجدائخؼ صادرة مشخيق االستذارة، مع العمع أفا أغمب القػانيغ التي يديخ ع

                                                             
 .334ك  630: السخجع الدابق، ص لػناسي جيقةج -1
 .6761 الجستػرؼ لدشة تعجيلمغ ال 142السادة  السعجلة بسػجب 6991مغ دستػر  124السادة  -2
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ة ما تعماق مشيا بالسجاؿ السالي؛ الحؼ تخخج ؼيو سمصة رئيذ  بسػجب أكامخ رئاسية خاصا
يجػز لو إصجار ؼ عغ شابعيا االستثشائي؛ األكامختذخيع عغ شخيق الجسيػرية في ال

( يػما مغ إيجاعيا لجػ مكتب السجمذ الذعبي 05قػانيغ السالية بأمخ لو قػة القانػف بعج )
ة  االستثشاء، كيعػد ىحا البخلسافيتع إصجارىا خبلؿ انعقاد  أفالػششي، دكف  لؤلىسياة السمحا

 شابعيا االستعجالي.ليحا الشػع مغ القػانيغ ككحا 

 6991مغ دستػر  124عمى البخلساف شبقا لمسادة  األكامخنذيخ إلى أفا شخط عخض  
يعشي عخضيا لمسشاقذة، بل  ال 6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  142السعجلة بالسادة 

مغ  38يتع الترػيت عمييا عمى مدتػػ كل غخفة حتاى تتعا السػافقة عمييا شبقا لمسادة 
 األمةالستعماق بتشطيع السجمذ الذعبي الػششي كمجمذ  94/76العزػؼ القانػف 
عجـ  يكػف لغخؼ البخلساف حق مشاقذة تمظ األكامخ، كمغ ثعا  أف، مغ دكف 1كعسميسا

إمكانية تقجيع أؼا تعجيل، بل يعخض الشزا بأكسمو لمترػيت كالسػافقة عميو دكف مشاقذة 
ر كاألكيج أناو كبالشط ،2السػضػع أك السحتػػ  خ إلى مخكد رئيذ الجسيػرية فإناو ال يترػا

 السعخكض عمييع لمترػيت. األمخرفس الشػاب السػافقة عمى 

ىػ مجاؿ كاسع؛  األكامخأيزا إلى أفا مجاؿ تذخيع رئيذ الجسيػرية عغ شخيق  نذيخ 
فإناو يسكغ لخئيذ  ،جستػرالمغ  142إذ أناو زيادة عمى الحاالت التي أدرجتيا السادة 

ل لمتذخيع عغ شخيق الجسيػر  في جسيع الحاالت السحجدة دستػريا  األكامخية أف يتجخا
حيث أفا  ؛3لمقانػف، عمى عكذ سمصة رئيذ الجسيػرية في الشطاـ الدياسي الفخندي

                                                             
كعسميسا ككحا  اآلمةالستعمق بتشطيع السجمذ الذعبي الػششي كمجمذ  02-99ػؼ مغ القانػف العز 38السادة  -1

، السعجؿ كالستسع بسػجب قانػف 6999مارس  79السؤرخة في  ،65 جدالعبلقات الػضيؽية بيشيسا كبيغ الحكػمة، ج.، ع
 .6761، لدشة 57، ج.ر عجد6761أكت سشة  65السؤرخ في  66-61عزػؼ رقع 

 .688: السخجع الدابق، صلػناسي ججيقة انطخ أكثخ: -2
3-Yves GAUDEMET, Bernard STIRN, et autres: les grands avis du conseil d’état, op.cit,p23. 
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 .1مغ الجستػر الفخندي 38مقياجة بسػجب السادة  األكامخسمصتو في إصجار 

انػف في مقاالتيع كمحكخاتيع الق كباحثي مغ أجل ذلظ كماو شالب الكثيخ مغ رجاؿ 
ككفاءة  خبخةعمى مجمذ الجكلة إلبجاء رأيو فييا كاالستفادة مغ  األكامخعخض  بزخكرة
القانػنية بيجؼ حساية الحقػؽ كالحخيات مغ خبلؿ حدغ صياغة الشرػص  أعزائو

 القانػنية بجسيع أنػاعيا.

 142خبلؿ السادة  مغ 6761كىػ األمخ الحؼ تحقاق بسػجب التعجيل الجستػرؼ لدشة  
لة لمسادة  ذ الجستػرؼ مغ  6991مغ دستػر 124السعجا ع السؤسا كالتي حمات محمايا؛ إذ كسا

    الخئاسية، كجاءت نزا السادة كسا يمي: األكامخمجاؿ استذارة مجمذ الجكلة ليذسل 
 أوشي لخئيذ الجسيػرية أن يذخع بأوار في السدائل العاجمة في حالة شغػر السجمذ الذعبي الػش"

 .2"خالل العصل البخلسانية بعج رأي مجمذ الجولة

، كحدشا األكامخرأؼ مجمذ الجكلة قبل إصجار  بأخحألدمت ىحه السادة رئيذ الجسيػرية  
ذ الجستػرؼ الجدائخؼ بتعجيمو ىحا خكرؼ شيمة الفتخة الدابقة  ؛ ألنوفعل السؤسا كاف مغ الزا

غ مجمذ الجكلة  الخئاسية كاقتخاح  األكامخمغ مشاقذة كجػد ىحا التعجيل، حتاى يتسكا
ة مع تأكيج السادة   37التعجيبلت الزخكرية كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لسذاريع القػانيغ، خاصا

66-61مغ ؽ.ع 
يا:" 3 يصبق إجخاء ، عمى عجـ عخض األكامخ لسشاقذة البخلساف بشرا

خفة لمسػافقة عمييا، التي يعخضيا رئيذ الجسيػرية عمى كل غ األوامخالترػيت دون مشاقذة عمى 
مغ الجستػر وفي ىحه الحالة، ال يسكغ تقجيع  142والثانية مغ السادة  األولىوفقا ألحكام الفقختيغ 

 أي  تعجيل.
                                                             

1
 -Article 38 de la constitution de la Cinquième République Française: « Le Gouvernement peut, 

pour l’exécution de son programme, demander au parlement l’autorisation de prendre par 

ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la 

loi. 

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat… » 
2
 .6761رؼ لدشة مغ التعجيل الجستػ  142السادة  - 
، ككحا العبلقات األمةالحؼ يحجد تشطيع السجمذ الذعبي الػششي كمجمذ  6761 أكت 65السؤرخ في  16/12ؽ.ع  -3

 .6761، 57عجد الدالف الحكخ، ج.ر،  99/76بيشيسا كبيغ الحكػمة، السعجؿ كالستسع لمق.ع 
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يعخض الشز بكاممو لمترػيت والسرادقة عميو دون مشاقذة في السػضػع، بعج االستساع إلى  
ة ر المجشة السختر   ."مسث ل الحكػمة ومقخ 

دة لو  نذيخ إلى أفا   الػاقع كالسسارسة ِيؤكجاف أفا البخلساف ال يذتغل شيمة الفتخة السحجا
خبلؿ كل دكرة، األمخ الحؼ فدح السجاؿ لخئيذ الجسيػرية الحؼ بالغ في استعساؿ حقاو 

؛ بل إفا سمصتو ىحه 1في التذخيع بأكامخ لجرجة أناو أغخؽ البخلساف باألكامخ الخئاسياة
ة البخلساف في التذخيع إلى درجة أفا رئيذ الجسيػرية أصبحت سمصة مؤثاخة عمى سمص

 .2كسذخاع رئيذ بيشسا البخلساف كسذخاع ثانػؼ  أحياناأصبح يبخز 

، لحلظ كمغ أجل ىحا السجاؿ الػاسع الحؼ يدتحػذ عميو رئيذ الجسيػرية في التذخيع 
ذ الجستػرؼ  كاف ، حتى يدايخ يجخؼ ىحا التعجيل شيمة الفتخة الدابقة أفيتعياغ عمى السؤسا

 .3نطخاءه خاصة مجمذ الجكلة الفخندي الحؼ تجخل األكامخ في مجاؿ استذارتو اإللدامية
 استبعاد النصوص التنظٌمٌة والتراح الموانٌن من مجال استشارة مجلس الدولة -ثانٌا

 :الجزائري

ذ الجستػرؼ قج ألحق تعجيبل بالسادة   بسػجب  6991مغ دستػر  119إذا كاف السؤسا
ع السج6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  136ة الساد ؿ االستذارؼ ا؛ كالحؼ مغ خبللو كسا

الشقصة لسجمذ الجكلة الجدائخؼ ليذسل األكامخ الخئاسياة، فإفا ىحا التعجيل لع يذسل اقتخاح )
كالتي تأخح مجاال أكسع  ؛( كال الشرػص التشطيسية التي ترجرىا الدمصة التشفيحيةاألولى

 (.الشقصة الثانيةع السخػؿ لمدمصة التذخيعية كاختراص أصمي)مغ مجاؿ التذخي

 

                                                             
، محكخة ماجدتيخ، كمية الحقػؽ، 6991تػر : الػضيفة التذخيعية لخئيذ الجسيػرية في ضل دسنرخ الجيغ معسخي  -1

 .19، ص pdf، ، د.س.فجامعة فخحات عبااس، سصيف، قدع القانػف العاـ
الخئاسية كآلية الخقابة عمييا في الشطاـ الجستػرؼ الجدائخؼ، محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ  األكامخ: دمحم نجيب صيج -2

 .30، ص6766/6766بدكخة،  ،الحقػؽ، جامعة دمحم خيزخفي الحقػؽ، كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية، قدع 
3
 - Yves Gaudemet-Bernard Stirn-Thierry Dal Farra-Frédéric Rolin, Les grands avis du 

conseil d’état, op.cit, p23. 
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 :التراح النواب -1 

دة دستػرية   تعتبخ عسمية التذخيع مغ الػضائف األساسية السشػشة بالبخلساف كسؤسا
صاحبة الػالية العامة في مجاؿ سغ القػانيغ ككضعيا، كىػ ما أقختو الجساتيخ السقارنة 

ذ الجستػ  كححا السعجلة  6991مغ دستػر  98رؼ الجدائخؼ مغ خبلؿ السادة ححكىا السؤسا
 .6761مغ دستػر  666بسػجب السادة 

ؿ اإلجخاءات التذخيعية التي يؤدؼ اكتساليا إلى ميبلد الشز السبادرة بالتذخيع أكا  تعجا  
قج  -كسا سبق تبيانو -؛ كإذا كانت مبادرة الحكػمة كالتي تدسى بسذاريع القػانيغ1القانػني
يا ذ الجستػرؼ بزخكرة عخضيا عمى استذارة مجمذ الجكلة إلبجاء رأيو فييا،  خرا السؤسا

كذلظ مشح تأسيذ مجمذ الجكلة كبجاية عسمو؛ فإفا مبادرة الشػاب كالتي تدسى باقتخاح 
كىي الربلحية التي أصبح يتستاع بيا أعزاء البخلساف بغخفتيو بسػجب السادتيغ  -القػانيغ
 67ا أك بنائ 67بذخط تقجيسيا مغ  6761ستػرؼ لدشة مغ التعجيل الج 137و 136

عمى عكذ مذاريع القػانيغ لع يخزعيا السؤسذ الجستػرؼ  ىي -عزػا في مجمذ األمة
الجدائخؼ الستذارة مجمذ الجكلة كذلظ في كل التعجيبلت الجستػرية التي عخفيا دستػر 

و أعاد الشطخ في السجاؿ الحؼ بالخغع مغ أنا ؛ 6761بسا فييا التعجيل األخيخ لدشة  6991
ىحه الرػرة مغ السبادرة التذخيعية؛  واالستذارؼ لسجمذ الجكلة إالا أناو لع يسذا تعجيم

، فسازالت اقتخاحات القػانيغ مدتبعجة مغ مجاؿ الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ 
ت القػانيغ كىحا عمى عكذ مجمذ الجكلة الفخندي الحؼ ضعا إلى مجاؿ استذارتو اقتخاحا

 .2 39 في مادتو رقع 6774بسػجب التعجيل الجستػرؼ لدشة 

 
                                                             

 .79الػضيفة التذخيعية في الشطاميغ الخئاسي كالبخلساني، السخجع الدابق، ص :عسخ حمسي فيسي -1
2
 - Article 39 de la révision constitutionnelle française du 23/07/2008: « …Dans les conditions 

prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’Etat, 

avant sans examen en commission , une proposition de loi déposée par l’un des membres de 

cette assemblée , sauf si ce dernier s’y oppose. » 
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 :التنظٌمٌة بنوعٌها نصوصال -2 

تعخؼ الدمصة التشطيسية بذكل عاـ حدب ما اتفق عميو فقياء القانػف العاـ كالقانػف  
، 1أنايا " سمصة اتخاذ قػاعج قانػنية عامة كمجخدة مغ قبل الدمصة اإلدارية"باإلدارؼ 

مصة التشطيسية إذا ىي سمصة الحكػمة كصبلحياتيا في إصجار قػاعج قانػنية عامة فالد
كمجخدة، كىي اختراص دستػرؼ حطي تشطيسو بسكانة الرجارة لجػ السؤسذ الجستػرؼ 
الجدائخؼ في ميداف عبلقة الدمصات العامة في الجكلة، شأنو في ذلظ شأف باقي الجكؿ التي 

ت إلى يسشتيا عمى  تأثاخت بالعػامل التي أدا تقػية الدمصة التشفيحية كتػسيع نفػذ نذاشيا ـك
مقاليج األمػر في الجكلة، ككحا كتشبيو لآلراء القائمة بزخكرة تقشيغ كتشطيع الدمصة 
تو حتاى  التشطيسية العامة بسختمف صػرىا في شكل نرػص دستػرية تعجا لؤلمخ عجا

 .2ؼ االستثشائيةتتفادػ الجكلة حاالت االرتباؾ التي تععا حالة الطخك 

ة أشكاؿ، تختمف باختبلؼ سارسيا التشطيسية التي ت دمصةخح التتا   الدمصة التشفيحية عجا
 ضخكؼ المجػء إلييا، كىي:

 :(Les règlements Autonomes )انهٕائخ انًغزمهخ  -أ 

تعشي المػائح السدتقمة الدمصة التشطيسية التي يسارسيا رئيذ الجسيػرية في السدائل  
رة لمقانػف غيخ الس مساا يجعميا كاسعة  4، كذلظ بسػجب تػؾيع مخاسيع رئاسية3خرا

د  -كمدتقمة؛ إذ أنايا تصاؿ كافة السياديغ باستثشاء مجاؿ أك اختراص القانػف السحجا
6761لتعجيل الجستػرؼ لدشة مغ ا 141و 140بسػجب السادتيغ  -أساسا

كتعػد تدسية  .5
                                                             

1
- MOUNIR BEN HAIZIA: Le pouvoir réglementaire dans la constitution de 22 novembre 1976, 

mémoire de magistère, faculté de droit, Alger, 1985, p 09. 
، بحث لشيل شيادة الساجدتيخ في القانػف 6991 في الجستػر الجدائخؼ لعاـ: الدمصة التشطيسية ادحيسغ دمحم الصاىخ -2

 .37، ص6774العاـ، كمية الحقػؽ، جامعة الجدائخ، ماؼ 
 .6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  143السعجلة بالسادة  6991مغ دستػر  125السادة  -3
 .6761التعجيل الجستػرؼ لدشة  مغ 96بالسادة السعجلة  6991مغ دستػر  77مغ السادة  1الفقخة  -4
 .6991مغ دستػر  عمى التػالي 123ك 122سادتيغ لمالسعجلتيغ  -5
 .655الػسيط في السشازعات اإلدارية، السخجع الدابق، ص  :دمحم صغيخ بعمي - 
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)رئيذ الجسيػرية(  ئسة بحاتيا، أؼ أفا الحكػمةىحه المػائح بالسدتقماة لكػنيا نرػص قا
تدتقل في كضعيا كإصجارىا، كال تدتشج إلى قانػف عيج إلييا أمخ تشفيحه، كىي متعماقة في 

 .1الغالب بتشطيع السخافق العامة

 :Les règlements d’exécution))2اللوائح التنفٌذٌة  -ب 
ستػر لمػزيخ األكؿ صبلحية إصجار ؿ الج؛ حيث يخػا التشفيحية ى أيزا بالسخاسيعتدسا  

يقرج بيا كل الئحة أك مخسـػ ك ، 3مخاسيع تشفيحية بعج مػافقة رئيذ الجسيػرية عمييا
ترجره الدمصة التشفيحية مغ أجل تشفيح تذخيع عادؼ لتدييل كتفريل ما جاء مجسبل ؼيو، 

 .4أصمية عامة أك لتحجيج اإلجخاءات الػاجبة التصبيق، كلحلظ يسكغ اعتبارىا مكسمة ألحكاـ
الجكر تسكيشيا مغ مسارسة خ االعتخاؼ لمدمصة التشفيحية بيحه الربلحية إلى كيعػد سا  

كلا تأخيخ  حيث إفا إلى إصجار نرػص بإرادتيا السشفخدة، ؼيو تحتاج بيا كالحؼ السشػط 
 .5في إصجار ىحه المػائح سيشجخا عشو تعصيل تشفيح القانػف 

 :لوائح الضرورة -ج 
 التي ترجرىا الدمصة التشفيحية لسػاجية حاالت الزخكرة السدتعجمة التي ال ىي المػائح 

 أثشاء شغػر البخلساف، أك عشج انعقاده. أكتحتسل التأخيخ، 
كتأخح الدمصة التشطيسية في الشطاـ القانػني الجدائخؼ صػرتيغ مغ السخاسيع، تتسثل  

ئيذ الجسيػرية بسػجب األكلى في صػرة السخاسيع الخئاسية التي يختز بإصجارىا ر 
6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  683/6ك  96/1السادتيغ 

، كالثانية تتجمى في صػرة 6

                                                             
 .678السخجع الدابق، ص  :بغ جمػل مرصفى -1
 .659، ص6770خ كالتػزيع، الجدائخ، ، جدػر لمشذ3السجخل إلى العمـػ القانػنية، ط :عسار بػضياف -2
 .6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  99مغ الجستػر السعجلة بالسادة  85السادة  -3
 .678السخجع الدابق، ص  :بغ جمػلمرصفى  -4
 .313صالسخجع الدابق،  :بذار جسيل عبج اليادي -5
 ". ئاس يةشل ا ىيساشلما عق ٕيعمى:"  6761الجستػر السعجؿ في  مغ 91/6تشز السادة  -6
 شغي ملمسائا في يم يةظل تنا ةطل سما يةر  ٕلجميا ظئير رسيمامغ الجستػر السعجؿ عمى:"  143/1تشز السادة  - 
 . " نٕلمقان لمخ صصةا
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 94/8السخاسيع التشفيحية التي يرجر كتػقع مغ شخؼ الػزيخ األكؿ شبقا لشز السادة 
6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  683/6كالسادة 

1. 
خه الفخندي في تحجيج مجاؿ القانػف عمى السؤسذ الجستػرؼ الجدائخؼ ححك نطي احح 

مغ التعجيل الجستػرؼ  143سبيل الحرخ، كتخؾ ما دكف ذلظ لسجاؿ التشطيع شبقا لمسادة 
، كبحلظ جعل السؤسذ الجستػرؼ مجاؿ التشطيع أكثخ اتداعا مغ مجاؿ 6761لدشة 

 القانػف.

االعتبار مغ شخؼ يؤخح بعيغ  أفإالا أناو كبالخغع مغ ىحا االتداع الحؼ كاف يفتخض  
السؤسذ الجستػرؼ كالسذخع الجدائخؼ عشج تحجيج مجاؿ االختراص االستذارؼ لسجمذ 
الجكلة، كذلظ بالشز عمى ضخكرة إخزاعيا لخقابة مجمذ الجكلة إلبجاء رأيو فييا قبل 

الغخيب في األمخ ىػ أفا ىحا السجاؿ الػاسع مغ الشطاـ القانػني إالا أفا إصجارىا، 
أغفل كتعا استبعاده مغ مجاؿ استذارة مجمذ الجكلة، كىػ األمخ الحؼ فتح الجدائخؼ قج 

مجاال كاسعا لبلنتقاد، كىي انتقادات نخاىا بشااءة عمى األقل بالشطخ إلى مكانة الشرػص 
التشطيسية في اليـخ القانػني مقارنة بسذاريع القػانيغ، فالدؤاؿ يبقى مصخكحا بخرػص 

جة لبلستذارة التي تخزع ليا القػانيغ األعمى مشيا درجة، عجـ إخزاع القػانيغ األدنى در 
فالسفخكض أفا مغ يسمظ الخقابة عمى مذاريع القػانيغ يسمظ ال محالة مسارستيا عمى كل 

ة مع الحجع اليائل مغ الشرػص التشطيسية التي ترجر مشيا األدنىالقػانيغ  ، خاصا
كىػ ما يثبتو السمحق رقع ػص تذخيعية، سشػيا، كالتي تفػؽ بكثيخ ما يرجر مغ نر

(70)2. 

 

                                                             
 ". بالئحة لمناقشةا هزه ىتخَتت أن ٍيمك :"3ف/98تشز السادة  -1
 ". ولألا شيزٕلم دٕيع يزلا   يم يظل تنا للمجاا في ٍنيإلقا كبيطت رجذين :"2ف/143السادة  

الملحق خاص بجدول يبين حجم النصوص التشزيعيت والتنظيميت والقزاراث الصادرة عن السلطت التنفيذيت في فتزة  - 2

(8776- 40020) 
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كاف ىحا ىػ حاؿ السجاؿ االستذارؼ لسجمذ الجكلة الجدائخؼ الحؼ يتسياد بزيقو   
التي تعا  ، ىحه األخيخةكاألكامخكحرخه مغ شخؼ السؤسذ الجستػرؼ في مذاريع القػانيغ 

اسع مغ ، كبالتالي إبعاد مجاؿ ك 6761ضسايا فقط مؤخخا بسػجب التعجيل الجستػرؼ لدشة 
الشرػص القانػنية مغ مجاؿ استذارة مجمذ الجكلة كبالتحجيج مذاريع السخاسيع الخئاسية 
كمذاريع السخاسيع التشفيحية، كاقتخاح القػانيغ، ألناو ال خبلؼ حػؿ إخخاج السعاىجات الجكلية 
مغ ىحا السجاؿ ماداـ الجستػر قج مشح صخاحة رئيذ الجسيػرية صبلحية الترجيق عمييا 

مغ التعجيل 657السعجلة بسػجب السادة  636يا تدسػ عمى القانػف شبقا لمسادة كجعم
 .6761الجستػرؼ لدشة 

لكغ ما نتداءؿ عشو ىػ: ىل سار السؤسذ الجستػرؼ الجدائخؼ في تحجيجه لمسجاؿ   
السقارنة، كبالتحجيج  األنطسةاالستذارؼ لسجمذ الجكلة عمى نفذ مدار نطخائو في 

فخندي الحؼ نأخحه دائسا أنسػذجا في ىحا السػضػع باعتباره ميج السؤسذ الجستػرؼ ال
 بو؟ أف يحتحػميبلد مجمذ الجكلة بػضيفتو االستذارية كىػ خيخ مثاؿ يشبغي 

 ىػ سؤاؿ سشحاكؿ اإلجابة عميو مغ خبلؿ الفخع التالي:ك  
 :انفشع انثبَٙ

 .ارغبع يجبل انٕظٛفخ االعزشبسٚخ نًجهظ انذٔنخ انفشَغٙ 

ج مجاالت الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة الفخندي لغ يكػف مجخدا مغ إفا تحجي 
ىػ تدميط الزػء عميو باعتباره السرجر األكؿ لسجمذ  ،اليجؼ بل إفا ىجفشا في ذلظ

ة مغ حيث اجتياد السؤسذ الجستػرؼ الفخندي في  ،الجكلة كالشسػذج األمثل لبلقتجاء خاصا
جمذ الجكلة؛ حيث عخؼ مجاؿ االختراص تػسيع مجاؿ االختراصات االستذارية لس

دت مجاالتو  االستذارؼ لسجمذ الجكلة الفخندي مشح نذأتو تصػرا كبيخا؛ إذ اتدعت كتعجا
لتذسل جسيع فخكع القانػف بسا فييا القانػف اإلدارؼ، كفي الػقت ذاتو تذسل معطع 

 .األشكاؿ القانػنية التي يزسايا اليـخ القانػني الفخندي
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 :لموانٌن والتراحات الموانٌنمشارٌع ا -أوال

 يذارؾ مجمذ الجكلة الفخندي في السبادرة الحكػمية ككحا البخلسانية لمقػانيغ كسا يمي: 

 :مشارٌع الموانٌن -1 

تعتبخ مذاريع القػانيغ أىع صػرة لمسبادرة التذخيعية سػاء في الجدائخ أك فخندا، كمغ  
اؿ مداىسة الحكػمة كتجخميا في جية أخخػ فإفا ىحه الرػرة تسثل أىع شكل مغ أشك

 السجاؿ التذخيعي الحؼ ىػ مجاؿ أصيل لمبخلساف.

كبفزل االختراصات االستذارية الػاسعة التي مشحت لسجمذ الجكلة الفخندي فقج  
 تعجيبلتو.ك أصبح ىػ أيزا مذاركا في العسمية التذخيعية بفزل اقتخاحاتو كآرائو 

جكلة الفخندي الػضيفة األقجـ التي رافقتو مشح تعتبخ االختراصات االستذارية لسجمذ ال 
، كالتي جعمت مشو ىيئة استذارية، فيػ الييئة التي تدتصيع الحكػمة استذارتيا في 1نذأتو

 le conseiller du) ، حتاى أناو سسي بسدتذار الحكػمة2كل السدائل القانػنية

gouvernement)
3 

ة الجدائخؼ متسيادا بزيقو كإفبلت إذا كاف مجاؿ االختراص االستذارؼ لسجمذ الجكل 
يختمف تساما مع مجمذ الجكلة  األمخالعجيج مغ الشرػص القانػنية مغ رقابتو، فإفا 

الفخندي؛ الحؼ كمشح نذأتو كانت كضيفتو األساسية باعتباره ىيئة استذارية تشحرخ في 
 56قا لمسادة شب؛ 4إعصاء السذػرة كالخأؼ لمقشرل في الذؤكف القانػنية كالسدائل اإلدارية

                                                             
، 6القزائية السقارنة كالسشازعات اإلدارية، ج األنطسةالسبادغ العامة لمسشازعات اإلدارية في  :مدعػد شييػب -1

 .616، ص6994الجدائخ، د.ـ.ج، 

- voir: MARIE-CHRISTINE ROUAULT, VANESSA BARBE, GUILLAUME CANEL, Droit 
administratif, Gualino, France, 02/09/2009, p155. 

 .663السخجع الدابق، ص :عاشف خميل -2
3
 - BERNARD STIRN, « le conseil d’état son rôle, sa jurisprudence », op.cit,p33. 

 - JACQUES CHEVALLIER , « Le conseil d’état au cœur de l’état », Revue Française d’études 

constitutionnelles et politiques( pouvoirs), Paris, N° 123 , Novembre 2007,p5. 
4
- M.LETOURNEUR, J.BAUCHET,J.MERIC, op.cit, p22. 
- voir:   M. BOUABDELLAH , La fonction consultative du conseil d’état et l’article 152 de la 

constitution, revue Sciences Humaines, N°17, juin 2002, p09. 
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، كقج احتفع مجمذ 6099ديدسبخ 63الدشة الثامشة لمثػرة الفخندية الرادر في  مغ دستػر
كىي  ؛الجكلة الفخندي باختراصاتو االستذارية التي تزسشتيا معطع الجساتيخ الفخندية

االختراصات التي شسمت كل األشكاؿ التي يتزسشيا اليـخ القانػني إماا بصخيقة إلدامية 
 يارية.أك اخت

عمى كجػب  66في مادتو  6985يػليػ  36نزا قانػف مجمذ الجكلة الرادر في  
 .1تقتخحيا الحكػمة عمى مجمذ الجكلة إلبجاء رأيو فييا التيعخض مذخكعات القػانيغ 

الشز صخاحة عمى اختراص مجمذ الجكلة  6954تزساغ الجستػر الفخندي لدشة  
؛ كذلظ مغ خبلؿ الفقخة 2ر كضيفتو االستذاريةفي إشا الفخندي بخقابة مذاريع القػانيغ

التي جعمت لداما عمى الحكػمة أخح رأؼ مجمذ الجكلة بالشدبة  39الثانية مغ السادة 
3لسذخكعات القػانيغ قبل مشاقذتيا في مجمذ الػزراء.

 

يعتبخ االختراص االستذارؼ لسجمذ الجكلة الفخندي في مجاؿ مذاريع القػانيغ  
كالحؼ بسػجبو أصبح مذاركا فعميا في العسمية التذخيعية كمدتذارا ، االختراص األصيل

 لمحكػمة.

 :التراحات الموانٌن -2 

إذا كاف مجمذ الجكلة الفخندي الجدائخؼ ال يختمف مع نطيخه الفخندي في مجاؿ مذاريع  
ؼ القػانيغ، إالا أناو يختمف معو في مجاؿ اقتخاحات القػانيغ التي استبعجىا السذخع الجدائخ 

مغ مجاؿ االختراص االستذارؼ لسجمذ الجكلة، عمى عكذ مجمذ الجكلة الفخندي 
الحؼ أدخل في مجاؿ استذارتو اقتخاحات القػانيغ كىػ السجاؿ الججيج الحؼ جاء بو 

                                                             

-
 .874السخجع الدابق، صنطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ،  :صاش جازية 1

2
 - JACQUES CHEVALLIER , « Le conseil d’État au cœur de l’État »,op.cit, p11. 

3
- Article 38 de la constitution française: « le gouvernement peut pour l’exécution de son 

programme demander au parlement l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un 

délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ,les ordonnances sont 

prises en conseil des ministres après avis du conseil d’état. »  
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1مغ خبلؿ الفقخة األخيخة لشز السادة  6774التعجيل الجستػرؼ الفخندي لدشة 
39. 

149-6779ػؼ كىػ ما تأكاج أيزا بسػجب القانػف العز
 961-6779 كالسخسـػ رقع ،2

 السحكػرة أعبله. األخيخةفي فقختيا  39الحؼ جاء لتشفيح نز السادة 

ع كامتجا مجاؿ الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة الفخندي ليذسل اقتخاحات   بحلظ تػسا
ذ الجستػر  كىػ القػانيغ ؼ السجاؿ الحؼ ضلا مدتبعجا لفتخة شػيمة، كمع ذلظ فإفا السؤسا

الفخندي قج جعل استذارة مجمذ الجكلة في ىحا السجاؿ مقياجا بذخكط كمػاعيج إذ اشتخط 
أف يتع إخصار مجمذ الجكلة ؼيسا يخزا اقتخاحات القػانيغ مغ شخؼ أحج رئيدي 

بجكف إمكانية تقجيسو مغ شخؼ  السجمديغ )السجمذ الذعبي الػششي أك مجمذ األماة(
، كمغ جية أخخػ قياج ىحا ىحه االستذارة بعجـ صاحب االقتخاح أك أعزاء البخلساف

 .اعتخاض صاحب أك أصحاب االقتخاح عمى استذارة مجمذ الجكلة

ذ الجستػرؼ أف تتع ىحه االستذارة قبل أف تتع   أماا ؼيسا يخز السيعاد، فقج اشتخط السؤسا
ة ألحج السجمديغ.  دراسة اقتخاح القانػف في المجشة السخترا

لعسمية التذخيعية في فخندا قج استفادت استفادة كبيخة نطخا لمخبخة كبيحا التعجيل تكػف ا
  .كالكفاءة القانػنية كالسرجاؾية التي يحطى بيا مجمذ الجكلة الفخندي

 :األوامر والمراسٌم فً مجال استشارة مجلس الدولة الفرنسً -ثانٌا

 :األوامر -1 

بذكل  ،العسمية التذخيعية في الػسيمة التي يذارؾ بيا رئيذ الجسيػرية األكامخ تعتبخ 
كاضح إلى درجة أناو أصبح يداحع البخلساف صاحب الدمصة األصمياة في التذخيع في 

 مسارسة ىحا االختراص.
                                                             

1
- Article 39 de la révision constitutionnelle française: « les conditions prévues par la loi, le 

président d’une assemblée peut soumettre pour avis au conseil d’État, avant son examen en 

commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si 

ce dernier s’y oppose. » 
2-loi n° 2009 -689 du 15 juin 2009. 
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يعػد الشز ألكؿ مخاة عمى اختراص مجمذ الجكلة الفخندي بإبجاء رأيو حػؿ مذاريع  
ت الدا 1945مغ قانػف مجمذ الجكلة لدشة  21إلى السادة  ،األكامخ لف الحكخ؛ التي نرا

 .1عخض مذاريع األكامخ عمى مجمذ الجكلة إلبجاء رأيو فييا صخاحة عمى كجػب

مشو  38، تعا الشاز صخاحة مغ خبلؿ السادة 1958 لدشة برجكر الجستػر الفخندي 
كذلظ في الفقخة  ؛2األكامخعمى كجػب أخح رأؼ مجمذ الجكلة الفخندي بالشدبة لسذخكعات 

 .3ةالثانية مغ الساد

ذ الجستػرؼ الفخندي قج جعل   الخئاسية ضسغ السجاؿ  األكامخفالسبلحع أفا السؤسا
االستذارؼ لسجمذ الجكلة الفخندي بصخيقة إلدامية، كذلظ مشح الجستػر الفخندي لدشة 

كإرساء مشطػمة  ،كىػ دليل عمى الحخص الذجيج عمى حساية الحقػؽ كالحخيات 6985
السجاؿ الياـ كالػاسع مغ السشطػمة القانػنية عمى  قانػنية سميسة مغ خبلؿ عخض ىحا

استذارة مجمذ الجكلة إلبجاء رأيو فييا كإجخاء التعجيبلت الزخكرية آخحا بعيغ االعتبار 
الخئاسية مغ مجاؿ  األكامخكفاءة أعزاء مجمذ الجكلة كخبختيع القانػنية كخصػرة إفبلت 

 ىحه الخقابة الػقائية.

 :المراسٌم -2 

سخاسيع كالقخارات الػزارية مجاال كاسعا في االختراص االستذارؼ لسجمذ الجكلة ال تحتلا   
عتبخ مغ أكلى الشرػص التي اعتخؼ السؤسذ الجستػرؼ الفخندي تالفخندي؛ إذ 

ماؼ  68شز السادة الثامشة مغ قانػف لبخزػعيا الستذارة مجمذ الجكلة كذلظ استشادا 
 زع كل مغ:؛ التي جعمت استذارة مجمذ الجكلة ت 6406

 لػائح تشطيع اإلدارة العسػمية. - 

                                                             
1
- MARIE-CHRISTINE KESSLER, op.cit,p289. 

2-YVES GAUDEMET , et autres, op.cit,p 29. 

3- Article 38 alinéa 2 de la constitution française: « Les ordonnances sont prises en conseil des 

ministres après avis du conseil d’État ». 
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 الجشدية الفخندية. إسقاطالسخاسيع كسخاسيع  - 

 .1الػزارية كالقخاراتالسخاسيع العادية  - 

 :، ىيفي فخندا ثبلثة أنػاع سخاسيعال تأخح 

 :مراسٌم متخذة فً مجلس الوزراء -أ 

ختيب القانػني لمسخاسيع، كيتع درجة لمت أعمىفي  كتأتيأىسياة  األكثخ يعجا ىحا الشػع  
إصجارىا في مجمذ الػزراء، كيػقع عمييا رئيذ الجسيػرية باعتباره رئيدا لسجمذ الػزراء 

79عسبل بشز السادتيغ 
63ك  2

 après avis du »:كتحسل عبارة مغ الجستػر الفخندي 3

conseil des ministres »بعج رأؼ مجمذ الػزراء". أؼ " 

مغ الجستػر  36ضػع ىحه السخاسيع عغ السجاؿ السحجد في السادة كيذتخط أالا يخخج مػ  
مغ اثشي عذخ يػما إالا بإذف  ألكثخالستعمقة بحالة الحرار، كالتي ال يجػز تسجيجىا 

 .4البخلساف

 :مراسٌم متخذة فً مجلس الدولة -ب 

 36، كمخسـػ 6947جػيمية  66تمظ السخاسيع السدتحجثة بسػجب القانػف العزػؼ  تسثل 
ت عمييا السادة  ،5السخاسيع التشطيسية لئلدارة العامة محلا  ، لتحلا 6947جػيمية  كلقج نرا

"، كيتع après avis du Conseil d’Etatمغ الجستػر الفخندي، كىي تحسل عبارة "  37
التػؾيع عمييا مغ قبل الػزيخ األكؿ، كتتخح عادة عشجما تخػ الحكػمة أفا مػضػع السخسـػ 

 .6ذك أىسياة بالغةفي مجمذ الجكلة 

                                                             
1
- BERNARD STIRN, op.cit, p34 et suivantes. 

- YVES ROBINEAU et DIDIER TRUCHET, op.cit, p46 et suivantes. 
2
- L’article 09 de la constitution Française: « Le Président de la République préside le Conseil 

des Ministres ». 
3
 - L’article 13 de la constitution Française: «Le président de la République signe les 

ordonnances et les décrets délibérés en conseil des Ministres… » 
 .6954مغ الجستػر الفخندي لدشة  36السادة  -4

5
- YVES GAUDEMET, et autres , Les grands avis du conseil d’État , op.cit, p13. 

6
 -Article 37 de la Constitution Française. 
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 :المراسٌم العادٌة -ج 

تمظ السخاسيع التي يػقع عمييا الػزيخ األكؿ، كالتي ال تشتسي إلى الشػعيغ الدابقيغ،  تسثل 
كىي تسثل الذكل الغالب لسسارسة الدمصة التشطيسية مغ قبل الحكػمة، كيقـػ الػزيخ األكؿ 

 بالتػؾيع عمييا.

لحؼ أخخج السخاسيع التشطيسية مغ مجاؿ ا ؛عكذ مجمذ الجكلة الجدائخؼ  عمى 
عمى كجػب أخح رأؼ  37نجج الجستػر الفخندي يشز في السادة ، اختراصو االستذارؼ 

؛ بل إفا فئة السخاسيع 1مجمذ الجكلة كقاعجة عامة بالشدبة لكل أنػاع السخاسيع التشطيسية
ت غيخ دستػرية الستخحة في مجمذ الجكلة يذتخط لرحتيا مػافقة ىحا األخيخ، كإالا عجا 

ت  ؛مغ الجستػر الفخندي 37ك 13كىحا شبقا لمسادتيغ  حتاى أفا الكثيخ مغ القػانيغ نرا
 عمى أفا السخاسيع السصبقة ليا ترجر بعج أخح رأؼ مجمذ الجكلة.

