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 ـةـــــقدمـــمـ                                   
تقـو الدولة الحديثة عمى مبدأ المشروعية، والذي يقصد بو سيادة حكـ القانوف أي  

احتراـ القواعد القانونية، وذلؾ مف جانب كافة السمطات العامة تستوي في ذلؾ سمطة 
 التشريع، و سمطة القضاء،  وكذلؾ سمطة التنفيذ  بفرعيا االعمى المتمثؿ في الحكومة 

 .   االدنى المتمثؿ في االدارة العامةو فرعيا 
وتعتبر السمطة التنفيذية اكثر سمطات الدولة الثبلث خطرا عمى الحريات العامة        

المشروعية  أومف ثـ كاف البد مف ايجاد نوع مف الرقابة عمى اعماؿ االدارة ذلؾ اف مبد
 لعاـ.يقتضى اف تكوف كافة تصرفات االدارة في حدود القانوف بمدلولو ا

القانوف في معناه الواسع، بمعنى جميع القواعد القانونية  -ىنا-ويقصد بالقانوف 
الوضعية التي تجسد النظاـ القانوني لمدولة، أيا كاف مصدرىا، سواء اكانت داخمية اـ 
خارجية، مكتوبة او غير مكتوبة، وليذا توصؼ الدولة التي يسودىا ىذا المبدأ بالدولة 

 بطبيعة الحاؿ بالدولة البوليسية التي ال مكاف و ال وجود فييا ليذا المبدأ.القانونية مقابمة 
ولعؿ اىـ الضمانات التي تتقرر لحماية حقوؽ االفراد و كفالة حرياتيـ و سيادة القانوف  

و ضماف انصياع الدولة لحكـ القانوف بالنسبة لمعبلقة التي تربطيا مع األفراد، اذ ال 
ف الف االدارة تتمتع بمجموعة مف السمطات و االمتيازات، وقوة تكوف بيف طرفيف متساويي

جبرية تمكنيا مف مباشرة نشاطيا و تحقيؽ النفع العاـ، وبيذا يكوف مركزىا اقوى مف 
، وال يقؼ األفرادمركز الفرد، مما قد يسمح ليا بالتيديد، او االساءة الى حريات وحقوؽ 

االساءة اال  مبدأ المشروعية، حيث يستطيع  في الواقع حائبل دوف ىذا التيديد، او تمؾ
المواطف في ظميا، اذا ما اعتدت االدارة عمى حرية او حؽ اف يمجا لمقضاء مبينا اوجو 
انتياؾ القانوف، فاذا صحت دعواه اصبح عمؿ السمطة االدارية أيا كاف ىذا العمؿ غير 

اف لذلؾ محؿ، و عمى مشروع ومف ثـ يتعيف الغاؤه او التعويض عنو او كمييما، واذا ك
ذلؾ فاف الرقابة القضائية ىي حامية مبدا المشروعية. ويقصد بالرقابة القضائية عمى 
اعماؿ االدارة السمطات القانونية المخولة لمجيات القضائية، والتي بمقتضاىا يكوف  ليا 
سمطة البت فيما يدخؿ في اختصاصيا مف مسائؿ تكوف االدارة بوصفيا سمطة عامة 

                                                           
 العربية الثقافة دار ،المجمد االوؿ ،عماؿ االدارةألالرقابة القضائية  ، د بكر القباني و د. محمود عاطؼ البنا    
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ومف ىنا تظير اىمية الرقابة القضائية ألعماؿ االدارة بؿ تعد ببل شؾ     ييا، طرفا ف
واجداىا و اكثرىا ضمانا وفاعمية، حيث يحركيا المواطف فميس     الرقابة  انجع انواع

 اماـ القضاء سوى حكـ القانوف.
واذا كانت ىذه ىي غاية الرقابة القضائية عمى اعماؿ االدارة، فاف وضعيا موضع  

الدعاوى المرتبطة  جية القضاء المختص بنظر االمر تحديدب التطبيؽ يتطم
نظاـ القضاء الموحد، فيقتصر عمى وجود محاكـ عادية  ،بالمشروعية،  اذ ظير نظاماف

فحسب، وىيئة قضائية واحدة تختص بالفصؿ في جميع انواع الخصومات، ونظر جميع 
او بيف االفراد  او بيف الييئات الخاصة ،المنازعات التي تنشأ بيف االدارة و األفراد، 

بعضيـ مع بعض مثؿ إنجمترا، و الواليات المتحدة االمريكية، وىذا النظاـ يسمى " 
النظاـ "االنجموسكسوني" ونظاـ القضاء المزدوج اذ تتولى الوظيفة القضائية جيتاف 

فراد  ي تنشأ بيف األىما بالنظر في المنازعات الخاصة التاقضائيتاف، تختص احد
عض، او بيف الييئات الخاصة، وىي المحاكـ العادية، وتختص االخرى ببعضيـ مع 

بالفصؿ في المنازعات االدارية التي تكوف االدارة العامة طرفا فييا، مثؿ فرنسا، فقد نشأ 
فمصر التي  -مصر والجزائر -اثارىا دوؿ كثيرة مثؿ    فييا ىذا النظاـ، ثـ اقتفت 

، اما قبؿ ذلؾ فكانت توجد بيا 1946ف انشاء مجمس الدولة في سنة اتبعت ىذا النظاـ م
اىمية فحسب، وكانت تطبؽ قواعد القانوف الخاص، وتختص  محاكـ عادية، مختمطة و

 بنظر كؿ المنازعات، سواء اكانت منازعات مدنية اـ ادارية.
يبلحظ مدى اما في الجزائر فالمعروؼ اف الباحث في النظاـ القضائي االداري الجزائري 

التغيير الذي الزمو بيف مرحمو واخرى، ابتداء مف تاريخ تحقيؽ السيادة الوطنية، حيث 
االحتفاظ بالتشريع الفرنسي اال ما كاف منو يتنافى مع السيادة  1962قررت السمطة سنة 

 ةػػػػنيػػػػػطػػزائر، قسنػػػػػالوطنية، وبذلؾ تـ االحتفاظ بالمحاكـ االدارية الثبلث في كؿ مف الج

                                                           
طبعة سنة ، دار النيضة العربية ،الكتاب االوؿ ،رقابة القضاء االداري عمى اعماؿ االدارة ،بدراف  د. محمد محمد    

 .5ص  ،        
    الطبعة  العربي الفكر دار "دراسة المقارنة"ألعماؿ االدارة  توالقضاء اإلداري ورقاب،د. سميماف محمد الطماوي     
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 .7ص ، 1993الطبعة االولى سنة  ، القاىرة  العربية النيضة دار ،االدارة    
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في نمط متميز مف النظاـ القضائي  1965الى 1962وىراف،  ودخمت الببلد مف سنة و  
الغيت ىذه المحاكـ ألسباب موضوعية، وادمجت ضمف خمية  1965وفي سنة  االداري.

داخؿ المجمس القضائي، اطمؽ عمييا بالغرفة االدارية، وعرفت ىذه الغرؼ تطورا بيف 
غرفة ادارية،  وكاف نوع النظاـ القضائي بصفة  31ىا مرحمة واخرى الى اف وصؿ عدد

عامة ىو القضاء الموحد في ىذه المرحمة االنتقالية التالية لبلستقبلؿ، حيث تخمى 
بالنسبة لمييئات القضائية الموروثة عف االستعمار  لمشرع صراحة عف النظاـ االزدواجيا

ـ انو لـ يكرس مع ذلؾ نظاـ رغ 1963يونيو 18الفرنسي بموجب القانوف الصادر بتاريخ 
 الوحدة المطمقة لمييئات القضائية مضمونا و شكبل. 

تبني االزدواجية كاف واضحا و صريحا ومثؿ ذلؾ في العودة الى ما كاف  غير اف       
قد عدؿ عنو قبيؿ فترة االستقبلؿ مما يعني التأثر الواضح بالتجربة القضائية االدارية 

الذي جاء  1996لقد تأكد ىذا االمر بعد صدور دستور سنة و  -انكما اوضح -الفرنسية
مكرسا ليذا التبني، وفي الكثير مف مواد خاصة بعد احداث بعض الييئات القضائية 

، و المتمثمة اساسًا في المحاكـ االدارية، ومجمس الدولة 1998االدارية الجديدة في سنة 
ة التنازع المختصة في مشاكؿ و ىيئة قضائية تتوسط النظاميف القضائييف، وىي محكم

التنازع فيما بيف مختمؼ ىذه الييئات القضائية او االدارية، الشيء الذي زاد تأكيد تبني 
 االزدواجية القضائية في الجزائر.

اف المتتبع لحركة تطور القضاء االداري في الجزائر، يبلحظ توفر االسباب الموضوعية 
اتساقا مع االزدواجية و  اً اشيػػػػالجرائية تمالزدواجية االبلزمة لتييئة الظروؼ، لتكريس فكرة ا

فبراير  25المؤرخ في  09-08رقـ  )ؽ،إ،ـ،إ(وىذا ما تجسد بصدور  ،   في اليياكؿ
ومف ثـ بات القضاء االداري، مستقبًل عف القضاء العادي، و متميزا بانو قضاء  2008

ري، الذي ىو بدوره قانوف قضائي، انشائي، فقاـ بدور كبير في تكويف قواعد القانوف االدا
ويعتبر اىـ دور لمقضاء االداري ىو مراقبة اعماؿ و تصرفات االدارة، و التحقؽ مف 
احتراـ مبدأ المشروعية عف طريؽ الغاء القرارات االدارية المخالفة لمقانوف، ومف خبلؿ 

، اذ انو تتحقؽ نتيجة ىامة وىي اصبلح االدارة نفسيا -دعوى االلغاء -ىذه الوسيمة 
يمزميا باحتراـ حدود القانوف و الخضوع ألحكامو فتبتعد اجيزتيا عف الفوضى والتخبط 

                                                           
 10مقاؿ بمجمة مجمس الدولة، العدد إ،ـ،إ( ،)ؽعمار بوضياؼ، المعيار العضوي واشكاالتو القانونية في ضوءد.     
 .31ص  2012سنة     
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تيا وتحقؽ المصمحة ااو اليوى و التحكـ، و بذلؾ تستقيـ ىذه االجيزة في اداء واجب
 العامة عمى اكمؿ وجو.

مياديف  ومما يزيد قضاء االلغاء اىمية، انو باتساع نشاط االدارة و تغمغميا في مختمؼ
الحياة االقتصادية و االجتماعية، وغير ذلؾ مف المياديف، ازداد احتكاكيا باألفراد، مما 
ترتب عميو ازدياد احتماالت تعدييا عمى مصالحيـ بقرارتيا النافذة في مواجيتيـ فور 
صدورىا، وىذا مف شانو اف يبقييا في مواجية معيـ بصورة مستمرة، ومف ىنا يأتي دور 

تيـ لصونيا مف االعتداء ااء ليمسؾ بنقطة التوازف بيف حقوؽ االفراد و حريقضاء االلغ
عمييا مف جية، و سمطاف االدارة وما يتطمبو مف حرية، لتتمكف مف تحقيؽ الصالح العاـ 
مف جية اخرى، وبذلؾ يعد قضاء االلغاء مف اىـ موضوعات القانوف االداري و محوره 

القضاء العادي، انما يجد مظاىره ويستمد معالمو  بؿ اف استقبلؿ القضاء االداري تجاه
 .    اليـو في نطاؽ دعوى االلغاء

ادرسو و  زائرػػػػػػالج ائية عمى اعماؿ االدارة فيػػػػا دفعني لبحث موضوع الرقابة القضمم
ية، ومف جية اخرى االىمية النظرية و العممية ػػارنة، جانب الجدة فيو مف جػػة مقػػدراس

مف     بعد صدور كثير الباحث ميتـ بطرؽ باب ىذا الموضوع، خاصة  التي تدفع كؿ
إعادة التنظيـ و ما  المتعاقبة التي تناولتو بالتنظيـ وو والتنظيمات الجديدة التشريعات 

اف موضوع الرقابة قد  ، في حيف نجدنوم جانب كبيرالتي مست  لحقيا مف تعديبلت
بالغة، واىتماـ كبير ووافي يتوافؽ مع  اىمية -فرنسا ومصر –احتؿ عند الباحثيف في 

المكانة العممية و العممية ليذا الموضوع، ففرنسا تعتبر المصدر التاريخي لمقضاء 
ففييا نشأ لظروؼ خاصة، فأرسى قواعد القانوف االداري  ،االداري ورائدة النظاـ البلتيني

د اف اشتد عوده، بع -ومنيا مصر و الجزائر -ونظرياتو ومنيا امتد الى الدوؿ االخرى
دائب في االستفادة مف ىذييف البمدييف كما اف القضاء االداري في     ورسخت اصولو 

   تجارب القضاء الفرنسي، واعتناؽ مبادئو ونظرياتو 
. 

                                                           
 د. نادية محمد فرج ، معنى القرار اإلداري موضوع دعوى االلغاء اماـ مجمس الدولة المصري و الفرنسي، رسالة     

 .5ص 1994مية الحقوؽ  سنة دكتوراه مقدمة لجامعة القاىرة ،ك    
   دراسة "د. سميماف محمد الطماوي ، دروس في القضاء اإلداري ، قضاء التعويض وطرؽ الطعف في االحكاـ      

 .7، ص1976الفكر العربي القاىرة، طبعة سنة  دار" مقارنة    
 .11ص  1967الطبعة الرابعة  ،العربية، دار النيضة "مقارنة دراسة"اإلداري د. محمود محمد حافظ، القضاء      
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ونظرا ليذه االىمية فاف الرقابة القضائية عمى اعماؿ االدارة تستحؽ الدراسة    
لما يقتضيو تطوره في الجزائر مرحمة بمرحمة و العميقة، لذا قمنا بتحميؿ ىذا الموضوع 

عد انشاء ىيئات قضائية جديدة التغير الذي طرأ، و طبيعة نظامو القضائي، خاصة ب
تتبلءـ مع مرحمة االصبلح، و توسع نظاـ الغرؼ االدارية، ثـ اعقبيا تأسيس مجمس 

و نوعي عمى و بذلؾ تجسد تغيير كبير الدولة و محكمة التنازع و المحاكـ االدارية.
مستوى اليياكؿ، حيث تـ الفصؿ رسميًا بيف األجيزة القضائية العادية و األجيزة 
القضائية االدارية، واتساقا مع ىذا التغيير الذي تـ عمى مستوى اليياكؿ القضائية 

  .09-08رقـ  ؽ،إ،ـ،إ()فأعقبو تغيير عمى مستوى االجراءات و قواعدىا بمناسبة صدور
عمى مسار التطور الذي اجتازه القضاء  –بصورة شاممة  –أف ُنعقِّب  و إذا جاز لنا    

االداري في الجزائر، مف خبلؿ التشريعات المتعاقبة التي تناولتو بالتنظيـ و إعادة 
ما لحقيا مف تعديبلت، ألمكف القوؿ دوف أدنى تحفظ بتزايد أىمية الرقابة  التنظيـ و

فانو  مف المفيد متابعة مسار ىذا البناء و ىذه القضائية عمى أعماؿ االدارة، و مف ثمة 
االصبلحات لتحديد معالـ الرقابة القضائية عمى أعماؿ االدارة في الجزائر و ما مدى 

لموصوؿ الى  -فرنسا و مصر –موقعيا ضمف األنظمة القانونية و القضائية المقارنة 
و اصبلح نظاـ  عدد مف االستنتاجات العممية قصد المساىمة في استكماؿ و تطوير

 الرقابة القضائية ليصبح نظامًا فعااًل يضمف البساطة و السرعة في األداء.
عمى أعماؿ  فإف دراسة موضوع الرقابة القضائية مف خبلؿ العرض السابؽ و     

 ، ثـ ما ىوتنظـ ىذه الرقابة معرفة االسس التي تقتضي جدا ىامة مسألة االدارة  يثير
  ؟بنظر المنازعات االدارية االختصاصاالسموب المتبع لتحديد 

نوع  ثرا، حيث اليغني عنيا أيأالرقابة القضائية  أنواع وبما اف دعوى االلغاء أكثر 
االفراد في الرجوع الى جية القضاء إلنزاؿ  مف أنوع الدعاوى االخر إذ تعتبر وسيمة

ما تثيره ب و بيا اـفإنو مف المفيد االلم ،اللغاء عمى أعماؿ االدارة غير المشروعةجزاء ا
قتراح البديؿ المبلئـ ثـ ماىي أوجو الضعؼ التي يتعيف إنتقادىا مف مسائؿ،   ؟وا 

سنتبع بإذف اهلل في دراسة ىذا الموضوع، الطريقة التحميمية عمى ىدى ما بيناه ف    
 و نحمؿ رأي المختصيف في الرقابة القضائية،بحيث نتوقؼ عند كؿ جزئية تخص 

كماال يخفى عمى الميتـ والدارس لمقانوف بشكؿ عاـ،  و نبيف أىميتوالقانوف االداري 
المنيج الوصفي و التاريخي في دراسة ىذا  والقانوف االداري بشكؿ خاص أىمية
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الموضوع، لمعرفة المراحؿ التي مر بيا القضاء االداري حتى الوقت الحالي، و االسباب 
التي ال تزاؿ تشيدىا  اتالتشريع مف ا الكـ اليائؿالتي أدت بالمشرع الجزائري الى ىذ

الببلد و السيما في موضوع الرقابة القضائية عمى اعماؿ االدارة. مف خبلؿ تحميؿ ىذه 
و المقارنة مع األحكاـ القضائية والفقو  بًل عمميًا يقـو عمى التعميؿػػػات تحميػػػالموضوع
ئج العممية التي تثري الفرنسي و المصري مستيدفا الوصوؿ الى عدد مف النتا القانوني

 الفكر القضائي االدري خاصة و الفكر القضائي عامة.
مف فراغ كاف عميو أف يراجع الدراسات السابقة التي بحثت  الباحثو كي ال ينطمؽ    

في موضوع القضاء االداري، لبلستنارة باالستنتاجات العممية و االدارية و المقترحات 
اء االداري، فضبًل عف مراجعة األحكاـ القضائية التي تضفي جديدًا عمى موضوع القض

الصادرة عف القضاء العادي و القضاء االداري، و ما تضمنتو تمؾ األحكاـ القضائية 
 مف مبادئ و قواعد قانونية تساىـ في مسيرة تطوير والية القضاء االداري في الجزائر.

فنحدد فيو ماىية  سنميد ليذا البحث بفصؿ ندرس فيو احكاـ مبدأ المشروعية،    
المشروعية ومدلوؿ خضوع االدارة لمقانوف، ويعقب ذلؾ بياف مصادر المشروعية 

اعبلنات الحقوؽ و المواثيؽ و المعاىدات واالتفاقات  المختمفة المتمثمة في الدساتير و
الدولية والقوانيف والموائح والعرؼ و المبادئ القانونية العامة ونبيف بالتدقيؽ تدرج ىذه 

 صادر وىو ما يعبر عنو بتدرج القواعد القانونية.الم
وبعدىا ننتقؿ لدراسة رقابة المشروعية مستيمينا ذلؾ بالرقابة السياسية وبعدىا نتناوؿ     

الرقابة االدارية ثـ الرقابة القضائية التي نعرض فييا ألىـ تطبيقاتيا في القانوف المقارف 
مي ذلؾ بنظاـ القضاء المزدوج ثـ لممفاضمة بيف فنتطرؽ، أواًل لنظاـ القضاء الموحد، ثـ ن

في فرنسا ومصر  القضاء االداريالنظاميف، ويعقب ذلؾ بياف احكاـ تنظيـ واختصاص 
في الجزائر ومصر  القضاء االداري و الجزائر، فندرس في ىذا االطار قواعد اختصاص

ب ذلؾ بتحديد بالمقارنة مع فرنسا، فنبحث اوال معيار تحديد ىذا االختصاص، ثـ نعق
 كيفية حؿ اشكاالت توزيع االختصاص بيف جيتي القضاء. 

ومما الشؾ فيو اف رقابة االلغاء اكثر انواع الرقابة القضائية أثرًا، حيث ال يغني     
عنيا اي نوع مف االنواع االخرى، فدعوى االلغاء تعتبر التطبيؽ العممي لرقابة القضاء 

 مبدأ المشروعية. راـعمى اعماؿ االدارة لتتحقؽ مف احت
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ودراسة ىذه الدعوى تتطمب تحديد طبيعة ىذه الدعوى ونشأتيا في كؿ مف فرنسا ومصر 
و الجزائر وبياف خصائصيا ومف ثـ فاف االمر يقتضي بياف الشروط الشكمية لدعوى 
االلغاء، مما يتطمب تناوؿ طبيعة القرار المطعوف فيو باإللغاء، ووضع رافع الدعوى مف 

مية و الصفة و المصمحة، وميعاد رفع الدعوى و كيفية احتسابو ونعرض حيث االى
لمشرط  الخاص بفرنسا ومصر وىو انعداـ طريؽ الطعف الموازي و المستبعد حديثا في 

 قانوف االجراءات المدنية و االدارية في الجزائر.
كما نبيف الشروط الموضوعية لدعوى االلغاء، موضحيف احكاـ عيب عدـ االختصاص 

واحكاـ االنحراؼ  ،االجراءات واحكاـ عيب مخالفة القانوف و و احكاـ عيب الشكؿ
 ثـ احكاـ عيب انعداـ السبب. .بالسمطة

وسنحرص ما استطعنا ووفقنا في ذلؾ عمى أف تكوف درستنا دراسة مقارنة وعمى اف    
ارات ىي نستيدي بأحكاـ وقرارات القضاء االداري المقارف ، ذلؾ اف ىذه االحكاـ و القر 

ثـ ننيي ىذا البحث بخاتمة نضمنيا ما  الخصب لكؿ دراسة في ىذا الموضوع.المصدر 
ولئللماـ باألحكاـ  .رتأيناه مف اقتراحات عمى ضوئياتوصمنا اليو مف نتائج، وما ا

 التفصيمية لمموضوعات السابقة سنقسـ البحث عمى النحو التالي:
             فصل تمييدي: مبدا المشروعية.   -         

 ماىية المشروعية و مصادرىا.      المبحث االوؿ : -                     
 رقابة المشروعية. المبحث الثاني: -                     

 الباب االول: تنظيم واختصاص القضاء االداري. -
 الفصؿ االوؿ: تنظيـ القضاء االداري.   -                     

 .الفصؿ الثاني: اختصاص القضاء االداري -                     
   اعمال ىبة القضائية عمالرقا كأسموب من أساليب االلغاء دعوى الثاني: الباب-

 .االدارة
 االلغاء. ىالفصؿ االوؿ: طبيعة دعو  -                    
 االلغاء.  ىالفصؿ الثاني: شروط قبوؿ دعو  -                    

 االلغاء)اوجو االلغاء(. ىالموضوعية لدعو  الشروط:الفصؿ الثالث -                    
   و االقتراحاتالخاتمة: النتائج  -
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 فصل تمييدي
 مبدأ المشروعية

يمثؿ مبدأ المشروعية أىـ المبادئ القانونية التي تقـو عمييا الدولة الديمقراطية 
الجوىرية لمحقوؽ والحريات العامة، إذ وطابعًا مميزًا لمدولة الحديثة، حيث يعد الضمانة 

يبمور ىذا المبدأ كؿ ما استطاعت الشعوب أف تحرزه مف مكاسب في صراعيا مع 
السمطات الحاكمة، فقد انتيت العيود التي كانت الدولة فييا دولة مستبدة، ال يخضع 

  القانونية الدولة"   L’état de police"فييا الحكاـ لمقانوف، وحمت محؿ الدولة البوليسية 
"L’état de Droit   "ف الحكاـ والمحكوميف لمقانوف.مفييا كؿ  وىي التي يخضع 

فالسيادة في الوقت الراىف لمقانوف و مف ثـ تمتـز السمطات الحاكمة، شأنيا في ذلؾ شأف 
 األفراد المحكوميف بإطاعة أوامره ونواىيو، والخضوع لقواعده و التزاـ أحكامو.

شروعية مف األىمية بمكاف، إذ ىو األساس الذي ترتكز عميو ولما كاف مبدأ الم
كؿ موضوعات بحثنا ليذا  الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة، والمحور الذي تدور حولو

، يتضمف المبحث مبحثيف وعمى ىذا األساس ستكوف دراسة ىذا الفصؿ في الموضوع.
رقابة المشروعية ث الثاني األوؿ بياف ماىية مبدأ المشروعية و مصادرىا ويشمؿ المبح

            :يالنحو التالعمى 
    ماىية المشروعية ومصادرىا. المبحث األول:                     
 ػػػػػػػة.يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروعػػػة المشػػػػػػػػػػػػرقاب المبحث الثاني:                     

 المبحث األول                       
 ماىية المشروعية ومصادرىا     

يضاحًا لمصادرىا، وعميو  يقتضي البحث عف مبدأ المشروعية تحديدًا لماىيتيا وا 
تتحدد دراسة ىذا المبحث في مطمبيف نوضح في األوؿ ماىية المشروعية لنتبيف نطاؽ 

حسب مصادر المشروعية وتدرجيا  .تطبيقيا بالنسبة ألعماؿ اإلدارة. وفي المطمب الثاني
           يـ االتي:التقس

 ماىية المشروعية المطمب األول:                 
 مصادر المشروعية وتدرجياالمطمب الثاني:    
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 لمطمب األولا               
 ماىية المشروعية                                   

  ثـ مدلوؿبو،نتناوؿ في ىذا المطمب مفيـو مبدأ المشروعية وتحديد المقصود          
  خضوع اإلدارة لمقانوف، حيث نخصص لكؿ منيما فرعا مستقبًل وعمى ذلؾ فإننا نقسـ  
 دراستنا ليذا المطمب إلى فرعيف عمى النحو التالي: 

 مفيوـ مبدأ المشروعية. رع األول:ــالف    
 مدلول خضوع اإلدارة للقانون. :الفرع الثاني    

 األولالفرع 

 يةمبدأ المشروع مفيوم
الجدية  -األساسية الوقت الراىف قمة الضمانات يمثؿ مبدأ المشروعية في

ىذا المبدأ كؿ ما استطاعت الشعوب أف  لحقوؽ وحريات الشعوب، إذ يبمور -والحاسمة
تحرزه مف مكاسب في صراعيا مع السمطات الحاكمة إلجبارىا عمى التنازؿ عف كؿ 

ة مرت عمى اإلنسانية حتى عصرنا الحكـ المطمؽ، وذلؾ عبر أجياؿ متعاقب مظاىر
 .(1)الحالي

العصور، تعرض لبلنكماش تارة واالزدىار  (2)وقد عرؼ مبدأ المشروعية منذ أقدـ
تارة أخرى حسب تكييؼ العبلقة بيف السمطة والقانوف مف عصر إلى عصر تماشيًا مع 

                                                           
 .51ص ،2003طبعة  ،العربية  يضةدار الن ،الموائح االدارية وضمانة الرقابة القضائية،د. سامي جماؿ الديف (1)
الجرؼ )أف مبدأ المشروعية ليس مف خمؽ الفكر القانوني الحديث، وانو يضرب بجذوره في التاريخ  طعيمو د. يرى (2)

ار فيو اإلنساف عمى مجتمع العرؼ والتقاليد واألساطير الدينية( ويدلؿ عمى ذلؾ بالقوؿ بأف القديـ في الوقت الذي ث
رح ى ط)الفمسفة اإلغريقية التي مف خبلؿ إيمانيا بالعقؿ البشري وقدراتو البلمحدودة في استكشاؼ الحقيقة، تنتيي إل

 النيضة دار، وضوابط خضوع اإلدارة لمقانوف كتابو مبدأ المشروعية انظرالمدينة لقانوف العقؿ(.  افمبدأ خضوع سمط
إلى أف العصور القديمة لـ تعرؼ فكرة اخضاع الحاكـ  فيما ذىب رأى أخر .4ص     الطبعة الثالثة  ،العربية

لقواعد تسمو عميو وتقيده، وأف ديمقراطية ببلد اإلغريؽ ليست سوى ديمقراطية شكمية تـ قصرىا عمى طائفة األحرار 
 ،العربية النيضة دار األوؿ،: د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى اعماؿ اإلدارة. الكتاب أنظرالمواطنيف مف 

)أف مبدأ المشروعية ىو مف نتاج المذىب الحر والفمسفة الفردية، باعتباره  بينما يرى البعض. 16ص 1991طبعة 
محمد عبد العاؿ السناري، تطور مبدأ  د. يراجعيمثؿ ضمانًا لحقوؽ و حريات األفراد مف عدواف السمطة عمييـ.( 

. 3مف ص طبعة،بدوف ذكر تاريخ ال، العربية النيضة دارالمشروعية مف الفردية الشكمية إلى الموضوعية و المذىبية، 
مع تطور البشرية سياسيًا، وحسب الظروؼ التي سادت كؿ مجتمع، نشأ مبدأ المشروعية تعرض  ويرى الباحث:

حيث استقر ىذا  ىار تارة أخرى حسب تكييؼ العبلقة بيف السمطة والقانوف مف عصر إلى عصرلبلنكماش تارة واالزد
 )=(...بيف المبدأ واتضحت معالمو في الدولة الحديثة، دولة القانوف التي تقـو أساسًا عمى توزيع االختصاصات
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يد قبؿ وقد يكوف مف المف تطور البشرية سياسيًا ووفؽ الظروؼ التي سادت كؿ مجتمع.
تناوؿ تعريؼ مبدأ المشروعية أف نبيف معنى المشروعية ومعنى المبدأ في المغة إيمانًا 
منا بأف ذلؾ يسيـ في تبديد أي لبس أو غموض، واف فيـ أي مصطمح فيمًا لغويًا 
يساعد في االستخداـ الفعمي لو خاصة مف وجية نظر العمـو اإلنسانية التي تتكامؿ فيما 

 الفكر اإلنساني متسؽ وأنو يكمؿ بعضو بعضًا. بينيا بما يؤكد أف

 :مفيوم المبدأ من الناحية المغوية -أوالً 
أولو ومادتو التي يتكوف منيا، وجمعو مبادئ، ومبادئ العمـ، أو الديف، أو  مبدأ الشيء: 

 .(1)الخمؽ، أو الدستور، أو القانوف تعني قواعده األساسية التي يقـو عمييا
شرع األمر أي جعمو مشروعًا مسنونًا، واألمر المشروع ىو  عية:تعريف المشرو  -ثانياً 

 .(2)ما سوغو الشرع
لقد ذىب االختبلؼ بفقياء القانوف العاـ  ريف مبدأ المشروعية في االصطالح:تع -ثالثاً 

في تعريفيـ لمبدأ المشروعية إلى ابعد مما تضمنو تعريؼ المبدأ مف ألفاظ وعبارات 
أطمؽ عميو البعض لفظ "المشروعية" وأطمؽ البعض األخرلفظ فمحؽ بالتسمية ذاتيا حيث 

"الشرعية" وأخذ الرأي الثالث بالتسميتيف معًا مما كاف الجتياداتيـ في ىذا الصدد وجود 
 نوضحيا عمى النحو التالي: (3)ثبلثة آراء رئيسية

مح مبررًا سبب استخدامو ليذا المصط ،أخذ باستخداـ مصطمح "المشروعية" الرأي األول:
وأكثر مف ذلؾ فمقد ذىب ىذا  ،ألنو أوسع في مفيومو ومداه مف مصطمح "الشرعية"

االتجاه إلى القوؿ بأف المشروعية ىي األساس الذي تقوـ عميو الشرعية مميزًا بذلؾ بيف 
المشروعية في ظؿ األنظمة التحررية، والمشروعية في ظؿ النظـ العقائدية، أو ما أسماه 

ص ىذا االتجاه الفرؽ بيف مفيومي الشرعية والمشروعية في كنؼ بالنظـ المذىبية، ولخ

                                                                                                                                                                             

بمو ما يعرؼ بالمشروعية اإلدارية سمطات الدوؿ المختمفة، ومف ىذه السمطات سمطة القضاء اإلداري الذي تقا)=(...  
 التي ترتكز عميو الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة، والمحور الذي تدور حولو كؿ موضوعات بحثنا ليذا الموضوع.

 .39ص 1994سنة  ،القاىرة ،مجمع المغة العربية، المعجـ الوجيز، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعميـ (1)
 وما بعدىا. 340لمرجع ص المعجـ الوجيز، نفس ا (2)
،     دار النيضة العربية طبعة  ،وسيط القضاء اإلداري، انور احمد رسبلف د. لمزيد من التفصيل يراجع: (3)

طبعة  دار النيضة العربية ،دراسة مقارنة ،مصادر المشروعية اإلدارية ومنحنياتيا ،د. رأفت فوده وما بعدىا   ص
جامعة ، رسالة دكتوراه مقدمة لكمية الحقوؽ، دراسة مقارنة ،رية السياسيةالح ،صالح حسف سميع .د.   ص     

 وما بعدىا.   ص    دار النيضة العربية،  ،القضاء اإلداري ،الجمؿ يحيىد.  .   ص     سنة ، عيف شمس
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المشروعية في  فبأ"بالقوؿ التعاليـ التحررية وبيف مفيوميا في ظؿ الدولة العقائدية 
الحالة األولى تكوف شكمية أما في الثانية فتكوف موضوعية، وبالتالي تكوف العدالة في 

عدالة القانوف ىي نصو وشكمو، وليست اإلطار األوؿ ىي النص والشكؿ، ومف ثـ فإف 
العدالة تكمف في اإليماف  حكمتو وروحو، أما في النظاـ الثاني )الدولة العقائدية( فإف

 (1)األعمى والمذىبية المقررة"

ف كانا (  2)يذىب الرأي الثاني: إلى التفرقة بيف الشرعية والمشروعية ، ويرى أنيما وا 
ع أو الشرعية، إال أنيما يختمفاف مف حيث لفظاف مشتقاف مف أصؿ واحد ىو الشر 

 المفيـو الدقيؽ لكؿ منيما.

فالشرعية مشتقة مف الشرع بصيغة الفعمية ومعناىا موافقة الشرع، والمشروعية       
مشتقة مف الشرع بصيغة المفعولية وتفيد محاولة موافقة الشرع، والمحاولة قد تصيب وقد 

تعني احتراـ    Légalitéية وترجمتيا الفرنسيةتخيب، وينتيي مف ذلؾ إلى أف المشروع
قواعد القانوف القائمة فعبًل في المجتمع،  فيي في حقيقة األمر مشروعية وضعية، أما 

، وىى فكرة مثالية تحمؿ في طياتيا معنى العدالة  Légitimitéالشرعية ويقابميا بالفرنسية
د احتراـ قواعد القانوف وما يجب أف يكوف عميو  القانوف، فمفيوميا أوسع مف مجر 

الوضعي العادلة، إذ يتضمف ىذا المفيـو قواعد أخرى يستطيع عقؿ اإلنساف المستقيـ أف 
يكشفيا، ويجب أف تكوف المثؿ األعمى الذي يتوخاه في الدولة ويعمؿ عمى تحقيقو إذا 

 أراد االرتفاع بمستوى ما يصدر مف تشريعات.
يجعؿ مف مبدأ الشرعية كفكرة مثالية  ولقد حرص المشرع الدستوري الجزائري أف

ومفيـو واسع ومثاؿ أعمى ودعامة أػساسية تتوخاه السمطات في ممارستيا الختصاصاتيا 
 1996لسنة  (3)المنوط بيا وذلؾ باستخداـ مصطمح الشرعية في ديباجة الدستور الحالي

اسي الذي ر فوؽ الجميع، وىو القانوف األسار في ىذا الصدد إلى " أف الدستو حيث أش
يضمف الحقوؽ والحريات الفردية والجماعية، ... ويضفي الشرعية عمى ممارسة 

                                                           
طفى مصد. . مشيرًا في ذلؾ لمؤلؼ    ص سابؽالحرية السياسية، دراسة مقارنة، مرجع  ،صالح حسف سميع د. (1)

معقبًا عمى ذلؾ بأنو )يحمد      ،   بدوف تاريخ نشر ص  ،القاىرة ،مكتبة وىبة ،النظـ اإلسبلمية ،كماؿ وصفي
ليذا االتجاه أنو كشؼ حقيقة الخواء الفكري لمضموف مبدأ المشروعية الذي جعمو أسمى وأوسع مف مبدأ الشرعية( 

 الى جعؿ المشروعية أساسًا لمشرعية.مؤكدًا خطأ ىذا االتجاه الذي ذىب في اجتياده المغوي 
 وما بعدىا.   ص     الناشر منشأة المعارؼ باإلسكندرية طبعة  ،القضاء اإلداري، ماجد راغب الحمو د. (2)
 .8السنة الثالثة و الثبلثوف ص 76العدد 1996ديسمبر 8بتاريخ  )ج، ر(في المنشور      دستور سنة (3)
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السمطات، ويكفؿ الحماية القانونية، ورقابة عمؿ السمطات العمومية في مجتمع تسوده 
 التي تكفؿ إعماؿ ىذا المبدأ فقرر أف (1)الشرعية..."، ثـ وضع بعد ذلؾ الضمانات

والتدخبلت والمناورات التي  الضغوطمف كؿ أشكاؿ القضاء مستقؿ والقاضي محمي 
    تضر بأداء ميمتو أو تمس نزاىة حكمو بحيث ال يخضع اال لمقانوف

أخػذ باسػتخداـ المصػطمحيف معػًا عمػى أنيمػا متػرادفيف، ويغطػي كػؿ منيمػا الرأي الثالث: 
بكػػػؿ  اآلخػػػر، ألف المبػػػدأ ققيعػػػد قيػػػدًا عمػػػى تصػػػرفات السػػػمطات العامػػػة، ويتطمػػػب االلتػػػزاـ

القواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة، ومف بيف ىذه القواعد المبادئ القانونيػة العامػة 
التي يستقر عمييا المجتمع، فضبًل عف االلتزاـ بقواعػد المشػروعية الوضػعية، وطالمػا أف 
ىػػذا المبػػدأ يعنػػي احتػػراـ األفكػػار المثاليػػة التػػي تحمػػؿ فػػي طياتيػػا معنػػى العدالػػة، ويعنػػى 

اـ قواعػػد المشػػروعية الوضػػعية، فػػبل يكػػوف ثمػػة مجػػاؿ لمتفرقػػة التػػي نػػادى بيػػا الػػرأي احتػػر 
    قق.الذكرسالؼ 

                                                           
 عمى أف "السمطة القضائية مستقمة، وتمارس في إطار القانوف". 1996مف دستور  138تنص المادة  (1)

: ققال  147منو عمى أف "أساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة..." وأيضا تنص المادة  140كما تنص المادة 
" القاضي محمي مف كؿ أشكاؿ الضغوط  148يخضع القاضي إال القانوفقق وبخصوص حماية القاضي تنص المادة 

 .28، نفس المرجع ص1996تدخبلت والمناورات التي قد تضر بأداء ميمتو، أو تمس نزاىة حكمو" انظر دستور وال
و بذات المعنى فقد سبؽ لمقضاء الجزائري أف عمؿ عمى تجسيد ىذا المبدأ فقد قضى المجمس األعمى الغرفة       

فإف سحب ىذا القرار ال يجوز إال إذا كاف مشوبًا  اإلدارية )سابقا( عمى انو "متى أصدرت السمطة اإلدارية قرار...،
 -ضد الدولة ؼ( في قضية )ؾ، 1987 مايو 16بتاريخ  51535القرار رقـ  انظر في ذلكبعيب عدـ الشرعية...( 
 1984يونيو  09بتاريخ  36480، راجع بجوار ما سبؽ القرار رقـ 191ص  1990لسنة  3المجمة القضائية العدد 

 .73ص  44. العدد 1988د وزير الداخمية ومف معو، والى والية عنابة نشرة القضاة ع( ض في قضية )و.
دار النيضة العربية   "الدولة عف أعماليا غير التعاقدية مسئولية" الشاعرد. رمزي طو : لمزيد من التفاصيل يراجع    

طبعة  ، دار النيضة العربية ،د. محمد أنس جعفر، الوسيط في القانوف العاـ، القضاء اإلداري.17، ص2008طبعة 
 د. يرى 24بدوف تاريخ نشر، ص ء اإلداري، عالـ الكتب، القاىرة، د. الشافعي أبو راس، القضا9، ىامش ص1990
قق مع االحتراـ لمرأي القائؿ بعدـ التفرقة  21،22ص ،مرجع سابؽ ،أحمد رسبلف في مؤلفو وسيط القضاء اإلداري أنور

روعية وأنيما مترادفاف، يسجؿ تركيز ىذا الرأي عمى ضرورة االلتزاـ بكؿ مف المبادئ بيف اصطبلحي الشرعية والمش
القانونية العامة والقواعد الوضعية، وىو أمر مطموب وال خبلؼ حولو أو عميو، ويبقى ذلؾ ىدفا يجب السعي لتحقيقو 

طبلحي الشرعية و المشروعية ووضعو موضع التطبيؽ ويؤكد أف واقع العالـ المعاصر يكشؼ ضرورة التفرقة بيف اص
في بعض الحاالت، موضحا ذلؾ بمثاؿ لجنوب إفريقيا سابقا، والقوانيف االسرائيمية التي تفرؽ بيف الييود اإلسرائيمييف 
مف ناحية والعرب االسرائيمييف مف ناحية أخرى، ىذا فضبل عف التفرقة القائمة بيف سكاف األراضي العربية المحتمة 

 ...)=(لرغـ مف تطبيؽ القانوف االسرائيمي عمى الجميع، موضحا اف المشروعية الوضعية التيوسكاف اسرائيؿ با



 

-    - 
 

ذا كاف االتفاؽ لدى الفقو عمى أف المقصود بمصطمحي "الشرعية والمشروعية"  وا 
ىو الخضوع لمقانوف والتزاـ أحكامو مف قبؿ الكافة حكامًا ومحكوميف فإف التعبير عف 

نما أخذ عند االستخداـ ألفاظًا ىذا المعنى لـ يق تصر عمى ىذيف المصطمحيف فقط، وا 
أخرى "كالخضوع لمقانوف"، وسيادة ققحكـ القانوف"، و"سيادة القانوف" مع أف االصطبلح 

    وواستخدامًا لدى غالبية الفق   ياساألخير يعتبر األكثر شيوعًا في المجاؿ السي

                                                                                                                                                                             

تقيميا القوانيف االسرائيمية ال تتفؽ مع متطمبات الشرعية التي تحتـ عدـ التفرقة بيف شخص وآخر حسب )=(...
 قانونية العامة في الدولة الحديثة.  الجنس أو العقيدة، وذلؾ تطبيقا لمبدأ المساواة الذي يعد أحد وأىـ المبادئ ال

. وقد دعت المجنة الدولية لرجاؿ القانوف الى 20د. أنور أحمد رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، نفس المرجع، ص    
 .لبحث مبدأ سيادة القانوف، وقد أصدر المؤتمر عدة قرارات خاصة بيذا المبدأ 1955يونيو  28اثينا في بمؤتمر عقد 

أف المحافظة عمى المبادئ األساسية لمعدالة ىي أمر حيوي لقياـ سبلـ دائـ في العالـ، وأف ذلؾ  -انيا: ث … -أوال:  
وجوب احتراـ الحكومات لحقوؽ األفراد في ظؿ سيادة حكـ القانوف  -.خضوع الدولة لمقانوف -:مرىوف بما يأتي

بمبدأ سيادة القانوف، وأف يحموه ويضعوه موضع  يجب أف يسترشد القضاء لكفالتو: انووضرورة توفير الوسائؿ الفعالة 
   راجع في  التنفيذ، دوف خوؼ أو محاباة وأف عمييـ أف يقاوموا أي عدواف عمى استقبلليـ كقضاة مف جانب الحكومة،

 .6ص 1967محمد عصفور في الحرية والسمطة، سيادة القانوف، مطبعة االستقبلؿ الكبرى القاىرة، طبعة  د. :ذلك
جانب مف الفقو أف مبدأ المشروعية يعنى سيادة القانوف، أي احتراـ أحكامو وسريانيا عمى كؿ مف الحاكـ  يرى     

نما كذلؾ في عبلقاتيـ  ، فالقانوف يجب أف يحكـ سموؾ األفراد، وليس فقط في عبلقاتيـ بعضيـ ببعض، وا  والمحكـو
ما ىـ إال أفراد كغيرىـ غير معصوميف مف الخطأ بييئات الحكـ في الدولة، إذا أف أصحاب الكممة في ىذه الييئات 

أو الزلؿ، وقد يدفعيـ ما يتمتعوف بو مف سمطات أسندت إلييـ لتحقيؽ النفع العاـ إلى سمب حقوؽ الناس أو اإلساءة 
إلييـ، ولمسمطة نشوة قد تعبث بالرؤوس، فكـ مف حاكـ كاف حكيمًا حتى إذا استحوذ عمى السمطة بغي وتجبر، وأكد 

د. ماجد راغب الحمو، القضاء :انظر في ذلكلو وواقعو أف السمطة المطمقة تستتبع في العادة مفسدة مطمقة. بأعما
  :مشيرًا في ذلؾ لػ 17-16اإلداري، مرجع سابؽ، ص 

-Rivero (J),Droit administratif,  eme éd1987,Précis Dalloz,p14 et 76 et s-Delaubadére (A),traité 
élémentaire de droit administratif.T1, emeéd, 1967p203et.s-Vedel (G) droit administratif Thémis 
p.u.f 6eme éd1976 p189 et s-Benoit (P),le Droit administratif français 1968 p77                                                                                                                  

طبعة الحمامي لمطباعة بالقاىرة  "قضاء االلغاء" القضاء االداري الكتاب االوؿ ،: د. محمد سميماف الطماويو أيضا -
 16ص 1968.  د. محسف خميؿ ، القضاء االداري ورقابتو ألعماؿ االدارة، طبعة 35ص 1967الطبعة الرابعة سنة 

ققاف مبدا  بينما ذىب جانب من الفقو الى.16ص 1968االداري طبعة سنة  د. فؤاد العطار ، القضاء.وما بعدىا
سيادة القانوف ال يستخدـ لمداللة عمى مبدأ المشروعية ألف ىذيف االصطبلحيف غير مترادفيف الختبلؼ فحواىما، فمبدأ 

ضوع السمطة التنفيذية المشروعية يعني خضوع جميع سمطات الدولة ألحكاـ القانوف، أما مبدأ سيادة القانوف فيعني خ
لمسمطة التشريعية و منعيا مف التصرؼ اال وفقا ألحكاـ القانوف ، الف السمطة التشريعية تحتؿ في سمـ الييئات العامة 

د. محمد عبد الحميد أبوزيد، مبدأ المشروعية و  :راجع في ىذا الرأيمكانة تفوؽ تمؾ التي تتبوؤىا السمطة التنفيذيةقق، 
 .17ص 2002دار النيضة العربية، طبعة سنة  "اسة مقارنةدر "ضماف تطبيقو 
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أي تمػػػؾ  -يػػػؤثر اسػػػتبداليا     لفقػػػوإال أف بعػػػض ا    .وفػػػي نصػػػوص بعػػػض الدسػػػاتير 
باصطبلح "مبدأ سيطرة أحكاـ القانوف"، وذلؾ بداًل مػف اصػطبلحي "مبػدأ  –المصطمحات 

موضػػحًا أف اسػػتخداـ االصػػطبلح  -" المشػػروعية أو الشػػرعية" "ومبػػدأ سػػيادة حكػػـ القػػانوف
اصػػػطبلح "سػػػيطرة  أفاألوؿ غيػػػر موفػػػؽ و ال يػػػدؿ مبنػػػاه عمػػػى شػػػيء مػػػف معنػػػاه، فضػػػبًل 

      أحكاـ القانوف" أقرب إلػى االصػطبلح الػذي يسػتخدمو بعػض الفقيػاء الفرنسػييف وىػو
Le Règne de la loi  المقابؿ لبلصطبلح االنجميزيThe Rule of low  . 

في عمـ القانوف لو مدلوؿ خاص متفؽ  –سيادة القانوف-كما أف االصطبلح الثاني
بأنيا "ذات سيادة"  فيقاؿ سيادة الدولة  عميو تقريبًا، وىو وصؼ الدولة كاممة االستقبلؿ

خارجيًا بمعنى عدـ خضوعيا لسمطاف أي دولة أخرى، أو أي منظمة دولية، كما يقاؿ 
  .    أو بإقميميا لقوانينيا ،سيادة الدولة داخميًا، بمعنى خضوع جميع المقيميف فييا

لمقصود بمبدأ وتفريعًا عمى ما تقدـ ورغـ تبايف اآلراء بيف الفقياء حوؿ تحديد ا
 -سيادة حكـ القانوف -أنو يقصد بمبدأ المشروعية بشكؿ عاـ –يرى الباحث:المشروعية، 

أو بعبارة أخرى ضرورة احتراـ القواعد القانونية السارية المفعوؿ بالدولة مف جانب كافة 
 السمطات العامة شأنيا في ذلؾ شأف األفراد أو المحكوميف. 

تخضع ألحكاـ الدستور، وأال تخرج عمى قواعده، أو فالسمطة التشريعية ينبغي أف 
تخالؼ مبادئو، وينبغي كذلؾ أف تتقيد بالقوانيف التي تسنيا، والسمطة القضائية تمتـز 
كذلؾ بأداء وظيفتيا، وىى تطبيؽ القانوف عمى المنازعات التي تعرض عمييا، وليس ليا 

 أف تخالؼ أحكاـ ىذا القانوف الممزمة بتطبيقو. 

                                                           
الذي حرص أف يجعؿ مف مبدأ "سيادة القانوف" دعامة أساسية  1971مثاؿ ذلؾ الدستور المصري الصادر سنة     

و ( وضمن72إلى  64لمحكـ في الدولة إذ أفرد لو بابا مستقبل ، ىو الباب الرابع  بعنوافقق سيادة القانوفقق  )المواد 
منو عمى أف "سيادة  64حيث تنص المادة  65، 64األحكاـ األساسية التي يقـو عمييا ىذا المبدأ السيما في المواد 

: " تخضع الدولة لمقانوف، واستقبلؿ القضاء وحصانتو ضماناف 65القانوف أساس الحكـ في الدولة" وتنص المادة 
 2012الصادر سنة  2011يناير 25عميو دستور ما بعد ثورة لحماية الحقوؽ والحريات". ونفس المبدأ أعاد التأكيد 

منو بأف " سيادة القانوف أساس  74في الفصؿ الرابع تحت عنواف ضمانات حماية الحقوؽ والحريات فقضت المادة 
 الحكـ في الدولة واستقبلؿ القضاء وحصانة القضاة ضمانتاف أساسيتاف لحماية الحقوؽ والحريات".

 .88، ص1975متولي، الحريات العامة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، طبعة سنة  د. عبد الحميد    
                                          . .19د. أنور أحمد رسبلف ، وسيط القضاء اإلداري مرجع سابؽ، ص    
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التنفيذية بدورىا، ووظيفتيا تنفيذ القوانيف، يجب عمييا أف تحتـر القوانيف  والسمطة
وأف تمتـز حدودىا سواء في مباشرتيا لوظيفتيا الحكومية، أو في أدائيا لوظيفتيا 

تعمؿ أحيانًا بوصفيا حكومة  -ىو معمـو كما – اإلدارية، إذ السمطة التنفيذية
gouvernement ا إدارةوتعمؿ أحيانًا أخرى بوصفي    Administration   ذا كانت السمطات وا

مطالبة باحتراـ القانوف بمدلولو العاـ فإف المحكوميف أو األفراد عمييـ احتراـ أحكامو 
وعمى قدـ المساواة ودوف تمييز بينيـ بسبب الجنس أوالسف أو العقيدة أو مكانة اجتماعية 

 .      كافة كما أنو لمكافةمعينة أو وضع اقتصادي بذاتو، فالقانوف يطبؽ عمى ال
ىذا ولما كانت مراقبة السمطات العامة ضمانًا الحتراـ مبدأ المشروعية مف جانبيا 
يثير موضوعات عديدة مما يتجاوز دائرة القانوف اإلداري ويخرج بصفة خاصة عف 
نطاؽ بحثنا لموضوع الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة، لذا فإننا سنقصر دراستنا لو في 

حد جوانبو أو إحدى زواياه وىي زاوية السمطة التنفيذية في مباشرتيا لوظيفتيا اإلدارية أ
وبعبارة أخرى مف زاوية اإلدارة فيكوف المقصود بمبدأ المشروعية في ىذه الحدود الضيقة 

، حيث يفرض عمييا ىذا المبدأ أف تكوف كافة تصرفاتيا المادية     أي مطبقا عمى اإلدارة
 . بؿ و عمى أساس منو.     ونية في نطاؽ القانوفمنيا والقان

 يالثان فرعال
 مدلول خضوع اإلدارة لمقانون

إذا كاف مبدأ المشروعية يعني خضوع اإلدارة لمقانوف، فماذا يعني ىذا الخضوع 
 مشروعًا؟  حتى يعتبر عمؿ اإلدارة 

                                                           
 وما بعدىا. 7د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص    
أبوالمجد  دار ،دعوى االلغاء ،تنظيـ القضاء االداري، مبدا المشروعية،القضاء اإلداري،اهلل خضرد. طارؽ فتح     

، القاىرة  19، ص2005سنة  لمطباعة باليـر
. د. محمد الصغير بعمي، الوجيز في 17الجمؿ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص يىانظر في ذلؾ: د. يح    

. حيث استخدما في ىذا السياؽ مصطمح 8ص 2005شر والتوزيع، سنة المنازعات اإلدارية، دار العمـو لمن
المشروعية اإلدارية لداللة عمى معنى خضوع األعماؿ والتصرفات الصادرة عف السمطة التنفيذية )اإلدارة العامة( 

 لمنظاـ القانوني السائد بالدولة في مختمؼ قواعده.
الذي ينظـ العبلقات بيف  1988يوليو  4المؤرخ في  131/ 88مف المرسـو رقـ  04في ىذا السياؽ تنص المادة     

وما بعدىا،  1013السنة الخامسة والعشروف ص 1988يوليو  6بتاريخ  27ج، ر( العدد )اإلدارة والمواطف المنشور
أف  عمى ما يمي "يجب أف يندرج عمؿ السمطة اإلدارية في إطار القوانيف والتنظيمات المعموؿ بػيا، وبيذه الصفة يجب

 تصدر التعميمات والمنشورات والمذكرات واآلراء ضمف احتراـ النصوص التي تفتضييا".  
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 دلوالت مختمفة، ألحكامو ملفكرة احتراـ اإلدارة لمقانوف والخضوع  (1)لقد أعطى الفقو 
رئيسية، ومعيار التمييز بينيا ينصب عمى ذلؾ  (2)في ذلؾ إلى ثبلثة اتجاىاتفانقسـ 

القدر مف االختصاص التقديري المتروؾ لجية اإلدارة عند مباشرة تصرفاتيا، وذلؾ عمى 
             النحو التالي:

ومؤدى ىذا   :نونيةعمل اإلدارة المشروع مجرد تطبيق لمقاعدة القا -االتجاه األول 
آلثارىا إال إذا والمادية ال تعتبر صحيحة ومنتجة  االتجاه أف أعماؿ اإلدارة القانونية

               .(3)موجودةكانت مجرد تنفيذًا وتطبيؽ لقاعدة قانونية 
ومما الشؾ فيو أف ىذا االتجاه يضيؽ مف حرية اإلدارة في التصرفات ويوسع مضموف 

ى أقصى مدى ويحوؿ اإلدارة لمجرد أداة وظيفتيا وضع القانوف مبدأ المشروعية إل
موضع التنفيذ، سالبًا إياىا كؿ قدرة عمى اإلبداع واالبتكار، وبالتالي فيو يشؿ سمطة 
اإلدارة ويغؿ يدىا في ظؿ اتساع مجاالت النشاط العاـ لمدولة المعاصرة وىو ما يستتبع 

                                                           
يكاد يجمع الفقو العربي عمى أف خضوع اإلدارة لمقانوف يعتبر عنصرًا أساسيًا مف عناصر الدولة القانونية الذي  (1)

 عددىا باآلتي: 
 السمطة فييا، ووسائؿ، وشروط استعماليا.  وجود دستور في الدولة يحدد نظاميا ويبيف قواعد ممارسة -1
 ي يد واحدةقياـ مبدأ الفصؿ بيف السمطات لمنع تركيز السمطة ف -2
  تدرج القواعد القانونية التي يتكوف منيا النظاـ القانوني في الدولة مع ارتباطيا ببعضيا.  -3
 ألساسي لقياـ الدولة القانونية. بالحقوؽ والحريات الفردية وحمايتيا، ويمثؿ ىذا العنصر اليدؼ ا االعتراؼ -4
 .خضوع اإلدارة لمقانوف: ويمثؿ عنصر التمييز بيف اإلدارة االستبدادية واإلدارة القانونية -5
إذ يضمف ىذا النوع مف الرقابة لكؿ شخص تأثرت مصالحو مف قرارات اإلدارة  :فعالةتنظيـ رقابة قضائية  -6

عادتيا إليو إذا ما أعتدي   ، دار النيضة العربية، النظـ السياسية ،د. ثروت بدوي لممزيد راجع:عمييا. سبلمتيا، بؿ وا 
دراسة  ،الرقابة القضائية ، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة ليمو،وما بعدىا. د. محمد كامؿ  173ص  1994 ،القاىرة
رقابة القضاء  ،حمد بدرافوما بعدىا. د. محمد م 16ص  النشر،بدوف تحديد تاريخ  ،دار الفكر العربي القاىرة ،مقارنة

 وما بعدىا.   13مرجع سابؽ. ص  ،الكتاب األوؿ اإلدارة،عمى أعماؿ 
دار النيضة العربية  ،الجزء األوؿ ،الوجيزة في القضاء اإلداري  ،د. سعاد الشرقاوي راجع في ىذه االتجاىات : (2)

 الطبعة العربيةالنيضة  دار" مقارنةة دراس"القضاء اإلداري حافظ،د. محمود محمد . وما بعدىا 39ص ،1981طبعة
وما بعدىا.  24ص  ،سابؽمرجع  ،وسيط القضاء اإلداري ، د. أنور أحمد رسبلف، وما بعدىا 21ص  ،1967الرابعة

، د. إسماعيؿ البدوي، وما بعدىا 29ص  ،مرجع سابؽ ،مصادر المشروعية اإلدارية ومنحنياتيا ،د. رأفت فوده 
 . 41ص . 1992دار التأليؼ القاىرة الطبعة األولى  "مبدأ المشروعية"الجزء األوؿ ،ارنةدراسة مق ،القضاء اإلداري

- Delaubadère (A) traité de droit administratif. T1 LEDJ paris 8eme éd 1980,p633 et s.  
 . 21ص سابؽ، مرجع  ،"المشروعية "مبدأ اإلداري،القضاء  ،د. طارؽ فتح اهلل خضر (3)
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حؽ  (1)ع القواعد التي يخوليا الدستورمنح اإلدارة بعض الحرية لتبتكر الحموؿ وتض
وضعيا، لما ليا مف سمطة تقديرية، تستطيع بمقتضاىا أف تقدر مناسبة ومبلءمة بعض 
األعماؿ واإلجراءات التي تتخذىا، مما يؤكد أف نشاط اإلدارة في نطاؽ السمطة التقديرية 

 بكثير.   نما يتجاوز ىذا المعنى ال يعتبر مجرد تنفيذ أو تطبيؽ لمقوانيف، وا  
ومدلوؿ ىذا االتجاه أف اإلدارة ال تقوـ   :استناد عمل اإلدارة لمقانون -االتجاه الثاني

بأي عمؿ أو تصرؼ، ماديًا كاف أـ قانونيًا إال إذا كاف لو أساس في القانوف، حيث ال 
نما  يكتفي ىذا االتجاه بأف يكوف عمؿ اإلدارة متفقًا مع القانوف وغير مخالؼ لو، وا 

أيضًا أف يكوف عمؿ اإلدارة أو تصرفيا بناءًا عمى سند وأساس مف القانوف فإذا  يستمـز
 افتقر عمميا ليذا األساس، أو السند، صار غير مشروع. 

ويبلحظ أف ىذا الرأي يوسع مف دائرة مبدأ المشروعية وفي المقابؿ يحد مف 
قاعدة قانونية تمنحيا سمطة اإلدارة، فبل تستطيع أف تتخذ قرارًا إال إذ كاف مستندًا إلى 

 (2) اً الحؽ في اتخاذه، و واضح أف ىذا االتجاه يضع عمى عاتؽ اإلدارة التزامًا إيجابي
 مضمونو ضرورة أف يكوف تصرفيا بناء عمى قانوف. 

طبقًا لمدلوؿ ىذا االتجاه تعتبر : ال تقوم اإلدارة بأعمال تخالف القانون -االتجاه الثالث
دامت لـ تخالؼ القانوف، ويوسع ىذا الرأي مف سمطات أعماؿ اإلدارة مشروعة ما 

اإلدارة، وذلؾ بتفسيره لمبدأ المشروعية تفسيرًا ضيقًا، حيث اكتفى بعدـ مخالفة القانوف 
 (3)فقط، وفى ذات الوقت ال يمنح األفراد القدر الكافي مف الضمانات في مواجية اإلدارة

ف الوضعي في فرنسا تفقاف مع أحكاـ القانو الواقع أف كبًل مف االتجاىيف الثاني والثالث ي
                                                           

، الذي  يؽير الدولة الحديثة تمنح اإلدارة اختصاصات كثيرة تتجاوز بيا معنى تنفيذ القانوف بالمفيـو الضفدسات (1)
يأخذ بو ىذا االتجاه، فاإلدارة مثبًل في فرنسا ومصر والجزائر ليا أف تصدر الموائح عمى اختبلؼ أنواعيا بما فييا 

المشروعية  مبدأ" اإلداريالقضاء  ،د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا :لممزيد راجع الموائح المستقمة ولوائح الضبط اإلداري
وما بعدىا مشيرا في  10ص  ،2001القاىرة سنة  ،أبو العـز لمطباعة ،"والية القضاء اإلداري ،تنظيـ القضاء اإلداري

 1971مف الدستور المصري لسنة  156 -146 -145والمواد      مف الدستور الفرنسي لسنة  37ذلؾ لممادة 
التي أعطت الحؽ لمسمطة التنفيذية بإصدار الموائح ليست تطبيقا أو تنفيذا لقواعد قائمة، بؿ ىي لوائح مستقمة ومنشئة 

الذي أعطى لرئيس الجميورية  : أنو نفس التوجو بالنسبة لممشرع الدستوري الجزائريويرى الباحثلقواعد قانونية جديدة 
صؼ بأنيا مستقمة ألنيا ال تستند إلى أي قانوف وىي تتعمؽ بكؿ المسائؿ بمقتضى سمطتو التنظيمية إصدار لوائح تو 

 . 1996مف الدستور الحالي لسنة  126و  125التي يعيدىا المشرع إلى البرلماف انظر المواد 
 . 15ص  سابؽ،مرجع ، الكتاب األوؿ اإلدارة،رقابة القضاء عمى أعماؿ  ،د. محمد محمد بدراف  (2)
 . 20ص  سابؽ،مرجع  ،القضاء اإلداري خضر،هلل د. طارؽ فتح ا (3)
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 ،(2)وىما المذاف التؼ حوليما غالبية الفقو وتبنتيما أحكاـ القضاء (1)ومصر والجزائر
فيما كما يقوؿ الفقو، مكمبلف لبعضيما البعض وال يتعارضاف، فيكوف عمى اإلدارة التزاـ 

عماؿ ما تخالؼ بو سمبي مقتضاه عدـ الخروج عمى أحكاـ القانوف فبل تصدر مف األ
أعماؿ  استنادصريح القانوف أو روحو، كما تمتـز اإلدارة بالتزاـ آخر إيجابي مقتضاه 

اإلدارة إلحكاـ مف القانوف تجيزه سواء كانت ىذه األحكاـ متمثمة في قاعدة مكتوبة أـ 
 . (3)قاعدة عرفية أـ مبدأ قانونيًا عاماً 

مدلوؿ ىذا الرأي ألنو ييدد حقوؽ األفراد عدـ جواز المبالغة في تطبيؽ ويرى الباحث: 
 عند عدـ وضوح القواعد القانونية.وحرياتيـ خاصة 

 المطمب الثاني
 مصادر المشروعية و تدرجيا.

بينا في المطمب السابؽ أف مبدأ المشروعية بالنسبة لمسمطة اإلدارية يعني احتراـ  
د القانونية التي يتكوف منيا أي الخضوع لكافة القواع ،(4)أحكاـ القانوف بمعناه الواسع

                                                           
 1988يوليو  4المؤرخ في  131-88عف المرسـو رقـ  04وىذا ما أكد عميو المشرع الجزائري في نص المادة  (1)

 . 4رقـاليامش  15ص الرسالةأنظر ىذه  ،سابؽمرجع  ،الذي ينظـ العبلقات بيف اإلدارة والمواطف
اإلدارية البد أف ذي تصدره السمطة ...أف صحة القرار اإلداري ال"الجزائري حيث أكد : وىو ما تبناه مجمس الدولة (2)

يستند في ذلؾ إلى قاعدة قانونية وبالتالي فاتخاذ مثؿ ىذا القرار ال يكوف إال حسب النصوص القانونية التي تحدد ىذه 
ال يعد خروجًا عف مبدأ المشروعي أنظر  "،ة وىذا ما تجسد في دعوى الحاؿالصبلحيات وتقبؿ اإلجراءات لتجسيدىا وا 

 .240ص 2006سنة  08مجمة مجمس الدولة العدد رقـ، 2006فبراير  14 بتاريخ 27544رقـ  هقرار 
  ،د. أنور أحمد رسبلف وما بعدىا. 22ص  سابؽ مرجعاإلداري القضاء  ،د. محمد محمود حافظ راجع في ذلك : (3)

مبدأ ،اإلداري القضاء شيحاإبراىيـ عبد العزيز  د.وما بعدىا.  26صف مرجع سابق، الوسيط في القضاء اإلداري
 . 13ص 2001سنة  لمطباعة،دار أبو العـز  ،والية القضاء اإلداري اإلداري،تنظيـ القضاء  المشروعية،

. د. كماؿ 22.21مرجع سابؽ ص  ،قضاء اإللغاء ،الكتاب األوؿ  ،د. سميماف محمد الطماوي  يراجع في ذلك : (4)
 ،وما بعدىا. د. مصطفى أبو زيد فيمي 71ص  سابؽ،مرجع  ،الرقابة القضائية اإلدارة،الرقابة عمى أعماؿ  يمو،ل

القضاء ، . د. فؤاد العطار119ص 1959الطبعة األولى سنة ،دار المعارؼ بمصر ،ومجمس الدولة ،القضاء اإلداري
 ،الجرؼ طعيمو. د. 23مرجع سابؽ ص ،ريالقضاء اإلدا حافظ،محمود محمد . . د31ص ،مرجع سابؽ ،اإلداري

دعوى  ،بوضياؼ د. عماروما بعدىا.  49مرجع سابؽ ص مبدأ المشروعية وضوابط خضوع اإلدارة العامة لمقانوف
. د. محمد 17ص 2009سنة  الطبعة األولى ،اإللغاء في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية جسور لمنشر والتوزيع 

 .09ص  2009دار العمـو لمنشر و التوزيع طبعة سنة  ،المنازعات اإلدارية الوسيط في بعمي،الصغير 
- Rivero(J). Droit administrative. op.cit. p80 et s       ويراجع كذلك                                    :  
- Delaubadere (A), Traité de droit administratif, T1  LEJD Paris 1984.p595 et,s …(=) 
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النظاـ القانوني، أيًا كاف مصدر ىذه القواعد مف ناحية وبغض النظر كذلؾ عف وضعيا 
كانت صادرة عف السمطة التأسيسية أفي سمـ تدرج القواعد القانونية مف ناحية ثانية سواء 

 أو السمطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية. 
احتراـ كؿ القواعد القانونية أيًا كاف شكميا أو منبعيا  وعميو فالمشروعية تتطمب

سواء وردت في المواثيؽ أو اعبلنات الحقوؽ، أو وردت في الدساتير أو وردت في 
القوانيف والموائح ويضاؼ إلى ىذه القواعد القانونية المكتوبة قواعد أخرى غير مكتوبة 

في التدرج  –ختمؼ مف حيث مرتبتيا غير أنيا ت (1)مثؿ العرؼ والمبادئ القانونية العامة
 ( .2)ر عنو "بتدرج القواعد القانونية"وقوة إلزاميا، وىو ما يعب –القانوني 

وتأسيسًا عمى ما تقدـ، سنعرض لمصادر المشروعية و تدرجيا، حيث نقسميا  
 إلى مصادر مكتوبة ومصادر غير مكتوبة باإلضافة إلى إيضاح مدى تدرجيا.

  :التاليذا المطمب إلى ثبلثة فروع عمى النحو ومف ثـ فإننا نقسـ ى
 المصادر المكتوبة. :األولالفرع                     

 المصادر غير المكتوبة. ع الثاني:الفر                     
 تدرج مصادر المشروعية. الفرع الثالث:                    

 األول الفرع                   
 مصادر المكتوبةال                

ينطبؽ وصؼ المصادر المكتوبة عمى النصوص الدستورية و المعاىدات الدولية 
 . (3)وكذلؾ القوانيف العادية باإلضافة إلى القرارات اإلدارية التنظيمية )الموائح(

 :التاليوعميو سنتناوؿ ىذه المصادر المكتوبة عمى النحو 
 اوال: الدستور.   

                                                                                                                                                                             

،إذ  "Eisenmannًا نادى بو الفقيو " أيزنماف ػػػػًا ضيقػػػػػػػي ليذه المصادر مفيومػػػػػيعطىناك رأي آخر في الفقو (=)…
وعمى ذلؾ فإف  ،وريةػػة وفقا لؤلصوؿ الدستػػػػػعيػػػعف السمطة التشري ية في القانوف الصادرػػػػػمصادر المشروع يحصر

رة في تصرفاتيا، أما الموائح لمصدر الوحيد لممشروعية، فيو وحده الذي يقيد جية اإلداالقانوف بالمعنى الشكمي، ىو ا
  .لياتعتبر مصدرًا مف مصادر المشروعية ألف اإلدارة تممؾ تعديميا، ومف ثـ ال تكوف مصدرًا لممشروعية بالنسبة  فبل

         :انظر في ىذا المعنى
-Charles Eisenmann,le droit administratif et le principe de légalité.E.D.C.E.1957,p25 et s 

 . 87ص ،مرجع سابؽ  ،وسيط القضاء اإلداري  ،د. أحمد رسبلف   (1)
 . 19ص ،مرجع سابؽ  ،الكتاب األوؿ ،رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة ،بدراف د. محمد محمد  (2)
 . 39سابؽ ص مرجع ،لقضائية ألعماؿ اإلدارةالرقابة ا ،د. بكر القباني والدكتور محمود عاطؼ البنا (3)
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 ىدات.ثانيا: المعا           
 .ثالثا: التشريع العادي)القانون(           
 .أو القرارات اإلدارية التنظيمية(رابعا: التشريع الفرعي) الموائح            

حجر األساس في بناء الدولة القانونية الحديثة، وأىـ  الدستوريمثؿ  :الدستور -اوال   
خاصة إذا ساد وترسخ في  ،(1)مقوماتيا بؿ وعبلمة ىامة عمى طريؽ تقدميا الحضاري

والجماعات والييئات ضرورة احتراـ قواعده وااللتزاـ بكافة أحكامو ومبادئو  دضمير األفرا
 . (2)حكامو عمى سائر القواعد األخرىأ ي لدى الكافة بضرورة احتراـ سموونضج الوع

عػد ويأتي الدستور عمى قمة النظاـ القانوني في الدولة، وتعتبػر قواعػده أسػمى القوا 
، أنػػػو قػػػانوف (3)القانونيػػػة وأسػػػاس المشػػػروعية فػػػي الدولػػػة الحديثػػػة، حتػػػى أف الػػػبعض يػػػرى

القػػوانيف، إذ يتضػػمف مجموعػػة القواعػػد القانونيػػة الرئيسػػية التػػي تحػػدد وضػػع الدولػػة وتبػػيف 
شكؿ الحكـ فينظـ السمطات األساسية فييا، ويحػدد اختصاصػات كػؿ سػمطة مػف سػمطاتيا 

ا، ثػػـ عبلقػػة تمػػؾ السػػمطات بػػاألفراد، ويبػػيف حقػػوقيـ وحريػػاتيـ ويوضػػح عبلقاتيػػا فيمػػا بينيػػ
 . (4)والضمانات البلزمة لتمؾ الحقوؽ والحريات

ادة يوترتيبػػػًا عمػػػى ذلػػػؾ يحتػػػؿ الدسػػػتور أوؿ مصػػػادر المشػػػروعية وأىميػػػا، ولػػػو السػػػ 
العميػػا عمػػى سػػػائر القػػوانيف، ىػػذه السػػػيادة يجػػب أف يمتزميػػػا كػػؿ مػػف الشػػػارع عنػػد إصػػػداره 

إلداريػػة عنػػػد ، ومػػف بػػاب أولػػػى تمتزميػػا السػػمطة ا(5)، والقاضػػي عنػػد تطبيقػػػو إياىػػاالقػػوانيف
إذ إف ىػػذه القيمػػة القانونيػػة لمدسػػتور ليسػػت محػػؿ خػػبلؼ فػػي الفقػػو، ممارسػػتيا لوظائفيػػا. 

                                                           
 . 57ص سابؽ، ومنحنياتيا، مرجعد. رأفت فوده، مصادر المشروعية اإلدارية  (1)
د. رمزي طو الشاعر، النظرية العامة لمقانوف الدستوري، بدوف تحديد جية النشر سنة  لمزيد من التفاصيل يراجع : (2)

                      .57عية ومنحنياتيا، المرجع ذاتو، ص . د. رأفت فوده ، مصادر المشرو 93ص 1996
    أـ القرى  دار اإلداري التنظيـ األوؿمبادئ القانوف اإلداري، الجزء  د. مدحت مجدي النيري، يراجع في ذلك : (3)

         النظـ السياسية والقانوف الدستوري، منشأة المعارؼ،  خميؿ،. د. محسف 77، ص 1995بالمنصورة سنة    
 .  452، ص 1971اإلسكندرية، الطبعة الثانية سنة    

 . 22ص  1968د. محمد كامؿ ليمو، مبدأ المشروعية والرقابة عمى أعماؿ اإلدارة دار النيضة العربية، سنة  (4)
  التي  مجموعة المبادئ القانونية 1960 أبريؿ 26بجمسة  4، 3حكـ المحكمة اإلدارية العميا في الطعنيف رقمي  (5)

بجمسة  568القضية رقـ  فيحكـ محكمة القضاء اإلداري  ، 699ص ،74العدد الثاني مبدأ رقـ  ،5س ،قررتيا   
 .1266ص ،6س ،مجموعة مجمس الدولة  ،ؽ  3لسنة  ،1952يونيو       
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باجػػات يولكػػف الخػػبلؼ نشػػب فيػػو حػػوؿ القيمػػة القانونيػػة إلعبلنػػات الحقػػوؽ ومقػػدمات و د
 عف عدة اتجاىات نميز بينيا كاآلتي :  وقد تمخض ىذا الخبلؼ (1)الدساتير

اتجاه أنكر كؿ قيمة قانونية إلعبلنات الحقوؽ ومقدمات الدساتير، واعتبرىا مجرد  -أ
فقط دوف أف تتضمف قواعد قانونية  (2)إعبلف فمسفي ومثؿ عميا وأىداؼ ليا قيمة أدبية

 ممزمة حيث انتيى ىذا الرأي إلى تجريدىا مف كؿ صفة إلزامية. 
جاه يعترؼ بالقيمة القانونية إلعبلنات الحقوؽ ومقدمات الدساتير: وأصحاب ىذا ات -ب

االتجاه اختمفوا فيما بينيـ حوؿ تحديد المرتبة التي تحتميا إعبلنات الحقوؽ ومقدمات 
 .(3)فذىب رأي إلى أف ليا قيمة أعمى مف قيمة الدستور ذاتو -1 الدساتير:
 .(4)نفس القيمة القانونية لمنصوص الدستوريةوذىب بعضيـ إلى أف ليا  -2          

                                                           
األغمب األعـ إلى  في ةتتصدر الدساتير عادة ديباجة أو مقدمة بعيدة عف المواد التي تتضمنيا ىذه الدساتير مشير  (1)

أبرز معالـ المجتمع ومبادئو وقيمو ومعتقداتو، ومف أمثمة ىذه المقدمات "مقدمة" دستور الجميورية المصرية الصادر 
، وديباجة وثيقة 1964مارس  26، ومقدمة دستور الجميورية العربية المتحدة الصادر في 1956يونيو  23في 

أكتوبر  27، وكذلؾ "ديباجة" الدستور الفرنسي الصادر في 2012ة سنة دستور الجميورية الثانية في مصر العربي
د. بكر القباني و  :ولممزيد في ذلك راجع 1958أكتوبر  04 في، و "مقدمة" الدستور الفرنسي الصادر 1946سنة 

 ى الباحث:وير وما بعدىا  39ص سابؽ مرجع األوؿالمجمد  ،الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة،د. محمود عاطؼ البنا 
الدستورية  أف الدساتير الجزائرية لـ تخرج عمى ىذه القاعدة حيث تصدرتيا "ديباجة" تتضمف بعض األحكاـ والمبادئ

الدولة، وحقوؽ وحريات المواطنيف وواجباتيـ ومف  فياليامة، كما شممت غالبًا عف اتجاىات فمسفية عف نظاـ الحكـ 
انظر في ذلؾ ديباجة  ،لكبرى لمعالـ المجتمع ومبادئو وقيمو ومعتقداتوار العاـ واالتجاىات اػػثـ فيي تضع اإلط

 (.   1292،234،7ص )، مرجع سابؽ 1976،1989،1996ة الثبلث ػػػػزائريػػاتير الجػػػػػػالدس
  وما بعدىا 89ص  ،مرجع سابؽ ،اء اإلداريػػػػػوسيط القض ،د. أنور أحمد رسبلف حول ىذه اآلراء راجع: (2)

 .44 ص     سنة الثانية،الطبعة  القاىرة، العربية،دار النيضة  اإلداري،القضاء  بطيخ،محمد  د. رمضاف  
  الجمؿ مف الفقو  يىيح د. ويتبني. وما بعدىا 26ص  سابؽ،مرجع  اإلداري،القضاء  ،د. ماجد راغب الحمو  

ف مقدمات الدساتير بوجو خاص ىذا الخصوص: "إننا أكثر ميبل ليذا الرأي ذلؾ أ فيالمصري ىذا االتجاه فيقوؿ 
تتحدث عادة عف آماؿ الشعوب وكفاحيا مف اجؿ الحصوؿ عمى دستورىا، وقد تتحدث عف الفمسفة السياسية لمدستور 

المقدمة مف  فيومبادئو العامة، ولكف األحكاـ الدستورية والقواعد الممزمة ترد في صمب الدستور نفسو، وما قد يكوف 
ية تأتي النصوص وتعبر عنيا بطريقة أكثر تحديدا عمى نحو ما ينبغي لمنصوص مبادئ وأسس فمسفية وسياس

 .30مرجع سابؽ ص  ،اء اإلداريالقض ،الجمؿ  يىد. يح :راجع الدستورية"
-Esmein (A) éléments et droit constitutionnel français et compare T1. eme éd Sirey 1921 p553 
-Carré de malberg (R) contribution à la théorie générale de l’état T2 Sirey 1922pp 578,581  

     .36ص ،سابؽمرجع  اإلداري،القضاء  العطار،د. فؤاد  (3)
 - Duguit (L),traité de droit constitutionnel T3. 2eme éd, A.L. Fe, Cie éd Paris, 1923, p    .  

  ...)=(198ص 1985دستورية القوانيف منشأة المعارؼ اإلسكندرية  الدستور ورقابة ،فيميد. مصطفى أبو زيد  (4)
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  (1)ومنيـ مف ذىب إلى المساواة بينيا وبيف التشريع العادي -3          
اتجاه بحث أصحابو داخؿ مضموف إعبلنات الحقوؽ ومقدمات الدساتير وميزوا  -ج 

 مف القواعد داخؿ مضمونيا:   (2)بيف نوعيف
وتوجييات عامة وبرامج عمؿ يراد إدراكيا قواعد تنطوي عمى مجرد مبادئ فمسفية  -1

سمطات وبالتالي ال تأتي في وضعية قاعدة قانونية قابمة لمتطبيؽ المباشر وال تعد ممزمة ل
 الدولة.

. المباشر لمتطبيؽ وقابمة الدقيؽ، الفني بالمعنى قانونية أحكاـ بشكؿ صيغت قواعد -2
 تحديد في اختمفوا الرأي بيذا لقائميفا أف بيد ،إلزامية وقوة قانونية قيمة ثـ مف ليا فتكوف
 :التالي النحو عمى آراء عدة إلى القواعد تمؾ تحتميا التي المرتبة

لمقواعد الواضحة المعالـ والقابمة لمتطبيؽ المباشر قيمة النصوص الدستورية بؿ وقوة  -أ
     إلزاميا وذلؾ تطبيقا لقاعدة ) ال اجتياد مع النص(

 .     القواعد مرتبة أعمى مف مرتبة النصوص الدستورية ذاتياىناؾ مف يرى أف ليذه  -ب
و يقصر البعض التمييز السابؽ عمى إعبلنات الحقوؽ وحدىا، أما مقدمة الدساتير  -ج

 .    فيجعؿ ليا قوة الدستور نفسو

                                                                                                                                                                             

- Delaubadere(A), traité de droits administratif 8eme éd T.1.L, E.D,J. Paris, 1980 p25)=(...  
André Hauriou. Droit constitutionnel et  institutions politiques.1975 p211 et s     -                                         

  .685,688ص  1913نوف العاـ الفرنسية عاـ مجمة القا ,مقالو عف القيمة القانونية إلعبلنات الحقوؽ يف جيز (1)
- Jéze (G),Valeur juridique des déclarations des droits et des garanties des droits,R.D.P1913, 
pp,   ,   .  

 . 23ص ذاتو،المرجع  ،الكتاب األوؿ ،رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة ف،بدراد. محمد محمد  (2)
    -Burdeau(G),droit constitutionnel et institutions politique,   eme éd,L,g,d.j,paris    pp77,78   

ير بعمي  "أف الصغ محمدويرى األستاذ الدكتور  .92د. انور أحمد رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ، ص
الرأي الراجح يقـو عمى التمييز بيف "المبادئ واألحكاـ القانونية، التي تتضمنيا تمؾ المقدمة، حيث ال تختمؼ مف 
الناحية القانونية عف باقي أحكاـ )مواد( الدستور وبالتالي يجب عمى السمطات العامة ومنيا السمطة التنفيذية ضرورة 

وما تتضمنو مف توجييات وأبعاد فمسفية كمجرد إرشادات لممشرع فيما يسنو مف قوانيف  االلتزاـ بيا تحت رقابة القضاء،
 .10حيث تختمؼ طبيعتيا عف األولى"، الوسيط في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ، ص

 .29د. محمد محمود حافظ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
" حيث يرى أف مقدمات الدساتير  31ص و المرجع ذات ،التعاقدية مسؤولية الدولة عف اعماليا،رمزي طو الشاعر.د    

تختمؼ عف إعبلنات الحقوؽ في أنيا وثيقة ليست منفصمة عف الدستور، بؿ أنيا جزء متصؿ بو، مرت بذات المراحؿ 
قراره ، ولذلؾ فإف المنطؽ يقضى بأف يكوف ليذه المقدمات قوة الدستور ذاتو،  .)=(..التي مر بيا وضع الدستور وا 
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مكانة  -في الوقت الحاضر -تحتؿ المعاىدات و االتفاقيات الدولية  :المعاىدات -ثانيا
در القانوف الدولي و الداخمي لمدوؿ عمى وجو الخصوص، و ذلؾ لما ىامة بيف مصا

تحتاجو الدوؿ مف أوجو التعاوف المتزايد فيما بينيا، خاصة و أف تطور التنمية في كؿ دولة 
 والدوؿ و بالتالي تنشئ المعاىدات أصبح يعتمد عمى معاونة و مساعدة غيرىا مف 

اقدة حقوقًا، و تفرض عمييا التزامات، و لكي تفي االتفاقيات الدولية فيما بيف الدوؿ المتع
ىذه الدوؿ بالتزاماتيا يتطمب األمر منيا تحديد قوة المعاىدة بالنسبة لقوانينيا الداخمية لكي 
تصبح مصدرا مف مصادر المشروعية داخؿ الدولة. و بعض الدوؿ تحدد قوة المعاىدات 

     كفرنسا التي يقضي دستورىا،     في دساتيرىا و ىو ما يعرؼ بنظرية االندماج الذاتي
المقررة  بأف لممعاىدات و االتفاقيات الدولية المصادؽ عمييا قيمة قانونية أعمى مف تمؾ

االتفاقات و  النظاـ الجزائري منحى النظاـ الفرنسي، فاعتبرا نح لمقانوف العادي، وقد
البرلماف جزءا مف النظاـ المعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس الجميورية بعد موافقة غرفتي 

و نتيجة لسمو المعاىدة عمى التشريع العادي  ،    القانوني لمدولة مع سموىا عمى القوانيف

                                                                                                                                                                             

والدستور المصري الصادر في  1958وىو ما أكده الفقياء بالنسبة لمقدمة الدستور الفرنسي الصادر في سنة )=(... 
 و ما أخذ بو المجمس الدستوري الفرنسي". 1956سنة 
 .930ص  1980د. عبد العزيز محمد سرحاف، القانوف الدولي،  دار النيضة العربية، القاىرة طبعة سنة     
عمى ما يمي "يكوف لممعاىدات أو االتفاقات التي تـ التصديؽ  1958مف الدستور الفرنسي لسنة  55نص المادة ت    
الموافقة عمييا قانونا، قوة تفوؽ قوة القوانيف، شريطة أف يطبؽ الطرؼ اآلخر ىذه المعاىدة أو ىذا االتفاؽ." و  أو

رنسي في حالة التعارض بيف المعاىدة و القانوف قاعدة  أف بالرغـ مف ىذا النص الدستوري فقد طبؽ مجمس الدولة الف
بتغميب معاىدة السوؽ األوربية  20/10/1989، حيث قضى في حكـ شيير في 1989البلحؽ ينسخ السابؽ حتى 

المتعمؽ بانتخاب ممثمي فرنسا في  07/07/1977عمى قانوف صدر في 25/03/1957المشتركة المبرمة في 
حتى تمؾ الصادرة  -ذ ذلؾ التاريخ يقبؿ مجمس الدولة مراقبة مدى توافؽ أعماؿ اإلدارة و القوانيفالبرلماف األوربي، فمن

مف الدستور.عمى أنيا تعطيو ضمنيا الحؽ في  55مع المعاىدات الدولية، عمى أنو يفسر المادة  - بعد المعاىدة
وف مجمس الدولة قد أقر بسمو المعاىدة عمى استبعاد تطبيؽ القوانيف التي ال تتفؽ مع المعاىدات الدولية و بذلؾ يك

التشريع حتى في الحالة التي يكوف فييا التشريع الحقا عمييا.راجع في ذلؾ: د. رجب محمود أحمد القضاء اإلداري، 
  C.E 20 Octobre 1989, Nicol, Rec. p190 concl. Frydman voir -   :  و راجع أيضا34مرجع سابؽ ص 

aussi: GAJA, p743et s Marceau(L) et autres DALLOZ   ème éd 2009 arrêt n 93 p 656 et s 
 714ص 93قرار رقـ وآخروف  مارسوالقرارات الكبرى في القضاء اإلداري  Nicolقضية 1989    20الدولة مجمس

  714بيروت ص  2009ترجمة المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشرو التوزيع الطبعة األولى 
في ىذا الصدد عمى ما يمي:  2008و المعدؿ سنة  1996مف الدستور الجزائري الحالي لسنة  132ة تنص الماد    

 "المعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس الجميورية، حسب الشروط المنصوص عمييا في الدستور، تسمو عمى القانوف".
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في النظاـ  الفرنسي و الجزائري، يجب عمى السمطة التشريعية حينما تسف قانونا أف تراعي 
 عدـ مخالفتو لممعاىدات التي أبرمتيا الدولة.

إذا  ،    ر أف لممعاىدات و االتفاقيات الدولية نفس قوة القانوفأما الدستور المصري فيقر 
القضاء يمكنو أف استوفت ىذه االتفاقيات و المعاىدات مراحميا الدستورية ومف ىنا فإف 

     يراقب مشروعية قرار إداري تضمف انتياكا لحكـ أو أحكاـ وردت في معاىدة دولية
بالتشريع كمصدر لممشروعية مجموعة القواعد يقصد : التشريع العادي "القانون" -ثالثا

    التي تضعيا السمطة صاحبة االختصاص في مباشرة وظيفة التشريع، طبقًا لمقواعد 
 .    و األشكاؿ و اإلجراءات التي يحددىا الدستور

 و يشمؿ اصطبلح القانوف أو التشريع كمصدر لممشروعية ما يمي:
سواء سمي مجمس شعب أـ برلماف أو جمعية القوانيف الصادرة مف المجمس النيابي،  .1

 عمومية.
متى     القوانيف التي تصدرىا إحدى السمطات و لو لـ تكف مختصة أصبًل بالتشريع .2

 ،بنص الدستور تشريعيا خولت اختصاصاً 
السمطة التنفيذية أو سمطة أخرى حؽ إصدار القوانيف إذا دعت  فقد يعطي الدستور

 .   الضرورة لذلؾ
                                                           

لجميورية يبـر معاىدات و يبمغيا بقوليا"رئيس ا 1971سبتمبر 11مف الدستورالمصري الصادرفي151تنص المادة     
مجمس الشعب مشفوعة بما يناسب مف البياف و تكوف ليا قوة القانوف بعد إبراميا والتصديؽ عمييا و نشرىا باألوضاع 
المقررة عمى أف معاىدات الصمح والتحالؼ والتجارة و المبلحة و جميع المعاىدات التي يترتب عمييا تعديؿ في 

 تحمؿ خزانة الدولة شيئا مف النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجمس الشعب عمييا."أراضي الدولة أوالتي 
 .10ص 1991د. صبلح الديف فوزي، المبادئ العامة لمقانوف اإلداري، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية    
 .24مرجع سابؽ، ص د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، الكتاب األوؿ،     
يثور التساؤؿ عف مجاؿ القانوف، و بمعنى آخر ىؿ تممؾ السمطة التشريعية إصدار تشريعات في كؿ المجاالت؟      

القاعدة العامة في ىذا الشأف، ىي أف السمطة التشريعية ىي التي يمكف ليا أف تشرع في كؿ المجاالت وفقًا ألحكاـ 
و إلغاًءا،ىو الوظيفة األساسية لمسمطة التشريعية وىي تنفرد بيذه الوظيفة إاّل إذا  الدستور،فالتشريع، وضعًا و تعديبلً 

نص الدستور عمى غير ذلؾ في حاالت قميمة و بشروط معينة. فالقاعدة التقميدية ىي أف القانوف ىو األصؿ العاـ 
: د. أنور أحمد رسبلف، وسيط لمتشريع و يجوز استثناء، و بضوابط معينة التشريع بواسطة البلئحة. راجع في ذلؾ

 .99القضاء اإلداري،مرجع  سابؽ ص 
        الذي نص عمى أف يتولى مجمس الوزراء في 1952ديسمبر 10في اإلعبلف الدستوري الصادر:مثال ذلك     
 الجميورية  التي خولت رئيس 1971لسنةعف دستور جميورية مصر العربػػية 108المادة  مصرالسمطة التشريعية و  
 ...)=(أف وبناًء عمى تفويض مف مجمس الشعب بأغمبية ثمثي أعضاءه عند الضرورة و في األحواؿ االستثنائية  
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صاص بالتشريع في القانوف المصري مجمس الشعب حيث ال يمارس االخت 
عمى أف لمسمطة التشريعية في  (1)يمارس مجمس الشورى اختصاصًا ممزمًا في ىذا الشأف

مصر اختصاصًا عامًا في التشريع فيمكف ليا أف تتناوؿ أي موضوع بالتنظيـ عف طريؽ 
فرنسا فعكس ذلؾ فبعد أف  قانوف طالما أف رائدىا في ذلؾ ىو المصمحة العامة، أما في

كاف إصدار التشريعات مف اختصاص الجمعية الوطنية وحدىا، إال أنو بعد صدور 
غدا ىذا االختصاص ىو االستثناء و محددا  1958دستور الجميورية الخامسة سنة 

عمى سبيؿ الحصرو األصؿ أف تكوف الحكومة صاحبة االختصاص األصيؿ بالتشريع 
أف يشرع في غيرما تحدد لو مف موضوعات، والتي ورد معظميا بحيث ال يمكف لمبرلماف 

أما بقية الموضوعات فإنيا تدخؿ في اختصاص السمطة ،مف الدستور 34المادة  في نص
فأصبح مجاؿ   (2)حيث تتولى اإلدارة تنظيميا بواسطة ما تصدره مف لوائح ةيالبلئح

د تابعت الجزائر الدستور و ق،  (3)البلئحة ىو األصؿ و مجاؿ القانوف ىو االستثناء
و دستور  1976فقررت دساتيرىا المتعاقبة )دستور سنة      الفرنسي في ىذا الشأف

                                                                                                                                                                             

عف  والصادر 2011يناير  25يصدر قرارات ليا قوة القانوف...( و كذلؾ اإلعبلف الدستوري الذي أعقب ثورة )=(... 
الذي خوؿ المجمس األعمى لمقوات المسمحة تولي  2011مارس  23المجمس األعمى لمقوات المسمحة المصرية بتاريخ 

مف ىذا اإلعبلف. و يمحؽ بالتشريع بالمعنى السابؽ ما أجازه  الدستور الجزائري  56سمطة التشريع بموجب المادة 
عمى صبلحية  124لرئيس الجميورية أف يشرع بأوامر حيث نصت المادة  2008و المعدؿ سنة  1996الصادر عاـ 
ميورية أف يشرع بأوامر في حالة شغور المجمس الشعبي الوطني، أو بيف دورتي البرلماف و يعرض رئيس " لرئيس الج

دورة لو لتوافؽ عمييا، تعد الغيًة األوامر التي  الجميورية النصوص التي اتخذىا عمى كؿ غرفة مف البرلماف في أوؿ
ية أف يشرع بأوامر في حالة الضرورة االستثنائية إذا المادة لرئيس الجميور  ال يوافؽ عمييا البرلماف، كما أجازت نفس

 كانت الببلد ميددة بخطر داىـ يوشؾ أف يصيب مؤسساتيا الدستورية، أو استقبلليا أو سبلمة ترابيا...(

     المبادئ الدستورية العامة و تطبيقاتيا في ، الكتاب األوؿ ،القانوف الدستوري ،د. فتحي فكري:  أنظر في ذلك (1)
 و ما بعدىا. 50 ، ص    دار النيضة العربية سنة  ،مصر

 .36ص ،1982منشأة المعارؼ اإلسكندرية طبعة  ،الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة  ،د. سامي جماؿ الديف (2)
                             André Hauriou, Droit constitutionnel et Institutions politiques Paris     p364 -:   راجع في ذلك (3)

                          - Vedel (G), Droit administratif presses universitaire de France paris1972p34  
مف دستور  115المادة .1320، 1319سابؽ ص  مرجع 1976مف دستور  151المادة  :راجع في ذلك أيضاً  

) ونفس المادة  27، 26، 25مرجع سابؽ ص  1996مف دستور  122المادة  .250، 249مرجع سابؽ ص 1989
 (.2008بالنسبة لمتعديؿ الدستوري لسنة 
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ذات القاعدة مع اختبلؼ في  2008و المعدؿ سنة  1996و الدستور الحالي لسنة  1989
 مراعاة لؤلوضاع الخاصة بالجزائر.     التفاصيؿ

ف القوؿ مف أف ىناؾ نوع آخر مف القوانيف عمى أف التشريع عمى ىذا النحو ال يمنع م
ظير منذ وقت ليس ببعيد تسنو السمطة التشريعية وفقًا إلجراءات خاصة يطمؽ عمييا 

الجزائر بالقوانيف العضوية إذ أف و      و تسمى في كؿ مف فرنسا     ""القوانيف األساسية
بواسطة أعماؿ أدنى  كؿ دستور، حتى لو لـ يكف غامضًا فإنو دائمًا بحاجة إلى تفسير

 منو تضع تفصيبلتو و ىذا ىو دور القوانيف العضوية.
بما مؤداه أف الوثيقة الدستورية ميما طالت و حوت مف قواعد و أحكاـ تفصيمية  

مف ، جميع القواعد الخاصة بتنظيميا تظؿ عاجزة عف احتواء جميع المسائؿ و عف إيراد
ة و أكثر دقة و انضباط في تنظيماتيا ثـ ضرورة وجود أعماؿ أخرى تكوف أكثر مرون

 و تختمؼ القوانيف العضوية عف التشريعات العادية مف ناحيتيف:     إلى جانبيا
مف ناحية الموضوعات التي تتناوليا )حيث تتعمؽ بالموضوعات المتصمة بنظاـ  -1

 الحكـ مف الناحية السياسية، أو الموضوعات ذات الصمة بالقانوف الدستوري(. 
 ة اإلجراءات البلزمة إلنشاء و تعديؿ ىذه القوانيف.مف ناحي  -2

                                                           
يمارس سمطة التشريع في الجزائر برلماف، يتكوف مف غرفتيف و ىما: المجمس الشعبي الوطني، و مجمس األمة       

ما تضعو ىذه السمطة مف و تكريسا لمبدأ المشروعية، يجب عمى اإلدارة العامة، في مختمؼ مستوياتيا أف تمتـز ب
مطابقة لمدستور، حيث  قوانيف في المجاالت التي يخوليا إياه الدستور" االختصاص القانوف" و أف تكوف ىذه القوانيف

د. محمد الصغير بعمي ،الوجيز في المنازعات  راجع:يمارس المجمس الدستوري الرقابة الدستورية عمى القوانيف. 
مف الدستور الحالي عمى ما يمي: "يمارس الّسمطة الّتشريعّية برلماف  98ص المادة . تن11اإلدارية، مرجع سابؽ ص

 يتكّوف مف غرفتيف و ىما مجمس الّشعبي الوطني و مجمس األمة، ولو السّيادة في إعداد القانوف و الّتصويت عميو."
تورية و يمـز لوصؼ قانوف و تسمى في مصر "القوانيف المكممة لمدستور و تكوف ليا نفس قيمة النصوص الدس    

بأنو مكمؿ لمدستور أف يتعمؽ بمسألة معينة يكوف تنظيميا أصبًل بقانوف و أف يتصؿ بقاعدة مف طبيعة دستورية 
باإلضافة إلى أخذ رأي مجمس الشورى قبؿ تقديميا إلى مجمس الشعب، و نظاـ القوانيف المكممة لمدستور استحدث بعد 

قريب مف ىذا النظاـ في القانوف الفرنسي ما يعرؼ بالقوانيف العضوية و التي  و 1980التعديؿ الدستوري لعاـ 
تصدرىا السمطة التشريعية و يمـز عرضيا عمى المجمس الدستوري قبؿ إقرار السمطة التشريعية ليا" يراجع :د. رجب 

 .32محمود أحمد، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص 
( 2009السارية المفعوؿ منذ أوؿ مارس (79و المعدلة بالمادة  1958لسنة مف دستور فرنسا  46فقد بينت المادة     

 إجراءات و شروط إصدار القوانيف األساسية.
د. دعاء الصاوي يوسؼ ، القوانيف األساسية و عبلقتيا بالسمطة و الحريات "دراسة مقارنة" رسالة مقدمة لمحصوؿ     

 .6ص  2007عمى درجة دكتوراه في الحقوؽ ، جامعة القاىرة 
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ىذا و لما كانت السمطة التشريعية في الجزائر مختصة بوضع القوانيف العادية في 
المجاالت التي يخوليا إياه الدستور فإنيا تمارس نفس االختصاص بالنسبة لمقوانيف 

مرتبطة  ذات أىمية كبيرةبمجاالت حساسة  تتعمؽ،     العضوية، إذ أف القوانيف العضوية
، و تنظيـ السمطات العامة، و الحياة السياسية، و األحزاب، و قوانيف باألمف الوطني

 المالية، و اإلعبلـ، و التنظيـ القضائي.
 و تتميز القوانين العضوية عن القوانين األخرى بما يمي:

س األمة أعضاء مجم 4/3أغمبية مف حيث المصادقة عمى القوانيف العضوية يتطمب  -1
بينما يصادؽ عمييا المجمس الشعبي الوطني باألغمبية المطمقة فقط، كما ىو الحاؿ 

 بالنسبة لمقوانيف العادية.
يستمـز إبداء الرأي في المجمس الدستوري حوؿ مدى مطابقتيا لمدستور قبؿ  -2

صدورىا، في حيف أف ىذا الرأي غير ضروري بالنسبة لمقوانيف العادية، و يتمتع بحؽ 
ر المجمس الدستوري، كبل مف رئيس الجميورية و رئيس المجمس الشعبي الوطني إخطا

 -بعد الدستور و المعاىدات -يعتبر التشريع المصدر التاليو  و رئيس مجمس األمة.
 رئيسية اليامة ذو التطبيؽ الواسعلمبدأ المشروعية، حيث يعد القانوف أحد المصادر ال

اإلدارية عمى وجو الخصوص، فحاالت عدـ  الذي تقاس عمى أساسو شرعية األعماؿ
مف حاالت عدـ  –مف واقع دراسة أحكاـ القضاء –المشروعية اإلدارية أكثر تطبيقا

           لما يشكمو القانوف مف ىمزة وصؿ بيف الدستور وذلؾ دستورية أعماؿ اإلدارة،
و لكف في الغالب  إذ قمما يخاطب الدستور بأوامر مباشرة اإلدارة العامة، ،    و اإلدارة

          األعـ يخاطبيا مف خبلؿ العمؿ التشريعي المحدد لكيفية تطبيؽ النص الدستوري
مف الدساتير، ففي الدستور المصري ىناؾ الكثير مف المواد  ةو يؤكد ذلؾ نصوص كثير 

وفقا لمقانوف . 14ـ في األحواؿ التي يحددىا القانوف" التي تذكر عبارات
                                                           

عمى ما يمي: "إضافة إلى  26، مرجع سابؽ ص 2008مف الدستور الحالي المعدؿ سنة  123تنص المادة     
 لمقوانيف العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلماف بقوانيف عضوية في المجاالت التالية:المجاالت المخصصة 

القانوف المتعمؽ  -وف المتعمؽ باألحزاب السياسية.القان -نظاـ االنتخابات -تنظيـ السمطات العمومية و عمميا. -
القانوف المتعمؽ باألمف  –القانوف المتعمؽ بقوانيف المالية  -باإلعبلـ. القانوف األساسي لمقضاء و التنظيـ القضائي. 

مجمس  أعضاء 4/3الوطني. و تتـ المصادقة عمى القانوف العضوي باألغمبية المطمقة لمنواب و بأغمبية ثبلثة أرباع 
 األمة، و يخضع القانوف العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور مف طرؼ المجمس الدستوري قبؿ صدوره."