كبحلظ فإفا عخض السخاسيع عمى مجمذ الجكلة، قج يكػف لو باإلضافة إلى األساس  
 .2يالجستػرؼ أساس الئحي كأساس تذخيع

ذ  الفخندي ىحا السجاؿ الػاسع الستذارة مجمذ الجكلة خيعبا   عغ حخص السؤسا
الجستػرؼ عمى تػفيخ ضسانة لمسػاششيغ تكفل ليع حقػقيع كحخياتيع مغ خبلؿ إرساء 
مشطػمة قانػنية سميسة يذارؾ فييا مجمذ الجكلة بآرائو الرادرة مغ خبخة أعزائو 

ذ الجستػرؼ الفخندي أفا استذارة مجمذ الجكلة ككفاءتيع القانػنية، كقج اعتبخ السجم
 .3الزسانات القانػنية لحساية الحقػؽ كالحخيات بيغالفخندي مغ 

األنطسة الجستػرية في العالع سارت عمى مشػاؿ مجمذ مغ تججر اإلشارة إلى أفا الكثيخ   
عت مغ خبلل ،الجكلة الفخندي في تشطيسيا لسجاؿ استذارة مجمذ الجكلة يا ىحا بصخيقة كسا

                                                             
1-Article 37 Alinéa 2 de la constitution française: « les textes de forme législative intervenues en 

cas matières peuvent être modifies par décrets pris après avis du conseil d’état. » 
 .879ص : نطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ، السخجع الدابق،صاش جازية -2
 .97السخجع الدابق، ص :حاكع  أحسج -3
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السجاؿ ليذسل أكبخ عجد مسكغ مغ الشرػص القانػنية، كمغ ذلظ نحكخ مجمذ الجكلة 
مغ مذاريع القػانيغ  ،السرخؼ الحؼ تطع استذارتو مختمف الشرػص التذخيعية كالبلئحية

 .1السقتخحة مغ شخؼ الحكػمة إلى مختمف األعساؿ التذخيعياة مغ مخاسيع كأكامخ

؛ األمخالتي كإف جاءت ميستيا محجكدة في بادغ  ؛التػندية نجج أيزا السحكسة اإلدارية 
عمى كجػب استذارة الحكػمة لمسحكسة اإلدارية حػؿ مذاريع  1972حيث نز قانػف 

أدخل السذخع التػندي  1983السخاسيع ذات الصابع التشطيسي فقط؛ إالا أناو كفي سشة 
ع مغ خبللو مجاؿ اختراصات السحكسة االستذارية؛ حيث نزا عمى أفا  تعجيبل كسا

تذخيعية كانت  األخخػ يع الشرػص القانػنية ر السحكسة اإلدارية تقجـ رأييا حػؿ كلا مذا
 .2أك تشطيسياة

الحؼ عخضشا ؼيو نصاؽ الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ  ؛في ختاـ ىحا القدع 
ذارية لسجمذ نصاؽ الػضيفة االستمقابل بزيقو كمحجكديتو،  أكضحشاالحؼ يتسياد كسا 

الجكلة الفخندي الحؼ اتخحناه أنسػذجا عغ مجالذ الجكلة في األنطسة السقارنة التي تبشت 
نطاـ االزدكاجية القزائية، كأسشجت لسجمذ الجكلة كضيفة مددكجة ؛ قزائية كاستذارية 

كبالتحجيج االستذارية مشيا؛ إذ أكلتيا  األخخػ لكغ دكف أف تقمال مغ أىسياة إحجاىا عغ 
ساميا مغ خبلؿ الحخص عمى تػسيع نصاقيا كسا فعل السؤسذ الجستػرؼ الفخندي اىت

تيا في اليـخ القانػني اكجب عخض معطع الشرػص القانػنية عمى اختبلؼ درجأالحؼ 
يعكذ الحخص عمى إرساء مشطػمة قانػنية  ماعمى استذارة مجمذ الجكلة الفخندي، 

مخ الحؼ ال يسكغ تحؿيقو إذا صيغت حساية الحقػؽ كالحخيات، كىػ األبسميسة ججيخة 
 أغفميالة التي أالسدىحه  ،ت تمظ القػانيغ مغ غيخ ذكؼ االختراص كالخبخة القانػنيةجا أعك 

                                                             
1
- MOSTAPHA HANAFI: « la fonction consultative du conseil d’état égyptien », Colloque 11 

centenaire du conseil d’état,13,14,15 décembre 1999, Grand amphithéâtre de la Sorbonne:  

« L’élaboration du droit  – le contrôle de l’administration,  La revue Administrative, Numéro 

Spécial 3, PUF , 2000, p30. 
 .660السخجع الدابق، ص :مرصفى بغ جمػل -2
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يبعث  6761 سشة مؤخخا في أجخاه ذ الجستػرؼ الجدائخؼ؛ كإف كاف التعجيل الحؼ السؤسا 
سدألة، كنحغ نخػ أناو ت إعادة الشطخ في الالصسأنيشة إلى حجا ما ؛ إذ أناو عمى األقل تسا 

الجستػرؼ عمى إدخاؿ األكامخ في السجاؿ االستذارؼ لسجمذ الجكلة  السؤسذكسا أقجـ 
فإناو بإمكانو ضع ما تبقى مغ نرػص قانػنية تذخيعية كتشطيسية كإخزاعيا كمايا لمخقابة 

في  السدبقة لسجمذ الجكلة؛ التي مغ خبلليا يسكغ ليحا األخيخ إجخاء التعجيبلت الزخكرية
الذكل كالسزسػف، كعشجئح يسكششا القػؿ أفا مجمذ الجكلة الجدائخؼ يسارس فعبل ثشائية 

فقط الحجيث سيكػف لشا حيشيا ك . إحجػ الػضيفتيغ عغ األخخػ  أىسية كضيؽية دكف أف تقلا 
االستذارؼ دكف الخػض في مجػ السجاؿ الحؼ يتجخل ؼيو  لمخأؼعغ القػة القانػنية 

 قا.ضيا  أـو إف كاف كاسعا مجمذ الجكلة باستذارت

 السصمب الثاني:

 عػامل إضعاف الجور االستذاري لسجمذ الجولة الجدائخي 
إفا الزعف كعجـ الفعالية الحؼ تػصف بيسا الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة في   

مغ العجـ، بل حتسا ىشاؾ عػامل أسيست بصخيقة مباشخة أك غيخ مباشخة  يأتياالجدائخ لع 
حا الجكر الحؼ يفتخض أف يكػف فعاال في دكلة تشزا ديباجة دستػرىا في إضعاؼ ى

 ": الجستػر فػق الجسيع، وىػ القانػن األساسي الحي يزسغ الحقػق صخاحة عمى أفا
 .1والحخيات الفخدية والجساعية"

يحا ل الػضيفة االستذارية الػاقع القانػني كالعسمي لسجمذ الجكلة الجدائخؼ ضعف يؤكج 
، كإف بحثشا في عػامل ىحا الزعف نججىا تبجأ مغ رأؼ السجمذ افعاليتي كعجـ الجياز

(؛ الحؼ حرخ صخاحة نصاؽ مسارسة مجمذ الجكلة لػضيفتو الفخع األول) الجستػرؼ 
تخريز عجـ االستذارية، إضافة إلى عػامل أخخػ البج التػقف عشجىا سػاء ما تعماق ب

ة يشاط إلييا  مسارسة االستذارة دكف القزاء، أك ما السذخع ىحه الػضيفة بتذكيمة خاصا
                                                             

1
 .6، ص6761ديباجة التعجيل الجستػرؼ لدشة  - 
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الفخع ) تعماق بالقػة القانػنية ليحه االستذارة، سػاء مغ حيث شمبيا أك مغ حيث األخح بيا
 (.الثاني

 :األٔل انفشع

 االعزشبسٚخ نًجهظ انذٔنخ انجضائش٘. دظش انًجهظ انذعزٕس٘ نًجبل انٕظٛفخ

جدائخؼ عمى مذاريع القػانيغ يقترخ مجاؿ الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة ال  
د اختراصو في مخاجعة القػانيغ  -6761بعج التعجيل الجستػرؼ لدشة  -كاألكامخ  كيتحجا

رغع أنايا مغ الشاحية السادية تعتبخ  ،ذات الصبيعة التذخيعية فقط دكف القخارات التشطيسية
دة عمى خبلؼ ما ىػ معسػؿ بو في األن  طسة السقارنة.تذخيعا كتتزساغ قػاعج عاماة كمجخا

مغ العػامل التي تدبابت في تقميز الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة كحرخىا في  
مذاريع القػانيغ قبل التعجيل السحكػر أعبله، ىػ التفديخ الحؼ أبجاه السجمذ الجستػرؼ 

(، كىػ الخأؼ الحؼ كاف محبلا أواللمجستػر)  94/76بذأف مصابقة القانػف العزػؼ رقع 
 (.نياثالمشقج)

 :فحوى رأي المجلس الدستوري -أوال

تعخاؼ الجكلة القانػنية بأنايا تمظ التي تتقياج في كافة مطاىخ نذاشيا أياا كانت شبيعة  
كترخفاتيا؛ ألفا  ألعسالياسمصاتيا بقػاعج قانػنية تعمػ عمييا، كتكػف بحاتيا ضابصا 

 الجساعةنيابة عغ مسارسة الدمصة لع تعج امتيازا شخرياا ألحج كلكشايا تباشخ 
 .1كمرالحيا

تجديجا لحلظ؛ كجج السجمذ الجستػرؼ كييئة تكماف بسسارسة الخقابة عمى مجسػعة  
ت  الشرػص القانػنية تذخيعية كانت أك تشطيسياة كمخاؾبة مجػ مصابقتيا لمجستػر، كقج نرا

2مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  186السادة 
عمى مجسػعة االختراصات السخػلة  6761

                                                             
، 6991، سشة 6ع ، مجمة العمـػ اإلدارية،ضػابط مباشخة الخقابة عمى دستػرية القػانيغ":" عبج العديد دمحم سالسان -1

 .76ص
لة لمسادة  -2  .6991مغ دستػر  165السعجا
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ت عميو الفقخة الثانية كسا يميدس يبجي السجمذ :" تػريا لمسجمذ الجستػرؼ، كمشيا ما نرا
الجستػري، بعج أن يخصخه رئيذ الجسيػرية، رأيو وجػبا في دستػرية القػانيغ العزػية بعج أن 

 1."يرادق عمييا البخلسان

 94/76ؼ ى السجمذ الجستػرؼ مخاؾبة القانػف العزػ انصبلقا مغ ىحا االختراص، تػلا  
رأيو بخرػص دستػريتو  أبجػتشطيسو كعسمو، ك  باختراصات مجمذ الجكلة، الستعمق

 .1998ماؼ  02السؤرخة في  22كذلظ بشاء عمى إخصار رئيذ الجسيػرية بالخسالة رقع 

ت كلا   ما  كانت رقابة السجمذ الجستػرؼ حػؿ ىحا القانػف رقابة عامة بسعشى أنايا مدا
 76-94كمغ مػاد القانػف العزػؼ  ،كمية كالسػضػعيةاحية الذا الشا يتعماق بيحا القانػف مغ 

قة بتحجيج مجاؿ الستعما  04التي أثار رأؼ السجمذ الجستػرؼ حػليا ججال كبيخا ىي السادة 
مغ  119االختراص االستذارؼ لسجمذ الجكلة كذلظ مغ حيث مجػ مصابقتيا لمسادة 

ت عمى  األخيخةفي فقختيا  6991دستػر   القػانيغ عمى مجمذ مذاريع تعخض أناو:"التي نرا
كيخجع أساس ىحا الججؿ إلى قخاءة نز السادة  ،2..."الػزراء، بعج األخح بخأي مجمذ الجولة

عة ليا 669  .السحكػرة أعبله بيغ القخاءة الزياقة كالقخاءة السػسا

ت السادة    قبل تعجيميا كإعادة صياغتيا كفق رأؼ 01-98مغ القانػف العزػؼ  04نرا
حدب الذخوط  واألوامخيبجي مجمذ الجولة رأيو في مذاريع القػانيغ " :السجمذ الجستػرؼ عمى

التي يحج دىا القانػن، والكيؽيات السحج دة ضسغ نطامو الجاخمي، كسا يسكغ أن يبجي رأيو في مذاريع 
 3."السخاسيع التي يتع إخصاره بيا مغ قبل رئيذ الجسيػرية أو رئيذ الحكػمة حدب الحالة

يبلحع مغ خبلؿ ىحه السادة أفا السذخع أراد مشح مجمذ الجكلة مسارسة ميامو  
االستذارية برفة كاممة؛ إذ جعميا تزع جسيع الشرػص القانػنية عمى اختبلؼ شبيعتيا 

، ككحا مذاريع السخاسيع بشػعييا الخئاسية األكامخكمرجرىا مغ مذاريع القػانيغ، كمذاريع 
                                                             

1
 .6761شة مغ التعجيل الجستػرؼ لد 2/ 186السادة  - 

2
 .6991الفقخة األخيخة مغ دستػر   119السادة  - 

3
 .مخجع سابق ،94/ر.ؽ.ع/ـ.د/71مذ الجستػرؼ رقع قبل رأؼ السج 76-94مغ ؽ.ع  04السادة  - 
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بيغ نػعيغ مغ االستذارة؛ استذارة إجبارية تخزا مذاريع  كالتشفيحية مسيادا في ذلظ
ع في  ،اختيارية تتعماق بسذاريع السخاسيع بشػعييا كأخخػ ، كاألكامخالقػانيغ  كىحا التػسا

خ بقخاءة السذخع لمفقخة   6991 غ دستػرم 669مغ السادة  األخيخةمجاؿ االستذارة يفدا
عة.  قخاءة مػسا

، حرخ السجمذ الجستػرؼ نصاؽ االستذارة 1مغ رأيو 5و 4إالا أناو كبسػجب الفقختيغ  
في مذاريع القػانيغ فقط مدتبعجا مذاريع األكامخ كمذاريع السخاسيع التشطيسية مغ مجاؿ 

 " االختراص االستذارؼ لسجمذ الجكلة، كجاء في الفقخة الخابعة مغ ىحا الخأؼ ما يمي:
اختراصات أخخى لسجمذ الجولة بسػجب  اعتبارا أن  السؤسذ الجستػري بتخػيل السذخع تحجيج

لتحجيج  مغ الجستػر كان يقرج تخك السجال لمسذخع 153قانػن عزػي، كسا ورد ذلظ في السادة 
اختراصات قزائية أخخى في إشار الفرل الثالث مغ الجستػر الػارد تحت عشػان الدمصة 

 .2"القزائية

ر تزييقو لمػضيفة االستذارية  ؛ فإفا السجمذ الجستػرؼ مغ خبلؿ ىحه الفقخة قجعميوك   بخا
؛ إذ يخػ أفا ىحه السادة قج 6991مغ دستػر  153لسجمذ الجكلة عمى أحكاـ السادة 

لت السذخع تحجيج اختراصات أخخػ لسجمذ الجكلة غيخ مشرػص بيا دستػريا  خػا
كتتعماق فقط بالػضيفة القزائية دكف االستذارية؛ عمى أساس أنايا جاءت ضسغ الفرل 

مغ الجستػر السعشػف بالدمصة القزائية، في حيغ اعتبخ أفا الػضيفة االستذارية  الثالث
دة عمى سبيل الحرخ مغ خبلؿ الفقخة  مغ الجستػر؛  119مغ السادة  األخيخةجاءت محجا

اريع القػانيغ دكف سػاىا كالتي تعخض إلداما عمى مجمذ الجكلة ليبجؼ رأيو ذفتتعماق فقط بس
ر في نفذ الفقخة مغ رأيو:فييا، كذلظ قبل عخضيا ع واعتبارا  " مى مجمذ الػزراء؛ إذ قخا

أن  االختراصات االستذارية التي أقخ ىا السؤسذ الجستػري عمى سبيل الحرخ تتعم ق بسذاريع 
القػانيغ دون سػاىا التي تعخض وجػبا عمى مجمذ الجولة إلبجاء رأيو فييا قبل عخضيا عمى 

                                                             
 .08ممحق رقع  مخجع سابق،، 6994ماؼ  69السؤرخ في ، 94// ر.ؽ.ع/ ـ.د71رأؼ السجمذ الجستػرؼ رقع  -1

2
 .السجمذ الجستػرؼ، السخجع نفدو مغ رأؼالفقخة الخابعة  - 
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 1."لفقخة األخيخة( مغ الجستػر) ا119مجمذ الػزراء شبقا لمسادة 

حدب رأيو أيزا الػارد في نفذ الفقخة، اعتبخ السجمذ الجستػرؼ أفا السذخع بإقخاره  
كمذاريع السخاسيع الخئاسية كالتشفيحية عمى مجمذ الجكلة إلبجاء  األكامخعخض مذاريع 

ػرؼ، بل مغ ؽ.ع مػضػع اإلخصار، لع يتقياج بالشز الجست 04رأيو، كسا كرد في السادة 
أضاؼ اختراصات استذارية أخخػ لع يقخاىا السؤسذ الجستػرؼ، كبالتالي يكػف السذخع 

في  119حدب رأؼ السجمذ الجستػرؼ قج استأثخ لشفدو ما لع تقس بو أحكاـ السادة 
 فقختيا الثانية، مساا يقزي إلى اإلخبلؿ بسقتزياتيا.

ت  13دة نفذ الحكع ألحقو السجمذ الجستػرؼ أيزا بأحكاـ السا  مغ ؽ.ع التي نرا
كبسبادرة مشو جمب انتباه الدمصات العسػمية حػؿ اإلصبلحات ، عمى إمكانية مجمذ الجكلة

ر السجمذ الجستػرؼ في 2التذخيعية أك التشطيسياة أك اإلدارياة ذات السشفعة العاماة ؛ إذ قخا
ل مجم " الفقخة الخامدة مغ رأيو: ذ الجولة حق السبادرة واعتبارا أن  السجمذ الجستػري حيغ خػ 

بجمب انتباه الدمصات العسػمية حػل اإلصالحات التذخيعية أو التشطيسي ة أو اإلدارية ذات السشفعة 
العامة، حتى وإن كان ذلظ اختياريا، فإن و يكػن قج أسشج لو اختراصا يتعجى نصاق االختراصات 

أي في مذاريع القػانيغ دون سػاىا االستذارية التي يقترخ فييا تجخ ل مجمذ الجولة عمى إبجاء الخ 
 3."مغ الجستػر، وبالتالي يكػن قج أخل  بسقتزياتيا 119شبقا لمفقخة األخيخة مغ السادة 

ذ الجستػرؼ  قماز  مغ خبلؿ الفقختيغ الخابعة كالخامدة مغ رأيو مجاؿ  صخاحة السؤسا
ذلظ إلى غيخىا مغ  يستجا  أفالػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة في مذاريع القػانيغ فقط دكف 

رمثمسا  ،الشرػص التذخيعية كالتشطيسياة  .76-94مغ ؽ.ع  04السذخع في السادة  ذلظ قخا

 القزائية( بسشاسبة افتتاح الدشة أحسج بميلالحؼ أكاجه رئيذ مجمذ الجكلة )  األمخىػ ك 
ذاء إن الستزسغوتججر اإلشارة إلى أن  القانػن العزػي ؛ حيث جاء في كمستو:" 6999لعاـ 

                                                             
1
 .مخجع سابق، 6994ماؼ  69السؤرخ في ، 94// ر.ؽ.ع/ ـ.د71رأؼ السجمذ الجستػرؼ رقع  - 
 قبل إلغائيا بسػجب رأؼ السجمذ الجستػرؼ. 76-94مغ القانػف العزػؼ  13السادة  -2

3
 الفقخة الخامدة مغ رأؼ السجمذ الجستػرؼ الدابق. - 



 جمللا الدولة اجلئائري االستشاريةالوظیفة مدى فعالیة                                      الباب الثاين
 

262 
 

مجمذ الج ولة كان يشز في مذخوعو عمى إمكانية إبجاء الخ أي أيزا في جسيع الشرػص 
التشطيسي ة، كسا ىػ معسػل بو في جسيع أنحاء العالع، غيخ أن  السجمذ الجستػري رأى بأن  ذلظ غيخ 
 دستػري وححف ىحا االختراص، وبيحا يكػن قج ندع السخاؾبة عمى كل  الشرػص التشطيسي ة التي ال

يسكغ حاليا لسجمذ الجولة مخاؾبة الشرػص التشطيسي ة إال  بعج  تخزع حالي ا لخقابة مدتقم ة؛ إذ ال
 1".الصعغ فييا أمام الجيات القزائي ة اإلداري ة

 :تمٌٌم رأي المجلس الدستوري -ثانٌا

لمجستػر  94/76حػؿ مصابقة القانػف العزػؼ  الدابق أثار رأؼ السجمذ الجستػرؼ  
رجاؿ كأساتحة القانػف، فكاف مشيع السعارضيغ كالسؤياجيغ عمى اختبلؼ حججيع بيغ  ججال

ركا مغ خبلليا مػاقفيع:  التي بخا

 :المولف المعارض لرأي المجلس الدستوري -1 

تعخاض رأؼ السجمذ الجستػرؼ بخرػص حرخه لسجاؿ الػضيفة االستذارية لسجمذ  
كػمة، لمخافس كالسعارضة، فقج ىاجست الجكلة في مذاريع القػانيغ السقتخحة مغ قبل الح

ة أشخاؼ مػقف السجمذ الجستػرؼ السيسا فئة القزاة كبعس  ارسيغ كالجا  األساتحةعجا
رات كحجج مختمفة، كيسكغ   نحكخ: أفمدتشجيغ في رفزيع إلى مبخا

 :مولف األستاذ عبد الرزاق زوٌنة -أ 

خ ثبلثة أسئمة تتعماق صخاح األستاذ في مقاؿ لو أفا اجتياد السجمذ الجستػرؼ يثي 
 بالسدائل القانػنية التالية:

تتعماق السدألة األكلى بتجراج القػاعج القانػنية، فسغ يسمظ الخقابة عمى مذاريع القػانيغ  -
 يسكشو الؿياـ بشفذ الجكر بالشدبة لمقػانيغ األدنى مختبة.

يا ال تفيج أفا مجاؿ في فقختيا األخيخة؛ فإنا  119تتعماق السدألة الثانية برياغة السادة  -

                                                             
، 55 عجد، نذخة القزاء، 94/6999الجكلة الديج أحسج بميل بسشاسبة افتتاح الدشة القزائية خصاب رئيذ مجمذ  -1

 .695ك  698، ص 6994
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استذارة مجمذ الجكلة يشحرخ تحجيجا في مذاريع القػانيغ دكف غيخىا مغ القػاعج، ال 
ذ الجستػرؼ ذلظ لراغيا  سيسا إف كانت أدنى مشيا، فيخػ األستاذ أناو لػ أراد السؤسا

قػانيغ تعخض مذاريع ال"، أك " ض مذاريع القػانيغ دون غيخىا...الختعخبإحجػ الريغ التالية:" 
زوحجىا...الخ  .1"...، كغيخىا مغ العبارات التي تفيج التقييج، فبل تخريز بجكف مخرا

أماا السدألة الثالثة، ؼيعتبخىا األستاذ أنايا متعماقة بتسييد أحكاـ الجستػر عغ سائخ  -
القػاعج القانػنية األخخػ مغ حيث معالجتيا لسختمف السػاضيع التي تزساشيا الجستػر، 

ػف أحكامو ال تتشاكؿ التفاصيل بل يحيميا عمى القػاعج القانػنية األدنى مشو، كعادة تك
 كيكتفي الجستػر عادة بالقػاعج الكمياة.

ذ الجستػرؼ اكتفى بحكخ أعمى قاعجة عبج الخزاق زويشةبحلظ يخػ األستاذ )  ( أفا السؤسا
 .2تحريل حاصلقانػنية مختبة " مذاريع القػانيغ" أماا باقي القػاعج األخخػ فيي مغ 

 :لوفً رشٌدخمولف األستاذ  -ب 
اعتبخ األستاذ أفا مػقف السجمذ الجستػرؼ ال يأخح بعيغ االعتبار السياـ الصبيعية  

 لسجمذ الجكلة كىػ بحلظ مػقف غيخ مدتقخ كغيخ مػضػعي.
إلى أفا السجمذ الجستػرؼ قج سبق لو كأف راقب  ،عجـ استقخار ىحا السػقف ربخا  كقج 

الستعمق بسحكسة التشازع  73/75/6994السؤراخ في  98/03لقانػف العزػؼ رقع دستػرية ا
ة السادة  مغ الجستػر التي قاـ بقخاءتيا كأعصى لكمستي )مجمذ الجكلة(  152كعسمو كخاصا

ذ قرج مغ الكمستيغ اليخميغ  ك)السحكسة العميا( تفديخا كاسعا بحيث رأػ أفا السؤسا
د  مغ الجستػر. 656تيغ في السادة القزائييغ كليذ الييئتيغ السحجا

ة كمسة )مذاريع  119بيشسا تسيادت قخاءة السجمذ الجستػرؼ لمسادة   مغ الجستػر كخاصا
القػانيغ( بصابع ضياق؛ إذ حرخه فقط ؼيسا تقتخحو الحكػمة دكف باقي الشرػص القانػنية 

                                                             
، 6 عجدمجمة مجمذ الجكلة، : الخأؼ االستذارؼ لسجمذ الجكلة، كالدة كاممة كميسة مبتػرة، عبج الخزاق زويشة -1

 .61، ص6776، الجدائخ
 .61ص نفدو،السخجع  -2
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 كالسخاسيع بشػعييا كاألكامخ.
يعباخ عمى  األخيخةفي فقختيا  119السادة  ( أفا ما جاء فيخمػفي رشيج) يخػ األستاذ  

مػقف ييجؼ إلى إجبارية تقجيع مذاريع القػانيغ لسجمذ الجكلة إلبجاء رأيو فييا، كتخؾ 
الباب مفتػحا لمسذخاع مسثال اإلرادة الذعبياة لتػسيع مجاؿ اختراص مجمذ الجكلة 

 االستذارؼ ليذسل الشرػص القانػنية األخخػ.
 ة رأؼ السجمذ الجستػرؼ، فقج أرجعو األستاذ إلى األسباب التالية:أماا عغ عجـ مػضػعيا  

يعػد إلى  6991مغ دستػر  119إلى مذاريع القػانيغ فقط في السادة  اإلشارةأفا  -
ة كأفا ىحه السادة مػجػدة  ،مػضػع نفذ السادة الحؼ يشطاع كيؽياة إعجاد ىحه السذاريع خاصا

كبالتالي فإناو مغ غيخ السشاسب ذكخ الشرػص  ،ةفي الباب الستعماق بالدمصة التذخيعيا 
 ذات الصابع التشفيحؼ في ىحا الباب.

ذ الجستػرؼ  - أناو مغ السعمـػ أفا دكر السجمذ الجستػرؼ ىػ الكذف عغ نياة السؤسا
عشج مخاقبتو دستػرية الشرػص القانػنية، كفي ىحا الرجد كانت نياة السؤسذ الجستػرؼ 

دكاجية القزائية كتكميف مجمذ الجكلة بسيسة استذارية تتساشى عشج إرادتو في تكخيذ االز 
 ىػ معسػؿ بو في الجكؿ التي تعتبخ مجمذ الجكلة مدتذارا لمدمصة التشفيحية. مع ما
تثبت البحػث كمرجر الشداعات أفا الشذاط القانػني األساسي في ىحه الشداعات  -

 جمذ الجكلة.يكسغ في الشرػص التشطيسية لئلدارة التي لع تسخ عمى م
إذا سسح السؤسذ الجستػرؼ لسجمذ الجكلة إبجاء رأيو في نرػص قانػنية أسسى،  -

فكيف يدتخمز أناو مشع نفذ السجمذ مغ إعصاء رأيو حػؿ نرػص قانػنية تأتي في 
مختبة أدنى مغ الشرػص التذخيعية في اليـخ القانػني؛ كىحا عسبل بالقاعجة التي تذيخ 

 .1قادرا عمى األقل ثخاألك إلى أفا مغ يدتصيع
( لمقػؿ بعجـ استقخار كمػضػعية رشيج خمػفي) األستاذبيحه السبخرات التي استشج إلييا  

                                                             
، السصبعة الحجيثة لمفشػف السصبعية، 6 ع"، السػثق، -مجمذ الجكلة –: " الشطاـ القزائي الجدائخؼ فيخمػ  رشيج -1

 .35ك  38، ص ص 6776الجدائخ، جػيمية، أكت 
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رأؼ السجمذ الجستػرؼ، يكػف قج أكاج أيزا تأثيخ رأؼ السجمذ الجستػرؼ عشج قخاءتو 
 مغ الجستػر عمى مجاؿ الشذاط االستذارؼ لسجمذ الجكلة. 119لمسادة 

مغ  119قف السعارضة لخأؼ السجمذ الجستػرؼ في قخاءتو لمسادة كفي دائخة السػا 
 :أيزا الجستػر نجج

 :2000يٕلف انهجُخ انٕؽُٛخ إلطالح انؼذانخ نغُخ  -ج

أفا تفديخ السجمذ الجستػرؼ يشبغي  6777اعتبخت المجشة الػششية إلصبلح العجالة لدشة  
ذ اعتبختو أف يكػف محلا نطخ، كىػ غيخ مقشع؛ بل  .1قانػنا غيخ مؤسا

 :(ثٍ جهٕل يظطفٗ ثؼغ انذاسعٍٛ يُٓى)سأ٘  -د

عمى غخار سابؿيو رأؼ السجمذ الجستػرؼ السحكػر  (بغ جمػل مرصفى) الباحثأعاب   
كو بحخؼياة الشرػص رغع أفا رقابتو يفتخض أف تكػف لشز الجستػر  أعبله، مغ حيث تسدا

ة رأؼ السجمذ الجستػرؼ مغ ا  .2لشاحياة القانػنياةذاتو، كالتي يتختاب عشيا صحا

أفا السجمذ الجستػرؼ مغ خبلؿ رأيو كاف تقشياا إلى أبعج الحجكد بجؿ  يخػ ىحا الباحث  
كىحا عشجما قماز اختراصات مجمذ الجكلة االستذارية  ،أف يكػف مجتيجا كمدتشبصا
 ،كجعل االستذارة محرػرة فقط عمى الشرػص التذخيعياة ،بححفو الشرػص التشطيسياة

مغ الجستػر في فقختيا األخيخة؛ كىػ بحلظ قج تػقاف فقط  119ذلظ بشز السادة معمابل 
أماـ ـيكل الشزا دكف االىتساـ بخكحو كجػىخه كدكف الغػص في أعساقو لمكذف عغ نياة 

ذ الجستػرؼ؛ كمغ جية  دكف مدايخة التصػر الحاصل في الفقو القانػني بذأف  أخخػ السؤسا
عمى التعخيف التقميجؼ في كػنو ذلظ في رأيو يقترخ (، الحؼ لع يعج القانػن ) تعخيف

ر مغ خبلؿ الشطخياة السادياة التي قاؿ بيا العسل الرا  ادر عغ الدمصة التذخيعية، كإناسا تصػا
؛ الحؼ أقخا بأفا التشطيع يعتبخ (ليػن دوجي)الكثيخ مغ الفقياء كعمى رأسيع الفؿيو الفخندي 

                                                             
 .6777تقخيخ المجشة الػششياة إلصبلح العجالة لدشة  -1

2
 .661السخجع الدابق، ص  بغ جمػل: مرصفى - 



 جمللا الدولة اجلئائري االستشاريةالوظیفة مدى فعالیة                                      الباب الثاين
 

266 
 

  .1مثل التذخيعكحلظ قانػف مغ الشاحية السادياة مثمو 

( أناو كاف عمى السجمذ الجستػرؼ عشج إبجائو مرصفى بغ جمػل) ػمغ ىحا السشصمق؛ رأ  
لخأيو الدابق أف يأخح في الحدباف ىحا التصػر الحاصل في الفقو القانػني؛ كأف ال يجعل 

مغ  04عسمو عسبل آليا جامجا؛ بل كاف بػسعو تخؾ السجاؿ كاسعا مثمسا جاء في السادة 
السرادؽ عميو في البخلساف معمابل ذلظ بالشطخياة السادياة الدالفة الحكخ،  76-94ؽ.ع 

ل بجاية لعسمياة االجتياد الجستػرؼ  ل في األخيخ اجتيادا دستػرياا ججيجا، كبحلظ سيدجا ليذكا
كىػ الجكر الحؼ يحطى مغ خبللو السجمذ الجستػرؼ بأىسياة كبيخة في أغمب دساتيخ 

ه في بشاء دكلة القانػف مغ خبلؿ رقابة الجستػرية التي تسثال السيسة الجكؿ، إضافة إلى دكر 
 . 2األصمية لو

 :المولف المؤٌ د لرأي المجلس الدستوري -ب

د السػاقف السعارضة كالخاافزة لخأؼ السجمذ الجستػرؼ؛ إالا أفا ىشاؾ جانب    رغع تعجا
( الحؼ يؤياج سار بػضيافعآخخ مغ الفقو أياج مشحى ىحا األخيخ، كنحكخ في ذلظ األستاذ)

السحكػرة سمفا كإقخاره عجـ مصابقة  119ما ذىب إليو السجمذ الجستػرؼ في تفديخه لمسادة 
 ليا. 94/76مغ ؽ.ع  04السادة 

( أفا السجمذ الجستػرؼ باعتباره جياز يحسي الجستػر قج عس ار بػضيافيخػ األستاذ ) 
دبيب؛ إذ أناو كانصبلقا مغ نز أصاب إصابة بالغة في رأيو، كسبابو أحدغ كأفزل ت

مغ الجستػر، حدب رأيو قج أشارت برخيح عبارتيا إلى مذاريع القػانيغ دكف  669السادة 
ل  ذكخ األكامخ كالسخاسيع، لحا جاءت السادة الخابعة مغ ؽ.ع في شكميا الشيائي بعج تجخا

 .3نػنيةالسجمذ الجستػرؼ مقترخة عمى مذاريع القػانيغ دكف سػاىا مغ الشرػص القا

بعج عخضشا لشساذج مغ مػاقف أساتحة القانػف السختمفة الحجج حػؿ رأؼ السجمذ  
                                                             

1
-LEON DUGUIT: Traité de droit constitutionnel, Tom 4, 2 éme édition, Paris, 1924, p661. 

 . 660ك661السخجع الدابق، ص :  بغ جمػل مرصفى -2
 .684ك680القزاء اإلدارؼ في الجدائخ، السخجع الدابق، ص  ياف:عسار بػض -3
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مغ ؽ.ع كإقخاره عجـ مصابقتيا لمفقخة األخيخة مغ السادة  04الجستػرؼ بخرػص السادة 
مغ الجستػر، يبقى لشا أف نبياغ مػقفشا كباحثيغ مغ رأؼ السجمذ الجستػرؼ بكلا  119

عمى ىحا الخأؼ أفا السجمذ لع يتعساج تقميز السجاؿ االستذارؼ مػضػعياة، فسا نبلحطو 
كلكغ باعتباره حامي الجستػر كبسػجب صبلحياتو األصمية السخػلة لو ، لسجمذ الجكلة

مغ  04دستػرياا في مخاؾبة مصابقة القػانيغ العزػياة لمجستػر، تعياغ عميو تفديخ السادة 
مذاريع لجستػر؛ التي باستخجاميا عبارة )مغ ا 119مع أحكاـ السادة  يتساشىؽ.ع بسا 

( تكػف قج قياجت كقمارت مجاؿ الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة قبل حتاى أف القػانيغ
يرل األمخ إلى السجمذ الجستػرؼ، فالسادة كانت صخيحة ككاضحة في عجـ إدراجيا 

ى مذاريع السخاسيع كاألكامخ ضسغ السجاؿ االستذارؼ لسجمذ الجكلة كاقترخت فقط عم
 القػانيغ بجليل:

، لػججنا 119لػ عجنا إلى الجستػر كبحثشا في عشػاف الفرل الحؼ كردت ؼيو السادة  -
يجعمشا بالزخكرة ندتبعج  كىحا (،الدمصة التذخيعيةأنايا تشجرج ضسغ الفرل السعشػف ب)

ىا الشرػص التشطيسياة عمى األقل مغ مجاؿ الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة باعتبار 
 تشطيسا ترجره الدمصة التشفيحية، كليذ تذخيعا تختز بو الدمصة التذخيعياة.

إذا كانت مجسػعة مغ اآلراء تدتشج في رفزيا لخأؼ السجمذ الجستػرؼ إلى أفا  -
( بسفيػمو السادؼ يتادع ليذسل كل أنػاع القػاعج القانػنياة بسختمف القػانيغمرصمح )

( يدتعسل في مذاريع القػانيغالعتبار أفا مرصمح )درجاتيا، فإناو البج األخح بعيغ ا
جه كلا مغ  األصلاألغمب لمجاللة عمى السبادرة بالقػانيغ ذات  الحكػمي، كىػ ما يؤكا

ذ الجستػرؼ كالسذخاع عشج حجيثيسا عمى السبادرة بالقػانيغ؛ إذ يتع إلحاؽ مرصمح  السؤسا
( بسا تقتخحو الشػاب الحيغ ال نيغاقتخاح القػا( بسا تػدعو الحكػمة، ك)مذاريع القػانيغ)

ت عميو السادة يجب أف يقلا عجدىع عغ عذخكف نائبا مغ ؽ.ع  21، كمغ ذلظ ما نرا
السحجد لتشطيع السجمذ الذعبي الػششي كمجمذ  /99السعجؿ لمقانػف العزػؼ  61-66
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سكغ يسكغ لمحكػمة أن تدحب مذاريع القػانيغ...كسا ي:"...األمة، كعسميسا...، إذ جاء فييا
 .1..."سحب اقتخاحات القػانيغ مغ قبل مشجوبي أصحابيا

يسكششا بتاتا االستشاد إلى حجة أفا الجستػر يأتي بالعسػمية ليتخؾ  ال ،كمغ جية أخخػ  
 مغ ؽ.ع، ألفا تخؾ التفريل 78دقائق األمػر كتفاصيميا لمتذخيع لمقػؿ بجستػرية السادة 

عغ أحكاـ الجستػر كما قزى بو، فالجستػر لمتذخيع ال يعشي أبجا أف يخخج ىحا األخيخ 
نزا فقط عمى اختراص مجمذ الجكلة االستذارؼ في مجاؿ  6991الجدائخؼ لدشة 

مذاريع القػانيغ، كلع يحكخه عشج حجيثو عغ األكامخ كال عشج حجيثو عغ الدمصة التشطيسياة؛ 
ذ الجستػرؼ لع يزعا األكامخ كال الشرػص التشط يسياة إلى مجاؿ ما يعشي أفا نياة السؤسا

الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة، كما ِيؤكج ذلظ ىػ التعجيل الحؼ ألحقو السؤسذ 
؛ حيث ضعا األكامخ إلى 6761الجستػرؼ مؤخخا بسػجب التعجيل الجستػرؼ في مارس 

مجاؿ استذارة مجمذ الجكلة كنزا عمى ذلظ صخاحة، كىػ أمخ يجعمشا عمى يقيغ أفا نياة 
ذ الجستػر  لع تحىب إلى  6991مغ دستػر  119ؼ عشج صياغة كإعجاد السادة السؤسا

 تكخيذ مجاالت أخخػ الستذارة مجمذ الجكلة. 