 وما بعدىا. 74رأفت فوده، مصادر المشروعية اإلدارية و منحنياتيا، مرجع سابؽ ص     
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 ـ "القانوفيكفؿ القانوف أو يعّيف " وعبارة  ،الخ ...61،...15،17،26،27،33،34،41،43ـ
    رلمجزائ –كما تضمف الدستور الحالي (    ...الخ26،31،37،41،52،56،88،115،117

يحددىا القانوف " في فكثير مف مواده مثؿ تمؾ العبارات، فعمى سبيؿ المثاؿ وردة عبارة 
، 48،51،53،55،71،89،92، 5،17،18،19،30،43،47)المواد  "أو محددة في القانوف

101،108،112،115،146،153،155،157،158) 
 20،37في إطار القانوف المواد " و عبارة ( 18،67،68المواد  "طبقا لمقانوف" عبارة و  

وغيرىا مف العبارات التي تؤكد  (64و 40)المواد  "بمقتضى القانوف" وعبارة   "57،138
 اس الذي يقوـ عميو عمؿ اإلدارة عمى وجو الخصوص، و كافةأف القانوف يمثؿ األس

كما أف لتمؾ العبارات ما يماثميا في الدساتير  أعماؿ و سمطات الدولة بشكؿ عاـ،
 .     العربية األخرى

و تطبيقا لذلؾ يتعيف عمى اإلدارة أف تباشر أعماليا وفقًا لما تقضي بو القوانيف  
لمشروعية، و يحؽ بالتالي لمقضاء اإلداري أف يمغي حتى ال تتسـ ىذه األعماؿ بعدـ ا

 ، أو بيما معًا.   العمؿ المخالؼ لمقانوف أو أف يعوض عف األضرار الناجمة عنو
 :قد يطمق عمييا أحيانًا التشريعات الفرعية أو القرارات التنظيمية( و) الموائح -رابعا  

، و تصدر مف فيي قرارات إدارية تتضمف قواعد عامة مجردة، غير شخصية
السمطة التنفيذية باعتبار ذلؾ مف اختصاصاتيا اليامة إلدارة و تسيير المرافؽ العامة بؿ 
و حفظ النظاـ العاـ في الدولة، و ضمانًا لتنفيذ القوانيف فييا، كما يعد صدورىا مساىمة 

                                                           
 ا.وما بعدى 75رأفت فوده، مصادر المشروعية اإلدارية و منحنياتيا، مرجع سابؽ ص     
عمى سبيؿ المثاؿ مثؿ تمؾ العبارات )وفؽ الشروط المحددة في القانوف  1958فيماثمو في الدستور الفرنسي لسنة     

( و عبارة 2)72( 1)72، 69(، 2)68، 68، 65، 64، 63(، 1)61، 57(، 2)39،51،(1)3،4،7،11،34المواد 
، 39لشروط التي ينص عمييا القانوف ( وعبارة )وفؽ ا72،73،74،(1)6،34،38،53،71،71)بموجب القانوف 

 (( و غيرىا مف العبارات.             2)72،72( و عبارة )في حدود ما يقره القانوف 66،72
د. سميماف محمد الطماوي، السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر السياسي اإلسبلمي     

أنيا متنوعة حيث  موضحا، 170ص 1979الرابعة )مزيدة و منقحة سنة "دراسة مقارنة" دار الفكر العربي الطبعة 
في االحواؿ المبينة في القانوف(، مؤكدا أف التنوع )بناء عمى قانوف(، أو)واحيانا تكتفي بقوليا صدور قانوف()تتطمب إما

صدور قانوف و الحاالت و إنما جاء مقصودًا، و ذلؾ لمتفريؽ بيف الحاالت التي تحتاج في تنظيميا إلى ،لـ يأتي عفوا
التي يكتفي عند تنظيميا ببلئحة، و عند سماح أو إجازات النصوص ضمنا لمسمطة التنفيذية بإصدار الموائح المناسبة، 

 في الحدود، و بالشروط التي يحددىا النص.
 33د. سامي جماؿ الديف، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
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معيار تعد البلئحة عمبًل إداريًا طبقًا لم مف السمطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية، و
الشكمي المأخوذ بو فقيًا و قضاًء، في حيف أنيا مف وجية النظر الموضوعية تعد عمبل 
تشريعيًا، حيث أف طبيعة القواعد القانونية التي تتضمنيا ىي قواعد عامة مجردة و غير 

، ومف ثـ     شخصية أو فردية، تطبؽ عمى الكافة أو عمى طائفة منيـ غير محددة سمفاً 
التشريعات الفرعية أحد مصادر البناء القانوني في الدولة، و بالتالي يتعيف  تعد الموائح أو

اعتبارىا أحد مصادر مبدأ المشروعية، إال أف مرتبتيا بيف مصادر ذلؾ المبدأ تأتي 
لمتشريع العادي، أو القانوف، مع أنيا تعتبر  -مف حيث التدرج اليرمي –المرتبة التالية 

لفردية التي تصدرىا اإلدارة، و لمتمييز بيف البلئحة و القرار في درجة أعمى مف القرارات ا
الفردي يتضح أف البلئحة ىي األساس الشرعي لمقرارات الفردية، إال أف ىذه القرارات 

   األخيرة ال ترقى إلى مستوى عناصر المشروعية كما يذىب بعض الفقو 
فيي ال تخرج  

عمى الحاالت الخاصة، وتستنفذ لمقرارات التنظيمية  محصمة وتطبيقاعف كونيا 
نما  موضوعيا بمجرد تطبيقيا عكس البلئحة التي ال تستيمؾ بمجرد تطبيقيا مرة واحدة وا 

تكوف قابمة لمتطبيؽ ألكثر مف مرة، و عمى أكثر مف  حالة و حتى تكوف البلئحة ممتزمة 
اـ يجب عمى وضعييا التقّيد مف حيث الشكؿ و المضموف بأحك     بمبدأ المشروعية

القواعد القانونية التي تعموىا في الدرجة و إال غدت غير مشروعة، و في ىذا الصدد 
أكد مجمس الدولة في الجزائر عمى ىذا المدلوؿ في قرار لو بأنو )... و حيث أف صحة 
القرار اإلداري الذي تصدره السمطة اإلدارية البد أف يستند في ذلؾ الى قاعدة قانونية و 

                                                           
. د. محمد 35د. رمزي طو الشاعر، مسؤولية الدولة عف أعماليا غير التعاقدية، مرجع سابؽ ص كذلك: راجع    

د. سامي جماؿ الديف، الموائح .27الكتاب األوؿ مرجع سابؽ ص ،محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة
، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص د. رجب محمود أحمد.67اإلدارية و ضمانة الرقابة القضائية، مرجع سابؽ ص 

 70. د. اسماعيؿ البدوي، القضاء اإلداري ، الجزء األوؿ مبدأ المشروعية، مرجع سابؽ ص 35
                       Vedel(G). Droit administratif op.cit. p 396 -                                            راجع في ذلك:    

و ما بعدىا.  19ص  2007تدرج القرارات  اإلدارية و مبدأ الشرعية، دار النيضة العربية ، طبعة د. ثروت بدوي،  
 .10. ص1977د. أحمد مدحت عمي، نظرية الظروؼ االستثنائية، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ جامعة القاىرة سنة 

ي إال بنص صريح و إال كانت باطمة وال األصؿ أف القرارات التنظيمية "البلئحية" ال تسري أحكاميا عمى الماض    
أف  الثانية:أف تكوف ىذه القرارات تنفيذا لقوانيف ذات أثر رجعي.  األولى: -ترتب أثرا فيما وقع قبميا إال في حالتيف: 

حكـ محكمة  . أنظر األحكام التالية:تكوف تنفيذا ألحكاـ مجمس الدولة بإلغاء قرارات إدارية وقعت مخالفة لمقوانيف
 78. مبدأ رقـ 2ؽ ومجموعة مجمس الدولة، س 1، لسنة 10/03/1948بجمسة  96قضاء اإلداري في القضية رقـ ال

 .  2243ص  3عامًا الجزء 15ؽ، مجموعة  3لسنة  09/02/1950بجمسة  160و حكميا في القضية رقـ  44ص 
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مثؿ ىذا القرار ال يكوف إال حسب النصوص القانونية التي تحدد ىذه بالتالي فاتخاذه 
    الصبلحيات و تقبؿ اإلجراءات لتجسيدىا و إال يعد خروجًا عف مبدأ المشروعية...(

 

باعتبارىا  -الموائح أو القرارات اإلدارية التنظيمية في الواقع أنواع متعددة أنواع الموائح:
إصدارىا ففي الظروؼ العادية تصدر السمطة بحسب ظروؼ  -مصدرا لممشروعية

التنفيذية نوعيف مف الموائح ىما الموائح التنفيذية و الموائح المستقمة، حيث تيدؼ الموائح 
التنفيذية إلى التركيز عمى الجزئيات و التفصيبلت البلزمة لنفاذ األحكاـ التي يتضمنيا 

 .    عدـ الخروج عمى أي منياالقانوف مع التقيد بكؿ األحكاـ الواردة بالقانوف و 
    ي ػػػاؿ التنظيمػػػاختصاص في المج     و يخوؿ الدستور الجزائري الوزير األوؿ

الفقرة الثانية مف  125مرتبط بالقوانيف التي يصدرىا البرلماف حيث تنص المادة  و ىو
  األوؿ" رعمى أنو "يندرج تطبيؽ القوانيف في المجاؿ التنظيمي الذي يعود لموزي الدستور

مف الدستور التي تنص عمى أف "يسير  2الفقرة  85و ىو ما تشير إليو أيضا المادة 
)الوزير األوؿ( عمى تنفيذ القوانيف و التنظيمات" فيي تسند لموزير األوؿ ميمة تنفيذ 
القوانيف الصادرة عمى السمطة التشريعية، إضافة لمتنظيمات )المراسيـ الرئاسية( الصادرة 

  ، و يتـ ذلؾ بموجب مراسيـ تسمى "بالمراسيـ التنفيذية"     رئيس الجميورية عنو و عف
بقوليا "يوقع )الوزير األوؿ( المراسيـ التنفيذية،  3الفقرة  85و ىذا ما نصت عميو المادة 

 بعد موافقة رئيس الجميورية عمى ذلؾ".
ا التنفيذي تعد : أنو يرجع ىذا االختصاص لمحكومة ألنيا و بحكـ موقعيو يرى الباحث

ة بما يحتاجو تنفيذ أي قانوف مف جزئيات دقيقة ىذا مف جية و مف جية أخرى ينعمى ب
ال يكوف  85أف توقيع الوزير األوؿ لممراسيـ التنفيذية بموجب الفقرة الثالثة مف المادة 

                                                           
 و ما بعدىا. 238ص  2006سنة  08مجمة مجمس الدولة العدد  1996فبراير14بتاريخ  027544قراره رقـ     
 .27د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة الكتاب األوؿ مرجع سابؽ ص     
 08/19تـ استبداؿ وظيفة رئيس الحكومة "بػ: وظيفة الوزير األوؿ" بموجب التعديؿ الدستوري طبقًا لمقانوف رقـ     

. لقد قمص ىذا التعديؿ الدستوري 2008نوفمبر  16مؤرخة في ال 63)ج، ر( العدد  2008نوفمبر  15المؤرخ في 
في تعديبلتو خبلؿ السبعينات مف  1976مف صبلحيات رئيس الحكومة )الوزير األوؿ(، مقتربًا بذلؾ مف دستور 

تنص  1979يوليو 07المؤرخ في  79/06منو المعدلة بموجب القانوف رقـ  113القرف الماضي، حيث كانت المادة 
أتي "يعيف رئيس الجميورية أعضاء الحكومة، يمكف لرئيس الجميورية أف يعيف وزيرًا أوؿ". راجع في ذلؾ د. عمى ما ي

 .2اليامش رقـ  13محمد الصغير بعمي ، الوسيط في المنازعات اإلدارية،  مرجع سابؽ ص 
.14د. محمد الصغير بعمي الوسيط في المنازعات اإلدارية المرجع ذاتو ص      
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نافذا إال بعد موافقة رئيس الجميورية عمى ذلؾ، يجعؿ مف الوزيراألوؿ في تبعية واضحة 
 .(مخطط العمؿ)أو الموضوعية(مف الناحية العضوية )التعييف الجميورية سوآءائيس لر 

قد أقّر لمحكومة بحؽ  1958أما في فرنسا فإف دستور الجميورية الخامسة لسنة 
و التي  التي تتضمف القواعد التفصيمية البلزمة لتنفيذ القانوف  (1)إصدار الموائح التنفيذية

ال يترتب عمييا تعديؿ أو  عمى مجرد إيراد األحكاـ التييتوقؼ مجاؿ التشريع فييا 
في  –يا مف قبؿ تعطيؿ لمقانوف الذي تضعو موِضع التنفيذ و ىذا الحؽ كاف ثابتًا ل

في إصدار  -دستور الجميورية الثالثة و دستور الجميورية الرابعة الدساتير السابقة
 .(2)الموائح التقميدية

معقود لرئيس  (3)بإصدار الموائح التنفيذية أما بالنسبة لمصر فإف االختصاص
بشرط أال يقوـ القانوف بتحديد جية  1971األصؿ حسب دستور سنة الجميورية في 

أخرى تختص بإصدار الئحتو التنفيذية، و يجوز لرئيس الجميورية تفويض غيره في ىذا 
ئحتو االختصاص، أما إذا قاـ القانوف بتحديد شخص أو ىيئة معينة تختص بإصدار ال

التنفيذية، فإف ىذا الشخص أو تمؾ الييئة تختص دوف غيرىا بذلؾ، بمعنى أنو ال يجوز 
 . (4)التفويض في ىذه الحالة حتى و لو كانت تمؾ الجية ىي رئيس الجميورية بذاتو 

وعمى العكس مف ذلؾ فإف الموائح المستقمة ال ترتبط بقانوف معيف و إنما يستيدؼ 
 نة لـ ينظميا القانوف.صدورىا تنظيـ مسألة معي

و إذا كانت الموائح التنفيذية تشريعًا ثانويًا ،لصدورىا استنادًا إلى تشريع قائـ، فإف 
الموائح المستقمة تعد بمثابة تشريع أصيؿ، لما تتضمنو مف أحكاـ مبتدئة دوف أف تكوف 

ط اإلداري )أو ، و مثاليا لوائح تنظيـ المرافؽ العامة، و لوائح الضب(5)مستندة لتشريع قائـ

                                                           
       ىو يدير الوزير األوؿ عمؿ الحكومة، و عمى ما يمي " 1958مف الدستور الفرنسي لسنة  21المادة تنص  (1)

 مسؤوؿ عف الدفاع الوطني، و يتولى تنفيذ القوانيف، و يمارس السمطة التنظيمية..."    
 .76سابؽ ص القضاء اإلداري مرجع  ،د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا (2)
 ذعمى ما يمي "يصدر رئيس الجميورية الموائح البلزمة لتنفي 1971مف الدستور المصري لسنة  144تنص المادة  (3)

    القوانيف بما ليس فيو تعديؿ أو تعطيؿ ليا أو إعفاء مف تنفيذىا و لو أف يفوض غيره في إصدارىا و يجوز أف    
 القانوف مف يصدر القرارات البلزمة لتنفيذه(. يعيف    

 .47سابؽ ص مرجع ، اإلداري اإلدارة، القضاءالرقابة عمى أعماؿ  ،ؿ الديفامد. سامي ج  (4)
     ،الطبعة الثالثة دار الفكر العربي" دراسة مقارنة" النظرية العامة لمقرارات اإلدارية. ،د. سميماف محمد الطماوي (5)

 . 120سابؽ ص  وسيط القضاء اإلداري مرجع ،و د. أنور أحمد رسبلف 487ص  1966القاىرة سنة    
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لوائح البوليس( التي تصدر بقصد المحافظة عمى النظاـ العاـ بمدلوالتو الثبلثة التقميدية 
 و ىي األمف العاـ و الصحة العامة  و السكينة العامة.

( مف الدستور الجزائري رئيس الجميورية بإصدار 1)الفقرة125و قد خولت المادة 
ما يخرج عف مجاؿ و يضا بالموائح القائمة بذاتيا الموائح التنظيمية المستقمة و تسمى أ

القانوف يتولى رئيس الجميورية تنظيمو في إطار الموائح المستقمة و ىذه الموائح نوعاف 
و تأخذ شكؿ مراسيـ رئاسية حيث  (1)لوائح المصالح العامة و لوائح الضبط اإلداري

 ـ الرئاسية".المراسي رئيس الجميورية عمى: "يوقع 8الفقرة 77المادة  تنص
نجد أف بعض الموائح التنظيمية المستقمة  1971لسنة  و في الدستور المصري

لغاء و تنظيـ المرافؽ العامة  تتمثؿ في لوائح المرافؽ العامة و ذلؾ بقصد إنشاء وا 
وإلشباع حاجات المجتمع مف خدمات و أشياء  ،العمؿ بيا لضماف حسف سير

ما يمي: "يصدر رئيس الجميورية القرارات  ومن 146حيث جاء في المادة ، مادية...الخ
البلزمة إلنشاء و تنظيـ المرافؽ و المصالح العامة" و ىذه المادة ىي األساس القانوني 

لى جانب  حوؿ حؽ رئيس الجميورية في إنشاء و إلغاء المرافؽ العامة و تنظيميا، وا 
مف الدستور بقوليا  145دة لوائح المرافؽ العامة توجد لوائح الضبط التي تنص عمييا الما

أوؿ دستور ينص عمييا  1956"يصدر رئيس الجميورية لوائح الضبط" و كاف دستور 
صراحة، و ال يجوز لرئيس الجميورية تفويضيا حتى يوافؽ عمييا مجمس الوزراء حسب 

و إلى جانب ىذيف النوعيف المذكوريف سابقًا و الخاصيف بالظروؼ . 2007تعديبلت 
، يرتبط صدورىا بالظروؼ االستثنائية (2)نوعيف آخريف مف الموائحالعادية ىناؾ 

 .(3)ىما:)لوائح الضرورة( و )الموائح التفويضية(
                                                           

 لتوزيع،ادار الريحانة لمنشر و ، الطبعة األولى محدداتو،الدستور الجزائري نشأتو، أحكامو،  ،اهلل بوقفة عبد .د (1)
الجزائري و ما قبمو مف الدساتير لـ تنص عمى ىذه الموائح  1996مشيرا إلى "أف دستور .49ص 2002الجزائر 

حيث يعطي قق لمسمطة التنفيذية الحؽ في إصدار  .الفقو اإلداري يقر ذلؾ ، إال أفكاختصاص مخوؿ لمسمطة التنفيذية
، في مف البرلمافاإلداري و لو لـ يتضمف الدستور نصا يجيزىا و ذلؾ باعتبار أف السمطة التنفيذية أقدر  ضبطلوائح ال

 و أمف المجتمعقق. التصدي لتنظيـ أمور الضبط و النظاـ العاـ المستعجمة منعًا لمفوضى و حفاظًا عمى سبلمة
 المطبوعات دار "الحديثة لمصر الدستوري التطور ضوء في "الثانية لمجميورية الدستوري القانوف عثماف، حسيف. د (2)

 . 381ص  2013 لسنة األولى الطبعة الجامعية،
مف مجمس  "لرئيس الجميورية و في األحواؿ االستثنائية و بناء عمى تفويض 1971مف دستور 108تنص المادة  (3)

الشعب بأغمبية ثمثي أعضائو أف يصدر قرارات ليا قوة القانوف، ويجب أف يكوف التفويض لمدة محدودة و أف تبيف فيو 
 ...)=(في أوؿ و يجب عرض ىذه القرارات عمى مجمس الشعب موضوعات ىذه القرارات و األسس التي تقـو عمييا
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و يستدعي صدور النوع األوؿ "لوائح الضرورة" وجود حالة ضرورة تستمـز تدخؿ   
  رئيس الدولة لمواجيتيا، و يوضح الدستور المصري حالتيف إلصدار لوائح الضرورة

"حالة  (1)منو، و يسمييا األستاذ أنور أحمد رسبلف 147ما نصت عميو المادة أحدى
و يطمؽ عمييا  74التدابير التي ال تحتمؿ  التأخير"، و الحالة الثانية نصت عمييا المادة 

 .(2)سيادتو )حالة الخطر(
       ة في الماد تجد ليا أصبًل تاريخيا (74)مادة إلى أف ىذه ال (3)و يشير الفقو الدستوري

و تعتبراف تطبيقًا  1958عاـ  مف الدستور الفرنسي لمجميورية الخامسة الصادر16
لنظرية الضرورة الدستورية التي تجيز لرئيس الجميورية ممارسة سمطات غير عادية 

 ألسباب و لظروؼ خاصة و بشروط محددة. 
ستنادًا إلى و في الجزائر يقـو رئيس الجميورية بالتدخؿ في المجاالت التشريعية ا

سمطة أصمية يشرع بواسطتيا أوامر في غيبة البرلماف، ىذه السمطة في القانوف الجزائري 
مف الدستور حيث تنص "لرئيس الجميورية أف يشرع بأوامر في  124مستمدة مف المادة 

                                                                                                                                                                             

ض أو عرضت و لـ يوافؽ المجمس عمييا زاؿ ما كاف ليا مف قوة جمسة بعد انتياء مدة التفويض، فإذا لـ تعر )=(...
  .القانوف"

مؤكدا سيادتو أف الفقو المصري  ،و ما بعدىا 123وسيط القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص  ،د رسبلفد. أنور أحم (1)
 .1971دستور عاـ مف  74، 147ادتيف السمطات الواسعة، و الخطيرة المقررة لرئيس الجميورية وفقا لمم ،بحؽ ،انتقد
 48( مف قانوف المحكمة الدستورية العميا رقـ 25إعجابو و استحسانو لما قرره المشرع المصري في المادة ) اُمبدي
و ذلؾ لشموؿ اختصاصيا بالرقابة عمى دستورية القوانيف و الموائح، و بالتالي يكوف ليا سمطة ممارسة  1979لسنة 

و راجع ف و الموائح، بغض النظر عف تسميتيا رقابة مشروعية أو رقابة دستورية ، الرقابة القضائية عمى كافة القواني
د. وجدي  وما بعدىا.109ص  مرجع سابؽاالستثنائية نظرية الظروؼ  ،د. أحمد مدحت عمي: أيضًا بيذا الخصوص

  ،رسالة الدكتوراه ،مصريمف الدستور ال 74السمطات طبقًا لممادة  االستثنائية لرئيس الجميورية، السمطات غبلاير ثابت
 و ما بعدىا. 95ص 1988كمية الحقوؽ جامعة عيف شمس سنة 

مجمس الشعب ما يوجب اإلسراع  ةبأنو "إذا حدث في غيب 1971مف الدستور المصري لسنة  147تنص المادة  (2)
قوة القانوف" و تنص  أف يصدر في شأنيا قرارات تكوف لياة حتمؿ التأخير جاز لرئيس الجميوريفي اتخاذ تدابير ال ت

بأف "لرئيس الجميورية إذا قاـ خطر ييدد الوحدة الوطنية أو سبلمة الوطف أو يعوؽ مؤسسات الدولة عف  74المادة 
أداء دورىا الدستوري أف يتخذ اإلجراءات السريعة لمواجية ىذا الخطر و يوجو بيانًا إلى الشعب، و يجري االستفتاء 

 ؿ ستيف يومًا مف اتخاذىا".عمى ما اتخذه مف إجراءات خبل
رقابة مجمس الدولة لقرارات الضبط اإلداري الصادرة بالتطبيؽ لممادة ، د. محمد حسنيف عبد العاؿ:  راجع في ذلك (3)

 العربية النيضة دار، دراسة تحميمية ألحكاـ القضاء، مف الدستور المصري 74مف الدستور الفرنسي والمادة  16
نظرية الضرورة في القانوف الدستوري و بعض تطبيقاتيا ، ى الجمؿيو د. يح 238ص 1982طبعة سنة  القاىرة

 . 120ص  2002لثالثة معدلة و منقحة سنة االطبعة  العربية، النيضة داردراسة مقارنة  ة، المعاصر 
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حالة شغور المجمس الشعبي الوطني أو بيف دورتي البرلماف، ويعرض رئيس الجميورية 
خذىا عمى كؿ غرفة مف البرلماف في أوؿ دورة لو لتوافؽ عمييا، تعد النصوص التي ات

و حسنًا فعؿ المشرع الدستوري الجزائري، .التي ال يوافؽ عمييا البرلماف" الغية األوامر
 استعماليا، بأف قّيد سمطة إصدار تمؾ األوامر بعدة ضوابط و قيود تضمف عدـ إساءة 

 قيد مصادقة البرلماف -قيد الظروؼ   -القيد الزمني - و أىـ تمؾ القيود ىي:
 ثانيالفرع ال

 المصادر غير المكتوبة
توجػػػد  ،إلػػػى جانػػػب المصػػػادر المكتوبػػػة السػػػابؽ بيانيػػػا، و التػػػي تعػػػد مصػػػادر المشػػػروعية 

مصادر أخرى لممشروعية تتمثؿ في مجموعة القواعػد القانونيػة الػواردة فػي المصػادر غيػر 
 .مف العرؼ، و المبادئ العامة لمقانوففي كبًل  (1)المكتوبة و التي تتمثؿ

 و نتناوؿ ىذا الفرع عمى النحو التالي: العرؼ اوال، والمبادئ العامة لمقانوف ثانيا. 
يعػػػد العػػػرؼ مػػػف أىػػػـ مصػػػادر المشػػػروعية غيػػػر المكتوبػػػة، بػػػؿ كػػػاف ىػػػو :  العـــرف -اوال

يػاه المعروفػة إلػى أف ظيػر التشػريع بمزا (2)المصدر األوؿ لمقػانوف فػي المجتمعػات القديمػة
 مف دقة و تحديد فاحتؿ التشريع المرتبة األولى.

و عمى الرغـ مف ذلؾ فقد ظؿ العرؼ لو  أىميتو، حيث مازاؿ لو دورًا كبيرًا كمصدر مف 
مصادر المشروعية و تتعدد مجاالت العرؼ التي يتناوليا فيناؾ قواعد عرفية مدنية و 

                                                           
ف الفقو ، مشيرًا إلى أف بعضًا م39ص  1986دار النيضة العربية طبعة سنة  ،القضاء اإلداري ،الجمؿ ىيد. يح (1)

يذىب إلى أف األحكاـ القضائية تعتبر مصدرًا مف مصادر المشروعية بصفة عامة، و قد يصِّح مثؿ ىذا القوؿ في 
الببلد التي تأخذ بنظاـ السوابؽ القضائية، ذلؾ أف تمؾ السوابؽ تمـز المحكمة التي أصدرتيا و المحاكـ األدنى منيا، 

ال يكوف لمسوابؽ القضائية مثؿ ىذا اإللزاـ و إف  -و منيا مصر -النظاـ عمى حيف أنو في الببلد التي ال تأخذ بيذا
كانت األحكاـ الصادرة مف المحاكـ العميا مثؿ محكمة النقض أو المحكمة اإلدارية العميا تكوف ليا قيمة أدبية كبيرة 

وؿ أف أحكاـ القضاء في لدى سائر المحاكـ األخرى دوف أف تصؿ إلى حد اإللزاـ القانوني. و مف ىنا نستطيع أف نق
ذاتيا، و إف كاف تنفيذىا أمرًا واجبًا، ال تعد مصدرًا مف مصادر المشروعية. و لكف يجب أف ال يغيب عف بالنا أف 
المبادئ القانونية العامة التي يصوغيا القضاء ليواجو بيا نقصًا تشريعيًا تعتبر مصدرًا مف مصادر المشروعية، و لعؿ 

ة العامة التي ينحتيا القضاء ويبتدعيا ابتداعًا ىي التي دعت البعض إلى اعتبار أحكاـ القضاء ىذه المبادئ القانوني
مف مصادر المشروعية و يخمص مف ذلؾ كمو أننا ينبغي أف نفرؽ بيف األحكاـ القضائية التي ىي واجبة النفاذ قانونًا 

اتجاىًا عامًا و تسد نقصًا تشريعيًا و تمؾ تعتبر ولكنيا ليست مف مصادر المشروعية و بيف المبادئ العامة التي تمثؿ 
د. محمود عاطؼ البنا ، الوسيط في القضاء اإلداري، مطابع الطوبجي  راجع في ذلك أيضًا :مف مصادر المشروعية 

 و ما بعدىا. 28ص  1999التجارية ، الطبعة الثانية سنة 
 .35د. طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص  (2)
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.الخ و نظرًا لطبيعة موضوع دراستنا فإف ما قواعد عرفية دستورية، وقواعد عرفية إدارية..
 ييمنا بشأف العرؼ القواعد العرفية اإلدارية.

العرؼ بصفة عامة عادة درج الناس عمييا في تنظيـ عبلقة المقصود بالعرف اإلداري: 
مف عبلقاتيـ إلى أف أحسوا بإلزاميا، و في مجاؿ القانوف العاـ، يتحدد بمجموعة القواعد 

مدونة، الناشئة عف اضطراد السموؾ لدى سمطات الدولة و ىيئاتيا الر القانونية الغي
، و عّرفو البعض بالقاعدة التنظيمية الناشئة  (1)العامة في مسألة معينة عمى نحو ممـز

مف تكرار السمطة اإلدارية ألعماؿ إدارية فردية، و التزاميا بيا، و قبوؿ األفراد لحكميا، 
ف يكوف العرؼ أحد أدوات اإلدارة في تنفيذ القوانيف، و عمى أ -األخير-فيركز التعريؼ

و يرى آخروف أف العرؼ اإلداري ىو "ما جرى  (2)مف ثـ يقترب دوره مف دور البلئحة
ىو  أو (3)عميو العمؿ مف جانب السمطات اإلدارية في مباشرة اختصاصاتيا اإلدارية"

رة مف الزمف بحيث تصبح "سموؾ اإلدارة المطَّرد في مسألة معينة عمى نحو معيف فت
 . (4)اإلدارة و المتعامموف معيا ممزميف باحتراـ القاعدة المتولدة عف ذلؾ السموؾ

و ىو في نظر المحكمة اإلدارية العميا في مصر تعبير جرى إطبلقو عمى األوضاع 
التي درجت الجيات اإلدارية عمى إتباعيا في مزاولة نشاط معيف ليا، و ينشأ عف 

ارة و التزاميا ليذه األوضاع و السير عمى سنتيا في مباشرة النشاط، إلى أف اإلد استقرار
يمـز  و( 5)ما لـ يعدؿ بقاعدة أخرى مماثمة ،يصبح بمثابة قاعدة قانونية واجبة اإلتباع
 لوجود العرؼ توافر ركنيف أساسييف ىما:

 عينة باستمرارو يتمثؿ في اعتياد اإلدارة العامة عمى تكرار قاعدة م الركن المـــادي: -
 .و انتظاـ لفترة مف الزمف )أي تكرار السموؾ و عموميتو و قدمو( 

                                                           
     . د. أنور أحمد رسبلف، وسيط 32د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص  أنظر في ذلك: (1)

       . د. أحمد كماؿ أبو المجد، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، مبدأ 131القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص   
 .28ص  1994اىرة سنة المشروعية و مجمس الدولة، دار النيضة العربية، الق    

 33ص1984كمية الحقوؽ جامعة المنصورة ، رسالة دكتوراه النظرية العامة لمعرؼ اإلداري،، برىاف خميؿ زريؽ.د (2)
 89ص1965منشأة المعارؼ، القانوف اإلداري العربي في النظاـ االشتراكي الديمقراطي التعاوني،محمد فؤاد مينا.د (3)
 .427ص 1970بة عمى أعماؿ اإلدارة دراسة مقارنة الكتاب األوؿ، دار النيضة العربية د. محمد كامؿ ليمو الرقا (4)
   و ىو ترديد لما جاء بحكميا  1974نوفمبر  27ؽ بتاريخ  27لسنة  45راجع الحكـ الصادر في الدعوى رقـ  (5)

 .357ص  7، السنة ؽ، مجموعة المكتب الفني 5لسنة  177في الطعف رقـ  1962فبراير سنة  24الصادر في    



 

-    - 
 

األشخاص  الجية اإلدارية أو االعتقاد لدى ويقصد بو نشوء: المعنوي الركن -
الخروج عمييا  إتباعيا، بحيث يعتبر المتعامميف معيا بإلزامية القاعدة التي درجت عمى

اإلداري عمى تطمب شرطيف العتبار العرؼ ممزمًا وقد استقر القضاء . مخالفة قانونية
   :    ىمالئلدارة 

أف يكوف العرؼ عامًا وأف تطبقو اإلدارة بصفة دائمة وبصورة منتظمة، فإذا أغفؿ  -1
 .  ىذا الشرط فبل يرتفع العمؿ الذي جرت عمى مقتضاه اإلدارة إلى مستوى العرؼ الممـز

ـ، وعمى ذلؾ فإف العرؼ الناشئ عف خطأ أال يكوف العرؼ قد نشأ مخالفًا لنص قائ -2
في فيـ القانوف ال يمكف التعويؿ عميو وقد نص الشارع عمى العرؼ كمصدر رسمي 

     يأتي في المرتبة التالية لمتشريع –مف حيث تدرج القاعدة القانونية –لمقانوف، بيد أنو
ذ النص صورة ومف ثـ فبل يجوز لمعرؼ أف يخالؼ نصًا قائمًا، ويستوي في ذلؾ أف يتخ

كمصدر مف  -العرؼ قانوف أو قرار، ويتفرع عف ذلؾ أنو ال يجوز لمقاضي أف يمجأ إلى
النصوص  إال إذا استحاؿ عميو الوصوؿ إلى الحكـ القانوني مف –مصادر المشروعية

  .    المكتوبة

                                                           
 القضائية. 27لسنة  45راجع الحكـ ذاتو في الدعوى رقـ     
ومما يؤكد أىمية العرؼ كمصدر لممشروعية اعتداد القانوف الوضعي بو، خاصة المدني حيث يظير ذلؾ في     

منشئًا  لمقواعد تشريعات كؿ مف الجزائر ومصر حيث نصت التقنينات المدنية لكؿ منيما، عمى اعتبار العرؼ مصدرًا 
المتضمف )ؽ،ـ( المعدؿ  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75فالمادة األولى مف القانوف الجزائري رقـ  -القانونية

ذا  والمتمـ تنص عمى ما يمي " يسرى القانوف عمى جميع المسائؿ التي تتناوليا نصوصو في لفظيا أو في فحواىا. وا 
مبادئ الشريعة اإلسبلمية فإذا لـ يوجد فبمقتضى العرؼ فإذا لـ يوجد  لـ يوجد نص تشريع، حكـ القاضي بمقتضى

فبمقتضى مبادئ القانوف الطبيعي وقواعد العدالة." ومف ثـ يأتي العرؼ طبقًا لمنص الجزائري في المرتبة الثالثة بعد 
لسنة  131مف القانوف رقـ أما في مصر فقد نصت المادة األولى  -التشريع أواًل ثـ مبادئ الشريعة اإلسبلمية ثانيًا.

عمى ما يمي: " تسري النصوص التشريعية عمى جميع  )ؽ.ـ(المتضمف  1948يوليو  16الصادر بتاريخ  1948
في لفظيا، أو في فحواىا، فإذا لـ يوجد نص تشريعي يمكف تطبيقو، حكـ  المسائؿ التي تتناوليا ىذه النصوص

ادئ الشريعة اإلسبلمية، فإذا لـ توجد فبمقتضى مبادئ القانوف فإذا لـ يوجد فبمقتضى مب القاضي بمقتضى العرؼ
 .و مف ثمة يمثؿ العرؼ، المرتبة الثانية، بعد التشريع العادي في مصر ."الطبيعي و العدالة

فؤاد العطار، القضاء اإلداري ) دراسة مقارنة ألصوؿ رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة وعمميا ومدى تطبيقاتيا     
 .  58، ص1967، 1966نوف الوضعي( دار النيضة العربية القاىرة طبعة سنة في القا
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وترتيبا عمى ما تقدـ فإف العرؼ يدخؿ ضمف مصادر المشروعية، وعميو فإنو يكوف   
 .     كؿ قرار أو إجراء يصدر عف اإلدارة العامة مخالفًا لقاعدة عرفية إدارية باطبلً 

ويجوز لئلدارة أف تعدؿ أو تغيير في القاعدة العرفية التي درجت عمييا، إذا تغيرت 
الظروؼ لكي تتبلءـ معيا، وفي ىذه الحالة تبدأ قاعدة جديدة في التكويف، فإذا توافر ليا 

 .     تصبح قاعدة ممزمة الركف المادي والمعنوي
توجد إلى جوار القواعد القانونية المكتوبة في كافة  :المبادئ العامة لمقانون -ثانيا 

مجتمعات العالـ تقريبًا، مجموعة مف القواعد غير المكتوبة يطمؽ عمييا اسـ )المبادئ 
قيـ االجتماعية تجسد األفكار الفمسفية وال ،العامة لمقانوف( أو )المبادئ القانونية العامة(

القائمة في ضمير الجماعة، والمييمنة بالتالي عمى الروح العامة لمتشريع، أو عمى 
النظاـ القانوني السائد في المجتمع، يمجأ إلييا القاضي عندما ال يجد حبًل لمنزاع 
المطروح أمامو في النصوص التشريعية الوضعية، ويستنبط منيا ذلؾ الحؿ ويقرره في 

 .     ب بذلؾ قوة إلزامية ومف ثـ يصبح مصدرًا مف مصادر المشروعيةأحكامو فيكتس
ىي : مجموعة القواعد القانونية      فالمبادئ العامة لمقانوف كما يعِّرفيا الفقو المصري

غير المكتوبة، يستنبطيا القضاء مف روح التشريع، واألساس التي تقوـ عمييا أنظمة 
ماعية واالقتصادية، ويعمنيا في أحكامو فتكتسب قوة الدولة القانونية والسياسية واالجت

فإذا ما أصدرت  .إلزاـ، وتصبح مصدرًا مف مصادر المشروعية، ومف ثـ تمتـز اإلدارة بيا
 قرارًا، أو إجراءًا مخالفا لتمؾ المبادئ كاف باطبًل لمخالفتو لمبدأ المشروعية. 

                                                           
: د. بكر القباني و د. محمود عاطؼ البنا ، الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة ، مرجع سابؽ، ص  راجع في ذلك    

 .  15. و د. محمد الصغير بعمي الوسيط في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ، ص      
 .30ص  1996عبد الغني بسيوني عبد اهلل ، القضاء اإلداري، منشأة المعارؼ االسكندرية طبعة سنة د.     

  
   

    ندوة القضاء اإلداري ورشة عمؿ  ،قضاء اإللغاء، مبدأ المشروعية وعناصر موازنتو، د. رمضاف محمد بطيخ 
 مجمة صادرة عف  ،لرباط المممكة المغربيةا، 2005يوليو  14الى  11تطبيقية حوؿ اجراءات دعوى االلغاء مف     
 .19ص  ، 2005يوليو  ،القاىرة،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية     

 عمى أعماؿ  رقابة القضاءبدراف  د. محمد 38ص، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ،د. محمود محمد حافظ راجع:      
 سامي جماؿ .د .143ص مرجع سابؽي القضاء اإلدار وسيط  ،أنور أحمد رسبلفد.  37ص مرجع سابؽ اإلدارة    
   32ص  1982منشأة المعارؼ طبعة  مبدأ المشروعية اإلداريالقضاء،اإلدارة الرقابة القضائية عمى أعماؿ الديف    
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ونية ترسخت في ضمير األمة بأنيا مجموعة قواعد قان (1)كما عرفيا الفقو الجزائري 
القانوني يتـ اكتشافيا بواسطة القضاء ويعمنيا في أحكامو فتكتسب قوة إلزامية، وتصبح 
بذلؾ مصدرًا مف مصادر الشرعية أو يقصد بيا عدد معيف مف المبادئ التي ال تظير 
في متف النصوص القانونية )الدستور، القانوف، التنظيـ( لكف في ديباجتيا، أو عرض 

 القضاء بوجوب احتراـ اإلدارة ليا.  ويعترؼسبابيا أ
إلى أف اصطبلح المبادئ العامة لمقانوف يعنى  (2)رلوبا ديويشير األستاذ أندرية دي 

يا عمى ػػاء احترامػػفرض القضفي ةػػيوص القانونػػػر المدونة في النصػػػػػػػػػػادئ غيػػػػػػالمب
بدأ المشروعية ليس فقط في قراراتيا الفردية بؿ ويعتبر أف مخالفتيا انتياكًا لم ،اإلدارة

 يجب عمييا مراعاتيا عند إعدادىا لموائحيا العامة. 
بمصر بأنيا " قواعد غير مدونة مستقرة في  (3)العميا كما عرفتيا المحكمة اإلدارية    

ذىف وضمير الجماعة، يعمؿ القاضي عمى كشفيا بتفسير ىذا الضمير الجماعي العاـ، 
 مثمى وال تحتاج إلى نص يقررىا". قواعد المستقرة في الضمير، وتممييا العدالة الوتمؾ ال
أف المبادئ القانونية العامة تبرز دائما في أعقاب األزمات  (4)ويبلحظ البعض    

العنيفة التي تيدد القانوف واستقراره وثباتو، إذ أف رد الفعؿ الذي يحدث نتيجة أي 
قضاء إلى المبادئ القانونية العامة لتحقيؽ االستقرار اضطراب تشريعي، ىو اتجاه ال

وكفالة األمف الذي تتطمبو الحياة االجتماعية مف القانوف، ومف ثـ يمكف القوؿ أف دور 
المبادئ القانونية العامة يكوف أكثر بروزًا وفعالية في أوقات األزمات التي تتسـ بعدـ 

ظيور ونشأة ىذه المبادئ إلى مجمس االستقرار السياسي والتشريعي ويعود الفضؿ في 
الدولة الفرنسي الذي كاف لو الدور األكبر في تقدير المبادئ القانونية العامة في أحكامو 

ف كاف لـ يعمف صراحة عف (5)العديدة، حيث بدأ يعمؿ عمى استخبلصيا منذ نشأتو ، وا 

                                                           
   ةالثالث الطبعة،  ديواف المطبوعات الجامعية ،القانوف اإلداري قق الجزء األوؿقق ،د. عوابدي عمار أنظر في ذلك: (1)

  ، ترجمة محمد عرب صاصيبل ،ات اإلداريةسمحاضرات في المؤس ،األستاذ محيو أحمد  ،101ص 2005 سنة   
 وما بعدىا. 47ص ، 1990ديواف المطبوعات الجامعية الجزائر سنة    
(2)        - Delaubadère(A). Traité de droit administratif 8 eme éd, T1.L.G.D.J,paris 1980 p.   .  
   . 613السنة األولى ص  المحكمة،رتيا ر مجموعة المبادئ القانونية التي ق ،1956مارس  24في  ياراجع حكم (3)
 :في ذلكمشيرا  59مرجع سابؽ، ص " القضاء اإلداري"الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة  ،د. سامي جماؿ الديف (4)

 .360ص  1957الرقابة والتفسير واالبتداع محمد عصفور في مذاىب المحكمة اإلدارية العميا في  لػ د.   
 . 60القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص ، د. فؤاد العطار (5)
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 1940ت بفرنسا عاـ قوتيا اإللزامية باعتبارىا مصدرًا لمقانوف إال بعد اليزيمة التي لحق
ولذلؾ لـ يكف أماـ تقرًا فييا مف مبادئ دستورية. وما استتبع ذلؾ مف انييار ما كاف مس

مجمس الدولة الفرنسي إال أف يمجأ إلى إنشاء نظرية متكاممة لممبادئ القانونية العامة 
جبار اإلدارة ف ي ذلؾ لتحؿ محؿ المبادئ المنيارة، دفاعًا عف الحقوؽ والحريات العامة وا 

ولـ يتراجع . (1)الوقت عمى احتراميا، واعتبارىا صراحة جزءًا ال يتجزأ مف المشروعية
المجمس عف ىذه النظرية عقب انتياء الحرب العالمية الثانية، وعودة الحياة الدستورية 

ويرجع السبب  1958في فرنسا واستقرار األوضاع فييا عمى إثر صدور دستور أكتوبر 
في حكومات ما بعد الحرب، واحتماؿ  ةالتداخميسيادة االتجاىات في تمسكو بيا إلى 

 . (2)حرياتيـ لمتقييد أوتعرض مصالح األفراد 
المبادئ القانونية العامة التي أقرَّىا مجمس الدولة ثـ قاـ الفقػو بدراسػتيا مػف  (3)و مف أمثمة

ت نظريػة خبلؿ ىذه األحكاـ وعمؿ عمى تنظيميا وتبويبيا حتى اتضػحت معالميػا وأصػبح
 متكاممة تمتـز اإلدارة باحتراميا: 

مبدأ مساواة المواطنيف أماـ األعباء العامة أو مبدأ المساواة أماـ القوانيف والموائح.  -
المرافؽ العامة أو في تقمد الوظائؼ العامة وفي استعماؿ األمواؿ العامة. مبدأ استمرار 

فالة حقوؽ الدفاع،. مبدأ حجية سير المرافؽ العامة وتخصيص المؤسسات العامة. مبدأ ك
 مبدأ عدـ الجمع بيف العقوبات. مبدأ عدـ رجعية القرارات اإلدارية، الشيء المقضي بو. 

                                                           
 :في ذلكا ر مشي 38ص  سابؽ،مرجع  األوؿ"الكتاب " رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة ،د. محمد محمد بدراف (1)

 . 21ص ،16ص  ،1962الجزء الثالث سنة  اإلداري،في مطوؿ القانوف  Auby et dragoلػ    
 وما بعدىا.  46ص  ،مرجع سابؽ ،القضائيةالرقابة  ،الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة ،د. محمد كامؿ ليمو (2)
  العربية، دار النيضة " دراسة مقارنة" القانوف اإلداري فيالمبادئ العامة  فوزي،د. صبلح الديف   راجع في ذلك: (3)

     د. أنور أحمد . 59ص ،مرجع سابؽ اإلدارة،أعماؿ  الرقابة عمىد. سامي جماؿ الديف .22ص  1991طبعة   
    Benoit(J),les               ذلك: في راجعوما بعدىا 144ص  مرجع سابؽ ،وسيط القضاء اإلداري ،رسبلف   

 principes généraux du droit dans la jurisprudence Administrative paris1954p   .                    
 في تقرير المقدـ بشأف ىذا الموضوع أنو " إلى جوار القانوف المكتوب  le tourneurولقد أورد مفوض الحكومة   - 
 في ظمو توجد مبادئ كبرى يعترؼ بيا القضاء كقواعد قانونية ألنيا ضرورية لتكممة اإلطار القانوني الذي تعيش     
      مراعاة النظـ السياسية واالقتصادية السائدة فييا، وأف مخالفة ىذه األمة والذي يتعيف أف تتطور في نطاقو ب    
 الكبرى ترتب ذات النتائج التي ترتبيا مخالفة القانوف المكتوب، أي إلغاء القرار الذي يصدر بالمخالفة ليا المبادئ    
     قضاء التعويض ،الشاعررمزي طو  د. :راجع في ذلك قياـ خطأ في حؽ السمطة التي اتخذت القرار" وثبوت    
 . 2اليامش  42ص  ،سابؽمرجع " ولة عف أعماليا غير التعاقديةالد مسئولية    
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كثيرا مف ىذه المبادئ التي أخذ بيا ( 2)والمصري (1)الجزائري  اإلداريوقد أقر القضاء 
 مجمس الدولة الفرنسي. 

الفرنسي أف القضاء ىو مصدر  يرى أغمب الفقو :لمقانونمصدر المبادئ العامة 
  المبادئ العامة لمقانوف، ألنو ىو الذي اكتشفيا وأضفى عمييا القوة اإللزامية في أحكامو.

 أف المبادئ العامة لمقانوف ذات "André delaubadère-رلوبا ديدي اندري "فيقوؿ األستاذ
  Les principes sont de source purement jurisprudentielle     قضائي خالص مصدر

 الممكف بالنسبة لمصدر القوة فسيرأف الت  Georges Vedelويرى العميد جورج فيداؿ
 .    اإللزامية لممبادئ العامة ،ىو أنو قد تـ إنشاؤىا و اكتشافيا بواسطة القاضي 

إلى أف نظرية المبادئ "  Jean Pierre Chaudet-جوف بيبر شوديو"ويذىب األستاذ العميد
وىي تمثؿ جرأة مجمس الدولة وقدرتو عمى الخمؽ  ،أجزائيا مف صنع القضاء العامة بكؿ

   و االبتداع مف أجؿ االضطبلع بميمتو وأداء واجبو في حماية الحقوؽ والحريات
وقد   .

                                                           
قضائو، مبدأ عدـ رجعية القرارات اإلدارية ومبدأ  فيومف تمؾ المبادئ التي استند الييا القضاء اإلداري الجزائري  (1)

 1984مايو  26القرار الصادر بتاريخ  -:بعض القرارات ذلكفي راجع حجية األحكاـ القضائية ومبدأ الحؽ المكتسب 
حيث أشار إلى مبدأ عدـ  215ص  ،1989لسنة  4عدد  القضائية،المجمة  األعمى،عف الغرفة اإلدارية بالمجمس 

 2002سنة  1مجمة مجمس الدولة العدد  ،عف مجمس الدولة 2000يناير 17القرار الصادر بتاريخ  -القرارات.رجعية 
غياب النص الذي يجيزه. القرار الصادر بتاريخ  فيالقرارات اإلدارية ولو  فيالى مبدأ الطعف  ةحيث أشار  109ص 
 . حيث أشار الى ذات المبدأ 165ص  2002سنة  2مجمة مجمس الدولة العدد  ،عف مجمس الدولة 2002يناير  28

دار ىومة  ،دروس في المنازعات اإلدارية  ،يالحسيف بف شيخ آث ممو  ،االحكاـ الواردة في مؤلؼ األستاذ وراجع ايضا
 وما بعدىا.  270الجزائر ص  ،2006الطبعة االولى سنة 

ومف تمؾ المبادئ التي أخذ بيا القضاء اإلداري المصري في قضائو، مبدأ حجية األحكاـ، مبدأ المساواة بيف  (2)
ب وفى تحمؿ التكاليؼ واألعباء العامة والمساواة المواطنيف في الحقوؽ والواجبات أماـ القانوف والمساواة في الضرائ

في تولى الوظائؼ العامة والمساواة في االنتفاع بالخدمات العامة، مبدأ عدـ رجعية القرارات اإلدارية، ومبدأ عدـ 
عمى أعماؿ  محمد محمد بدراف. رقابة القضاء د. انظر في ذلكالجمع بيف العقوبات، ومبدأ كفالة حقوؽ الدفاع. 

وما بعدىا مشيرا لمجموعة المبادئ التي قررتيا محكمة القضاء اإلداري  39ارة )الكتاب األوؿ( مرجع سابؽ ص اإلد
 . (40ص 3، 2، 1( و )39 ص 3، 2في اليامش )

             - Delaubadére(A). Traité de droit administratif 8eme éd T1 L.G.D.J Paris1980 p.        
      Rivero(J) Droit administratif. Précis Dalloz 1977 pp.14 et s -:من الفقياء الفرنسيينو يؤيد نفس الرأي 

-Auby et drago. Traité de contentieux administratif T3p16                 
                           – Georges Vedel : droit administratif  Thémis, P.U.F. 6eme éd: 1976 pp.278  
   

 –Chaudet(J.P) les principes généraux de la procédure administrative contentieux thèse,        
rennes.1966 T1.p.    
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نحا جانب مف الفقو المصري منحى الفقو الفرنسي فيرى األستاذ محمود محمد حافظ 
نونية العامة ال نجد ليا مصدرًا سوى القضاء الذي بقولو: " الحقيقة أف قوة المبادئ القا

يكتشفيا ويقررىا في أحكامو، وىذا الدور اإلنشائي لمقضاء يتضح أكثر ما يتضح في 
مجاؿ القانوف اإلداري بصفة خاصة بؿ إف ىذا القانوف ليس إال ثمرة لما ابتدعو القضاء 

 اإلداري مف مبادئ وقواعد ونظريات"
     

د الصغير بعمي أف مثؿ ىذا الرأي يتماشى مع الوضع في الجزائر ويرى األستاذ محم
 .     أيضًا في مجاؿ االجتياد القضائي وما قد يتضمف مف مبادئ عامة لمقانوف

في مصر إلى القوؿ بأف مصدر القوة الممزمة التي      ىذا في حيف اتجو جانب مف الفقو
المشرع الضمنية، وتفسير ذلؾ أف  تتمتع بيا المبادئ العامة لمقانوف تعود إلى إرادة

القاضي اإلداري عند قيامو باستخبلص المبادئ العامة لمقانوف إنما يعبِّر عف إرادة 
المشرع التي لـ يفصح عنيا في نصوص تشريعية صريحة، بمعنى أف القضاء في 

في  "بمرافقة ضمنية منو"استخبلصو ليذه المبادئ يحؿ محؿ المشرع الدستوري أو العادي
مواضيع التي لـ يسبؽ لو التدخؿ فييا، وفي ىذه الحالة يفعؿ القضاء ما كاف يتعيف ال

قاعدة تحكـ الموضوع  عمى المشرع أف يفعمو لو أنو أراد اإلفصاح عف إرادتو بإصدار
 محؿ النزاع.
استقر الفقو والقضاء في كؿ مف فرنسا  الممزمة لممبادئ العامة لمقانون:تحديد القوة 

عمى أف لممبادئ العامة لمقانوف قوة قانونية ممزمة، وبالتالي يكوف باطبًل  ومصر والجزائر

                                                           
  الى المذكرة اإليضاحية لمقانوف  مشيرا في ذلك. 41د. محمود محمد حافظ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
 نظيـ مجمس الدولة المصري التي تبرز ىذه الخاصية التي يتميز بيا القضاء اإلداري بشأف ت 1955لسنة  165رقـ   

  
   

 . مشيرًا في ذلؾ الى نص المادة 16ص  سابؽ،مرجع  اإلدارية،المنازعات  فيالوجيز  ،د. محمد الصغير بعمي 
  ولة وتنظيمو وعممو، المتعمؽ باختصاصات مجمس الد 1998مايو  30المؤرخ في  01 –98مف القانوف رقـ      

 مجمس الدولة في حالة الضرورة، جمساتو مشكبًل مف كؿ الغرؼ مجتمعو، السيما في حيث نصت عمى أف: "يعقد    
 الحاالت التي يكوف فييا القرار المتخذ بشأنيا يمثؿ تراجعًا عف اجتياد قضائي".   

  
 لى الطبعة األو  بمصر،المعارؼ  ، دارالدولةجمس القضاء اإلداري وم ،مصطفى أبو زيد فيمي.د راجع في ذلك:    

 دار المعارؼ باإلسكندرية الطبعة الثانية ،الجزء األوؿ ،محمد فؤاد مينا القانوف اإلداري العربيد.    ص       
 483ص 1968الطبعة األولى ،، دوف ذكر الناشرمبادئ القانوف اإلداري ،محمد كامؿ ليمو .د.26ص       
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، إال أف الفقياء (1)كؿ قرار أو إجراء تتخذه اإلدارة العامة بالمخالفة لمبدأ مف ىذه المبادئ
 وقد تفرع عف اختبلفيـ عدة آراء: ةالمشروعي مصادرمفوا في تحديد مرتبتيا بيف اخت

وبالتالي ال  (2)الرأي إلى أف لممبادئ القانونية العامة قوة الدستورذىب ىذا  الرأي األول:
 يجوز لممشرع العادي والسمطة التنفيذية مخالفتيا، فيي ممزمة لكؿ منيما.

مف حيث القوة الممزمة  (3)يرى أف لممبادئ العامة لمقانوف قوة القانوف الثاني: الرأي
 قوة الموائح حيث تمـز اإلدارة، و أعمى مف  وبالتالي فيي أدنى مف قوة الدستور

 .(4)وىذا ىو الرأي السائد فقيًا وقضاءًا، في فرنسا وفي مصر
مة القانونية لممبادئ العامة لمقانوف بالنظر ييذىب ىذا الرأي في تقريره لمق الرأي الثالث:
الذي ُاستخمصت منو ويجعميا تحتؿ مرتبتو وبالتالي يجب التفرقة بيف  إلى المصدر

 :( 5)حالتيف
إذا استخمصت ىذه المبادئ مف الدستور فإنيا تحتؿ مرتبة النصوص  الحالة األولى: -

أي أنيا تعد ذات قيمة دستورية، وبالتالي فإنيا تكوف ممزمة لممشرع العادي  (6)الدستورية
 .المشروعيةوالمشرع البلئحي فضبًل عف التزاـ اإلدارة بيا كمصدر مف مصادر 

                                                           
     . محمد د 41صمرجع سابؽ  ،الكتاب األوؿ ،حمد محمد بدراف رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارةد. م انظر: (1)

 .16ص، مرجع سابؽ ،الوجيز في المنازعات اإلدارية ،صغير بعمي    
     مجمة الدستورمبدأ المشروعية ومشكمة المبادئ العميا غير المدونة في  ،عبد الحميد متولي د. انظر في ذلك: (2)

 موقؼ الديمقراطيات مف رقابة دستورية ، د. محمد عصفور .75و 54العدداف الثالث والرابع ص  8السنة الحقوؽ   
 op.cit.p284  - Georges Vedel, droit administratif.6ص 51العدد األوؿ السنة ،المحاماة مجمة ،القوانيف   

       Le Tourneur (M): Les Principes généraux du droit dans La Jurisprudence de C.E- انظر: (3)
   E.D.C.E N ,1950 p.21 الجزء األوؿ ،مبادئ القانوف اإلداري ،اإلداري مقدمة القانوف ،ومليمحمد كامؿ .د  
 أف لممبادئ العامة لمقانوف "صبلح الديف فوزي د. . ويرى 487 ص ،1969 األولى الطبعة ،العربية النيضة دار    
 مع القانوف المكتوب، إال أنيا مع ذلؾ تخضع لقاعدة أف التشريع البلحؽ يمكف لو أف ينسخ التشريع تساويةقيمة م    
   السابؽ خاصة إذا كاف السابؽ ىو قواعد عامة وأف البلحؽ ىو قواعد خاصة فيعتبر ذلؾ بمثابة إلغاء ضمني     
 .251مرجع سابؽ ص ،القانوف االداري  المبادئ العامة في ،مؤلفو انظر" لممبادئ العامة لمقانوف    

 Benoit (J), les principes généraux du droit dans La jurisprudence-                  انظر في ذلك: (4)
administrative 1954 p 60 et s.  

 نس قاسـ أ.. د312مرجع سابؽ ص الدولة،القضاء اإلداري و مجمس  ،د. مصطفى أبو زيد فيمي راجع في ذلك:   
 وما بعدىا 68ص 1990الطبعة الثانية  ،دار النيضة العربية ،القضاء اإلداري ،القانوف العاـ فيالوسيط ،جعفر   

 .62ذاتو ص  المرجعاإلداري القضاء  ،د. فؤاد العطار (5)
 لؾ إلى لػمشيرًا في ذ  65مرجع سابؽ ص اإلداري القضاء اإلدارةد. سامي جماؿ الديف  الرقابة عمى اعماؿ  (6)

Morange (G) une Catégorie juridique, ambiguë,Le principe général de droit,R.D.P,1977p.        
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ت المبادئ العامة لمقانوف كيانيا مف مجموع القواعد إذا استمد الحالة الثانية: -
ومف ثـ تعد ممزمة  (1)وف العاديالتشريعية العادية أو مف بعضيا فإنيا تأخذ مرتبة القان
 ممشرع العادي سمطة تعديميا.للئلدارة كمصدر مف مصادر المشروعية، عمى أف يكوف 

في سمـ  (2)عامة لمقانوف تعد ادنىيرى أصحاب ىذا الرأي إلى أف المبادئ ال الرأي الرابع:
تدرج القواعد القانونية مف كؿ مف الدستور والتشريع العادي إال أنيا تعد في مرتبة أعمى 
مف مرتبة البلئحة، فيي في مركز وسط بيف كؿ مف القانوف والبلئحة، فبل تستطيع 

وعية تمي مرتبة اإلدارة أف تخالفيا بتشريع الئحي كما أف اإلدارة تمتـز بيا كمصدر لممشر 
  القانوف العادي.

ذىب إلى أف المبادئ العامة  -( 3)والمصري الفرنسي -المقارف والرأي الغالب في الفقو
لمقانوف ليا نفس قوة القانوف العادي بما يعنى أف المشرع يستطيع تعديميا وتحديد مداىا 

لغاءىا باعتبارىا مف نفس المرتبة القانونية ولكف بالمقابؿ تمتـز اإلدارة بالخضوع واحتراـ  وا 
ال تعرَّض عمميا لمطعف عميو أماـ  المبادئ القانونية العامة في ممارستيا ألعماليا وا 

 تقديرنا أف ىذا ىو الرأي الصائب.القاضي اإلداري وفي 
 لفرع الثالثا

 تدرج مصادر المشروعية.
رتبة واحدة مف القواعد القانونية التي تمتـز السمطات العامة بالخضوع ليا ليست في م

نما تتدرج فيما بينيا بحيث ي(4)القوة لقد و  عمو بعضيا فوؽ بعض في تدرج ىرمي،، وا 
توصؿ الفقو والقضاء إلى معياريف لممفاضمة والترتيب ما بيف القواعد القانونية المختمفة 

                                                           
 قاىرةال ،المجمد األوؿ مبدأ المشروعية دار النيضة العربية ،مبادئ القضاء اإلداري ،عبد الحميد حشيش د. انظر: (1)

 وما بعدىا. 65نفس المرجع ص  إلداري،االقضاء  ،د. فؤاد العطار  .67ص  1977سنة     
 .40سابؽ ص  مرجع اإلداريالقضاء  ،محمد حافظ د. محمود (2)
  Benoit(J),Les principes généraux du droit dans-           من الفقو الفرنسي راجع عمى سبيل المثال: (3)

La jurisprudence Administrative,op.cit p160 et s -Le tourneur(M),Les Principes généraux du  
                                droit dans,La Jurisprudence administrative op.cit p21  ل:راجع عمى سبيل المثا من الفقو المصري

   .497ص  مرجع سابؽ ، ء األوؿالجز  ،مبادئ القانوف اإلداري، مقدمة القانوف اإلداري ،ومحمد كامؿ ليم .د   
      وما  44مرجع سابؽ ص  ،رقابة القضاء االداري عمى اعماؿ اإلدارة ،د. محمد محمد بدراف انظر في ذلك: (4)

و . 75ص 2007دار النيضة العربية سنة  ، د. ثروت البدوي تدرج القرارات اإلدارية و مبدأ الشرعية بعدىا.     
المعيد الدولي  ،مجمة العمـو اإلدارية ،اث و مقاالتأبح ،تدرج القواعد القانونية، د. محمود حممي. بعدىا    ما 

 .173ص     العدد األوؿ يونيو سنة الخامسة،السنة  ، اإلدارية بالقاىرة      لمعمـو 
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 يػػػػػػػسنتناوؿ الشكمعميو ي. و ػػػمف حيث قوتيا عند التزاحـ: أحدىما شكمي واألخر موضوع
 و الموضوعي ثانيا . اوال
مف المتفؽ عميو أف القاعدة القانونية تختمؼ قوًة وضعفًا تبعًا  :التدرج الشكمي -اوال

لمسمطة أو الجية التي تصدر عنيا، ووفقًا لئلجراءات التي تُتبع في إصدارىا، وبذلؾ 
 .(1)يكوف تحديد قوة القاعدة القانونية عمى أساس النظر إلى ىذيف العنصريف

كؿ قاعدة قانونية َتصدر مف  ن حيث السمطة التي تصدر القاعدة القانونية:م  -1
سمطة أعمى تعتبر أكثر قوة مف تمؾ التي تصدر مف سمطة أدنى، وفي قمة ىذا التدرج 
يوجد الدستور الصادر مف السمطة التأسيسية ثـ يميو في المرتبة التشريع الصادر مف 

بة البلئحة نظرًا لصدورىا مف سمطة أدنى مف السمطة التشريعية، ثـ تمييما في المرت
 السمطتيف التأسيسية والتشريعية.

وفى نطاؽ السمطة التنفيذية تسمو القواعد الصادرة مف رئيس الجميورية عمى غيرىا مف 
قواعد، وداخؿ ىذا التقسيـ، نجد أف السمطة اإلدارية تخضع لفكرة السمـ اإلداري، وما 

نى لذلؾ الذي ضوع القرار اإلداري الصادر مف سمطة أديرتبو ذلؾ المبدأ مف ضرورة خ
ويقتضى مبدأ التدرج ىذا تغميب القاعدة القانونية األقوى إذا ما  يصدر مف سمطة أعمى.

تزاحمت مع قواعد أخرى عند التطبيؽ. وفي محاولة لتحديد معايير المفاضمة بيف القواعد 
 .(2)القانونية مف حيث قوتيا

لمحكمة اإلدارية العميا في مصر بقوليا" أف القضاء يطبؽ وتطبيقًا لذلؾ قضت ا 
القواعد القانونية التنظيمية العامة المجردة عمى اختبلؼ ما بينيا في المصدر عمى 
تفاوت ما بينيا في المرتبة، ولكف بمراعاة أف القانوف يشوبو عدـ الدستورية إذا خالؼ 

. بينما يشوب القرار اإلداري العاـ نصًا دستوريًا قائمًا أو خرج عمى روحو ومقتضاه..
 عيب عدـ المشروعية إذا خالؼ قاعدة تنظيمية صدرت بأداة أعمى مرتبة.

فإذا تزاحمت في التطبيؽ ىذه التشريعات أو التنظيمات جميعًا وقاـ بينيا  
التعارض وجب عمى القضاء أف يطبؽ القاعدة األعمى في المرتبة، فُيغمِّب الدستور عمى 

                                                           
 .25سابؽ صمرجع  ،القضاء اإلداري ،د. فؤاد العطار (1)
      د. فؤاد  وما بعدىا. 76مرجع سابؽ ص  ،الرقابة عمى اعماؿ اإلدارة ،د. سامي جماؿ الديف راجع في ذلك: (2)

       رقابة القضاء االداري عمى أعماؿ  ،.  د. محمد محمد بدراف25ص  مرجع سابؽالقضاء اإلداري  ،العطار   
 وما بعدىا. 38مرجع سابؽ ص  ،القضاء اإلداري ،د. ماجد راغب الحمو .44ص االدارة، مرجع سابؽ.   
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غمِّب القانوف عمى القرار اإلداري أيًا ما كانت مرتبتو، وُيغمِّب القرار اإلداري القانوف ويُ 
العاـ األعمى مرتبًة عمى ما ىو أدنى منو، وذلؾ ألف المناط في الفصؿ عند التعارض 

 .(1)ىو أف األعمى يسود األدنى"
 رجتد وقد يرجع  من حيث اإلجراءات التي تتبع في إصدار القاعدة القانونية: -2

القواعد القانونية فيما بينيا مف حيث الشكؿ إلى اختبلؼ اإلجراءات المتبعة في إصدار 
وترتيبًا عمى ذلؾ تكوف القاعدة . (2)ىذه القواعد وذلؾ رغـ صدورىا مف ىيئة واحدة

إصدارىا دوف إتباع ليذا القانونية التي تتطمب إجراءًا معينًا إلصدارىا تعمو تمؾ التي يتـ 
   ،1996لسنة  (3)لذلؾ فإف بعض الدساتير مثؿ الدستور الجزائري ةتيجون اإلجراء.
جراءات اشد  يالحال( 4)والفرنسي تحتوي عمى بعض القوانيف يمـز إلقرارىا أغمبية خاصة وا 

وتسمى ه الحالة تعتبر القوانيف األولى،تختمؼ عف إجراءات سف القوانيف األخرى، ففي ىذ
ساسية أو العضوية وتعرؼ في مصر بالقوانيف المكممة في فرنسا والجزائر بالقوانيف األ

، أسمى مرتبة مف القوانيف العادية وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لبلئحة التي ُيشترط (5)لمدستور
 .(6)أخذ رأي مجمس الدولة فييا، إذ تكوف أسمى مف البلئحة التي تخمو مف ىذا الشرط

                                                           
 .169ص  ؽ 3السنة  ،مجموعة المكتب الفني ،929ي الطعف رقـ ف 1958يوليو  12بتاريخ  ياانظر حكم (1)
 .49سابؽ صمرجع  ،الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة  ،د. بكر القباني و د. محمود عاطؼ البنا   (2)
        مف الدستور الجزائري الحالي عمى ما يمي:" إضافة إلى المجاالت المخصصة لمقوانيف  123تنص المادة  (3)

   ..... ..... .....  ..... ..... -المجاالت التالية  الدستور يشرع البرلماف بقوانيف عضوية في بموجب ضويةالع  
             وبأغمبية ثبلثة أرباع  المصادقة عمى القانوف العضوي، باألغمبية المطمقة لمنواب ـ..... ..... .... تت  
مف طرؼ المجمس الدستوري  لمراقبة مطابقة النص مع الدستوريخضع القانوف العضوي  أعضاء مجمس األمة،)4/3)

 وما بعدىا 11مرجع سابؽ ص الوجيز في المنازعات اإلدارية بعمي،محمد الصغير .د  راجع كذلكصدوره."  قبؿ 
إجراءات "2009السارية المفعوؿ منذ أوؿ مارس "بالمادة والمعدلة 1958مف دستور فرنسا لسنة 46ت المادةينفقد ب (4)

والقوانيف العادية بالنظر إلى اإلجراءات التي  وشروط إصدار القوانيف األساسية وتقـو التفرقة بيف القوانيف األساسية
 ى المجمس الدستوري بقوة القانوف.تتبع في إصدارىا، وىي أثقؿ مف إجراءات إصدار القوانيف العادية حيث تعرض عم

        Charles Sirat: La Loi organique et la constitution du 1958. D. 1960. p153 - : انظر بالتفاصيل
 217.231ص  1996نة سدار النيضة العربية  طبعة  ،النظرية العامة لمقانوف الدستوري ،طو الشاعر رمزي. د 
  بعدىاوما 6سابؽ ص مرجع ،القوانيف األساسية وعبلقتيا بالسمطة والحريات ،الصاوي يوسؼ د. دعاء 
  .32مرجع سابؽ ص ،القضاء اإلداري ،حمود احمدد. رجب م (5)
  .45مرجع سابؽ ص ، رقابة القضاء اإلداري عمى أعماؿ اإلدارة ،محمد بدراف د. محمد (6)
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القانونية أف كؿ سمطة تمتـز انو يترتب عمى التدرج الشكمي لمقواعد  ويرى الباحث:
ف السمطات األعمى منيا، باإلضافة أيضا إلى التزاميا باحتراـ عباحتراـ القواعد الصادرة 

ذا  القواعد التي أصدرتيا ىي ذاتيا، طالما كانت ىذه القواعد قائمة لـ ُتعّدؿ أو تمغ، وا 
عديؿ مف السمطة أرادت تغيير ىذه القاعدة فميس أماميا سوى تعديميا، عمى أف يتـ الت

ذاتيا التي أنشأت القاعدة األولى، وليس مف سمطة أدنى منيا، وبشرط إتباع اإلجراءات 
 عدة األولى أو إجراءات اشد منيا.ذاتيا التي اتبعت في وضع القا

يستند ىذا التدرج في تحديد مرتبة القاعدة القانونية إلى  التدرج الموضوعي: -ثانيا
ىذه القواعد في مرتبتيا تبعًا لمدى عموميتيا وتجريدىا  تتدرجموضوع القاعدة ومحتواىا ف

 .(1)بغض النظر عف السمطة التي أصدرتيا أو اإلجراءات التي اتبعت في شأنيا
ولذلؾ تكوف األعماؿ اإلدارية المتضمنة قواعد قانونية عامة أعمى وبالتالي أقوى مف تمؾ 

رات الفردية المخالفة لمقواعد البلئحية ، ومف ثـ تعتبر القرا(2)التي تتضمف قرارات فردية
باطمة لعدـ مشروعيتيا حتى ولو كانت صادرة عف ىيئة إدارية أعمى درجة مف الييئة 

 .(3)اإلدارية المصدرة لبلئحة
والشؾ أف التدرج الشكمي لو األولوية في التطبيؽ عمى التدرج الموضوعي، نظرًا ألف 

مع ذلؾ فإف التدرج الموضوعي يمعب دورًا األوؿ أكثر وضوحًا وتحديدًا مف الثاني و 
تكميميًا في ىذا الصدد، حيث يمكف االلتجاء إليو في حالة فشؿ المعيار الشكمي في 
تحديد مرتبة العمؿ، كما ىو الحاؿ بصدد تحديد مرتبة األعماؿ اإلدارية الفردية والبلئحية 

ت، ولذلؾ يتحتـ األخذ وكبلىما صادر عف اإلدارة وبإجراءات مماثمة في كثير مف الحاال
وبذلؾ نكوف قد فرغنا مف دراسة مصادر المشروعية وننتقؿ اآلف  .(4)بالتدرج الموضوعي

 لمشروعية.ا رقابةإلى عرض 

                                                           
 .78مرجع سابؽ ، اإلداري اإلدارة، القضاءالرقابة عمى أعماؿ ، لديفد. سامي جماؿ ا (1)
 وما بعدىا. 49مرجع سابؽ ص ، لقضائية ألعماؿ اإلدارةالرقابة ا ،عاطؼ البنا د. محمود ود. بكر القباني  (2)
 .41ص  7رقـ 1المجموعة السنة ؽ،1،س159قضية  1955نوفمبر 5حكـ المحكمة اإلدارية العميا في  (3)
 1968منشأة المعارؼ باإلسكندرية طبعة  ،القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ اإلدارة، محسف خميؿ.د انظر في ذلك: (4)

 .76ص  ،مرجع سابؽ ،القضاء اإلداري اإلدارة،الرقابة عمى أعماؿ  ،سامي جماؿ الديف د. .75ص      1968
 .16، 15في مجمة القانوف واالقتصاد ص (Vedel)مشيرًا إلى مقالة األستاذ     
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 نيالمبحث الثا                                   
 رقابة المشروعية

ميا حدود بؿ ويتأكد التزا -إعماال لمبدأ المشروعية -يتحقؽ خضوع اإلدارة لمقانوف
حيث تقرر تشريعات الدوؿ المختمفة  ،ضوابطو وقواعده بتنظيـ رقابة فعالة عمى أعماليا

صورا متعددة لتمؾ الرقابة: فيناؾ الرقابة السياسية، التي تنظػـ الدساتيػػر أحكاميػػا 
 بالذاتية، التيوأوضاعيػػا ووسائميػػا، وىناؾ الرقابة اإلدارية، أو كما يطمؽ عمييا أحيانا 

 تتـ مف جانب اإلدارة ذاتيا، وىناؾ أخيرا الرقابة القضائية التي يمارسيا القضاء.
وىكذا يختمؼ نوع الرقابة باختبلؼ الييئة التي تباشرىػػا ويمكػػف التمييز بيػف ثبلثة 
أنواع مف الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة العامة ىي: الرقابة السياسية، الرقابة اإلدارية أو 

قابة القضائية وفيما يمي سنقـو بدراسة ىذه األنواع الثبلث في المطالب الذاتية و الر 
 الرقابة السياسية المطمب األول:                      التالية:

 الرقابة اإلدارية المطمب الثاني:
 الرقابة القضائية المطمب الثالث:

 المطمب األول
 الرقابة السياسية

ؾ الرقابة التي يمارسيا أفراد الشعب بمختمؼ بأنيا تم    يقصد بالرقابة السياسية
شرائحو وكافة فئاتو عمى أعماؿ السمطة التنفيذية لمتأكد مف سير المرافؽ العامة، بانتظاـ 
طراد لمغرض المستيدؼ مف إنشائيا، والكشؼ عما يقع مف أخطاء، أو مخالفات داخؿ  وا 

 الجياز اإلداري لمعمؿ عمى تصحيحيا وتصويبيا.
ة السياسية عدة صور ووفؽ أشكاؿ متعددة، وبموجب وسائؿ متنوعة وتتخذ الرقاب

 التالييف:فرعيف مف أىميا الرقابة البرلمانية، ورقابة الرأي العاـ وىذا ما نبينو تباعًا في ال
 الفرع األول

 الرقابة البرلمانية
ء تمؾ الرقابة التي تمارسيا المجالس النيابية، سوا    المقصود بالرقابة البرلمانية

و في أو مجمس الشعب كما ى –كما ىو الحاؿ في الجزائر وفرنسا -سميت بالبرلماف
                                                           

 .62د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
 .191القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص  اؿ اإلدارة،د. سامي جماؿ الديف، الرقابة عمى أعم    
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عادة عمى اختصاص البرلمانات بوظيفة الرقابة عمى أعماؿ     وتنص الدساتير مصر.
السمطة التنفيذية إلى جانب وظيفتو األساسية وىي التشريع وذلؾ لمتأكد مف سبلمة تنفيذ 

وتختمؼ الرقابة البرلمانية مف بمد إلى آخر     قصر في ذلؾلة مف يءالقواعد العامة ومسا
شدة وضعفا، حسب النظاـ الدستوري القائـ في الدولة، فيػي قويػػة وفعالة في دساتير 
    الدولة ذات النظاـ البرلماني، متواضعة وىينة في دساتير الدولة ذات النظاـ الرئاسي

حزب عما ىي عميو في دولة األحزاب ، كما تختمؼ في دوؿ الحزب الواحد أو شبو ال
ورغـ اختبلؼ ىذا النوع مف     المتعددة، وفي الدوؿ المتقدمة عنيا في الدوؿ النامية.

الرقابة شدة وضعفا مف بمد إلى آخر، إال أف أساليب، وطرؽ ممارستيا واضحة ومعروفة 
قشة، كحؽ السؤاؿ، وحؽ طرح موضوع عاـ لممنا -خاصة في ظؿ النظاـ البرلماني  -

وحؽ البرلماف في إجػراء تحقيػػؽ، وحػػؽ االستجواب وسحب الثقػػة، وسنعرض ليا أوال ثـ 
 نتكمـ عف تقدير الرقابة ثانيا.

 .الرقابة البرلمانية    أوال: وسائل
يعرؼ السؤاؿ بأنو "تقصى عضو البرلماف مف وزير مختص عف حقيقة أمر : السؤال - أ

وىناؾ بعض الدوؿ كفرنسا تخصص  ،   ككؿمعيف خاص بأعماؿ الوزارة أو الحكومة 
    يوما محددا لئلجابة عف أسئمة البرلماف.

                                                           
عمى ما يمي: " يراقب البرلماف عمؿ الحكومة، وفقًا  1996مف دستور سنة  99تنص المادة في الجزائر:  -أ    

مف الدستور. يمارس المجمس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص  134-133-84- 80لمشروط المحددة في المواد: 
المحيف  1958مف دستور سنة  24تنص المادة  في فرنسا: -ب مف الدستور. 137الى  135مف  موادعمييا في ال

" يصوت البرلماف عمى القانوف، و يراقب عمؿ :عمى ما يمي 2008يونيو  23الى غاية التعديؿ الدستوري في 
 .." .الحكومة، و يقـو السياسات العامة. يتكوف البرلماف مف الجمعية الوطنية و مجمس الشيوخ

" يتولى مجمس الشعب سمطة التشريع، ويقر السياسة :عمى أف 1971مف دستور سنة 86تنص المادة  في مصر: -جـ
 عمى الوجو المبيف في الدستور."  وذلؾ كمو، يمارس الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية العامة لمدولة كما

ة التنفيذية في النظاـ البرلماني، رسالة دكتوراه قدمت د. إيياب زكي سبلـ، الرقابة السياسية عمى أعماؿ السمط    
 .17، ص 1983لكمية الحقوؽ جامعة القاىرة عاـ 

 .49د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ، ص     
 .97، ص 1986القاىرة، طبعة  عربيةد. محمد عبد الحميد أبوزيد، رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة، دار الثقافة ال    
 .27د. إيياب زكي سبلـ، الرقابة السياسية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية في النظاـ البرلماني، مرجع سابؽ، ص     
                                                  -Chavin  F , Administration l’état, Dalloz. Paris 1985,p8               
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ة العامػ    تأحد الوزراء عمػى تصرؼ مف التصرفػػا ىومحاسبة الوزارة أو:االستجواب -ب
 أو الفردية    تيا التضامنية قد يثير مسؤولي عمى الوزارة خطيرة، إذالرقابية  ونتائجو ،

أو بأحد أعضائيا، وسحب الثقة منيا أو منو، وبالتالي استقالتيا أو  وطرح الثقة فييا
 مف السؤاؿ وأخطر منو في نتائجو. اعتزالو منصبو، وبالتالي فاالستجواب ىو أقوى

ذه المجاف وتسمى بمجاف التحقيػػؽ البرلمانيػػة ػػػى    تنشئ البرلمانات: لجان التحقيق -ـ ج
 ر معيف ػػػػأف أمػة بشػػة الحقيقػػى معرفػوؿ إلػؾ بيدؼ الوصػػػأو لجػػاف تقصػي الحقائػػؽ، وذل

أو جمع المعمومات بصدد وقائع محددة تتعمؽ باألمور العامة وبعد انتياء ميمتيا تتقدـ  
وتتـ الرقابة البرلمانية إما نتيجة نشاط نواب     بمذكرات بما توصمت إليو إلى المجمس

مػػا نتيجػػة بحث العرائػػض التػػي البرلماف وممارستيـ لوظيفتيـ الرقاب ية مف تمقاء أنفسيـ، وا 
تقػػدـ لمبرلمػػاف مف األفػػراد أو الجماعات المختمفة واستيضاح الوزارات المعنية باألمر عف 
    مدى صحة ما يرد في ىذه العرائض مف شكاوى وتظممات مف تصرفات اإلدارة قبميـ.

الرقابة التي يمارسيا البرلماف عمى  الجزائري الحالي وسائؿ وقد كفؿ الدستور
  .   التنفيذيةأعماؿ السمطة 

 

                                                           
  433ص 1959لطبعة األولى ، ااإلسكندرية دار المعارؼ،مصرالدستوري في  خميؿ النظاـد. محسف     
  في فرنسا: .أنظر مسؤولية الوزارة السياسية التضامنية والفردية في دوؿ المقارنة    

- Jean Marie Auby Robert Ducos Ader, Droit Public, 8eme éd, Sirey,     , p119.  
 .1971مف الدستور المصري لسنة  127، 126، 125المواد  في مصر:    
( مف الدستور 2009السارية المفعوؿ منذ أوؿ مارس )2-51ة: تنص المادفي فرنسا في ذلؾ الدساتير التالية:أنظر    

قاء باست،وفؽ الشروط التي ينص عمييا القانوف، "يمكف إنشاء لجاف تحقيؽ داخؿ كؿ مجمس لمقياـ:عمى ما يمي
، يحدد القانوف قواعد 24قويـ المحددة في الفقرة األولى مف المادة تالمراقبة وال تساعد عمى ممارسة مياـ معمومات
عمى  1971مف دستور سنة  131: تنص المادة في مصر يحدد نظاـ كؿ مجمس شروط إنشائيا"وعمميا، و  تنظيميا

جانو بفحص نشاط إحدى المصالح اإلدارية أو لمجمس الشعب أف يكوف لجنة خاصة أو يكمؼ لجنة مف ل :"أف
أي مشروع مف المشروعات العامة، وذلؾ مف أجؿ تقصي  أو،إداري المؤسسات العامة أو أي جياز تنفيذي أو
ببلغ المجمػػس بحقيقػػة األوضػػاع أو إجراء تحقيقات في أي موضوع ،الماليػػة أو اإلداريػػة أو االقتصادية الحقائؽ، وا 

 ف األعماؿ السابقة".يتعمؽ بعمؿ م
                                                         L’état, op cit. p 8 - Chavin (F),Administration  
 .193مرجع سابؽ، ص  ،القضاء اإلداري د. سامي جماؿ الديف، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة،    

دستور الحالي.مف ال133،134،135،160،161(،3) 84أنظر المواد:         
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ليس ىناؾ شؾ في تحقيؽ الرقابة البرلمانية لمعديد مػف : الرقابة البرلمانية تقدير-ثانيا
 عمى حد سواء بالنسبػة لكؿ مف جية االدارة والمتعامميف معيا، وذلؾ:    المزايا

إداري أو كمما دعت الحاجة إلى إصدار عمػؿ ة حة العامة لمدوللضماف حماية المصم -
  إلغاءه.

 تحصيف مبدأ المشروعية ضد االعتداء عميو. -
 اتساميا بالشموؿ حيث تمتد إلى المبلئمة بجانب المشروعية. -
  وقاية األفراد مف انحراؼ و تعسؼ االدارة. -
 والجدية نظرا:يقوؿ بافتقار الرقابة البرلمانية إلى الفاعمية والواقعية     د أف البعضػبي
 لقمة الخبرة الرقابية لبعض أعضاء البرلماف. -
الدورية التي تقدـ إلى  اعتماد الرقابة البرلمانيػػة عمى البيانػػات والمعمومات والتقارير -

 البرلماف مف األجيزة الرقابية المختصة أو األجيزة اإلدارية المشمولة برقابتيا.
يبعدىا عف الحيدة والفاعمية ويدخميا في مجاؿ تأثير االعتبارات الحزبية والنفعية مما  -

 دور البرلماف أماـ السمطة التنفيذية.    المجامبلت الخاصة بحيث يضعؼ
إف فاعمية أو واقعية أو جدية الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ اإلدارة ال تجد تطبيقا سميما   -

 لدى شعوبيا.    ليا إال في الدوؿ ذات الوعي السياسي الكامؿ
عمى أعماؿ اإلدارة  أىمية الرقابة البرلمانية إلى أنو ميما قيؿ عف: الباحث صويخم

العامة ومزاياىا واتساميا بالشموؿ حيث تمتد إلى المبلئمة بجانب المشروعية، إال أف ليا 
سمبيػػات ال يمكف إغفاليا وأىميا خضوعيا وتأثرىا باالعتبارات الحزبية وىو ما يبعدىا 

                                                           
    دراسة نظرية وتطبيقية لمرقابة فيد. مصطفى محمود عفيفي، الرقابة عمى أعماؿ االدارة والمنازعات اإلدارية )    

 .188، ص 1990مف دولة اإلمارات العربية المتحدة والدوؿ المقارنة(، الجزء األوؿ، سنة  كؿ    
 .25د عاطؼ البنا، الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ، ص د. بكر القباني و د. محمو  راجع في ذلك:    

    . د. سامي جماؿ الديف، الرقابة عمى أعماؿ 70د. محمود محمد حافظ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
 .208القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص  اإلدارة،   
 تناقص دور البرلماف في التشريع. -لتنفيذية: ومف مظاىر ضعؼ دور البرلماف بالنسبة لمسمطة ا    
 زيادة عدد مشروعات القوانيف المقدمة مف الحكومة عمى االقتراحات المقدمة مف أعضاء البرلماف. -
 اعطاء المشروعات الحكومية األولوية في المناقشة. -تناقص دور البرلمانات في التشريعات المالية. -
    د. رمزي طو الشاعر  راجع في ذلك:مطمقة في الظروؼ االستثنائية. إعطاء رئيس الدولة سمطات تكاد تكوف  -

 وما بعدىا. 216، ص 1987اإليديولوجيات التحررية وآثارىا في أنظمة الحكـ المعاصرة دار النيضة العربية    
     91د. فؤاد العطار، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
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األغمبية  كانت ما إذا ويدخميا في مجاؿ المجامبلت خاصة والفعالية عف الحيدة
االىتماـ  أف الرقابة البرلمانية تميؿ دائما إلى الحزب الحاكـ، كما البرلمانية مف نفس

االىتماـ بالمصالح الخاصة  بالسياسة العامة لمسمطة التنفيذية والمسائؿ العامة دوف
     لؤلفراد.

 الفرع الثاني
 امـــــي العابة الرأـــــــرق

الرأي العاـ لمتعبير عف مجموع اآلراء التي يديف بيا أفراد     يستخدـ اصطبلح
 مجتمع الدولة إزاء المسائؿ التي تؤثر في مصالحيـ العامة والخاصة.

ويقصد برقابة الرأي العاـ الرقابة التي يمارسيا المواطنيف أنفسيـ لجياز الدولة اإلداري 
، إما المشاركة في المجالس والمجاف اإلدارية  أو مباشرتيـ مستخدميف في ذلؾ عدة طرؽ

لحقوقيـ السياسية، أو عف طريؽ الدور الذي تؤديو جماعات أصحاب المصالح، أو 
    بوسائؿ اإلعبلـ المختمفة.

وتتجسد رقابة الرأي العاـ في عدة صور أىميا: الرقابة التي يمارسيا الناخبوف 
جالس المنتخبة، االستفتاءات الشعبية، رقابة النقابات عند اختيارىـ لممثمييـ في الم

المينية والجمعيات المختمفة )المجتمع المدني( وسائؿ اإلعبلـ المختمفة إلى جانب الرقابة 
أىمية كبيرة فيو  –في الدولة الحديثة –ولمرأي العاـ    التي تمارسيا األحزاب السياسية.

، ومف ثـ يمعب دورًا كبيرًا    أركاف الدولة مف رأي جماىير الشعب الذي يعد ركنًا أساسياً 
وىامًا في الرقابة عمى أعماؿ السمطة )اإلدارة( بؿ ويسيـ في منعيا مف االعتداء عمى 

     الحقوؽ والحريات.

                                                           
 .113لمقانوف، مرجع سابؽ، ص د. فتحي فكري، مبدأ خضوع اإلدارة     
 .188اإلداري، مرجع سابؽ، ص اإلدارة القضاءد. سامي جماؿ الديف، الرقابة عمى أعماؿ     
 .66عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، صد. عبد الغني بسيوني     
 . 48ص د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ،    
    دارالنيضة  دراسة مقارنة،مبدأ المشروعية وتنظيـ مجمس الدولة، محمد عبد الحميد أبو زيد،القضاء اإلداري،.د    
 كمشكمة السمـ والحرب  ،موضحا أنو قد يشمؿ رأي عدة شعوب اتجاه مشكمة عامة110ص1995 العربية، القاىرة   
 ء قضية فمسطيف وقد يكوف في نطاؽ الدولة الواحدة أو في نطاؽ محافظة وقد يكوف إقميميا كالرأي العاـ العربي إزا   
 مف محافظاتيا.   
      د. أنور أحمد رسبلف، الديمقراطية بيف الفكر الفردي والفكر االشتراكي، رسالة دكتوراه قدمت لكمية الحقوؽ،     

 .542، ص1971 القاىرة، عاـ جامعة     
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 وسنتناوؿ ىذه الرقابة مف خبلؿ استعراض كؿ مف: 
 لجمعيات والنقابات.رقابة ا .3  قتراع العاـ )االنتخاب(.        . الرقابة بواسطة اال1
 رقابة وسائؿ اإلعبلـ. .4                          رقابة األحزاب السياسية. . 2
إف االتجاه السائد في معظـ الدوؿ ذات : "االنتخاب" .الرقابة بواسطة االقتراع العام -1

النظاـ الديمقراطي ليؤكد بصورة قاطعة تبنييا مبدأ المشاركة واإلسياـ مف جانب 
اطف، في تسيير السياسة العامة لمجتمعو، مف خبلؿ الممارسة لحقي االستفتاء المو 

واالنتخاب واالقتراع باعتبارىـ أىـ وسائؿ المشاركة الديمقراطية لصاحب السمطة األصمي 
    في تسيير األمور اليامة في مجتمعو وفي فرض رقابتو السابقة والبلحقة عمييا.

ات والمجالس المنتخبة باإلدارة المركزية أو الييئ اختيار يعتبر االنتخاب أو
،  وتكوف ىذه    البلمركزية وسيمة تقييـ ومحاسبة و مراقبة تمؾ األجيزة بصورة دورية

   ة.ينة مف الوعي  والثقافة فمف ناحيالرقابة فعالة إذا ما وصؿ الشعب إلى درجة مع
مارستو  لحؽ فاالستفتاء ما ىو إال جزء مف الرقابة التي يمارسيا الشعب وم

بقوليا: "السمطة التأسيسية ممؾ ( 7) قد نص عمى ذلؾ الدستور الحالي في المادةفالسيادة 
 .الشعب، يمارس الشعب سيادتو بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارىا

يمارس الشعب ىذه السيادة عف طريؽ االستفتاء وبواسطة ممثميو المنتخبيف،       
   جئ إلى إرادة الشعب مباشرة.لرئيس الجميورية أف يمت

يمكف لرئيس الجميورية أف  
 يستشير الشعب في كؿ قضية ذات أىمية وطنية عف طريؽ االستفتاء.

، عف    ومف جية ثانية: فإف اىتماـ المواطنيف بالمشاركة في الحياة السياسية
 فالمواطنو  يقـويذا المجاؿ لو أىمية كبيرة في دعـ الرقابة، حيث طريؽ مباشرة حقوقيـ ف

الشعبي الوطني،  المجمس مف يمثمونيـ في بالتصويت النتخاب الرؤساء، وكذلؾ اختيار
 وفي المجالس األخرى المنتخبة.

                                                           
 وما بعدىا. 192لرقابة عمى أعماؿ اإلدارة والمنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ، صد. مصطفى محمود عفيفي، ا     
 .13، ص2012د. محمد الصغير بعمي، القضاء اإلداري، دعوى اإللغاء، دار العمـو لمنشر والتوزيع، طبعة سنة     
 .8،9، مرجع سابؽ، ص76)ج، ر( العدد بػالمنشور  1996الدستور الحالي لسنة      
 .66عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص د.     
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الحزب السياسي ىو تنظيـ دائـ عمى المستوييف القومي رقابة األحزاب السياسية:  -2
رستيا والمحمي يسعى لمحصوؿ عمى مساندة شعبية، بيدؼ الوصوؿ إلى السمطة ومما

    .مف أجؿ تنفيذ سياسة محددة
عادية عرفيا المجتمع والنظاـ  كنتيجة لظروؼ غير 1989فبراير 23جاء دستور    

السياسي الجزائري، ولتمبية  مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية جسدتيا أحداث أكتوبر 
ـ عف نظاـ حكـ جديد قاعدتو سيادة الشعب وييدؼ إلى وضع أسس نظا وليعبر 1988

ديمقراطي يقـو عمى التعددية السياسية والحزبية ومجتمع مدني يشارؾ في اتخاذ القرار 
ف م 40والسياسية حيث نصت المادة  بالتعددية الحزبية اعترؼ الدستور السياسي فقد

ت ذات الطابع السياسي "حؽ إنشاء الجمعيا:في ىذا الصددعمى ما يمي    1989دستور
 11-89رقـف اح السياسي باتجاه التعددية بصدورالقانو وتدعـ ىذا االنفت.معترؼ بو"

الذي حدد المبادئ     الخاص بالجمعيات ذات الطابع السياسي 1989يوليو 05بتاريخ
يقافيا وحضرىا،وقواعدعمميا،والشروط البلزمة لتأسيس ىذه الجمعيات السياسة  وتمويمياوا 

إفَّ لمعمؿ الحزبي العمني  وما ييمنا ىنا ىو بياف الدور الرقابي لؤلحزاب السياسية،
أو الرسمي رقابة فعالة عمى أعماؿ اإلدارة، فإلى جانب ما تقوـ بو األحزاب مف ترتيب 
لؤلفكار االجتماعية والسياسية وتنظيـ انتقاداتيا لمحكومة، وتسجيؿ أخطائيا وكشفيا أماـ 

الييئة  الرأي العاـ، فإنيا تستطيع مف خبلؿ المناقشات والندوات داخؿ الحزب، وفي
عبلنيا لمرأي العاـ، الذي يقيد  التشريعية ووسائؿ اإلعبلـ المختمفة الوصوؿ إلى الحقيقة وا 
اإلدارة ويجعميا تعيد النظر في بعض التصرفات والقرارات التي تخالؼ القانوف وال تخدـ 
الصالح العاـ، ومف ثـ تستطيع األحزاب السياسية أف تمعب دورا ىاما في مجاؿ الرقابة 

ما استيدفت المصمحة العامة والتزمت حدود مبدأ  اإلدارة، خاصة إذا أعماؿ عمى
المشروعية، وابتعدت عف الدعايات الشخصية، فمراعاة الموضوعية وتجنب المبالغة 

    تأييدا أو نقدا يحقؽ لؤلحزاب الفاعمية في قياميا بدورىا الرقابي عمى أعماؿ اإلدارة.

                                                           
 .200ص 1982د. سعاد الشرقاوي، النظـ السياسية في العالـ المعاصر دار النيضة العربية الطبعة الثانية سنة    
 .239ص26س  09عدد  03/1989/ 01المنشوربػ )ج، ر( بتاريخ  1989فبراير  23مف دستور  40المادة     
 السياسية. المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب 2012يناير  12المؤرخ في  04-12القانوف رقـ  راجع: (  
   .  د. عبد الغني بسيوني 202د. أنور أحمد رسبلف، وسيط القضاء االداري مرجع سابؽ ص   راجع في ذلك:    
 و ما بعدىا. 65االداري مرجع سابؽ ص  قضاءلعبد اهلل،  ا   
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أىميتيا وقوتيا الضاغطة في     مجمعيات والنقاباتلرقابة الجمعيات والنقابات:  -3
توجيو أعماؿ اإلدارة وفرض الرقابة السابقة والبلحقة المؤثرة عمييا، إف قوة التأثير الفعاؿ 

تابعي ىذه التنظيمات في جميع مواقع الجياز اإلداري  لمرقابة ىنا مستمد مف انتشار
ذا الجياز، إذ لـ يتجاوب مع الحكومي األمر الذي يمكف أف يؤدي إلى شؿ حركة ى

، ومنع أوجو التعسؼ ألعماؿ    ة المستيدفة لممصمحة العامةحتوجييات ىذه الشري
ومف أىـ تمؾ  اإلدارة وتصرفاتيا، حيث يتـ المجوء إلى شتى الوسائؿ لحماية المشروعية.

ي والت 57الوسائؿ اإلضرابات، وقد كفؿ ىذا الحؽ الدستور الجزائري الحالي في مادتو 
     " تنص عمى أف: "الحؽ في اإلضراب معترؼ بو ويمارس في إطار القانوف...

لوسائؿ اإلعبلـ بصفة عامة، و الصحافة بصفة خاصة دور رقابة وسائل اإلعالم:  -4
بارز في الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة، وذلؾ بإبراز المشاكؿ والصعوبات التي يعاني منيا 

 خدمات مف بعض الييئات والمصالح العامة واقتراحاألفراد في سبيؿ الحصوؿ عمى ال
    راء المواطنيفآالحموؿ ليذه المشاكؿ وذلؾ بإجراء التحقيقات الصحفية واستطبلعات 

ونشر شكاوى وتظممات أفراد الشعب عمى صفحاتيا، وذلؾ كمو متوقؼ عمى ما تتمتع بو 
كفالة الدولة  الصحافة مف حيدة وموضوعية ومصداقية وبدوف أف تتعرض لضغوط مع

فإذا تحقؽ ليا ذلؾ فإنيا ستقـو بدورىا الرقابي عمى أفضؿ وجو، ، لحرية الصحافة
وحينيا يمكف أف يطمؽ عمييا السمطة الرابعة ألف حرية الصحافة تعد أبرز مظاىر حرية 

أثرًا، كما تعتبر مف أىـ الوسائؿ التي يمكف عف  الرأي في العصر الحديث وأقواىا
، وليذا تيتـ الدساتير عادة بحرية وسائؿ اإلعبلـ، ولذلؾ    ذا الحؽطريقيا ممارسة ى

المشرع الدستوري قد اىتـ بحرية الرأي وحرية التعبير، حيث نص عمى ذلؾ في  اف نجد
منو بأف "ال مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي" وفي نص المادة  36المادة 

نشاء الج 41  معيات، واالجتماع، مضمونة لممواطف".منو بأف "حريات التعبير، وا 
                                                           

 في  43، بحؽ إنشاء الجمعيات وممارست الحؽ النقابي حيث نصت المادة 1996اعترؼ الدستور الجزائري لسنة    )
القانوف شروط  تشجع الدولة ازدىار الحركة الجمعوية، يحدد ،ما يمي: "حؽ إنشاء الجمعيات مضموف ىذا الصدد عمى

  .معترؼ بو لجميع المواطنيف" مى أف "الحؽ النقابيع 56نفس االتجاه تنص المادة  وفي،وكيفيات إنشاء الجمعيات"
 .193د. مصطفى محمود عفيفي، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة والمنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ، ص    
 .14مرجع سابؽ، ص 76)ج، ر( العدد بػالمنشور  1996مف الدستور الحالي لسنة  57المادة    
 وما بعدىا 66لقضاء اإلداري، مرجع  سابؽ، صد. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، ا    
 .34، ص2000د. محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة لمفنوف المطبعية سنة     
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اليتيا تحقؽ عأف رقابة الرأي العاـ ال تتصؼ بالكماؿ حيث تتطمب لف ويرى الباحث
السياسي والثقافي والشعور بالمصمحة العامة لدى مختمؼ أطياؼ المجتمع  النضج

 بصرؼ النظر عف انتماءاتيـ وىو ما ال يتحقؽ إال في الدوؿ التي بمغت شوطًا مناسباً 
 : منيا في التقدـ السياسي واالجتماعي، ولضماف ذلؾ البد مف  توافر عدة عناصر ىامة

مناخ مناسب يسمح بحرية تكويف األحزاب والجمعيات والتنظيمات السياسية  -
 واالجتماعية وىو ما يؤدي إلى رفع الوعي واالىتماـ بالمصمحة العامة.

 حرية وسائؿ اإلعبلـ وقياـ صحافة مستنيرة. -
 المختمفة باتجاىاتو بألفرادالشع األمثؿ واألفضؿ التمثيؿ تضمف انتخابية قوانيف توافر -
 أف تمعب النقابات الدور المنتظر منيا. -

 يستطيعإلى أنو إذا توافرت ىذه العناصر يمكف القوؿ بأف الرأي العاـ  ويخمص الباحث
بواسطة بطريؽ غير مباشر أف يمثؿ وسيمة فعالة في الرقابة عمى اإلدارة وذلؾ يتـ عادة 

العامة وكذلؾ االستفتاءات الشعبية ويظير ىذا الدور الياـ لمرأي العاـ عادة  تاالنتخابا
    وبصورة جمية في الببلد الديمقراطية.

لمرقابة السياسة بصورىا ووسائميا المختمفة، مزايا ال يمكف  تقدير الرقابة السياسية: 
كما سنرى  –كالرقابة اإلدارية والقضائية  ،مواعيد محددةإنكارىا، أىميا أنيا ال تتقيد ب

بؿ وشموليا عمى الكثير مف المسائؿ التي ال يمكف رقابتيا إداريا أو قضائيا،  –فيما بعد
الظروؼ االستثنائية مما  أو تعمقيا بأعماؿ السيادة أو السمطة التقديرية أو كارتباطيا

ط فيمف يمجأ إلييا ر يور المواطنيف والتي يشتيجعميا تيتـ بالمسائؿ العامة التي تيـ  جم
أف تكوف لو مصمحة شخصية حالة ومباشرة، كما تمتاز الرقابة السياسية أيضا بتعدد 
وسائميا، وخطورة النتائج المترتبة عمييا، والتي قد تصؿ في بعض األحياف إلى إسقاط 

ال نغالي في  أف ومع ذلؾ يجب ،   وزارة أو إقالة بعض العامميف فيياالحكومة أو ال
 ف مثالب وعيوب وتظير في التالي: م، لما ليا    التعويؿ عمى الرقابة السياسية

                                                           
      د. مجدي مدحت النيري، مسؤولية الدولة عف أعماليا غير التعاقدية، قضاء التعويض دار النيضة العربية     
 .11ص 1997نية سنة الثا الطبعة    
 .50د. محمد محمد بداف، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ، ص     
 .228د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص    
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تفقدىا     . يغمب عمييا الطابع السياسي لما تتأثر بو مف اعتبارات  وأىواء سياسية1
 االلتفات الجدي إلى إلزاـ اإلدارة حدود القانوف، حماية لؤلفراد وتوكيدا لمشرعية.

السمبي مف وجية نظر األفراد، فالفرد الذي تعتدي الحكومة عمى حقو ال يجديو  . أثرىا2 
معاقبة الجية اإلدارية سياسيًا، سواء بتوجيو الـو إلييا أو حتى إجبارىا عمى االستقالة  

 ما داـ حقو ال يزاؿ ضائعا.
وال يتوفر . رقابة المشروعية رقابة قانونية، تتطمب فيما دقيقا لمقانوف، ومعرفة بأصولو 3

 .    ذلؾ ألية ىيئة سياسية ميما بمغ وعييا وحرصيا عمى ممارسة تمؾ الرقابة
 ولذلؾ فالرقابة السياسية ال تصمح وحدىا كضمانة مف ضمانات تطبيؽ مبدأ المشروعية 

كما - والقضائيةوفي نفس الوقت ال يمكف االستغناء عنيا، فيي مكممة لمرقابة اإلدارية 
               –سنرى 

 المطمب الثاني
 ةــــــــــابة اإلداريــــــــــــالرق

الرقابة اإلدارية وتسمى أيضا بالرقابة الذاتية نظرا التحادىا في المنبع مع مصدر 
العمؿ الخاضع لمرقابة، فاإلدارة ىي التي تراقب أعماليا بنفسيا لتقؼ عمى مدى 

شابو عيب قانوني يبطمو فتسعى إلى مشروعيتيا ومبلءمتيا، فقد ترى اإلدارة أف قرارىا قد 
كما قد يتجاوز الزمف والظروؼ المحيطة ، تصحيح ذلؾ العيب نزوال عمى حكـ القانوف

قرارا سبؽ وأف أصدرتو اإلدارة، فتعود عمى قرارىا بقصد جعمو أكثر مبلءمة مع مراعاة 
 في ىذا الشأف لممارسة ىذا الحؽ. القيود السارية

  ورىا في فرعيف عمى النحو التالي:صولذلؾ سنتناوؿ تعريفيا و  
 .تعريؼ الرقابة اإلدارية رع األول:ـالف 

 .صور الرقابة اإلدارية الفرع الثاني:
 
 

                                                           
 عربية، أحمد كماؿ أبو المجد، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، مبدأ المشروعية ومجمس الدولة، دار النيضة ال.د    
 ، مؤكدا عمى ضرورة تجنب الوىـ القائؿ بأف ىذا العيب مرتبط باألحزاب السياسية، وأف في التخمص 91ص      
 منيا "أي األحزاب" تخمصا مف ىذا العيب، موضحا أف األىواء السياسية أعـ وأشمؿ مف مجرد االعتبارات الحزبية.  
        . 91،92أعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ، صد. أحمد كماؿ أبو المجد، رقابة القضاء عمى     
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 الفرع األول
 ةــة اإلداريــف الرقابـتعري

"تمؾ الرقابة الذاتية التي تمارسيا اإلدارة عمى نفسيا :عرؼ الفقو الرقابة اإلدارية بأنيا  
    وذلؾ سواء كانت ىذه الرقابة تمقائية أوبناء عمى تظمـ"،نفسيا بنفسياأي مراقبة اإلدارة 
بأنيا: "الرقابة التي تمارسيا اإلدارة بنفسيا عمى أعماليا وتصرفاتيا، فيي  وعرفيا البعض

رقابة دائبة تقـو بيا اإلدارة داخميا لمتحقؽ مف مدى مشروعية أعمميا أي مطابقتيا 
     العاـ في بعض األحياف". لمقانوف، أو مبلءمتيا لمصالح

لبعض اآلخر: "بالرقابة الذاتية ألف اإلدارة تقـو بمراقبة نفسيا سواء كانت اوعرفيا 
     بناء عمى تظمـ أو رقابة تمقائية أي مف تمقاء نفسيا". ىذه الرقابة

كذلؾ عرفت بأنيا: "الرقابة اإلدارية أو الرقابة الذاتية ىي مراقبة السمطات 
إلدارية المركزية أو البلمركزية لنفسيا ولذات أعماليا، أي أف تراقب السمطات واألجيزة ا

تمقاء نفسيا أو بناء عمى  -اإلدارية نفسيا بنفسيا، عف طريؽ مراجعة أعماليا مف 
وتفحص ما صدر منيا مف أعماؿ وتصرفات لتتأكد عف  -تظممات وطمبات األفراد 

ا أو إلغائيا أو سحبيا حتى تصبح أكثر مدى مشروعيتيا، وتقوـ بتصحيحيا أو تعديمي
    اتفاقا وانسجاما مع أحكاـ وقواعد القانوف ومبدأ الشرعية السائدة في الدولة".

كما عرفيا األستاذ الدكتور: سميماف محمد الطماوي بأف: "تتولى اإلدارة بنفسيا 
    نفسيا".مراقبة مطابقة تصرفاتيا لمقانوف إما بناءا عمى طمب األفراد أو مف تمقاء 

"عبارة عف :تعريفا لمرقابة اإلدارية مما سبؽ مف التعريفات وىو أنيا ويمكننا أف نستخمص
رقابة داخمية ذاتية تقوـ بيا اإلدارة بنفسيا لمراجعة أعماليا لتحقؽ مف مطابقتيا لمشرعية 

 ."والقانوف ومبلءمتيا لمظروؼ المحيطة بيا سواء كانت رقابة تمقائية أو بناء عمى تظمـ

                                                           
 .67د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص    
       - Marcel  W , Le Contrôle  juridictionnel de L’administration. Cours de doctorat, professé  

 à la faculté de droit de Caire.1949p, 6 
 .282ص 2003اإلسكندرية منشأة المعارؼ الديف، القضاء اإلداري والرقابة عمى أعماؿ اإلدارة، مي جماؿساد.    
      عممية الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في النظاـ الجزائري، ديواف المطبوعات ،د. عوابدي عمار    
 . 10ص1994الجامعية الطبعة الثالثة، سنة    
 .8ف محمد الطماوي، القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ، صد. سميما    
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، وحسف تنفيذ القوانيف    وتستيدؼ الرقابة اإلدارية ضماف تسيير المرافؽ بكفاءة
، رياتيـ مع تحقيؽ المصمحة العامةوالقرارات دوف تعسؼ، وضماف احتراـ حقوؽ األفراد وح

وتستند اإلدارة عند ممارستيا لدورىا الرقابي إلى السمطة بمفيوميا القانوني، فيباشر الرئيس 
ا حقو في الرقابة، مف المكنة القانونية التي تخولو حؽ مراقبة مرؤوسيو ومراجعة اإلداري فيي

أعماليـ، وكذلؾ األجيزة الرقابية تستمد سمطتيا مف القانوف أو القرار حسب النظاـ السائد في 
وىو ما تضمنتو نصوص القوانيف الجزائرية ابتداء مف نصوص الدستور الحالي لسنة     الدولة
الذي ينظـ  1988يوليو 4بتاريخ  131-88 ، ثـ المرسـو رقـ2008لمعدؿ سنة و ا    1996

، يتضح أف المشرع الجزائري كاف شديد الحرص عمى إيجاد    العبلقات بيف اإلدارة والمواطف
 األساس القانوني لمرقابة اإلدارية، بؿ وتحديد جياتيا ووسائميا وأساليب ممارستيا.

 الفرع الثاني                             
 صور الرقابة اإلدارية

التي تتـ بيا عممية الرقابة، يفضؿ األساليب     في تسميةىناؾ عدة آراء     
الرقابة، وتتـ ، وىناؾ مف يطمؽ عمييا تسمية طرؽ  البعض تسميتيا باسـ صور الرقابة

                                                           
 .52د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ، ص    
مت لكمية د. عبده مسعود الجيني، الرقابة اإلدارية بيف القانوف اإلداري وعمـ اإلدارة العامة، رسالة دكتوراه قد    

، د. سامي جماؿ الديف، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة "القضاء 38الحقوؽ جامعة عيف شمس، بدوف تحديد العاـ،ص
فقيي في ىذا الصدد بقولو: استند البعض إلى عدـ  وما بعدىا، موضحا أكثرمف رأي 211اإلداري" مرجع سابؽ، ص

لئلدارة الرجوع فييا، ويرى البعض أف عمى اإلدارة أف ترجع عف تمتع القرارات اإلدارية بالحجية القانونية مما يتيح  
قرارىا موازنة لحؽ صاحب المصمحة قبؿ أف يمجأ إلى القضاء ويؤسس البعض حؽ اإلدارة في الرجوع عف قراراتيا 
إلى ما لمسمطات الرئاسية مف حؽ في تقويـ وتصحيح وتوجيو وأمر مرؤوسييا، غير أف الرأي الراجح لديو ىو أف 

 األساس القانوني لمممارسة اإلدارة حؽ الرجوع في قراراتيا ىو مبدأ المشروعية وحده. 
 ...،- 2 ...، -1.عمى أنو: "يمارس الوزير األوؿ.. 3الفقرة  85حيث تنص المادة     

 يسير عمى حسف سير اإلدارة العمومية....". -5 .....،-4يسير عمى تنفيذ القوانيف والتنظيمات،        -
        " منو عمى ما يمي: "يجب عمى اإلدارة أف تمارس رقابة صارمة في جميع 07حيث تنص المادة السابعة " (  

   المراتب السممية عمى سموؾ أعوانيا وانضباطيـ ويجب أف تتأكد دوما بأنيـ يضطمعوف بمياميـ في  مستويات    
 كنؼ احتراـ حقوؽ المواطنيف احتراما دقيقا".     

 
   

      .11مرجع سابؽ، ص"عممية الرقابة القضائية  مؤلفو صورة لمرقابة في 12عوابدي عمار،. د كرذ  
 الرقابة الدائمة -10       الرقابة السابقة -7     الرقابة الخارجية -4     الرقابة الرئاسية -1   
 الرقابة عمى األعماؿ -11       الرقابة البلحقة -8        الرقابة الفنية -5    الرقابة الوصائية -2   
 )=( ...الرقابة عمى األشخاص -12    الرقابة العارضة -9      الرقابة المالية -6     الرقابة الداخمية -3   
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د تتحرؾ نتيجة إما بمراجعة اإلدارة لنفسيا تمقائيا مما صدر عنيا، وق     الرقابة اإلدارية
ما إلى الرئيس  تظمـ مقدـ إما إلى مصدر التصرؼ أو العمؿ فيسمى تظمـ والئي، وا 

ما يقدـ إلى لجنة إدارية فيسمى تظمـ إداري.  اإلداري فيسمى تظمـ رئاسي، وا 
 .الرقابة التمقائية -ارية تتحقؽ بإحدى الصورتيف ىما: لذا فإف الرقابة اإلد

 ةصور الرقابتتعدد أنواع التظممات اإلدارية تبعا لتعدد الرقابة بناءا عمى تظمـ: و  -
 التظممات اإلدارية أحد الثبلثة:وتكوف      الذاتية.

 تظمم إلى لجنة. -    تظمم رئاسي.  -   .تظمم والئي -            
اإلدارة بالرقابة مف تمقاء نفسيا، وىي بصدد بحث  وفييا تقـو الرقابة التمقائية: -أوال

سابقة، عنيا مف أعماؿ وتصرفات ا والتفتيش عمييا، فتراجع ما صدر أعماليومراجعة 
مشروعيتيا ومبلءمتيا، فرجؿ اإلدارة الذي يقـو بالتصرؼ عند مراجعة وذلؾ لبحث مدى 

عممو ومعاودة تقميب النظر فيو قد يكتشؼ خطأ في تصرفو، فيقدـ بنفسو عمى إلغائو أو 
سميما، وقد يقـو بالرقابة التمقائية الرئيس اإلداري تعديمو أو استبدالو بتصرؼ آخر يراه 

لمصدر القرار عند مراقبتو ألعماؿ مرؤوسيو ومراجعة أعماليـ، طبقا لما تمميو عميو 
ف أعماؿ مرؤوسيو، فممرئيس اإلداري أف يراجع ويراقب، مسمطتو الرئاسية ومسؤوليتو 

ينا، أو قدر أف التصرؼ ويفتش أعماؿ مرؤوسيو فإذا ما اكتشؼ فييا خطأ قانونيا مع
الذي اتخذ غير مبلئـ وال يتناسب مع الظروؼ واألوضاع التي أحيطت بو، فمف حقو أف 
يمغي التصرؼ أو يكتفي بتعديمو جزئيا، وقد يرى ضرورة اتخاذ تصرؼ جديد يحؿ محمو 

                                                                                                                                                                             

 الصور التي ذكرىا د. بكر القباني ود. محمود عاطؼ البنا، في الرقابة القضائية عمى أعماؿ وىي نفس )=(...
الرقابة السابقة  -1وىي: لمرقابة اإلداريةطرؽ  9أحمد رسبلف أف ىناؾ  أنور.د رىيكما .28ص مرجع سابؽ، اإلدارة،

الرقابة -4زالرقابة عمى اإلجراءات والرقابة عمى اإلنجا-3 الرقابة الدائمة والرقابة العارضة -  والرقابة البلحقة
                                      الرقابة عمى المستندات والرقابة الطبيعية -6 الرقابة عمى األشخاص والرقابة عمى األعماؿ   –الجزئية والرقابة الكمية

  الرقابة الفردية والرقابة الجماعية -8     الرقابة مف جانب واحد والرقابة مع المواجية   -
 وما بعدىا 208وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ صمؤلفو  أنظر - الرقابة اإلدارية والرقابة الفنية-9  
ويرى د. صبلح الديف فوزي "أف الرقابة اإلدارية ىي التي تمارس عمى أعماؿ وأشخاص اإلدارة مف خبلؿ األجيزة     

عمى أجيزة وأعماؿ اإلدارة  ةالرقابية سواء الداخمية أـ الخارجية، وسواء السابقة أـ البلحقة، وأيضا رقابة اإلدارة المركزي
 . 258دار النيضة العربية ، ص 2001رة العامة بيف عالـ متغير ومتطمبات التحديث، سنة المحمية، راجع مؤلفو اإلدا

 . 73ألعماؿ اإلدارة العامة، مرجع سابؽ، ص د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء    
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وقد تتـ ىذه الرقابة التمقائية عف طريؽ أجيزة إدارية متخصصة أناط بيا القانوف مراقبة 
     لتصرفات اإلدارية.ا

تتحرؾ الرقابة اإلدارية بناءا عمى تظمـ مف ذوي : الرقابة اإلدارية بناءا عمى تظمم -ثانيا
، إلى الجية اإلدارية التي صدر منيا التصرؼ المعيب أو القرار المخالؼ، أو    الشأف

بسحبو أو  إلى الجية الرئاسية المصدرة لمقرار طالبا منيا إعادة النظر في التصرؼ إما
إلغائو أو استبداؿ غيره بو، بعد أف يوضح وجو الخطأ الذي شاب العمؿ أو القرار، كما 
قد يتـ ذلؾ أماـ لجاف إدارية تشكؿ خصيصا لذلؾ وفقا لمقانوف، لفحص تظممات األفراد 
 مف التصرفات اإلدارية، وىو ما يمثؿ ضمانة أكثر جدية في الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة.