إالا أناشا  ؛رأؼ السجمذ الجستػرؼ استشادا إلى الحجج السحكػرة نخصئ كإف كشاا ال ؛كلكغ 
ع ال نؤياج تزييقو لشصاؽ استذارة مجمذ الجكلة ؼيسا تبادر بو الحكػمة فقط مغ مذاري

قػانيغ أك أكامخ؛ ألفا ذلظ ؼيو إضعاؼ لمجكر االستذارؼ لسجمذ الجكلة؛ ىحا الجكر الحؼ 
يحطى بأىسياة كبيخة في قػانيغ األنطسة السقارنة؛ لسا لو مغ فعالية في إرساء مشطػمة 

                                                             
 لستسع ؿ ؽ.عالسعجؿ كا 6761، لدشة 57، ج.ر عجد6761أكت سشة  65السؤرخ في  66-61مغ ؽ.ع  21السادة  -1

د تشطيع السجمذ الذعبي الػششي كمجمذ األمة كعسميسا ككحا العبلقة  6999مارس  74السؤرخ في  99-76 الحؼ يحجا
 .6999مارس  79السؤرخة في  ،65 عجد، رالػضيؽية بيشيسا كبيغ الحكػمة، ج.

 ، السخجع الدابق.66-61مغ ؽ.ع  26إلى  20راجع السػاد مغ  - 
 .53جد، ج.ر، ع6990أكت 66مغ الشطاـ الجاخمي لمسجمذ الذعبي الػششي، السؤرخ في  71إلى  68السػاد  -6
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ذ  قانػنية سميسة كقادرة عمى حساية الحقػؽ كالحخياات، كىػ ما يجعمشا نشاشج السؤسا
ؼ بإعادة الشطخ في مجاؿ الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة، كإجخاء الجستػرؼ الجدائخ 

التعجيل الحؼ مغ خبللو يتع ضع السجاؿ التشطيسي إلى اختراص مجمذ الجكلة 
ة لسا يحتماو ىحا السجاؿ مغ أىسياة بيغ الشرػص القانػنية؛ لكػنو يأخح  االستذارؼ خاصا

دائخية؛ كىػ األمخ الحؼ ال يجب إغفالو نطخا حيادا كاسعا ضسغ دائخة السشطػمة القانػنية الج
 لمخصػرة التي يبعثيا إفبلت ىحا السجاؿ مغ استذارة مجمذ الجكلة.

 انفشع انثبَٙ:

 .نًجهظ انذٔنخ انجضائش٘ ػٕايم أخشٖ يغبًْخ فٙ إػؼبف انذٔس االعزشبس٘

ػنو كاف رأؼ السجمذ الجستػرؼ قج أثار ججال بيغ رجاؿ كفقياء القانػف في مجػ ك إذا
مغ حيث تقميرو  ،عامبل مؤثاخا عمى فعالية الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ 

لسجاؿ االستذارة؛ فإفا ىشاؾ عػامل أخخػ متافق عمييا أنايا ساىست كتداىع في جعل 
الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ ضعيفة كغيخ فعاالة، كىي تتعماق أساسا 

مجمذ الجكلة  الستذارة(، ككحا بالصبيعة القانػنية أوالليحه الػضيفة )بالتذكيمة السسارسة 
 (.ثانياسػاء مغ حيث شمبيا أك األخح بيا )

 :انعدام الفصل العضوي داخل مجلس الدولة الجزائري لممارسة وظٌفة االستشارة -أوال

تحجيج  ال تتػقف مدألة تحجيج فعالية الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ عمى 
مجاؿ االستذارة إف كاف كاسعا أك ضياقا؛ بل إفا لمتذكيمة السسارسة ليحه الػضيفة أىسياة 

 كبيخة في جعل ىحه األخيخة فعاالة أك ضعيفة؛

إذ أناو كبالخجػع إلى األنطسة السقارنة )مجمذ الجكلة مثبل( نججىا قج أناشت ميساة  
رة ـيكميا كبذخياا، كمدتقماة مسارسة كضيفة االستذارة بسجمذ الجكلة إلى تذكيم ة متخرا

استقبلال عزػياا عغ التذكيمة السكمفاة بسسارسة كضيفة القزاء، إالا أناو كبالعػدة إلى 
لع يفرل كيسياد بيغ األعزاء السكمافيغ بسسارسة  األخيخالتذخيع الجدائخؼ، نجج أفا ىحا 
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ستذارية، سػاء في مػاد الػضيفة القزائياة مغ األعزاء السكمافيغ بسسارسة الػضيفة اال
الجستػر أك في مختمف الشرػص القانػنية األخخػ السشطسة لسجمذ الجكلة الجدائخؼ 

كىػ أمخ يجعمشا نقف متدائميغ أماـ  ،كعسمو مغ قانػف عزػؼ كنطاـ داخمي كغيخىسا
إقخار السذخاع الجدائخؼ صخاحة الثشائية الػضيؽياة لسجمذ الجكلة مغ جية؛ كعجـ تجديجه 

الثشائية مغ حيث مسارستيا بتذكيمتيغ متسيادتيغ ـيكمياا كعزػياا؛ بحيث تختز كلا  ليحه
 مشيسا بسسارسة إحجػ الػضيفتيغ دكف األخخػ.

مة لسجمذ مياد السذخع الجدائخؼ إذف صخاحة بيغ نػعيغ مغ االختراصات السػكا  
لستسع السعجؿ كا 76-94( مغ القانػف العزػؼ 66، 67، 9)الجكلة فجاء في السػاد 

الشز عمى االختراصات القزائية لسجمذ الجكلة، كذلظ  63-66بالقانػف العزػؼ 
ضسغ الفرل الستعماق باالختراصات ذات الصابع القزائي كفي إشار الباب الثاني 

كىي االختراصات التي تعا عخضيا في القدع  –السعشػف باختراصات مجمذ الجكلة 
اب نزا السذخاع في الفرل الثاني مغ خبلؿ ثعا كتحت نفذ الب، -األكؿ مغ ىحا البحث

 .1ةعمى االختراصات االستذارية لسجمذ الجكل 12السادة 

ع الجدائخؼ قج فرل فربل كاضحا بيغ االختراصات االستذارية بحلظ يكػف السذخا   
لع يسياد بيغ  هكاالختراصات القزائية لسجمذ الجكلة؛ إالا أناو في مقابل ذلظ نجج

لمػضيفة األكلى مغ التذكيمة السسارسة لمػضيفة الثانية؛ كىػ ما يحيمشا  التذكيمة السسارسة
القػؿ بانعجاـ الفرل الػضيفي التاـ داخل مجمذ الجكلة الجدائخؼ في ضل ثشائية  إلى

كضيؽية مسارسة مغ قبل تذكيمة كاحجة، بجليل أفا السذخاع اكتفى في السخسـػ الخئاسي رقع 
مذ الجكلة )الدالف الحكخ( بتحجيج ىؤالء األعزاء الستزسغ تعييغ أعزاء مج 98-187

                                                             
1
:" يبجي مجمذ الجولة رأيو في عمى 64/76السعجؿ بالقانػف العزػؼ  76-94مغ ؽ.ع  66تشز السادة  - 

ت التي يخاىا أعاله، ويقتخح التعجيال 4السذاريع التي يتع إخصاره بيا حدب األحكام السشرػص عمييا في السادة 
 ضخورية."
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، ثع محافع الجكلة، فسداعجكه، رؤساء 1كفق التجراج اليخمي بجاية مغ رئيذ السجمذ فشائبو
الغخؼ، كرؤساء األقداـ، كأخيخا السدتذاركف؛ إالا أناو لع يحكخ أياة إشارة تحيمشا إلى التسييد 

قزاء مغ أكلئظ السكمفيغ بسسارسة كضيفة األعزاء السكمافػف بسسارسة كضيفة ال بيغ
 االستذارة.

ح إف كانػا أعزاء في تذكيمة   حتاى بالشدبة لفئة )السدتذاريغ( فإفا السذخع لع يػضا
مع العمع أفا انعقاد جمدات السجمذ كقاضي إدارؼ تتزساغ  ،القزاء أـ تذكيمة االستذارة

 أيزا مدتذاريغ.

ات السقارنة التي جعمت كضيفة مجمذ الجكلة أغمب التذخيع ؼ السذخع الجدائخ  خالف  
االستذارية تسارس مغ قبل تذكيمة متخررة كمدتقمة عغ التذكيمة الخاصة بسسارسة 

، كىػ أمخ يمعب دكرا كبيخا في تفعيل الػضيفة االستذارية ليحه 2الػضيفة القزائية
يكميةالسجالذ؛ التي كخاست فييا الثشائية الػضيؽية فعبل في ضل كجػد ثشائية ع  ،زػية ـك

كىػ األمخ الحؼ نشتطخ مغ السذخع الجدائخؼ أف يأخحه بعيغ االعتبار لسا لمػضيفة 
 يسارسيا.خاص  االستذارية مغ أىسية تقتزي أف تختز كتشفخد بييكل بذخؼ 

 :الجزائري الطبٌعة المانونٌة الستشارة مجلس الدولة -ثانٌا

ال محالة مجػ فعالية  ةلة االستذاريمعخفة الصبيعة القانػنية آلراء مجمذ الجك تعكذ   
 الجكر االستذارؼ الحؼ يقـػ بو، كتبياغ درجة األىسية التي يػلييا السذخع ليحه الػضيفة.

كتحجيج الصبيعة القانػنية ليحه اآلراء يقتزي مشاا تفخيع اإلجابة إلى فقختيغ أساسيتيغ؛  
لؿيسة القانػنية لؤلخح بالخأؼ؛ كذلظ تتعماق األكلى بالؿيسة القانػنية لصمب الخأؼ، كالثانية با

 كسا يمي:

                                                             
1
 ، السخجع الدابق.76-64مغ ؽ.ع  37ححؼ مشرب نائب رئيذ مجمذ الجكلة بسػجب السادة  - 

2
، السخجع أنػر رسالنراجع مثبل تذكيمة الجسعية العسػمية لقدسي الفتػػ كالتذخيع لسجمذ الجكلة السرخؼ مع:  - 

 كما بعجىا. 691الدابق، ص 
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 :الطبٌعة المانونٌة لطلب رأي مجلس الدولة الجزائري -1 

كانت الصبيعة القانػنية لصمب رأؼ مجمذ الجكلة تأخح في الغالب كسا بياشا سابقا  ذاإ  
 الفخندي مثبل(، فإفا استذارة مجمذ )الشسػذج صػرتيغ أساسيتيغ: إلدامية أك اختيارية

الجكلة الجدائخؼ كىي االستذارة الزياقة السجاؿ؛ كالتي ال تتعماق إالا بسذاريع القػانيغ 
ت عميو الشرػص  كاألكامخ، فيي في كمتا السجاليغ استذارة إلدامية بسقتزى ما نرا
الجستػرية كالتذخيعية التي ألدمت الحكػمة أك رئيذ الجسيػرية عخض مذخكع القانػف أك 

 ؛الجكلة إلبجاء الخأؼ ؼيواألكامخ أماـ مجمذ 

في  التعجيل الجستػرؼ مغ  136نزا صخاحة السؤسذ الجستػرؼ في السادة حيث  
عمى  142، كفي السادة 1عمى إلدامية شمب رأؼ مجمذ الجكلة في مذاريع القػانيغ 6761

كمغ جية أخخػ نزا السذخع الجدائخؼ مغ جانبو  ،2إلدامية شمبو بذأف مذاريع األكامخ
مجمذ الجكلة بإبجاء الخأؼ  اختراصمشو عمى  12ككحا السادة  3مغ ؽ.ع 04 في السادة

عمى إلدامية شمب رأؼ ضسشي حػؿ مذاريع القػانيغ التي تعا إخصاره بيا، كىػ تأكيج 
 مجمذ الجكلة.

 لؤلشكاؿ السحجد 94/616جت أيزا ىحه اإللدامياة بسقتزى السخسـػ التشفيحؼ تأكا  
 02سجاؿ االستذارؼ أماـ مجمذ الجكلة مغ خبلؿ نز السادة ككيؽياتيا في الكاإلجخاءات 

ت:" يتع وجػبا إخصار مجمذ الجولة بسذاريع القػانيغ مغ قبل األميغ العام لمحكػمة  التي نرا
 4."وذلظ بعج مرادقة مجمذ الحكػمة عميو

                                                             
1
تعخض مذاريع القػانيغ عمى مجمذ الػزراء، بعج رأي :" 6761لتعجيل الجستػرؼ لدشة مغ ا 136جاء في السادة  - 

 ...".مجمذ الجولة
2
 لخئيذ الجسيػرية أن يذخع بأوامخ...بعج رأي مجمذ الجولة...".مغ نفذ التعجيل:"  142جاء في السادة  - 
 مذاريع القػانيغ واألوامخ ...".:" يبجي مجمذ الجولة رأيو في ما يمي 76-64مغ ؽ.ع  04جاء في السادة  -3
د أشكاؿ اإلجخاءات ككيؽياتيا في السجاؿ االستذارؼ أماـ حجا ي ،616-94تشفيحؼ رقع ال مغ السخسـػ 02السادة  -4

 .6994، لدشة 18 جدمجمذ الجكلة ج.ر، ع
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فيػ إذف دليل قاشع عمى إلدامية شمب رأؼ مجمذ الجكلة الجدائخؼ، كلقج أكاج السجمذ  
ستػرؼ أيزا مغ جيتو عمى إلدامية شمب رأؼ مجمذ الجكلة ؼيسا يخزا مذاريع الج

مغ ؽ.ع لمجستػر، فجاء  04كذلظ برجد تعميل رأيو حػؿ عجـ مصابقة السادة  ؛القػانيغ
واعتبارا أن  االختراصات في الحيثية الثانية مغ رأيو حػؿ شبيعة االستذارة ما يمي:" 

قػانيغ دون سػاىا التي تعخض وجػبا عمى مجمذ الجولة إلبجاء تتعمق بسذاريع الاالستذارية ....
 . 1..."رأيو فييا قبل عخضيا عمى مجمذ الػزراء

أناو أغفل اإلشارة إلى  12و 04في مادتو  94/76لكغ ما يبلحع عمى القانػف العزػؼ  
يغ جاءا بألفاظ عامة، في حيغ كاف  الرفة اإللدامية لصمب االستذارة؛ بل إفا الشرا

اإلشارة إلى تمظ  94/76مغ ؽ.ع  12و 04خض عمى السذخع في تحخيخه لمسادتيغ يفت
مغ الجستػر  119الرفة مدتسجا مخجعيتو مغ القاعجة الجستػرية الػاردة في السادة 

 .6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  138 أك 136كالسعجلة بسػجب السادة 

جكلة الجدائخؼ قبل إيجاعيا مذاريع تختيبا عمى ما سبق فإفا استذارة الحكػمة لسجمذ ال 
القػانيغ كاألكامخ عمى كل غخفة مغ البخلساف يعجا أمخا كجػبيا، كمغ ثعا فإفا كل مذخكع 
قانػف أك أمخ ال يتزساغ ىحا الذخط يعتبخ مخالفا لقاعجة شكمية جػىخية دستػرية يسكغ أف 

الحؼ ال شظا في أناو يعخض الشز لعجـ الجستػرية إذا ما تعا إخصار السجمذ الجستػرؼ، 
كبحلظ فإفا  ؛2سػؼ يثيخ ىحه الذكمية تمقائيا دكف الخػض في السدائل السػضػعية

عمى أساس أفا مجاؿ  ،استذارة مجمذ الجكلة تأخح صػرة كاحجة فقط كىي اإللدامية
، كبالتالي فإفا االستذارة االختيارية لسجمذ كاألكامخاالستذارة ال يتعجػ مذاريع القػانيغ 

 لة الجدائخؼ مشعجمة تساما كىحا في ضل غياب أؼ نز قانػني يذيخ إلييا.الجك 

األمخ يختمف مع مجمذ الجكلة الفخندي الحؼ يعجا مدتذارا لمحكػمة؛ إذ أناو أفا  إالا  

                                                             
 السخجع الدابق.  ،94/ر.ؽ.ع/ ـ.د/71رأؼ رقع  -1
 .37ص السخجع الدابق، ، "مذ الجكلة...الخأؼ االستذارؼ لسج"  :عبج الخزاق زويشة -2
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ت عمييا الشرػص الجستػرية كالتذخيعية  باإلضافة إلى الحاالت اإللدامية التي نرا
ية شمب رأؼ مجمذ الجكلة الفخندي في حالة عجـ كالتشطيسية، فإفا لمحكػمة أيزا إمكان

كجػد نز يفخض ىحه االستذارة، كيكػف ذلظ في حالة السخاسيع البديصة، أك أياة مدألة 
ا يتعماق األمخ بالرعػبات التي قانػنية يسكغ شمب الخأؼ فييا مغ قبل الػزراء، كخاصة لسا 

ب رأؼ مجمذ الجكلة . كيسكغ لمحكػمة شم1تػاجييع بخرػص مدألة إدارية معياشة
االستذارؼ لتفديخ أك شخح أحكاـ دستػرية بذأف مدألة معياشة أك لتفديخ نزا قانػني أك 

 .2إلبجاء رأيو في مذكمة قانػنية

 :خذ برأي مجلس الدولةالطبٌعة المانونٌة لأل -2

مجمذ الجكلة ىػ حجيث عغ القػة السمدمة  لؤلخح بخأؼإفا الحجيث عغ الصبيعة القانػنية  
إماا أف يكػف  يحا الخأؼ بالشدبة لمييئة الصالبة لو؛ بحيث نسياد في ذلظ غالبا حالتيغ:ل

باألخح بو أك تخكو، أك أف  الخأؼ االستذارؼ اختيارؼ بحيث تكػف الييئة الصالبة لو مخيخة
كعجـ األخح بو إالا  ويكػف الخأؼ االستذارؼ ممدما؛ بحيث ال يسكغ لمييئة السدتذيخة تخك

 باشبل. كاف عسميا

د آراء  لكغ بالعػدة إلى القاعجة العامة التي تعتبخ  أفا آراء مجمذ الجكلة ىي مجخا
رأؼ مجمذ  اتاباعاستذارية ال تمـد الحكػمة في شيء؛ بل تعصي ليا الحخية الكاممة في 

الجكلة أك عجـ األخح بو، فإفا الشرػص القانػنية تذيخ فقط إلى استذارة السجمذ مغ 
، مساا يجعميا حخاة في ذلظ، 3باع الحكػمة لتمظ االستذارةعمى مدألة اتا  عجميا، كال تشز

ي فإفا مجمذ الجكلة عشجما لكىػ ما يجعل آراء السجمذ تفتقخ لرفة الخأؼ السصابق، كبالتا
ر عجـ مصابقة مذخكع قانػف ما لمجستػر أك القانػف فإفا الحكػمة نادرا ججا ما تأخح  يقخا

                                                             
1
- L’article L.112-2 du code de justice administrative: « Le conseil d’état peut être consulté par 

le premier ministre sur les difficultés qui s’élèvent en matière administrative. »  
2
 -Voir: AGNES RAUSCH, « La Fonction du conseil d’Etat dans la procédure législative », 

Dossier, Forum 261, Novembre 2006,pp 22-24. 
 .91السخجع الدابق، ص :حاكع أحسج -3
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 .1ذلظ مأخح الجج

لصبيعة القانػنية لخأؼ مجمذ الجكلة الجدائخؼ نػعا مغ الججؿ نطخا لمغسػض الحؼ أثارت ا 
عخفت بو، مساا يرعب معو الجـد ؼيسا إذا كانت آراء السجمذ اختيارية ال تمـد الحكػمة 

 ، أـ أنايا مصابقة يجب عمييا األخح بيا. بإتباعيا

قبل تعجيميا في  119دة يعػد أساس ىحا الغسػض إلى صياغة الفقخة األخيخة مغ السا 
تعخض مذاريع القػانيغ عمى مجمذ الػزراء بعج األخح بخأي ؛ إذ كانت تشز عمى:" 6761

( بعج األخح بخأي مجمذ الجولة، كىي الرياغة التي استعسمت عبارة ) ..."مجمذ الجولة
تشادا كالتي تجعل مغ رأؼ السجمذ رأيا مصابقا؛ إذا التدمشا بالرياغة الحخؼية ليا، كذلظ اس

( في المغة العخبية، كىػ معشى اإللراؽ ما يتختب بإلى السعشى الحؼ يفيجه حخؼ الجخ)
 .2عشو اإللداـ

لمحكػمة في شمبو ككحا في  افإفا ىحا الحخؼ قج جعل رأؼ مجمذ الجكلة ممدم كعميو 
 (، كإالا شاب مذخكعيا عيب الذكل.امصابق رأيا)  األخح بو

 669كع ال يتػافق مع صياغة الفقخة األخيخة مغ السادة لكغ في السقابل؛ فإفا ىحا الح 
كالتي تتخجع ؛ « après avis du conseil d’état »بالمغة الفخندية؛ التي استعسمت عبارة 

الحخية  لمحكػمةكتعشي الرياغة الفخندية أفا  ،إلى العخبية بعبارة ) بعج رأؼ مجمذ الجكلة(
 كانت مجبخة في شمبو. عجـ األخح بخأؼ السجمذ، كإف األخح أكفي 

ىحا االختبلؼ في الرياغة مجاال لتزارب اآلراء بيغ الخأؼ السخجح لمشز فتح  
عمى  إتباعويفخض عمى الحكػمة  ،بالعخبية كبالتالي اعتبار رأؼ مجمذ الجكلة رأيا مصابقا

أساس أفا األصل في الشرػص القانػنية في الجدائخ ىػ الشز بالمغة العخبية، كأماا الشز 
اعتبخ ىحا الخأؼ أفا التخجسة التي  عميوىػ إال تخجسة لمشز األصمي، ك  المغة الفخندية ماب

                                                             
 .666السخجع الدابق، ص  :بغ جمػل مرصفى -1
 .79معاني حخكؼ الجخ في القخآف الكخيع، شبكة األلػكة، ص :شادي مجمي عيدى سكخ-2
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 .1قاـ بيا السذخع غيخ صحيحة

( بعج األخح بخأي مجمذ الجولةفي حيغ أفا ىشاؾ مغ األساتحة مغ يخػ أفا عبارة )  
جكلة في الشز الجستػرؼ السحكػر أعبله ال تحسل أكثخ مغ تفديخ، فسجمذ ال الػاردة في

السجاؿ التذخيعي يسارس دكر الييئة االستذارية كال تكػف آلرائو القػة اإللدامية، كال تمـد 
مغ الشاحية  بو كال مدؤكلية عمييا تأخحالحكػمة باألخح بخأيو، فقج تشرخؼ عشو كال 

ر أف تبادر  القانػنية، بيشسا تمتـد الحكػمة ككإجخاء كجػبي باستذارة السجمذ، فبل يترػا
كػمة إلى تقجيع مذخكع قانػف كتعخضو مباشخة عمى مجمذ الػزراء دكف عخضو عمى الح

 مجمذ الجكلة، فيي إف فعمت ذلظ تكػف قج تخصات إجخاء جػىخيا.

كيتجاكؿ ، كمستو مذخكع قانػف يسخا كجػبا عمى مجمذ الجكلة ليقػؿ ؼيو فإفا كلا  كعميو؛ 
الحكػمة كقج ال تأخح بو كال مدؤكلية  قج تأخح بو الخأؼبذأنو كيعباخ ؼيو عغ رأيو، كىحا 

 .2عشيا

أك  ،االعتخاؼ لمحكػمة بحقايا في األخح بخأؼ مجمذ الجكلة سخا  فإفا  الخأؼ،حدب ىحا  
79األخح بو يعػد إلى أفا الجستػر بسػجب السادة  ـعج

مشو ألـد الػزيخ األكؿ بػضع  3
مج الحكػمة بخلسانيا عاد بخنامج حكػمتو كألدمو بعخضو عمى البخلساف؛ فإذا اعتسج بخنا

ككحلظ تحجيج  ،لمػزيخ األكؿ صبلحية تحجيج الدبل السشاسبة كالزخكرية لتشفيح بخنامجو
جدئية في بخنامج  نيا تحقيق كتجديج ىحا البخنامج، فكلا أاألدكات القانػنية التي مغ ش
بخأؼ مجمذ كمغ ثعا ال ندتصيع إلداـ الػزيخ األكؿ باألخح  ،الحكػمة قج تحتاج إلى قػانيغ

 .4إلى تجديج أىجاؼ البخنامج أك يتعارض مع أحج محاكره الخأؼكقج ال يؤدؼ ىحا  ،الجكلة

إالا أفا الغسػض الحؼ كاف يعتخؼ الصبيعة القانػنية لسجمذ الجكلة تعا تجاركو مغ قبل  
                                                             

 .666السخجع الدابق، ص  :رصفىبغ جمػل م -1
2
 .654ك 650القزاء اإلدارؼ في الجدائخ، السخجع الدابق، ص ص  :عسار بػضياف - 
 .6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  93السعجلة بسػجب السادة  6991مغ دستػر  79السادة -3
 .654ك 650القزاء اإلدارؼ في الجدائخ، السخجع الدابق، ص ص  :عسار بػضياف -4



 جمللا الدولة اجلئائري االستشاريةالوظیفة مدى فعالیة                                      الباب الثاين
 

277 
 

مغ خبلؿ تعجيل الرياغة في كل  ،6761ي التعجيل الجستػرؼ لدشة فالسؤسذ الجدائخؼ 
مشو السعجلة لمسادة  142السحكػرة سابقا، كالسادة  119السعجلة لمسادة  136 مغ السادة

124. 

( بعج رأي) عبارة ( إلىبخأي األخحبعج )عبارة ياغة مغ الرا السؤسذ الجستػرؼ  غياخ 
 .األكامخسذاريع القػانيغ أك تعماق األمخ ب سػاء (après avis)لمرياغة بالفخندية  ةالسػافق

فإناو إذا كاف شمب رأؼ مجمذ الجكلة إلداميا لمحكػمة، فيػ في نفذ تختيبا عمى ذلظ،  
الػقت مجخاد مغ كلا صفة تشفيحية، بسعشى أفا الجية السخصخة يسكشيا أف تتحمال مشو، فميا 

 حخياة االختيار بأف تأخح بو كمياا أك جدئياا أك تصخحو جانبا.

سي الحؼ أحالتو الستذارة غيخ أنايا ال يسكشيا إصجار نز مختمف عغ مذخكعيا األسا 
عة اإللدامية لبلستذارة السحكػرة في يمجمذ الجكلة، ففي ىحه الحالة تكػف قج خالفت الصب

الي فإفا مػقف الحكػمة ال يسكغ أف يخخج عغ أحج كبالتا  ؛مغ الجستػر 136السادة 
 االحتساالت التالية:

ضو عمى مجمذ أف تأخح السذخكع في صػرتو األصمية التي كضعتيا؛ حيث تعخ  -1
 الػزراء دكف أف تأخح التعجيبلت التي يتزسشيا رأؼ مجمذ الجكلة.

أف تعخض السذخكع مع إدخاؿ التعجيبلت كمايا التي اقتخحيا مجمذ الجكلة في رأيو  -2
 عمى مجمذ الػزراء.

أف تعخض السذخكع عمى مجمذ الػزراء مع إدخاؿ بعس التعجيبلت التي اقتخحيا  -3
، في حيغ ال تدتصيع الحكػمة 1بسا يتساشى كتجديج أىجاؼ البخنامجمجمذ الجكلة كذلظ 

ا قانػنياا ججيجا مختمفا عغ مذخكعيا األصمي أك أف تزيف أحكاما لع  ،أف ترشع نرا
سشيا ؾببل السذخكع السعخكض عمى مجمذ الجكلة أك السذخكع بعج تعجيمو مغ شخؼ  يتزا

لثا ججيجا دكف أف تعخضو مدبقا السجمذ؛ ذلظ يعشي أفا الحكػمة قج كضعت مذخكعا ثا
                                                             

 .150مجمذ الجكلة كمجمذ السشافدة، السخجع الدابق، ص :ديباش سييمة -1



 جمللا الدولة اجلئائري االستشاريةالوظیفة مدى فعالیة                                      الباب الثاين
 

278 
 

عمى مجمذ الجكلة إلبجاء رأيو ؼيو، كىكحا تكػف قج خالفت االلتداـ الجػىخؼ السشرػص 
عمية قانػنا، فتكػف مجبخة في ىحه الحالة عمى ضخكرة تججيج عخض السذخكع عمى مجمذ 

 .1الجكلة

القػانيغ التي  أناو ال يسكششا في أؼا حاؿ معخفة عجد مذاريع لىاإلشارة إ بشا تججر 
ؼ الحؼ تتسياد بو ىحه التدمت فييا الحكػمة بخأؼ مجمذ الجكلة، كذلظ نطخا لمصابع الدخا 

اآلراء؛ إذ ال يجػز لسجمذ الجكلة نذخ آرائو أك تسكيغ الغيخ مغ االشبلع عمييا إالا 
؛ 2بتخخيز مغ الحكػمة، كسا أفا الحكػمة مغ جيتيا ليدت ممدمة بشذخ آراء السجمذ

ى عكذ مجمذ الجكلة الفخندي الحؼ كإف كانت القاعجة العامة تقزي بأف تكػف كىحا عم
آراء مجمذ الجكلة الفخندي ذات شابع سخؼ؛ كىػ ما نزا عميو صخاحة القانػف الرادر 

مغ قائسة الػثائق اإلدارية  مغ خبلؿ استبعاد آراء مجمذ الجكلة 6904جػيمية  60في 
كفل القانػف لمسػاششيغ حخياة االشبلع عمييا، إالا أناو كالتي ي ؛ذات الصبيعة غيخ القانػنية

ساح بشذخ بعس آراء مجمذ الجكلة بجأ التخمي عغ ىحه القاعجة؛ إذ بجأت الحكػمة بالدا 
 .3الفخندي باعتباره الجية الػحيجة السخػلة بحلظ

ال  فإناو إالا أناو كبالشدبة لسجػ التداـ الحكػمة الفخندية باألخح بخأؼ مجمذ الجكلة، 
يػجج أؼا نزا قانػني في السشطػمة القانػنية الفخندية يمـد الحكػمة باألخح بخأؼ مجمذ 

خة باألخح بو أك عجـ األخح بو، غيخ أفا مكانة مجمذ الجكلة كبالتالي فيي مخيا  الجكلة؛
ع عمييا األخح بآرائو السيسا مغ يحتا  اكباعتبارىا مدتذارا قانػني 4الفخندي مغ الحكػمة

                                                             
 .686السخجع الدابق، ص :شاىخي  حديغ انطخ: -1

-voir aussi: JAQUES BAUDOUIN , op.cit, p13. 
 .36السخجع الدابق، ص"الخأؼ االستذارؼ لسجمذ الجكلة..."،  :عبج الخزاق زويشة -2
يعية مغ خبلؿ التصػر الجستػرؼ الجدائخؼ، رسالة دكتػراه في القانػف، كمية الحقػؽ الدمصة التذخ  :وليج شخيطانطخ:  -

 .666، ص6766قايج، مكالعمـػ الدياسية، جامعة أبي بكخ ب
3
- YVES GAUDEMET, BERNARD STIRN, et autres, op.cit, p46. 

4
 - PIERRE LAURENT FRIER et JACQUES PETIT, Précis de droit administratif, paris, 4eme 

édition, 2006, p379. 
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 .1الذكمية لمشرػص القانػنية ككحلظ بالشدبة لمسخاسيع التي تجخل في مجاؿ قزائوالشاحية 

كفي ضل غياب الشرػص الجستػرية كالتذخيعية التي تعالج إشكالية الجداء  ىكحا 
القانػني الحؼ يتختب في حالة عجـ شمب كأخح رأؼ مجمذ الجكلة، فإناو يبقى أمامشا 

ػر سابقا في كػف االستذارة كجػبية قبل إيجاع الػزيخ لى رأؼ مجمذ الجكلة السحكإاالستشاد 
األكؿ مذخكع القانػف، كفي غيخ ذلظ يكػف قج خالف قاعجة جػىخية دستػرية يسكغ أف 
تعخض الشز لعجـ الجستػرية، كنفذ األمخ بالشدبة لؤلكامخ التي تع إلحاقيا بالسجاؿ 

 .لسجمذ الجكلة االستذارؼ 

ع اإللدامي عمى استذارة السجمذ مغ حيث شمبيا؛ إذ أفا إالا أناو ال يكفي إضفاء الصاب 
ىحا الػضع لػحجه غيخ كاؼ لتحقيق فعالية الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ، 
بل البج االىتساـ أكثخ بسريخ الخأؼ االستذارؼ الحؼ يبجيو السجمذ، ؼيجب عمى السذخع 

مذ الجكلة االستذارية، كالتي مغ الجدائخؼ أف يزفي نػعا مغ اإللدامية عمى آراء مج
)مذخكع قانػف أك أمخ( احتخاـ ما  خبلليا يتػجاب عمى عارض مذخكع الشز القانػني

ل إليو السجمذ.  تػصا

احية القانػنية، ع بأياة حجياة قزائية مغ الشا آراء مجمذ الجكلة ال تتستا  نذيخ ىشا إلى أفا ك  
كال حتى مجمذ الجكلة نفدو في قدسو  ،ؼ فيي ال تقياج القزاء العادؼ كال القزاء اإلدار 

 .2القزائي

ع بقػة معشػية كبالخغع مغ أفا آراء مجمذ الجكلة ال تتستع بالقػة السمدمة، إالا أنايا تتستا   
كبيخة كذات ؾيسة أدبية كعمسية، فبل يسكغ االستغشاء عشيا؛ حيث يجخؼ العسل عمى 

كالقزاء، األمخ الحؼ يجفع إلى  رةالسذػ احتخاميا لرجكرىا مغ رجاؿ ذكؼ خبخة في مجاؿ 
ما يرجر مغ آراء لجػ مجمذ الجكلة يمقى تخحيبا لجػ القدع القزائي فزبل  القػؿ أفا 

                                                             
 .90السخجع الدابق، ص  :حاكع أحسج -1

2
- ROLAND DRAGO: « incidences contentieuses des attributions consultatives du conseil 

d’État », mélanges Marcel Waline, Tome 2, L.G.D.J , Paris, 1974, p386. 



 جمللا الدولة اجلئائري االستشاريةالوظیفة مدى فعالیة                                      الباب الثاين
 

280 
 

بيا إصجار قخارات غيخ مذخكعة كمعيبة مغ الشاحية القانػنية عغ أجيدة اإلدارة، التي تجشا 
آلراء ما يشبغي أف فبل تكػف قخاراتيا محبل لمصعغ باإللغاء أك التعػيس؛ حيث تخسع ىحه ا

، كذلظ في الحاالت التي تمجأ اإلدارة إلى شمب السذػرة في 1يكػف عميو نذاط اإلدارة
 2كل ىحا مختبط بثقافة الجكلة كسسػ القانػف كدكلة القانػف ك االختيارية، ة إشار االستذار 

ق ىحه الحالة السختبصة باألخح بسزسػف رأؼ مجمذ الجكلة في أغمب األحياف في كتتحقا 
ة بخقابة السذخكعية؛ إذ قلا ما تأخح بخأؼ مجمذ الجكلة  عشجما؛ 3فخندا يتعماق األمخ خاصا

 .4ؼيسا يتعماق بخقابة السبلءمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
مدتػحى مغ: سميساف الصساكؼ: قزاء  ،154كمجمذ السشافدة، السخجع الدابق، ص مجمذ الجكلة :ديباش سييمة -1

 .631اإللغاء، مخجع سابق، ص 
 . 36السخجع الدابق، ص"الخأؼ االستذارؼ لسجمذ الجكلة..."،  :عبج الخزاق زويشة -2

3
- GUY BRAIBANT, op.cit, p 29. 