عادة يتوجو بتظممو إلى مصدر القرار فيسمى بالتظمـ الوالئي، وقد يقدـ والمتظمـ 
المتظمـ تظممو إلى الرئيس األعمى لمصدر القرار فيسمى تظمـ رئاسي، وقد يوجو تظممو 

          إلى لجنة إدارية أو إلى أجيزة إدارية خاصة فيسمى بالتظمـ اإلداري.
 اع مف التظممات ىي: وعميو سوؼ نتطرؽ في بحثنا إلى ثبلثة أنو  

 التظمم إلى لجنة إدارية -  التظمم الرئاسي -  التظمم الوالئي  -            
ىو ذلؾ التظمـ الذي يقدمو ذوو المصمحة والشأف، في صورة التماس التظمم الوالئي: . 1

ورجاء إلى ذات الجية أو السمطة اإلدارية التي صدر منيا التصرؼ أو العمؿ محؿ 
، بتعديمو أو سحبو أو إلغائو، فيو طعف، يمتمسوف ويطمبوف فيو إعادة النظرالتظمـ وال

مبينا في تظممو أسباب التظمـ، موضحا المخالفات القانونية التي انبنى عمييا ىذا 
    التصرؼ، بما يحقؽ سبلمتو ومشروعيتو ومبلءمتو مع أحكاـ القانوف.

                                                           
      . د. محمد محمد بدراف، رقابة 58د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص راجع في ذلك:    

 .34القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، الكتاب االوؿ، مرجع سابؽ، ص    
 .229د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص    
 عممية الرقابة القضائية  . د. عوابدي عمار92د. فؤاد العطار، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص راجع في ذلك:    
    مرجع سابؽ،القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ اإلدارة،. سميماف محمد الطماويد.وما بعدىا 12مرجع سابؽ، ص   
 و . د. بكر القباني73وما بعدىا د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة، مرجع سابؽ، ص 8ص   

  .29د. محمود عاطؼ البنا، الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص    
 .14وابدي عمار، عممية الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة ، مرجع سابؽ، صد. ع    
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شأف والمصمحة إلى الرئيس األعمى وىو التظمـ الذي يقدمو ذوو ال التظمم الرئاسي: .2
لمصدر القرار المعيب، مبينا في التظمـ أسباب تظممو، وموضحا المخالفات لمقانوف التي 

 بني عمييا ىذا القرار طالبا فيو إلغائو أو تعديمو أو سحبو.
فيتولى الرئيس اإلداري األعمى بناء عمى سمطتو الرئاسية باتخاذ أحد األمريف: إما 

عمى تصرفو، أو يسحب ىذا القرار أو إلغائو أو تعديمو بما يجعمو مطابقا يقر مرؤوسو 
، وواضح جدا    أو اتخاذ موقؼ معيف ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ     لمقانوف

أف ىذا النوع مف التظممات اإلدارية ال يمكف وجوده إال في ظؿ النظاـ اإلداري المركزي 
اري تدرجا ىرميا ووجود عبلقة السمطة الرئاسية القائـ عمى أساس تدرج النظاـ اإلد

وغير     وتمارس الطعوف اإلدارية خارج أي نص قانوني،      وعبلقة التبعية والخضوع
    مقيد بشرط الشكؿ أو المدة أو األىمية.

والمقصود بيذه التظممات ىي تمؾ التي يقدميا أصحاب  التظمم أمام المجنة: -3
لجاف إدارية خاصة التي تنشأ تحقيقا ليذا الغرض وىي المصمحة وذوو الشأف إلى 

تتشكؿ عادة مف موظفيف عمومييف حتى تعد وتعتبر صورة مف صور الرقابة اإلدارية 
وليس الرقابة القضائية وتضطمع بمياميا الرقابية تمؾ مف خبلؿ تمقي التظممات 

المنسوبة والشكاوى والفصؿ فيما تتضمنو مف عيوب عدـ المشروعية أو المبلئمة 
لمتصرفات اإلدارية، وبما يسفر في النياية عف سحب ىذه األخيرة أو إلغائيا أو تعديميا 

    استجابة وتمبية لمقتضيات كؿ مف المشروعية والمبلئمة في المجاؿ اإلداري.
                                                           

       . د. سميماف محمد 14د. عوابدي عمار، عممية الرقابة القضائية مرجع سابؽ، ص راجع في ذلك كل من:    
 بدراف، رقابة القضاء عمى و د. محمد محمد  8الطماوي، القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ اإلدارة مرجع سابؽ، ص  
 .68سابؽ، ص اإلداري مرجعو د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء  .53سابؽ، ص اإلدارة مرجعأعماؿ   
  96د. فؤاد العطار، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص راجع في ذلك:    

 - André Delaubadere, traite de droit administratif Op.cit. p.      
 .73د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ االدارة العامة، مرجع سابؽ، ص     
 .96د. فؤاد العطار، القضاء اإلداري، المرجع السابؽ، ص راجع في ذلك: (  

- Vedel (George) Droit administratif, Thémis, Dalloz Paris 1984.p    .  
 وما بعدىا. 190، ص1985يضة العربية، القاىرة سنة د. بكر القباني، الرقابة اإلدارية، دار الن    
 .9د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ اإلدارة مرجع سابؽ، ص أنظر بالتفصيل كل من:    
 محمود عاطؼ البنا، الرقابة  بكر القباني و د. .. د15الرقابة القضائية مرجع سابؽ، ص عمار عمميةد. عوابدي    
 عمى أعماؿ اإلدارة  عفيفي الرقابةوما بعدىا. د. مصطفى محمود  29لقضائية ألعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ، صا  
 .165والمنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ، ص  
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 لمرقابة اإلدارية الكثير مف المزايا:     تقدير الرقابة اإلدارية:
شروعية لمتأكد مف مدى مطابقة التصرؼ لمقانوف فضبل فيي رقابة م،رقابة شاممة أنيا_1

عمى مدى تناسب ىذه التصرفات مع اليدؼ الذي صدرت مف أجمو إذ  رقابتيا عف
     بالمبلءمة  أسباب تتعمؽ أسباب قانونية و يؤسس تظممو عمى يستطيع مقدـ التظمـ أف

إذ ال يشترط  مف ناحية أخرى فيي رقابة سيمة التحريؾ، بسيطة في إجراءاتيا، -2
القانوف شكؿ معيف في التظمـ وال تحتاج إلى تكمفة مالية، وال تتقيد بمواعيد معينة وال 

 تأخذ وقت طويؿ لمفصؿ فييا.
. كما    لمبدأ الشرعية اإذ أنيا تتيح لئلدارة فرصة تصحيح قراراتيا الخاطئة احترام -3

لتي تنشأ بيف اإلدارة واألفراد أنيا تحاوؿ تحقيؽ تسويات ودية لفض المنازعات اإلدارية ا
   الذي يساعد عمى تخفيؼ العبء وىواألمر

 ،عمى كاىؿ القضاء لقمة الوارد مف القضايا 
 إال أف ىذه المزايا لمرقابة اإلدارية ال تعني أنيا خالية مف العيوب:  
    أنيا ليست كافية لحماية الحقوؽ والحريات العامة، ولضماف مبدأ المشروعية -1

سا عمى أف الرقابة اإلدارية ىي رقابة ذاتية، ومصدر القرار قد يمتنع عف تدارؾ تأسي
                                                                              الخطأ الذي ينسب إليو في حالة التظمـ الوالئي، وقد يجاريو في ذلؾ رئيس مصدر القرار 

 تظمـ الرئاسي.في حالة ال -محؿ التظمـ -
عدـ شعور األفراد باالطمئناف عمى حقوقيـ، إذ أف الذي ينظر ىنا ىو مف اعتدى  -2

عمى تمؾ الحقوؽ وىي اإلدارة وخاصة إذا أصَّرت عمى موقفيا لوجود مصمحة ليا في 
، إذ كيؼ تكوف خصـ وحكـ في آف واحد وىو ما يتنافى مع    اإلبقاء عمى التصرؼ

                                                           
      وما بعدىا. د. عمار  21مرجع سابؽ، ص عممية الرقابة القضائية د. عوابدي عمار راجع في ذلك كل من:    
   . د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة مرجع 30إللغاء مرجع سابؽ، صبوضياؼ، دعوى ا   
 30. د. بكر القباني و د. محمود عاطؼ البنا، الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ، ص53سابؽ، ص   
                     .  228ص د. سامي جماؿ الديف، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ، راجع في ذلك:    
 administratif , Thémis, op.cit. p575.    - Vedel (George) droit                                  :أيضاو    
 د. عبد الحميد كماؿ حشيش، مبادئ القضاء اإلداري، المجمد األوؿ، مبدأ المشروعية، دار  ر في ىذا المعنى:ظان    
 .134، ص1977بية، القاىرة، سنة النيضة العر    
 .76سابؽ، ص الجمؿ، القضاء اإلداري، مرجع ىيد. يح    
 .228مرجع سابؽ، ص د. سامي جماؿ الديف، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة    
 وأيضا:.235د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص راجع في ذلك:    

 - Vedel (George) droit administratif- Op.cit., p 574.   
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تتطمب أف ينظر النزاع طرؼ محايد ال ىـ لو إال تطبيؽ القانوف  اعتبارات العدالة التي
 وبكؿ تجرد وموضوعية.

 المطمب الثالث
 ةـــة القضائيـــالرقاب

إف أنواع الرقابة السالفة الذكر ال يمكنيا أف توفي بالغرض المرجو مف ضماف   
أساسي عمى  سيادة مبدأ الشرعية عمى أحسف وجو، ذلؾ أف الرقابة السياسية تعتمد بشكؿ

اعتبارات وظروؼ سياسية، كما أف الرقابة اإلدارية ال تؤمف الحياد والضمانات الكافية، 
يرفض االعتراؼ بالخطأ وقد يجاريو رئيسو، وقد تكوف  قد ألف مصدر القرار أو التصرؼ

لئلدارة رغبة أو مصمحة مف أي نوع مف التحمؿ مف قيود الشرعية، كما أنو ليس مف 
لة أف تكوف اإلدارة خصما وحكما في وقت معا وال يطمئف ليا األفراد مقتضيات العدا

دوف وسيمة يحمموف بيا النزاع إلى حكـ محايد ال مصمحة لو في النزاع إال أف يقوؿ كممة 
أقوى الضمانات     وتمثؿ رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة في الواقع والقانوف    القانوف.

الشرعية وتحقيقو، إذ يمثؿ القضاء حصنا منيعا لحقوؽ  الجدية والحاسمة إلقرار مبدأ
 األفراد وحرياتيـ مف عسؼ اإلدارة وشططيا، بؿ وتعد تمؾ الرقابة الضمانة الفعالة

والمبلحظ أف االتجاه المعاصر في أغمب البمداف يأخذ  الحتراـ القانوف وسبلمة تطبيقو.
غناء عف الرقابة اإلدارية والرقابة بنظاـ الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة دوف االست

السياسية، وال يكتمؿ خضوع اإلدارة لمقانوف إال بخضوعيا لمرقابة القضائية ألف القضاء 
بحكـ استقبلليتو وقوة نفوذه يستطيع ردع اإلدارة وردىا إلى جادة الصواب إذا ما خالفت 

بة، ولمنتائج اإليجابية التي ؤلىمية العممية القصوى ليذا النوع مف الرقالونظرا  ،   القانوف

                                                           
      وما بعدىا،  93د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة، مرجع سابؽ، ص أنظر بالتفصيل:    
   د. عبد اهلل طمبة، الرقابة  9سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ اإلدارة مرجع سابؽ، ص.د   
 .50مى أعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ، صالقضائية ع   
 فمف الناحية العممية أو الواقعية يفقد مبدأ الشرعية قيمتو إذا لـ يتوج إقراره بقضاء يحميو مف االعتداء، ويدفع عنو     
اإلداري مف عدمو،  الخرؽ والطغياف ومف الناحية القانونية تمثؿ رقابة القاضي منيجا لمتحقؽ مف شرعية العمؿ 

عبد الحميد كماؿ حشيش، مبادئ القضاء اإلداري، المجمد ألوؿ، مبدأ المشروعية،  لممزيد راجعوصاية عميو وليست 
السيد محمد إبراىيـ مبدأ الفصؿ بيف الييئات .د.139ص1977مجمس لدولة، تنظيمو اختصاصو دار النيضة العربية 

 . 104ص 1970صادرة عاـ  15سكندرية سمطبعة جامعة اإل 3،4اإلدارية والقضائية، مجمة كمية الحقوؽ العدد 
 .189، ص2002د. يسرى محمد العصار، القضاء اإلداري، "دراسة مقارنة" دار الثقافة العربية، سنة     
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عمى وجو  –الطرؼ األضعؼ أماـ اإلدارة  –تحققيا لمبدأ الشرعية بوجو عاـ ولؤلفراد 
     الخصوص قيؿ فييا إنيا تفوؽ في أىميتيا وفعاليتيا كافة أنواع الرقابة األخرى.
والمظاىر  لذا سنعرض لتعريؼ الرقابة القضائية والفروؽ التي تميزىا عف الرقابة اإلدارية

التي تتخذىا وتقدير ىذه الرقابة وكذا تطبيقات الرقابة القضائية في النظـ المقارنة مف 
 خبلؿ أربعة فروع عمى النحو التالي: 

 .تعريؼ الرقابة القضائية الفرع األول:        
 .الفرؽ ببيف الرقابة القضائية والرقابة اإلدارية الفرع الثاني:

 .دير الرقابة القضائيةتق الفرع الثالث:       
 تطبيقات الرقابة القضائية. الفرع الرابع:        

 الفرع األول                       
 تعريف الرقابة القضائية.

عني الفقياء بتعريؼ الرقابة القضائية فتعددت ىذه التعريفات فيناؾ مف عرفيا 
جيات القضائية، بناءا بأنيا: "ىي تمؾ السمطات القانونية واالختصاصات المخولة لم

عمى نصوص القانوف، والتي بمقتضاىا يكوف ليذه المحاكـ سمطة البت فيما يدخؿ في 
     اختصاصيا مف مسائؿ تكوف اإلدارة طرفا فييا بأحكاـ نيائية"

كما عرفيا البعض بأنيا: "ىي الرقابة التي يقوـ بيا القضاء عمى أعماؿ اإلدارة 
    ة العمؿ اإلداري، وعدـ مخالفتو لمقانوف"العامة، وذلؾ لمتحقؽ مف شرعي
: "الرقابة التي تمارسيا وتباشرىا المحاكـ القضائية عمى وقد عرفيا البعض بأنيا

اختبلؼ أنواعيا وعمى مختمؼ درجاتيا وذلؾ عف طريؽ وبواسطة تحريؾ الدعوى 
    والطعوف القضائية المختمفة ضد أعماؿ السمطات اإلدارية غير المشروعة".

                                                           
 د. رمضاف محمد بطيخ، الرقابة عمى أداء الجياز اإلداري، دراسة عممية وعممية في النظـ الوضعية واإلسبلمية،     
    ، د. محمد مرغني خيري، القضاء اإلداري، ومجمس الدولة، 1994، بعةاالولىطالالقاىرة دار النيضة العربية،   
 .71ص 1990)مجمس الدولة و قضاء االلغاء( مكتبة جامعة عيف شمس، الطبعة الثانية سنة  االولىالجزء  
 .54د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، الكتاب األوؿ مرجع سابؽ، ص    
 205د. أنور أحمد رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص    
 وما بعدىا. 24د. عوابدي عمار، عممية الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة ، مرجع سابؽ ص    
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أف يستخمص تعريفا لمرقابة القضائية  -يمكن لمباحث -مف خبلؿ التعريفات السابقةو 
وىي: "الرقابة التي تباشرىا المحاكـ بكافة أنواعيا ودرجاتيا عمى أعماؿ اإلدارة، وذلؾ 

 لمتوصؿ إلى معرفة مطابقة العمؿ اإلداري لمقانوف وعدـ خروجو عف المشروعية".
ضائية المختصة بواسطة دعاوى القضاء الكامؿ كما تممؾ المحاكـ والجيات الق

سمطة الحكـ عمى السمطات اإلدارية بالمسؤولية وبالتعويض لممتضرريف مف أعماليا 
 غير المشروعة والضارة، وعف أخطاء موظفييا وعماليا.

 الفرع الثاني
 ائية والرقابة اإلدارية ومظاىرىاالفرق بين الرقابة القض

تختمؼ الرقابة القضائية عف  :القضائية والرقابة اإلداريةقابة الفرق بين الر  -أوال 
    :احي، ويمكف إجماؿ الفروؽ بما يميالرقابة اإلدارية في عدة نو 

: يتمثؿ االختبلؼ الجوىري بيف كبل مف من حيث الجية التي تتولى الرقابة -1
ة القضائية ىي الرقابتيف في السمطة أو الييئة التي تتولى وتقـو بوظيفة الرقابة، فالرقاب

مف اختصاص "السمطة القضائية"  المكونة مف القضاة، وىذه السمطة محايدة بيف اإلدارة 
مما يجعؿ اإلدارة واألفراد يطمئنوف     واألفراد، وفي حيادىا ىذا ليا ضماناتيا واستقبلليا

رقابة . أما ال   لنزاىتيا، وترفعيا عف اليوى، فالعدالة مف صميـ أعماؿ القضاة والمحاكـ
                                                           

   نور وما بعدىا. د. أ 195د. إسماعيؿ البدوي، القضاء اإلداري، الجزء األوؿ مرجع سابؽ، ص يراجع في ذلك:    
 .د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ  205أحمد رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص    
  د. صبلح الديف فوزي، اإلدارة العامة بيف العالـ متغير  .وما بعدىا 54اإلدارة، الكتاب ألوؿ، مرجع سابؽ، ص    
 ىا.وما بعد 255ومتطمبات التحديث، مرجع سابؽ، ص    
     بخصوص استقبللية القضاء: نصت  .أفي المواد التالية:  1996نة وىذا ما نص عميو الدستور الجزائري لس    
         . عدـ خضوع 1:. الضمانات ىيبستقمة، وتمارس في إطار القانوف.""السمطة القضائية م:      المادة   
  . بخصوص الحماية: حيث نصت المادة 2لمقانوف. "ال يخضع القاضي إال  147حيث نصت المادة::القاضي   

  "القاضي محمي مف كؿ أشكاؿ الضغوط والتدخبلت والمناورات التي قد تضر بأداء ميمتو أو تمس بنزاىة       
      منيا ما ىو متعمؽ بحؽ التقاضي 1971تقابميا ضمانات متعددة نص عمييا دستور سنة مصرحكمو"  وفي    
    )المتعمقة  166. 165. )المتعمقة بحؽ التقاضي( المواد 69. 68. 67في ىذا الصدد المواد  وضماناتو أنظر   
        169المتعمقة بعدـ قابمية القضاة لمعزؿ، والمادة  168باستقبلؿ السمطة القضائية واستقبلؿ القضاء( والمادة   
 واعتباره ىيئة قضائية مستقمة. والخاصة بمجمس الدولة 172والخاصة بإجراءات التقاضي، والمادة   
       فالدكتور عبد الرزاؽ السنيوري يصؼ القضاة بأنيـ "نخبة مف رجاؿ األمة أشربت نفوسيـ باحتراـ القانوف،     
  : مخالفة التشريع لممزيد راجع بحثو بعنوانفي قموبيـ حب العدؿ، وىـ بطبيعتيـ يؤمنوف بمبدأ الشرعية"  وانغرس   
 . 2ص 1952االنحراؼ في استعماؿ السمطة التشريعية، مجمة مجمس الدولة، السنة الثانية، يناير لمدستور و    
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اإلدارية فيي مف اختصاص اإلدارة ذاتيا، ومف أجؿ ذلؾ سميت بالرقابة الذاتية فيي 
ليست رقابة مف ىيئة محايدة مستقمة، ويؤدي ذلؾ إلى جمع اإلدارة بيف صفتي الخصـ 
والحكـ بالنسبة ألعماليا محؿ الرقابة، مما ال يحقؽ العدالة التي ينشدىا األفراد، خاصة 

رة بما يقع مف أخطاء، أو انحراؼ ىو أمر عسير التحقؽ في كثير مف وأف اعتراؼ اإلدا
     األحياف.

يتوجب أف يتقيد الطعف في أعماؿ اإلدارة أماـ ن حيث اإلجراءات والمواعيد: م -2
مواعيد محددة ويقدـ في شكؿ معيف ووفقا إلجراءات وىذا بعكس الرقابة اإلدارية بالقضاء 

ات ومواعيد بخصوص التظممات التي ترفع إلييا إال إذا نص التي ال تحتاج لمتقيد بإجراء
يمكف لئلدارة أف تمارس الرقابة اإلدارية مف تمقاء نفسيا، أو ، حاالت معينة القانوف عمى

بناءا عمى تظمـ ذوي الشأف، بينما تمارس الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة بناء عمى 
 دعوى ترفع أماـ القضاء مف صاحب المصمحة.

الرقابة اإلدارية إما أف تكوف رقابة مبلءمة، تبحث في مدى من حيث مدى الرقابة:  -3
مبلءمة العمؿ اإلداري في الظروؼ التي تـ فييا، وذلؾ بالرغـ مف شرعيتو، وقد تكوف 
رقابة اإلدارة عمى أعماليا رقابة قانونية أي أنيا رقابة مشروعية ورقابة مبلءمة معا، 

دارة تستطيع في مجاؿ ممارستيا لرقابتيا عمى أعماليا أف تمغييا وينجـ عف ىذا أف اإل
أو تسحبيا أو تعدليا أو تستبدليا بتصرؼ آخر، وبذلؾ تكوف الرقابة اإلدارية أوسع نطاقا 

 وأبعد في مداىا مف الرقابة القضائية.
و بينما تنصب الرقابة القضائية في فحص شرعية أعماؿ اإلدارة أي تقدير موافقتيا أ    

عدـ موافقتيا لمقانوف حيث ال يممؾ القضاء إال الحكـ بإلغاء العمؿ المخالؼ لمقانوف أو 
 التعويض عف األضرار التي ترتبت عميو دوف أف يعدلو.

: إف اإلدارة من حيث الفصل في النزاع المعروض عمى اإلدارة أو عمى القضاء  -4
فراد، بينما القاضي ال يستطيع أف ليست ممزمة بالرد عمى التظممات التي يرفعيا إلييا األ

ال ارتكب  يمتنع عف نظر الدعوى إذا ما رفعت إليو وبالتالي فيو ممـز بالفصؿ فييا وا 
    جريمة إنكار العدالة.

                                                           
 .229لديف، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة، "القضاء اإلداري" مرجع سابؽ، صاد. سامي جماؿ     
 عمى أنو:  136المعدؿ والمتمـ حيث نصت المادة 1966لسنة  156الجزائري رقـ  )ؽ،ع(ورد نفس المعنى في     
 … =  محاكمة كؿ قاض أوموظؼ إداري يمتنع بأية حجة كانت عف الفصؿ فيما يجب عميو أف يقضي "يجوز   
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: تنتيي الرقابة القضائية بصدور حكـ قضائي يحوز حجية الشيء من حيث الحجة -5
قيقة أو حكـ القانوف فيما قضي بو ويتمتع بقوة الحجية ويعتبر عنواف الح    المقضي فيو

المنازعة بطريقة حاسمة بحيث ال يجوز إثارتيا مف جديد  انتياءوبالتالي يترتب عميو 
أماـ القضاء، بينما الطعف اإلداري ينتيي دائما وفي جميع األحواؿ إلى صدور قرار 

ديد فيو مف جإداري يخضع كسائر القرارات اإلدارية لسحبو أو تعديمو أو إلغائو أو الطعف 
 سواء أماـ اإلدارة أو القضاء

التي يصدرىا في الدعاوى     يمتـز القاضي بتسبيب األحكاـ،  :   من حيث التسبيب -6
التي يفصؿ فييا، وبذلؾ يكوف متاح ألطراؼ النزاع معرفة األسباب التي استند إلييا 

                                                                                                                                                                             

ويعاقب  بيف األطراؼ بعد أف يكوف قد طمب إليو ذلؾ ويصر عمى امتناعو بعد التنبيو عميو مف رؤسائو فيو  = … 
 الوظائؼ العمومية مف خمس سنوات إلى عشريف سنة".دينار وبالحرماف مف ممارسة  3000إلى  750بغرامة مف 

مف  338تعتبر حجية الشيء المقضي فيو قرينة قانونية قاطعة ال تقبؿ إثبات عكس مدلوليا ونصت عمييا المادة     
بقوليا: "ال يجوز قبوؿ أي دليؿ ينقض ىذه القرينة" وخصوصا  1975سبتمبر26المؤرخ في  58-75)ؽ.ـ( رقـ 
ي الحائز لحجية الشيء المقضي فيو "و الذي أبطؿ قرارًا إداريا" يصبح قرينة قضائية مف النظاـ العاـ القرار القضائ

تطبيقا لمبدأ المشروعية ويجب عمى القاضي إثارة تمؾ القرينة مف تمقاء نفسو وتطبيقا لذلؾ جاء في قرار الغرفة 
الداخمية ولكي نكوف بصدد حجية الشيء قضية )ع .ؿ( ضد وزير  1985نوفمبر 23اإلدارية لممجمس األعمى في

 أف يقـو النزاع بيف األطراؼ أنفسيـ  -1مف )ؽ ،ـ( أف تتوفر الشروط التالية: 338المقضي فيو يجب طبقا لممادة 
    أف ينصب النزاع عمى حقوؽ ليا نفس المحؿ والسبب -3أف تكوف صفات األطراؼ واحدة" مدعى ومدعى عميو" -2
، 266ور القضاء في المنازعة اإلدارية، دار عالـ الكتب، القاىرة دوف ذكر تاريخ الطبع صد. حسف بسيوني، د    

موضحا أف "المقصود بتسبيب األحكاـ ىو سرد مجموع األدلة الواقعية والحجج القانونية التي استندت عمييا المحكمة 
 نونية التي آثارىا النزاع"في تكويف قناعتيا بالحؿ الذي تضمنو حكميا وكذلؾ اإلشارة إلى النصوص القا

عمى أف: "تعمؿ األحكاـ القضائية وينطؽ بيا في جمسات  144في المادة  1996فقد نص الدستور الحالي لسنة     
بقوليا: "ال يجوز النطؽ بالحكـ إال بعد  09-08مف قانوف ) إ، ـ ، إ( رقـ  277عبلنية" كما نصت عمى ذلؾ المادة 

مف حيث الوقائع والقانوف وأف يشار إلى النصوص المطبقة يجب أيضا أف يستعرض  تسببيو، ويجب أف يسبب الحكـ
بإيجاز وقائع القضية وطمبات وادعاءات الخصـو ووسائؿ دفاعيـ ويجب أف يرد عمى كؿ الطمبات واألوجو المثارة 

لدولة رقـ مف قانوف مجمس ا 40يتضمف ما قضي بو في شكؿ منطوؽ" وعمى صعيد القضاء اإلداري نصت المادة 
عمى أف "تخضع اإلجراءات ذات الطابع القضائي أماـ مجمس الدولة ألحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية " و  98-01

عمى أف " تخضع االجراءات المطبقة  02-98في نفس السياؽ نصت المادة الثانية مف قانوف المحاكـ االدارية رقـ 
المدنية" و بالعودة لؤلحكاـ المقررة في )ؽ، إ،ـ، إ( وتحديدا نص المادة أماـ المحاكـ االدارية ألحكاـ قانوف االجراءات 

، بما يؤكد وحدة األحكاـ اإلجرائية بصدد 298إلى  270نجد ىذه األخيرة تحيمنا بصريح العبارة لممواد مف  888
مار بوضياؼ، د. ع لممزيد راجع .تسبيب األحكاـ القضائية سواء الصادرة عف ىيئات القضاء العادي أو اإلداري

القضاء اإلداري في الجزائر دراسة وصفية تحميمية مقارنة، طبعة معدلة طبقا لقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 
 .  36، ص2008، جسور لمنشر والتوزيع، الطبعة لثانية 2008
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ذلؾ إال إذ نص القاضي في إصدار أحكامو، بعكس الرقابة اإلدارية التي ال يمتـز ب
القانوف عمى ذلؾ في حاالت معينة، فاألصؿ حرية اإلدارة في أف تسبب قرارتيا أو ال 

     تسبب.
تتخذ الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة ثبلثة مظاىر : مظاىر الرقابة القضائية -ثانيا
     ىي:

فة لمقانوف بناء ىو حؽ المحاكـ في إلغاء القرارات اإلدارية المخالقضاء اإللغاء:  -1
عمى طمب صاحب الشأف، وال يقتصر آثر اإللغاء عمى القضية المعروضة بالذات، 
نما يحتج  بو أماـ الكافة، فيباشر القضاء رقابتو أو واليتو في اإللغاء بناءا عمى طعف  وا 
في عمؿ إداري معيف، ويطمب إلغائو، لعدـ مشروعيتو أو لتجاوز اإلدارة حدود سمطتيا، 

ب عمى القاضي أف يتحقؽ مف شرعية العمؿ محؿ الطعف وبياف مدى صحتو مما يتوج
 مف عدمو ويمارس القضاء اإلداري "عادة ىذا االختصاص".

ويتحقؽ ىذا المظير مف مظاىر الرقابة القضائية بمناسبة رفع قضاء التعويض:  -2
عويض عما دعاوى المسؤولية مف األفراد عمى جيات اإلدارة أماـ المحاكـ لممطالبة بالت

أصابيـ مف ضرر جراء تصرفات اإلدارة أو نتيجة أعماليا المادية، أو لممطالبة بحؽ في 
 مواجية اإلدارة يستند إلى عقد مبـر بينيا وبيف األفراد.  

ويتحقؽ ىذا المظير مف مظاىر الرقابة القضائية في حالة  قضاء فحص الشرعية: -3
ثناء نظر قضية مف القضايا، ويسمى الدفع الدفع بعدـ شرعية عمؿ مف أعماؿ اإلدارة أ

بعدـ الشرعية، فيقـو القضاء اإلداري بفحص ىذه القرارات اإلدارية لتقرير مخالفتيا أو 
عدـ مخالفتيا لمقانوف فإذا تبينت مخالفتيا لمقانوف، استبعدت تطبيقيا عمى الدعاوى 

 وف أف يقضي بإلغائيا.المعروضة عمييا، د
 
 
 

                                                           
  .54د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ، ص    
مجدي مدحت .وما بعدىا. د 73د. محمود محمد حافظ، القضاء اإلداري مرجع سابؽ، صراجع في ذلك كال من:    

أنور أحمد رسبلف، وسيط القضاء .وما بعدىا. د 18مسؤولية الدولة عف أعماليا غيرالتعاقدية مرجع سابؽ ص،النيري
 وما بعدىا  55مرجع سابؽ، ص،مى أعماؿ اإلدارةرقابة القضاء ع،د. محمد محمد بدراف،207ص مرجع سابؽ،اإلداري
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 الفرع الثالث
 ةــــضائيــة القـــدير الرقابــــتق

ينجـ مما تقدـ أف حقوؽ األفراد وحرياتيـ ال يمكف ضمانيا بصورة جدية إال في  
، لذا تبقى أكثر أىمية وفعالية نظرا لما تتميز بو السمطة     ظؿ الرقابة القضائية

فبل القضائية مف حيدة ونزاىة، وما تتسـ بو مف استقبلؿ عف أطراؼ النزاع، وبالتالي 
مجاؿ لمتأثر باالعتبارات السياسية أو الشخصية، ثـ إنيا تصدر مف قضاة ليـ مف 
الكفاية والدراية القانونية والخبرة ما يكفؿ لممتقاضيف صيانة حقوقيـ وحرياتيـ، ثـ إنيا 
إلى جانب ذلؾ محوطة بقواعد إجرائية تستيدؼ كفالة الدفاع وعدـ صدور األحكاـ إال 

متأنية لموضوع النزاع ىذه األحكاـ تحوز قوة الشيء المقضي فيو بعد دراسة مستفيضة و 
 باعتبارىا عنواف الحقيقة وحكـ القانوف في موضوع النزاع.

       عدة مآخذ:  -رغـ ذلؾ  -ويؤخذ عمى الرقابة القضائية 
. فيي ال تتحرؾ إال بناء عمى طمب مف ذوي الشأف عف طرؽ دعوى أو دفع في حيف 1

 ارية يمكف أف تقـو بيا الجية اإلدارية مف تمقاء نفسيا.أف الرقابة اإلد
. تقييد الطاعف بمواعيد زمنية قد يؤدي إلى ضياع حقوؽ األفراد إذا ما قدمت الدعاوى 2

 بعد فوات المواعيد.
 اإلجراءات القضائية بالبطء والتعقيد إضافة إلى التكمفة في الرسـو والمصاريؼ . تتميز3
 ائية في الرقابة عمى المشروعية دوف المبلءمة.. انحصار الرقابة القض4
 . نقص الخبرة اإلدارية البلزمة في رجاؿ القضاء.5
 . عدـ قدرة المحاكـ عمى متابعة تنفيذ األحكاـ التي تصدر منيا.6

فيما يشبو  - غـ ىذه المآخذ، فإف الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة تعدر و       
ا أكمؿ أنواع  الرقابات وأكثرىا فاعمية، وىي أنجع وسيمة بأني -أغمب الكتاب    اجماع

 لتأميف احتراـ مبدأ الشرعية، ولمنع اإلدارة مف التعدي عمى حقوؽ وحريات األفراد. 
                                                           

 طمبو د. عبد اهلل . 30زعات االدارية، مرجع سابؽ ص مناد. محمد الصغير بعمي، الوجيز في ال راجع في ذلك : (  
 .55القضائية عمى أعماؿ اإلدارة "القضاء اإلداري" مرجع سابؽ، ص الرقابة   
   . 58ابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ، صد. محمد محمد بدراف، رق أنظر في ذلك:    

 وما بعدىا. 231د. سامي جماؿ الديف، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة مرجع سابؽ، ص    
 محمد.د.33ص الرقابة القضائية ألعماالإلدارة، مرجع سابؽ،عاطؼ البنا محمودد.و بكر القباني .د راجع في ذلك:    
 .32مرجع سابؽ ص،عمار بوضياؼ، دعوى اإللغاء،د .25صالقضاء اإلداري، مرجع سابؽ ،ميالصغير بع   
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 الفرع الرابع
 تطبيقات الرقابة القضائية

إذا كاف مف المتفؽ عميو أف الرقابة القضائية ىي أكثر صور الرقابة عمى اإلدارة  
لـ تتفؽ بشأف الجية القضائية     فإف األنظمة القانونية المختمفة    ةيعالموضوعية وف

التي تتولى ىذه الرقابة، وال بشأف القانوف الواجب التطبيؽ، فأخذت بعض الدوؿ بنظاـ 
القضاء الموحد وسيمة لمفصؿ في كافة المنازعات سواء بيف األفراد بعضيـ وبعض أو 

عمى نوعي المنازعات قانوف واحد ىو القانوف الخاص بيف األفراد وجية اإلدارة ويطبؽ 
 فاتأو المدني، بينما فضمت بعض الدوؿ األخذ بنظاـ القضاء المزدوج فتوجد بو جي

 واألخرىقضائيتاف، إحداىما تختص بنظر المنازعات اإلدارية وىي المحاكـ اإلدارية، 
دية، وتقوـ المحاكـ تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بيف األفراد وىي المحاكـ العا

اإلدارية بتطبيؽ قانوف آخر مختمؼ عف القانوف الخاص عمى منازعات اإلدارة ىو 
يحيما بإيجاز عمى القانوف اإلداري المتميز في أحكامو ومبادئو وفيما يمي سنحاوؿ توض

 النحو التالي: 
 :نظام القضاء الموحد -أوال
بوجود جية قضائية واحدة في  : يتميز ىذا النظاـ. خاصية نظام القضاء الموحد1

الدولة تختص بالفصؿ في المنازعات التي تنشأ بيف األفراد أو بينيـ وبيف اإلدارة، 
رائدة ىذا النظاـ،  -كما ىو معروؼ-وتطبؽ عمييـ قانونا واحدا، وتعتبر بريطانيا 

ويجري تطبيقو في كبل مف الواليات المتحدة األمريكية وفي الدوؿ التي أخذت عنيما، 
لكف اسمو ظؿ مرتبطا بالدولة األولى ، مندا وغيرىما مف الدوؿ األجنبيةكأستراليا ونيوزي

أمريكي، غير باألنجمو وأحيانا أخرى  األنجموسكسونيحتى أطمؽ عميو بالنظاـ  ،انجمترا
النظاـ االنجميزي قد تطور فبدأ بإنشاء لجانا إدارية خاصة، ثـ محاكـ خاصة لمفصؿ أف 

                                                           
 80الجمؿ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص يىد. يح    
  وما 216مرجع سابؽ ص،و أحمد رسبلف، وسيط، القضاء اإلدارينأ.: دحول بيان ىذه التطبيقات راجع كل من    

محمود عاطؼ البنا، الوسيط .د وما بعدىا 58مرجع سابؽ ص ء عمى أعماؿ اإلدارةرقابة القضا، محمد بدراف.د.بعدىا
 وما بعدىا 193القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص،د. فؤاد العطار.بعدىا وما 93مرجع سابؽ ص،في القضاء اإلداري
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نما كاف في منازعات اإلدا رة، ولكف ليس بنفس تطور القضاء اإلداري الفرنسي، وا 
    وحاجتيا لمثؿ ذلؾ التطور. بإنجمتراخاصة   استجابة لظروؼ

: إف أي نظاـ بشري البد أف يشوبو النقص، وتختمؼ . تقدير نظام القضاء الموحد2
يو، ويمكف حولو اآلراء، فيكوف لو مزايا في نظر أنصاره، ويكوف لو عيوب في نظر منتقد

    أف نحصر مزايا وعيوبو في النقاط اآلتية:
 مزايا نظام القضاء الموحد:  -أ
 .عدـ تمتع اإلدارة بأي امتيازات في مواجية األفراد -3       كفالة مبدأ المشروعية  - 
  .بساطة النظاـ -4       .حماية الحقوؽ والحريات الفردية - 
 عيوب نظام القضاء الموحد:  -ب
 .غؿ يد اإلدارة -3             .دـ تحقيؽ الحماية الكافية لمحقوؽ والحرياتع - 
 تدخؿ القضاء في أعماؿ اإلدارة. -4           .اختبلؼ طبيعة المنازعات اإلدارية - 

القوؿ أف ىذا النظاـ ال يحقؽ لؤلفراد الحماية الكافية، وال يحقؽ : أنو يمكف ويرى الباحث
ية في التصرؼ، ونظاـ ىذا شأنو ال يمكف أف يستمر ىكذا بؿ لئلدارة الحرية الضرور 

 البد أف يسير في طريؽ التطور.
 ثانيا: نظام القضاء المزدوج

بنظاـ القضاء المزدوج وجود جيتيف     يقصد ة نظام القضاء المزدوج:يخاص -1
قضائيتيف مستقمتيف في الدولة، تتولى إحداىما الفصؿ في منازعات األفراد بعضيـ 

بعض ويسمى بالقضاء العادي، ويفصؿ فييا طبقا ألحكاـ القانوف الخاص أو المدني، ال
وتتولى األخرى الفصؿ في المنازعات اإلدارية، الناشئة بيف األفراد واإلدارة بوصفيا 
 سمطة عامة، وطبقا لمقانوف اإلداري، باعتباره مستقبل ومتميزا عف القانوف المدني.  

ظاـ في العصر الحديث، حيث أنشئ فييا جية القضاء اإلداري وتعد فرنسا رائدة ىذا الن
مف دستور السنة الثامنة لمثورة، الصادر  52إلى جانب القضاء العادي طبقا لنص المادة 

                                                           
 .89الجمؿ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص ىيد. يح    
       وما بعدىا د.  224رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص د. أنور أحمد راجع في ذلك كال من: (  

 وما بعدىا. 98محمد حافظ، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص محمود     
   ، د. محمود محمد حافظ، القضاء اإلداري 210فؤاد العطار، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص راجع في ذلك:    
 .69ود. محمود عاطؼ البنا، الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص ، د. بكر القباني88مرجع سابؽ ص 
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، وبدأ فييا قضاء مجمس الدولة مقيدا في بادئ األمر، حتى صدر 1799ديسمبر  15في 
صدار أحكاـ قضائية بالمعنى ، الذي منح مجمس الدولة سمطة إ1872مايو  24قانوف 

    الصحيح، ببل معقب عمييا، وذلؾ طبقا لممادة التاسعة مف القانوف سالؼ الذكر.
وأيا كاف األمر فإف القضاء اإلداري الفرنسي ونظاـ مجمس الدولة ىناؾ قد تطور 

 1953ومر بعدة مراحؿ آخرىا وجود محاكـ إدارية متخصصة في األقاليـ، أنشئت عاـ 
سبتمبر لنفس السنة، حيث أصبحت في ظمو المحاكـ اإلدارية   30ر قانوف عندما صد

باعتبارىا محاكـ درجة  ،اإلقميمية صاحبة االختصاص العاـ بنظر المنازعات اإلدارية
        أولى، وأصبح مجمس الدولة جية استئناؼ لؤلحكاـ الصادرة مف المحاكـ اإلدارية.

قضاء اإلداري في فرنسا ونجاحيا فأنشأت وقد استفادت مصر مف تجربة نظاـ ال  
انتيت بصدور أوؿ قانوف لمجمس الدولة رقـ     ىذا النظاـ فييا بعد محاوالت متكررة

 . 1946لسنة  112
لسياؽ سايرت الجزائر فرنسا باألخذ بنظاـ القضاء اإلداري واستفادت افي نفس و   

 152قا لنص المادة طب 1996بر نوفم 28مف تجربتيا وكاف ذلؾ صراحة في دستور 
عف دخوؿ الجزائر في نظاـ     وانطبلقا مف ىذا النص أعمف المؤسس الدستوري .منو

االزدواجية مستحدثا بذلؾ ىرميف قضائييف، ىـر لمقضاء العادي تعموه المحكمة العميا 
وتتوسطو المجالس القضائية وقاعدتو المحاكـ االبتدائية، وىـر لمقضاء اإلداري يعموه 

دولة وقاعدتو المحاكـ اإلدارية. فتـ استحداث مجمس الدولة وصدر قانونو مجمس ال
كما تـ استحداث محاكـ إدارية وصدر  1998مايو  30بتاريخ  01-98العضوي رقـ 
 .  1998مايو  30المؤرخ في  02-98قانونيا رقـ 

                                                           
 وما بعدىا. 78د. طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص انظر في ذلك:    

 -Delaubadaire(A),venezia(J,C)etYves(G),traitededroitadministratif,L,G,D,J,paris1992p3  
   تمؾ المراحؿ : أواًل، موضحًا  .وما بعدىا 228رسبلف، وسيط القضاء االداري، مرجع سابؽ ص  د. أنور أحمد    
      بمرحمة اختصاص االدارة بنظر الدعاوى االدارية ثـ تمتيا مرحمة تيسير دعوى االلغاء و تبسيط اجراءاتيا ثـ    
 كـ االدارية في االقاليـ بداًل مف دواويف المديريات مرحمة توسيع نطاقيا واالخيرة و ىي الحالية، مرحمة وجود المحا   
 التي كانت تختص بنظر طعوف الموظفيف المحمييف فقط.   
 د. وحيد فكري، ىؿ مف المصمحة انشاء مجمس دولة في مصر، مجمة القانوف و االقتصاد، اُنظر ىذه المحاوالت:    
  300ف، وسيط القضاء االداري مرجع سابؽ ص ،  ود. انور أحمد رسبل400ص1941عدد يناير  11س 1العدد   
       عمار بوضياؼ المرجع في المنازعات االدارية، القسـ االوؿ" االطار النظري لممنازعات االدارية" الطبعة .د    
 .139،  جسور لمنشر و التوزيع ص 2013سنة  االولى    
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وتفاديا ألي إشكالية في مجاؿ تنازع االختصاص تـ إنشاء محكمة لمتنازع   
وصدر قانونيا العضوي رقـ  1996مف دستور  4الفقرة  152ص بموجب المادة االختصا

 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08وأخيرا القانوف رقـ  1998يونيو  03بتاريخ  98-03
اإلجرائي بيف الخصومات المدنية والمنازعات     والذي كرس الفصؿ)ؽ،ا،ـ،ا( المتضمف 
 تفصيؿ عند الكبلـ عف تنظيـ القضاء االداريشيء مف البو سوؼ نبيف ذلؾ  .اإلدارية

 .في الجزائر او -رفرنسا ومص-سواء في الدوؿ المقارنة
اـ مزايا ال يمكف إغفاليا، إال أنو ػػػػينسب ليذا النظ وج:تقدير نظام القضاء المزد -2

ا ػػػػػزايػػػػـ المػػػػػػػػص أىػػػػػػف تمخيػػػادات ويمكػػػػػػػعمى الرغـ مف ذلؾ وجيت لو بعض االنتق
      النظاـ فيما يمي: يذاػػػت لػػي وجيػػتػادات الػػػػقػتػواالن

 مزايا نظام القضاء المزدوج: -أ
  .إنشائي لقضاء الحاجة -2       .تطبيؽ مبدأ التخصص - 
التوفيؽ بيف مقتضيات الصالح العاـ الذي تسعى اإلدارة الى تحققو، والمصالح  - 

 راد إلى تحقيقيا.الشخصية التي يسعى األف
 االنتقادات التي وجيت لنظام القضاء المزدوج: -ب
 حساب عمى اإلدارة محاباة إلى يؤدي -2 تطمب مبدأ المشروعية وحدة القضاء.ي -1

مف شأنو أف يعقد اإلجراءات ويخمؽ مشكبلت التنازع عمى -3.والحريات الحقوؽ
 االختصاص بيف جيتي القضاء.

                      
                            

 
                               

                           
 

                                                           
 .120د. عمار بوضياؼ  دعوى االلغاء، مرجع سابؽ ص     
    رقابة  ،محمد محمد بدراف.د.وما بعدىا128 محمود حافظ، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص.د :نظر في ذلكا    
سامي جماؿ الديف الرقابة القضائية عمى أعماؿ .د.وما بعدىا 64مرجع سابؽ ص،القضاء عمى أعماؿ اإلدارة     

 وما بعدىا  232ص،مرجع سابؽ،ء اإلداريأحمد رسبلف، وسيط القضا أنور.د.وما بعدىا 264ص مرجع سابؽ،اإلدارة
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 البـــــاب األول                            
 تنظيم واختصاص القضاء اإلداري

دراسة تنظيـ  –باإليجاز المناسب  –نتناوؿ في ىذا الباب في فصميف متتالييف 
 مف فرنسا ومصر والجزائر وذلؾ عمى النحو التالي:  واختصاص القضاء اإلداري في كؿ 
 .تنظيـ القضاء اإلداري الفصل األول:
 .اختصاص القضاء اإلداري الفصل الثاني:

 الفـصـــل األول            
 م القضاء اإلداريــــتنظي                       

جوار القضاء تعتبر فرنسا ىي الميد الذي ترعرع فيو نظاـ القضاء اإلداري إلى 
العادي، ومف ثـ يمكف أف يقاؿ أف نظاـ ازدواج القضاء قد شيد بداياتو في فرنسا، ثـ 
انتقؿ منيا بعد ذلؾ إلى عدد مف الببلد منيا مصر والجزائر وسوؼ نعرض تباعا لتنظيـ 
القضاء اإلداري في فرنسا باعتباره "المثؿ" الذي حاكتو كثير مف األنظمة التي أخذت 

 ائر في المباحث الثبلثة التالية:قضاء ثـ لتنظيمو في مصر والجز بازدواج ال
 .تنظيـ القضاء اإلداري في فرنسا المبحث األول:

 .مصرتنظيـ القضاء اإلداري في  المبحث الثاني:    
 .تنظيـ القضاء اإلداري في الجزائر المبحث الثالث:    

 المبحث األول                               
 تنظيم القضاء اإلداري في فرنسا                         

ترجع نشأة القضاء اإلداري الفرنسي إلى أسباب تاريخية قبؿ الثورة الفرنسية سنة 
 البرلمانات، حيث أنشأت الثورة محاكـ جديدة بديمة عف المحاكـ القديمة، المسماة 1789

- les parlements - شؤوف اإلدارة، فضبل عف  التي كانت متيمة بالفساد والتدخؿ في
، فكاف مف الطبيعي أف يعمؿ ىؤالء الثوار عمى إبعاد المحاكـ العادية قاطبة    االستبداد

مف التدخؿ في نشاط اإلدارة، ولذلؾ أعطوا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات تفسيرا خاصا 
يختمؼ عف التفسيرات التي أعطيت لو في انجمترا والتي أدت إلى قياـ نظاـ قضائي 

رجاؿ الثورة لمبدأ الفصؿ  بيف السمطات عمى أساس الفصؿ  روحد فييا. ويقـو تفسيم

                                                           
 .228مرجع سابؽ ص  ،وسيط القضاء االدري  ،د. أنور أحمد رسبلف     
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بمعنى أف تستقؿ كؿ سمطة مف سمطات الدولة الثبلث عف األخرى     العضوي الكامؿ
استقبلال تاما، وبالتالي تمتنع المحاكـ العادية عف نظر المنازعات  التي تكوف اإلدارة 

       ذا المبدأ بآخر يتمثؿ في مبدأ الفصؿ بيف الوظائؼ.طرفا فييا. وبالتالي قرنوا ى
    1790 سنةأغسطس  24-16ونتيجة لذلؾ أصدرت الجمعية التأسيسية القانوف 

عمى" أف الوظيفة  القضائية مستقمة وتظؿ دائما  (13)التي نصت مادتو الثالثة عشر
وه أف يقوموا بعرقمة وال يمكف لمقضاة بأي وجو مف الوج، منفصمة عف الوظيفة اإلدارية

أعماؿ الييئات اإلدارية أو أف يقوموا باستدعاء رجاؿ اإلدارة لممثوؿ أماميـ بسبب يتعمؽ 
 بأداء وظائفيـ اإلدارية".

الفصؿ في المنازعات التي تقوـ     ومف جراء ذلؾ تولت اإلدارة العاممة بنفسيا
عمى ىذا النظاـ خبلؿ ىذه دور الخصـ والحكـ معا لذا أطمؽ  تبينيا وبيف األفراد فمثم

 le ministre "الوزير القاضي"أو»  «administration jugeالفترة نظرية "اإلدارة القاضية 
juge"  ،فكاف مف الطبيعي أف ال يحس المواطنوف بمعنى العدؿ في ظؿ ىذه األوضاع

 ليذا كاف البد مف إيجاد جياز أو ىيئة تتخصص في الفصؿ في المنازعات اإلدارية.
مف  52فيما نصت عميو المادة     انت الخطوة الثانية في التطورىي التي تمثمتوك

إباف عيد  1799ديسمبر 15تاريخ بدستور السنة الثامنة مف عمر الجميورية األولى 
كما أنشأت مجالس دواويف  d’état conseilنابميوف بونابرت بإنشاء مجمس الدولة 

لمجالس لـ تكف سوى اس السنة، غير أف ىذه في نف conseil de préfectureالمديريات 
ىيئات استشارية، باإلضافة إلى فحص المنازعات اإلدارية وتقديـ مشروعات أحكاـ فييا، 

                                                           
 .126د. محمد محمد بدراف ، رقابة القضاء عمى أعماؿ االدارة ، مرجع سابؽ ص     
 .211د. فؤاد العطار، القضاء االداري ، مرجع سابؽ ص     
    - Lesage Michel, les interventions du législateur dans le fonctionnement de la justice, Paris   

1960 L.G.D.J, p30 
أنو مف الطبيعي أف يؤدي ىذا الوضع الى أف "موضحا 213القضاء االداري المرجع ذاتو ص ،د. فؤاد العطار    

بيف األفراد وفعبًل صدرقانوف بتاريخ تتولى السمطة االدارية ذاتيا أمر الفصؿ في الخصومات التي تنشأ بينيا و 
أسند الفصؿ في الدعاوى التي تكوف االدارة المركزية طرفا فييا الى االدارة العامة ممثمة  1790أكتوبر سنة  07/14

متضمنًا النص عمى أف يختص   1790سبتمبر  06/11في رئيس الدولة و الوزراء كؿ فيما يخصو، كما صدر قانوف 
 صؿ في القضايا التي تكوف االدارات المحمية طرفًا فييا. "  حكاـ األقاليـ بالف

د. محمود محمد حافظ ، القضاء االداري، .92الجمؿ، القضاء االداري ، مرجع سابؽ ص يىد. يح راجع في ذلك:    
 .106مرجع سابؽ ص 
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ولرئيس الدولة الموافقة عمييا أو رفضيا، وكاف الرئيس عادة ما يقر اقتراحات المجمس، 
ألنو كاف معمقا عمى " Justice retenue-بنظاـ القضاء المحجوز "وقد سمي ىذا القضاء

 الرئيس اإلداري. يؽدتص
مجمس الدولة سمطة البت  1872مايو  24وفي خطوة ثانية منح القانوف بتاريخ 

 النيائي في المنازعات اإلدارية دوف حاجة إلى تصديؽ رئيس الدولة وبذلؾ أصبح
 " ألف أمر الفصؿ في المنازعاتJustice déléguée لممجمس والية " القضاء المفوض"

االدارية بات مفوض اليو، وبذلؾ أصبح مجمس الدولة محكمة قضائية بالمعنى 
، باإلضافة إلى دوره في مجاؿ اإلفتاء وصياغة التشريعات وقد نص نفس    الصحيح

، لمفصؿ في  TRIBUNAL DES CONFLITSنازع االختصاص تالقانوف عمى إنشاء محكمة 
 ي القضاء العادي واإلداري.منازعات االختصاص التي يمكف أف تثور بيف جيت

وبالرغـ مف إعطاء المجمس سمطة البت في  المنازعات اإلدارية فقد ظمت اإلدارة ىي 
صاحبة االختصاص العاـ في المنازعات اإلدارية، ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ، 

 .   واعتبر مجمس الدولة جية استئنافية لجية اإلدارة القاضية
حيف عدؿ مجمس الدولة عف ىذا التفسير،  1889ديسمبر 13ى وظؿ الحاؿ عمى ذلؾ حت

إذ قبؿ      « Cadot »وقضى عمى نظرية الوزير القاضي بحكمو الشيير في قضية 
المرفوعة مف األفراد مباشرة دوف مرورىـ عمى اإلدارة أوال فأصبح المجمس  ىالدعو 

لصفة حتى فقدىا في أوؿ قاضي القانوف العاـ في المنازعات اإلدارية، وظؿ يتمتع بيذه ا
نتيجة تراكـ القضايا أماـ مجمس  1953سنة سبتمبر 30بمقتضى مرسـو  1954سنة 

الفصؿ فييا لمدد طويمة وحدد اختصاص مجمس الدولة عمى سبيؿ  الدولة وتأخر
 الحصر، وجعؿ مف مجالس المحافظات التي أطمؽ عمييا المحاكـ اإلدارية وأصبحت

في المنازعات اإلدارية عمى أف تستأنؼ     القانوف العاـبدال مف مجمس الدولة قاضي 
 جميع أحكاميا لدى المجمس نفسو.