 .154الدابق، ص السخجع ، مجمذ الجكلة كمجمذ السشافدة :ديباش سييمة -4
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 املبحث الثاين:
 ممارسة جملا الدولة اجلئائري لوظیفتو االستشارية )الكیفیة واإلجراءات(

ى أفا ىشاؾ إجساع عمى أنايا حتا  تعتبخ عسمية إعجاد كصياغة القػانيغ عسمية صعبة ججا،  
تعتبخ فشاا قائسا بحاتو؛ حيث يذتخط لمؿياـ بيحه الػضيفة مجسػعة مغ الجعائع كاألسذ التي 

د عسمياة تقشية ال غ السذخع مغ إقامة بشياف قانػني صحيح كسميع؛ فيي ليدت مجخا ركح  تسكا
 .كبقائو فييا؛ بل ىي تعجا مغ األمػر البالغة األىسياة في حياة التذخيع

را صبلحية مسارسة ا متخرا فشيا  امغ أجل ذلظ مشح مجمذ الجكلة باعتباره جياز ك   
كفق  ؛(السصمب األول) القػانيغ ى مخاجعةذخيع، بحيث يتػلا كضيفة االستذارة في مجاؿ التا 

مجسػعة مغ اإلجخاءات كالسػاعيج التي تختمف حدب شبيعة الشز السخاد أخح رأؼ مجمذ 
 (.سصمب الثانيالالجكلة بذأنو )

 السصمب األول:
 دور مجمذ الجولة الجدائخي في فحرو مذاريع الشرػص القانػنية

يتسثال اليجؼ األساسي مغ إشخاؾ مجمذ الجكلة في العسمية التذخيعية، في إحجاث   
ج عارضيااالندجاـ بيغ الشرػص القانػنية كتجشب ت ، كنطخا لكػف تحقيق ىحه الغاية يتجدا

لقػانيغ، كالتي في حؿيقتيا تعتبخ عسمية صعبة كبالغة األىسية، فقج قاـ أساسا مغ صياغة ا
؛ إذ 1بعس فقياء القانػف بتحجيج العشاصخ األساسية التي يقـػ عمييا الشز القانػني الجيج

ِيؤدؼ احتخاـ ىحه العشاصخ عشج كضع الشز القانػني كصياغتو إلى بشاء صخح قانػني 
مدتؿببل سػاء مغ  السذاكل التي قج تعتخض الشزا  ل حتسا مغمتكامل كمتجانذ، كسيقما 

                                                             
فغ الرياغة القانػنية كتأمبلت في قانػف الجشدية في مقاؿ لو بعشػاف: " ( عبج الكخيع سالمةحرخ األستاذ ) -1

 ىحه العشاصخ في الشقاط التالية:، كما بعجىا 66، ص6996، القاىخة، 35 جد، مجمة ىيئة قزايا الحكػمة، ع"السرخية
 لسدألة الػاقعة التي يخاد تشطيسيا بالشز التذخيعي، كالسحيط كالبيئة التي تجكر حػليا.ضخكرة إدراؾ السقشغ لخصػرة كأىسية ا -
عة في مجسػع الشطاـ القانػني الػششي كالشطع القانػنية السقارنة. -  التػخي في عجـ كضع الشز إالا بعج التسييج لو بقخاءات مػسا
 ع االجتساعي.تقػيع الشز القانػني القائع إف كجج كمجػ استجابتو لمػاق -
البج لػاقع التقشيغ أف يكػف عمى عمع كاسع بأصػؿ التذخيع كفغ الرياغة القانػنية كأف يتػفاخ لجيو حذا قانػني يجسع خراؿ  -

 الزبط كالجقة كالػضػح، كعمى نحػ يدسح لو بالحكع عمى الشرػص القائسة حكسا أدنى إلى العمع الرحيح بسشازؿ األشياء.
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ناحية تفديخه أك تأكيمو، أك ما يشجع عشو مغ قزايا كمشازعات، كمغ أجل ذلظ لجأت 
أغمب التذخيعات إلى استذارة مجمذ الجكلة في مذاريع قػانيشيا كاالستفادة مغ خبخة 

رة، بسا في ذلظ التذخيع الج  دائخؼ.أعزائو ككفاءتيع القانػنية الستخرا
ة مداىسة ة التذخيعيا مجػ يسكغ اعتبار مذاركة مجمذ الجكلة في العسميا  لكغ إلى أؼا   

تزسغ االستقخار عمى كافة األصعجة القزائية  ،شاممة كبالتالي فعالة في إعجاد قػانيغ
 كالفقيية؟

 انفشع األٔل:

 سلبثخ يجهظ انذٔنخ نشكم يششٔع انُض انمبََٕٙ.

ح القانػف العزػ    اخمي لو شخيقة مسارسة مجمذ طاـ الجا كال الشا  ،ؼ لسجمذ الجكلةلع يػضا
 مجمذ الجكلة اجتيج؛ كمغ أجل ذلظ ػضػحالجكلة لخقابتو عمى مذاريع القػانيغ كاألكامخ ب

سيسا مدتأندا بأصػؿ القػاعج كاإلجخاءات الستبعة أماـ السؤسدات الجستػرية الػششية ال
كسة العميا سابقا، كمقتبدا مغ الشساذج السختمفة في السجمذ الجستػرؼ كالغخفة اإلدارية لمسح

 .شخيقة العسل الستبعة في مجمذ الجكلة الفخندي ال سيسااألنطسة السقارنة 

كمي لسذخكع الشز القانػني رقابة مجػ تذسل رقابة مجمذ الجكلة الجدائخؼ لمجانب الذا  
ز ذاتو ا مخاؾبة شكل الشا (، ككحأوال) احتخاـ قػاعج االختراص كاإلجخاءات الػاجب تػافخىا

 (.ثانيامغ ناحية صياغتو )

 :رلابة مجلس الدولة لمدى توافر لواعد االختصاص واإلجراءات -أوال

إذا كانت صياغة الشز تسثل جانبا ميسا ضسغ مجاؿ رقابة مجمذ الجكلة لسذخكع   
ة السذاريع السحالة إلية تعتبخ الخصػة األكلى التي يبج أ بيا مجمذ الشز، فإفا مخاؾبة صحا

الجكلة عسمية رقابتو، كيسكغ القػؿ أفا عسل السجمذ في ىحا اإلشار" يقتخب مغ عسمو 
ؿ ما يتفحارو القاضي في العسل اإلدارؼ ىػ مجػ  ؛اإلدارية كقاضي السشازعات إذ أفا أكا
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 .1تػافخ أركانو، السيسا ما تعماق مشيا بخكغ االختراص كاحتخاـ قػاعج الذكل كاإلجخاءات"

 :ابة مراعاة لواعد االختصاصرل -1

عتبخ قػاعج االختراص، كبالتحجيج االختراص السػضػعي مغ أكلى الشقاط التي ت  
ىحا يتحقاق مشيا مجمذ الجكلة عشج مخاقبتو لذكل مذاريع الشرػص، ككتحكيخ فإفا 

يعشي أف يكػف مذخكع نز القانػف صادرا مساغ يسمظ اختراص إصجارة  االختراص
 قانػنا.

؛ ألفا أفا صبلحية التذخيع السخػلة قانػنا لمحكػمة ىي استثشاء كليدت أصبل ار اعتبا  
لة لمدمصة التذخيعية، فقج تػلاى الجستػر بياف حجكد األصل ىػ أنايا صبلحية مخػا 

كذلظ السخػؿ لمدمصة التشفيحية؛ بسعشى  ،مصة التذخيعيةؿ لمدا االختراص التذخيعي السخػا 
دت 2مغ الجستػر 140، كذلظ مغ خبلؿ السادة تحجيج مجاؿ القانػف كالبلئحة ؛ التي حجا

يتخؾ السجاؿ كاسعا لمدمصة للتذخيع فييا، اؿ لمسذخع عمى سبيل الحرخ السجاالت السخػا 
 . 3مغ الجستػر 143التشفيحية مغ خبلؿ التشطيع عغ شخيق المػائح؛ كذلظ بسقتزى السادة 

مذخكع الشز السعخكض  فحز الجكلةمجمذ عمى الػضيفة االستذارية  عميو تفخضك   
( حجكد اختراصيا السبياغ األكؿعميو مغ حيث مجػ احتخاـ الحكػمة )ر.ج أك الػزيخ 

 صخاحة في الجستػر.

تختيبا عمى ذلظ، فإناو إذا ثبت لسجمذ الجكلة تحقق حالة اعتجاء التذخيع عمى مجاؿ   
مو الحكػمة، أك أفا رئيذ االبلا  لجسيػرية قج شخاع باألكامخ ئحة في مذخكع القانػف الحؼ تقجا

خارج الحاالت السشرػص عشيا قانػنا، فحيشيا سيعسل السجمذ عمى ترحيح الػضع عشج 

                                                             
 .659لسخجع الدابق، ص: اأوبمي ليمى أيت -1

2
 لو يخ صصيا لتيا   ٍيدلمياا في نلماشلبا عشيشعمى:"  6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  140جاء في السادة  - 
 ر...".ٕستذل ا

3
يسارس رئيذ الجسيػرية الدمصة التشطيسية في عمى:"  6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  143تشز السادة  - 

 يشجرج تصبيق القػانيغ في السجال التشطيسي الحي يعػد لمػزيخ األول." -ػن. السدائل غيخ السخررة لمقان
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إذا تعماق األمخ بعخض مذخكع  مخاجعتو لسذخكع الشز السعخكض عميو؛ لكغ في حالة ما
د دستػريا لمقانػف، فإناو في  ييا عمى السجاؿ السحجا ىحه الئحة عمى مجمذ الجكلة كثبت تعجا

الحالة ال يسمظ مجمذ الجكلة رغع ثبػت التعجاؼ تجخمو لترحيح الػضع، لكػف أفا مخاجعة 
 مذاريع السخاسيع ال يذسمو مجاؿ الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ. 

بالعػدة إلى األنطسة السقارنة، نجج أفا مجمذ الجكلة الفخندي يحخص عمى احتخاـ   
كعجـ اعتجاء أؼا مذخكع مخسـػ عمى السجاؿ السحجػز  الحكػمة لقػاعج االختراص

لمقانػف، بل كيقزي حتسا بإلغاء ىحا السخسـػ في حالة الصعغ ؼيو أماـ القدع القزائي. 
كفي السقابل فإفا مجمذ الجكلة الفخندي ال يدسح بتاتا بأؼا تعجاؼ مغ شخؼ السذخاع عمى 

مذخكعات القػانيغ عمى اختراص الدمصة التشطيسياة؛ إذ يعسل دكما عمى فرل 
 .1الشرػص ذات الصابع التشطيسي أك البلئحي

 :مرالبة مجلس الدولة مدى مراعاة المواعد اإلجرائٌة -2 

تعتبخ الخقابة عمى قػاعج اإلجخاءات مغ بيغ الشقاط التي يػلييا مجمذ الجكلة اىتسامو   
ػ مجمذ الجكلة كذلظ في إشار مسارسة الػضيفة االستذارية، كتذسل ىحه الخقابة لج

مغ قبل الحكػمة عشج إعجادىا لسذخكع القانػف أك  إتباعياالفخندي كل اإلجخاءات الػاجب 
؛ ككحلظ الحاؿ بالشدبة القتخاح القػانيغ، كإجخاءات االستذارة الزخكرية  مذخكع السخسـػ
قبل عخض الشز عمى البخلساف؛ إذ كاف القانػف يمـد الحكػمة أخح رأؼ جية معيشة 

2دألة مابخرػص م
. 

أىسياة كبيخة لجانب اإلجخاءات في رقابتو خ مجمذ الجكلة الجدائخؼ ىػ اآلخأكلى   
ج ىحه الخقابة في التأكاج مغ شخكط اإلخصار مغ حيث كػنو صادرا مغ  االستذارية، كتتجدا

ة قانػنا بحلظ كالتي حجدتيا السادة  ؛ حيث جاء  98/261مغ السخسـػ  02الجية السخترا

                                                             
 . 869خجع الدابق، ص نطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ، الس :صاش جازية -1

2-YVES GAUDEMET et autres, op.cit, p35. 
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جػبا إخصار مجمذ الجولة بسذاريع القػانيغ مغ قبل األميغ العام لمحكػمة وذلظ بعج يتع و فييا:" 
مغ الشطاـ  87، كىػ ما أكاجتو أيزا الفقخة الثانية مغ السادة 1"مرادقة مجمذ الحكػمة عمييا

يا:"  يخصخ مجمذ الجولة مغ قبل رئيذ الحكػمة عغ شخيق األميغ الجاخمي لسجمذ الجكلة بشرا
مة الحي يديخ عمى إرسال جسيع الػثائق الستعمقة بكل  مذخوع قانػن في ندختيغ عمى العام لمحكػ 

 .2"األقل
نبلحع مغ خبلؿ ىاتيغ السادتيغ أفا مجاؿ رقابة القػاعج اإلجخائية، كمجػ تػافخىا ىػ  

مجاؿ ضياق لكػف أفا عسمياة اإلخصار تشحرخ في األميغ العاـ لمحكػمة فقط نطخا ألفا 
، في حيغ حدبماقة بسجاؿ ضياق يشحرخ في مذاريع القػانيغ كاألكامخ فاالستذارة متع

يسكغ لسجاؿ ىحا الشػع مغ الخقابة أف يتادع كتكػف لو أىسياة أكبخ إذا اتادع السجاؿ 
ة لػ شسل ىحا السجاؿ السخاسيع بشػعييا، كالتي تفتخض  االستذارؼ لسجمذ الجكلة، كخاصا

حتخاميا، كزخكرة الؿياـ بعسمية االستذارة قبل كجػد تعجد في اإلجخاءات التي يشبغي ا
، كاحتخاـ قاعجة تػازؼ األشكاؿ في حالة ما إذا جاء السخسـػ ليمغي أك  إصجار السخسـػ

ؿ مخسػما ساريا،...الخ.  يعجا

ال يػجج ما يعباخ عغ مػقف مجمذ الجكلة في حالة غياب قاعجة  كتججر اإلشارة إلى أناو 
ف أك األمخ، فالدؤاؿ يصخح إف كاف مجمذ الجكلة سيتػقف إجخائية ما في مذخكع القانػ 

عغ إكساؿ دراسة نز السذخكع، كمغ ثعا يعاد إلى الحكػمة مع دعػتيا إلى ترحيح تمظ 
اإلجخاءات، أك أناو سيػاصل دراسة نز السذخكع مغ حيث مػاده كمزسػنو، ثعا يبياغ ذلظ 

 العيب اإلجخائي في الخأؼ الحؼ يرجره.

يحجث في مجاؿ الخقابة القزائية عمى شكل القخارات اإلدارية؛ حيث يتع ؾياسا عمى ما  
احتخاميا إلى بصبلف القخار  عجـ التسييد بيغ األشكاؿ كاإلجخاءات الجػىخية كالتي يؤدؼ

عجـ احتخاميا إلى نفذ  يؤدؼاإلدارؼ، كاإلجخاءات كاألشكاؿ غيخ الجػىخية التي ال 
                                                             

1
 ، السخجع الدابق.94/616مغ السخسـػ التشفيحؼ  02السادة  - 

2
 .اخمي لسجمذ الجكلةمغ الشطاـ الج 87السادة  - 
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ر ؛الشتيجة أفا األمخ نفدو يحجث عمى مدتػػ  -غياب أؼا دليلفي  -فإناو يسكغ أف نترػا
مجمذ الجكلة كىػ برجد رقابة مذاريع الشرػص القانػنية السعخكضة عميو إلبجاء رأيو 
فييا؛ حيث ال يدتسخ السجمذ في دراسة مذخكع الشز القانػني في الحالة األكلى، كإناسا 

نز السذخكع كفحز ما يعيجه إلى الحكػمة لترحيحو أك سحبو، في حيغ يػاصل دراسة 
تبقى مغ نقاط شكمية كمػضػعية إذا تعماق األمخ بالعيب غيخ الجػىخؼ، كيمتـد بإبجاء 

 مبلحطاتو حػؿ ذلظ العيب كدعػة الحكػمة إلى ترحيحو.

   :رلابة مجلس الدولة صٌاغة نص المشروع المانونً -3 

مجمذ الجكلة مغ خبلؿ السيسة التي يخاقبيا  األمػرمغ  1تعتبخ صياغة الشز القانػني  
كضيفتو االستذارية، كىي مغ الجػانب الذكمية التي يؤدؼ إغفاليا في الكثيخ مغ األحياف 

لحلظ يبخز دكر مجمذ الجكلة االستذارؼ  ؛إلى جعل الشز القانػني غامزا كغيخ كامل
؛ 2مغ الشاحية الذكمية في مخاؾبة تحخيخ الشرػص في أسمػب صحيح ككاضح كدقيق

ياغة في السجاؿ القانػني يعشي " مخاجعة العبارات القانػنية التي صيغت فسرصمح الر
مغ صحتيا القانػنية، كالتثبات مغ عجـ تعارضيا مع نرػص  كالتأكجبيا تمظ الشرػص 

إالا  " ؛ كىي نتيجة ال يسكغ تحؿيقيا3التذخيعات الشافحة كمحاكلة إزالة التعارض إف كجج"
البالغة األىسياة في  األمػرالرياغة؛ إذ تعجا مغ  فغا  إذا انزست في ذلظ خبخة الخأؼ إلى

حياة التذخيع، كبقائو ألنايا تؤثاخ بذكل كبيخ في مفيـػ الشز كتفديخه، فكع مغ تذخيع كلج 

                                                             
حيث أفا الرياغة تعشي مجخد إفخاغ الحكع السقتخح في العبارات القانػنية  اإلعجاد؛يختمف مرصمح الرياغة عغ  -1

؛ فيػ الدميسة السؤدياة لمسعشى دكف لبذ كدكف نقز أك زيادة، أماا اإلعجاد فإناو يتعجاػ ذلظ إلى تقجيع الحمػؿ السػضػعية
 ركة في إعجاد التذخيع.إذا مذا

 .44الػجيد في القزاء اإلدارؼ، السخجع الدابق، ص  :سميسان دمحم الصساوي  -
 .96مجمذ الجكلة، السخجع الدابق، ص :رشيج خمػفي -2
 .360القزاء اإلدارؼ، السخجع الدابق، ص  :شيحا العديدإبخاـيع عبج  -3
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 1."معيب الرياغة، فتشاقزت تفديخاتو كلع يؤد تصبيقو إلى إدراؾ اليجؼ الحؼ يخمي إليو

ة فحز نرػص السذاريع القانػنية مغ مغ أجل ذلظ كاف مغ الزخكرؼ أف يعيج بسيس  
ريع في السجاؿ  ؛حيث صياغتيا إلى مجمذ الجكلة بالشطخ إلى خبخة أعزائو كتخرا

حؼ يدسح بتحقيق الغخض مغ إشخاؾ مجمذ الجكلة في الػضيفة التذخيعية، القانػني، كالا 
اء كالحؼ يتسثل في إحجاث التشديق بيغ الشرػص القانػنية كححؼ كل ما يذػبيا مغ أخص

 . 2سػاء في الذكل أك في السزسػف 

ذلظ فإفا مجمذ الجكلة ممـد عشج تقجيسو لخأيو بخرػص مذخكع قانػف  تختيبا عمى كلا   
 يكتفي بتقجيع تػضيحات عغ الشقاط الغامزة كالتشاقزات بيغ السػاد التي مغ أالا  ،أك أمخ

؛ بل يكػف أيزا ممدما بشطخ السرصمأش حات، األسمػب نيا أف تؤدؼ إلى خمق مشازعاتا
سػاء ما تعماق بالتأشيخات أك ما  ،مغ أجل تفادؼ كلا أنػاع الغسػض 3كاألخصاء المغػية

 تعماق بسزسػف القانػف.

ل ما يؤماغ الػضػح لحلظ الشز؛ إفا مخاؾبة صياغة الشز إذف يجعل مجمذ الجكلة يكسا  
 .4التصبيقكتعقيجات التفديخ عشج  لمتأكيبلتكذلظ مغ خبلؿ إزاحة كلا غسػض مفزي 

كفي إشار رقابتو صياغة الشز، يخاقب مجمذ الجكلة أيزا مجػ مصابقة الشز  
ر بالمغة العخبية، كفي العجيج مغ الحاالت يعيج  ر بالغة الفخندية مع الشز السحخا السحخا

كسا يتأكاج أيزا مغ كجػب تزسيغ  ؛السجمذ صياغة أحكاـ السذخكع مغ أجل تيحيبيا
ر عادة بالريغة التالية نز السذخكع عمى البياف ا لستعماق بخأؼ مجمذ الجكلة، كالحؼ يحخا

                                                             
مدتػحى مغ: ماجج راغب الحمػ، القزاء اإلدارؼ،  ،618، صالجستػرؼ مجمذ الجكلة كالسجمذ  :ديباش سييمة -1

 كما بعجىا. 95، ص6994دراسة مقارنة، 
 .689القزاء اإلدارؼ في الجدائخ، السخجع الدابق، ص  :عسار بػضياف -2
 .663الييئات االستذارية في اإلدارة الجدائخية، السخجع الدابق، ص  :أحسج بػضياف -3
 .663، ص نفدو السخجع -4



 جمللا الدولة اجلئائري االستشاريةالوظیفة مدى فعالیة                                      الباب الثاين
 

288 
 

، كالبج مغ التأكيج أناو ال يسكغ بأؼا حاؿ مغ األحػاؿ إنكار 1(بعج رأي مجمذ الجولة) 
ضاىخة عجـ االندجاـ بيغ الشرػص القانػنية الػاحجة أك بيغ تذخيع كآخخ سػاء في 

 .2التذخيع الجدائخؼ أك في التذخيعات السقارنة

التي  ؛3لحلظ البجا مغ أجل الػصػؿ إلى إعجاد تذخيع كامل يبمغ مدتػػ تحقيق مداياه 
مغ بيشيا تزسشو لقػاعج كاضحة، كاعتباره كأداة لتحقيق كحجة القانػف التي يػفاخىا التعبيخ 

يتفادػ مغ خبلليا عيػب  ،الػاضح كالجقيق مغ خبلؿ صياغة محكسة لمشرػص القانػنية
ز كل سػاعج الكفاءة كالتخرا  أف تجتسع في إعجاد التذخيع ،ندجاـالتعارض كعجـ اال

لتشذأ قاعجة قانػنية تجتسع فييا نطخة الدمصة التشفيحية كخبخة الدمصة القزائية، كإرادة 
 .4الدمصة التذخيعية

مغ الشطاـ الجاخمي نججىسا قج  80كالسادة  ،94/76مغ ؽ.ع  12بالخجػع إلى السادة  
بلحية اقتخاح التعجيبلت الزخكرية لسذاريع القػانيغ السعخكضة جكلة صلمشحتا مجمذ ا

أيزا التي تع إلحاقيا بدابقتيا بسػجب التعجيل الجستػرؼ  األكامخمذاريع  الؿياسعميو، كب
مغ الشطاـ الجاخمي أمثمة عغ ىحه التعجيبلت، كىي  81، كقج أكردت السادة 6761لدشة 

 :أساسا تشرب عمى

ة في الشز دكف أف يعتبخ ذلظ خخكجا عمى األصل كالقاعجة قاط الغامزتػضيح الشا  -
د   قاط البارزة، مع تخؾ التفريل لمتشطيعكعادة ما يتشاكؿ الشا  ،التي تعتبخ أفا التذخيع محجا

ل؛ بل إذ أناو كفي بعس الحاالت يكػف مغ الزخكرؼ أف يأتي التا  ذخيع بذكل مفرا
جيجة عشج التشفيح نتيجة حالة عجـ تفاديا لخمق مشازعات ع األمػركيحتػؼ عمى دقائق 

 الػضػح.

                                                             
 .64السخجع الدابق، ص ، ..."ؼ االستذارؼ لسجمذ الجكلةأالخ " ة:لخزاق زويشعبج ا -1
 .689القزاء اإلدارؼ في الجدائخ، السخجع الدابق، ص  :عسار بػضياف انطخ: -2
 كما بعجىا. 667السخجع الدابق، ص  :بػضياف عسارراجع بالتفريل مدايا التذخيع في:  -3
 .618السخجع الدابق، ص :أوبمي ليمى أيت -4
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كالتي قج تكػف في  ؛إبخاز حاالت التشاقس كالتعارض أك عجـ االندجاـ بيغ األحكاـ -
السذخكع كنرػص أخخػ  التذخيع الػاحج أؼ بيغ مػاد نز السذخكع ذاتو، أك بيغ نزا 

 سارية السفعػؿ باختبلؼ أنػاعيا.

شطخ في السرصمحات الػاردة ؼيو، كمجػ تعبيخىا مخاؾبة الرياغة المغػية لمشز، كال -
عغ إرادة الحكػمة مغ الشاحية المغػية، تفاديا ألؼا تأكيل خاشئ قج يمحق بيا عشج 

 التصبيق.

مخاؾبة التدمدل السشصقي لسػاد الشز القانػني؛ كذلظ تدييبل لعسمية فيسيا كتحجيج  -
 .1مقرج السذخع مشيا

ت كالتي يجب أف تتػفخ في نز السذخكع مغ إلدامية الشز عمى بعس البيانا - 
 .2مختمف التأشيخات كالبيانات

زح لشا أىسياة استذارة مجمذ الجكلة، كػنيا مغ خبلؿ ىحه السدايا التي تعا عخضيا، يتا   
ل مغ األخصاء ستحجا مغ دكف شظ مغ ضاىخة عجـ االندجاـ بيغ الشرػص القانػنية، كتقما 

 التأكيل.التي تؤدؼ إلى متاىات التفديخ ك 
 انفشع انثبَٙ:

 سلبثخ يجهظ انذٔنخ نًؼًٌٕ انُض انمبََٕٙ

يشحرخ دكر مجمذ الجكلة االستذارؼ في مخاؾبة شكل مذاريع الشرػص السعخكضة ال   
عميو؛ إناسا يستج دكره إلى مخاؾبة الجانب السػضػعي ليا، كىػ في ىحا الجانب يفحز 

انػني أؼ مخاؾبة مجػ مصابقة مذاريع مدألتيغ أساسيتيغ، تتعماق األكلى بالجانب الق
(، كأما السدألة الثانية أوالالشرػص القانػنية لمقانػف، كىػ ما يدسى بسبجأ السذخكعية)

كالبحث عغ مبخراتو كأىجافو  ،تتعماق بسخاؾبة مجػ مبلءمة مذخكع الشز القانػنيف
 (.)ثانيااالجتساعية كاالقترادية 

                                                             
1
 مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الجكلة. 81راجع السادة  - 
 .615ك 618: السخجع الدابق، صأوبمي ليمى أيت -2
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 :مشارٌع النصوص للمانون رلابة مجلس الدولة مدى مطابمة -أوال

تطيخ أىسياة الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة عشجما يبحث في مجػ مصابقة مذاريع  
، كتأخح ىحه الخقابة ثبلثة نقاط 1الشرػص القانػنية السعخكضة عميو لسبجأ السذخكعية

كػرة كقػاعج االختراص( كالسح اإلجخاءاتأساسية، مشيا ما يتعماق بالجانب الذكمي )قػاعج 
سمفا، كنقصة ثالثة تتعمق بالجانب السػضػعي كتتسثل في رقابة مجػ احتخاـ كمخاعاة 

 .القػاعج ذات الؿيسة األعمى

رقابة مجمذ الجكلة الجدائخ لسجػ مصابقة مذاريع الشرػص القانػنية لمقانػف  ػقافال تت  
تذسل ل تستجا  عشج حجا رقابة مجػ احتخاـ القػاعج اإلجخائية كقػاعج االختراص؛ بل ىي

صػرة ثالثة ذات أىسياة كبيخة كىي رقابة مجػ مخاعاة مذخكع الشز القانػني السعخكض 
الحؼ يػجب عمى مختمف  السبجأعمى مجمذ الجكلة لسبجأ تجرج القػانيغ في الجكلة، كىػ 

تحتـخ في مسارسة أعساليا القانػنية كالسادية مبجأ تجرج  أفالييئات كالدمصات العسػمية 
القانػنية في شكل ىخمي، يمـد القاعجة القانػنية األدنى درجة مغ احتخاـ جسيع  القػاعج

 القػاعج القانػنية األعمى مشيا. 

يتعياغ عمى مجمذ الجكلة مغ خبلؿ اختراصو االستذارؼ أف يتأكاج مغ عجـ مخالفة  
ؼ حالك  ؛مذخكع الشز القانػني السعخكض عميو ألية قاعجة تعمػه في مجارج اليـخ القانػني

تػجج في قستو أسسى القػاعج كىي القػاعج الجستػرية، كفي ذلظ يذبو عسمو عسل السجمذ 
الجستػرؼ عشجما يخاقب دستػرية القػانيغ، ؼيقـػ مجمذ الجكلة بتشبيو الدمصة السدتذيخة 
حػؿ مذخكعات الشرػص التي يتأكاج عجـ مصابقتيا لسختمف القػاعج القانػنية التي تعمػىا 

 درجة. 

مغ الشطاـ الجاخمي؛ فإفا رقابة مجمذ الجكلة في ىحا  81شادا لمفقخة الثانية مغ السادة كاست
اإلشار تشرب بالخرػص عمى اندجاـ الشز مع الجستػر كمع السقتزيات التذخيعية 

                                                             
1- MARIE-CHRISTINE KESSLER, op.cit, p994. 
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، كمشو فإفا ىحا الجانب مغ الخقابة الحؼ يسارسو مجمذ الجكلة 1كالتشطيسية السعسػؿ بيا
بشز آخخ سارؼ  خ السعخكض عميومة مذخكع القانػف أك األمالجدائخؼ يتسثل في مقاب

 السفعػؿ، قج يكػف أسسى مشو أك مداكيا لو، أك أدنى مشو كسا يمي:

 :الدستور -1

يعتبخ الجستػر أعمى القػاعج كأسساىا في اليـخ القانػني في أياة دكلة، كىػ أصل كلا   
ط مغ مجخد كجػده كتشفيحه، بل تبخز نذاط قانػني تسارسو الجكلة، كأىسيتو ىحه ال تتأتى فق

 .2خبلؿ سسػ قػاعجه مغ أجل حسايتو مغ

كبالخغع مغ كػف مخاؾبة مجػ مصابقة القانػف لمجستػر ىي اختراص أصمي لمسجمذ  
الجستػرؼ، إالا أفا ذلظ ال يسشع مجمذ الجكلة مغ إبجاء رأيو حػؿ دستػرية مذخكع قانػف 

ة مع كجػ  د إمكانية لحجكث تعارض كتشاقس بيغ أك مذخكع أمخ عخض عميو، خاصا
ة مػاقف، كأف ال تخاعي تمظ السذاريع حجكد مع مذاريع الحكػمة خاصة  الجستػر في عجا

 د ليا كسا سبق بيانو.اإلجخاءات أك أف ال تحتـخ مجاؿ االختراص التذخيعي السحجا 

 : التشرٌع -2 

ذخيعية باعتبارىا صاحبة يقرج بو مجسػعة القػاعج القانػنية التي ترجرىا الدمصة الت  
معب مجمذ الجكلة دكرا ىاما في مخاؾبة مذاريع القػانيغ كمذاريع ياالختراص األصمي، ك 

 كضساف عجـ تعارضيا مع الشرػص التذخيعية الدارية السفعػؿ. ،األكامخ

 :التنظٌم -3 

في )ر.ج كالػزيخ األكؿ(  سمصة سغ القػانيغ السكفػلة استثشاءا لمدمصة التشفيحية ػى  
ة مخاؾبة عجـ تعارض ل، كالتي يتعياغ عمى مجمذ الجك 3رة لمتذخيعالسجاالت غيخ السخرا 

                                                             
 كما بعجىا. 63: السجخل إلى العمـػ القانػنية، السخجع الدابق، صعسار بػضياف -1
 كما بعجىا. 676سية كالقانػف، السخجع الدابق، صلشطع الدياا :إبخاـيع عبج العديد شيحا -2

3
 .6761مغ التعجيل الجستػرؼ لدشة  143و 140السادة  - 
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 السعخكضة عميو مع ىحه الشرػص التشطيسية. األكامخمذاريع القػانيغ أك 

مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الجكلة في فقختيا الثانية إشكالية  81يثيخ نز السادة   
مجػ احتخاـ الشز السقتخح لقػاعج العخؼ، أك بخرػص اختراص مجمذ الجكلة بخقابة 

السبادغ العامة لمقانػف، ككحا قػاعج القانػف الجكلي، خاصة مع العمع أفا الجستػر نزا 
 تي يرادؽ عمييا رئيذ الجسيػرية عمى القانػف.لصخاحة عمى سسػ السعاىجات ا

مسارستو لػضيفتو جد إلى مػقف مجمذ الجكلة الفخندي أثشاء إناو كبالعػدة في ىحا الرا   
ت  55االستذارية، نججه يختكد عمى تشفيح نز السادة  مغ الجستػر الفخندي التي نرا

كأكاجت عمى سسػ السعاىجات عمى القػانيغ؛ حيث يخاقب مجمذ الجكلة الفخندي مجػ 
شبيو بتتػافق القاعجة القانػنية الجاخمية مع القانػف الجكلي كقػانيغ االتحاد األكركبي، كيقـػ 

جية صاحبة الشز بحلظ حتى يتبياغ ليا مخاجعة عسميا، كتجشيب فخندا خصخ الصعغ ال
 .1أماـ محكسة العجؿ األكركبية السذتخكة إلخبلليا بالتداميا الجكلي

إرفاؽ ، جد يصمب مجمذ الجكلة الفخندي مغ الجيات التي تقـػ بإخصارهكفي ىحا الرا   
ية السذتخكة التي تشطع مػضػع مذخكع الشز بكل السعمػمات حػؿ الشرػص األكركب

بسسارسة الحقػؽ  كسا يقـػ بسسارسة رقابتو عمى مزسػف الشز الحؼ يسذا  ،الشز
كالحخيات السكفػلة في االتفاؾية األكركبية لحساية حقػؽ اإلنداف كالحخيات األساسية؛ بل 
إفا السؤسذ الجستػرؼ الفخندي، أضاؼ مجاال ججيجا لسجمذ الجكلة كذلظ مغ خبلؿ نز 

مغ الجستػر الفخندي كالتي تدتػجب عخض االقتخاحات الستعمقة بالقخارات  88/4السادة 
 .2األكركبية السذتخكة عمى مجمذ الجكلة ألخح الخأؼ بذأنيا

أماا بالشدبة لخقابة مجمذ الجكلة الجدائخؼ عمى مجػ تػافق نز مذخكع القانػف أك   
ت  150ي السادة مذخكع األمخ لمقانػف الجكلي، فإناشا نجج سشجىا ف مغ الجستػر التي نرا

                                                             
 .635: السخجع الدابق، صحاكع أحسج -1

2-YVES GAUDEMET-Bernard STIRN, et autres, op.cit, p30. 
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صخاحة عمى سسػ السعاىجات السرادؽ عمييا مغ قبل رئيذ الجسيػرية عمى القانػف، 
كل القػاعج األدنى مشيا درجة كال تعارضيا أك تشاقزيا،  ياكىػ ما يدتمـد معو أف تحتخم

ز يتعياغ عمى مجمذ الجكلة مخاقبتو كضسانو مغ خبلؿ فحرو لسذخكع الش ىػ ماك 
 السعخكض عميو.

( الػاردة في الفقخة مقتزيات التذخيعتعجاؿ عبارة ) و مغ الزخكرؼ أفأنا  نخػ بحلظ   
( حتى يكػف مقتزيات القانػن إلى عبارة ) 1مغ الشطاـ الجاخمي 81الثانية مغ السادة 

إلى السفيـػ شامبل لكل أنػاع القػاعج القانػنية بسا فييا السعاىجات الجكلية، كحتى ال يتبادر 
تدتشج  ،األذىاف أفا عسمية الخقابة التي يقـػ بيا مجمذ الجكلة الجدائخؼ في ىحا اإلشار

 )الجستػر، التذخيع كالتشطيع(. فقط إلى ثبلث مرادر

مغ خبلؿ ىحا الجكر الحؼ يسارسو مجمذ الجكلة في مخاؾبة مجػ مصابقة مذاريع   
عج دستػرية كتذخيعية ككحا بسختمف أنػاعو مغ قػا  ،لمقانػف  والشرػص السعخكضة عمي

تشطيسية فزبل عمى قػاعج القانػف الجكلي، يتزح لشا أىسية الجكر االستذارؼ لمسجمذ؛ 
س كالحؼ يشبغي إحاشتو بالعشاية الكاممة مغ قبل السؤسذ الجستػرؼ الجدائخؼ؛ إذ يكخا 

 السجمذ مغ خبلؿ ىحا الجانب مغ الخقابة دكلة القانػف بسختمف أبعادىا الجستػرية،
 التذخيعية، التشطيسية دكف أف نشدى مبادغ القانػف الجكلي.

 :رلابة مجلس الدولة مدى مالءمة مشروع النص المانونً -ثانٌا

عمى الجانب السػضػعي إلى رقابة مجػ  يستج اختراص مجمذ الجكلة االستذارؼ   
خيخاتو كالتداؤؿ عغ تب ،2، عمى غخار مجمذ الجكلة الفخنديمبلءمة مذخكع الشز القانػني

، لكغ دكف أف يعشي ذلظ أف يربح مجمذ الجكلة ىيئة 3كأىجافو االجتساعية كاالقترادية

                                                             
1
 مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الجكلة. 2ف/ 81السادة  - 

2
 -SEVERINE LEROYER, « Le Conseil d’Etat, colégislateur ?La possibilité de saiser le conseil 

d’état d’une proposition de loi », C.R.D.F, N° 10, 2012 , pp 72. 
 .96مجمذ الجكلة، السخجع الدابق، ص خمػفي: رشيج -3
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كيكػف دكره سياسي؛ إذ ال يسكشو الخخكج عغ حجكد اختراصو القانػني ليرخاح  ،سياسية
 1بأفا ىحا الشز ليذ ضخكريا أك أناو ال يتساشى مع مرمحة البخنامج الدياسي لمحكػمة

ربا عمى الشاحية القانػنية فقط بحيث يبيغ لمجية السدتذيخة الزسانات ألفا اىتسامو سيش
عمى الداحة الدياسية  2ككحا الدمبيات كاألضخار التي يسكغ أف يصخحيا مذخكعيا

كاالجتساعية كاالقترادية؛ كتعتبخ رقابتو ىحه أكثخ اتداعا مغ الخقابة التي يقـػ بيا 
فرل في السشازعات اإلدارية السعخكضة السجمذ في إشار كضيفتو القزائية، عشجما ي

 . 3عميو

فإذا كانت ميسة مجمذ الجكلة القزائية تبخز في التحقق مغ احتخاـ اإلدارة في مختمف   
الترخفات الرادرة عشيا لسبجأ السذخكعية؛ فإفا رقابة السبلءمة التي تشبع مغ االختراص 

تحرخه الشرػص القانػنية  االستذارؼ لمسجمذ ىي رقابة متسيادة كذات مجاؿ كاسع ال
بل يدتشج السجمذ في تقجيخه لسبلءمة مذخكع الشز السعخكض عميو لمطخكؼ  السختمفة؛

 القائسة باختبلؼ مياديشيا االجتساعية مشيا كاالقترادية.

  تججر اإلشارة إلى مدألة ىامة، ىي أفا رقابة السبلءمة التي يسارسيا مجمذ الجكلة ال  
يتعماق باالختيارات الدياسية لمحكػمة، كلكغ ؼيسا يتعمق بصخؽ تجعمو يبجؼ آراءه ؼيسا 

تصبيقيا فحدب، كقج أكاج مجمذ الجكلة الفخندي عمى ضخكرة االحتفاظ بحياده الدياسي 
سياسية، فبل يتعخض بالتعجيل لمجانب  أىسيةعشجما تعخض عميو مذاريع قػانيغ ذات 

 .4تيارات الدياسيةالسػضػعي عشج مخاجعتيا كال يبجؼ آراءه بخرػص االخ

إالا أناو ال يستشع مجمذ الجكلة في مقابل ذلظ عغ مخاجعة الجانب القانػني لمشز الحؼ   
يعتبخ في نطخه متسيادا عغ الجانب الدياسي، كيدسح مجمذ الجكلة بإرجاع أؼا نزا 

                                                             
1-GUY BRAIBANT, op.cit, p295. 