                                                           
 .112د. ماجد راغب الحمو، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص      
  287يز شيحا ، القضاء االداري ، مرجع سابؽ ص د. ابراىيـ عبد العز      
    .   Charles Debbasch, contentieux administrative Précis Dalloz Paris 1975 p-   :انظر في ذلك  
 ، و ما بعدىا. 23د. سميماف محمد الطماوي، دروس في القضاء االداري، مرجع سابؽ ص      
 و ما بعدىا. 14االداري ومجمس الدولة، مرجع سابؽ ص  د. مصطفى أبو زيد فيمي، القضاء    
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لتنظيـ مجمس  1963يوليو سنة  30وبعد ذلؾ صدرت أربعة مراسيـ جديدة في 
الدولة الفرنسي، عممت عمى توسيع اختصاصاتو التي كانت محددة بمقتضى مرسوـ 

الدولة تبعا لمظروؼ  سوىكذا تطور مجم ودعمت مف استقبلؿ ومكانة المجمس،، 1953
والعوامؿ التاريخية والسياسية الخاصة بفرنسا، بحيث رسخت أقدامو، وثبتت أحكامو، 
وساىـ مساىمة عظيمة في تأكيد العدالة وتحقيؽ المساواة بيف المواطنيف، وحماية 

كاف المصالح العميا في الببلد، مع مراعاة مقتضيات اإلدارة في نفس الوقت، كما 
لممجمس الفضؿ األكبر في ابتداع وتأكيد معظـ المبادئ والقواعد والنظريات التي قاـ 

    عمييا القانوف اإلداري.
خطى المشروع الفرنسي خطوة جديدة بإنشاء المحاكـ  1987ديسمبر  31وفي 

    نظر في ثبلث درجات.تاإلدارية لبلستئناؼ فأصبحت أغمب الدعاوى 
ف تنظيـ مجمس الدولة والمحاكـ اإلدارية والمحاكـ وسوؼ نتحدث فيما يمي ع

 اإلدارية لبلستئناؼ في فرنسا في ثبلث مطالب عمى النحو التالي: 
 : تنظيـ مجمس الدولة الفرنسيألولاالمطمب 

  الفرنسية   : تنظيـ المحاكـ اإلداريةالمطمب الثاني
 نظيـ المحاكـ اإلدارية لبلستئناؼ: تالمطمب الثالث

 المطمب األول           
 تنظيم مجمس الدولة الفرنسي             

منذ أف أنشئ مجمس الدولة في عيد نابميوف بونابرت صدرت عدة تشريعات 
سبتمبر  30الذي عدؿ بمرسـو  1945 يوليو 31مف أىميا األمرالصادر في    تنظمو
 1987رديسمب 31وأخيرا صدر قانوف جديد في  1975، وسنة 1963ومراسيـ سنة 1953

 الذي أعاد تنظيـ مجمس الدولة، ونص عمى إنشاء المحاكـ االستئنافية اإلدارية.
                                                           

عبد الغني بسيوني عبد هلل، القضاء اإلداري   د. .راجع بشأف دور مجمس الدولة في ترسيخ مبادئ القضاء اإلداري     
        Duguit (L),traite de droit constitutionnel, paris 1928 p343 -وما بعدىا 77مرجع سابؽ، ص

- Philippe George cours administratifs 10eme éd   96 Sirey p    . 
مع نظرة عامة عمى تنظيـ القضاء االداري  "المحاكـ االدارية االستئنافية في فرنسا ،د. محمد رفعت عبد الوىاب     

 .112ص  2012دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية طبعة سنة  "الفرنسي
األستاذ محيو أحمد،  78غني بسيوني  عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص: د. عبد الراجع في ذلك    

 22ص1994المنازعات اإلدارية، ترجمة فائز أنجؽ وبيوض خالد ديواف المطبوعات الجامعية الجزائر طبعة 
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وعميو سنتحدث فيما يمي عف أعضاء مجمس الدولة الفرنسي مف جية، وأقساـ 
 المجمس مف جية ثانية في فرعيف: 
 أعضاء مجمس الدولة الفرنسي الفرع األول:
  أقساـ مجمس الدولة الفرنسي الفرع الثاني:

 الفرع األول                                   
 أعضاء مجمس الدولة الفرنسي

يعتبر مجمس الدولة الفرنسي ىيئة مستقمة يرأسيا الوزير األوؿ "رئيس الوزراء"  
ويحؿ محمو وزير العدؿ عند غيابو، غير أف ىذه الرئاسة رئاسة شرفية     وفقا لمقانوف

رسمية، حيث أف الرئاسة الفعمية يتوالىا نائب رئس فقط، ال تظير إال في المناسبات ال
 مجمس الدولة الذي يشغؿ أعمى درجات السمـ اإلداري في المجمس.

وال يتمتع أعضاء مجمس الدولة الفرنسي بمبدأ عدـ القابمية لمعزؿ مف الناحية 
اوؿ القانونية، ومع ذلؾ فإف المبدأ يكاد يسود مف الناحية الفعمية، إذ أف الحكومة لـ تح

فمـ يختمفوا في الحصانة مف الناحية العممية  ،استغبلؿ قابمية رجاؿ القضاء اإلداري لمعزؿ
رغـ عدـ  –بؿ إف أعضاء مجمس الدولة الفرنسي يتمتعوف  ،   جاؿ القضاء العادير عف 

بحصانة أقوى مف تمؾ التي يتمتع بيا أمثاليـ في دوؿ نصت قوانينيا صراحة  –النص 
ف لـ تطبؽ.    لمعزؿ،عمى عدـ قابميتيـ  ويتكوف  وليست العبرة بالنصوص في ذاتيا وا 

عدد مف األعضاء يتدرجوف تنازليا مف نائب رئيس المجمس إلى  مف    المجمس
 المندوبيف عمى النحو التالي: 

 نائب رئيس المجمس: ويحتؿ أعمى وظائؼ المجمس، وىو الرئيس الفعمي لو. -
 باإلضافة الى رئيسيف مساعديف لمقسـ القضائي.و عددىـ خمسة، : رؤساء األقساـ  -

                                                           
 .235د. فؤاد العطار، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص    
                              - Waline (M), Droit administratif,  eme éd Sirey paris 1963p    .         
  . 115د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
 28د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري  ورقابتو ألعماؿ االدارة مرجع سابؽ ص  :انظر في ذلك كل من    

وما بعدىا. د. عبد  15ي، القضاء االداري و مجمس الدولة مرجع سابؽ ص وما بعدىا. د مصطفى أبو زيد فيم
د. فؤاد العطار القضاء االداري، مرجع  .وما بعدىا 78الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري ، مرجع سابؽ ص 

    وما بعدىا.  115. وما بعدىا. د. ماجد راغب الحمو، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص 234سابؽ ص 
- Rivero (J), Droit administratif,  eme éd Dalloz, paris 1977p178 et s.                                     
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ويختار ثمثاىـ بالترقية مف بيف نواب المجمس، ويجوز تعييف  :المستشاروف العاديوف -
 .الثمث الباقي مف خارج المجمس

وتختارىـ الحكومة مف بيف ذوي الكفاءات لمدة أربع  :المستشاروف غير العادييف -
نياية المدة السابقة، وليس ليـ الحؽ في مباشرة  سنوات قابمة لمتجديد بعد عاميف مف

 االختصاص القضائي لممجمس.
ويعيف ثبلثة أرباعيـ بالترقية مف بيف مندوبي الدرجة األولى، ويجوز تعييف  :النواب -

الربع الباقي مف خارج المجمس ويزاوؿ األعماؿ اإلدارية في مجمس الدولة سكرتير عاـ 
 يختار مف النواب. 

أماـ القسـ القضائي  « Commissaire du gouvernement »    لحكومةمفوضو ا -
ويتولوف دراسة  ،وىـ ليسوا ممثميف لمحكومة، ويختاروف مف النواب :بمجمس الدولة

الدعوى المعروضة عمى مجمس الدولة مف حيث الوقائع والتشريع، فيبيف مفوض 
، ويستنبط الحكـ القانوني فييا، الحكومة المسائؿ القانونية التي تتعمؽ بالوقائع ويكيفيا

والمحكمة ليست ممزمة بإتباع رأي مفوض الحكومة ولكف المذكرة التي يضعيا المفوض 
 تعد بمثابة مشروع حكـ، ألنيا تظير كثيرا مف مبادئ القانوف اإلداري.

ومفوضو الحكومة أماـ القسـ القضائي أعضاء في مجمس الدولة، وىـ يختمفوف عف 
تيـ أماـ القسـ اإلداري لمفتوى والتشريع، ويقدموف إليو الذيف يمثموف إدار مفوضو الدولة ا

 مشاريع اإلدارة، وىؤالء تنطبؽ تسميتيـ عمى اختصاصاتيـ األصمية.
  وف وىـ فئتاف: ندوبالم -

مندوبوف مف الدرجة الثانية ويشغموف أولى درجات السمـ اإلداري بمجمس  الفئة األولى:
 بيف خريجي مدرسة اإلدارة الوطنية. الدولة، وىـ يعينوف مف

مندوبوف مف الدرجة األولى، ويعينوف عف طريؽ الترقية مف بيف مندوبي  الفئة الثانية:
 الدرجة الثانية. 

                                                           
ومابعدىا. موضحًا: " أنو بالرغـ مف  71د. سميماف محمد الطماوي، دروس في القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     

الراىف ال يمثؿ الحكومة، وال ينطؽ باسميا، وتنحصر وضيفتو  تسمية المفوض بأنو، مفوض الحكومة، فانو في الوقت
في الدفاع عف القانوف وما يعتقد أنو الصالح العاـ وفقًا لضميره، و اقتناعو الشخصي، وبيذا قد يتخذ موقفًا ضد 

ؤلفات الفقو االدارة الف مصمحة الدولة في أف يسود حكـ القانوف و لو أدى ذلؾ الى الحكـ ضد االدارة، و ليذا تحفؿ م
االداري الفرنسي بالبلمعيف ممف شغموا ىذا المنصب ووصؿ بعضيـ الى رئاسة الوزارة مف أمثاؿ : روميو، و كورناى، 

، وتاردييو، و أليبير، و أودف.. الخ.  و تيسييو، و ليوف بمـو
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 الفــرع الثاني                                  
 أقسام مجمس الدولة الفرنسي

إلداري لمفتوى والتشريع القسـ ا    يتكوف مجمس الدولة الفرنسي مف قسميف ىما: 
والقسـ القضائي، ويتولى كؿ قسـ مف القسميف إحدى الوظيفتيف المتيف يضطمع بيما 

 المجمس وىما، وظيفة اإلفتاء وصياغة التشريع وكذلؾ وظيفة القضاء.
 وسنعرض فيما يمي لقسمي المجمس:        

ف، األولى ىي اإلفتاء ويقـو ىذا القسـ بعمميتي: القسم اإلداري لمفتوى والتشريع-أوال
وتقديـ الرأي القانوني في المسائؿ التي تعرضيا اإلدارة عميو وىذا ىو االختصاص 
األصيؿ الذي أنشئ مف أجمو مجمس الدولة الفرنسي، وأخذ رأي المجمس اختياري بالنسبة 
لئلدارة إال إذا نص القانوف عمى وجوبو في حاالت معينة، وذلؾ كما ىو الشأف بالنسبة 

ائح اإلدارة العامة، والقاعدة أف جية اإلدارة ال تتقيد بفتاوى مجمس الدولة حتى إذا لمو 
 كانت االستشارة وجوبية، إال إذا نص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ.

أما العممية الثانية التي يقـو بيا ىذا القسـ فيي صياغة مشاريع القوانيف الحكومية 
سـ االستشاري لمفتوى والتشريع عمى أربعة والقرارات التي تصدرىا اإلدارة، ويشتمؿ الق

دارة ثالثة لمشؤوف    إدارات دارة ثانية لؤلشغاؿ العامة، وا  : إدارة لمشؤوف المالية، وا 

                                                           
وما  30جع سابؽ صد. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ اإلدارة مر انظر بالتفصيل:     

 وما بعدىا،   87سابؽ ص مرجع اإلدارةبعدىا، د. بكر القباني و د. محمود عاطؼ البنا، الرقابة القضائية ألعماؿ 
االداري  مرجع  القضاء الحمووما بعدىا، د. ماجد راغب  236د. فؤاد العطار، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص

 وما بعدىا.  250مرجع سابؽ ص ف، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارةوما بعدىا، د. سامي جماؿ الدي 117سابؽ ص
 وما بعدىا.  51د. محمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص

والمعدؿ بالمرسـو  1963يوليو 30 بتاريخ1963لسنة  766إضافة إلى ىيئة جديدة أنشئت بمقتضى المرسـو رقـ     
 la commission du rapport والتي أطمؽ عمييا اسـ لجنة التقرير 1975اوت 26بتاريخ 1975لسنة  761رقـ

ىاـ، حيث تختص بإبداء الرأي حوؿ مشروعات القوانيف أو الموائح أو المقترحات الخاصة بإصبلح  وأسند إلييا دور
إما عف طريؽ  ،كاـ القضائيةاإلدارة والمعدة بواسطة المجمس، كذلؾ أسند إلييا ميمة جديدة تتمثؿ في مراقبة تنفيذ األح

استفسار مف اإلدارة حوؿ كيفية تنفيذ األحكاـ أوعف طريؽ العرائض التي يتقدـ بيا األفراد لمقاضي اإلداري عند امتناع 
 انظر في ذلك:االدارة عف تنفيذ أحكامو، 

- Victor Silvera, Le réforme du conseil d’état, Racial Sirey 1963p  . 
-Charles Debbasch, contentieux administrative, Dalloz 1975p   .                             
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دارة رابعة لمشؤوف االجتماعية الرأي والفتوى لعدد وكؿ قسـ يختص بإبداء  ،الداخمية، وا 
ية لممسائؿ اإلدارية، ويشتمؿ القسـ االستشاري عمى الجمعية العموممف الوزارات، 
 .مف االختصاصاتوتختص بنوعيف 

نظر األمور التي تحاؿ عمييا مف الجمعية العمومية العادية، ونظر مسائؿ  النوع األول:
االنتخابات التي تتـ بيف أعضاء مجمس الدولة، وفي حالة مزاولتيا ىذه االختصاصات 

 مى األقؿ.يجب أف تنعقد بييئتيا كاممة، فتشمؿ جميع المستشاريف ع
نظر مشاريع القوانيف والقرارات اإلدارية، ونظر المسائؿ التي تعرضيا  النوع الثاني:

الوزارات عمييا، وعند نظر ىذه االختصاصات تنعقد في شكؿ جمعية عمومية عادية، 
مف الجمعية العمومية، وتختص  -المجنة الدائمة  –فتحوي عددا مف األعضاء وتنبثؽ  

 اإلدارية التي تتسـ باالستعجاؿ. يف والقراراتبنظر مشاريع القوان
 ثانيا: القسم القضائي

وظيفة القضاء وىو االختصاص األصيؿ في الوقت الحاضر، وقد الوظيفة الثانية: 
ىذه الوظيفة ىامة وأساسية بعد أف حصؿ مجمس الدولة الفرنسي عمى سمطة  تغد

وف ىذا القسـ مف: رئيس القضاء المفوض، ويتوالىا القسـ القضائي بالمجمس، ويتك
ورئيسيف مساعديف باإلضافة إلى رؤساء األقساـ الفرعية، وعدد مف المستشاريف 

 العادييف، والنواب، والمندوبيف.
وينقسـ القسـ القضائي إلى تسعة أقساـ فرعية يوزع العمؿ بينيا، ويقـو كؿ منيا بالفصؿ 

التي تقرر  البالغة، وىيفيما يعرض عميو مف دعاوى، وتحاؿ الدعاوى ذات األىمية 
ويعتمي مجمس الدولة قمة الجياز القضائي اإلداري فيشبو في مركزه  عادة مبدًأ قانونيًا.

 محكمة النقض بالنسبة لمقضاء العادي، غير أف دوره يختمؼ عنيا.   
فمحكمة النقض تراقب صحة تطبيؽ القانوف دوف أف تتعرض لبحث الوقائع 

فأحيانا يتركز في مراقبة  ،فإف دوره في ىذا المجاؿ متنوعوالموضوع، أما مجمس الدولة 
سبلمة تطبيؽ القانوف فيكوف بمثابة محكمة نقض وفي بعض الحاالت يعتبر محكمة 
استئناؼ يبحث الوقائع والقانوف وبالنسبة لبعض المسائؿ يعد محكمة أوؿ وآخر درجة 

 وذلؾ عمى النحو التالي:
مجمس الدولة محكمة نقض بالنسبة لكافة  يعتبرمجمس الدولة كمحكمة نقض:  .1

أحكاـ المحاكـ اإلدارية، التي لـ ينص القانوف عمى جواز استئنافيا، أي المحاكـ التي 
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تفصؿ بصفة نيائية في الخصومات المعروضة أماميا، كما يجوز الطعف بالنقض أماـ 
 مجمس الدولة في األحكاـ الصادرة عف المحاكـ اإلدارية لبلستئناؼ.

يعد مجمس الدولة محكمة استئنافية جمس الدولة باعتباره محكمة استئنافية: م .2
بالنسبة لمطعوف الموجية ضد األحكاـ الصادرة عف المحاكـ اإلدارية التي أجاز القانوف 
استئناؼ أحكاميا، وجدير بالذكر أف مجمس الدولة لـ يعد الجية االستئنافية الوحيدة التي 

المحاكـ اإلدارية السيما بعد اإلصبلح القضائي الصادر تنظر في الطعوف ضد أحكاـ 
الذي أنشأ المحاكـ اإلدارية االستئنافية لتشارؾ مجمس الدولة   1987ديسمبر  31في 

 بنظر الطعوف االستئنافية.
لممادة  وتعديمو 1995فبراير  8وف بتاريخ غير أف األمر الجديد تماما ىو صدور القان

حيث ترتب عف ذلؾ بقاء حالتاف  1987لقضائي لسنة األولى مف قانوف اإلصبلح ا
ضي استئناؼ في األحكاـ استثنائيتاف فقط يختص فييما مجمس الدولة بصفتو كقا

 منازعات انتخابات المجالس المحمية -أ  اإلدارية.
منازعات تفسير وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية التي أثيرت كمسائؿ  -ب     

 اكـ العادية. أولية عارضة أماـ المح
أضحى مجمس الدولة الفرنسي ابتداء مجمس الدولة بصفتو محكمة أول وآخر درجة:  .

محكمة ذات اختصاص محدد  1953سبتمبر  30بمقتضى مرسـو  1954مف أوؿ يناير 
بعد أف كاف مجمس الدولة قبؿ ىذا التاريخ المحكمة اإلدارية ذات االختصاص العاـ 

ات اإلدارية التي لـ يعيد بيا المشرع إلى محكمة إدارية بمعنى أنو يختص بكؿ المنازع
أخرى، وقد ترتب عمى ذلؾ أف أثقؿ كاىؿ مجمس الدولة الفرنسي بالقضايا وبطء 

 1953سبتمبر  30إلى التدخؿ إلنقاذ الحاؿ فصدر في     الفصؿ فييا، مما دعا المشرع
محكمة أوؿ وآخر باعتباره     مرسـو حدد اختصاص مجمس الدولة عمى سبيؿ الحصر

                                                           
                                    وما بعدىا.   119القضاء االداري مرجع سابؽ ص  ،د. محمود محمد حافظ  انظر في ذلك :    

Voir aussi : Rivero (J), La réforme du contentieux administrative. R.D.P 1953p    -François 
Gazier, Perspectives ouvertes par la réforme, R.D.P 1954 p669 

 . . و ما بعدىا119د. ماجد راغب الحمو، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص  راجع في ذلك :     
- Delaubadere (A), traité de droit administratif,  eme  éd. L.G.D.J. 1    p    
- Vedel, (G), Droit administratif.  eme éd 1973p   . Victor Silvera op.cit.p.  …(=)    
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درجة وجعؿ الوالية العامة بنظر المنازعات اإلدارية لممحاكـ اإلدارية التي كانت تسمى 
 دواويف األقاليـ بدال مف مجمس الدولة.

عمى اختصاص  1966.1975. 1958.1963ووفقا ليذا النظاـ الجديد فقد نصت مراسيـ 
 :   التاليةمجمس الدولة القضائي كأوؿ درجة وآخر درجة عمى األمور 

 .   الصادرة مف الوزراء البلئحيةالدعاوى ضد القرارات   -
الدعاوى ضد القرارات الفردية الصادرة مف الوزراء والتي يستشار فييا مجمس الدولة   -

    عمى نحو وجوبي.
     الدعاوى ضد القرارات الصادرة مف المجالس الوطنية لمنقابات المينية -
رارات الصادرة في شكؿ مراسيـ مف رئيس الجميورية أو طمبات الطعف باإللغاء في الق -

 الوزير األوؿ.
متعمقة بشؤوف     المعينيف بمراسيـ جميورية إذا كانت المنازعة طمبات الموظفيف -

 وظائفيـ. 
طمب إلغاء القرارات اإلدارية إذا تجاوز نطاؽ تطبيقيا حدود اختصاص محكمة إدارية  -

 واحدة.
داخؿ مناطؽ ال تدخؿ في اختصاص المحاكـ اإلدارية أو  المنازعات اإلدارية الناشئة -

 محاكـ المستعمرات.
دعاوي التفسير وفحص المشروعية بالنسبة إلى القرارات الداخمة في اختصاص  -

 مجمس الدولة.
                                                                                                                                                                             

) المادة الثانية( و الئحة االدارة العامة المؤرخة في  1953سبتمبر  30المرسوـ الصادر في انظر في ذلك: -)=(...
     ) الفقرة الثانية مف المادة الثانية (.  1953نوفمبر  27
. د. محمد محمد بدراف 253د. سامي جماؿ الديف الرقابة عمى اعماؿ االدارة، مرجع سابؽ ص  انظر في ذلك :    

. د. عمار بوضياؼ، القضاء االداري في الجزائر بيف نظاـ 131رقابة القضاء عمى أعماؿ االدارة. مرجع سابؽ ص 
وما بعدىا. د.  17. ص 2000الطبعة االولى سنة  دار ريحانة الجزائر، "2000 -1962 "الوحدة و االزدواجية.

 وما بعدىا.  85عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات االدارية الجزء االوؿ مرجع سابؽ. ص 
 .1963يوليو  30و ىو اختصاص قرره المرسـو بتاريخ      

Charles Débbasch, contentieux  administratif, Op.cit.pp245,    .- 
 .  1966يونيو  13ما قرره مرسـو بتاريخ  وىو    
  .1975أغسطس ) أوت(  26اختصاص تقرر بالمرسـو بتاريخ     
                                        -Charles Debbasch, contentieux Administratif, Op.cit.pp   ,     
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وىناؾ حاالت حديثة أخرى مضافة بنصوص محدودة يختص فييا مجمس الدولة    
    قضائيا كأوؿ وآخر درجة و ىي:

ضرار التي تسببيا السفف الفرنسية التي تعمؿ بالطاقة النووية والتابعة تعويض األ - أ
    لخدمة مرفؽ عاـ.

المنازعات المتصمة باختيار بعض الشخصيات العامة مثؿ اختيار أعضاء المجمس  - ب
االختيار باالنتخاب لمثؿ ىذه الشخصيات العامة: مثؿ  أو    واالجتماعياالقتصادي 

واالنتخابات لمجالس     فرنسييف في البرلماف األوروبيمنازعات انتخاب النواب ال
انتخاب المجمس األعمى لممثمي الفرنسييف  وكذلؾ Conseils régionaux    األقاليـ

    المقيميف خارج فرنسا.
في بعض القرارات الصادرة مف ىيئات خاصة تمارس بعض األنشطة  المنازعة -جـ 

ة االستقطاع قرارات لجن    أف األرباح الجزافية الزراعيةالعامة: قرارات المجنة المركزية بش
 .    ، و المجنة الوطنية المشرفة عمى استطبلعات الرأياالقتصادي

و الى جانب ىذا االختصاص القضائي الصرؼ، يتمتع مجمس الدولة الفرنسي، منذ 
 لمحاكـ االدارية( ا( الدارية لمييئات القضائية األخرىبسمطة المراقبة و المتابعة ا 1945

أو حؿ بعض مظاىر تنازع االختصاص  ،و مدى تنفيذ االحكاـ القضائية الصادرة عنيا
 القضائي بينيا. 

 
 
 

                                                           
   و دخؿ حيز التنفيذ  2000مايو  04لصادر بتاريخ ىناؾ نصوص متناثرة تضمنيا " تقنيف العدالة االدارية " ا     

 (. -L.331-3 et L.311: ) . المادتيف2001في أوؿ يناير      
 .1965نوفمبر  12( مف قانوف 14المادة  )     
 (. 10) المادة  1958ديسمبر  29بتاريخ   (Ordonnance)األمر     
 .1977يوليو  07قانوف     
 .(Code electoral )مف تقنيف االنتخاب  L 381دة و الما L 361المادة     
 .05المادة  1982يونو  07قانوف     
 . المجنة المركزية بشأف األرباح الجزافية الزراعية.1652 -04تقنيف الضرائب العامة المادة     

-Commission centrale du bénéfice forfaitaire agricole article 1652, , Code générale des impôts  
     " Commission des sondages" 1977يوليو  16قانوف  –لجنة استطبلع الرأي     
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 المطمب الثاني
 ( )تنظيم المحاكم اإلدارية الفرنسية

استحدثت المحاكـ اإلدارية الفرنسية في السنة الثامنة لمثورة، وىي ذات السنة التي 
  -Conseils de préfecturesمجالس المحافظات –ولة، وكانت تسمىأنشئ فييا مجمس الد

ألف كؿ محافظة كاف ليا مجمس يرأسو المحافظ ويتولى السكرتير العاـ لممحافظة وظيفة 
مفوض الحكومة أمامو، ومعو عدد مف المستشاريف، ولكنيـ لـ يتمتعوا بضمانات تكفؿ 

ة، إال بداية مف صدور مراسيـ أعواـ استقبلليـ عف اإلدارة وتضمف ليـ الحماية الكافي
التي أصبحت تسمى -حيث أدخمت عمى تنظيـ ىذه المجالس 1954و 1934و 1926

عدة تعديبلت تحقؽ ليا بمقتضاىا قدر  -بمقتضى المرسـو األخير بالمحاكـ اإلدارية
كاؼ مف االستقبلؿ عف اإلدارة، وأبعد عنيا المحافظ وسكرتير المحافظة وخفض عدد 

يف، ولـ يعد لكؿ محافظة مجمس خاص، ووضعت قواعد جدية تكفؿ حسف المستشار 
وـ  ػػػػػاختيار المستشاريف وتعطييـ الضمانات والحماية الكافية خاصة بعد صدور مرس

  .1963ديسمبر  30
قمبت قواعد توزيع  1953سبتمبر  30ومنذ صدور المرسوـ المؤرخ في 

دارية، وقد ترتب عمى ذلؾ أف أصبحت االختصاص  بيف مجمس الدولة وىذه المحاكـ اإل
التي  Le juge de droit communىذه األخيرة ذات االختصاص العاـ في المسائؿ اإلدارية

لـ ينص المشرع عمى اختصاص محكمة إدارية أخرى بالنظر في شأنيا، بينما تحوؿ 
مختص بالفصؿ في بعض  Juge d’attributionإلى قاضي اختصاص  ،مجمس الدولة

 عات المحددة  بموجب القوانيف.المناز 
ومع إنشاء المحاكـ اإلدارية االستئنافية باإلضافة إلصبلحات تتصؿ باإلجراءات 
 تدعـ النظاـ القانوني لممحاكـ اإلدارية والمحاكـ اإلدارية االستئنافية بالمرسـو الصادر

 يفىاـ في فرنسا تمثؿ في صدور تقنين    أعقبو تطور تشريعي 1989سبتمبر  07في 

                                                           
الجمؿ، القضاء  يىد. يح .وما بعدىا 229: د. فؤاد العطار، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص راجع في ذلك    

ورقابتو ألعماؿ اإلدارة مرجع  د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري .وما بعدىا 99اإلداري، مرجع سابؽ ص
. د. محمد الصغير بعمي، الوجيز في 121د ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص .36سابؽ ص

 وما بعدىا.  16، األستاذ محيو أحمد، المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص54المنازعات اإلداري، مرجع سابؽ ص
 ...)=( أنظر بالتفصيل:    
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تجميعي لجميع النصوص التشريعية والبلئحية في شأف القضاء اإلداري الفرنسي بكامؿ 
ىيئاتو مف مجمس الدولة والمحاكـ اإلدارية االستئنافية والمحاكـ اإلدارية، وحمؿ اسـ 

حيز التنفيذ في أوؿ يناير  ودخؿ 2000مايو  04"تقنيف العدالة اإلدارية" وصدر بتاريخ 
وؿ فيما يمي لطريقة تشكيؿ ىذه المحاكـ واختصاصاتيا في الفرعيف وعميو سنتنا .2001

 تشكيؿ المحاكـ اإلدارية الفرنسية  الفرع األول:              التاليف: 
 اختصاص المحاكـ اإلدارية الفرنسية  الفرع الثاني: 

 الفرع األول                                    
    ةتشكيل المحاكم اإلدارية الفرنسي

تحويؿ مجالس  1953ترتب عف اإلصبلح األوؿ لمتنظيـ القضائي الفرنسي لسنة 
محكمة  26المحافظات االثني وعشريف إلى محاكـ إدارية وارتفع عددىا فيما بعد إلى 

   إدارية حيث وصؿ عددىا اآلف
محكمة في إقميـ فرنسا  31محكمة إدارية،  42  

نسية ما وراء البحار، وكؿ محكمة منيا محكمة في المستعمرات الفر  11األصمي و 
يشمؿ اختصاصيا اإلقميمي عدة مديريات أو محافظات، وقد روعي في ىذا التنظيـ 
اقتراب العدالة اإلدارية مف المواطنيف عمى مستوى محاكـ االختصاص العاـ لممنازعات 

 اإلدارية وكذلؾ االقتصاد في نفقات التعدد المغالي فيو ليذه المحاكـ.
تتكوف كؿ محكمة إدارية عمومًا مف رئيس وعدد كاؼ مف المستشاريف  :األعضاء -أوال

خريجي  ويختار قضاة المحاكـ اإلدارية مفيكمؼ أحدىـ بأداء ميمات مفوض الحكومة، 
مع إمكانية التوظيؼ الخارجي بناء عمى مسابقة،  .« E.N.A »المدرسة الوطنية لئلدارة 

                                                                                                                                                                             

    ...)=(           –Bernard, (S) et Jaques Arrighi de Casanova, le nouveau code des tribunaux  
administratifs et des cours administratives d’appel R.F.D.A      p 943et s. 

ف محمد وما بعدىا. د. سميما 230د. فؤاد العطار، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص  :من الانظر بالتفصيل ك    
و ما بعدىا. د. بكر القباني و د. محمود عاطؼ البنا،  52الطماوي ، دروس في القضاء االداري، مرجع سابؽ ص 

و ما بعدىا. د. مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات  93الرقابة القضائية ألعماؿ االدارة ، مرجع سابؽ ص 
 و ايضا:وما بعدىا.  69، ص  1998طبعة سنة ، الجزائر الجزء االوؿ ، ديواف المطبوعات الجامعية،االدارية 

- Debbasch (Ch) contentieux administratif , Précis Dalloz paris 1975 p 201et s. 
-Chapus (R) droit des contentieux administratif, Montchrestien, 5emeed, paris 1995p62 et s. 

 - Delaubadaire (A), Venezia   (J C), Gaudemet (y) traité de droit administratif. L.G.D.J.paris 
     p380 et s.-Le tourneur  M  Bauchet  J  Meric  J  Le Conseil d’état et les tribunaux 
administratifs Armand Colin paris 1970p 9 et s. 

 . 139في فرنسا، مرجع سابؽ ص  المحاكـ االدارية االستئنافية ،د. رفعت محمد عبد الوىاب    
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قية في وظائؼ المحاكـ اإلدارية، بحيث يقتصر وبذا وضع نظاـ دقيؽ لمتعييف والتر 
التعييف في أوؿ درجات السمـ الوظيفي عمى خريجي المدرسة الوطنية لئلدارة، والتعييف 
في الدرجات التالية يتـ عف طريؽ الترقية مف الدرجات التي تدنوىا، مع إجازة التعييف 

مف بيف الموظفيف مف خارج ىذه المحاكـ في حدود نسب معينة، ووفؽ شروط دقيقة 
ويقـو سمؾ أعضاء أو قضاة ىذه المحاكـ  وظيفية.المدنييف والعسكرييف مف الفئة )أ( ال

 عمى وجود ثبلثة درجات: الرئيس، المستشار األوؿ، والمستشار.
والتي يختمؼ  les chambresيقـو تسيير المحكمة عمى نظاـ الغرؼ : التسيير -ثانيا

تتكوف كؿ محكمة إدارية مف غرفة أو أكثر، وعدد  عددىا حسب أىمية المحكمة، بحيث
أعضائيا ثبلثة مستشاريف وتتكوف بعض المحاكـ مف غرفتيف إلى خمسة إذا كاف حجـ 
القضايا يبرر ذلؾ، ليذا لـ يتبع المشرع الفرنسي قاعدة واحدة لعدد الغرؼ التي تتكوف 

اإلدارية المعروضة  منيا المحاكـ اإلدارية، بؿ ترؾ ذلؾ متوقفا عمى حجـ المنازعات
ونظرا لموضع الخاص الذي تحظى بو باريس عادة وحجـ المنازعات  ،عمى المحكمة

اإلدارية اليائؿ التي تعرض عمييا أفرد المشرع الفرنسي وضعًا خاصًا لمعاصمة، فتتكوف 
غرفة قضائية وتتكوف كؿ غرفة مف ثبلثة  "13"ىذه المحكمة اإلدارية مف ثبلثة عشرة 

 يمكف أف تتكوف مف خمسة مستشاريف.مستشاريف، و 
والقاعدة العامة في مجموع محاكـ القضاء اإلداري الفرنسي ومجمس الدولة بما 
في ذلؾ المحاكـ اإلدارية ىي التشكيؿ الجماعي أو الطابع التعددي في تشكيؿ الغرؼ 

و حتى مستشاريف أ ةثبلث « la regle de collégialité »التي تحكـ في المنازعات اإلدارية 
أكثر بالنسبة لبعض ىيئات أو تشكيبلت الحكـ بالنسبة لمجمس الدولة بالذات، ولكف 
استثناء مف ىذا الطابع التعددي أو الجماعي في ىيئات أو تشكيبلت الحكـ صدر 

خاص  2000يونيو 30ثـ الحقًا قانوف آخر بتاريخ  1995فبراير 08القانوف بتاريخ 
رئيس  ي أعطى لمستشار وحيد لمفصؿ فييا وىوالذ «la référé»ؿبالقضاء المستعج

 و المستشار الذي يفوضو.أالمحكمة 
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 الفـــــرع الثاني                                    
 ( )اختصاص المحاكم اإلدارية الفرنسية                       

المحاكـ اإلدارية كمجمس الدولة الفرنسي نوعاف مف االختصاصات  تمارس
فيذا االزدواج في  قضائية،إحداىما اختصاصات استشارية واألخرى اختصاصات 

 لتاريخي لمقضاء اإلداري الفرنسي.الميمات والوظائؼ وليد التطور ا
استشارية في  تختص المحاكـ اإلدارية بإبداء آراء قانونية: االختصاص االستشاري -أوال

المسائؿ والموضوعات التي تندرج ضمف دائرة اختصاصيا اإلقميمي التي يطمبيا 
المحافظوف في األقاليـ ولكف استشارة المحاكـ اإلدارية تعتبر اختيارية لممحافظ "المدير" 

 فيما عدا المسائؿ التي ألزمو القانوف بأف يستشير فييا.
ور االستشاري لممحاكـ اإلدارية في فرنسا قد إذا كاف الد: االختصاص القضائي -ثانيا

تضاءؿ إلى حد كبير، فعمى العكس مف ذلؾ فإف االختصاص القضائي ليا قد تعاظـ 
، حيث تمتعت المحاكـ اإلدارية بالوالية العامة في 1953إلى درجة كبيرة سيما منذ عاـ 

ائؿ التي حددىا المنازعات اإلدارية، فبل يخرج مف اختصاصيا في ىذا اإلطار سوى المس
وبذلؾ أصبحت ىذه المحاكـ  القانوف وجعؿ االختصاص بيا منعقدا لجية قضائية أخرى.

كانت منازعات إلغاء أو منازعات أ تختص بالنظر في جميع  المنازعات اإلدارية سواء
المشروعية وتفسير القرارات اإلدارية التي تندرج ضمف دائرة  تعويض وتقدير

حكمة أوؿ درجة والتي يطعف بأحكاميا بدعوى االستئناؼ أماـ اختصاصيا، باعتبارىا م
مع مشاركة مجمس الدولة كقاضي استئناؼ أيضا في ، المحاكـ اإلدارية االستئنافية

                                بعض الحدود.
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 المطمب الثالث                                       

 ( )فتنظيم المحاكم اإلدارية لالستئنا
بجانب مجمس الدولة والمحاكـ اإلدارية توجد المحاكـ اإلدارية االستئنافية ضمف 

المؤرخ في 1127-87تشكيمة القضاء اإلداري الفرنسي والتي أنشئت بمقتضى القانوف رقـ 
المتعمؽ بإصبلح نظاـ المنازعات اإلدارية الذي أحدث  ألوؿ مرة     1987ديسمبر 31

مف ىذا القانوف إلى المرسـو  2 حيث أحالت المادة ،إدارية في  فرنسا محاكـ استئناؼ
في تحديد عدد ىذه المحاكـ وحدود اختصاصيا اإلقميمي، وبالفعؿ صدر ىذا المرسوـ 

متضمنا إنشاء خمس محاكـ استئناؼ إدارية  155-88تحت رقـ  1988فبراير 15في 
ليوف،  ،)باريس، بوردويشكؿ اختصاص واحدة منيا عدة محاكـ إدارية في المدف التالية 

لى ثماني عدد المحاكـ اإلدارية االستئنافية ارتفع اآلف ليصؿ إ أف نانسي، نانت( غير
 ومف أىداؼ اإلصبلح القضائي الجديد ىو:     بمراسيـ الحقة محاكـ  نتيجة التعديبلت

. تخفيؼ العبء القضائي عف مجمس الدولة وكذلؾ القضاء عمى بطء التقاضي، الذيف 1
ا ضرورة مطمقة، وبأسموب يحافظ عمى الخصائص األساسية التي ميزت مجمس أصبح

 الدولة الفرنسي ومنحتو األصالة التي اشتير بيا.
رقاء الب2   .ناء العاـ لمقضاء اإلداري الفرنسي. استكماؿ وا 

محؿ اىتماـ الفقو بالدرجة األولى عند دراستو  ولقد كاف اليدؼ األوؿ بالذات ىو
ديسمبر  31القانوف الجديد بتاريخ كما يجب أف نذكرأف    الجديد لئلصبلح القضائي

                                                           
وما  13د. محمد رفعت عبد الوىاب، المحاكـ اإلدارية االستئنافية في فرنسا، مرجع سابؽ ص انظر بالتفصيل:    

د. عبد الغني بسيوني عبد  ،133ص د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ  .بعدىا
. 122د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص.وما بعدىا 81اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ،ص

يوب، المبادئ العامة ي. مسعود ش. د60سابؽ ص د. محمد الصغير بعمي، الوسيط في المنازعات اإلدارية، مرجع
  Bernard (S), les tribunaux administratifs en 1989-  وما بعدىا.  75لممنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص

Et 1990 (Bilan et perspectives) In. R.F. D.A N6 1990 p.342 et s. 
    Loi N°87-1127 du 31Décembre 1987, portant  réforme du contentieux  administratif.J.O du 

1er Janvier 1988 p.7,(A.J.D.A) 20/02/1988p et s.                                                         
فبراير  15المعدليف لممرسـو الصادر بتاريخ  1998فبراير  15ومرسـو  1997مايو  09انظر المرسـو بتاريخ     

في البداية  عدد المحاكـ االدارية االستئنافية بخمس محاكـ فقط. و حدد دوائر اختصاصيا الذي كاف قد حدد  1988
 االقميمي، ثـ أصبح عددىا ثمانية طبقًا لممرسوميف المعدليف المشار الييما. 

 ...)=( :نائب رئيس مجمس الدولة الفرنسي Marceau Long راجع مقالة المستشار    
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يقرر بدء تطبيقو الفعمي بعد عاـ كامؿ عمى  (منو 16المادة )، قد تضمف نصا 1987
وتمؾ الميمة كانت ضرورية حتى تصدر  1989صدوره ونشره ابتداء مف أوؿ  يناير 

بدأت تعمؿ المحاكـ  1989ر يناي ؿأو  الضرورية لتطبيقو، وبالتالي منذ    المراسيـ
 في إطار اختصاصيا النوعي المحدد.اإلدارية االستئنافية الجديدة 

                                                                                   :لذا سنعرض فيما يمي لطريقة تشكيميا واختصاصيا بإيجاز في الفرعيف التالييف      
 .تشكيؿ المحاكـ اإلدارية االستئنافية لفرع األول:ا                      

 .اختصاص المحاكـ اإلدارية االستئنافية الفرع الثاني: 
 األولرع ــــــالف                                   

    يةفنائتشكيل المحاكم اإلدارية االست                       
ديسمبر  31المؤرخ في  1127-87ى القانوف رقـ ترتب عف اإلصبلح القضائي بمقتض

ية التي آلت إلييا مجاالت ىامة مف فنائفي فرنسا بإنشائو لممحاكـ اإلدارية االست 1987
التي كانت تثقؿ مجمس الدولة، ىذا اإلصبلح انعكس إيجابيا عمى  المستأنفةالمنازعات 

االستئنافية( و ارية )االبتدائية طريقة عمؿ المحاكـ اإلدارية، فقد أصبح قانوف لممحاكـ اإلد
أكثر عصرنة، وذلؾ بفعؿ انتقاؿ تسيير الجياز البشري مف وزارة الداخمية إلى كتابة 
مجمس الدولة، وبفعؿ تشكيمة المحاكـ اإلدارية مف حيث رفع عدد أعضاءىا ومف حيث 

 إنشاء محاكـ استئناؼ.
                                                                                                                                                                             

)=(...- Une réforme pour préparer L’avenir  R, F, D, A  Mars, Avril 1988p               :وأيضًا       
-DRAGO(R), les cours administratives d’appel, Article, R. F. D.A. Mars, Avril 1988p 198 ets  

ختصاص االقميمي مرسـو يحدد عدد دوائر اال -1:ومف أىـ أمثمة المراسيـ التطبيقية التي صدرت، نذكر ما يمي    
مرسـو بنفس التاريخ ينظـ اجراءات تعييف رؤساء ىذه  1988فبراير 15لممحاكـ االدارية االستئنافية، و قد صدر في 

، يحدد قواعد تعييف وترتيب المستشاريف الذيف سيختاروف مف 1988فبراير  15المحاكـ االستئنافية. مرسـو بتاريخ 
لممساعدة  في سرعة تكويف المحاكـ االستئنافية في بداية عمميا. مرسـو صدر  خارج أعضاء المحاكـ االدارية، و ذلؾ

 و خاص باإلجراءات المتبعة أماـ المحاكـ االدارية االستئنافية.   1988مايو  09في 
      ,Bernard(S), La procédure devant  les cours administratives d’appel R, F, D-:  انظر بالتفصيل

Mai, Juin 1988 P.432 et s. et p 435                                                               
                               Bernard(S), les tribunaux administratifs en 1989 et 1990- :راجع في ذلك    

 (Billan et perspectives) In, R. F. D.A. N°6. 1990 p.342 et s.                                              
راغب  د. ماجد ا،وما بعدى 35فرنسا، مرجع سابؽ ص د. محمد رفعت عبد الوىاب، المحاكـ اإلدارية االستئنافية في

سابؽ  ضاء عمى أعماؿ اإلدارة، مرجعد. محمد محمد بدراف، رقابة الق .122سابؽ صداري، مرجع الحمو، القضاء اإل
 وما بعدىا. 75مرجع سابؽ، ص . مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية، الجزء األوؿ. د133ص
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بالنسبة لعدد ىذه  يا الداخميعدد المحاكـ اإلدارية االستئنافية ومقارىا وتكوينأوال: 
المؤرخ في  1127-87المحاكـ الجديدة و اختصاصيا اإلقميمي، يبلحظ أف القانوف رقـ 

في مادتو الثانية أحاؿ في ىذا الشأف إلى مرسـو يصدر بعد أخذ رأي  1987ديسمبر  31
 فبراير 15فبتاريخ  يحدد أيضا غرؼ أو دوائر المحاكـ.مجمس الدولة، وىذا المرسـو 

"محاكـ إدارية لبلستئناؼ 05أنشأ وحدد خمس " 155-88تحت رقـ  ـصدر مرسو  1988
بلستئناؼ بناء عمى ل" محاكـ إدارية 08ولـ يستقر العدد عند ىذا الحد بؿ رفع إلى ثماني"

 ، ىذا العدد مف المحاكـ موزعة في أقاليـ فرنسا.   تعديبلت الحقة
  :   يية واختصاصيا اإلقميم. فيما يتعمق بعدد ىذه المحاكم االستئناف1

ىنا أيضا أحالت المادة الثانية مف كوين الداخمي لمحاكم االستئناف: عن الت أما -
 155-88في ىذا الشأف إلى المرسـو رقـ  –السابؽ اإلشارة إليو -.1127-87القانوف رقـ 

ـو والمرس 1997مايو 09الذي عدؿ بدوره بموجب المرسـو بتاريخ  1988فبراير 15بتاريخ
خمسة بالنسبة لممحكمة  (05(ثبلثة إلى (03(حيث رفع عدد الغرؼ مف 1998فبراير 15

ثبلثة  (03)اثناف إلى  (02)اإلدارية االستئنافية لمدينة باريس ورفع أيضا عدد الغرؼ مف
بنفس العدد  -بالنسبة لبقية المحاكـ اإلدارية لبلستئناؼ ماعدا محكمة ليوف التي احتفظت

بالنسبة لؤلحكاـ تصدر مف كؿ غرفة  وف تغيير والمقدرة بثبلثة غرؼ.لمغرؼ د -السابؽ
واثنيف مف مفوضي الحكومة، يجب أف يكوف مف بينيـ  أو دائرة مف خمسة مستشاريف

ينتمي لغرفة أخرى، ومف الممكف عند الضرورة، في حالة غياب بعض أعضاء  مستشار
                                                           

 1998فبراير  بتاريخ والمرسـو1997مايو09 بتاريخ 457-97رقــ المرسو و 1995يناير 06:القانوف بتاريخنظرأ   
 مارسيميا، دوي، فرساي()ؼ جديدةالذي أضاؼ محاكـ استئنا1988فبراير 15بتاريخ  155-88المعدليف لممرسـو رقـ 

ليموج، مونبميو، ،ويشمؿ اختصاصيا اإلقميمي المحاكـ اإلدارية التالية: بوردو "Bordeau–"بوردومحكمة استئناؼ     
" ويشمؿ اختصاصيا اإلقميمي المحاكـ اإلدارية التالية: ليوف، Lyonليون محكمة استئناؼ  -، بواتييو،تولوز.Pauبو

ويشمؿ اختصاصيا اإلقميمي "Nancy"نانسي محكمة استئناؼ  -، نيس.Clermont Ferrandفيراف باستيا، كميرموف 
 ،ديجوف Chalan sur Marne"، شالوف سيرماروف Besanconالمحاكـ اإلدارية التالية: نانسي، أمياف، بيزانسوف 

ـ اإلدارية: نانت، أورلياف ويشمؿ اختصاصيا اإلقميمي المحاك "Nantes"نانت محكمة استئناؼ  -ليؿ، وستراسبورغ.
Orleans راف ،"Rennes ورواف ،Rouen.-  باريس محكمة استئناؼParis"  ويشمؿ اختصاصيا المحاكـ اإلدارية

-Basse-terres.La Reunion.Saint-Pierre.Saint-Denis,Pepeete, Noumea,Fort deالواقعة في باريس:
France,Cayennes,Miquelon.                                                                                        
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مف ثبلثة مستشاريف، ومف المحكمة لمانع ما، أف يصدر الحكـ مف غرفة مكونة فقط 
بينيـ مستشار ينتمي لغرفة أخرى، يبقى أف نقوؿ أف رئيس المحكمة يمكف أف يرأس 

 إحدى غرؼ المحكمة.
 :المركز القانوني لرؤساء وأعضاء المحاكم االستئنافية-ثانيا
يتعيف أف يكوف رؤساء المحاكـ اإلدارية االستئنافية مف  . بالنسبة لرؤساء المحاكم:1

ي الدولة، ويرأس محكمة االستئناؼ مستشار دولة في الخدمة العادية، ولقد مستشار 
تعييف أحد  1987ديسمبر 31الصادر في  1127-87مف القانوف رقـ  05أجازت المادة 

قضاة المحاكـ اإلدارية أو محاكـ االستئناؼ رئيسا لمحكمة االستئناؼ بعد تعيينيـ بدرجة 
كمة االستئناؼ المختار مف ىذه الفئة ممارسة مستشار دولة، ولكف ال يحؽ لرئيس مح

 السنوات الخمس التالية لتعيينو أي وظيفة أخرى غيررئاسة محكمة االستئناؼ. العمؿ في
: يمكف تعييف أعضاء ريياا. بالنسبة ألعضاء المحاكم اإلدارية االستئنافية أو مستش2

ا بدرجة مستشار مف المحاكـ اإلدارية  أعضاء في محاكـ االستئناؼ شريطة أف يكونو 
ستة  (06) الفئة األولى، وأمضى لغاية اليـو األوؿ مف شير يناير مف سنة التعييف

سنوات خدمة فعمية،  منيا أربع سنوات عمى األقؿ خدمة في وظيفة قضائية، ولقد أجاز 
تعييف بعض األشخاص بدرجة مستشار مف  1992ديسمبر  31المشرع الفرنسي لغاية 

المدنيوف أو العسكريوف الذيف يشغموف  مف خارجيا وىـ الموظفوفالفئة األولى أو 
وظائؼ مف الفئة )أ( أو وظائؼ مماثمة ومناظرة ليا، وقضاة المحاكـ، أو مف المحاميف 
المقبوليف لدى مجمس الدولة أو لدى محكمة النقض ممف أمضوا عشر سنوات عمى 

ت سنوات إذا كاف المرشح األقؿ في مزاولة مينة المحاماة، وتخفض األقدمية إلى س
 .(E.N.A)ينتمي إلى فئة يختار أعضاؤىا مف المدرسة الوطنية لئلدارة 

التي ال  -ىذه الضمانة اليامة عدم قابمية أعضاء المحاكم اإلدارية االستئنافية لمعزل: 
ليست تحديدا منصوص عمييا في قانوف  -يتمتع بيا نظريا أعضاء مجمس الدولة أنفسيـ

، ولكنيا ضمانة جوىرية سبؽ أف قررىا 1987ديسمبر 31لمؤرخ في ا 1127-87رقـ
أضافو قانوف إصبلح القضاء ما  وكؿ ،   ألعضاء المحاكـ اإلدارية 1986يناير 06قانوف

ألعضاء المحاكـ اإلدارية االستئنافية،  اإلداري ىنا، ىو أنو أعطى ىذه الضمانة أيضا

                                                           
       -Bernard(P), L’Independence des Juges des Tribunaux  administratif, R.F.D.A     .p    
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اء المحاكـ اإلدارية أصبح يشمؿ أيضا وذلؾ حينما نص في المادة الثالثة عمى أف أعض
عمى أف   14/3أعضاء المحاكـ اإلدارية االستئنافية، وحينما نص أيضا في المادة 

أعضاء المحاكـ اإلدارية يشمؿ كذلؾ أعضاء المحاكـ اإلدارية االستئنافية في تطبيؽ 
   )ضمانات أخرى. الذي قرر ضمانة عدـ القابمية لمعزؿ بجانب1986يناير 06قانوف

 الفرع الثاني
    اختصاص المحاكم اإلدارية االستئنافية

مف أولى وأىـ مزايا قانوف اإلصبلح القضاء اإلداري الجديد أنو أنشأ المحاكـ 
الدرجة الثانية في التقاضي، فيطعف أماميا بطريؽ االستئناؼ  صبحاإلدارية االستئنافية لت

محاكـ القانوف العاـ لدرجة األولى في أحكاـ المحاكـ اإلدارية باعتبار ىذه األخيرة 
أوال تخفيؼ العبء  االستئنافية استيدؼلمتقاضي، والقانوف بإنشاء ىذه المحاكـ اإلدارية 

االستئنافي عف كاىؿ مجمس الدولة كقاضي استئناؼ وحيد منذ اإلصبلح القضاء السابؽ 
رقاء البنا العاـ مف ىذا اإلنشاء تطوير و  -كما رأينا -، وابتغى القانوف كذلؾ1953لسنة  ا 

لمقضاء اإلداري الفرنسي، ليصبح عمى غرار القضاء العادي، وبحيث يكوف مجمس 
وبصفتو أساسا قاضي النقض عف  –مثمما كاف دائما  –الدولة عمى قمة ىذا القضاء 

  ـ المحاكـ اإلدارية االستئنافية.أحكا
لـ ينقؿ المشرع  -السابؽ االشارة اليو –وبمناسبة صدور قانوف االصبلح القضائي

الفرنسي اختصاص مجمس الدولة بصفتو قاضيا لبلستئناؼ وبصفة كمية إلى المحاكـ 
ية بؿ استثنى منيا بعض طعوف االستئناؼ تتعمؽ بدعاوى  إلغاء فنائاإلدارية االست

القرارات البلئحية ودعاوى تفسير وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية عموما التي تثور 
ماـ محاكـ القضاء اإلداري والطعوف الخاصة باألحكاـ المتعمقة كمسائؿ فرعية أ

                                                           
 .43فرنسا، مرجع سابؽ ص د.  محمد رفعت عبد الوىاب، المحاكـ اإلدارية االستئنافية في     
وما بعدىا د. إبراىيـ  100د. محمود عاطؼ البنا، الوسيط في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص راجع في ذلك:    

. د. محمد رفعت عبد الوىاب، المحاكـ اإلدارية االستئنافية 297عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص
الجزء األوؿ،  دىا. د. مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية،بع وما 131في فرنسا، مرجع سابؽ ص

 وما بعدىا.        56مرجع سابؽ ص المنازعات اإلدارية في الوجيز، بعمي الصغيرد. محمد .ومابعدىا 77مرجع سابؽ ص
-Bernard(P), Nouvelles attributions pour les cours administratives d’appel, R.F.D.A     p     
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بانتخابات البمديات والمحميات، بحيث يبقى ىذا االختصاص معقودا لمجمس الدولة التي 
 ينظرىا ويفصؿ فييا بصفتو قاضيا لبلستئناؼ.