 ، مدتػحى مغ:615ستػرؼ، السخجع الدابق، ص، مجمذ الجكلة كالسجمذ الجديباش  سييمة -2
 - BERNARD STIRN , op.cit, p39.        

 .861لسخجع الدابق، ص نطاـ مجمذ الجكلة في القزاء الجدائخؼ، ا: صاش جازية -3

4-MARIE- CHRISTINE KESSLER, op.cit, p291-292. 
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أك عمى أساس أف ا التعجيبلت الػاردة عمى  ،لمحكػمة عمى أساس أناو مجخاد مغ السبلءمة
ت إلى انتفاء التخابط الجاخمي لمشرػص.ال  شز قج أدا

تختيبا عمى ذلظ، فإفا مجمذ الجكلة كىػ برجد مسارسة رقابة السبلءمة، فإناو يتشاكؿ  
مذخكع الشز السقتخح، كيحمال مػاده كيعخؼ أىجافو كدكافعو كيدقصيا عمى األكضاع داخل 

 الجكلة، ليرل في األخيخ إلى إحجػ الشتيجتيغ:

مغ مبلءمة كتػافق مذخكع الشز مع ما ىػ سائج داخل الجكلة مغ  السجمذ تحقاق -أ
ضخكؼ اجتساعية، كاقترادية، كىشا يحث مجمذ الجكلة الجية السدتذيخة إلى اإلسخاع 

 بإقخار ذلظ الشز لسا ؼيو مغ ثبات كاستقخار داخل السجتسع.

 ألكضاعاأف يرل السجمذ إلى إقخار حالة عجـ مبلءمة نز السذخكع لسختمف  -ب
داخل الجكلة، بحيث أنايا ستؤدؼ غمى خمق حالة مغ عجـ االستقخار كاالضصخاب بذكل 

كبحلظ فإفا رأؼ مجمذ  ؛يؤثخ عمى حدغ تصبيقو كتشفيحه مساا يقف دكف تحقيق اليجؼ مشو
الجكلة في ىحه الحالة سيتجو نحػ استبعاد ذلظ السذخكع نيائيا أك تعجيمو بذكل يقزي 

التي كاف يحػييا، أك أف يحثا الحكػمة عمى تأجيل إقخاره لػقت عمى مبلمح الخصػرة 
 .1الحق قج تكػف الطخكؼ فييا أكثخ مبلءمة

عمى مجػ مبلءمة مذاريع الشرػص عشج ىحا  الخقابييتػقف دكر مجمذ الجكلة  ال 
كالسػاد لئلحاشة  ،الحج؛ بل إناو يغػص مغ خبلؿ ميستو ىحه في ركح ىحه الشرػص

ت إلى نذػء ذلظ الشز؛ كذلظ مغ خبلؿ عخض بياف األسباب، ككحا بالجكافع التي أدا 
جت الصخيق لطيػره، كذلظ بيجؼ  ترخيحات الحكػمة حػلو أك السشاشيخ الػزارية التي ميا

كيدتبعج أغمب الفقياء الجافع  ،معخفة مجػ تخجسة الشز السعخكض لحلظ الباعث برجؽ
 الذخري لرعػبة التجليل عميو كإثباتو.

عخضشا لمشقاط التي تذسميا رقابة مجمذ الجكلة الجدائخؼ االستذارية حػؿ كاف ىحا  
                                                             

 .606السخجع الدابق، ص  ،أوبمي ليمىأيت  -1



 جمللا الدولة اجلئائري االستشاريةالوظیفة مدى فعالیة                                      الباب الثاين
 

296 
 

مذاريع القػانيغ كاألكامخ، بقي لشا أف نتداءؿ عغ اإلجخاءات التي تزبط بيا الػضيفة 
االستذارية لمسجمذ، كعبخ السخاحل السختمفة التي تسخا بيا االستذارة إلى غاية صجكر 

 :سشجيب عميو مغ خبلؿ السصمب اآلتي الخأؼ االستذارؼ كإشياره، كىػ ما

 السصمب الثاني:

 إجخاءات مسارسة مجمذ الجولة لػضيفتو االستذارية

تختمف إجخاءات االستذارة أماـ مجمذ الجكلة ككحا مػاعيجىا حدب شبيعة الشز  
السعخكض عمى السجمذ إلبجاء رأيو ؼيو، كلقج اكتفى السذخع الجدائخؼ في تشطيسو ليحه 

لسػاعيج بالشز عمى إحالة مدألة تحجيج أشكاؿ ككيؽية اإلجخاءات في السجاؿ اإلجخاءات كا
94/76مغ ؽ.ع  86االستذارؼ لسجمذ الجكلة إلى التشطيع كذلظ في السادة 

صجر ، كقج 1
ليتخؾ السذخع ميسة  إالا أفا تشطيسو جاء عاما ؛2السخسـػ الخاص بتشطيع ىحه السدألة

 مي لمسجمذ.مغ الشطاـ الجاخ 10التفريل لمسادة 

فقج أصبحت  ،94/76السعجؿ لمقانػف العزػؼ  64/76لكغ مع صجكر ؽ.ع  
 .3السحكػرة أعبله 86اإلجخاءات أكثخ كضػحا مغ خبلؿ تعجيمو لمسادة 

( األول الفخع)تشقدع ىحه اإلجخاءات إلى مخحمتيغ أساسيتيغ، مخحمة تييئة السذخكع  
 (.الفخع الثانيكإبجاء الخأؼ ) علسذخك كىي السخحمة التحزيخية التي تدبق مخحمة فحز ا
 انفشع األٔل:

 يشدهخ رٓٛئخ انًششٔع

تحزيخية لفحز السذخكع أماـ الييئة السخترة لتعتبخ مخحمة تييئة السذخكع السخحمة ا 
                                                             

1
د أشكال وكيؽيات اإلجخاءات في السجال االستذاري عغ قبل تعجيميا 94/76مغ ؽ.ع  41تشز السادة  -  :" تحج 

 "..شخيق التشطيع
جخاءات ككيؽياتيا في السجاؿ الحؼ يتزساغ تحجيج األشكاؿ كاإل 6994سبتسبخ  69السؤرخ في  98/261السخسـػ  -2

 ، السخجع الدابق.مجمذ الجكلة أماـاالستذارؼ 
3
:" يتع إخصار مجمذ الجولة بسذاريع القػانيغ ومذاريع األوامخ مغ قبل عمى 64/76مغ ؽ.ع  41تشز السادة  - 

 األميغ العام لمحكػمة بعج مرادقة الحكػمة عمييا وتكػن مخفقة بجسيع عشاصخ السمف السحتسمة".
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د حدب شبيعة السذخكع.  بحلظ داخل مجمذ الجكلة، كالتي تتحجا

، كمغ أجل ذلظ سشبياغ أىع خل إجخاءات ىحه السخحمة في اإلخصار كإعجاد التقاريتتسثا  
 الجية السكمفة ك السدائل الستعمقة بيحيغ اإلجخاءيغ مغ حيث الكيؽية التي يتع بيا اإلخصار، 

 كأيزا الكيؽية التي يتع كفقيا إعجاد التقاريخ كالجية السكمفة بحلظ. ،بإخصار السجمذ

 :إجراء اإلخطار وإٌداع المشروع المانونً -أوال

ة بتقجيسو، ثع بياف لمحجيث عغ إجخاء اإلخ صار البجا عميشا أكال بياف الجية السخترا
 كيؽية تدجيمو كإيجاع السمف السخفق بو كسا يمي:

 :فة بتمدٌم اإلخطارالجهة المكل   -1 

يعتبخ األميغ العاـ لمحكػمة كقاعجة عامة الجية السكمفة بإخصار مجمذ الجكلة  
السحكػرة  64/76مغ ؽ.ع  41غ السادة شبقا لمفقخة األكلى م باعتباره مدتذارا لمحكػمة

؛ حيث أناو كعمى غخار مجمذ الجكلة الفخندي أيغ تختمف الجية السخصخة لو باختبلؼ آنفا
؛ فإفا إخصار مجمذ الجكلة الجدائخؼ يتع فقط مغ جية كاحجة كىي 1الشز السعخكض عميو

التي  94/616مغ السخسـػ  02السادة  ت عميو أيزانرا  كىػ مااألميغ العاـ لمحكػمة، 
العام لمحكػمة وذلظ  األميغيتع وجػبا إخصار مجمذ الجولة بسذاريع القػانيغ مغ قبل "  جاء فييا:

مغ الشطاـ الجاخمي  78كىػ ما أكاجت عميو أيزا السادة ." بعج مرادقة مجمذ الحكػمة عمييا
 لسجمذ الجكلة.

عغ  ،الجكلة الفخندياالختبلؼ بيغ الجية السكمفة باإلخصار لجػ مجمذ  يسكغ إرجاع 
د  ،السجاؿ الزياق الستذارة ىحا األخيخ إلى نطيختيا لجػ مجمذ الجكلة الجدائخؼ  السحجا

                                                             
شز عبارة عغ مذخكع األميغ العاـ لمحكػمة الفخندية ىػ الجية السكمفة بإخصار مجمذ الجكلة الفخندي إذا كاف ال -1

 قانػف أك أمخ أك مخسـػ في مجمذ الجكلة أك مخسـػ في مجمذ الػزراء.
 رئيذ الجسعية الػششية إذا كاف الشز عبارة عغ اقتخاح قانػف مغ قبل الشػاب. -
 رئيذ مجمذ الذيػخ إذا كاف مذخكع الشز عبارة عغ اقتخاح قانػف مقجـ مغ قبل أعزاء مجمذ الذيػخ. -
 لسعشية ىي الجية السكمفة بإخصار مجمذ الجكلة الفخندي إذا كاف مذخكع الشز عبارة عغ مخسـػ عادؼ. الػزارة ا -
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مقابل اتداع مجاؿ استذارة مجمذ الجكلة ، فقط األكامخبسذاريع القػانيغ كمذاريع 
اه الفخندي الحؼ يذسل مختمف القػاعج القانػنية التي تذكل اليـخ القانػني الفخندي كسا بيش

 سابقا.

ت عميو السادتيغ   كتججر اإلشارة إلى أفا إجخاء اإلخصار يدبقو إجخاء آخخ ضخكرؼ نرا
بعج  ..." مشو عمى: 02مغ السخسـػ التشفيحؼ السحكػر أعبله؛ إذ تشز السادة  03و 02

 .1"مرادقة مجمذ الحكػمة عمييا

ػمة بالعالقات بيغ الحكػمة تكم ف األمانة العامة لمحك" :فإنايا تشز عمى ومش 03أماا السادة  

كمغ ذلظ يتازح الجكر الياـ الحؼ يمعبو األميغ العاـ لمحكػمة في عسمية ؛ 2"ومجمذ الجولة
إخصار السجمذ؛ إذ يسارس دكرا محػريا في العبلقة بيغ الحكػمة كمجمذ الجكلة في 

 .السجاؿ االستذارؼ 

 :تسجٌل اإلخطار وإٌداع الملف -2 

كػمة عشج إخصاره لسجمذ الجكلة بسذخكع الشز القانػني أف يمـد األميغ العاـ لمح  
، كيتع 3، تقاريخ، إحراءات...()كثائقيحخص عمى إرفاقو بعشاصخ السمف السحتسمة 

مغ  78تدجيل اإلخصار في سجل خاص يدسى سجل اإلخصار؛ كذلظ شبقا لمسادة 
سمف السحتسمة يخسل كل مذخوع قانػن وجسيع عشاصخ ال ":التي تشز عمى 94/616السخسـػ 

مغ شخف األمانة العامة لمحكػمة إلى أمانة مجمذ الجولة ويدجل ذلظ في الدجل الدمشي الخاص 
 4"باإلخصار

ح الػثائق الػاجب إرفاقيا    يبلحع مغ خبلؿ ىحه السادة أفا السذخع الجدائخؼ لع يػضا
 ئق بجقةبخسالة اإلخصار؛ كىحا عمى عكذ العجيج مغ التذخيعات التي حجادت ىحه الػثا

                                                             
 ، السخجع الدابق.94/616مغ السخسـػ  02السادة  -1
 .نفدو، السخجع 94/616مغ السخسـػ  03السادة  -2
 .94/76مغ ؽ.ع  41السادة  -3

4
 بق.، السخجع الدا94/7616مغ السخسـػ  04السادة  - 
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؛ كجعمت مغ بيغ تمظ 1)السذخع المبشاني كالتػندي مثبل( عمى غخار السذخع الفخندي
 مذخكع الشز القانػني السرادؽ عميو مغ الػزارة السعشية. الػثائق

مغ  86ككحلظ السادة  إفا عبارة )السحتسمة( التي تزسشيا نز السادة السحكػرة أعبله  
ئق أك العشاصخ الػاجب إرفاقيا بخسالة اإلخصار تجعل مدألة تحجيج الػثا ،64/76ؽ.ع 

  :غيخ كاضحة كمبيسة؛ فيي عبارة يسكغ تأكيميا كتفديخىا بصخيقتيغ

إماا أفا السذخع الجدائخؼ أراد أف يجعل أمخ تحجيج الػثائق خاضع لتقجيخ األمانة  - 
 .العامة لمحكػمة، ؼيكػف ليا الحخية في أف تخفق ما تذاء مغ الػثائق

خ عمى أفا مجمذ الجكلة غيخ ممـد بالشطخ في األسانيج التي يؤسذ  كإماا -  أف تفدا
 عخكض عميو.سعمييا مذخكع الشز القانػني ال

كنحغ نخػ أفا مدألة تحجيج ىحه الػثائق كاألسانيج ىي مدألة ميسة ال يجب التياكف 
ت إلى اقتخاح  ة ما تعماق بالػثائق الستزسشة عخض األسباب التي أدا مذخكع فييا؛ خاصا

ت إلى اقتخاح تعجيل لقانػف  ليا مغ أىسية  الس ،ما الشز القانػني، أك األسباب التي أدا
خاصة في عسمية رقابة مجمذ الجكلة لسجػ مبلءمة الشز القانػني لسختمف األكضاع في 

 الجكلة.

 : تعٌٌن الممرر وإعداد التمرٌر -ثانٌا

ز في الدجل الخاص لجػ أمانة بعج االنتياء مغ إجخاء اإلخصار كتقييج مذخكع الش  
يقـػ رئيذ مجمذ الجكلة بتعييغ  ،94/616مغ السخسـػ التشفيحؼ  04السجمذ شبقا لمسادة 

فإفا  64/76كلكغ بعج صجكر ؽ.ع ، 2السقخر مغ بيغ مدتذارؼ السجمذ بسػجب أمخ

                                                             
 .48السخجع الدابق، ص  :بغ جمػل مرصفى راجع في ذلظ: -1

  - SOUBEIl BOUFI: « le rôle consultatif du conseil d’état en Liban »,la revue administrative, n° 

spéciale 5, 1999, P106. 
 . 94/616مغ السخسـػ  05السادة  -2
 مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الجكلة. 84السادة  - 
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، 1تعييغ السقخر يكػف أحج أعزاء المجشة االستذارية السدتحجثة بسػجب ىحا القانػف 
حدب الشسط  يتع تعييغ السقخر ظ أزاؿ السذخع التسييد الحؼ كاف سابقا، حيث كافكبحل

جده الحكػمة؛ إذ يقـػ رئيذ مجمذ الجكلة بتعييغ السقخر حدب الحالة إف كانت  الحؼ تحا
استعجالية أـ عادية؛ بحيث أناو في حالة االستذارة العادية التي لع تذخ فييا لبلستعجاؿ، 

ػف مغ بيغ مدتذارؼ السجمذ، أماا في الحالة االستثشائية التي تتحقاق فإفا تعييغ السقخر يك
بصمب الحكػمة االستعجاؿ، فإفا تعييغ السقخر يكػف مغ قبل رئيذ المجشة الجائسة بعج 

 .2إحالة السمف إليو عغ شخيق رئيذ السجمذ

الحؼ يعجا ، ك خر مشح لحطة تعييشو مسارسة ميسة االستذارة كىي إعجاد التقخيى السقخا يتػلا  
عسبل تحزيخيا تعقج عمى أساسو جمدات كمجاكالت السجمذ االستذارية، كيتستاع السقخر 
في القدع االستذارؼ لسجمذ الجكلة كأثشاء مسارسة الػضيفة االستذارية بشفذ الدمصات 
التي يتستاع بيا السقخر في القدع القزائي، فمو الحق في استجعاء السػضف السختز 

لػزيخ السعشي لتدكيجه بسعمػمات أكثخ أك تغييخات حػؿ السذخكع كالسفػض مغ قبل ا
السقتخح، كسا لو الدمصة الكاممة في استجعاء كل مغ لو عبلقة بالسذخكع أك االستعانة 

يغ أك خبخاء، ليع معخفة كدراية كبيخة بالسيجاف الحؼ يجكر حػلو مػضػع السذخكع  .3بسخترا

ىاتكسغ أىسياة تعييغ السقخر في السيسة ا  جراسة ب قـػفي كػنو ىػ مغ ي ،لتي يتػالا
د نقائرو، كيخسع أبعاده  مػضػع مذخكع القانػف، كسا أناو ىػ الحؼ سيحمال أفكاره، كيحجا

، فزبل عمى تػلايو ميساة التأكج مغ مجػ استفاء ممف السذخكع لمذخكط 4األساسية

                                                             
1
أعاله، يعيغ رئيذ  41بعج استالم السمف السحكػر في السادة عمى:" 64/76مكخر مغ ؽ.ع  41تشز السادة  - 

  مجمذ الجولة، بسػجب أمخ، أحج أعزاء المجشة االستذارية، مقخرا" .
 مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الجكلة. 104السادة  -2
 .94/616مغ السخسـػ التشفيحؼ  05السادة  -
 .41السخجع الدابق، ص  :جمػل بغ مرصفى -3
مجاؿ التذخيع كمجاؿ التشطيع في الشطاـ الجدائخؼ، رسالة لشيل شيادة دكتػراه في الحقػؽ، فخع القانػف  :لجرع نبيمة -4

 .311، ص6768/6765العاـ، كمية الحقػؽ، جامعة الجدائخ، 
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مجػ شخعية مدألتو السصمػبة مثل التأسيذ القانػني، كالتحكيع بيغ الػزارات إف كجج، ك 
التي كانت سببا في اقتخاحو عمسا أناو ال يكفي في ذلظ رقابتو القانػنية حػؿ ىحه السدائل؛ 
إذ لو أيزا رقابة السبلءمة كلو أيزا أف يدتعيغ باآلراء الدابقة لمسجمذ حػؿ السذاريع 

 التي مغ نفذ السيجاف.
ء مغ عسمية التحخؼ كالتأكج مغ تتػالى مياـ السقخر عمى مخاحل متتابعة؛ ؼبعج االنتيا  

خر إلى مخحمة ثانية مغ يشتقل السقا  استفاء ممف اإلخصار كامل شخكشو كسا سبق ذكخه،
ميستو؛ حيث يقـػ باالجتساع بالسػضف أك السػضفيغ السسثميغ لمػزارات السختمفة كالسعشية 

ة مخات.   بالسذخكع؛ كذلظ داخل السجمذ مخاة أك عجا
الحؼ سيعخض لمسشاقذة داخل القدع أك الييئة ؛ حخيخ التقخيخبعج ذلظ تأتي ميسة ت  

السذخكع بقائسة مسثمي  ةالسخترة؛ إذ يقـػ السقخر بإعبلـ أميغ القدع أك الييئة لسشاقذ
ى ميسة تػزيع نز الػزارات السعشية الحيغ يتع استجعاؤىع الجتساع داخل القدع، كسا يتػلا 

يئة التي ستتجاكؿ حػؿ السذخكع باإلضافة التقخيخ كنز السذخكع إلى جسيع أعزاء الي
 .1إلى رئيذ مجمذ الجكلة

بيحا يسكغ اعتبار التقخيخ السعجا مغ قبل السقخر بسثابة القاعجة لمعسل االستذارؼ لسجمذ   
كليا  ،الجكلة، فيػ يسثل مخحمة تحزيخية كتسييجية لفحز مذاريع الشرػص القانػنية

عبلـ كاإليزاح كشخح الرعػبات التي ستػاجو لئل أىسياة كبيخة مغ حيث أنايا تسثل فخصة
مغ قبل مجمذ  ،الشز كىػ ما يعجا خصػة أساسية لبشاء كإعجاد رأؼ استذارؼ سميع ككاضح

نتياء مغ ىحه السخحمة تأتي مخحمة مشاقذة مذخكع الشز كالبت في حيث أناو بعج اال الجكلة
 لسجمذ الجكلة.  الخأؼ، كالتي تعتبخ مخحمة حاسسة في العسمية االستذارية

 انفشع انثبَٙ:

 يشدهخ يُبلشخ يششٔع انُض ٔانجذ فٙ انشأ٘

التي يتع فييا تعييغ السقخر كإعجاد التقخيخ الخاص  ؛بعج االنتياء مغ السخحمة التحزيخية  
                                                             

 .40السخجع الدابق، ص  :بغ جمػل مرصفى -1
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الييئة  مغ قبلبسذخكع الشز، تأتي مخحمة مشاقذة ذلظ التقخيخ أك باألحخػ مذخكع الشز 
ي السخحمة التي تسياج كتدبق السخحمة الحاسسة في العسمية (، كىأوال) السكمفة بحلظ

  (.ثانيااالستذارية كىي البت في التقخيخ كإصجار الخأؼ)
 :اختالف إجراءات المنالشة باختالف الوضع -أوال
تختمف الييئة السكمفة بسشاقذة التقخيخ السعجا مغ قبل السقخر كالخاص بسذخكع إذا كانت    

، 94/76في ضل ؽ.ع  أك الحالة إف كانت عادية أـ استعجاليةالشز، باختبلؼ الػضع 
)العادية  السعجؿ لدابقو غياخ ىحا الػضع، كذلظ بتػحيجه لمتذكيمتيغ 64/76فإفا ؽ.ع 

 كاالستعجالية( في تذكيمة كاحجة ىي المجشة االستذارية كسا سبق تػضيحو.
تختمف إجخاءات محالة س إالا أفا تػحيج التذكيمتيغ ال يعشي تػحيج اإلجخاءات، إذ ال 

 بيغ الػضع العادؼ كالػضع االستعجالي. السشاقذة
، األكلى إف كانت الحكػمة في مشاقذة مذخكع الشز القانػني يجب التسييد بيغ حالتيغ  

تكػف الحكػمة قج  أف ال، كالثانية يت السجمذ عمى الصابع االستعجالي لمسذخكعقج نبا 
كبحلظ نسياد في عسمية السشاقذة  ؛يقو العادؼكتخكت السذخكع يدمظ شخ  قامت بحلظ،

 ىسا: كضعاف أساسياف
 :الوضع فً الحالة العادٌة -1
يتحقق ىحا الػضع في حالة عجـ تشبيو الحكػمة عمى الصابع االستعجالي لمسذخكع، كفي  

أف يصمب مغ رئيذ مجمذ  ،ىحه الحالة يسكغ لمسدتذار السقخر بعج انتيائو مغ أعسالو
إلجخاء السشاقذة العامة حػؿ  ،1) الجسعية العامة سابقا( المجشة االستذاريةء الجكلة استجعا

د ىحا الخئيذ ججكؿ األعساؿ كيدتجعي أعزاء  المجشة التقخيخ الشيائي، كعمى إثخىا يحجا
د النعقاد  االستذارية،  .2المجشةكالػزيخ السعشي كمسثمػه في أجل كافي لمتاريخ السحجا

                                                             
1
ىحه اإلجخاءات، ما يعشي أنايا نفديا التي كاف معسػال بيا قبل التعجيل، كىي السشطسة إلى  64/76لع يتصخؽ ؽ.ع  - 

 .94/616بسػجب الشطاـ الجاخمي لسجمذ الجكلة كالسخسـػ التشفيحؼ 
 مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الجكلة. 89و 87السادتيغ  -2
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بافتتاح الجمدة، لتعصي الكمسة بعج ذلظ إلى محافع الجكلة  ريةالمجشة االستذايبجأ عسل  
أعزاء الجسعية  بعجىا فتح باب السشاقذة التي يذارؾ فييا تعا يل السداعج لتقجيع مبلحطاتو،

العامة كالػزيخ السعشي أك مسثمو، كتجكف مبلحطات جسيع الستجخميغ مغ قبل كاتب الجمدة 
 . المجشة االستذاريةالشيائي مغ قبل أعزاء  لتختتع الجمدة بالترػيت عمى التقخيخ

بالسرادقة عمى التقخيخ  المجشةحتى يرل مجمذ الجكلة إلصجار رأيو البج أف تقـػ  
ككحا  94/616الشيائي، كلقج نطع القانػف العزػؼ لسجمذ الجكلة كالسخسـػ التشفيحؼ 
كالتي نعخضيا  الشطاـ الجاخمي لسجمذ الجكلة خصػات السرادقة عمى التقخيخ الشيائي؛

 ؼيسا يمي:
لبلنعقاد بحزػر مسثل الػزارة السعشية،  المجشة االستذاريةيتع كخصػة أكلى استجعاء  -6

 .1-سبق بيانيع في العشاصخ الدابقة  – مجشةكجسيع أعزاء ال

بحزػر نرف  المجشة االستذاريةتتع السرادقة عمى التقخيخ الشيائي في مجاكلة -6
 .3ظ بأغمبية األصػات مع تخجيح صػت الخئيذ، كذل2األعزاء عمى األقل

يتع التػؾيع عمى التقخيخ الشيائي السرادؽ عميو مغ شخؼ السدتذار السقخر كرئيذ -3
مجمذ الجكلة بعج تجكيغ كل السبلحطات كاإلجخاءات مع أصل التقخيخ كجسيع الػثائق في 

 .4سجل خاص عمى مدتػػ قدع االستذارة
كالػضػح، بعيجة عغ  ةارة العادية أنايا تتدع بالبداشما يبلحع عمى إجخاءات االستذ 

كل تعقيج أك ضغط مغ قبل الحكػمة. كلكغ ىل نفذ السيدة تتدع بيا إجخاءات االستذارة 
                                                             

 السعجؿ كالستسع. 94/76مغ ؽ.ع  6مكخر 41و 37انطخ السادة  -1
 مغ الشطاـ الجاخمي لمسجمذ. 91 السادة -
2
 .64/76مغ ؽ.ع  6/ؼ37السادة  - 
 .64/76مغ ؽ.ع  3مكخر  41السادة  -3
 .94/616مغ السخسـػ التشفيحؼ  8السادة  -
 مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الجكلة. 97، 94، 93السػاد  -
 .94/616مغ السخسـػ التشفيحؼ  09انطخ السادة  -4
 اـ الجاخمي لمسجمذ.مغ الشط 99و 98السادة  - 
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 االستعجالية ؟
 :إجراءات االستشارة فً الحالة االستعجالٌة -2

غ تمظ تختمف الييئة السكمفة بسشاقذة مذخكع القانػف في الحالة االستعجالية عال  
كىحا خبلفا لسا كاف قبل صجكر ؽ.ع  فة بسشاقذة السذخكع في الحالة العاديةة السكما ئاليي
. كفي غياب أؼا نز في ىحا القانػف يذيخ إلى اإلجخاءات الستبعة في الحالة 64/76

االستعجالية، فإفا ذلظ يحيمشا إلى عخض اإلجخاءات الػاردة في الشطاـ الجاخمي لسجمذ 
   كالتي كانت متبعة مغ قبل المجشة الجائسة. 94/616ـػ التشفيحؼ الجكلة، كالسخس

رئيذ مجمذ الجكلة عمى الصابع االستعجالي لمسذخكع، فإفا ىحا  ػزيخ األكؿال إذا نباو 
االستذارية ) المجشة الجائسة ى إحالة مذخكع القانػف عمى رئيذ المجشة األخيخ سيتػلا 

 .1قخر لجراسة السذخكعم كىػ رئيذ غخفة لتعييغ مدتذار سابقا(
مع محافع الجكلة  السكمافة بالحالة االستعجالية جشةبعج السجاكلة، يرادؽ أعزاء الما  

ر بأغمبية األصػات، مع السداعج عمى التقخيخ الشيائي السعج مغ قبل السدتذار السقخا 
ر مغ السدتذا قخيخ الشيائي مغ شخؼ كلا ػؾيع عمى التا التا  تخجيح صػت الخئيذ، ثع يتعا 

كيخسل بعجىا التقخيخ الشيائي مسزيا مغ شخؼ رئيذ مجمذ  المجشة،كرئيذ  ،رالسقخا 
الجكلة إلى األميغ العاـ لمحكػمة، بعج حفع ندخة مغ السمف كامبل في مرمحة التػثيق 

 .2مع تجكيغ جسيع السعمػمات في سجل خاص
ر أف تستجا أشلؤلكامخبالشطخ إلى الصابع االستعجالي    ستذارية غاؿ المجشة اال، فإناشا نترػا

التي شسميا مجاؿ استذارة مجمذ األكامخ مذاريع  كللتزع  في الحالة االستعجالية،
 64/76مغ ؽ.ع  38، كػف أفا السادة 6761 الجكلة بسػجب التعجيل الجستػرؼ لدشة

 .أكاجت عمى ضخكرة أف تفرل المجشة االستذارية في ىحه الحالة في أقخب اآلجاؿ
                                                             

 .94/616مغ السخسـػ التشفيحؼ  5السادة  -1
 . 94/616مغ السخسـػ التشفيحؼ  04السادة  -2

 مغ الشطاـ الجاخمي لمسجمذ. 112، 109، 108السػاد  -  
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اءات عسل مجمذ الجكلة في حالة االستذارة االستعجالية، أفا الحكػمة يبلحع عمى إجخ   
ق بسذخكع قانػنيا، كماعجا ع بالدمصة التقجيخية في تقجيخ الصابع االستعجالي الستعما تتستا 

ذلظ فيي ال تسمظ أياة سمصات أخخػ تسشحيا الحق في التجخل في السياـ االستذارية 
 لسجمذ الجكلة.

مو مغ ضسانات، تدسح لسجمذ الجكلة بالؿياـ تسثا  أفة بسا يسكغ يجب ربط ىحه السيد ك  
ة باعتباره جدء مغ الدا  مصة القزائية كىػ بسيامو االستذارية برفة مػضػعية، خاصا

بخقابة الدمصة التشفيحية قزائيا بفحز قخاراتيا، أك استذاريا عشجما يقـػ  أساسامكمف 
فييا مغ  ى البخلساف بغخض إصبلح ماقبل كصػليا إل كاألكامخبفحز مذاريع القػانيغ 

 .1عيػب شكمية أك مػضػعية

لكغ مغ جية أخخػ، فإناو يؤخح عمى السذخع الجدائخؼ سػء تشطيسو القانػني إلجخاءات  
مغ  91عسل مجمذ الجكلة عشج مسارستو لػضيفتو االستذارية؛ إذ أناو اكتفى في السادة 

ق ذلظ فعبل شكاؿ لمتشطيع، كقج تحقا لة تحجيج اإلجخاءات كاألأحالة مدبإ 94/76ؽ.ع 
كاإلجخاءات ككيؽياتيا في  األشكاؿالخاص بتحجيج  94/616برجكر السخسـػ التشفيحؼ 

السجاؿ االستذارؼ لسجمذ الجكلة، إالا أفا تشطيع ىحا السخسـػ لتمظ اإلجخاءات جاء عاما 
كلكغ مغ خبلؿ  ؛كغيخ مفرل، تاركا ميسة التفريل الجقيق لمشطاـ الجاخمي لسجمذ الجكلة

عاد السذخع إلى  94/76السعجؿ كالستسع لمقانػف العزػؼ  66/63القانػف العزػؼ 
 86، 86استجراؾ ما أغفمو سابقا، حيث خزا بعس اإلجخاءات كنطسيا مغ خبلؿ السػاد 

، كنفذ األمخ مع القانػف العزػؼ 5مكخر 86، 8مكخر 86، 3مكخر 86، 6مكخر 
ائسا خاصة مع التعجيل الحؼ مذا التذكيمتيغ ، كإف كاف الفخاغ مازاؿ ق64/76

االستذاريتيغ، كالحؼ كاف يتعياغ معو أف يذيخ السذخاع عمى األقل إلى استسخار العسل 
 باإلجخاءات الدابقة لتفادؼ الػقػع في التداؤؿ.

                                                             
 .318السخجع الدابق، ص  :لجرع نبيمة -1
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 ،أمخ كاف البجا عمى السذخع تجاركو مشح فتخة تشطيع اإلجخاءات مغ قبل القانػف العزػؼ ك   
كثخة االنتقادات الخافزة لفكخة اإلحالة إلى الشطاـ الجاخمي لتحجيج القػاعج  خاصة بعج

الجػىخية لسسارسة الػضيفة االستذارية، لسا في ذلظ مغ نقز في الزسانة القانػنية 
في ذلظ استيانة بالجكر االستذارؼ  بدبب عجـ نذخ الشطاـ الجاخمي. كتعتبخ ىحه اآلراء أفا 

حا الجكر الحؼ يحطى بتشطيع خاص كإجخاءات دؾيقة في لسجمذ الجكلة الجدائخؼ؛ ى
األنطسة القانػنية السقارنة نتيجة إدراكيا ألىسيتو في تكخيذ دكلة القانػف كحساية الحقػؽ 

 كالحخيات.

 :شكل الرأي االستشاري لمجلس الدولة وإشهاره -ثانٌا

ح السذخع الجدائخؼ بذكل دقيق شكل الخأؼ االستذارؼ لسجمذ ايلع    لجكلة سػاء في ػضا
الشرػص التذخيعية أك التشطيسية الخاصة بتشطيع عسل السجمذ؛ كىػ ما يتدباب في 

خاصة مع شابع الدخية الحؼ تتدع بو ىحه  الخأؼإضفاء المبذ كالغسػض عمى شكل ىحا 
 اآلراء.

 :شكل الرأي االستشاري لمجلس الدولة الجزائري-1 

ؼيو  ل القالب الحؼ يربا كخؼ اإلشارة إلى شأغفل القانػف العزػؼ لسجمذ الجكلة الجدائ 
الشز عمى مزسػف الخأؼ االستذارؼ ب مشو 12رأؼ مجمذ الجكلة؛ حيث اكتفت السادة 

يا:"  ؛ كىػ ما يفيع مشو أفا رأؼ السجمذ 1"يخاىا ضخورية التييقتخح التعجيالت فقط بشرا
ارجي الحؼ تخد ؼيو يتزساغ مجسػعة التعجيبلت التي يقتخحيا السجمذ دكف بياف الذكل الخ

 ىحه التعجيبلت.

فمع يتزساغ ىػ اآلخخ سػػ مادة كاحجة تذيخ إلى شكل  94/616أماا السخسـػ التشفيحؼ  
يجو ن رأي مجمذ الجولة في شكل تقخيخ نيائي التي تشز:"  09الخأؼ االستذارؼ كىي السادة 

                                                             
1
 .94/76مغ ؽ.ع  12السادة  - 
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غيخ دقيق كغيخ  كىػ نزا ، 1"يخسل إلى األميغ العام لمحكػمة مغ قبل رئيذ مجمذ الجولة
ل في تحجيجه لذكل الخأؼ االستذارؼ لسجمذ الجكلة، أك بياف التأشيخات الزخكرية  مفرا

 التي يجب أف يتزساشيا ىحا الخأؼ.

أماا الشطاـ الجاخمي لمسجمذ فقج اكتفى بالشز عمى مزسػف التقخيخ الستزسغ رأؼ  
ت  82السجمذ دكف أف يتصخؽ إلى شكمو؛ كذلظ مغ خبلؿ نز السادة  مشو، التي نرا

، كإماا إلى تعجيمو ،عمى تزسيغ الخأؼ مجسػعة االقتخاحات التي تخمي إماا إلى إثخاء الشز
 .2إلى سحبو عشجما يحتػؼ عمى مقتزيات يرخح بعجـ دستػريتيا أك

كفي غياب األسانيج القانػنية التي تبياغ لشا الذكل الحؼ يأخحه رأؼ مجمذ الجكلة  
ه؛ إذ تعا التأكيج عمى أف يكػف شكل ءستشاد إلى ترخيحات رؤساو يتع االالجدائخؼ؛ فإنا 

ل إلييا السجمذ، كالتي ال تخخج عغ  الخأؼ االستذارؼ لمسجمذ في شكل خبلصة يتػصا
 أحج الرػر التالية:

 مذخكع غيخ صالح كبالتالي إعادة صياغتو مغ ججيج. -أ

 . مذخكع بأخصاء بديصة يسكغ ترميحيا قبل عخضيا عمى البخلساف -ب

 اإلثخاء كعخض السذاريع القػانيغ. -ج

كىي الرػر التي تعباخ إما عغ مػافقة مجمذ الجكلة عمى السذخكع أك رفزو كميا أك  
 .3جدئيا

 :رأؼ مجمذ الجكلة الفخندي يأخح شكميغ رئيديغأفا كفي مقابل ذلظ نجج  

 مذخكع نز يختمف عغ مذخكع الشز السعخكض عميو مغي فاألكؿ، يتسثل الذكل  -
قبل الحكػمة أك البخلساف؛ كىػ الذكل الغالب في آراء السجمذ، كيتزساغ كل التعجيبلت 

                                                             
1
 .94/76مغ ؽ.ع  09السادة  - 

2
 مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الجكلة. 82السادة  - 
 .96السخجع الدابق، ص :بغ جمػل مرصفى -3



 جمللا الدولة اجلئائري االستشاريةالوظیفة مدى فعالیة                                      الباب الثاين
 

308 
 

 السقتخحة مغ السجمذ باإلضافة أك بالشقراف.