ذا كاف المشرع الفرنسي مف خبلؿ المادة األولى  1127-87 مف القانوف رقـ    وا 
لـ يعدد صراحة المسائؿ التي تندرج ضمف دائرة  اختصاص  1987ديسمبر  31بتاريخ 

نما حدد المسائؿ المستثناة أو المست عدة فقط. فيذا يعني وفؽ بالمحاكـ االستئنافية، وا 
مفيـو المخالفة أف اختصاص  المحاكـ اإلدارية االستئنافية يشمؿ جميع الطعوف ماعدا 

غير أف األمر الجديد تماما ىو صدور  ثة السابقة.لثبلالطعوف المقدمة في المجاالت ا
وتعديمو لممادة األولى مف قانوف اإلصبلح القضائي لسنة  1995فبراير  08القانوف بتاريخ 

لينزع أيضا عف مجمس الدولة اختصاصو في طعوف االستئناؼ ضد أحكاـ  1987
منح ىذا االختصاص المحاكـ اإلدارية في دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية البلئحية وي

وترتب عف ىذا التعديؿ أف صارت جميع الطعوف  لممحاكـ اإلدارية االستئنافية.
االستئنافية في مجاؿ دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية الفردية وأيضا البلئحية مف 
اختصاص المحاكـ اإلدارية االستئنافية، ولـ يبقى لمجمس الدولة كقاضي استئناؼ سوى 

 تاف فقط يختص فييما عف أحكاـ المحاكـ اإلدارية.حالتاف استثنائي
 منازعات انتخابات المجالس المحمية  -1

لية عارضة منازعات تفسير وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية التي أثيرت كمسائؿ أو  - 
 أماـ المحاكـ العادية.

ة ضد وبذا يندرج ضمف اختصاص المحاكـ االدرية االستئنافية طعوف االستئناؼ المقدم
أحكاـ المحاكـ االدارية الصادرة في منازعات القضاء الكامؿ و كذا بنظر جميع طعوف 

 -كما رأينا  –ما ىو مستثنى بنص االستئناؼ التي توجو الى احكاـ المحاكـ االدارية اال 
إلى جانب ىذا االختصاص القضائي البحت لممحاكـ اإلدارية االستئنافية، بقى أف نشير 

                                                           
 Il est créé des cours»-                 تنص الفقرة األولى مف المادة األولى مف ىذا القانوف عمى ما يمي:     

Administratives d’appels compétentes pour statuer sur les appels formes contre les jugements 
des tribunaux administratifs,  a l’exception de ceux portant sur les recours en appréciation de 
légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales, et sur les recours pour 
excès de pouvoir formes contre les actes règlementaires »  J.O.R.F du 1er Janvier 1988p.    
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تصاصات إدارية استشارية محدودة األىمية واإلطار، وتتمثؿ في إعطاء أف ليا أيضا اخ
األقاليـ إما بناء  يآراء استشارية بالنسبة لممسائؿ التي تدخؿ ضمف اختصاص محافظ

عمى طمبيـ في المشاكؿ اإلدارية التي تعترضيـ، وأحيانا أوجبت بعض النصوص عمى 
ئنافية استشاريا قبؿ اتخاذ بعض محافظ اإلقميـ طمب رأي المحكمة اإلدارية االست

     القرارات.

 المبحث الثاني
 تنظيم القضاء اإلداري في مصر

ترجع محاوالت مصر لؤلخذ بنظاـ القضاء اإلداري "القضاء المزدوج" إلى وقت  
ف كاف لـ يكتب لممحاوالت  األولى النجاح والتطبيؽ الفعمي إال مف بعد  مبكر نسبيا، وا 

كجية قضاء إداري مستقمة إلى جانب  1946لسنة  112لة رقـ صدور قانوف مجمس الدو 
القضاء العادي، وقبؿ ىذا التاريخ كاف النظاـ المتبع في مصر ىو نظاـ القضاء الموحد 

 منذ فترة االحتبلؿ االنجميزي وبداية االستقبلؿ.
وىكذا فقد أخذت مصر بالنظاميف في فترتيف متعاقبتيف، وعمى ذلؾ فإننا نعرض 

 لقضاء الموحد، ثـ التحوؿ لنظاـ القضاء المزدوج بعد إنشاء مجمس الدولة.لمرحمة ا
كما أنو مف الفائدة بمكاف لموقوؼ عمى الدور المعتبر الذي يقوـ بو مجمس الدولة، أف 

 مف حيث تكوينو وأقسامو وكذا الوضعية القانونية ألعضائو. لتنظيمو سواءنتطرؽ 
 ثبلثة مطالب عمى النحو التالي: ومف ثـ نقسـ دراستنا ليذا المبحث إلى 

 إنشاء مجمس الدولة المصري المطمب األول:
 أعضاء مجمس الدولة المصري المطمب الثاني:
 أقساـ مجمس الدولة المصري المطمب الثالث:

  المطمب األول                                
 إنشاء مجمس الدولة المصري                          

في تاريخيا القضائي مف النظاـ القضائي الموحد لتصؿ إلى النظاـ  مصرعبرت     
القضائي المزدوج المتمثؿ في وجود جيتيف قضائيتيف متقابمتيف إحداىما عادية واألخرى 

                                                           

     -Yves(G), traité de droit administratif T1 droit Administratif général L.G.D.J16eme édp            
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لسنة  112إدارية، وذلؾ عقب صدور القانوف األوؿ بإنشاء مجمس الدولة المصري رقـ
مجمس الدولة المصري وتسمى بمرحمة  ولذا سوؼ نعرض لمرحمة ما قبؿ إنشاء .1946

القضاء الموحد، ثـ التعرض لنشأة القضاء اإلداري المصري بعد إنشاء مجمس الدولة، 
وىي مرحمة القضاء المزدوج والتي عرفت فييا مصر القضاء اإلداري المستقؿ وقد كاف 

العناية مف المفروض أف نبحث بالتفصيؿ موضوع الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة بنفس 
في كمتا المرحمتيف،  ولكف نظرا لعدـ تكافؤ ىاتيف المرحمتيف في األىمية، فسنكتفي 
بالعرض السريع، واإلشارة  الموجزة بالنسبة لممرحمة األولى، عمى أف نخصص نصيبا 

عيف وعميو سنتناوؿ ىاتيف المرحمتيف في الفر  العناية لدراسة المرحمة الثانية.أكبر مف 
 نحو التالي: التالييف عمى ال

 ".قبؿ إنشاء مجمس الدولة "مرحمة القضاء الموحد الفرع األول:
 " .الدولة "مرحمة القضاء المزدوج بعد إنشاء مجمس الفرع الثاني:

 الفرع األول                                 
 "مرحمة القضاء الموحد"  ( )قبل إنشاء مجمس الدولة             

موحدا، حيث  1946ي المصري قبؿ نشأة مجمس الدولة عاـ كاف النظاـ القضائ 
األفراد أو في عبلقتيـ قامت المحاكـ العادية بالفصؿ في كافة المنازعات، سواء فيما بيف 

المختمطة  وقت إنشاء المحاكـ 1871وتمتد ىذه المرحمة أو تمؾ الفترة منذ عاـ ، باإلدارة
  الدولة. حتى أنشئ مجمس 1883ثـ المحاكـ األىمية عاـ 

وعمى الرغـ مف تحديد اختصاصات بعينيا لممحاكـ المختمطة، واختصاصات       
حيث ،أخرى لممحاكـ األىمية، إال أف كمييما لـ يكف مختصا بإلغاء القرارات اإلدارية

اقتصر األمرعمى إمكانية التعويض عنيا، دوف تأويميا أو وقؼ تنفيذىا. ومف استعراض 
، يظير انيا كانت تتولى 1876فبراير سنة  11ة الصادر في الئحة المحاكـ المختمط

أو بيف الحكومة أو الييئات ،الفصؿ في المنازعات  التي تثور بيف المصرييف واألجانب
فضبل عف ذلؾ فقد  أفراد أسرة الخديوي مع األجانب. اإلدارية مع األجانب، أو بيف

المختمطة أف تنظر بطريقة " صراحة عمى )ليس لممحاكـ 11نصت البلئحة في المادة "
                                      مباشرة أو غير مباشرة في أعماؿ السيادة(.

                                                           

 وما بعدىا. 105سابؽ صسيط في القضاء اإلداري، مرجع د. محمود عاطؼ البنا، الو  راجع في ذلك:     
 ما بعدىا.  129ابؽ صسألعماؿ اإلدارة العامة، مرجع د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء     
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في  فقد أوردت ذات النص الخاص الوارد 1883أما المحاكـ األىمية التي أنشئت سنة 
وكاف اختصاصيا  تصاصيا بالنظر في أعماؿ السيادة.بعدـ اخ،الئحة المحاكـ المختمطة

 را في: محصو 
. المواد المدنية والتجارية بكؿ المنازعات التي تقع بيف األفراد والحكومة بشاف عقار أو 1

 منقوؿ.
. بدعاوى المسؤولية المدنية المرفوعة عمى الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت 2

أف مخالفة لمقوانيف والموائح ويبلحظ أنو لـ يكف ليا تأويؿ العمؿ اإلداري أو وقؼ تنفيذه و 
 مصر لـ تكف تأخذ بنظاـ القضاء اإلداري.

إباف ىذه المرحمة تعددت محاوالت األخذ بنظاـ  ( )محاوالت إنشاء مجمس الدولة:
متمثبل في مصر بإنشاء مجمس الدولة،  -وبالتالي نظاـ ازدواج القضاء -القضاء اإلداري

 23اريخ عالي بت أمر صدر 1878سنة  (،مجمس الوزراء)فعقب انشاء مجمس الُنظار
بإنشاء مجمس دولة  في مصر عمى غرار مجمس الدولة الفرنسي، وتقرر  1879أبريؿ 

منحو اختصاصات قضائية تتضمف اإللغاء والتعويض فضبل عف إسناد  ميمة اإلفتاء 
وصياغة  التشريعات لو، إال أف ىذا النظاـ لـ يطبؽ، نظرا لمظروؼ السياسية التي مرت 

 نتيت باالحتبلؿ االنجميزي لمصر.بمصر في ذلؾ الوقت والتي ا
مف القانوف النظامي  46وكانت المحاولة الثانية في عيد االحتبلؿ. حيث نصت المادة 

عمى إنشاء مجمس شورى الحكومة الذي صدر  1883الذي وضع في أوؿ مايو سنة 
عمى أف يكوف اختصاصو مقصورا عمى ،1883سبتمبر 22بتنظيمو األمر العالي بتاريخ 

، حيث عيد بميمة الصياغة 1884الصياغة، ولكف أوقؼ العمؿ بو عاـالفتوى و 
 التشريعية إلدارة قضايا الحكومة )وىي ىيئة قضايا الدولة اآلف(.

ثـ جاءت محاولة أخرى إلنشاء مجمس دولة في مصر عمى أف يكوف قضاؤه 
ت الحزبية لـ تنجح ىذه إال أنو بسبب الصراعا،معمقا عمى تصديؽ رئيس الدولة

إلنشاء المجمس عمى أف تكوف اختصاصاتو  1941وأخيرا جاءت محاولة عاـ  اولة.المح

                                                           
وما  124اري، مرجع سابؽ، ص: د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلدفي تفاصيل ىذه المحاوالت أنظر كال من    

 وما بعدىا. 116د. بكر القباني ود. محمود عاطؼ البنا، الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص بعدىا.
 وما بعدىا. 241مرجع سابؽ ص د. أنور أحمد رسبلف، القضاء اإلداري، 
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المجمس سيكوف سمطة فوؽ  حيث لـ يكتب ليا النجاح، تذرعا بأف مثؿ ىذا،واسعة
 السمطات.

 الفرع الثاني                                    
 مجمس الدولة "مرحمة القضاء المزدوج" ( )بعد إنشاء

جود جية قضائية و السيؿ عمى السمطة التنفيذية أف تيضـ فكرة لـ يكف مف 
تتصدى لقراراتيا باإللغاء ومف ثـ عمدت إلى تعطيؿ محاوالت إنشاء نظاـ لمقضاء 
اإلداري مشابيا لمنظاـ الفرنسي، ولذلؾ ظؿ مشروع إنشاء مجمس دولة مصري بيف شد 

زاء قوة التيار المنادي بو بقبوؿ اقتراح مشروع قانوف  الفرصة -ت أخيراأتيي -وجذب وا 
وتـ إحالة  1941تقدـ بو أحد أعضاء مجمس النواب مشابيا لذلؾ المشروع الذي قدـ عاـ 

حيث نوقش وأقر وتـ التصديؽ عميو فصدر في ا المشروع إلى البرلماف بمجمسيو، ىذ
بتنظيـ مجمس الدولة، فبدأت مصر تأخذ بنظاـ  1946    لسنة 112صورة القانوف رقـ 

اء المزدوج، حيث نشأت جية قضائية مستقمة لمفصؿ في المنازعات اإلدارية إلى القض
 جانب القضاء العادي الذي يعيد إليو بالفصؿ في المنازعات التي تثور بيف األفراد.

تباينت اآلراء  1946ومف المبلحظ أنو عند إنشاء مجمس الدولة المصري سنة 
لة  تأييدا وترحيبا مف أغمبية الفقياء فقد لقي مجمس الدو  –بشأنو، كما سبؽ القوؿ 

والكتاب، بؿ كاف إنشاؤه ثمرة جيود بعضيـ واستجابة لدعوة ىذا البعض الممحة إلى 
                                                           

 120د. بكر القباني ود. محمود عاطؼ البنا، الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص أنظر في ذلك: (  
وما بعدىا. د. سميماف محمد  85د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص وما بعدىا

 وما بعدىا. 55مرجع سابؽ ص الطماوي، دروس في القضاء اإلداري
مجمس الدولة نشأ في أحضاف البرلماف، ورأت "عبد الرزاؽ أحمد السنيوري، في ىذا الصدد  ويقوؿ األستاذ الدكتور    

 -1941فيو السمطة  التنفيذية منافسا ليا، وقدرت بأنو سيكوف دولة داخؿ دولة، وكاف ذلؾ إزاء تقديـ مشروع قانوف 
وأف السمطة  Super Pouvoirجانب السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بؿ فوؽ السمطات  وأنو سمطة رابعة إلى

سيخؿ بالمسؤولية الوزارية أماـ  التنفيذية ستصبح داخمة في وصايتو، وأنو بما يممكو مف إبطاؿ القرارات اإلدارية
خولو إياىا القوانيف، وحقو في نفس المنازعات البرلماف، وأنو سيسمب مجمس الوزراء سمطة في التأويؿ التشريعي الذي ت

التي تقـو بيف الوزارات ويفسر أمور الموظفيف واستقامة العمؿ في المصالح، إلى أنو سيعتدي عمى اختصاص 
مف أجؿ ذلؾ مخالؼ لمدستور...وذلؾ ألف مجرد الشعور  ؤهنشاإقبؿ فالمحاكـ وستتركز فيو سمطات لـ تمنح ألحد مف 

ف الحكـ  بأف عمبل إداريا ينسب إلى الوزير أو إلى رئيس المصمحة يمكف أف يعرض لمنقد والتجريح في المحاكـ، وا 
بؿ القضاء بإبطاؿ ما يسمى كرامة الحكاـ و ىيبة  ،بمخالفتو لمقانوف سيستتبع القضاء بتعويض تدفعو خزانة الحكومة

بيف مجمس الدولة المصري و الفرنسي " ، المنشور د. عبد الرزاؽ السنيوري، مقالو بعنواف " مجاؿ التفرقة   االدارة.."
 وما بعدىا.  1بمجمة  الدولة العدد األوؿ ص 
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األخذ بنظاـ القضاء اإلداري لما أسفرت عنو  التجربة الفرنسية مف أعظـ المزايا وحققتو 
مف رجاؿ الفقو مف أكبر الضمانات  لحماية حقوؽ األفراد وحرياتيـ، ولكف بعضا آخر 

وقؼ معترضا في وجو ىذا النظاـ الجديد وقيؿ إف مجمسا كيذا لـ يكوف إال سمطة فوؽ 
     السمطات.

أف ينتقؿ طفرة واحدة مف نظاـ القضاء الموحد، ،ولـ يكف مف المنتظر مف المشرع
وتوالت تعديبلت عدة عمى  1946إلى نظاـ متكامؿ لمقضاء اإلداري بمقتضى قانوف 

وكاف كؿ منيا يمنح المجمس اختصاصا جديدا، أو يعمؿ عمى  ،لمذكورالقانوف ا
وكاف مف أىـ التعديبلت التي جاء بيا تقريره  1949لسنة 09، فصدرالقانوف رقـ    تطويره

اختصاص محكمة القضاء اإلداري بالفصؿ في المنازعات المتعمقة بعقود االلتزاـ 
تنشأ بيف الحكومة والطرؼ اآلخر في العقد،  وعقود التوريد اإلدارية التي،واألشغاؿ العامة

وكذلؾ اختصاص محكمة القضاء اإلداري بالنظر في الطعوف التي ترفع عف القرارات 
النيائية الصادرة مف جيات إدارية ذات اختصاص قضائي متى كاف مرجع الطعف فييا 

خطأ في عدـ االختصاص أو وجود عيب في الشكؿ أو مخالفة القوانيف أو الموائح أو ال
تطبيقيا أو تأويميا وشموؿ األحكاـ الصادرة باإللغاء بالصيغة التنفيذية، ثـ ألغي ىذا 

، وأجرى تعديؿ ليذا القانوف، كي يبلءـ 1955لسنة  165القانوف وحؿ محمو القانوف رقـ 
والذي  1959لسنة  55مو القانوف رقـحظروؼ الوحدة بيف مصر وسوريا فألغي وحؿ م

وتجدر      1969لسنة  86مف التعديبلت كاف آخرىا القانوف رقـ أدخمت عميو مجموعة
منذ إنشائو سنة  -السابؽ ذكرىا -اإلشارة إلى أف مجمس الدولة المصري في ظؿ القوانيف

                                                           
      مقاؿ الدكتور عثماف خميؿ عثماف، تطور القضاء اإلداري في الجميورية العربية  لمزيد من التفاصيل راجع:    
 عبد المجيد بدوي، تحوؿ د.ما بعدىا، و مقاؿ و  53. ص1959المتحدة، مجمة العمـو اإلدارية السنة األولى يونيو    
 وما بعدىا. 37ص 1950لجنة الحكومة إلى مجمس الدولة، مجمة مجمس الدولة السنة األولى، يناير    
 عبد الحكيـ فراج، مقالة، القضاء اإلداري في مصر وتحوؿ محكمة القضاء اإلداري مف محكمة .د أنظر في ذلك:    
  1951يناير ،2مجمة مجمس الدولة السنة،محكمة ذات والية عامة في المسائؿ اإلدارية ذات اختصاص محدد إلى   
 وما بعدىا. 118ص   
  . القانوف 1962لسنة 140، وعدؿ بمقتضى القوانيف 1959فبراير  21صدر في  1959لسنة  55القانوف رقـ     
 .1969لسنة  86ـ والقانوف رق 1964لسنة  144. القانوف رقـ 1963لسنة  92 -31رقـ    
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قد حددت اختصاصو عمى سبيؿ الحصر، وجعؿ المحاكـ العادية صاحبة  - 1946
     بمنازعات األفراد. الوالية العامة في المسائؿ اإلدارية باإلضافة الختصاصيا

فقد نصت المادة  1971سبتمبر سنة  11وبصدور دستور     استقاللية مجمس الدولة:
" منو عمى أف "مجمس الدولة ىيئة قضائية مستقمة ويختص بالفصؿ في المنازعات 172"

اإلدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانوف اختصاصاتو األخرى" ومعنى ذلؾ أف 
صبح ىو مصدر القضاء اإلداري، الذي يستمد منو ىذا القضاء وجوده الدستور أ

 وسمطاتو ويضفي عميو حمايتو ويضمف استقبللو ويحدد اختصاصاتو.
الذي خوؿ المجمس الوالية العامة أو  1971لسنة  47ثـ صدر القانوف رقـ 

 االختصاص العاـ بالمنازعات اإلدارية.
غيير، إذ حينما أنشئ ألوؿ مرة عاـ وكانت تبعية مجمس الدولة المصري محؿ ت

وألحؽ  1952لسنة  115المرسـو بقانوف رقـ  كاف ممحقا بوزارة العدؿ، ثـ صدر 1946
الذي أخذ بالنظاـ الرئاسي وألغي  1956المجمس برئاسة الوزراء، وبعد صدور دستور

تابعة مجمس الوزراء أصبح مجمس الدولة تابعا لرئاسة الجميورية، كما كاف ىيئة مستقمة 
، ثـ تغيرت تبعيتو فُالحؽ بالمجمس 1959لسنة 55لرئاسة الجميورية بصدور القانوف رقـ 

، و بعد صدور الدستور المؤقت لسنة 1962لسنة  140التنفيذي بموجب القانوف رقـ 
الحؽ  1968انتقمت تبعية مجمس الدولة إلى رئاسة مجمس الوزراء، وفي عاـ  1964

فجعمو ممحقا بوزير العدؿ وأخيرا صدر  1972لسنة  47رقـ بوزارة العدؿ، أما القانوف 
ليضع حدا لتبعية المجمس بوزير العدؿ، وتبعًا ليذا التعديؿ  1984لسنة  136القانوف رقـ 

أصبح مجمس الدولة "ىيئة قضائية مستقمة " حيث تـ حذؼ عبارة " ويمحؽ بوزارة العدؿ 
فجاء ىذا التعديؿ متفقا  1972لسنة  47" التي تضمنتيا المادة األولى مف القانوف رقـ 

                                                           
 .د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ 127د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص    
 .140اإلدارة، الكتاب االوؿ، مرجع  سابؽ ص   
 شيحا، د. إبراىيـ عبد العزيز .وما بعدىا 285د. فؤاد العطار، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص أنظر بالتفصيل:    
 وما بعدىا. 304القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص   
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مع مبدأ استقبلؿ القضاء الذي تضمنو الدستور مف ناحية، ودعما لدور المجمس المتزايد 
       بشأف حماية الحقوؽ والحريات العامة لؤلفراد مف ناحية ثانية.

 ألي شبية حوؿ استقبلؿ المجمس. اءأنو حسنا فعؿ المشرع در  ويرى الباحث
 المطمب الثاني                                         

 أعضاء مجمس الدولة المصري                               
مجمس الدولة المصري، وشروط     سنتناوؿ في ىذا المطمب لبياف أعضاء

ررىا المشرع التعييف بالمجمس والفئات المختمفة المكونة لو، ثـ تمؾ الضمانات التي ق
 وبالتالي سنقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف عمى النحو التالي:  ولة.ألعضاء مجمس الد

 .شروط العضوية بالمجمس وفئاتو المختمفة الفرع األول:
 .ضمانات أعضاء مجمس الدولة الفرع الثاني:

 الفـــرع األول                                  
 شروط العضوية بالمجمس وفئاتو المختمفة                   

)المعدؿ( في  1972لسنة  47نصت المادة الثانية مف قانوف مجمس الدولة رقـ 
فقرتيا الثانية عمى "ويشكؿ المجمس مف رئيس ومف عدد كاؼ مف نواب الرئيس والوكبلء 
والمستشاريف و مف المستشاريف المساعديف والنواب والمندوبيف"  ثـ أضافت الفقرة الثالثة 

دوف تسري عمييـ األحكاـ الخاصة بالمندوبيف عدا شرط "ويمحؽ بالمجمس مندوبوف مساع
 الدراسات العميا". ديبموماتالحصوؿ عمى دبموميف مف 

فيمف  1972لسنة  47اشترط القانوف رقـ شروط التعيين في عضوية مجمس الدولة:  - أ
 ىي:      الدولة األعضاء الفنييف عدة شروط يعيف عضوا بمجمس

 ية المدنية الكاممة.. أف يكوف مصريا متمتعا باألىم1

                                                           
   وما بعدىا. د.  134د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة، مرجع سابؽ، ص راجع في ذلك:    

    د. محمود عاطؼ البنا،  .وما بعدىا 56سميماف محمد الطماوي، دروس في القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص    
 وما بعدىا. 109الوسيط في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص    
    05/10/1972والمتعمؽ بمجمس الدولة المصري والمنشورفي)ج، ر( بتاريخ  1972لسنة 47القانوف رقـ أنظر    
 .40عدد    
 . 1972لسنة  47مف قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ  73المادة     
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. أف يكوف حاصبل عمى درجة الميسانس مف إحدى كميات الحقوؽ بجميورية مصر 2
امتحاف  وأف ينجح في الحالة األخيرة في العربية أوعمى شيادة أجنبية معادلة ليا،

 المعادلة طبقًا لمقوانيف و الموائح الخاصة بذلؾ.
 . أف يكوف محمود السيرة حسف السمعة.3
كوف قد حكـ عميو مف المحاكـ أو مجالس التأديب ألمر مخؿ بالشرؼ ولو كاف . أال ي4

 قد رد إليو اعتباره.
الدراسات العميا أحدىما العمـو اإلدارية  ديبموماتبموميف مف ي. أف يكوف حاصبل عمى د5

 أو القانوف العاـ إذا كاف التعييف في وظيفة مندوب.
وز بإذف مف رئيس الجميورية اإلعفاء مف ىذا . أال يكوف متزوجا بأجنبية، ومع ذلؾ يج6

 الشرط إذا كاف متزوجا بمف تنتمي بجنسيتيا إلى إحدى الدوؿ العربية.
. أال تقؿ سف مف يعيف مستشارا بالمحاكـ عف ثماف وثبلثيف سنة، وال تقؿ سف مف 7

 يعيف مندوبا مساعدا عف تسع عشرة سنة.
الترقية مف الوظائؼ التي     ويكوف التعييف في وظائؼ مجمس الدولة بطريؽ

تسبقيا مباشرة عمى أنو يجوز أف يعيف رأسًا مف غير أعضاء المجمس في وظائؼ 
المجمس مف تتوافر فييـ الشروط العامة السابقة وذلؾ في حدود ربع عدد الدرجات 
الخالية مف كؿ وظيفة خبلؿ سنة مالية كاممة، وال يدخؿ في ىذه النسبة وظائؼ 

ائؼ التي تمؤل بالتبادؿ بيف شاغمييا ومف يحؿ محميـ مف خارج المجمس المندوبيف والوظ
 وكذلؾ الوظائؼ والمنشأة.

يضـ المجمس في عضويتو وفقا لنص المادة الثانية مف  :    فئات أعضاء المجمس  - ب
والمرتبوف ترتيبا تدريجيا، في قمة  1976لسنة  17القانوف الحالي المعدلة بالقانوف رقـ 

المستشاروف والمستشاروف  ثـ جد رئيس المجمس ثـ نوابو ووكبلئو،ىذا الترتيب يو 
 في النياية المندوبوف المساعدوف.المساعدوف ثـ النواب والمندوبوف ويمحؽ بيـ 

يكوف لمجمس الدولة المصري رئيس خاص بو ومعيف بقرار رئيس مجمس الدولة:  -1
ذ رأي جمعية عمومية مف رئيس الجميورية مف بيف نواب رئيس المجمس، وذلؾ بعد أخ

                                                           
 .133إلداري مرجع سابؽ صد. ماجد راغب الحمو، القضاء ا     
     وما بعدىا. د. ماجد  89د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص راجع بالتفصيل:     
 وما بعدىا. 133راغب الحمو، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص   
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والمستشاريف الذيف شغموا وظيفة     خاصة تشكؿ مف رئيس مجمس الدولة ونوابو ووكبلئو
 1972لسنة  47مف قانوف المجمس رقـ  83مستشار لمدة سنتيف كما تقتضيو المادة 

ويتولى رئيس المجمس رئاسة الجمعية العمومية لممجمس، ويجوز لو أف     المعدلة.
جمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ولجاف وجمسات قسـ التشريع يحضر جمسات ال

ويشرؼ رئيس المجمس عمى أعماؿ أقساـ المجمس المختمفة،  حيث تكوف لو الرئاسة.
 وتوزيع العمؿ بينيا فضبل عف إشرافو عمى األعماؿ اإلدارية واألمانة العامة لممجمس.

الغير، ويقدـ رئيس المجمس سنويا ويمثؿ رئيس المجمس مجمس الدولة في عبلقاتو ب
وكمما رأى ضرورة لذلؾ تقرير لرئيس مجمس الوزراء موضحا بو ما أظيرتو األحكاـ أو 

سمطة مف البحوث مف نقص أو غموض في التشريع القائـ أو حاالت إساءة استعماؿ ال
عمييا في القوانيف  ولرئيس المجمس سمطات الوزيرالمنصوص. أي جية مف جيات اإلدارة

وتجدر اإلشارة إلى أف  والموائح بالنسبة لمعامميف مف شاغمي الوظائؼ اإلدارية والكتابية.
 العمؿ جرى عمى رئاسة رئيس المجمس لمدائرة األولى مف دوائر المحكمة اإلدارية العميا.

أنو يحمد لممشرع المصري حرصو في مختمؼ قوانيف المجمس المتعاقبة،  ويرى الباحث
منصب رئيس المجمس مف بيف أعضائو، وذلؾ عمى خبلؼ الحاؿ النص عمى أف يكوف 

في القانوف الفرنسي حيث اعتبر المشرع رئيس مجمس الوزراء في حالة  –كما رأينا  –
ف كاف ذلؾ مف الوجية النظرية فقط.  غيابو وزير العدؿ ىو رئيس المجمس، وا 

رئيس المجمس نواب ل    يتكوف مجمس الدولة مف بعض نواب رئيس مجمس الدولة: -2
إال أف المشرع لـ يحدد عدد ىؤالء النواب، ويحؿ أقدـ نواب الرئيس محؿ الرئيس في 

 اختصاصاتو عند غيابو.
                                                           

ممجمس وذلؾ عمى عكس عند صدوره عمى وجود وكبلء ل 1972لسنة  47لـ ينص قانوف مجمس الدولة رقـ      
الذي  1969لسنة  86وكاف ىذا القانوف األخير قد عدؿ بالقرار رقـ  1959لسنة  55قانوف مجمس الدولة السابؽ رقـ 

ألغي وظائؼ وكبلء المجمس ونص في مادتو الرابعة عمى إدماجيا في وظائؼ نواب رئيس مجمس الدولة ثـ صدر 
راجع في األولى مف قانوف مجمس الدولة وأعاد وظائؼ الوكبلء،  فعدؿ نص المادة 1976لسنة  17القانوف رقـ 

 . 136د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص ذلك: 
 .02/08/1984بتاريخ  31الجريدة الرسمية العدد  1984لسنة  136فقرة أولى المعدؿ بالقانوف رقـ  83المادة     
. نائب  النواب لرئيس مجمس الدولة منيـ: عمى بعض  1972لسنة  47نص المشرع في القانوف الحالي رقـ     

. نائب رئيس المجمس لممحاكـ االدارية، 2 .رئيس المجمس لمحكمة القضاء االداري، المادة الرابعة مف قانوف المجمس
. 4مجمس. . نائب الرئيس لييئة مفوضي الدولة، المادة السادسة مف قانوف ال3المادة الخامسة مف قانوف المجمس. 

 ...)=( 60المادة  . نائب الرئيس لقسـ الفتوى ،5نائب الرئيس لممحاكـ التأديبية، المادة السابعة مف قانوف المجمس. 
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ويندب بقرار مف رئيس مجمس الدولة مف بيف  األمين العام لمجمس الدولة: -3
المستشاريف أو المستشاريف المساعديف عمى األقؿ، ويعاوف رئيس المجمس في 

المالية واإلدارية، ويرأس المكتب الفني بإعداد البحوث التي يطمب إليو اختصاصاتو 
صدار مجمة  رئيس المجمس القياـ بيا، فضبل عف إشرافو عمى أعماؿ الترجمة والمكتبة وا 

 المجمس ومجموعات األحكاـ والفتاوى وتبويبيا وتنسيقيا.
اريف المساعديف ويرأس األميف العاـ األمانة العامة التي تضـ مجموعة مف المستش

           عدد كاؼ مف الموظفيف اإلدارييف والكتابييف. والمندوبيف ويمحؽ بيا والنواب
يعيف جميع ىؤالء المستشارون والمستشارون المساعدون والنواب والمندوبون:  -4

    األعضاء بقرار مف رئيس الجميورية بعد موافقة المجمس الخاص لمشؤوف اإلدارية
إليو يتولى ىؤالء  التعييف أو الترقية مف وقت موافقة المجمس المشارويعتبر تاريخ 

 األعضاء العمؿ في القسـ القضائي وفي قسمي الفتوى والتشريع بالمجمس.
ىذه الفئة لـ يرد ذكرىا بيف األعضاء الوارد ذكرىـ في المندوبون المساعدون:  -5

نما نص القانو  ف عمييـ بتعبير )ويمحؽ بالمجمس المادة الثانية مف قانوف مجمس الدولة، وا 
مندوبوف مساعدوف( وتسري ىذه الفئة ذات األحكاـ الخاصة بالمندوبيف عدا شرط 

                     الحصوؿ  عمى دبموميف مف ديبمومات الدراسات العميا.
 الفرع الثاني                                     

    ضمانات أعضاء مجمس الدولة
، وحامي دارةاإلؾ فيو أف مجمس الدولة يعد  مبلذا لؤلفراد ضد عسؼ مما ال ش

الحقوؽ والحريات العامة ضد أي اعتداء عمييا، ىو اآللية الرئيسية لتطبيؽ مبدأ 

                                                                                                                                                                             

 . نائب الرئيس لمجمعية 7مف قانوف المجمس.  62. نائب الرئيس لقسـ التشريع، المادة 6مف قانوف المجمس. )=(...
 . نائب الرئيس إلدارة التفتيش الفني، المادة 8مف قانوف المجمس.  65، المادة التشريع العمومية لقسمي الفتوى و    

 مف قانوف مجمس الدولة.       
 مف قانوف مجمس الدولة.  72. 71المادتاف     
 .1984لسنة  136مف قانوف المجمس بعد تعديميا بالقانوف رقـ  83أنظر المادة     
 الحالي.مف قانوف المجمس  75راجع المادة     
 ماجد .دوما بعدىا. 62داري، مرجع سابؽ صد. سميماف محمد الطماوي، دروس في القضاء اإل أنظر بالتفصيل:    

    . إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء االداري د .بعدىاوما  138سابؽ ص مرجع اإلداري القضاء الحموراغب     
 و ما بعدىا.  314مرجع سابؽ ص     



 

-     - 
 

المشروعية التطبيؽ الصحيح، ومف ثـ كاف مف البلـز إحاطة أعضاء المجمس ببعض 
 وظائفيـ، وأىـ ىذه الضمانات:الضمانات التي تضمف ليـ الحيدة واالستقبلؿ في أداء 

الفقرة األولى مف قانوف مجمس الدولة  91تضمنت المادة  عدم القابمية لمعزل: .1
ىذه الضمانة حيث نصت عمى أف: "أعضاء مجمس الدولة  1972لسنة  47الحالي رقـ 

مف درجة مندوب فما فوقيا غير قابميف لمعزؿ ويسري بالنسبة ليؤالء جميعا الضمانات 
ع بيا رجاؿ القضاء وتكوف الييئة المشكؿ منيا مجمس التأديب ىي الجية التي يتمت

المختصة في كؿ ما يتصؿ بيذا الشأف، ومع ذلؾ إذا اتضح أف أحدىـ فقد الثقة 
تتطمبيما الوظيفة أو فقد أسباب الصبلحية ألدائيا لغير األسباب ي واالعتبار لمذ

ورية غير قضائية بقرار رئيس الجميالصحية أحيؿ إلى المعاش أونقؿ إلى وظيفة معادلة 
 ..".وبعد موافقة مجمس التأديب

جاء قانوف مجمس  مجمس الدولة بواسطة مجمس تأديب خاص: تأديب أعضاء.  2
الدولة الحالي بتقرير ضمانة أخرى غاية في األىمية في مجاؿ التأديب حيث أناط 

ف نفس أعضاء المشرع ميمة تأديب األعضاء لمجمس تأديب خاص بالمجمس مكوف م
المجمس بوظيفة التأديب، حيث ال يمكف لمسمطة التنفيذية التدخؿ في شؤوف أعضاء 

" مف 112المجمس مما قد يؤثر عمى حيدتيـ المطموبة والمفروضة وقد نصت المادة "
قانوف المجمس عمى تشكيؿ مجمس التأديب مف: رئيس مجمس الدولة )رئيسا(، ستة مف 

يب األقدمية )أعضاء(، وعند خمو وظيفة رئيس المجمس نواب رئيس المجمس بحسب ترت
أو غيابو أو وجود مانع لديو يحؿ محمو األقدـ فاألقدـ مف نوابو، وكذلؾ الحكـ بالنسبة 

ف نواب الرئيس ثـ ألعضاء مجمس التأديب فيحؿ محؿ كؿ منيـ مف يميو في األقدمية م
مجمس الدولة إلدارة التفتيش وتقاـ الدعاوى التأديبية مف نائب رئيس  مف المستشاريف،

مجمس الدولة ىي المـو  ، والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعيا عمى أعضاء   الفني
، فضبل عف صدور الحكـ في جمسة سرية.  ويعد    ، وجمسات المحاكمة سرية   والعزؿ

                                                           
 مف قانوف مجمس الدولة الحالي. 113المادة     
 مف قانوف مجمس الدولة الحالي. 120المادة     
 مف قانوف مجمس الدولة الحالي. 118المادة      
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 الحكـ الصادر في الدعوى التأديبية نيائيا غير قابؿ لمطعف فيو بأي طريقة مف طرؽ
    الطعف.

وبموجب  . اختصاص المحكمة اإلدارية العميا بالطعون الوظيفية ألعضاء المجمس:3
ىذه الضمانة تختص إحدى دوائر المحكمة اإلدارية العميا دوف غيرىا بالفصؿ في 

    الطعوف الوظيفية التي يقدميا رجاؿ مجمس الدولة.
نتيجة ليذه الضمانة، فإف  :. تقرير بعض االستثناءات من أحكام االستقالة والمعاش4

االستقالة واإلحالة     أعضاء مجمس الدولة ليـ بعض االستثناءات التشريعية في أحكاـ
ومف أمثمة ىذه االستثناءات أنو ال موظفي الدولة.  را سائإلى المعاش التي يخضع لي

 يترتب عمى استقالة العضو سقوط حقو في المعاش أو المكافأة أو خفضيما. 
 الثالثالمطمب 

    أقسام مجمس الدولة المصري وىيئاتو                        
يتكوف مجمس الدولة المصري وفقا لنص الفقرة األولى مف المادة الثانية مف  

)المعدؿ( مف ثبلثة أقساـ رئيسية: القسـ  1972لسنة  47القانوف الحالي لممجمس رقـ 
وال شؾ أف ىذا التقسيـ يتفؽ مع الوظيفتيف القضائي، وقسـ الفتوى، وأخيرا قسـ التشريع. 

األساسيتيف لمجمس الدولة وىما: والية القضاء اإلداري والوظيفة االستشارية في الفتوى 
لى جانب ىذه األقساـ الثبل  ثة توجد بعض ىيئات أخرى بالمجمس.والتشريع وا 

 وعميو سنتناوؿ ىذا المطمب في ثبلثة فروع عمى النحوؿ التالي:
 .القسـ القضائي ول:الفرع األ 

 .   قسما الفتوى والتشريع الفرع الثاني:

                                                           
 مف قانوف مجمس الدولة الحالي.  119المادة      
 .1973لسنة  50مف قانوف مجمس الدولة الحالي والمعدؿ بالقانوف رقـ  104المادة     
 مف قانوف مجمس الدولة. 125و 124ادتاف أنظر الم    
: "إف اصطبلح "مجمس الدولة" يعني بالنسبة لفرنسا إحدى محاكـ القضاء اإلداري ما ينبغي مالحظتو ىنا    

الفرنسي، في حيف أنو يطمؽ في مصر عمى كافة محاكـ وأقساـ القضاء اإلداري عبلوة عمى أقساـ الفتوى والتشريع، 
لدولة" يعني في مصر كافة محاكـ القضاء اإلداري باإلضافة إلى أقساـ الفتوى والتشريع، أي أف اصطبلح "مجمس ا

 " 6اليامش " 255د. سامي جماؿ الديف. الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة "القضاء اإلداري" مرجع سابؽ ص انظر في ذلك:
ط ىما القسـ القضائي والقسـ يتكوف مف قسميف فق 1959لسنة  55وقد كاف مجمس الدولة في ظؿ القانوف رقـ     

 ...)=(االستشاري لمفتوى والتشريع، أما القانوف الحالي فقد جعؿ مف ىذا القسـ األخير قسميف أحدىما لمفتوى واآلخر
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  المجمس.ىيئات  الفرع الثالث:
 الفرع األول                                   

    ائيـــسم القضــــالق                                
سـ وفقا يتولى القسـ القضائي بمجمس الدولة الوظيفة القضائية،  ويتألؼ ىذا الق

مف عدة محاكـ يقع في قمتيا  1972لسنة  47لنص المادة الثالثة مف القانوف الحالي رقـ 
المحكمة اإلدارية العميا التي تمثؿ قمة التنظيـ القضائي بالمجمس، ومحكمة القضاء 

 اإلداري والمحاكـ اإلدارية والمحاكـ التأديبية ثـ ىيئة مفوضي الدولة.
تعد المحكمة اإلدارية العميا قمة القضاء اإلداري في :    لعمياالمحكمة اإلدارية ا -أوال

حيث لـ  1955لسنة  165مصر، وقد استحدثت بالقانوف الثالث لمجمس الدولة رقـ 
يكف نظاـ القضاء اإلداري المصري يعرؼ طريقا لمطعف في أحكامو شبييا لطريؽ 

يا برئاسة رئيس مجمس الطعف بالنقض في القضاء العادي، وقد نص القانوف عمى تشكيم
الدولة، وتصدر أحكاميا مف دوائر مف خمسة مستشاريف، وتكوف لممحكمة دائرة أو أكثر 

     لفحص الطعوف، وتشكؿ مف ثبلثة مستشاريف، ومقر ىذه المحكمة مدينة القاىرة.
دوائر فحص  1959لسنة  55وقد استحدث القانوف الرابع لمجمس الدولة رقـ 

عف أوال عمى دائرة فحص الطعوف فإذا أجازتو، أحالتو لممحكمة الطعوف حيث يعرض الط
 اإلدارية العميا، فدائرة فحص الطعوف ىي محكمة ذات والية قضائية.

ويعد اليدؼ مف إنشاء المحكمة اإلدارية العميا تأصيؿ أحكاـ القانوف اإلداري، 
اري لمنع وأف تكوف المعقب النيائي عمى األحكاـ الصادرة مف محاكـ القضاء اإلد

والمحكمة تختص بالفصؿ في الطعوف مف  .وتوحيد اتجاىاتيا،التناقض بيف أحكاميا

                                                                                                                                                                             

   راجع في ذلؾ الدكتور  1949لسنة  9و 1946لسنة  112لمتشريع وذلؾ كما كاف الحاؿ في ظؿ القانونيف )=(...
 " .01. اليامش "144قضاء اإلداري، مرجع سابؽ صماجد راغب الحمو، ال    
 وما بعدىا. د. محمد  123د. محمود عاطؼ البنا، الوسيط في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص أنظر في ذلك:    

 . إبراىيـ عبد د .بعدىاوما  155محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ ص    
 وما بعدىا.  324ز شيحا، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، صالعزي    
         وما بعدىا. 68د. سميماف محمد الطماوي، دروس في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص أنظر بالتفصيل:    
 . إسماعيؿ البدوي، د .بعدىاوما  48أبو زيد فيمي، القضاء اإلداري ومجمس الدولة، مرجع سابؽ ص مصطفى .د   
 وما بعدىا. 276ص ،1993الطبعة األولى  العربية،لقضاء اإلداري، دراسة مقارنة "الجزء الثاني" دار النيضة ا   
 .1972لسنة  47المادة الرابعة مف قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ     
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األحكاـ الصادرة مف محكمة القضاء اإلداري أو مف المحاكـ التأديبية وذلؾ في األحواؿ 
 اآلتية: 

 . إذا كاف الحكـ المطعوف فيو مبنيا عمى مخالفة القانوف أو خطأ في تطبيقو أو تأويمو.1
 ذا وقع بطبلف في الحكـ أو بطبلف في اإلجراءات أثر في الحكـ.. إ2
. إذا صدر الحكـ عمى خبلؼ حكـ سابؽ حاز قوة الشيء  المحكوـ فيو سواء دفع 3

 بيذا الدفع أو لـ يدفع.
وحؽ الطعف يكوف لذوي الشأف ولرئيس ىيئة مفوض الدولة، خبلؿ ستيف يوما مف تاريخ 

 صدور الحكـ.
 47المعدؿ لقانوف مجمس الدولة رقـ  1984لسنة  136رقـ  ويبلحظ أف القانوف

تتكوف في كؿ  -    دائرة توحيد المبادئ –قد استحدث دائرة يطمؽ عمييا  1972لسنة 
عاـ قضائي مف أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة اإلدارية العميا أو األقدـ 

ف مف إحدى دوائر المحكمة فاألقدـ مف نوابو، وتختص بالنظر فيما يحاؿ إلييا مف طعو 
اإلدارية العميا، إذا تبيف ليا  عند نظر أحد الطعوف أنو صدرت منيا أو مف إحدى دوائر 
المحكمة أحكاـ سابقة يخالؼ بعضيا البعض، أو رأت العدوؿ عف مبدأ قانوني قررتو 

 أحكاـ سابقة صادرة مف المحكمة اإلدارية العميا.
بيف ميمة كؿ مف محكمة النقض "قمة     ئيسيوتجدر اإلشارة إلى أف الفارؽ الر 

القضاء اإلداري" يتمثؿ في أف محكمة  ةقم" العميااإلدارية  ةوالمحكم"العادي القضاء 
النقض ىي محكمة قانوف حيث تطبقو عمى الدعوى محؿ النظر دوف التصدي لموضوع 

ض، الدعوى حيث تعيدىا لممحكمة المختصة لمفصؿ في الموضوع عمى ضوء حكـ النق
أما المحكمة اإلدارية العميا فيي محكمة قانوف ووقائع معا، بمعنى أف وظيفتيا تطبيؽ 

الطعف المرفوع أماميا( ثـ تنتقؿ لمتصدي لموضوعو )القانوف عمى الدعوى محؿ النظر
 حيث تفصؿ فيو دوف إعادتو لمحكمة ادارية اخرى.  

                                                           
 .1984لسنة  136رقـ  مكرر مف قانوف مجمس الدولة مضافة بالقانوف 54المادة     
المقابؿ لو لمحكمة النقض سواء مف  تبلؼ فيما بيف كؿ مف دور المحكمة اإلدارية العميا، والدورأوجو االخ أنظر    

وقواعد الشكؿ  حيث أسباب الطعف أو مف حيث تصدييا لمفصؿ بنفسيا في المنازعة أو سواء مف حيث مواعيد الطعف
 وما بعدىا 141ص1984لنيضة العربيةدارا،اإلداري الشرقاوي القضاءسعاد .د الطعوفواإلجراءات وكيفية الفصؿ في 
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مية تجتمع  لمنظر في ونشير أخيرا إلى أف لممحكمة اإلدارية العميا جمعية  عمو 
المسائؿ المتصمة بنظاميا وأمورىا الداخمية وتوزيع األعماؿ بيف أعضائيا ودوائرىا 

 .55اعد المنصوص عمييا في المادة وتسري في شأنيا القو 
محكمة القضاء اإلداري كانت ىي المحكمة الوحيدة  :    محكمة القضاء اإلداري -ثانيا

 165اقبة، حتى صدور القانوف الثالث لممجمس رقـ في ظؿ قوانيف مجمس الدولة المتع
بإنشاء المحكمة اإلدارية العميا، إذ تغير وضع المحكمة ولـ تعد العضو  1955لسنة 

  القضائي الوحيد بالمجمس.
ومقر محكمة القضاء اإلداري مدينة القاىرة ويرأسيا نائب رئيس المجمس ليذه     

كؿ منيا مف ثبلثة مستشاريف ويحدد  المحكمة، وتصدر أحكاميا مف دوائر تشكؿ
 الدولة.     اختصاص كؿ دائرة مف دوائر محكمة القضاء اإلداري بقرار مف رئيس مجمس

ورغبة في التيسير عمى المتقاضيف بتقريب جية القضاء اإلداري إلييـ أجاز المشرع، 
ذا اشتمؿ دوائر لمقضاء اإلداري في المحافظات األخرى، و     لرئيس مجمس الدولة إنشاء ا 

اختصاص الدائرة عمى أكثر مف محافظة جاز ليا بقرار مف رئيس المجمس، أف تعقد 
 جمساتيا في عاصمة أي مف المحافظات الداخمة في دائرتيا.

وجدير باإلشارة إلى أنو تـ بدء العمؿ في بعض الدوائر المستحدثة لمحكمة 
اإلسماعيمية  -فظات القضاء اإلداري في محافظات مصر، حيث أنشئت دوائر في محا

 . 2001وذلؾ اعتبارًا  مف أوؿ أكتوبر  -والشرقية وطنطا والبحيرة 
 ويمكف التمييز بيف نوعيف مف اختصاصات محكمة القضاء اإلداري: 
تعتبر محكمة القضاء اإلداري المحكمة  اختصاصات باعتبارىا محكمة أول درجة:. 1

ية، فيي تختص بكؿ منازعة إدارية لـ في المنازعات اإلدار     صاحبة االختصاص العاـ
 يجعميا المشرع مف اختصاص المحاكـ اإلدارية أو المحاكـ التأديبية.

                                                           
اهلل الغني بسيوني عبد  عبد.د.وما بعدىا 149مرجع سابؽ ص،ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري.د راجع: (  

 258ص مرجع سابؽ،الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة،سامي جماؿ الديف.وما بعدىا د 95مرجع سابؽ ص القضاء االداري
 .1972لسنة  47جمس الدولة رقـ المادة الرابعة مف قانوف م    
لسنة  38إلى نص المادة الرابعة مف قانوف مجمس الدولة الحالي صدر قرار رئيس مجمس الدولة رقـ  واستنادا    

 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء اإلداري باإلسكندرية كما أصدر قرار آخر بإنشاء دائرة أخرى في عاصمة 1973
 .1978لسنة  275ت رقـ محافظة الدقيمية )المنصورة( تح

 .1972لسنة  47مف قانوف مجمس الدولة رقـ  13المادة     
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تختص محكمة القضاء اإلداري بالفصؿ  . اختصاصات باعتبارىا محكمة استئنافية:2
في الطعوف التي ترفع إلييا ضد األحكاـ الصادرة مف المحاكـ اإلدارية، ومف ثـ فيي 

 درجة ثانية أو باألحرى محكمة استئنافية ليذه األحكاـ.تعد محكمة 
 وتضـ المحكمة دوائر تخصصية عديدة ىي: 

دائرة منازعات األفراد والييئات والطعوف في القرارات النيائية الصادرة مف جيات  -
 إدارية ذات اختصاص قضائي.

 دائرة  الجزاءات. -
 العامة أو الترقية.دائرة المنازعات الخاصة بالتعييف في الوظائؼ  -
 دائرة التسويات. -
 دائرة المنازعات الخاصة بالعقود اإلدارية وطمبات التعويض المرفوعة بصفة أصمية. -
 الدائرة الخاصة بنظر المنازعات اإلدارية المتعمقة بقانوف تنمية االستثمارات. -

ميا وأمورىا ولمحكمة القضاء اإلداري جمعية عمومية لمنظر في المسائؿ المتصمة بنظا
الداخمية وتوزيع األعماؿ بيف أعضائيا أو بيف دوائرىا، وتسري بصدد ىذه الجمعية نفس 

 .   55القواعد السارية بالنسبة لمجمعية العمومية لممحكمة اإلدارية العميا المادة 
في الفترة التي كانت محكمة القضاء اإلداري فييا المحكمة  :   المحاكم اإلدارية -ثالثا
يدة بالقسـ القضائي، حاوؿ المشرع تخفيؼ العبء عف ىذه المحكمة حيث أثقؿ الوح

كاىميا بالعديد مف القضايا، وفي ذات الوقت لـ تحرز المجاف القضائية النجاح المنتظر 
 1954لسنة  147في تخفيؼ الضغط عف محكمة القضاء اإلداري، فأصدر القانوف رقـ 

حؿ المجاف القضائية، وأعيد تنظيميا طبقا حيث تـ إنشاء المحاكـ اإلدارية لتحؿ م
 ) المعدؿ(. 1972لسنة  47لقوانيف مجمس الدولة المتعاقبة وأخرىا القانوف رقـ 

تمثؿ المحاكـ اإلدارية القاعدة العريضة لمقضاء اإلداري في مصر باعتبارىا        
منو مقرىا محكمة أوؿ درجة مف درجات التقاضي، وقد حدد القانوف في المادة الخامسة 

لرئيس  -في الوقت ذاتو-األساسي في كؿ مف محافظتي القاىرة واإلسكندرية، وأف أجاز
مجمس الدولة بقرار منو إنشاء غيرىا مف المحاكـ القاعدية  بالمحافظات األخرى 

                                                           
 د. سميماف وما بعدىا. 128داري، مرجع سابؽ صمحمود عاطؼ البنا، الوسيط في القضاء اإل.د أنظر بالتفصيل:    

  القضاء ،شيحا عزيزإبراىيـ عبد ال.د.وما بعدىا 69مرجع سابؽ ص،محمد الطماوي، دروس في القضاء اإلداري    
 وما بعدىا. 342اإلداري، مرجع سابؽ ص    
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وانعقادىا في عاصمة إحدى المحافظات المندرجة في نطاؽ اختصاصيا عند شمولو 
ويعاوف رئيس المجمس في اإلشراؼ عمى سير أعماليا  ألكثر مف محافظة في آف واحد،

  وتنظيميا أحد نواب الرئيس. 
ىذا وتصدر المحاكـ اإلدارية أحكاميا بواسطة دوائر ثبلثية برئاسة مستشار       

مساعد وعضوية نائبيف عمى األقؿ، وذلؾ في المسائؿ  المحددة بالبنود الثبلثة األولى 
نوف والمجتزئة أصبل مما ورد النص عميو مف اختصاصات لممادة الرابعة عشرة مف القا

 قضائية لممجمس ثابتة بالمادة العاشرة فيو، وذلؾ عمى النحو التالي: 
. طمبات إلغاء القرارات المنصوص عمييا في البنود ثالثا ورابعا مف المادة العاشرة متى 1

الثالث ومف يعادليـ كانت متعمقة بالموظفيف العمومييف مف المستوى الثاني والمستوى 
 وفي طمبات التعويض المترتبة عمى ىذه القرارات.

. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمف ذكروا في البند 2
 السابؽ أو لورثتيـ.

. المنازعات الخاصة بالعقود اإلدارية متى كانت قيمة المنازعة ال تتجاوز خمسمائة 3
 جنيو.

وذلؾ     إلدارية أف تجتمع بييئة جمعية عمومية تتألؼ مف جميع أعضائياولممحاكـ ا
 لمنظر في المسائؿ المتعمقة بنظاميا وأمورىا الداخمية. 