الذكل الثاني؛ ؼيكػف عبارة عغ محكخة كيكػف في حالة رفس مجمذ الجكلة  اأما  -
س كتتزساغ لسذخكع الشز السعخكض عميو بكاممو؛ بحيث ترحب السحكخة مع بخأؼ الخف

 .1تػضيح األسباب التي جعمت السجمذ يبجؼ رأيو حػؿ مذخكع الشز القانػني بالخفس

كالدؤاؿ الحؼ يصخح بخرػص الجانب الذكمي ألراء مجمذ الجكلة الجدائخؼ يتعماق  
بالصابع الحؼ يخخج ؼيو ىحا الخأؼ، فيل تكػف آراء مجمذ الجكلة ذات شابع عمشي؛ بحيث 

 دراج ؟عمييا، أـ أنايا تبقى خاضعة لمدخياة كحبيدة األ يسكغ لمجسيػر االشبلع

 :عدم استفاء رأي مجلس الدولة الجزائري إلجراء النشر واإلشهار -2

كبياف إجخاءات  ،الشرػص القانػنية كالتشطيسية السشطسة لعسل مجمذ الجكلة أغفمت 
 داخمي؛مغ قانػف عزػؼ كمخسـػ تشفيحؼ ككحا نطاـ  ،مسارستو لػضيفتو االستذارية

 اإلشارة إلى مدألة نذخ آراء السجمذ.

ج عمى الصابع الدخاؼ الحؼ تتسياد بو آراؤه، كذلظ      إالا أفا الػاقع العسمي لمسجمذ يؤكا
كتججر اإلشارة إلى أفا  ؛في ضل غياب أؼا رأؼ صادر عشو بخرػص مذخكع قانػف ما

تعماقت بسذاريع الشرػص تتسياد بو حتاى آراء مجمذ الجكلة الفخندي سػاء  شابع الدخية
الحؼ استثشى آراء  6904جػلية  60أكاجه قانػف  القانػنية أك إبجاء اآلراء التفديخية؛ كىػ ما

ر الحكػمة ذلظ  .مجمذ الجكلة الفخندي مغ إلدامية نذخىا؛ إالا عشجما تقخا

سجمذ تشذخ في التقخيخ الدشػؼ لسجمذ الكلكغ ما ال يجب إغفالو أفا أغمب آراء    
كالجراسة مغ شخؼ الباحثيغ كالجارسيغ،  لبلشبلعبيجؼ جعميا محبل ؛ 2لة الفخنديالجك 

 كىػ ما نخجػ مغ السذخع الجدائخؼ أف يأخحه في الحدباف يػما ما.

نجج أفا السذخع أغفل  ،مع غياب إجخاء الشذخ كاإلشيار لخأؼ مجمذ الجكلة الجدائخؼ    
                                                             

 .666ص  ،السخجع الدابق :حاكع أحسج -1
2-Voir le site:WWW.CONSEIL-ETAT.fr: « le conseil d’état conseiller du gouvernement ». 
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شيا السعخكضة عمى استذارة مجمذ الشز عمى ضخكرة إشارة الحكػمة عشج إصجار قػاني
الجكلة، إلى عبارة تحيل إلى أناو تعا استفاء إجخاء شمب استذارة مجمذ الجكلة؛ أؼ كجػد 
تأشيخة خاصة بأخح رأؼ مجمذ الجكلة، التي كاف البجا أف تزاؼ إلى باقي التأشيخات التي 

البخلساف مثبل، لسا تتزساشيا الشرػص القانػنية عشج إصجارىا كالتأشيخة الخاصة بسرادقة 
في ذلظ مغ تقجيخ لمسجيػدات التي يبحليا أعزاء مجمذ الجكلة كىع في صجد دراسة 

إلبجاء الخأؼ ؼيو كسا سبق كأكضحشاه مغ الشاحية الذكمية أك  ،مذخكع قانػف ما
ىحا مغ جية، كمغ جية أخخػ يعتبخ ذلظ ضسانة عمى احتخاـ الحكػمة ليحا  السػضػعية،

ة كأفا ىحا اإلجخاء يسثل ، خاصا األكامخؼيسا يتعماق بسذاريع القػانيغ أك اإلجخاء الجػىخؼ 
ر التداما دستػريا البج عمى الحكػمة احتخامو كإال كاف عسميا باشبل ، لكغ كيف نترػا

مع اإلشارة ىشا إلى الػضع  ؛احتخاـ ىحا اإلجخاء مع غياب أياة شخيقة رسسية لمخقابة عميو
ة فخندا كمرخ( تػجب ضخكرة صجكر القػانيغ )خاصا  ججىافي األنطسة السقارنة؛ حيث ن

 محسمة باإلشارة إلى األخح بخأؼ مجمذ الجكلة بذأنيا.

كالغخيب في األمخ بالشدبة لمػضع في الجدائخ؛ أفا السجمذ الجستػرؼ ال يثيخ  
اإلشكالية عشج مخاقبتو لجستػرية القػانيغ السعخكضة عميو، ككاف أحخػ لػ تفصاغ لحلظ 

أفا االلتداـ باالستذارة مكخاس دستػريا؛ لحلظ ؼيجب أف يخاقب مجػ احتخاـ الحكػمة  السيسا
لو، كلغ يتخاءػ ذلظ إالا بالشطخ في شكل القانػف مغ حيث تأشيخاتو، كلمسقارنة فإفا اجتياد 
 السجمذ الجستػرؼ الفخندي مدتقخ عمى تصبيق ىحه القاعجة الجػىخية برفة ثابتة كدائسة.

دىا أفا رأؼ مجمذ الجكلة الجدائخؼ كعمى اا سبق، نرل إلى نتيجة مفتختيبا عمى م 
خبلؼ نطخائو يخمػ مغ أياة ضسانة تحسي كجػده؛ كىحا في ضل غياب إجخاء الشذخ 

الحكػمة لئلجخاء الجستػرؼ الستسثل في  باستفاءكاإلشيار مع غياب التأشيخة الخاصة 
 ألكامخ.شمب رأؼ مجمذ الجكلة بخرػص مذاريع القػانيغ أك ا
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 :خالصة الباب الثانً

د   إذا كاف مجمذ الجكلة الجدائخؼ يعخؼ أكثخ مغ خبلؿ كضيفتو القزائية، الستسيادة بتعجا
مجاالتيا كاتداعيا، كالستعمقة بالشطخ في السشازعات اإلدارية ضسغ السجاؿ السحجد قانػنا؛ 

اصات أخخػ ذات شابع استذارؼ؛ إالا أفا ىحا السجمذ يسارس إلى جانب ذلظ اختر
كالتي ال تقل أىسياة عغ سابقتيا؛ إذ أناو كبسقتزى الجكر االستذارؼ لسجمذ الجكلة؛ فإناو 

 يعجا مدتذارا لمحكػمة كىحا في األنطسة السقارنة، كبالتحجيج مجمذ الجكلة الفخندي.

مة لو يك  ػف قج سايخ أغمب إفا مجمذ الجكلة الجدائخؼ مغ خبلؿ الثشائية الػضيؽية السػكا
التذخيعات السقارنة التي أخحت بشطاـ االزدكاجية الػضيؽية؛ إالا أفا ذلظ ال يكؽيو؛ إذ البجا 
أف يكػف ىحا التكخيذ كاقعيا كعسميا مغ خبلؿ تفعيل الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة، 

 كجعميا مكافئة لػضيفتو القزائية.

لة تسارس في أغمب التذخيعات السقارنة عمى إذا كانت الػضيفة االستذارية لسجمذ الجك  
رة كمدتقمة عغ التذكيمة الخاصة بسسارسة  غخار مجمذ الجكلة الفخندي بتذكيمة متخرا

الػضيفة القزائية، كىػ أمخ يمعب دكرا كبيخا في تحقيق فعالية الػضيفة االستذارية لسجمذ 
ع كيفرل يث لع يسياد السذخا الجكلة؛ فإفا األمخ يختمف تساما مع مجمذ الجكلة الجدائخؼ؛ ح

في مختمف الشرػص السشطسة لسجمذ الجكلة بيغ األعزاء الحيغ يقع عمى عاتقيع 
فيغ بسسارسة كضيفة االستذارة كاإلفتاء؛ كىػ ما مسارسة الػضيفة القزائية كأكلئظ السكما 

 يذكل تشاقزا بيغ تكخيذ الثشائية الػضيؽية لسجمذ الجكلة مغ جية، كمسارستيا بتذكيمة
 كاحجة مغ جية أخخػ.

ىحا مغ ناحية، كمغ ناحية أخخػ إذا كانت االختراصات القزائية ىي الػضيفة  
األكلى كاألقجـ التي عخؼ بيا مجمذ الجكلة في فخندا؛ كالتي مارسيا مشح نذأتو كتأسيدو؛ 

ة التي تدتصيع الحكػمة إذ يعجا بالجرجة األكلى عشجىع ىيئة استذارية؛ فيػ الييئة الفشيا 
ى أشمق عمييا تدسية مدتذار الحكػمة؛ فإفا السدائل القانػنية؛ حتا  ستذارتيا في كلا ا
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األمخ يختمف تساما مع مجمذ الجكلة الجدائخؼ؛ حيث قماز السذخع الجدائخؼ مجاؿ 
دا كمحرػرا فقط في مذاريع القػانيغ كاألكامخ  الػضيفة االستذارية لمسجمذ، كجعمو محجا

ص القانػنية كالشرػص التشطيسية كالتي تحتلا مجاال دكف أف يزع غيخىا مغ الشرػ 
 كاسعا مغ مجاؿ السشطػمة القانػنية في الجدائخ.

لعب السجمذ الجستػرؼ دكرا بارزا في تقخيخ ىحا الحرخ كالتقييج؛ كذلظ في إشار رأيو  
لمجستػر، كىي السادة التي جعمت  94/76مغ ؽ.ع  04الحؼ أبجاه حػؿ مصابقة السادة 

عت مغ مػضػع مغ مجمذ ا لجكلة الجدائخؼ مدتذارا لمحكػمة كرئيذ الجسيػرية، ككسا
ت  االستذارة كمجاليا ليذسل جسيع أنػاع الشرػص القانػنية مغ دكف تحجيج؛ كسا أنيا أقخا

 نػعيغ مغ السياـ االستذارية، إحجاىسا إجبارية كاألخخػ اختيارية.

دة لكغ بسػجب رأؼ السجمذ الجستػرؼ أصبحت الػضيفة االس  تذارية لسجمذ الجكلة محجا
السجاؿ مغ جية؛ كىي إجبارية في شمبيا كاختيارية في األخح بيا، كىػ الخأؼ الحؼ أثار 

 جيغ كالسعارضيغ لو.ججال كبيخا لجػ أساتحة القانػف بيغ السؤيا 

أماا بالشدبة لمصبيعة القانػنية الستذارة مجمذ الجكلة الجدائخؼ، فإفا السذخاع لع يسياد بيغ  
االت االستذارة اإلجبارية كحاالتيا االختيارية؛ بل جعميا إجبارية فقط مخالفا بحلظ أغمب ح

ع الفخندي؛ التي أجسعت سة لسجمذ الجكلة عمى غخار السذخا التذخيعات األجشبية السشطا 
عمى أفا ىشاؾ نػعيغ مغ االستذارة مسيادة في ذلظ بيغ حاالتيا اإلجبارية كتمظ االختيارية؛ 

خخػ نجج أفا الحكػمة إذا كانت مجبخة بصمب االستذارة؛ إالا أنايا ليدت ممدمة كمغ جية أ
 ره مجمذ الجكلة.باألخح بسزسػنيا كبحخؼية الخأؼ الحؼ يقخا 

ىحا؛ كيسارس مجمذ الجكلة دكره في فحز مذاريع الشرػص القانػنية التي يذسميا  
قانػني؛ كذلظ كفق اختراصو عمى الجانب الذكمي؛ ككحا السػضػعي لسذخكع الشز ال

دة بػية ضبط الػضيفة االستذارية لمسجمذ، عبخ مختمف مخاحميا  إجخاءات قانػنية محجا
إلى غاية صجكر الخأؼ االستذارؼ؛ الحؼ في حؿيقتو يخمػ مغ أياة ضسانة تحسي كجػده؛ 
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كذلظ في ضلا غياب إجخاء الشذخ كاإلشيار مع غياب التأشيخة الخاصة باستفاء الحكػمة 
الستسثل في شمب رأؼ مجمذ الجكلة، كىي مبلحطات إف دلات عمى  الجستػرؼ  لئلجخاء

شيء فإنايا تجؿا عمى ضعف الجكر االستذارؼ لسجمذ الجكلة الجدائخؼ بدبب عجـ كفاية 
 الزسانات الكفيمة بتحقيق فعاليتو.
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 كمجػ فعاليتيا ثشائية الػضيؽية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ تشاكلت ىحه الجراسة مػضػع ال  
ىحا الجياز الحؼ يعتبخ فتياا بيغ الييئات القزائية في الجدائخ؛ إذ لع يعمغ عمى تأسيدو 

، كلع يشطع عسمو كاختراصاتو حتاى سشة 1996إالا بسػجب التعجيل الجستػرؼ لدشة 
 .98/01بسػجب القانػف العزػؼ  1998

 التحميمية الػصؽية السقارنة التي تع انتياجيا في دراسة ىحا السػضػع الصخيقة ساىست 
مغ  ؿ أك الثانية سػاء ؼيسا تعماق بالجانب األكا ل إلى نتائج ىاما تسكيششا مغ التػصا  في

 :نجسميا في الشقاط التالية، الثشائية الػضيؽية لسجمذ الجكلة في الجدائخ

مسارسة االختراص االبتجائي كالشيائي إفا تخػيل السذخع الجدائخؼ لسجمذ الجكلة  
كذلظ بالشطخ إلى مرجر القخار اإلدارؼ محل الصعغ تجعل مغ مجمذ الجكلة قاضي 

إذ ال يجػز الصعغ في  ؛اختراص، كىػ بيحا السقتزى ال يكػف سػػ قاضي درجة كاحجة
ػ ما ال باالستئشاؼ كال بالشقس، كى ،قخاراتو الرادرة باعتباره قاضي درجة أكلى كأخيخة

لكػف أفا ىحا االختراص يتعارض مع  ،يجعل مػقف السذخع الجدائخؼ محل نقج كانتقاد
الة مغ اليجؼ األساسي إلنذاء مجمذ الجكلة، كىػ حساية الحقػؽ كالحخيات بصخيقة فعا 

خبلؿ مبجأ التقاضي عمى درجتيغ، كليذ إىجاره، كبالتالي تحخيع الستقاضي مغ شخؽ 
 س(.شعغ ىامة )االستئشاؼ كالشق

االختراص االبتجائي كالشيائي لسجمذ الجكلة مبجأ تقخيب العجالة مغ السػاشغ  يخالف 
كىػ يحسال ىحا األخيخ أعباء كتكاليف تخىق كاىمو، مساا يجعمو في كثيخ مغ األحياف 

ل التشازؿ عغ حقاو بجؿ السصالبة بو.  يفزا

خصيخة بالشطخ إلى قزاة السجمذ بأعباء الشطخ كالفرل في قزايا ججا ىامة ك  يكماف 
دة  أشخاصيا اإلدارية، كىػ ما يثقل كاىل ىؤالء القزاة كيؤثاخ عمى أدائيع لػضائفيع الستعجا

ة لسا  ا يزاؼ ليحا االختراص اختراص الشطخ في مختمف الصعػف بصخيقة فعاالة، خاصا
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القزائية عمى غخار الصعغ باالستئشاؼ كالصعغ بالشقس، فزبل عمى ميستو االستذارية 
نتداءؿ  ة االجتياد القزائي التي تعتبخ اختراصا أصميا لمسجمذ، كىػ ما يجعمشاكميس

دتشج إليو لشصالب أعزاء كقزاة السجمذ بالؿياـ بكلا ىحه نعغ األساس الحؼ يسكغ أف 
دة بصخيقة فعاالة كناجعة.  األدكار الػاسعة كالستعجا

ع دكر السجمذ كيتساثل كثيخا م ،اختراص مجمذ الجكلة كقاضي استئشاؼيتقارب  
القزائي في الشطاـ القزائي العادؼ؛ كىػ اختراص يتعماق في أساسو بالجػانب الػاقعية 

بيعة األصمية لسجمذ ابق في تغييخ الصا أكثخ مغ القانػنية؛ ما يداىع مع االختراص الدا 
الجكلة باعتباره محكسة قانػف ال محكسة كقائع؛ كىػ ما يجعل ىحا األخيخ يخالف عسل 

 العميا التي تقابمو في الشطاـ القزائي العادؼ. السحكسة

لصعغ بالشقس نتيجة شبيعية لتبشي القزاء الجدائخؼ لشطاـ االزدكاجية القزائية ا يعتبخ 
كتأسيذ مجمذ الجكلة؛ إذ يعتبخ ىحا االختراص الجكر األصمي الحؼ أنذئ مغ أجمو 

ؿ ىحا الجكر يسارس كالحؼ يكخاس شبيعتو كسحكسة قانػف، كىػ مغ خبل ،مجمذ الجكلة
 مغ الجستػر. 171ميسة االجتياد القزائي بسا يتساشى كمزسػف السادة 

مشا إلى نتيجة ىامة ىي أفا السذخع الجدائخؼ بتخػيمو مجمذ الجكلة   كمغ أجل ذلظ تػصا
كل االختراصات القزائية الدابقة فزبل عمى مجسػعة الصعػف األخخػ العادية كغيخ 

فة األساسية لسجمذ الجكلة التي يسشحيا لو اختراص الشقس العادية، يكػف قج أخلا  بالرا
أال كىي صفة الييئة السقػمة ألعساؿ الجيات القزائية االبتجائية؛ بل أصبح قاضي 
اختراص كقاضي مػضػع؛ كىػ ما يجعمشا نعيب مػقف السؤسذ الجستػرؼ الجدائخؼ 

القزائية؛ ألنايا ال تديع بتكميفو مجمذ الجكلة مسارسة ىحه التعجدية في االختراصات 
 .في فعالية أداء السجمذ لػضيفتو القزائية بالقجر الحؼ تديع في إضعافيا

ىحا، كإذا كاف مجمذ الجكلة في الجدائخ يعخؼ أكثخ مغ خبلؿ كضيفتو القزائية  
دىا، كالستعمقة بالشطخ في السشازعات اإلدارية ضسغ السجاؿ السحجد قانػنا  السعخكفة بتعجا
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  ىحا السجمذ يسارس إلى جانب ذلظ اختراصات أخخػ ذات شابع استذارؼ  إالا أنو
فإفا السجمذ يعجا  ،كالتي ال تقلا أىسياة عغ سابقتيا؛ إذ أناو كبسقتزى دكره االستذارؼ 

 مدتذارا لمحكػمة، كىحا في األنطسة السقارنة كبالتحجيج مجمذ الجكلة الفخندي.

مة لو قانػنا يكػف قج سايخ الػضيؽية السػكا  كمجمذ الجكلة الجدائخؼ مغ خبلؿ ثشائيتو 
أغمب التذخيعات السقارنة التي أخحت بشطاـ االزدكاجية القزائية؛ إالا أفا ذلظ ال يكؽيو؛ إذ 
البجا أف يكػف ىحا التكخيذ كاقعيا كعسميا مغ خبلؿ تفعيل كضيفتو االستذارية، كجعميا 

 مكافئة لػضيفتو القزائية.

ستذارية لسجمذ الجكلة تسارس في أغمب التذخيعات السقارنة عمى فإذا كانت الػضيفة اال 
رة كمدتقمة عغ التذكيمة السكمفة بسسارسة  غخار مجمذ الجكلة الفخندي بتذكيمة متخرا
الػضيفة القزائية، كالحؼ يعتبخ أمخا ىاما في تحقيق فعالية الػضيفة االستذارية لمسجمذ 

ع لع يسياد كيفرل في مختمف لجدائخؼ؛ فالسذخا فإفا األمخ يختمف تساما مع مجمذ الجكلة ا
كلة بيغ األعزاء الحيغ يقع عمى عاتقيع مسارسة كضيفة طسة لسجمذ الجا رػص السشا الشا 

ل تشاقزا بيغ تكخيذ القزاء كاألعزاء السكما  فػف بسسارسة كضيفة االستذارة، كىػ ما يذكا
 كاحجة مغ جية أخخػ. الثشائية الػضيؽية لمسجمذ مغ جية، كمسارستيا مغ قبل تذكيمة

لسجمذ الجكلة ىي الػضيفة األكلى كاألقجـ التي  إذا كانت االختراصات االستذاريةثع  
عخؼ بيا مجمذ الجكلة في فخندا كالتي مارسيا مشح نذأتو كتأسيدو، إذ يعجا بالجرجة 

لا األكلى عشجىع ىيئة استذارية، فيػ الييئة الفشية التي تدتصيع الحكػمة استذارتيا في ك
السدائل القانػنية، حتى أشمق عمييا تدسية مدتذار الحكػمة، فإفا األمخ يختمف تساما مع 
مجمذ الجكلة الجدائخؼ، حيث قماز السذخع مجاؿ اختراصو االستذارؼ، كجعمو 

دا فقط في م غيخىا مغ الشرػص  زعا يذاريع القػانيغ كاألكامخ دكف أف محرػرا كمحجا
ل مجاال كاسعا ضسغ السشطػمة القانػنية  القانػنية كالشرػص التشطيسية؛ رغع أنايا تذكا

 الجدائخية.
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كبالشدبة لمصبيعة القانػنية الستذارة مجمذ الجكلة الجدائخؼ، فإفا السذخع لع يسياد بيغ  
حاالت االستذارية اإلجبارية كحاالتيا االختيارية مخالفا بحلظ أغمب التذخيعات السقارنة 

مغ االستذارة مسيادة في ذلظ بيغ حاالتيا اإلجبارية كحاالتيا التي أجسعت أفا ىشاؾ نػعيغ 
 االختيارية.

كمغ جية أخخػ، نجج أفا الحكػمة إذا كانت مجبخة بصمب االستذارة، إالا أنايا ليدت  
ره مجمذ الجكلة.ممدمة   باألخح بسزسػنيا كبحخؼية الخأؼ الحؼ يقخا

رػص القانػنية التي يذسميا ىحا، كيسارس مجمذ الجكلة دكره في فحز مذاريع الش 
اختراصو عمى الجانب الذكمي ككحا السػضػعي لسذخكع الشز القانػني، كذلظ كفقا 
دة بػية ضبط الػضيفة االستذارية لمسجمذ عبخ مختمف السخاحل  إلجخاءات قانػنية محجا

 التي تسخا بيا االستذارة إلى غاية صجكر الخأؼ االستذارؼ.

ادر مغ مجمذ الجكلة، مغ أياة ضسانة تحسي كجػده؛ كذلظ يخمػ الخأؼ االستذارؼ الرا  
ة باستفاء الحكػمة لئلجخاء في ضلا غياب إجخاء الشذخ كاإلشيار مع غياب التأشيخة الخاصا 

 الجستػرؼ الستسثل في شمب رأؼ مجمذ الجكلة.

ة لسجمذ الجكلة الجدائخؼ أكثخ فعالي الثشائية الػضيؽيةكبػية أف تكػف  كماو، مغ أجل ذلظ 
في حساية الحقػؽ كالحخيات، كاف عميشا تقجيع بعس االقتخاحات التي رأيشاىا ضخكرية 

 كىي:

مغ مسارسة دكره كقاضي درجة أكلى كأخيخة  ،ضخكرة إعفاء مجمذ الجكلة الجدائخؼ  -
لمسحكسة اإلدارية بالجدائخ العاصسة  ،كإناشة السشازعات التي يذسميا ىحا االختراص

ئي قابل لبلستئشاؼ أماـ مجمذ الجكلة، لسا في ذلظ مغ ضسانة لتفرل ؼيو بقخار ابتجا
الييئة القزائية لتكخيذ مبجأ التقاضي عمى درجتيغ مغ جية، كتخؽيف العبء عمى ىحه 

العميا، كلع ال أف تشعقج كسحكسة إدارية بتذكيمة خاصة كمسيدة لسسارسة ىحا االختراص 
  .و في السادة اإلداريةتيغ كيكخاسكىػ إصبلح يعيج االعتبار لسبجأ التقاضي عمى درج
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طخ كالفرل في الصعػف ى الشا العسل عمى إنذاء جيات قزائية إدارية استئشاؼية، تتػلا  -
ادرة عغ السحاكع اإلدارية، مثمسا ىػ معسػؿ بو في القخارات القزائية الرا  باالستئشاؼ ضجا 

ف العبء عمى عاتق فا األنطسة السقارنة الستبشية لمشطاـ القزائي السددكج، كىػ ما سيخ
قزاة مجمذ الجكلة مغ جية، كيعيج ليحه الييئة شبيعتيا األصمية بػصفيا محكسة قانػف 

ذلظ  ل قسة اليـخ القزائي اإلدارؼ، مػازية فيكليدت محكسة كقائع، نطخا لكػنيا تذكا 
 السحكسة العميا قسة اليـخ القزائي العادؼ.

ء السكمافيغ بسسارسة كضيفة االستذارة ضخكرة تسييد السذخع الجدائخؼ بيغ األعزا -
داخل السجمذ مغ األعزاء الحيغ يكػف عمى عاتقيع مسارسة ميسة القزاء كالفرل في 
السشازعات، مثمسا ىػ األمخ بالشدبة لمتذخيعات السقارنة التي أنيصت فييا ميسة االستذارة 

رة ـيكميًّا كبذخيًّا كمدتقماة عزػيًّا عغ التاذ كيمة السكمافة بسسارسة إلى تذكيمة متخرا
 االختراص القزائي.

أف يعيج الشاطخ في السجاؿ االستذارؼ لسجمذ الجكلة، إذ  السؤسذ الجستػرؼ البجا عمى  -
أفا حرخ ىحه السيسة في مذاريع القػانيغ كاألكامخ يؤثاخ عمى فعالية الػضيفة االستذارية 

ياة، شكمية، فارغة السحتػػ لمسجمذ كيزعفيا، حتاى أناو يسكغ كصفيا بأنايا كضيفة صػر 
أف يعسل عمى تػسيع السجاؿ االستذارؼ مثمسا ىػ  ذ الجستػرؼ السؤسا لحلظ البج عمى 

معسػؿ بو في أغمب التذخيعات السقارنة اآلخحة بشطاـ االزدكاجية القزائية )فخندا 
 مرخ،...( ليذسل بحلظ مختمف الشارػص القانػنية كسا كاف مشرػص عميو في السادة

 ؽ.ع قبل عخضيا عمى رقابة السجمذ الجستػرؼ.مغ  04

إعادة الشاطخ في الصابيعة القانػنية الستذارة مجمذ الجكلة سػاء مغ ناحية التاسييد بيغ  -
الحاالت اإللدامية لماجػء إلى االستذارة كالحاالت االختيارية، أك مغ حيث الؿيسة القانػنية 

السذخع أف يشز صخاحة في الشارػص لآلراء االستذارية داخل السجمذ، إذ البج عمى 
كلة عمى إلدامية إتباع آرائو عمى األقل في السخحمة األكلى  القانػنية السشطاسة لسجمذ الجا
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راء مجمذ الجكلة بسبجأ قبل عخضيا عمى مجمذ الػزراء حتى ال تسذا الصبيعة اإللدامية آل
مصة التاشفيحية استقبلليتيا. مصات كال تفقج الدا  الفرل بيغ الدا

يا اختراص مجمذ الجكلة ضخكرة أف تتزساغ الشرػص القانػنية التي يزسا  -  
االستذارؼ تأشيخة تزاؼ إلى باقي التأشيخات األخخػ، تحيل إلى احتخاـ الحكػمة إلجخاء 
دستػرؼ جػىخؼ مغ جية، كمغ جية أخخػ يزفي عمى العسل االستذارؼ لسجمذ الجكلة 

 بو الحكػمة. ؾيسة كضسانة تحسي كجػده، كإف لع تأخح

يفتخض العسل بيا لتحقيق التػازف كاالقتخاحات التي  جسمة مغ الحمػؿكانت ىحه   
تفعيل كالتػافق بيغ الجكر القزائي لسجمذ الجكلة الجدائخؼ، كدكره االستذارؼ، كذلظ ب

، كإضفاء الحيػية عمى نذاشو االستذارؼ مغ جية لػضيفتو مغ جيةالقزائي  الجانب
  ا.ا، كقزائيا ا، إداريا و الكبيخة قانػنيا نطخا ألىسيت ،أخخػ 

  

 هللا  عػن تع ب
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 .691-695 ص ،6765 الجدائخ، ،ظ، اجتيادات أساسية في القزاء اإلدارؼ، مشذػرات كميخمػفي رشيج- 
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 (1) 2ممحق رقع 
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 .600-605 ص ،، اجتيادات أساسية في القزاء اإلدارؼ، مخجع سابقخمػفي رشيج- 



 املالحق
 

323 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املالحق
 

324 
 

(1)3ملحك رلم 
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 .641-645 ص ،، اجتيادات أساسية في القزاء اإلدارؼ، مخجع سابقخمػفي رشيج - 
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(1)4ملحك رلم 
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 .647-604 ص ،، اجتيادات أساسية في القزاء اإلدارؼ، مخجع سابقخمػفي رشيج - 
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(1)5ملحك رلم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 .846-847 ص ،، اجتيادات أساسية في القزاء اإلدارؼ، مخجع سابقرشيج خمػفي - 
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(1)6ملحك رلم 
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 .6667-6669 ص ،6763، مشذػرات كميظ، الجدائخ، 6، االجتياد الجدائخؼ في القزاء اإلدارؼ، جخمػفي رشيج- 
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 (7ممحق رقع )

لتشطيسية والقخارات الرادرة عغ الدمصة ججول يبيغ حجع الشرػص التذخيعية وا
 1(.2004-1998التشفيحية في فتخة ) 

 الدشة
 شبيعة
 الشز

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 93 63 68 66 60 76 74 74 قػانيغ
 61 73 68 78 78 76 / / أوامخ

 رئاسية مخاسيع
مشيا  665
مخاسيع 667

 فخدية

646 
 676مشيا

 مخاسيع فخدية

061 
 586مشيا

مخاسيع 
 فخدية

6368 
مشيا 
6613 
مخاسيع 
 فخدية

6744 
 490مشيا 

مخاسيع 
 فخدية

مشيا  6767
091 

مخاسيع 
 فخدية

036 
مشيا 
167 

مخاسيع 
 فخدية

5601 

 تشفيحية مخاسيع

مشيا  6388
6758 
مخاسيع 
 فخدية

مشيا  869
مخاسيع  603

 فخدية

مشيا  686
74 

مخاسيع 
 فخدية

398 699 367 699 3860 

 وزارية اراتقخ 

مشيا  890
قخارات  667

كزارية 
 مذتخكة

مشيا  854
قخارات  80

كزارية 
 مذتخكة

مشيا  373
قخارات  87

كزارية 
 مذتخكة

377 888 380 887 6049 

 5 78 66 68 66 / / 70 آراء
 الشرػص مجسػع

 التذخيعية
74 74 73 66 65 34 61 669 

 الشرػص مجسػع
 التشطيسية

6559 
 6719 6606 6764 6436 6100 6807 67495 

                                                             
1
في القانػف، عبلقة الحكػمة بسجمذ الجكلة في السجاؿ التذخيعي، محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ ، آيت أوبمي ليمى - 

 .680ص . كمية الحقػؽ، جامعة باجي مختار، عشابة، د.س.ف
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 (1)8رقع  ممحق

م عام  22مؤرخ في  98/ر. ق. ع/ م. د/  06رأي رقع   19السػافق  1419محخ 
، يتعم ق بسخاؾبة مصابقة القانػن العزػي  الستعم ق باختراصات 1998مايػ سشة 

ولة وتشطيسو وعسمو لمج ستػر.  مجمذ الج 

 إف السجمذ الجاستػرؼ،

ة بشاء عمى إخصار رئيذ الج - )الفقخة الثاانية( مغ  165سيػرياة شبقا ألحكاـ السادا
ل 1998مايػ سشة  2/ ر. ج. السؤرخة في 22 الجاستػر، بالخاسالة رقع مة في سجا ، السدجا

ستػرؼ بتاريخ  /  16رقع  تحت 1998مايػ سشة  3اإلخصار باألمانة العاماة لمسجمذ الجا
كلةس.إ، قرج مخاؾبة مصابقة القانػف العزػؼا الست 98  عماق باختراصات مجمذ الجا

ستػر،ك  تشطيسوك   عسمو لمجا

ه ك  - ستػر في مػادا )الفقخة  163، 153)الفقخة الثانياة(،  152، 123بشاء عمى الجا
 ،180ك )الفقخة األكلى( 167)الفقخة الثاانية(،  165األكلى(، 

ـ عاـ  5بسقتزى الشاطاـ السؤرخ في ك  -  1989غذت سشة  7السػافق  1410محخا
ؿ، كالستساع،الا  ستػرؼ، السعجا د إجخاءات عسل السجمذ الجا  حؼ يحجا

ر،و  -  بعج االستساع إلى السقخ 

كل :  في الذ 

كلة - عسمو ك  تشطيسوك  اعتبارا أفا القانػف العزػؼا الستعماق باختراصات مجمذ الجا
ستػر، قج حرل كفقا ألحكاـ السادا  ستػرؼا لسخاؾبة مصابقتو لمجا ة السعخكض عمى السجمذ الجا

عبي الػششيا في جمدتو  123 ستػر، عمى مرادقة السجمذ الذا )الفقخة الثانية( مغ الجا
خبلؿ دكرتو  1998فبخايخ سشة  13السػافق  1418شػااؿ عاـ  16السشعقجة بتاريخ 

                                                             
1
 .6994، لدشة 30ج.ر، عجد   - 
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 1997أكتػبخ سشة  4السػافق  1418جسادػ الثاانية عاـ  2العادياة السفتػحة بتاريخ 
 25السػافق  1418ذؼ القعجة عاـ  26و السشعقجة بتاريخ كمرادقة مجمذ األماة في جمدت

ية السفتػحة بتاريخ  1998مارس سشة  السػافق  1418ذؼ القعجة عاـ  3خبلؿ دكرتو العادا
 ،1998مارس سشة  2

ادر عغ رئيذ الجسيػرياة بخرػص مخاؾبة مصابقة القانػف ك  - اعتبارا أفا اإلخصار الرا
كلة العزػؼا الستعماق باختراصات مجمذ ة ك  تشطيسوك  الجا ستػر جاء كفقا لمسادا عسمو لمجا

ستػر. 165  )الفقخة الثاانية( مغ الجا

 في السػضػع :

1:  . ؼيسا يخز  بعس السرصمحات الػاردة في القانػن العزػي 

:و  أ . ؼيسا يخز  عشػان  بعس أحكام القانػن العزػي 

في ك  ، مػضػع اإلخصار،اعتبارا أفا السذخاع باستعسالو في عشػاف القانػف العزػؼا  -
"تدييخ" فإناو لع يعبخ بأمانة عغ ك "سيخ"ك بعس أحكامو، مرصمحات "صبلحيات"
ة  ستػر. 153السرصمحات السقابمة ليا الػاردة في السادا  مغ الجا

ة  رون" الػارد في الساد  ،  29ب. ؼيسا يخز  السرصمح " يقخ  مغ القانػن العزػي 
 مػضػع اإلخصار:

ة اعتبارا أفا الس -  ركف " الػاردة في السادا مغ ىحا  29ذخاع حيغ استعسل كمسة "يقخا
القانػف مػضػع اإلخصار، يكػف قج أضفى معشى مغايخا لمسعشى السقرػد مغ محتػػ ىحه 

ة، كال يسكغ اعتبار ذلظ سػػ سيػا مشو مساا يدتػجب تجاركو.  السادا

ة  ، م 44ج . ؼيسا يخز  السرصمح "تأسيذ" الػارد ذكخه في الساد  غ القانػن العزػي 
 مػضػع اإلخصار:

ة  - كلة كييئة دستػرياة قج تع بسػجب الفقخة الثاانية مغ السادا اعتبارا أفا تأسيذ مجمذ الجا
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ستػر 152  .مغ الجا
ة ك  - ذ الجاستػرؼ استعسل في السادا مغ الجاستػر مرصمح  180اعتبارا أفا السؤسا

ة ك  "تشريب" ، مػضػع  44أفا السذخاع حيغ استعسل في السادا مغ القانػف العزػؼا
اإلخصار، مرصمح "تأسيذ" يكػف قج أضفى غسػضًا عمى السعشى الاحؼ يقرجه مساا 

 يدتػجب إزالتو.
ة 2 ، ال تي وردت صياغتيا  2. ؼيسا يخز  الساد  )الفقخة الثالثة( مغ القانػن العزػي 

 كسا يأتي :
امشة لحياد خكرياة الزا  لياة أشغالو".فعاك  " يتستاع باالستقبللياة الزا

ة  - مصة القزائياة الػارد ذكخه في السادا ستػر  138اعتبارا أفا مبجأ استقبللياة الدا مغ الجا
مصات، يدتسج مفيػمو مغ  ستػرؼا القاضي بالفرل بيغ الدا السشبثق عغ السبجأ الجا

ستػرياة السشرػص عمييا في السػادا  سانات الجا ستػر، 149ك 148ك 147الزا  مغ الجا
ة باالستقبللية اعتباك  - سانات الخاصا ذ الجاستػرؼ حيغ مشح ىحه الزا را أفا السؤسا

سانات في مسارسة اختراصاتو  كلة ىحه الزا لمقاضي دكف غيخه يقرج مشح مجمذ الجا
 غيخ، القزائية ال

ة ك  - تو السادا مصة القزائية الاحؼ أقخا  138اعتبارا أفا السذخاع بتصبيقو لسبجأ استقبللياة الدا
ست ة مغ الجا ، مػضػع  2ػر، قج مشح بسػجب السادا )الفقخة الثالثة( مغ القانػف العزػؼا

كلة كييئة تسارس اختراصات قزائية  استذارياة،ك  اإلخصار، االستقبللية لسجمذ الجا
ع ىحه االستقبللياة ك  ستػرياة في ىحا السػضػع حيغ كسا بالتاالي يكػف قج خالف األحكاـ الجا

كلة.لتذسل االختراص االستذارؼا ل  سجمذ الجا
ة 3 رة كاآلتي: 3. ؼيسا يخز  الساد   مغ القانػن العزػي  السحخ 

كلة في الجدائخ العاصسة ". د مقخا مجمذ الجا  " يحجا
مصة  - كلة بالجدائخ العاصسة قج أغفل الدا د مقخا مجمذ الجا اعتبارا أفا السذخاع حيغ حجا
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لة لخئيذ الجسيػرياة في الحالة االستثشائياة  ة  زىبسقتالسخػا أحكاـ الفقخة الثاالثة مغ السادا
ستػر. 93  مغ الجا

ة  4 رة كاآلتي : 4. ؼيسا يخس  الساد   مغ القانػن العزػي  السحخ 
كلة رأيو في مذاريع القػانيغ دىا ك  " يبجؼ مجمذ الجا خكط الاتي يحجا األكامخ حدب الذا

.ك  ىحا القانػف  اخميا دة ضسغ نطامو الجا  الكيؽيات السحجا
يبجؼ رأيو في مذاريع السخاسيع التي يتعا إخصاره بيا مغ قبل رئيذ كسا يسكغ أف 

 الجسيػرية أك رئيذ الحكػمة حدب الحالة ".
اعتبارا أفا السؤسذ الجاستػرؼ بتخػيل السذخاع تحجيج اختراصات أخخػ لسجمذ  -

ة  كلة بسػجب قانػف عزػؼ، كسا كرد ذلظ في السادا ستػر كاف يقرج تخؾ  153الجا مغ الجا
ستػر السج اؿ لمسذخاع لتحجيج اختراصات قزائية أخخػ في إشار الفرل الثالث مغ الجا

مصة القزائية "  الػارد تحت عشػاف " الدا
اعتبارا أفا االختراصات االستذارياة الاتي أقخاىا السؤسذ الجاستػرؼ عمى سبيل ك  -

كلة إلبجاء الحرخ تتعماق بسذاريع القػانيغ دكف سػاىا التي تعخض كجػبا عمى مجمذ الجا 
ة  مغ  )الفقخة األخيخة( 119الخاأؼ فييا قبل عخضيا عمى مجمذ الػزراء شبقا لمسادا

 الجاستػر،
ئاسياةك  اعتبارا أفا السذخاع بإقخار عخض مذاريع األكامخ،ك  -  مذاريع السخاسيع الخا

ة ك  كلة إلبجاء الخاأؼ فييا، كسا كرد في السادا مغ القانػف  4التاشفيحية عمى مجمذ الجا
، مػضػع اإلخصار، لع يتقياج بالشازا الجاستػرؼا بل أضاؼ اختراصات استذارياة  العزػؼا

بالتاالي يكػف قج استأثخ لشفدو ما لع تقس بو أحكاـ ك  أخخػ لع يقخاىا السؤسذ الجاستػرؼا 
ة   )الفقخة األخيخة( مغ الجاستػر، مسا يفزي إلى اإلخبلؿ بسقتزياتيا، 119السادا
رػص مذاريع القػانيغ التي أبجػ مجمذ الجكلة رأيو فييا قبل اعتبارا أناو بخك  -

ستػر الفقخة األخيخة مشيا 119عخضيا عمى مجمذ الػزراء شبقا ألحكاـ الساداة   مغ الجا
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ستػرك  خكط التي أقخاىا الجا  أصجرىا رئيذ الجسيػرياة بعج ذلظ في شكل أكامخ حدب الذا
ذ عمييا السجمذ الجا ك  ستػرؼ مشصػؽ رأيو ىحا القاضي بعجـ لسخاعاة األسباب التي أسا

كلة فإناو يتعياغ إدراج تاريخ كلة  إخزاع مذاريع األكامخ لخأؼ مجمذ الجا رأؼ مجمذ الجا
 بذأف تمظ السذاريع ضسغ التأشيخة الستعماقة بإبجاء الخاأؼ.

ة  5 : 13. ؼيسا يخز  الساد   مغ القانػن العزػي 
ة  - رل الثااني مغ القانػف العزػؼا مػضػع الػاردة تحت الف 13اعتبارا أفا السادا

كلة اإلخصار، تشزا عمى إمكانياة " .... مصات ك  مجمذ الجا بسبادرة مشو، جمب انتباه الدا
 أك اإلدارياة ذات السشفعة العاماة ". العسػمياة حػؿ اإلصبلحات التاذخيعياة أك التاشطيسياة

كلة حقا الس اعتبارا أفا ك  - ؿ مجمذ الجا مصات السذخاع حيغ خػا بادرة بجمب انتباه الدا
 العسػمياة حػؿ اإلصبلحات التاذخيعياة أك التاشطيسياة أك اإلدارياة ذات السشفعة العاماة، حتاى

ػ نصاؽ االختراصات ك  إف كاف ذلظ اختياريا، فأناو يكػف قج أسشج لو اختراًصا يتعجا
كلة عمى إبجاء الخاأؼ ل مجمذ الجا في مذاريع القػانيغ  االستذارياة التي يقترخ فييا تجخا

ة  ستػر، 119دكف سػاىا شبقا لمفقخة األخيخة مغ السادا بالتاالي يكػف قج أخلا ك  مغ الجا
 بسقتزياتيا.

 39)الفقخة الثانية(،  38، 37، 36)الفقخة الث انية(  15. ؼيسا يخز  السػاد  6
، مػضػع اإلخصار مأخػذة برفة مغ 41و 40)الفقخة األولى(،   القانػن العزػي 

 مجتسعة بدبب ما ليا مغ تذابو في السػضػع ال حي تعالجو:
ة ك  اعتبارا أفا ىحه السػادا تتاحج في العماة - مغ القانػف العزػؼا  4السػضػع مع السادا

 مػضػع اإلخصار.
ة 7 رة كاآلتي: 20. ؼيسا يخز  الساد  ، مػضػع اإلخصار السحخ   مغ القانػن العزػي 

كلة نطام اخمي، كتتعا السػافقة عميو بسػجب مخسـػ رئاسي " يعجا مكتب مجمذ الجا و الجا
كلة.  بشاء عمى اقتخاح مغ رئيذ مجمذ الجا
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اخمي تشطيع د الشاطاـ الجا كلة، ال سياسا عجد الغخؼ،ك  يحجا  األقداـك  تدييخ مجمذ الجا
بطك  مجاالت عسميا،ك   اإلدارية". السرالحك  األقداـ التاقشيةك  كحا صبلحياات كتابة الزا

ة و  خز  الفقختيغ األولىأ. ؼيسا ي السحكػرة أعاله مأخػذتيغ  20الث انية مغ الساد 
 مجتسعتيغ:

ة  - ، مػضػع اإلخصار 20اعتبارا أفا السادا  كسا كردت صياغتيا في القانػف العزػؼا
كلة اخمي لسكتب مجمذ الجا إجخاءات السػافقة ك  تشزا في فقختيا األكلى عمى الشاطاـ الجا

د في ف كلة،عميو، بيشسا تحجا اخمي لسجمذ الجا بالتاالي تكػف ك  قختيا الثاانية مػضػع الشاطاـ الجا
 قج أقخات نطاميغ داخميايغ .

ة   السحكػرة أعاله : 20ب . ؼيسا يخز  الفقخة األولى مغ الساد 
اخمي السشرػص عميو في الفقخة األكلى مغ  - اعتبارا مغ جية، أفا مػضػع الشاطاـ الجا

ة السحكػرة أعبله،   لع يخد ذكخه في أؼ حكع مغ أحكاـ الشازا مػضػع اإلخصارالسادا
د.ك  اخمي بجكف مػضػع محجا  بالتاالي يكػف ىحا الشاطاـ الجا

اخمي لسكتب مجمذ ك  - اعتبارا مغ جية أخخػ، أفا السذخاع بإقخار عخض الشاطاـ الجا
مصات الا  كلة عمى مػافقة رئيذ الجسيػرياة يكػف قج أخلا بسبجأ الفرل بيغ الدا حؼ يمـد الجا

ستػر  .كلا سمصة بأف تجرج أعساليا في حجكد مجاؿ اختراصاتيا التي يشز عمييا الجا
ة ك  - كلة، فإفا السادا اعتبارا أناو إذا كانت نياة السذخاع إقخار نطاـ داخميا لسكتب مجمذ الجا
ة  2الفقخة ك  فقختيا األخيخةك  26/1 ، مػضػع اإلخصار  20مغ السادا مغ القانػف العزػؼا
 تاف في حجا ذاتيسا لتزسيغ ذلظ.كافي

ة   السحكػرة أعاله مأخػذة مشفخدة : 20ج . ؼيسا يخز  الفقخة الث انية مغ الساد 
ذ الجاستػرؼ أقخا صخاحة في السادة  - ستػر تحجيج تشطيع  153اعتبارا أفا السؤسا مغ الجا

كلة ،ك  مجمذ الجا  عسمو كاختراصاتو األخخػ بقانػف عزػؼا
ذخاع باعتساده صياغة ىحه الفقخة عمى الشاحػ السحكػر أعبله، يكػف قج اعتبارا أفا السك  - 
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أدخل غسػضا عمى معشى ىحه الفقخة التي يدتذف مغ قخاءتيا الػحيجة أفا نياتو ىي تحجيج 
كلة، ألناو في حالة العكذ يكػف قج أحاؿ مػاضيع مغ ك  كيؽياات تشطيع عسل مجمذ الجا

كلة،اختراص القانػف العزػؼا عمى الشاطاـ  اخمي لسجمذ الجا يكػف بحلظ قج أخلا ك  الجا
ة  ستػر. 153بسقتزيات السادا  مغ الجا

اعتبارا بالشاتيجة أفا عجـ ذكخ السذخاع كمسة " كيؽياات" ال يسكغ أف يكػف سػػ نتيجة ك  -
ة  السحكػرة أعبله مصابقة جدئيًا  20سيػ مشو، كفي ىحه الحالة تكػف الفقخة الثاانية مغ السادا

ستػر  .لمجا
 ليحه األسباب:

 يجلي بالخاأؼ اآلتي :
كل :  في الذ 

كلة1 عسمو قج تسات ك  تشطيسوك  . أفا القانػف العزػؼا الستعماق باختراصات مجمذ الجا
ة  ستػر.ك  مغ الجاستػر، 123السرادقة عميو شبقا ألحكاـ السادا  يعجا بحلظ مصابقا لمجا

ستػرؼا بخرػ 2 ص مخاؾبة مصابقة ىحا . أفا إخصار رئيذ الجسيػرياة السجمذ الجا
ة  ستػر تعا تصبيقا ألحكاـ الفقخة الثاانية مغ السادا ستػر.مغ  165القانػف العزػؼا لمجا  الجا

 في السػضػع :
 . ؼيسا يخز  بعس السرصمحات السدتعسمة في القانػن العزػي :1

"تدييخ" ب "عسل" ك كمستا " سيخ"ك  تدتبجؿ كمسة " صبلحياات " ب "اختراصات " أ .
 دتػػ األحكاـ اآلتية التي تعاد صياغتيا كاآلتي:عمى م

السػافق  1419صفخ عاـ  4السؤرخ في  01- 98القانػف العزػؼا رقع  العشػان " 
كلة 1998مايػ سشة  30  عسمو " .ك  تشطيسوك  الستعماق باختراصات مجمذ الجا

ة األولى: كلة الساد  د ىحا القانػف العزػؼا اختراصات مجمذ الجا عسمو ك  وتشطيسك  " يحجا
ستػر" 153ك 152، 143، 119شبقا لمسػادا   . مغ الجا
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ة  كلة لسسارسة اختراصاتو ذات الصاابع القزائيا في شكل  : 5الساد  " يشطاع مجمذ الجا
 يسكغ تقديع ىحه الغخؼ إلى أقداـ.ك  غخؼ،

كلجشة  كلسسارسة اختراصاتو ذات الصاابع االستذارؼ، يشطاع في شكل جسعياة عاماة
 ".دائسة
ة ال اخمي كيؽياات تشطيع )الفقخة الثانية(: 20ساد  د الشاطاـ الجا كلة ك  "يحجا عسل مجمذ الجا

بطك  مجاالت عسميا،ك  األقداـك  السياسا عجد الغخؼ، األقداـ ك  كحا صبلحياات كتابة الزا
 السرالح اإلدارياة ".ك  التاقشياة

ة  ة  :2الساد  كلة السبياشة في السادا ز عشج أعبله،  21"تذكيمة مجمذ الجا يسكغ أف تعدا
غيخ مسارسة اختراصاتو االستذارياة بسدتذارؼ دكلة مغ ذكؼ االختراص في ميسة 

 ".عادياة
كلة الباب الثاني:   ". " اختراصات مجمذ الجا

 " االختراصات ذات الصاابع القزائيا ". الفرل األول:
 " االختراصات ذات الصاابع االستذارؼ ". الفرل الثاني:

ة  ة كاآلتي : 29ب . الساد   : تعاد صياغة ىحه السادا
ة  يتخأسػف ك  " يػزاع رؤساء األقداـ القزايا عمى القزاة التابعيغ ليا، : 29الساد 
 السجاكالت".ك  يدياخكف السشاقذاتك  يعجكف تقاريخ،ك  الجمدات

ة  ج . ، مػضػع اإلخصار، مصابقة جدئيًا لمجاستػر. 44تعجا السادا  مغ القانػف العزػؼا
ة يدتبجؿ مرص بسرصمح " تشريب " كتعاد  44مح " تأسيذ " الػارد ضسغ السادا

 صياغتيا كاآلتي :
ة  كلة، تبقى الغخفة اإلدارياة ك  " برفة انتقالية : 44الساد  في انتطار تشريب مجمذ الجا

ة لمفرل في القزايا السعخكضة عمييا".  لمسحكسة العميا مخترا
ة  . 2 ، مػضػع اإلخصار، مصابقة مغ ال 2تعجا الفقخة الثاالثة مغ السادا قانػف العزػؼا
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 تعاد صياغتيا كاآلتي :ك  جدئيًا لمجاستػر،
ة  كلة حيغ مسارسة اختراصاتو القزائياة  )الفقخة الثالثة(: 2الساد  "يتستاع مجمذ الجا

 باالستقبللياة ".
ة  .3 ستػر 3تعجا السادا ، مػضػع اإلخصار، مصابقة جدئيًا لمجا تعاد ك  مغ القانػف العزػؼا

 صياغتيا كاآلتي:
ة  ة  :3الساد  كلة 93"مع مخاعاة أحكاـ السادا د مقخا مجمذ الجا ستػر، يحجا في  مغ الجا

 الجدائخ العاصسة ".
)الفقخة  39)الفقخة الثانياة(،  38، 37، 36)الفقخة الثانياة(،  15، 4تعجا السػادا  . 4

ستػر، 41ك األكلى(  تعاد صياغتيا كاآلتي:ك  مصابقة جدئيا لمجا
ة ال دىا  : 4ساد  خكط التي يحجا كلة رأيو في مذاريع القػانيغ حدب الذا " يبجؼ مجمذ الجا

اخمي ".ك  ىحا القانػف   الكيؽياات السحجدة ضسغ نطامو الجا
ة  يشطع  االستذارؼ،لسسارسة اختراصاتو ذات الصاابع ك  " )الفقخة الث انية(: 15الساد 

 في شكل جسعياة عاماة، كلجشة دائسة ".
ة  كلة في السجاؿ االستذارؼا في شكل جسعياة عاماة :36الساد   " يتجاكؿ مجمذ الجا

 لجشة دائسة ".ك 
ة  كلة رأييا في مذاريع القػانيغ ". :37الساد   " تبجؼ الجسعياة العاماة لسجمذ الجا
ة  ئيذ )الفقخة الث انية(: 38الساد  كلة،ك  " تزع الجسعياة العاماة نائب الخا  محافع الجا

كلة ".5سدة )خك  رؤساء الغخؼك   ( مغ مدتذارؼ الجا
ة  ة  )الفقخة األولى(: 39الساد  مغ ىحا القانػف، تكماف الماجشة  37" خبلفا ألحكاـ السادا

الجائسة بجراسة مذاريع القػانيغ في الحاالت االستثشائية التي يشباو رئيذ الحكػمة عمى 
 استعجاليا ".

ة  ػزيخ السعشيا باألمخ، عمى مدتػػ مغ ال باقتخاح" يعياغ رئيذ الحكػمة  : 41الساد 
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اإلدالء بخأؼ استذارؼا ك  كلا كزارة، مػضافيغ بختبة مجيخ إدارة مخكدياة عمى األقل، لمحزػر
 الماجشة الجائسة في القزايا التاابعة لقصاعاتيع فقط ".ك  في جمدات الجسعياة العاماة

ة  . 5 ، مػضػع اإلخصار، غيخ م 13تعجا السادا  صابقة لمجاستػر.مغ القانػف العزػؼا
ة  . 6  مغ القانػف العزػؼا غيخ مصابقة لمجاستػر. 20تعجا الفقخة األكلى مغ السادا
ة  . 7 ستػر 20تعجا الفقخة الثاانية مغ السادا تعاد صياغتيا في شكل ك  مصابقة جدئيًا لمجا

ة كاآلتي:  مادا
ة  اخميا كيؽيات تشطيع " :20الساد  د الشاطاـ الجا ك ك  يحجا لة، السيسا عجد عسل مجمذ الجا

بطك  مجاالت عسميا،ك  األقداـك  الغخؼ،  األقداـ التاقشياةك  كحا صبلحياات كتابة الزا
 السرالح اإلدارياة ".ك 

ة  . 8 ستػر. 40تعجا السادا  مغ القانػف العزػؼا غيخ مصابقة لمجا
تعتبخ األحكاـ غيخ السصابقة لمجاستػر كميًا أك جدئيًا قابمة لمفرل عغ باقي أحكاـ  . 9

 القانػف العزػؼا مػضػع اإلخصار.
، مػضػع اإلخصار، مصابقة لمجاستػر. . 10  تعجا باقي أحكاـ القانػف العزػؼا
مغ القانػف العزػؼا  40ك 13بشاء عمى التارخيح بعجـ مصابقة السادتيغ  . 11

ستػر، يعاد تخؾيع السػادا مغ  بحلظ ك  مغ القانػف العزػؼا  46إلى  14مػضػع اإلخصار لمجا
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يسقخاشياة  عبياة.يشذخ ىحا الخاأؼ في الجخيجة الخاسسياة لمجسيػرياة الجدائخياة الجا  الذا
ـ عاـ  22ك 20، 16، 13بيحا تجاكؿ السجمذ الجاستػرؼا في جمداتو بتاريخ  محخا

 .1998مايػ سشة  19ك ،17، 13، 10السػافق  1419
        

 رئيذ السجمذ الجاستػرؼ 
 بػالذعيخسعيج 
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 .2004 لشيل شيادة الساجدتيخ، كمية الحقػؽ، جامعة الجدائخ،

 رات السشفرمة في العقػد اإلداريةية عمى مشازعات القخاالخقابة القزائ :حشان عصػى -12
جامعة  ،محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ، كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية

 .2012باجي مختار، عشابة، 

االختراص الشػعي بيغ مجمذ الجكلة كالسحاكع اإلدارية في الجدائخ  :زىخة نريبي -13
كمية الحقػؽ كالعمـػ  محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ في القانػف،

 . 2012الدياسية، جامعة الحاج لخزخ، باتشة، 

محكخة لشيل  ،االنحخاؼ في استعساؿ الدمصة في القخارات اإلدارية :سسيخ دادو -14
جامعة  كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية، ،شيادة الساجدتيخ في القانػف 
 . 2012مػلػد معسخؼ، تيدؼ كزك، 
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محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ  جكلة كالسجمذ الجستػرؼ،مجمذ ال :سييمة ديباش -15
 .  2001جامعة الجدائخ،  ،كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية

الجعػػ االستعجالية اإلدارية كتصبيقاتيا في الجدائخ، دراسة  :عبج الغاني بمعابج-16
تحميمية مقارنة، محكخة لشيل شيادة الساجدتيخ، كمية الحقػؽ 

 .2008امعة مشتػرؼ، قدشصيشة، كالعمـػ الدياسة، ج

محكخة لشيل  ،إجخاءات سيخ دعػػ اإللغاء في االزدكاج القزائي :فارس بػحجيج -17
شيادة الساجدتيخ في القانػف، كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية 

 . 2005جامعة باجي مختار، عشابة، 

لشيل شيادة القزاء السدتعجل، كقف تشفيح القخار اإلدارؼ، محكخة  :فايدة رامػل-18
جامعة باجي مختار  كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية، الساجدتيخ،

 .2014 عشابة،

لجشة تشطيع عسميات  -: سمصات الزبط في السجاؿ االقترادؼقػراري مججوب -19
البػرصة كسمصة ضبط البخيج كالسػاصبلت أنسػذجيغ، محكخة لشيل 

امعة أبػ بكخ ج ،شيادة الساجدتيخ في القانػف العاـ، كمية الحقػؽ 
 .2010بمقايج، تمسداف، 

محكخة لشيل  ،1997اإلنتاج التذخيعي البخلساني الجدائخؼ مشح : لػنيذ بػجسعة -20 
جامعة  ،شيادة الساجدتيخ، كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية

 . 2006الجدائخ، 

محكخة لشيل  - دراسة تصبيؿية -الجكر االستذارؼ لسجمذ السشافدة  :مالظ عميان -21
جامعة الجدائخ  ،شيادة الساجدتيخ، كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية

2003 . 

الدمصة التشطيسية في الجستػر الجدائخؼ العاـ، كمية الحقػؽ  :دمحم الصاىخ أدحيسغ-22
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 .2008 ،جامعة الجدائخ ،كالعمـػ الدياسية

ضػابط االختراص الشػعي لقاضي االستعجاؿ  :دمحم صالح بغ أحسج الخخاز -23
دارؼ في الشطاـ القزائي الجدائخؼ، محكخة لشيل اإل

كمية الحقػؽ  ،شيادة الساجدتيخ في القانػف العاـ
 . 2001 ،كالعمـػ الدياسية، جامعة الجدائخ

الجدائخؼ،  : األكامخ الخئاسية كآلية الخقابة عمييا في الشطاـ الجستػرؼ دمحم نجيب صيج -24
ز قانػف لشيل شيادة الساجدتيخ في الحقػؽ تخر محكخة

قدع الحقػؽ،   دستػرؼ، كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية
 . 2012جامعة دمحم خيزخ بدكخة، 

مشازعات سمصات الزبط اإلدارية في السجاؿ االقترادؼ، محكخة : دمحمي سسيخة -25
فخع قانػف السشازعات اإلدارية  ،لشيل شيادة الساجدتيخ في القانػف 

 .2014يدؼ كزك، كمية الحقػؽ، جامعة مػلػد معسخؼ، ت

الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة في الجدائخ، محكخة لشيل  :مرصفى بغ جمػل-26
جامعة  ،شيادة الساجدتيخ، كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية

 .2001الجدائخ، 

االختراص القزائي لسجمذ الجكلة في الشطاـ القزائي الجدائخؼ،  :مميكة بصيشة -27
خ، كمية الحقػؽ كالعمـػ االقترادية، محكخة لشيل شيادة الساجدتي
 .2004جامعة دمحم خيزخ، بدكخة، 

 1996: الػضيفة التذخيعية لخئيذ الجسيػرية في ضل دستػر نرخ الجيغ معسخي  -28
  كمية الحقػؽ، جامعة فخحات عبااس ،محكخة ماجدتيخ

 سصيف، قدع القانػف العاـ، د.س.ف.
دعػػ اإللغاء في الجدائخ، محكخة لشيل  سمصات القاضي اإلدارؼ في :وفاء بػشعػر -29
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شيادة الساجدتيخ في القانػف، كمية الحقػؽ، جامعة باجي مختار 
 . 2011عشابة، 

مجمذ الجكلة في الشطاـ القزائي الجدائخؼ، محكخة لشيل شيادة  :الياس عالم-30 
جامعة تيدؼ  ،الساجدتيخ في القانػف، كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية

 .2009كزك، 
 السقاالت والسجاخالت العمسية: -ثالثا

، مجمة السشتجػ ") حاالت تجاكز الدمصة( "عيػب القخار اإلدارؼ  :أحسج ىشية -1
 السيشية لمسحاماة، جامعة دمحم خيزخ، الكفاءة، قدع 05عجد القانػني،
 (.64-49)  ، ص2008بدكخة، 

  إلدارؼ االستعجاليت القاضي ا" قخاءة في سمصا:آمال يعير تسام/عبج العالي حاحة -2
لقانػف اإلجخاءات السجنية كاإلدارية رقع  اكفق
، 06، مجمة السشتجػ القانػني، عجد"09/08

امعة دمحم قدع الكفاءة السيشية لمسحاماة، ج
 (.144-135) ، ص2009خيزخ، بدكخة، 

" دعػػ كقف تشفيح القخارات اإلدارية بشاء عمى  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3
أمخ استعجالي عمى ضػء قانػف اإلجخاءات 

"، مجمة السفكخ 08-09السجنية كاإلدارية رقع 
جامعة  ، كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية،04عجد

-320ص ) ،2012دمحم خيزخ، بدكخة، 
326.) 

ة السدتحجثة في شخكط الجعػػ كقػاعج االختراص " الزػابط اإلجخائي :بجاوي عمي -4
في قانػف اإلجخاءات السجنية كاإلدارية الججيج"، نذخة القزاء، مجيخية 
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الجراسات القانػنية كالػثائق، كزارة العجؿ، الجيػاف الػششي لؤلشغاؿ 
 .(314 -299) ، ص2009جدء األكؿ، لا، 64التخبػية، عجد

 إلدارؼ في الجدائخ: الػاقع كاآلفاؽ"، مجمة مجمذالقزاء ا": بػدريػة عبج الكخيع -5
 (. 29-9) ص ،2005، الجدائخ، 06الجكلة، عجد

مقاؿ   "ىل يعتبخ الشداع الججؼ عائقا لدمصة قاضي األمػر السدتعجمة" :بػغابة دمحم -6
الجدائخ، الجيػاف الػششي لؤلشغاؿ التخبػية مشذػر، نذخة القزاء، 

 كما بعجىا.  13، ص1980

مجمة السشتجػ القانػني ، صة القزائية في الجدائخ"م"استقبللية الد: ل شيتػرجمػ-7 
جامعة دمحم خيزخ بدكخة،  ، كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية،07عجد

 (.47-43ص) ،2010
"القزاء اإلدارؼ االستعجالي بيغ القانػف الجدائخؼ كالقانػف الفخندي"  :جسال نجيسي -8

 2006الجدائخ، جانفي  ،11مجمة الفكخ البخلساني، عجد 
 .(113-106)ص

 24عجد  الجدائخ، إ"جخاءات دعػػ اإللغاء في الجدائخ"، مجمة إدارة، :حديغ فخيجة -9
 ، د.ص. 2002

 "االستعجاؿ في السادة اإلدارية في أحكاـ القزاء اإلدارؼ الجدائخؼ  " :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-10
 (.48-7، ص )2003 ،26عجد 13مجمة إدارة، مجمج 

ة ، السصبعة الحجيثة لمفشػف السصبعي2جد"مجمذ الجكلة"، السػثق، ع :رشيج خمػفي  -11
 ( .37-27) ، ص2001الجدائخ جػيمية /أكت 

"مبلحطات حػؿ السخكد القانػني لمييئة الػششية لمفداد كمكافحتو"  :رشيج زوايسية -12
جامعة مػلػد  ة الحقػؽ،السجمة الشقجية لمقانػف كالعمـػ الدياسية، كمي

 .(18 -07، ص)2008، 01معسخؼ، عجد
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"عجـ قابمية خزػع أعساؿ السجمذ الجستػرؼ لخقابة القاضي  :رمزان غشاي -14
 2003الجدائخ،  ،3اإلدارؼ"، مجمة مجمذ الجكلة، عجد 

 (.84-71)ص

ي " الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة"، مجمة السشتجػ القانػن :زواقخي الصاىخ -16
 (.47-38، ص ص)2016، جامعة بدكخة، جانفي 05عجد

دراسة  –"الػضيفة االستذارية لسجمذ شػرؼ دكلة العخاؽ  :صادق دمحم عمي الحديغ-17
جامعة أىل  ،07 جدمجمة أىل البيت، ع–مقارنة" 

 (.116 -104) ف، ص ،س ،د ،العخاؽ ،البيت

عسمية التذخيعية في الجدائخ" " الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة كال :صاش  جازية -18
 (.97-75)  ، ص2008 ،20مجمة الفكخ البخلساني، عجد 

"الجعػػ السدتعجمة، شخكط قبػليا كمسيداتيا"، الشجكة الػششية  :الصيب بشي ىاشع -19
لمقزاء االستعجالي، كزارة العجؿ، الجيػاف الػششي لؤلشغاؿ 

 66ص، 1993ديدسبخ  21ك 20التخبػية، زرالجة، الجدائخ، 
  كما بعجىا.

 الخأؼ االستذارؼ لسجمذ الجكلة كالدة كاممة كميسة مبتػرة "" :عبج الخزاق زويشة -20
 (. 31-23) ص ،2002، 1عجد  ،مجمة مجمذ الجكلة

ة مجمذ مجم ،"قخاءة حػؿ السخكد القانػني لخئيذ مجمذ الجكلة" :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-21
 (.35-32)  ، ص2002، 01، عجد الجكلة

السشازعة اإلدارية في الجدائخ، تصػرىا كخرائريا، دراسة " :عبج العديد نػري  -22
 ، ص2006، الجدائخ، 8تصبيؿيةا"، مجمة مجمذ الجكلة، عجد 

(09-114.) 

الستزسغ  09 -08" أجاؿ رفع دعػػ اإللغاء كفق القانػف  :عبج الكخيع بػدريػة -23
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دار  ،1عجد  ،مة األكاديسية لمبحث القانػنيؽ.إ.ـ.إ "، السج
 (.27 -23) ص ،2010 ،الجدائخ ،اليجػ

"التصػر القزائي لسجمذ الجكلة الفخندي في رقابة الدمصة التقجيخية  :العخبي زروق  -24
 8ا"، مجمة مجمذ الجكلة، عجد كمجػ تأثيخ القزاء الجدائخؼ بي

 (.127-115)ص ،2006

مآؿ مبجأ  –انة الجستػرية لمييآت اإلدارية السدتقمة "السك :عد الجيغ عيداوي  -25
، جامعة 4االجتياد القزائي، عجد  الفرل بيغ الدمصات "

 (. 222-203) ، ص2014 بدكخة، ،دمحم لخزخ

 السجمة ،" اختراص مجمذ الجكلة في مادة اإلدارية االستعجالية" :عسخ بػجادي-26
معة مػلػد معسخؼ ، جا1الشقجية لمقانػف كالعمـػ الدياسية، عجد 

 (.128-88، ص )2007تيدؼ كزك، 

"تػزيع االختراص القزائي بيغ مجمذ الجكلة كالسحاكع اإلدارية  :عسار بػضياف -27
في التذخيع الجدائخؼ"، مجمة العمـػ االجتساعية كاإلندانية 

 2006، ديدسبخ17التػاصل، جامعة باجي مختار، عشابة، عجد
 كما بعجىا. 188ص 

مجمذ الجكلة الجدائخؼ بيغ ميسة االجتياد القزائي كتعجدية " :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-28
عجد  الجدائخ، االختراصات القزائية"، مجمة الفكخ البخلساني،

 (.62-43، ص )2006، 13

ػف اإلجخاءات "السعيار العزػؼ ك إشكاالتو القانػنية في ضػء قان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-29
 2012، الجدائخ، 10السجنية كاإلدارية" مجمة مجمذ الجكلة، عجد 

 (.51 -31ص )

االختراصات القزائية  "تذكيل كاختراصات مجمذ الجكلة، :عسار معاشػ -30
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األصمية لسجمذ الجكلة، اختراصات مجمذ الجكلة كشخؽ 
الجدائخ ، 05الصعغ غيخ العادية"، مجمة مجمذ الجكلة، عجد

 .( 63-51ص ) ،2004

" التعميق عمى اجتياد مجمذ الجكلة بخرػص نطخية عمع اليقيغ "  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-31
 (.118-112، ص ) 2005الجدائخ، ، 3مجمة السحاماة، عجد 

"كقف تشفيح القخار اإلدارؼ في قانػف اإلجخاءات السجنية كاإلدارية"  :ؼيرل نديغة -32
، قدع الكفاءة السيشية لمسحاماة 06ػ القانػني، عجدمجمة السشتج

 (.156-153) ، ص2009امعة دمحم خيزخ، بدكخة، ج

"قػاعج اختراص القزاء اإلدارؼ في ضل قانػف اإلجخاءات السجنية  :ماججة شاىيشاز بػدوح -34 
، قدع 06عجد "، مجمة السشتجػ القانػني، 09-08كاإلدارية 

 ،2009امعة دمحم خيزخ، بدكخة، الكفاءة السيشية لمسحاماة، ج
 (.247-237)  ص

مكانة الييئات اإلدارية السدتقمة في الشطاـ اإلدارؼ الجدائخؼ"  " :مججوب قػراري  -35
، السغخب 05لمجراسات القانػنية كاإلدارية، عجد مجمة السشارة 

 (.60-45)  ، ص2013

، مجمة مجمذ الجكلة إجخاءات االستعجاؿ في السادة اإلدارية "" :دمحم بغ ناصخ -36
 (.37-13، ص ص)2003 الجدائخ، ،04عجد

 –" نطاـ محافطة الجكلة في مجمذ الجكلة كالسحاكع اإلدارية :مػسى بػصػف -37
  04عجد  الجدائخ، مكانتو كدكره "، مجمة مجمذ الجكلة،

 (. 52-37) ص ،2003

 2001الجدائخ، ،01عجد ،" الدمصات اإلدارية السدتقمة "، مجمة إدارة:ناصخ لباد -38
 (. 25-7) ص
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 :السجاخالت العمسية -رابعا

قانػف رقع  ،شخؽ الصعغ في ضل قانػف اإلجخاءات السجنية الججيجة"  :إبخاـيع داودي -1
السمتقى الػششي  "، أشغاؿ 2008فبخايخ  25السؤرخ في  08 – 09

السػسـػ ب "التصػرات كالسدتججات في قانػف اإلجخاءات السجنية 
 . 2009جانفي  21ك 20 ،جامعة كىخاف ،، كمية الحقػؽ كاإلدارية "

الػششية  الشجكة ،شخكط قبػليا كمسيداتيا " ،" الجعػػ السدتعجمة:الصيب بشي ىاشع -2
 الجيػاف الػششي لؤلشغاؿ ،كزارة العجؿ ،لمقزاء االستعجالي

 . 1993 ،ديدسبخ 21ك  20 ،الجدائخ ،زرالجة ،التخبػية

" أشغاؿ السمتقى  في القزاء االستعجالي في السػاد اإلدارية " الججيج :بغ ناصخ دمحم -3
التصػرات كالسدتججات  ،2009جانفي  21ك  20الػششي بتاريخ 

 كمية الحقػؽ كىخاف . ،في قانػف اإلجخاءات السجنية كاإلدارية

مفيـػ الدمصات اإلدارية السدتقمة"، أشغاؿ السمتقى الػششي حػؿ ": راشجيسعيجة  -4
السدتقمة في السجاؿ السالي كاالقترادؼ، كمية  سمصات الزبط

 . 2007 ،ماؼ 24، 23الحقػؽ كالعمـػ االقترادية، 

بيغ حساية حقػؽ الستقاضي كامتيازات الدمصة  "القزاء اإلدارؼ االستعجالي :سسيخ خميفي -5
اليـػ الجراسي األكؿ السػسـػ ب  ،مجاخمة في إشار السحػر األكؿ ،العامة "

السدائل اإلدارية كفق القانػف اإلجخاءات السجنية  التقاضي في "حق
 . 2014ماؼ  29  البػيخة ،جامعة أكمي محشج أكلحاج ،كاإلدارية "

"  تكخيذ الخقابة القزائية عمى سمصات الزبط السدتقمة في التذخيع الجدائخؼ "  :ليمى ماديػ -6
أعساؿ السمتقى الػششي حػؿ الدمصات اإلدارية السدتقمة في السجاؿ 

 ،ماؼ 24ك  23أياـ  جامعة بجاية ،كمية الحقػؽ  ،االقترادؼ كالسالي
2007.  
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 :الشرػص القانػنية -اخامد

 الجساتيخ: -أ

 07، مؤرخ في 438-96، الرادر بسػجب مخسـػ رئاسي رقع 1996دستػر -
 معجؿ كمتسع بقانػف رقع، 1996ديدسبخ  08، صادر في 76، ج.ر عجد1996ديدسبخ 

، 2002أفخيل  14، صادر في 25، ج.ر عجد2002 أفخيل 10، مؤرخ في 02-03
، صادر 63، ج.ر عجد2008نػفسبخ  15، مؤرخ في 19-08معجؿ كمتسع بقانػف رقع 

، 2016مارس  06، مؤرخ في 01-16معجؿ كمتسع بقانػف رقع  ،2008نػفسبخ  16في 
 .2016مارس  07، صادر في 14ج.ر عجد 

 الشرػص التذخيعية: -ب

 عزػية:القػانيغ ال-1-ب 

جد اختراصات مجمذ 1998ماؼ  30السؤرخ في  01-98قانػف عزػؼ رقع  -1 ، يحا
، السعجؿ كالستسع بسػجب قانػف 1998لدشة  ،37الجكلة كتشطيسو كعسمو، ج.ر عجد 

 2011، لدشة 43، ج.ر عجد2011جػاف سشة  26مؤرخ في  13-11عزػؼ رقع 
، الرادرة 15، ج.ر عجد2018مارس  04مؤرخ في  02-18السعجؿ بالقانػف العزػؼ 

 . 2018مارس  07في 

، الحؼ يحجد تشطيع 1999مارس  08السؤرخ في  02-99قانػف عزػؼ رقع  -2
السجمذ الذعبي الػششي كمجمذ األمة، كعسميسا، ككحا العبلقات الػضيؽية بيشيسا كبيغ 

 12-16، السعجؿ كالستسع بسػجب قانػف عزػؼ رقع 1999لدشة  15الحكػمة، ج.ر، ع 
 .2016، لدشة 50، ج.ر عجد2016أكت سشة  25سؤرخ في ال

الستزسغ القانػف  ،2004سبتسبخ  06السؤرخ في  11-04قانػف عزػؼ رقع  -3
 . 2004لدشة  57األساسي لمقزاء، ج.ر، عجد 
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 القػانيغ العادية:  -2-ب 

 ، يتزسغ التشطيع القزائي، ج ر1965نػفسبخ  16، السؤرخ في 65/278أمخ رقع  -1
  .1965لدشة  ،95عجد 

، يتزسغ، قانػف 1996جػاف  08السؤرخ في  ،السعجؿ كالستسع 154 -66أمخ رقع  -2
  اإلجخاءات السجنية، السعجؿ كالستسع.

، يتعمق بإنذاء األمانة العامة 1977أفخيل  23السؤرخ في  74-77أمخ رقع  -3
 .1977، لدشة 25ج.ر عجد  ،لمحكػمة

ج.ر  ،يتعمق بسجمذ السحاسبة ،1995يمية جػ  17السؤرخ في  20-95أمخ رقع  -4
 . 1995، لدشة ،39عجد 

 11-03، يعجؿ كيتسع األمخ رقع 2010أكت سشة  26مؤرخ في  04-10أمخ رقع  -5
 ، كالستعماق بالشقج كالقخض.2003أكت سشة  26السؤرخ في 

الستعمق بالسحاكع اإلدارية، ج.ر  1998ماؼ  30السؤرخ في  ،02-98قانػف رقع  -6
 . 1998، لدشة 37عجد 

، يحجد القػاعج العامة الستعمقة 2000أكت  05السؤرخ في  03 -2000قانػف رقع  -7
 . 2000 ، لدشة48عجد بالبخيج كالسػاصبلت الدمكية كالبلسمكية، ج.ر

يتعماق بالكيخباء كمجا الغاز  ،2002ؼيفخؼ  05، السؤرخ في 01-02قانػف رقع  -8
 . 2002،  08جدبػاسصة القشػات، ع

، يتعمق ببػرصة الؿيع السشقػلة 2003ؼيفخؼ  17السؤرخ في  04-03قانػف رقع  -9
 . 1993ماؼ  23السؤرخ في  10-93معجؿ كمتسع لمسخسـػ التذخيعي رقع 

  يتزسغ ميشة السػثق ،2006ؼيفخؼ  20السؤرخ في  02-06قانػف رقع  -10
 .2006ر.د.ـ.ؾ، الجدائخ، 
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، يتزسغ تشطيع ميشة السحزخ 2006يفخؼ ؼ 20السؤرخ في  03-06قانػف رقع  -11
 . 2006، القزائي، ر.د.ـ.ؾ

، يتزسغ قانػف اإلجخاءات 2008ؼيفخؼ  25السؤرخ في  09-08قانػف رقع  -12
 .2008ة ، لدش21عجد  ج.ر ،السجنية كاإلدارية

، يتزسغ تشطيع ميشة 2013أكتػبخ سشة  29مؤرخ في  07-13قانػف رقع  -13
 .2013دشة ل ،5السحاماة، ج.ر عجد 

 الشرػص التشطيسية: -ج

 مخاسيع رئاسية: -1-ج   

، يتزسغ تعييغ أعزاء 1998ماؼ  30مؤرخ في  ،187 -98مخسـػ رئاسي رقع  -1
 .1998، لدشة 44مجمذ الجكلة، ج ر عجد 

، يتعمق بالتعييغ في 1999 أكتػبخ 27، مؤرخ في 99/240مخسـػ رئاسي رقع  -2
 . 1999لدشة  ،79عجد  ج.ر، ،كلةالػضائف السجنية ك العدكخية لمج

، يتزسغ تشطيع 2010أكتػبخ  07، مؤرخ في 236-10مخسـػ رئاسي رقع  -3
، معجؿ كمتسع بالسخسـػ الخئاسي رقع 2010، لدشة58الرفقات العسػمية، ج.ر عجد 

، كالسعجؿ بالسخسـػ 2011لدشة  14، ج.ر عجد 2011مارس  01، مؤرخ في 11-98
 .2011لدشة   34عجد  ،، ج.ر2011جػاف  16ؤرخ في ، الس222-11الخئاسي رقع 

 مخاسيع تشفيحية: -2-ج  

د أشكاؿ261 -98مخسـػ تشفيحؼ رقع  -1 اإلجخاءات ككيؽياتيا في السجاؿ  ، يحجا
 .1998، لدشة 64االستذارؼ أماـ مجمذ الجكلة ج.ر، عجد 

د لذخكط2003أكت  29، السؤرخ في 165-03مخسـػ تشفيحؼ رقع  -2 ككيؽيات  ، يحجا
لدشة  ،26عييغ مدتذارؼ الجكلة في ميسة غيخ عادية لجػ مجمذ الجكلة، ج.ر عجد ت
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2003. 
السحجد كيؽيات تعييغ  2003أكت  29، السؤرخ في 166-03مخسـػ تشفيحؼ رقع  -3

 .2003لدشة  26ج.ر، عجد  ،رؤساء األقداـ كرؤساء السرالح بسجمذ الجكلة كترشيفيع
د كيؽيا242-12مخسـػ تشفيحؼ رقع  -4 ت التعييغ في كضائف األميغ العاـ كرؤساء ، يحجا

 .2012، لدشة 31ج.ر، عجد  ،األقداـ كرؤساء السرالح بسجمذ الجكلة كترشيفيا
 الشطام الجاخمي: -د  

 ، غيخ مشذػر.2000ماؼ  26الشطاـ الجاخمي لسجمذ الجكلة السرادؽ عميو في  -  

 ؼ:آراء السجمذ الجستػر -ساساد

يتعمق بسصابقة  ،1998ماؼ  19السؤرخ في  98/ر.ؽ.ع/ ـ.د/06رأؼ رقع  -1
القانػف العزػؼ الستعمق باختراصات مجمذ الجكلة كتشطيسو كعسمو لمجستػر، ج.ر. 

 .1998، لدشة 37عجد 

يتعمق  ،2018فبخايخ سشة  13مؤرخ في  18/ ر.ؽ.ع / ـ.د / 01رأؼ رقع  -2
 01-98العزػؼ  السعجؿ كالستسع لمقانػف  02-18بسخاؾبة مصابقة القانػف العزػؼ 

كالستعمق باختراصات مجمذ الجكلة كتشطيسو كعسمو  ،1998مايػ  30السؤرخ في 
 .2018مارس  07، الرادرة في 15لمجستػر، ج.ر عجد 

 :أحكام وقخارات قزائية -سابعا

 :قخارات مجمذ الجولة –أ   

)ب  ، قزية )كرثة. ع( ضج19/03/1995مؤرخ في  ،121954قخار رقع  -1
كجػب تػافخ شخط  -)اعتخاض الغيخ الخارج عغ الخرػمة ػضػعكمغ معيا(، الس

 .1996، 2السجمة القزائية، عجد السرمحة السدتقمة عغ مرالح األشخاؼ(،

)السجمذ  قزية )ؾ.ف( ضج ،27/07/1998مؤرخ في  ،172994قخار رقع  -2
)الصعغ باإلبصاؿ ضج قخار صادر عغ السجمذ  األعمى لمقزاء(، السػضػع
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 .2002، 1مجمة مجمذ الجكلة، عجد  (،تذكيمتو التأديبية األعمى لمقزاء في

: )ديػاف التخؾية كالتدييخ قزية، 27/07/1998مؤرخ في  ،169417قخار رقع  -3
مجمة مجمذ  ،إدارؼ مشعجـ( قخار) السػضػع)المجشة ما بيغ البمجيات(،  ع( ضج:

 . 2002 ،01الجكلة، عجد 

 )مجيخية)ب.ع( ضج: قزية: ، 01/02/1999مؤرخ في  ،149303 قخار رقع -4
صفة التقاضي(، مجمة -البخيج كالسػاصبلت(، السػضػع )مجيخية البخيج كالسػاصبلت

 .2002، 01مجمذ الجكلة، عجد

قزية: )ؿ.ـ( ضج: )ت.ف(، ، 19/04/1999مؤرخ في ، 160507قخار رقع  -5
 ،مجمة مجمذ الجكلة (،السػضػع )قخار فخدؼ، حق التقاضي عمى درجتيغ

 .2002 ،01عجد

)ش.ع(  ، قزية2000-01-31، صادر بتاريخ 37مجمذ الجكلة، فيخس  قخار -6
)دعػػ التفديخ لقخار قزائي(، غيخ  كمعو ضج )كزارة التعميع العالي(، السػضػع

 .04ممحق رقع مشذػر، 

، قزية )ع.ـ( ضج 31/01/2000، مؤرخ في 25فيخس  ،قخار مجمذ الجكلة -7
السشتقى في قزاء مجمذ لػالية البيس(، قخار غيخ مشذػر، السخجع:  )ـ.ض.

  .2ممحق رقع ، 2003 ،1ج ،الجكلة

، قزية: )ب.س( 14/02/2000بتاريخ  182149قخار مجمذ الجكلة رقع  -8
 ،التقاضي( )صفة)مجيخية األشغاؿ العسػمية ككالي كالية بجاية(، السػضػع  ضج:

 .2000، لدشة 01مجمة مجمذ الجكلة، عجد

كالية  )كاليقزية )ش.ـ( ضج  ،20/02/2000قخار مجمذ الجكلة، مؤرخ في  -9
مقخر رئيذ الجائخة(، قخار غيخ -تيدؼ كزك(، السػضػع )عيب عجـ االختراص
 .1ممحق رقع ، 2003 ،1ج ،مشذػر، السخجع: السشتقى في قزاء مجمذ الجكلة
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، قزية )كزيخ 09/10/2000، بتاريخ 723قخار مجمذ الجكلة، فيخس  -10
)رفس ترحيح الخصأ  السػضػعسػنمغاز(،  )ش. محافع لجػ محافطة ج ؾ( ضج

السادؼ لعجـ التأسيذ(، غيخ مشذػر، السخجع: السشتقى في قزاء مجمذ الجكلة 
  .06ممحق رقع ، 2004، 2ج

في قزية  20/11/2000، الرادر بتاريخ 757فيخس  ،قخار مجمذ الجكلة -11
السػضػع )عيب  بحزػر الجائخة الحزخية لبمجية الكاليتػس، ش.ط() ضج ر.ع()

 ،، السخجع، السشتقى في قزاء مجمذ الجكلةقخار غيخ مشذػر ،ػف(،قانمخالفة ال
 .03ممحق رقع  ،2004، 2ج

 قزية )ب.س( ضج:، 12/11/2001مؤرخ في ، 002871قخار رقع  -12
)صفة التقاضي لسجيخية  )مجيخية األشغاؿ العسػمية ككالي كالية بجاية(، السػضػع

 .2002، 01ذ الجكلة، عجداألشغاؿ العسػمية عمى مدتػػ الػالية(، مجمة مجم

، قزية: )أ.ف( ضج: 11/02/2002الرادر بتاريخ  005951رقع قخار  -13
السػضػع )عيب الدبب(، مجمة مجمذ  )مجمذ االتحاد الػششي لمسحاميغ(،

 .2002، 1الجكلة، عجد

قزية: )ب.ص( ضج:  ،17/02/2002مؤرخ في ، 004945قخار رقع  -14
قزائية غيخ مػجية التػجيو  )دعػػ  ػع)الػزيخ السحافع لسحافطة الجدائخ(، السػض

 .2003، 03مجمة مجمذ الجكلة، عجد ،الدميع(

 )بمجية قبلؿ( ضج: قزية: ،10/06/2002مؤرخ في ، 3601قخار رقع  -15
 .2002 ،2جدع ،الدمصة(، مجمة مجمذ الجكلة )تجاكز )خ.س(، السػضػع

 ، قزية )ح.ع.ج. كمغ معو( ضج24/06/2002، بتاريخ 7455قخار رقع  -16
)ترحيح الخصأ السادؼ(، مجمة  ي كالية بػمخداس كمغ معو(، السػضػع)كال

 .2002، 2عجد ،مجمذ الجكلة
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)فخيق ش(  قزية ،22/07/2002بتاريخ  ،589فيخس  ،قخار مجمذ الجكلة -17
حالتي االلتساس(، قخار غيخ  -)التساس إعادة الشطخ ضج )ش.ـ(، السػضػع

 .5ممحق رقع ، 2009، 3جالسشتقى في قزاء مجمذ الجكلة، السخجع:  مشذػر،

)كزيخ  ، قزية: )أ.ف( ضج:14/08/2002 مؤرخ، 13772قخار رقع  -18
السػضػع )إلغاء قخار شخد أجشبي مغ التخاب الػششي لعجـ صجكره مغ  ،الفبلحة(

 .2002، 2كزيخ الجاخمية( مجمة مجمذ الجكلة، عجد

 )مجيخيةقزية:) ش.ـ( ضج  23/09/2002مؤرخ في  ،007304 رقعقخار  -19
بالشقس في قخار صادر عغ مجمذ  )الصعغ بية لػالية باتشة(، السػضػعالتخ 

 .2002 ،2عجد  ،الجكلة(، مجمة مجمذ الجكلة

 ( ضج:E.P.S.Rقزية ) ،23/09/2002مؤرخ في  ،008560قخار رقع  -20
(E.M.P.S،)مجمة مجمذ  (، السػضػع )التساس إعادة الشطخ، نطخية عمع اليقيغ

 .2002، 2جدع ،الجكلة

قزية: )كالي كالية الجدائخ(  ،23/09/2002مؤرخ في  ،006195قخار رقع  -21
 ،3عجد ،مجمة مجمذ الجكلة ،)تأييج القخار السدتأنف( ضج: )ب.ـ(، السػضػع

 .99، ص2003

)الرشجكؽ الػششي لمتعاكف ، قزية 05/11/2002، بتاريخ 7940قخار رقع  -22
ة مجمذ السادؼ(، مجم الخصأ)ع.ق(، السػضػع )الصعغ بترحيح  ( ضجيالفبلح
 . 2003، 3عجد  ،الجكلة

) الػزيخ  ، قزية ) ب.ص( ضج17/12/2002، بتاريخ 004945قخار رقع  -23
) دعػػ قزائية غيخ مػجية التػجيو  السحافع لسحافطة الجدائخ(، السػضػع

 . 2003، 03الدميع(، مجمة مجمذ الجكلة، عجد

قزية:) ـ.ش( ضج:  ،16/02/2003، مؤرخ في 009740قخار رقع  -24
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إساءة تصبيق  -التخبية لػالية جيجل(، السػضػع )في صحة االستئشاؼ )مجيخية
 .2004، 05عجد  ،مجمة مجمذ الجكلة ،القانػف(،

ج )ـ. )ش.ـ( ضج: ، قزية11/03/2003صادر بتاريخ  ،11450قخار رقع  -25
)محاماة، صفة السحامي كالسحامي  ، السػضػعلمسحاميغ قدشصيشة ككزيخ العجؿ(

 .2003، 04لجكلة(، مجمة مجمذ الجكلة، عجداختراص مجمذ ا -الستخبز

)ب.ع( ضج )السكتب  :، قزية2003 /17/06مؤرخ في، 11053قخار رقع  -26
)محاماة، صفة  السكمف باإلشخاؼ عمى انتخابات السجمذ الجستػرؼ(، السػضػع

 .2003،مجمة مجمذ الجكلة، عجدالتقاضي(، 

ضج:  قزية: )مجعياف(، 20/01/2004مؤرخ في  ،0011052قخار رقع  -27
ضج شعغ بالشقس رفع عجـ جػاز )قخار صادر عغ مجمذ الجكلة(، السػضػع ) 

 . 2006، 08مجمة مجمذ الجكلة، عجد ،مجمذ الجكلة ذاتو( قخارات

)رئيذ  ، قزية:) ـ.ع( ضج:16/03/2004مؤرخ في  ،99933قخار رقع  -28
كالية سعيجة(، السػضػع )عجـ اختراص القاضي اإلدارؼ -بمجية مػالؼ العخبي

 .2004، 5فرل في الشداع(، مجمة مجمذ الجكلة، عجدلم

)ـ.ع( ضج: )كالي كالية  قزية: ،20/04/2004، مؤرخ في 9898قخار رقع  -29
مجمة مجمذ الجكلة  (،سكيكجة(، السػضػع )استجعاء مػضف إلى لجشة التأديب

 .2004 ،5جدع

، الغخفة األكلى قزية 15/06/2004الرادر بتاريخ  013944قخار رقع  -30
ضج بمجية عيغ قذخة، السػضػع )تعػيس عغ ضخر ناجع عغ غمق محبح )ب. أ( 

 .2004 ،5بمجؼ(، مجمة مجمذ الجكلة، عجد 

، قزية:) شخكة اكدل( ضج: 04/10/2005مؤرخ في  18977قخار رقع  -31
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 52 ................................................................... تسجيج السيعاد: -ب
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 51 .................................................................... حداب السجة: -ج

 12 .................................... الذخكط السػضػعية لقبػؿ دعػػ اإللغاء. الفخع الثاني:

 12 ............................................................ عيب عجـ االختراص: -أكال

 48 ........................................... عجـ االختراص الجديع )اغتراب الدمصة( : -2

 41 .................................................................... عجـ االختراص البديط: -1

 13 ................................................... :عجـ االختراص السػضػعي -أ

 44 ......................................................... :عيب عجـ االختراص الذخري -ب

 17 ...................................................... عجـ االختراص السكاني: -ج

 17 ........................................................ عجـ االختراص الدمشي: -د

 12 ........................................................... عيب الذكل كاإلجخاءات: -ثانيا

 47 ..................................................................... الذكل في القخار اإلدارؼ: -2

 11 .................................................................. الذكل السكتػب: -أ

 11 ........................................... األشكاؿ غيخ السكتػبة لمقخار اإلدارؼ  -ب

 50 ................................................................ جخاءات في القخار اإلدارؼ:اإل -1

 50 ......................................................................................... االستذارة -أ

 72 ......................................................................... االقتخاح: -ب

 72 .................................................................. التقخيخ السدبق: -ج

 72 .................................................................. اإلجخاء السزاد: -د

 71 ........................................................................ :عيب الدبب-ثالثا

 51 ................................................................. مخاؾبة الػجػد السادؼ لمػاقع: -2

 52 .................................................. مخاؾبة التاكييف كالػصف القانػني لمػقائع: -1

 52 ........................................................ رقابة مبلءمة القخار اإلدارؼ لمػقائع: -1

 75 ........................................... إذا ذكخت اإلدارة أسباب القخار اإلدارؼ  -أ

 75 ..................................... حالة عجـ إفراح اإلدارة عغ أسباب القخار: -ب
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 71 .............................................. عيب مخالفة القانػف )عيب السحل(: -رابعا

 54 ......... الذخكط الػاجب تػفخىا لسذخكعية السحل: يذتخط لسذخكعية السحل ما يمي: -2

 55 ................................................................... صػر عيب مخالفة القانػف  -1

 77 ................................................. السخالفة السباشخة ألحكاـ القانػف  -أ

 77 ........... جة القانػنيةالسخالفة غيخ السباشخة عغ شخيق الخصأ في تفديخ القاع -ب

 72 ........................................... عيب االنحخاؼ في استعساؿ الدمصة: -خامدا

 56 .......... خرائز عيب االنحخاؼ في استعساؿ الدمصة: يتسياد ىحا العيب بسا يمي: -2

 71 ........................................................... مطاىخ االنحخاؼ بالدمصة: -1

 22 ................ دارية.الجعاكػ الستعمقة بتفديخ كفحز مذخكعية القخارات اإل السصمب الثاني:

 22 ................................................................. دعػػ التفديخ. الفخع األكؿ:

 21 ............................................. تعخيف الجعػػ التفديخية كخرائريا: -أكال

 21 .................................... شخكط قبػؿ دعػػ التفديخ أماـ مجمذ الجكلة: -ثانيا

 25 ......................................... تحخيظ دعػػ التفديخ أماـ مجمذ الجكلة: -ثالثا

 63 ............................................................................... الصخيق السباشخ: -2

 64 .......................................... الصخيق غيخ السباشخ )شخيق اإلحالة القزائية(: -1

 21 .................................... خ القزائية:سمصات القاضي في دعػػ التفدي -رابعا

 27 ........................... اختراص مجمذ الجكلة بجعػػ تقجيخ السذخكعية. الفخع الثاني:

 22 ...................................... يخ السذخكعية كخرائريا:تعخيف دعػػ تقج -أكال

 21 ........................................ شخكط قبػؿ دعػػ تقجيخ مجػ السذخكعية: -ثانيا

 12 ................................................... تحخيظ دعػػ تقجيخ السذخكعية: -ثالثا

 70 ............................................................................... الصخيق السباشخ: -2

 70 .................................................. الصخيق غيخ السباشخ )اإلحالة القزائية(: -1

 12 ......................... حاكع السجنية عمى الفرل في السذخكعية:مجػ قجرة الس -أ

 12 ............................ مجػ قجرة السحاكع الجشائية عمى تقجيخ السذخكعية: -ب
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 12 ............................ تقجيخ السذخكعية: سمصات القاضي اإلدارؼ في دعػػ  -رابعا

 11 .............................. اختراص مجمذ الجكلة بالجعػػ االستعجالية. السصمب الثالث:

 11 ..................... مفيـػ االستعجاؿ القزائي كأىسياتو في القانػف الجدائخؼ. الفخع األكؿ:

 11 ...................................................... في تعخيف قزاء االستعجاؿ: -أكال

 15 ...................................... الذخكط العاماة لمقزاء اإلدارؼ االستعجالي: -ثانيا

 74 ................................................................... شخط تػفخ حالة االستعجاؿ -2

 74 ............................................................ شخط عجـ السداس بأصل الحق: -1

 76 ............................ أالا يكػف اليجؼ مغ الجاعػػ عخقمة تشفيح قخار إدارؼ عادؼ: -1

 76 ......شخط عجـ السداس بالقخارات الستعمقة بالشطاـ العاـ، كمػقف السذخع الجدائخؼ مشو: -3

 11 اختراص مجمذ الجكلة االبتجائي كالشيائي في كقف تشفيح القخارات اإلدارية. الفخع الثاني:

انب اإلجخائي لسسارسة مجمذ الجكلة اختراصو االستعجالي كقاضي درجة الج -أكال
 222 ........................................................................... أكلى كأخيخة:

خكط الستعمقة بعخيزة الجعػػ: -2  800 ........................................................ الذا

 808 ................................................ الػاجب تػافخىا في رافع الجعػػ: الذخكط -1

 222 ....................................................................... السرمحة: -أ

 221 ........................................................................ الرفة: -ب

 221 ........................................................................ األىمية: -ج

 221 ............................ سمصات قاضي مجمذ الجكلة في دعػػ االستعجاؿ: -ثانيا

 الفرل الثاني:
 بالصعػن القزائيةمذ الجولة الجدائخي اختراص مج

 225 .................................... اختراص مجمذ الجكلة بالصعػف العادية. السبحث األكؿ:

 221 .............................. اختراص مجمذ الجكلة بالصعغ باالستئشاؼ. السصمب األكؿ:

 227 .................... السبادغ العامة لبلستئشاؼ أماـ مجمذ الجكلة كشخكشو. الفخع األكؿ:

 227 ...................................... أكال: السبادغ العامة لبلستئشاؼ أماـ مجمذ الجكلة
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 885 ......................... القاعجة العامة الختراص مجمذ الجكلة بالصعغ باالستئشاؼ -2

 222 .................................... شبيعة القخارات القابمة لبلستئشاؼ األصمي -أ 

 212 ................................... شبيعة القخارات القابمة لبلستئشاؼ الفخعي: -ب 

 848 ........................... اعجة الصعغ باالستئشاؼ أماـ مجمذ الجكلةاالستثشاء عمى ق -1

 211 ..................................... ثانيا: شخكط الصعغ باالستئشاؼ أماـ مجمذ الجكلة

 844 ........................................ غ باالستئشاؼالذخكط الستعمقة بالقخار محل الصع -2

 211 ......................................................... أف يكػف الصعغ ابتجائيا -أ

 211 .................................... أف يكػف القخار صادرا عغ محكسة إدارية -ب

 841 .......................الذخكط الستعمقة بالصاعغ )أشخاص الخرػمة في االستئشاؼ( -1

 211 .......................................................................... .الرفة:- أ

 213 ......................................................................... األىمية -ب

 213 .......................................................................السرمحة -ج

 842 ................................................................ الذخكط الستعمقة باإلجخاءات -1

 213 .................................................................. عخيزة الجعػػ -أ

 215 ............................... تقجيع ندخة مغ الحكع أك القخار السصعػف ؼيو: -ب

 215 .................................... تقجيع اإليراؿ السثبت لجفع الخسع القزائي-ج

 844 .................................................................... الذخكط الستعمقة بالسيعاد -3

 211 .............................................. مجة االستئشاؼ أماـ مجمذ الجكلة -أ

 211 .......................................................... كيؽية حداب السيعاد -ب

 217 ................................................................... تسجيج السيعاد -ج

 217 ..... سمصات مجمذ الجكلة كقاضي استئشاؼ عشج الفرل في الخرػمة. الفخع الثاني:

 845 ................................ سمصات مجمذ الجكلة بسػجب األثخ الشاقل لبلستئشاؼ -أكال

 212 ........... سمصات مجمذ الجكلة كقاضي استئشاؼ في الترجؼ لسػضػع الشداع -ثانيا

 212 .............. سمصات مجمذ الجكلة في إحالة القزية أماـ قزاة الجرجة األكلى -ثالثا
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 211 ..................................... جمذ الجكلة .الصعغ بالسعارضة أماـ م السصمب الثاني:

 211 ............................... شخكط الصعغ بالسعارضة أماـ مجمذ الجكلة. الفخع األكؿ:

 211 ........................................................... ارضةمحل الصعغ بالسع -أكال

 811 ...................................................................... أف يكػف القخار قزائيا -2

 811 .............................................................. أف يكػف صجكر القخار غيابيا -1

 213 ........................................................ الذخكط الستعمقة بالصااعغ -ثانيا

 213 ................................. الذخكط الستعمقة بعخيزة الجعػػ كميعاد رفعيا -ثالثا

 812 ................................................................... عخيزة دعػػ السعارضة -2

 812 ......................................................................................... السيعاد -1

 215 ................ آثار الصعغ بالسعارضة أماـ مجمذ الجكلة كأسباب سقػشو. الفخع الثاني:

 215 ........................................ آثار الصعغ بالسعارضة أماـ مجمذ الجكلة -أكال

 813 ..................................................................... مخاجعة القخار مغ ججيج -2

 813 ........................................ كقف تشفيح الحكع أك القخار الػيابي السصعػف ؼيو -1

 211 ................................................. أسباب سقػط الصاعغ بالسعارضة -ثانيا

 814 ...................................................................... فػات األجل أك السيعاد -2

 814 .................................................................. السعارضة عمى السعارضة -1

 217 .............................. اختراص مجمذ الجكلة بالصعػف غيخ العادية. السبحث الثاني:

 212 ............................. اختراص مجمذ الجكلة بشطخ الصعغ بالشقس.السصمب األكؿ:

 211 ............................ قبػؿ الصعغ بالشقس أماـ مجمذ الجكلة. شخكط الفخع األكؿ:

 211 ......................................................... الذخكط الستعماقة بالصااعغ -أكال

 232 .......................................... الذخكط الستعمقة بسحل الصعغ بالشقس -ثانيا

ادرة عغ الجيات القزائية اإلدارية -2  820 ............................... القخارات الشيائية الرا

 821 .................... اختراص مجمذ الجكلة كقاضي نقس بسػجب نرػص خاصة -1

 231 .......................... قخارات السجمذ األعمى لمقزاء في تذكيمتو التأديبية -أ



 الفهرس
 

383 
 

 235 ....... قخارات مجمذ السحاسبة الخاضعة لمصعغ بالشقس أماـ مجمذ الجكلة -ب

 232 ........ الذخكط الستعمقة باإلجخاءات كمػاعيج الصعغ بالشقس أماـ مجمذ الجكلة -ثالثا

 826 ....................................................................................... العخيزة -2

 826 ................................................. ميعاد الصعغ بالشقس أماـ مجمذ الجكلة -1

 231 ................................................................... الحكع الػيابي -أ

 231 .............................................................. اإلقامة في الخارج-ب

 231 ............................. أكجو الصعغ بالشقس أماـ مجمذ الجكلة كآثاره. الفخع الثاني:

 231 .............................................................. أكجو الصعغ بالشقس -أكال

 830 ......................................................... األكجو الستعمقة بعجـ االختراص -2

 830 ................................................. األكجو الستعمقة بعيب الذكل كاإلجخاءات -1

 838 ............................................................ القانػف  األكجو الستعمقة بسخالفة -1

 251 .......................................... آثار الصعغ بالشقس أماـ مجمذ الجكلة -ثانيا

 834 ........................................................................رفس الصاعغ بالشاقس -2

 251 ................................................... أشكاؿ رفس الصعغ بالشقس -أ

 251 ............................................ الشتائج الستختبة عمى رفس الصعغ -ب

 831 ..................................................... قبػؿ الصعغ بالشقس شكبل كمػضػعا -1

 251 .......................................... نقس القخار كميا أك جدئيا مع اإلحالة -أ

 253 ............................................................ الشقس دكف إحالة -ب 

 255 ................... اختراص مجمذ الجكلة بالصعػف غيخ العادية األخخػ. السصمب الثاني:

 255 .................... جكلةاعتخاض الغيخ الخارج عغ الخرػمة أماـ مجمذ ال الفخع األكؿ:

 251 ....................... شخكط قبػؿ الصاعغ باعتخاض الغيخ الخارج عغ الخرػمة -أكال

 834 ....................................................................... محلا الصاعغ كالصاعغ -2

 251 ..................................................................... محلا الصاعغ -أ

 257 ........................................................................ الصاعغ -ب
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 835 ......................................... الذخكط الستعمقة بعخيزة الجعػػ كميعاد رفعيا -1

 252 .................................................... شخكط رفع عخيزة الجعػػ  -أ

 252 ............................................................. ميعاد رفع الجعػػ  -ب

 251 .............................. الغيخ الخارج عغ الخرػمة آثار الصعغ باعتخاض -ثانيا

 837 ....................................................................... حالة رفس االعتخاض -2

 837 ........................................................................ حالة قبػؿ االعتخاض -1

 212 ...................... دعػػ االلتساس كدعػػ الترحيح أماـ مجمذ الجكلة. الفخع الثاني:

 212 ............................ اختراص مجمذ الجكلة بجعػػ التساس إعادة الشطخ -أكال

 848 ....................................................... شخكط الصاعغ بالتساس إعادة الشطخ -2

 212 ............................................................... مغ حيث الصاعغ -أ

 212 ........................................................ مغ حيث محل الصعغ -ب

 211 .................................................. مغ حيث اإلجخاءات كالسيعاد -ج

 841 ................................... آثار الصعغ بالتساس إعادة الشطخ أماـ مجمذ الجكلة -1

 213 .................................................................... رفس الصعغ -أ

 213 ................................................................... قبػؿ الصعغ -ب

 213 .............................. دعػػ ترحيح األخصاء السادية أماـ مجمذ الجكلة -ثانيا

 842 ............................ الذخكط الزخكرية لرحة دعػػ ترحيح األخصاء السادية -2

 213 ........................................ الذخكط الستعمقة بسحل الصعغ كالصاعغ -أ

 211 ...........................................الذخكط الستعمقة بالعخيزة كالسيعاد -ب

 844 ................................... اآلثار الشاتجة عغ الصاعغ بترحيح األخصاء السادية -1

 161 ............................................................................... خالصة الباب األول
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 الباب الثاني:

 مجى فعالية الػضيفة االستذارية لسجمذ الجولة الجدائخي 
 الفرل األول:

 ر الشطخي والتشطيسي لػضيفة مجمذ الجولة االستذاريةاإلشا

ؿ:  271 .............. السجلػؿ العاـ لبلستذارة كنذأتيا كػضيفة مشػشة بسجمذ الجكلة. السبحث األكا

 271 .......................................... ماـية االستذارة في مفيػميا العاـ السصمب األكؿ:

 277 .............................................. تعخيف االستذارة كبياف أىسيتيا الفخع األكؿ:

 277 ..................................................... التعخيف بسرصمح "االستذارة -أكال

 271 ................................... تسييد االستذارة عغ بعس السفاـيع السذابية -ثانيا

 857 .................................................................. االستذارة كالعسل التشفيحؼ -2

 857 .................................................................. االستذارة كالعسل القزائي -1

 222 ........................................................ األىسية العسمية لبلستذارة -ثالثا

 222 .................................. أنػاع االستذارة بالشطخ إلى ؾيستيا القانػنية.الفخع الثاني:

 221 ...................................................... الترشيفات العامة لبلستذارة -أكال

 864 ........................................................................ االستذارة االختيارية: -2

 864 ......................................................................... االستذارة اإلجبارية: -1

 861 ................................................. افقة أك السقيجة(:االستذارة السصابقة )السػ  -1

 223 ......................................... الصبيعة القانػنية الستذارة مجمذ الجكلة -ثانيا

 227 ................... أة كتصػر الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة.ضخكؼ نذ السصمب الثاني:

 227 ...........ضخكؼ نذأة كتصػر الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة الفخندي. الفخع األكؿ:

 227 ....................................... مخحمة كجػد مجمذ السمظ في الشطاـ القجيع -أكال

 222 ............................................................. مخحمة الثػرة الفخندية -ثانيا

 212 ......................................... العامة ىي اإلدارة القاضية مخحمة اإلدارة -ثالثا

 212 ...................................... مخحمة إنذاء مجمذ الجكلة كالقزاء السقيج -رابعا
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 212 .............................................. مخحمة القزاء البات أك السفػض -خامدا

 211 .......... ضخكؼ نذأة كتصػر الػضيفة االستذارية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ. الفخع الثاني:

 213 .......................... لجدائخ خبلؿ السخحمة االستعساريةالقزاء اإلدارؼ في ا -أكال

 873 ............................................... ـ(:2151-2212مخحمة اإلدارة القاضية ) -2

 215 .................................................................. مجمذ اإلدارة: -أ

 211 ............................................................ مجمذ السشازعات: -ب

 217 ............................................................. مجمذ السجيخيات: -ج

 876 .................................................................. :2111إلى  2151مخحمة  -1

 212 ................................................ تشطيع كتذكيل السحاكع اإلدارية: -أ

 211 ............................................... اختراصات السحاكع اإلدارية: -ب

 122 . شطيع القزائي اإلدارؼ في الجدائخ غجاة االستقبلؿ كعيج اإلصبلح القزائيالت -ثانيا

 121 .......................................... 2111التشطيع القزائي ابتجاء مغ سشة  -ثالثا

اإلشار البذخؼ كالييكمي لسجمذ الجكلة الجدائخؼ في مسارستو لمػضيفة  اني:السبحث الث
 123 .................................................................................... االستذارية.

 123 ...... ذكيمة البذخية لسجمذ الجكلة الجدائخؼ.غياب الفرل الػضيفي في الت السصمب األكؿ:

 125 ................................................. فئة قزاة الحكع كاالستذارة. الفخع األكؿ:

 125 ............................................................... ذ مجمذ الجكلةرئي -أكال

 403 .................................................................. تعييغ رئيذ مجمذ الجكلة -2

 407 .............................................. اختراصات رئيذ مجمذ الجكلة الجدائخؼ  -1

 122 ........................................................ نائب رئيذ مجمذ الجكلة -ثانيا

 122 ..................................................................... رؤساء الغخؼ -ثالثا

 121 ................................................................... رؤساء األقداـ -رابعا

 121 ................................................................ فئة السدتذاريغ -خامدا

 481 .......................................................... مدتذارك الجكلة في خجمة عادية -2
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 482 ............................................... ي ميسة غيخ عاديةفئة مدتذارؼ الجكلة ف -1

 121 ......................................... فئة محافطي الجكلة )قزاة الشيابة(. الفخع الثاني:

 121 ............................................... اـ محافع الجكلةلسحة عغ نذأة نط -أكال

 121 .............................. ثانيا: تذكيمة فئة محافطي الجكلة كشخيقة تعييغ أعزائيا

 127 ....................................... صبلحيات محافطي الجكلة بسجمذ الجكلة -ثالثا

 485 .................................... اختراصات محافطي الجكلة في السجاؿ القزائي - 2

 440 ............................. االختراصات االستذارية لسحافطة الجكلة بسجمذ الجكلة -1

 440 .................................... االختراصات اإلدارية لخئيذ ىيئة محافطي الجكلة:-3
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 مدى فعالية الثنائية الوظيفية لمجلس الدولة الجزائري

Portée de l'efficacité de la dichotomie fonctionnelle du conseil d'Etat algérien 

 

 ملخص

مجمس الدولة الجزائري اختصاصو  يطارس   
درجة ال األصيل كقاضي نقض، واختصاص

يكهن فيو إالا قاضي  الذي الواألخيرة،  ول األ
ودور االستئظاف الذي يتقارب مع  دة،درجة واح
قضائي في الظظام القضائي الطجمس الدور 
عم  تؤثر بالظتيجة، فإنا ىذه التعددية و  العادي.
بفعالية ونجاعة، القضاء  الطجمس لهظيفةأداء 
 .وقائعمن محكطة قانهن إل   طبيعتو وتغير
ت الطشاركة يعتبر مجمس الدولة أحد الييئا   

في العطمية التشريعية، وذلك من خالل مطارسة 
وظيفة االستشارة التي تظير في إبداء الرأي 
حهل مشاريع القهانين واألوامر عم  خالف 

س الدولة رائو في التشريعات الطقارنة )مجمنظ
االستشارة إل  الفرنسي( التي تطتد فييا ىذه 
 اقتراحات القهانين والطراسيم بظهعييا.

ثبت الطجال العطمي والتظظيطي لطجمس الدولة أ  
الططظهحة دستهريا غير الجزائري أنا الضطانات 

ترق  لمطجمس الهظيفة االستشارية كافية لجعل 
م في صظاعة قهانين ذات تسي يجعمياإل  مستهى 

 لحقهق والحريات.قادرة عم  حطاية اجهدة، 
 :الكلمات المفاتيح بالعربية
 –الهظيفة القضائية  –مجمس الدولة الجزائري 

 الهظيفة االستشارية
 

 

Résumé: 

Le conseil d'Etat algérien exerce sa 

compétence traditionnelle de juge de 

cassation, la compétence de premier et 

dernier degré ou on ne trouve que le juge d'un 

seul degré et le rôle de l'appel qui s'apparente 

au rôle du la cour dans le système judicaire 

ordinaire. En conséquence, cette multiplicité 

influe sur le conseil dans l'exercice efficace de 

la fonction de magistrature et le changement 

de sa nature d'un tribunal de loi à un tribunal 

de faits. 

Le conseil d'Etat est l'un des organes 

participant à l'opération législative, en 

exerçant la fonction consultative qui se 

manifeste par les avis qu'il émet à propos des 

projets de lois et des ordonnances 

contrairement à ses homologues dans les 

législations comparées[le conseil d'Etat 

français] où cette consultation s'étend 

jusqu'aux propositions de lois et aux décrets 

avec leurs deux types. 

Le domaine pratique et réglementaire du 

conseil d'Etat algérien a prouvé que les 

garanties accordées par la constitution ne sont 

pas suffisantes pour élever la fonction 

consultative du conseil à un niveau lui 

permettant de contribuer à faire des lois de 

qualité, à même de protéger les droits et les 

libertés. 

Mots clés : le conseil d’État algérien- La 

fonction judiciaire –La fonction consultative  

 