 1958لسنة  117استحدثت المحاكـ التأديبية بالقانوف رقـ:    المحاكم التأديبية -رابعا
اليدؼ مف وراء  وكاف ،أديبيةالتالصادر بشأف إعادة تنظيـ النيابة اإلدارية، والمحاكمات 

إنشاء ذلؾ النظاـ تبلفي عيوب نظاـ المحاكمات التأديبية المطبؽ آنذاؾ، حيث كانت 
تتعدد مجالس التأديب التي تتولى المحاكمة، ىذا التعدد أنتج بطبيعة الحاؿ بطئا في 
إجراءات التقاضي، كما كاف يغمب عمى تشكيؿ ىذه المجالس العنصر اإلداري، مما 

                                                           
        تقتصر العضوية في ىذه الجمعية عمى رؤساء  1959لسنة  55مف القانوف السابؽ رقـ  39كانت المادة     

 اإلدارية دوف سائر األعضاء.  المحاكـ     
ري )الكتاب الثالث( قضاء التأديب "دراسة مقارنة" دار د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلدا: أنظر بالتفصيل     

وما بعدىا. د. خميس السيد إسماعيؿ، موسوعة المحاكمات  489القاىرة ص 1979الفكر العربي، الطبعة الثانية لسنة
لقاىرة با التأديبية أماـ مجمس الدولة مع الحديث في الفتاوى واألحكاـ وصيغ الدعاوى التأديبية، دار الطباعة الحديثة

 129. د. محمود عاطؼ البنا، الوسيط في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص335ص 1988الطبعة األولى سنة 
 .215دار النيضة العربية، ص 1999رمضاف محمد بطيخ، المسؤولية التأديبية، طبعة .د.وما بعدىا
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ـ ألغيت مجالس التأديب وأنشئت محاكـ ثي إلى إثارة العديد مف التعقيدات، ومف يؤد
المالية تأديبية تختص بمحاكمة الموظفيف المعينيف عمى وظائؼ دائمة عف المخالفات 

وقد وفر ىذا النظاـ بعض الضمانات لمموظفيف، ولتفعيؿ ىذه ، واإلدارية التي تقع منيـ
عؿ تشكيؿ المحاكـ التأديبية مف عناصر قضائية الضمانات طالب البعض بضرورة ج

    خالصة.
أصبحت المحاكـ التأديبية  1972لسنة  47وبصدور قانوف مجمس الدولة رقـ 

تشكؿ مف عناصر قضائية خالصة، وأضحت جزءا مف القسـ القضائي لممجمس وأصبح 
صت المادة عمى قمتيا نائب لرئيس المجمس يعاونو في القياـ بشؤوف ىذه المحاكـ وقد ن

 عمى نوعيف مف المحاكـ التأديبية: 1972لسنة  47مف القانوف رقـ  07
المحاكـ التأديبية لمعامميف مف مستوى اإلدارة العميا ومف يعاونيـ، ويكوف مكاف أوال: -

ىذه المحاكـ في القاىرة واإلسكندرية، وتؤلؼ مف دائرة أو أكثر تشكؿ كؿ منيا مف ثبلثة 
 مستشاريف.

محاكـ التأديبية لمعامميف مف المستويات األوؿ والثاني والثالث ومف يعادليـ : الثانيا-
ومقارىا في القاىرة واإلسكندرية وتؤلؼ مف دوائر تشكؿ كؿ منيا برئاسة مستشار مساعد 
عمى األقؿ وعضوية اثنيف مف النواب عمى األقؿ، ويصدر بالتشكيؿ قرار مف رئيس 

 المجمس.
اص المحاكـ التأديبية يتحدد تبعا لدرجة الموظؼ وقت وتجدر اإلشارة إلى أف اختص

أماـ ىذه  االدعاءإقامة الدعوى ال وقت ارتكاب المخالفة، ويتولى أعضاء النيابة اإلدارية 
حيث يطعف في األحكاـ الصادرة منيا أماـ المحكمة اإلدارية العميا، وحسب     المحاكـ

فيخضع الختصاص  1972لسنة  47مف القانوف رقـ  15ما أورده المشرع في المادة 
 المحاكـ التأديبية أربع طوائؼ مف العامميف ىـ كاآلتي: 

. العامموف المدنيوف بالجياز اإلداري لمدولة في وزارات الحكومة ومصالحيا ووحدات 1
اإلدارة المحمية والعامميف في الييئات العامة وما يتبعيا مف وحدات وبالشركات التي 

 ا أدنى مف األرباح.تضمف ليا الحكومة حد
                                                           

 الذي نص عمى عضوية أحد موظفي  كاف العنصر اإلداري يدخؿ في تشكيؿ المحاكـ التأديبية في القانوف السابؽ    
 الجياز المركزي لممحاسبات أو الجياز المركزي لمتنظيـ واإلدارة مف درجة معينة في كؿ مف المحكمة التأديبية.   
 .1972لسنة  47المادة التاسعة مف قانوف مجمس الدولة رقـ     
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 . العامموف بالوحدات االقتصادية التي تنتمي إلى شركات القطاع العاـ وجمعياتو.2
. أعضاء مجالس إدارة التشكيبلت النقابية المشكمة طبقا لقانوف العمؿ وأعضاء مجالس 3

 1963لسنة  141اإلدارة المنتخبيف طبقا ألحكاـ القانوف رقـ 
يئات الخاصة التي يصدر بتحديدىا قرار مف رئيس العامموف بالجمعيات والي. 4

الجميورية، ممف تجاوزت مرتباتيـ خمسة عشرة جنييا  شيريا، وجدير بالذكر أف 
المحكمة اإلدارية العميا قد استقرت عمى اختصاص المحاكـ التأديبية بتأديب الموظؼ أو 

 ة بالعامميف المؤقتيف.المعيف بمكافأة شاممة، وأيضا الفصؿ في القرارات التأديبية الخاص
محاكـ تأديبية في المحافظات     ويجوز بقرار مف رئيس مجمس الدولة إنشاء

األخرى، ويبيف القرار عددىا، ومقارىا، ودوائر اختصاصيا، بعد أخذ رأي مدير النيابة 
ذا شمؿ اختصاص المحكمة التأديبية أكثر مف محافظة، جاز ليا أف تنعقد  اإلدارية، وا 

ية محافظة مف المحافظات الداخمة في اختصاصيا، بقرار مف رئيس في عاصمة أ
 مجمس الدولة.

وتشكؿ الجمعية العمومية ليذه المحاكـ مف جميع أعضائيا لمنظر في المسائؿ 
      توزيع األعماؿ بدوائرىا المختمفة.المتعمقة بنظاميا، وأمورىا الداخمية، و 

 
 
 
 
 
 

                                                           
  عدة قرارات عف رئيس مجمس الدولة بإنشاء  صدر بالتطبيؽ لنص المادة الثامنة مف قانوف مجمس الدولة الحالي    
 دوائر لممحاكـ التأديبية المختصة بمحاكمة العامميف مف المستويات األولى والثاني و الثالث ومف يعادليـ فيمف كؿ    
    المرافؽ الوزارية عمى اختبلؼ تخصصاتيا الوزارية، فضبل عف عواصـ محافظات الدقيمية "المنصورة" والغربية    
 "طنطا" وأسيوط "اسيوط"    
  .1972لسنة  47مف قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ  57المادة     
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   ىيئة مفوضي الدولة -خامسا
نجاح الذي حققو نظاـ )مفوضي الحكومة( في إزاء ال:

 165في القانوف الثالث رقـ     فرنسا، استحدث المشرع المصري نظاـ )مفوضي الدولة(
    .1955لسنة 

يندرج في إطار مكونات القسـ القضائي بمجمس الدولة طبقا لمقانوف الحالي رقـ 
عف وجية نظر القانوف  ىيئة مفوضي الدولة المشتغميف أساسا بالدفاع 1972لسنة  47

فيما يعرض مف منازعات، ويرأس الييئة أحد نواب رئيس المجمس كما تضـ في 
عددا كافيا مف المستشاريف  –وفقا لما ورد بنص المادة السادسة  -عضويتيا 

ويتولى تمثيؿ الييئة لدى كؿ مف المحكمة     والمستشاريف المساعديف والنواب والمندوبيف
 ومحكمة القضاء اإلداري مفوض بدرجة مستشار مساعد عمى األقؿ.اإلدارية العميا، 

،    وال يستثنى مف الخضوع ألحكاـ ىيئة مفوضي الدولة سوى المحاكـ التأديبية
ذا كاف حضور ممثؿ ىيئة مفوضي الدولة ضروريا لصحة الجمسات بجميع محاكـ  وا 

ة في مفوض الدولة مثمو القسـ القضائي عدا المحاكـ التأديبية، فيمـز توافر شرط الحيد
مثؿ باقي أعضاء المحكمة، ومف ثـ إذا قاـ بو سبب مف أسباب عدـ الصبلحية أو الرد 

                                                           
 وما بعدىا.  71د. سميماف محمد الطماوي، دروس في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص راجع بالتفصيل:     
     د. مصطفى أبو زيد  وما بعدىا. 131د. محمود عاطؼ البنا، الوسيط في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص   
    وما بعدىا. د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء  52فيمي، القضاء اإلداري ومجمس الدولة، مرجع سابؽ ص   
        د. أحمد كماؿ الديف موسى، مقالة بعنواف )نظاـ  وأنظر أيضا:وما بعدىا.  348اإلداري، مرجع سابؽ ص   
 وما بعدىا. 196، ص11شور بمجمة مجمس الدولة السنة الدولة في مصر( المن مفوضي    
"أف اصطبلح مفوضي الدولة موضحا  260د. سامي جماؿ الديف، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة مرجع سابؽ ص    

أكثر دقة مف اصطبلح "مفوضي الحكومة" المأخوذ بو في فرنسا، إذ قد يثور الشؾ أو المبس حوؿ دور ىذه الييئة إذ 
 لحكومة فقد يعتقد البعض أنيا تتولى الدفاع عف الحكومة، في حيف أنيا في الحقيقة تدافع عف القانوف.نسبت إلى ا

"أف القضاء 1955لسنة  165كما تقوؿ المذكرة اإليضاحية لمقانوف رقـ  ،ولعؿ مما يجدر التنويو بو في ىذا الصدد    
إال بفضؿ الجيود الموفقة  مف الرقى ورفعة المستوىاإلداري في فرنسا ىو القضاء النموذجي الذي يحتذى، لـ يبمغ 

د. محمود محمد حافظ، القضاء اإلداري،  رأنظالتي يبذليا مفوضو الدولة، والبحوث الفنية الرائعة التي يتقدموف بيا" 
 . 179مرجع سابؽ، ص

    ة المفوضيف " أف تقسيـ ىيئموضحا: 2اليامش 165د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص    
  عمى نفس األساس الذي يقـو عميو تقسيـ محاكـ مجمس الدولة سواء أكانت ىذه األخيرة مقسمة عمى أساس  يقوـ   
 تخصصي أو مرفقي أو محمي".   
 .1972لسنة  47مف قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ  42راجع المادة     
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كاف غير صالح وممنوعا مف مباشرة الدعوى في الحالة األولى وجاز  رده إف لـ يتنحى 
 عنيا في الحالة الثانية.

ذات  ىذا وتضطمع الييئة وفقا لنصوص القانوف بطائفة مف االختصاصات
الطابع القضائي، فيي تقـو بالفصؿ في طمبات اإلعفاء مف الرسـو القضائية فضبًل عف 

(، كما تتولى عرض أمر تسوية 27تحضير الدعاوى اإلدارية وتييئتيا لممرافعة )المادة 
النزاع وديا عمى الخصـو وأطراؼ الدعاوى طبقا لممبادئ القانونية التي استقر عمييا 

(، وتقديـ الطعوف في األحكاـ أماـ المحكمة 28رية العميا )المادة قضاء المحكمة اإلدا
(،  بغية توحيد المبادئ القانونية التي تقررىا المحاكـ 23-22اإلدارية  العميا )المادتاف 

 التابعة لمجمس الدولة ولتدارؾ ما يقع مف بعض المحاكـ مف أخطاء قانونية.
 ع الثــــانيالـــفر                                  

 سما الفتوى والتشريعـــق                            
قسمي الفتوى  1972لسنة  47نظـ قانوف مجمس الدولة المصري الحالي رقـ 

والتشريع كؿ بصورة مستقمة بعد أف كانا موحديف معا في ظؿ القانوف السابؽ لممجمس 
ستشاري )الفتوى( مف ناحية بسبب وحدة وتكامؿ االختصاصيف اال    1959لسنة  55رقـ 

عداد القوانيف )التشريع( مف ناحية أخرى.  والخاص بالصياغة وا 
وييمنا أف نشير في ىذا الصدد إلى التشكيؿ القائـ عميو كؿ مف القسميف مف 

إلى االختصاصات المسندة إلييما مف ناحية أخرى وذلؾ في ضوء ما ورد مف  و، ناحية
مف قانوف المجمس الحالي، عبلوة  67الى  58رقـ أحكاـ بنصوص مجموعة المواد مف 

عمى أف الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع تشكؿ مف أعضاء القسميف معا 
 تعطي انطباعا بأف قسـ التشريع غير منفصؿ كمية عف قسـ الفتوى.

                                                           
مقوانيف والموائح القائمة، فمف يمارسونيا ىـ أقدر الناس عمى تعرؼ وقد قيؿ في تبرير ذلؾ "أف الفتوى ىي تطبيؽ ل    

عيوب التشريعات القائمة وأوجو إصبلحيا، ولف يكوف التشريع الجديد كامبل إال إذا اجتمعت خبرة الرأي إلى فف 
ريع الجديد الصياغة، كما أف مف يتولوف أعداد التشريع وصياغتو يكونوف أعرؼ الناس بقصد الشارع عند تطبيؽ التش

وتفسيره لدى اإلفتاء، ىذا إلى أف النظاـ الحالي لقسـ التشريع يجعؿ عمؿ المشتغميف فيو ممبًل في طبيعتو محدودا في  
 . 1955لسنة  165مجالو، مما يتنافى مع تكوينيـ تكوينا فنيا  شامبل، راجع المذكرة اإليضاحية لمقانوف رقـ 
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وىو ثاني أقساـ مجمس الدولة، ويقـو بإبداء الرأي في المسائؿ :     قسم الفتوى -أوال
القانونية التي تيـ جيات اإلدارة المختمفة، وال تعتبر فتاوى ىذا القسـ قرارات إدارية أو 
نما استشارية لجية اإلدارة أف تأخذ بيا أو  أحكاـ قضائية ممزمة أو قابمة لمطعف، وا 
تخالفيا. حتى في المجاالت التي يجب عمى اإلدارة الرجوع فييا إلى قسـ الفتوى لمعرفة 

ف األمور. في مثؿ ىذه الحاالت يجب عمى جية اإلدارة أخذ ىذا الرأي رأيو في أمر م
 مقدما قبؿ اتخاذ قرارىا، واال جاء ىذا القرار معيبا في شكمو.  

 ويضـ قسـ الفتوى إدارات تخصصية لجيات اإلدارة المختمفة ولجاف لمفتوى، ومفوضيف
"يتكوف قسـ  لي بأفمف قانوف مجمس الدولة الحا 58تنص المادة أ. إدارات الفتوى: 

الفتوى مف إدارات مختصة لرياسة الجميورية ورياسة مجمس الوزراء والوزارات والييئات 
العامة ويرأس كؿ إدارة منيا مستشار أو مستشار مساعد، ويعيف عدد اإلدارات وتحدد 

   الجمعية العمومية لممجمس. مف دوائر اختصاصيا بقرار
ىذه اإلدارات  وتختص 

 باختصاصيف: 
 ف الجيات المختمفة المبينة سابقًا.إبداء الرأي فيما يطمب الرأي منيا فيو، م -1   
بداء الرأي فييا. -2     فحص التظممات اإلدارية، التي ترفع ليذه الجيات وا 

ويبلحظ أف المشرع قرر أنو ال يجوز ألية وزارة أو ىيئة عامة أو مصمحة مف مصالح 
ي عقد أو صمح أو تحكيـ أو تنفذ قرار محكميف في الدولة أف تبـر أو تقبؿ أو تجيز أ

 (.58مادة تزيد قيمتيا عمى خمسة آالؼ جنيو بغير استفتاء اإلدارة المختصة )المادة 
إلى جانب ىذه اإلدارات التخصصية وتحقيقا لوحدة التطبيؽ  ب. لجان قسم الفتوى:

مف قانوف مجمس  60القانوني وتوثيقا لمتعاوف بيف إدارات قسـ الفتوى، نصت المادة 
الدولة عمى أف "يجتمع رؤساء اإلدارات ذات االختصاصات المتجانسة، بييئة لجاف 
يرأسيا نائب رئيس المجمس المختص، وتبيف كيفية تشكيميا وتحديد دوائر اختصاصيا 
في البلئحة الداخمية، كما يجوز بقرار الجمعية العمومية لممجمس إنشاء لجنة أو أكثر 

عيف مف المسائؿ يمتد اختصاصيا إلى جميع إدارات الفتوى، تتخصص في نوع م

                                                           
 يىيح. د .بعدىاوما  66اوي، دروس في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ صد. سميماف محمد الطم راجع في ذلك:    

السابؽ  اإلداري مرجع الحمو القضاءماجد راغب . وما بعدىا، د 121الجمؿ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص
 وما بعدىا. 152ص سابؽاإلدارة مرجع وما بعدىا، د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ  168ص
 .17سبع عشرة دائرة  1972يناير  12وفقا لقرار مجمس الدولة الصادر في  اتمغ عدد ىذه اإلدار يب    
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كما يجوز أيضا لرئيس مجمس الدولة أف يعيد     ويتضمف  قرار المجنة طريقة تشكيميا
    إلى إدارة الفتوى التي يكوف مقرىا خارج القاىرة بمباشرة اختصاص المجنة.

والنواب والمندوبوف  وأخيرا فإنو مف الجائز قانونا حضور المستشاروف المساعدوف
التابعيف لئلدارات المختصة اجتماعات تمؾ المجاف واالشتراؾ في مداوالتيا ولكف دوف أف 

 يكوف ليـ صوت معدود في قراراتيا.
لمصمة بيف مجمس الدولة والجيات اإلدارية،  توثيقاً جـ. المفوضون لدى جيات اإلدارة: 

وفي  1955لسنة  165ذ قانوف رقـ أنشئ نظاـ مفوضي المجمس بالوزارات والمصالح من
 1972لسنة  47مف القانوف الحالي لمجمس الدولة رقـ  59نفس السياؽ أجازت المادة 

لمجيات اإلدارية أف تطمب ندب مستشاريف مساعديف أو نواب لمعمؿ كمفوضيف لمجمس 
يـ ىذه الدولة لبلستعانة بيـ في دراسة الشئوف القانونية والتظممات اإلدارية ومتابعة ما ي

الجيات اإلدارية لدى المجمس أو ما لممجمس لدييا مف مسائؿ تدخؿ في اختصاصو 
طبقا لمقوانيف والموائح، ويعتبر المفوض ممحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئوف الجية التي 
يعمؿ فييا، لتوطيد الصمة بيف جيات اإلدارة ومجمس الدولة مما ينعكس بصورة إيجابية 

وض لمخبرة االدارية ، فضبل عف ما يؤدي إليو مف اكتساب المفعمى أعماؿ اإلدارة
 المتطمبة في االفتاء.

القانونية لمتشريعات أو إعداد     يختص قسـ التشريع بالصياغة: قسم التشريع -ثانيا
مشروعات القوانيف والموائح التي تحيميا السمطة التنفيذية إلى مجمس الدولة توطئة 

                                                           
 أوجب القانوف عمى رئيس إدارة الفتوى أف يحيؿ إلى لجنة المختصة ) لجنة الفتوى ( المسائؿ اآلتية:     
 صمحة مف مصالح الجميور العامة.كؿ التزاـ موضوعو استغبلؿ مورد مف موارد الثروة الطبيعية في الببلد أو م -أ 
    عقود التوريد واألشغاؿ العامة، وعمى وجو العمـو كؿ عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية لمدولة وغيرىا مف -ب  

 االعتبارية العامة أو عمييا إذا زادت قيمتو عمى خمسيف ألؼ جنيو. األشخاص     
 وف عمى أف يكوف إنشاؤىا بقرار مف رئيس الجميورية.الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص القان -جـ 

المادة ".إدارات قسـ الفتوى أو لجانو أحد المستشاريف رأيا يخالؼ فتوى صدرت مف إحدى فييا المسائؿ التي يرى -د  
 ."1972لسنة  47مف قانوف مجمس دولة رقـ  61
 . 1972مس الدولة الحالي لسنةمف قانوف مج 61المادة     
صود بصياغة مشروعات القوانيف والموائح، مراجعة العبارات واالصطبلحات القانونية التي صيغت فييا المق    

نصوص ىذه المشروعات، لمتأكد مف سبلمتيا مف الناحية القانونية، واتفاؽ مدلوليا مع قصد واضعييا أي التثبت مف 
د مف عدـ تعارض نصوص المشروعات المقدمة المعنى الحقيقي الذي قصده المشرع وكذلؾ يقصد بيا التأك يأنيا تؤد

 .194مع القوانيف القائمة" أنظر: د. محمد محمود حافظ، القضاء اإلداري مرجع  سابؽ ص
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أف ىذا االختصاص مف األىمية بمكاف حيث أف صياغة  ومما ال شؾ فيو إلصدارىا.
التشريعات تستوجب توافر الخبرة والكفاءة القانونية معا لكي يخرج التشريع سميما صحيحا 
محققا لميدؼ الذي صدر مف أجمو، أما إذا خرج التشريع غير سميـ حيث تتناقض 

ال يحقؽ ىدفو بؿ يكوف  تفسيراتو فتثير لبسا أو غموضا أو إبياما، حينئذ فإف التشريع
 عبئا عمى سمطات الدولة لما يثيره مف خبلفات في تطبيقو.

مف قانوف مجمس الدولة يتكوف قسـ التشريع مف عدد كاؼ  62فوفقا لنص المادة 
مف المستشاريف والمستشاريف المساعديف والنواب والمندوبيف، ويرأسو عند انعقاد جمساتو 

ابو أقدـ المستشاريف بو، كما يضـ إلى عضويتو أحد نواب رئيس المجمس أو عند غي
ويشارؾ  في مداوالتو بصوت معدود رئيس إدارة الفتوى والتشريع المختصة عند النظر 

 في التشريعات الخاصة بإدارتو.
وقد أوجب القانوف عمى كؿ وزارة أو مصمحة قبؿ استصدار أي قانوف أو قرار 

المقترح عمى     ية، أف تعرض المشروعمف رئيس الجميورية ذي صفة تشريعية أو الئح
أما     ، ويجوز ليا أف تعيد إليو بإعداد ىذه التشريعات   قسـ التشريع لمراجعة صياغتو

التشريعات التي يرى رئيس مجمس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجمس الدولة نظرىا 
لتشريع أو مف يقوـ فتقوـ بمراجعتيا لجنة تشكؿ مف رئيس قسـ ا ،   عمى وجو االستعجاؿ

 مقامو وأحد مستشاري القسـ يندبو رئيس المجمس ورئيس إدارة الفتوى المختصة.
                                                           

" مؤكدا: "أف ما ينبغي مبلحظتو أف 01اليامش رقـ "175سابؽ صالحمو، القضاء اإلداري، مرجع د. ماجد راغب     
نفيذية تختمؼ عف اقتراحات القوانيف التي يتقدـ بيا أعضاء البرلماف إلى مشروعات القوانيف المقدمة مف السمطة الت

: بشأف الجيات المحددة في راجع أيضاً و  السمطة التشريعية، فمجمس الدولة ال عبلقة لو بصياغة ىذه األخيرة."
التشريعي عمى  الدستور صاحبة الحؽ في االقتراح التشريعي أو االسياـ بصفة عامة في المراحؿ المتعاقبة لمعمؿ

  .1971مف الدستور المصري لسنة  113الى  108مف رقـ  86سبيؿ المثاؿ ال الحصر نصوص المواد 
مف قانوف مجمس الدولة الحالي مراجعة مشروعات القوانيف أو القرارات  63يقصد بالصياغة في نص المادة     

 رات و المصالح لمتأكد مف سبلمتيا مف ناحيتيف : التي تعدىا الوزا ةيالبلئحالجميورية ذوات الصفة التشريعية أو 
 إف المصطمحات القانونية و العبارات المستعممة تؤدي المعنى لحقيقي الذي يقصده المشرعاألولى : 

منع كؿ تعارض أو تنافر بيف نصوص المشروع المقدـ و نصوص القوانيف و الموائح و القرارات االخرى  :الثانية
د المشروعات فيشمؿ وضع مشروع القانوف او البلئحة أو القرار بداءة، بما يحقؽ الفكر أو المعموؿ بيا، أما اعدا

        مجمس الدولة بيف االبقاء ،د. وىيب عياد سبلمة :انظر الغرض الذي تحدده الجية المختصة صاحبة الطمب.
  .57ص   2011دار النيضة العربية طبعة سنة  ،دراسة مقارنة ،وااللغاء

 1972لسنة  47مف قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ  63المادة  أنظر    
 1972لسنة  47مف قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ  64أنظر المادة     
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اعتقادا مف المشرع بوجود رابطة : العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الجمعية -ثالثا
وىو األمر الذي دعاه إلى إدماجيما في  وثيقة فيما بيف كؿ مف قسمي الفتوى والتشريع

بعد أف  1959لسنة  55و  1955لسنة  165د  في ظؿ القانونيف رقمي إطار قسـ واح
 65فقد أنشأ بموجب نص المادة  -1949و  1946كانا منفصميف في ظؿ قانوني عامي 

"الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع"  1972لسنة  47مف القانوف الحالي رقـ 
غة التشريعية بما يضمف حسف جامعا بيف يدييا وفي آف واحد موضوعي الفتوى والصيا

أداء وظيفتيا بشأنيما. ىذا وتشكؿ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة 
نائب لرئيس المجمس وعضوية نواب رئيس المجمس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري 

    أما عف اختصاص ىذه الجمعية فيضمف شقيف: قسـ التشريع ورؤساء إدارات الفتوى.
 األول ىو إبداء الرأي مسببًا في المسائل اآلتية:  لشقا -أ
المسائؿ الدولية والدستورية والتشريعية وغيرىا مف المسائؿ القانونية التي تحاؿ إلييا  -1

 بسبب أىميتيا مف رئيس مجمس الوزراء أو مف أحد الوزراء أو مف رئيس مجمس الدولة.
ا يخالؼ فتوى صدرت مف لجنة المسائؿ التي ترى فييا إحدى لجاف قسـ الفتوى رأي -2

 أخرى أو مف الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
 التي ترى إحدى لجاف قسـ الفتوى إحالتيا إلييا ألىميتيا. المسائؿ -3

المنازعات التي تنشأ بيف الوزارات أوالمصالح العامة أو بيف الييئات العامة أوبيف   -
 لمجانبيف ويكوف رأي الجمعية ممزما،وبعضيا البعضالييئات المحمية أوبيف ىذه الجيات 

أماالشؽ الثاني مف اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فيو  -ب
 . قرارات رئيس الجميورية ذات الصفة التشريعية.2     . مشروعات القوانيف1  مراجعة:

 حالتيا ألىميتيا. . الموائح التي يرى قسـ التشريع إ3                           
 الــفرع الثالث                                    

 سـمــــجـــئات المــــىي                                 
عرضنا ليا فيما -إذا كاف مجمس الدولة المصري يضـ األقساـ الثبلثة التي 

ولى توجد بجوارىـ أربع ىيئات أخرى ىامة تتشكؿ عمى نحو معيف وتت -سبؽ

                                                           
 .1972لسنة  47قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ  مف     المادةأنظر     
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اختصاصات محددة وىي: الجمعية العمومية لمجمس الدولة، والمجمس الخاص لمشؤوف 
 اإلدارية، ثـ إدارة التفتيش الفني وأخيرا مجمس التأديب، سنعرض ليا فيما يمي:

، ويتولى المجمس وتتكوف مف جميع مستشاري: الجمعية العمومية لمجمس الدولة -أوال
أقدـ الحاضريف مف نواب الرئيس ثـ المستشاريف  رئاستيا رئيس المجمس، وعند غيابو

 مف القانوف الحالي لمجمس الدولة. 68المادة 
وتدعى الجمعية العمومية لبلنعقاد بناء عمى طمب الرئيس أو خمسة مف 

 أعضائيا، وال يكوف انعقادىا صحيحًا اال بحضور األغمبية المطمقة ألعضائيا.
، وبتعييف عدد إدارات قسـ الفتوى    وتختص بإصدار البلئحة الداخمية لممجمس

، كما تختص    وتشكيؿ المجاف المتخصصة بيذا القسـ    وتحديد دوائر اختصاصيا
بالترشيح لوظائؼ نواب رئيس المجمس ووكبلئو، ويصدر رئيس الجميورية قرار تعييف 

مى ىؤالء بناء عمى ترشيح الجمعية العمومية لمجمس الدولة بعد أخذ رئيس المجمس األع
 لمييئات القضائية.

يرأس األمانة العامة أميف عاـ المجمس مف درجة : نة العامة والمكتب الفنياألما -ثانيا
س مجمس مستشار مساعد عمى األقؿ، ويندب بقرار مف رئيس المجمس لمعاونة رئي

وتشكػػؿ باألمانػػة العامػػة مكػتب فني برئاسة األميف العاـ ، الدولة في أداء اختصاصاتو
يندب أعضاؤه بقرار مف رئيس المجمػػس مف بيػػف المستشاريػػف المساعديػػف والنواب و 

ويختص المكتب     والمندوبيػػف، ويمحػؽ بو عػدد كاؼ مف الموظفيف اإلدارييف والكتابييف.
الفني بإعداد البحوث التي يطمبيا رئيس المجمس، كما يشرؼ عمى أعماؿ الترجمة 

صدار مجمة الم  جمس ومجموعات األحكاـ والفتاوى وتبويبيا وتنسيقيا.والمكتبة وا 
لمتفتيش  قضى القانوف بأف تشكؿ بمجمس الدولة إدارة  : إدارة التفتيش الفني -ثالثا

والمندوبيف المساعديف ،الفني عمى أعماؿ المستشاريف المساعديف والنواب والمندوبيف
اريف والمستشاريف برئاسة احد نواب رئيس المجمس وعضوية عدد كاؼ مف المستش

                                                           
 .1972لسنة  47مف قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ  68المادة     
 .1972لسنة  47مف قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ  58 المادة    
 .1972لسنة  47مف قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ  60المادة     
 .1972لسنة  47مف قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ  72المادة     
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 -فوؽ المتوسط -ويكوف تقديػػر الكفايػػػة بإحػدى الدرجػػات اآلتيػػة: كؼء،    المساعديف
ويجب  ،أقؿ مف المتوسط ويجب إجراء التفتيش مرة عمى األقؿ كؿ سنتيف -متوسػط

يجب أف  كما،التفتيش عمى األقؿ مف تاريخ انتياء التفتيش خبلؿ شيريف إيداع تقرير
اء مجمس الدولة عمما بكؿ مايودع بممفات خدمتيـ مف تقاريرأو مبلحظات أو يحاط أعض

وينظـ القانوف والبلئحة الداخمية المسائؿ المتصمة بعمؿ إدارة التفتيش الفني  .أوراؽ
 يتظمـ مفأف  وبالطبع فإف لمعضو.ء مجمس الدولة الخاضعيف لمتفتيشوضمانات أعضا

 104 –100وأوضحت المواد مف،اريخ إخطاره بويوما مف ت 15التقدير الممنوح لو خبلؿ
مف القانوف الحالي لمجمس الدولة، طريقة التظمـ وشكمو ومواعيده، والمجنة المختصة 

 بالفصؿ فيو
تضمف القانوف الحالي في الفصؿ السابع منو تأديب أعضاء : التأديبمجمس  -رابعا

أعضاء مجمس الدولة منو عمى أف "يختص بتأديب  112مجمس الدولة، فنص في المادة 
مجمس تأديب يشكؿ كاآلتي، رئيس مجمس الدولة رئيسا، ستة مف نواب رئيس المجمس 
بحسب ترتيب األقدمية أعضاء، وعند خمو وظيفة رئيس المجمس أو غيابو أو وجود مانع 
لديو يحؿ محمو األقدـ فاألقدـ مف نوابو، وكذلؾ الحكـ بالنسبة ألعضاء مجمس التأديب، 

 ؿ منيـ مف يميو في األقدمية مف نواب الرئيس ثـ مف المستشاريف.فيحؿ محؿ ك
وتقاـ الدعوى التأديبية مف نائب رئيس مجمس الدولة إلدارة التفتيش، بناءا عمى 
 تحقيؽ جنائي أو بناء عمى تحقيؽ إداري يصدر بندب مف يتواله قرار مف رئيس مجمس

عمى أعضاء مجمس الدولة ىي المـو العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعيا      الدولة
. ويكوف الحكـ الصادر في الدعوى التأديبية نيائيػا غير قابػػؿ لمطعػػف 120والعزؿ المادة 

 بػػأي طػػريؽ مف طرؽ الطعف.
ينشأ بمجمس الدولة مجمس خاص :    المجمس الخاص لمشؤون اإلدارية -خامسا

أقدـ ستة مف نواب رئيس  لمشؤوف اإلدارية برئاسة رئيس مجمس الدولة وعضوية
                                                           

لسنة  76ر بقانوف رقـ بمقتضى القرا 1969مف القانوف الحالي وقد شكمت إدارة التفتيش الفني منذ عاـ  99المادة     
 مكرر ونصيا  61مادة جديدة تحمؿ رقـ 1959لسنة  55الذي أضاؼ إلى قانوف مجمس الدولة السابؽ رقـ        

  177د. ماجد راغب الحمو،القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص  راجعمف القانوف الحالي،  99يطابؽ نص المادة    
 . 1اليامش رقـ    
 .1972لسنة  47وف مجمس الدولة الحالي رقـ مف قان 113المادة     
 1984أوت  02بتاريخ31)ج ،ر(عدد1984لسنة136مكرر مف القانوف الحالي المضافة بالقانوف رقـ   68المادة     
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المجمس، وعند غياب أحدىـ أو وجود مانع لديو يحؿ محمو األقدـ فاألقدـ مف نواب 
رئيس المجمس. ويختص ىذا المجمس بالنظر في تعييف أعضاء مجمس الدولة وتحديد 

عارتيـ والتظممات المتعمقة بذلؾ،  أقدميتيـ وترقياتيـ ونقميـ وندبيـ خارج المجمس وا 
 ر شؤونيـ عمى الوجو المبيف في ىذا القانوف.وكذلؾ سائ

ويجب أخذ رأيو في مشروعات القوانيف المتصمة بمجمس الدولة. ويجتمع ىذا المجمس 
 بدعوة مف رئيسو، وتكوف مداوالتو سرية، وتصدر القرارات بأغمبية أعضائو.

ذ كنا نرى بإعجاب إلى تكامؿ نظاـ القضاء اإلداري الفرنسػي، فإف نظاـ  وا 
ال  1972لسنة  47اء المصري، وخاصة في ظؿ القانوف الحالي لمجمس الدولة رقـ القض

يقػػؿ أىميػة عف نظيػػره الفرنسي، حيث أنػػو لػػـ يقتصػػر دوره عمى تأكيػػد سمطػػة القضػاء 
نما الىتمامو بترشيد ومعاونة اإلدارة، فمـ يعد ينظر  اإلداري عمى المنازعة اإلدارية، وا 

نما كحميؼ طبيعي إليو كمبلذ يير  ع إليو المتضرروف مف تعسؼ اإلدارة لردعيا، وا 
 لئلدارة، بما يقدمو ليا مف رأى ونصح لترشيدىا في القياـ بأعبائيا.

وكمػا يقػوؿ األستػاذ الدكتور عبد الرزاؽ السنيوري" فإنو يسمع ليا ويشير عمييا 
وفيما تترؾ، فينير ليا  ويعينيا في النوازؿ، وىو الذي يرسـ بقضائو الحدود فيما تعمؿ

السبيؿ، ويعبد أماميا الطريؽ وتستطيػػع اإلدارة أف تنتفع بمجمس الدولة إلى أبعد مدى 
مف كؿ ىذه الشؤوف، فتستعيف بخبرتو الطويمػػة في شؤوف الفتيا، وبتمرسػػو بفػف الصياغػػة 

ضاؤه اإلداري التشريعيػة في شؤوف التشريع، وتسير عمى المبادئ القانونية التي أقرىا ق
فتنشرىا بيف الوزارات والمصالح، حتى تتوقى الوقوع في الخطأ وحتى يتبيف ليا الطريؽ 

    السوي فبل تجافيو وال تنحرؼ عف مساره."
 
 
 

                                                           
 عبد الرزاؽ السنيوري، عمى " الثقة المتبادلة بيف المجمس واإلدارة، ألف ىذه الثقة ىي أوؿ شيء ينبغي  د.ويؤكد     
     ود فيما يقـو بيف المجمس واالدارة وبغير ىذه الثقة ال يستقيـ أمر وال تصمح حاؿ، فتبقى أحكاـ المجمس أف يس   
        مف اإلدارة مف ناحيتيا الزلؿ، وتتعثر خطواتيا، وتنحرؼ في اوتبقى نظمو ناقصة وال ت، معطمة عف التنفيذ   
 عبد  " د.قوياذا تعاونا وسادت الثقة فيما بينيما صار كؿ منيما تصرفاتياعف الطريؽ السوي، أف اإلدارة والمجمس إ   
 وما بعدىا. 21الرزاؽ السنيوري: المقالة السابقة، ص    
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 لمبحث الثالثا
 تنظيم القضاء اإلداري في الجزائر                          

حؿ وفترات متأرجحة بيف نظاـ لقد مر تنظيـ القضاء اإلداري في الجزائر بعدة مرا 
القضاء المزدوج ونظاـ القضاء الموحد، تبعا لمتغيرات والتطورات السياسية والدستورية 

وىذا أمر يبدو     التي عرفتيا الببلد سواء في الحقبة االستعمارية أو في عيد االستقبلؿ
لممتدة ما بيف طبيعي، فقواعد التنظيـ القضائي التي كانت صالحة لممرحمة االنتقالية ا

ال تكوف بالضرورة صالحة لمرحمة الحقة في ضوء فمسفة  1965وسنة  1962سنة 
اقتصادية واجتماعية معينة، وفي ضوء نظاـ سياسي معيف ففي ظؿ التعديؿ الدستوري 

إلى نظاـ  1965تـ االنتقاؿ مف نظاـ وحدة القضاء المطبؽ في الببلد منذ  1996لسنة 
ره ىذا الدستور، واقتضى ىذا التغيير في طبيعة النظاـ ازدواجية القضاء الذي أق

القضائي إنشاء ىيئات قضائية جديدة تبلءـ طبيعة اإلصبلح المعمف، فتـ إنشاء  مجمس 
الدولة ومحكمة لمتنازع ومحاكـ إدارية، وبذلؾ تجسد التغيير النوعي عمى مستوى ىياكؿ 

 والقضاء اإلداري.     اء العاديالتنظيـ القضائي، وتكرس الفصؿ رسميا بيف أجيزة القض
وعميو سنعرض لكيفية نشأة نظاـ القضاء اإلداري في الجزائر ولتشكيمو، ومف ثـ 

 نقسـ ىذا المبحث إلى المطمبيف التالييف:
 نشأة القضاء اإلداري وتطوره في الجزائر المطمب األول:
 تكويف القضاء اإلداري الجزائري المطمب الثاني:

 طمب األولــالم
  لقضاء اإلداري وتطوره في الجزائرأة انش

لعؿ أوؿ بمد عرؼ نظاـ القضاء اإلداري ىو الدولة الفرنسية قبيؿ احتبلليا 
    لمجزائر. امتدت آثارىا بعد ذلؾ إلى الجزائر المستعمرة مع بعض الخصوصيات.

ففي بداية األمر طبؽ المستعمر تدريجيا نظاـ وحدة القضاء والقانوف ثـ بعد ذلؾ 
القانوف مجمس إدارة الجزائر صراحة صبلحيات نظر المنازعات اإلدارية وبعدما  خوؿ

                                                           
 .33ص2009 طبعة عنابةالقضائي اإلداري الجزائري، دار العمـو لمنشر والتوزيع،  بعمي النظاـالصغير  محمد .د    
 الجزائر )دراسة وصفية تحميمية مقارنة( جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر،  د. عمار بوضياؼ، القضاء اإلداري في     
 .7، ص2008الطبعة الثانية سنة    
 .34د. محمد الصغير بعمي، النظاـ القضائي اإلداري الجزائري، مرجع سابؽ، ص     
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عبلف اإلصبلح القضائي لسنة  تحولت  1953ترسخت فكرة ازدواجية القضاء في فرنسا وا 
مجالس العمبلت الثبلث إلى محاكـ إدارية )الجزائر، وىراف، قسنطينة( وامتدت آثار 

ئر المستقمة، سواء فيما يخص تمديد تطبيؽ التشريع القانوف اإلداري الفرنسي إلى الجزا
المؤرخ  153-62الفرنسي إال ما كاف يتنافى منو مع السيادة الوطنية بموجب القانوف رقـ 

، أو فيما يخص انعكاس تطبيؽ قواعد االجتياد القضاء اإلداري 1962ديسمبر  31في 
داري في الجزائر بكثير مف أخذ القضاء اإل حيث الجزائريالفرنسي عمى القضاء اإلداري 

الحموؿ الموروثة باعتبارىا تشكؿ تراثا مرجعيا، خاصة وأف بعض االجتيادات القضائية 
 بمغت درجة كبيرة مف التطور وأصبحت تشكؿ مناىج لمتحميؿ والتصور.

كما تفرد القضاء اإلداري الجزائري، شيئا فشيئا، ببمورة حموؿ خاصة بو عمى ضوء 
لتي عوضت النصوص المورثة لتتماشى مع التوجو السياسي النصوص القانونية ا

إلى جانب ذلؾ عرؼ التنظيـ القضائي في     واالقتصادي الذي شيدتو الببلد تباعا.
الذي  1996الجزائر عدة تطورات منذ االستقبلؿ وصوال إلى التعديؿ الدستوري لسنة 

فاتحة عيد جديد  –بحؽ –منو كاف  152أحدث نظاما قضائيا مزدوجا بموجب المادة 
 .ومستقبؿ زاىر لمقانوف اإلداري في الجزائر

عمى ضوء ما تقدـ سنحاوؿ وبإيجاز مف خبلؿ ىذا المطمب التعرض لكيفية نشأة 
نظاـ القضاء اإلداري في الجزائر وتتبع ما طرأ عمى ىذا التنظيـ مف تطور أو تعديؿ 

 : إباف تمؾ التشريعات المتعاقبة في الفروع الثبلثة اآلتية
 .اإلداري في الجزائر قبؿ االستقبلؿ ءالقضا األول:الفرع      
 .القضاء اإلداري في الجزائر بعد االستقبلؿ في ظؿ الوحدة القضائية الفرع الثاني:     
 القضاء اإلداري في الجزائر في ظؿ االزدواجية القضائية. الفرع الثالث:     

 رع األولــــالف                                    
 القضاء اإلداري في الجزائر قبل االستقالل

وىي الفترة  1962إلى  1830عرؼ القضاء اإلداري في الجزائر تطورا منذ عاـ 
عموما نفس التطور الذي ىو التي امتد فييا وجود االستعمار الفرنسي لمدولة الجزائريػػة، و 

                                                           
 راسة تطبيقية( الجزء األوؿ، المستشار، نويري عبد العزيز، المنازعة اإلدارية في الجزائر، تطورىا وخصائصيا )د    
  ، مجالس: باتنة، عنابة، أـ البواقي، تبسة وقالمة )مزيدة ومنقحو(ة تباعا، عمى قضا 2005محاضرة ألقيت سنة    
 .22ص  2006لسنة  08مجمة مجمس الدولة العدد ب مقاؿ   
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قضائية الخاصة بالمنازعات عاشو القضاء اإلداري الفرنسي، وىذا مف حيث اليياكؿ ال
ولقد استغرؽ تنظيـ القضاء  ض الفروؽ الطفيفة بيف القضائييف.، مع بع   اإلدارية

اإلداري في الجزائر وقتا طويبل نظرا لمخاصية التي تميزت بيا العدالة الجزائرية ككؿ، 
عادات قضاء المظالـ( واألعراؼ المحمية وال)والتي ارتكزت عمى قواعد الشريعة اإلسبلمية

   والتقاليد الشعبية والتي تعتمد أساسا عمى الطابع الديني والعرفي.
وبالتالي فإف القضاء  

 في نشأتو وتكوينو وأسسو المختمفة بمرحمتيف أساسيتيف ىما: اإلداري الجزائري، مر
التي عرفت بمرحمة الخمط بيف السمطات اإلدارية والسمطات  المرحمة األولى: -1

(، فمقد حاولت السمطات الفرنسية أف 1844مت ىذه المرحمة إلى سنة القضائية )وقد دا
تضع خبلليا ىيئات قضائية وظيفتيا الفصؿ والنظر في المنازعات اإلدارية، وأوؿ ىيكؿ 

، وكانت لجنة الحكومة أو المجنة 1834قضائي تـ وضعو ىو مجمس اإلدارة سنة 
صصة في حػػؿ المنازعػات اإلداريػػة حسػػب اإلداريػػة الممكيػػة ىػػي الجية القضائيػػة المتخ
، ونتيجػػة لفشػػؿ وعجػػز 1831ديسمبػػر  01مػػا نػص عميػػو األمػػر الممكي المؤرخ في 

أمر  لجنػػة الحكومػػة في الفصػؿ في المنازعات اإلدارية، أسس مجمس اإلدارة بموجب
ر أف ىذا التنظيـ لـ ، غي   حدد تشكيمو واختصاصو الذي 1834يوليو  22ممكي بتاريخ 

يؤخذ بو وحؿ محمو ىيئة قضائية أخرى سميت "بمجمس المنازعات" ألنو أظير تفوؽ 
وكونو ىيئة قضائية شبو منفصمة عف اإلدارة     الطابع اإلداري عمى الطابػػع القضائػػي

كي يرث المنازعات التي  1845أبريؿ  15أسس ىذا المجمس بواسطة األمر الممكي في 
 حة لمجمس اإلدارة ويختمؼ عنو مف حيث االختصاص والتشكيؿ.كانت ممنو 

                                                           
 إلداري، ديواف المطبوعات الجامعيةاألستاذ خموفي رشيد، قانوف المنازعات اإلدارية ، تنظيـ واختصاص القضاء ا    
 .64ص  ،2005الطبعة الثانية لسنة  ،   
        -Claude Collot, les institutions de l’Algérie durant la période coloniale,     -     paris. 

C.N.R.S Alger. O.P.U. 1987,p   . 
 اختصاصو فيما يمي: 1834س أغسط 10مف األمر الممكي المؤرخ في  54وحددت المادة     

 شرطة العبادة أو التعبد. -جػ           التعريفات الجمركية.  -ب      في ميداف الميزانية.  - أ
باف يصرح "أف ىذا المجمس المتشكؿ مف موظفيف ساميف، رؤساء مرافؽ إدارية يكتسي  موميمما سمح لؤلستاذ     

       Momy(R) étude comparée des -  : أنظر في ذلك .واحد بالنسبة لممتقاضيف صفة الخصـ والحكـ في آف
conseils préfectures en France et en Algérie,thèse,     Alger,p20 
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بعد سنتيف مف إنشاءه، أي     غير أف مجمس المنازعات لـ يعمر طويبل وتـ حمو
ويعود ىذا الحؿ لعدـ تطابؽ تنظيمو مع التقسيـ الجديد اإلقميمي المقرر  1847في سنة 

أسس بموجبػػو ثبلث ، والذي 1847سبتمبر  01بمقتضى األمر الممكي المؤرخ في 
 مقاطعػػات )واليات( في كػػؿ مف الجزائر، ووىراف وقسنطينة.

لكي تقـو بورثة المنازعات  1848ولقد أنشأت ىذه المجالس في الجزائر سنة 
اإلدارية وخبلؿ ىذه المرحمة تـ تأسيس قضاء إداري منفصؿ عف اإلدارة أي تأسيس 

 .1950المحافظات والتي دامت إلى سنة ىيئات قضائية إدارية جديدة تمثمت في مجالس 
فيي مرحمة متميزة عف المرحمة األولى، وسميت بمرحمة تأسيس المرحمة الثانية:  -(2

ثـ  1849قضاء إداري مستقؿ عف اإلدارة، خاصة بعد ما تأسست المجالس الوالئية سنة 
 .1953المحاكـ اإلدارية في 

 09المؤرخ في     ي الجزائر بموجب القرارتـ إحداثيا ف :أما بالنسبة لممجالس الوالئية-
كي ترث المنازعات التي منحت إلى مجمس اإلدارة ثـ مجمس المنازعات  1848ديسمبر 

 وكانت المجالس الوالئية )المحافظات( تتمتع بصبلحيات مزدوجة:
باعتبارىا ىيئة قضائية مف الدرجة األولى يتـ استئناؼ  الصالحيات القضائية: -أ

 ـ مجمس الدولة في فرنسا.أحكاميا أما
حيث تتمتع بنفس الصبلحيات اإلدارية المخولة لنظيرتيا في  الصالحيات اإلدارية: -ب

 فرنسا مع بعض الفروؽ الطفيفة بينيما.
تحولت  1953أما بالنسبة لممحاكـ اإلدارية: نتيجة اإلصبلح القضائي في فرنسا سنة -

حيث طبؽ اإلصبلح في الجزائر     داريةمجالس الواليات الثبلث بالجزائر إلى محاكـ إ
حيث تضمف  1953سبتمبر  30المؤرخ في  1953لسنة  934بمقتضى المرسـو رقـ 

                                                           
   ؿ مجمس المنازعات يعود إلى أنو أظير وظيفة قضائية حولقد برر األستاذ "بونتاف" في ىذا الصدد "أف أسباب     
  ة المجمس ألعماؿ اإلدارة االستعمارية وتجاوزاتيا وتعسفيا مع الجزائرييف، يعني أف جديدة ومحكمة تكمف في مراقب  
    نياية مجمس المنازعات أصبحت منتظرة فقامت بذلؾ السمطات اإلدارية االستعمارية بيدـ ىذا التنظيـ  وعوض   
 :                 ظرأن.مجمس المنازعات ىو اآلخر بمجالس المحافظات أو ما يعرؼ بمجالس الواليات   

- Bontems (c), les origines de la Justice administrative en Algérie, R.A,      p     
 .13ص  األستاذ محيو أحمد: المنازعات اإلدارية مرجع سابؽ    
 .177ص  .د. مسعود شييوب: المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ، الجزء الثاني، مرجع سابؽ    
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النظاـ القانوني األساسي لممحاكـ اإلدارية في الجزائر وقواعد تنظيميا وسيرىا ومجاؿ 
 اختصاصاتيا.

 الفـــرع الثــــاني
 ي ظل الوحدة القضائيةالقضاء االداري في الجزائر بعد االستقالل ف

لقد كاف مف الطبيعي أف تتساءؿ الجزائر بعد استرجاع السيادة الوطنية حوؿ 
مصير العدالة اإلدارية وحوؿ المكانة  التي سوؼ يحتميا القضاء اإلداري بصفة خاصة 
ضمف أحد النظاميف القضائييف العالمييف المشيوريف ومف المعروؼ أف عممية االختيار 

ما عمى نظاـ الوحدة القضائية الذي تطبقو الدوؿ األنجمو سكسونية كأصؿ تقع مبدئيا إ
عاـ، أو أف تأخذ بنظاـ االزدواجية الذي تطبقو فرنسا بعدما كانت تفرضو عمييا خبلؿ 

 تواجدىا بالجزائر.
عمى الدولة الجزائرية أف تتخذ خطوات  1962وقد حتمت عممية االختيار في ما بعد 

مع نظاـ يتوافؽ مع مقومات ومعطيات القضاء، لذلؾ نتساءؿ  منتظمة مف أجؿ التكيؼ
عف مدى تكيؼ الجزائر مع ىذا التطور؟ وما ىي وضعية القضاء اإلداري في ظؿ  ،ىنا

 ىذا التطور؟ 
، فبعد أف 1965إلى  1962ىي الفترة الممتدة ما بيف : المرحمة االنتقالية-أوال

أحدىما إما تطبيؽ     ختار بيف أمريف،حصمت الجزائر عمى االستقبلؿ، كاف عمييا أف ت
وتستثني منو كؿ ما ىو مجحؼ استعماري، وثانييما أف تقـو بخمؽ  القانوف الفرنسي

وابتكار قواعد ومبادئ جديدة في الجانب القانوني والقضائي، ولكف الحالة المزرية التي 
فقط،  مف أجؿ  كانت أماميا الجزائر حتمت عمييا أف تطبؽ النظاـ الفرنسي لفترة قصيرة

مؿء الفراغ القانوني الذي تركو القضاة الفرنسيوف بعد أف تركوا مناصبيـ األمر الذي 
انعكس عمى نشاط القضاء اإلداري، وبصفة خاصة المحاكـ اإلدارية الثبلث، وكما قمنا 

 أف ىذا االنعكاس قد  مس الكثير مف المسائؿ منيا:
لذا قاـ المجمس الوطني التأسيسي  ارية،عمى الييئات القضائية اإلد ضرورة اإلبقاء -1

ببقاء  الذي سمح  1962 ديسمبر 31المؤرخ في 157-62بالمصادقة عمى القانوف رقـ 
    الييئات اإلدارية القائمة في الجزائر قبؿ ىذا التاريخ.

                                                           
 .25د. عمار بوضياؼ، القضاء اإلداري في الجزائر بيف نظاـ الوحدة واالزدواجية، مرجع سابؽ، ص    
 .66د. محمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ، ص    
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شطب كافة القضايا اإلدارية القائمة أماـ القضاء اإلداري الفرنسي )مجمس الدولة(  -2
أغسطس  28ولة الجزائرية بموجب االتفاؽ المبـر بيف الطرفيف بتاريخ والمتعمقة بالد

كما أصبحت  1962سبتمبر  07بتاريخ  1962لسنة  515بمقتضى المرسـو رقـ  1962
 157األحكاـ تصدر باسـ الشعب الجزائري بدال باسـ الشعب الفرنسي وفقا لممرسـو رقـ 

 10/06/1962بتاريخ  1962لسنة 
دارية في القضاء العادي، إذ لـ يعد مجمس الدولة الفرنسي إدماج المحاكـ اإل  -3

مختصا، كمحكمة استئناؼ لؤلحكاـ الصادرة مف المحاكـ اإلدارية الثبلث كما لـ يعد 
مختصا أيضا بالطعف أمامو باإللغاء في القرارات والمراسيـ التنظيمية الصادرة مف 

    مس األعمى في ىذا المجاؿالسمطة الجزائرية ومف ثـ كاف مف الضروري إنشاء المج
المتضمف إنشاء  1963يونيو  18بتاريخ  1963لسنة  218وعميو صدر القانوف رقـ 

بالنسبة لمقضاء العادي واإلداري، وتـ ذلؾ بواسطة  المجمس األعمى في الجزائر كمحكمة
    الغرفة اإلدارية الموجودة بالمجمس األعمى باعتبارىا كجية نقض في القضايا اإلدارية.

يونيو  10لقد كاف لؤلمر الصادر بتاريخ : 1965مرحمة اإلصالح القضائي لسنة  -ثانيا
مستوى اليياكؿ واإلجراءات وعمى  عمى ثر في دخوؿ الببلد مرحمة التغييربالغ األ 1965

مستوى النظاـ القانوني والقضائي عامة بغية الخروج مف المرحمة االنتقالية التي أعقبت 
الفراغ القانوني والييكمي الناتج عنو، حيث كاف مجمس الدولة ومحكمة االستقبلؿ ولسد 

النقض الموجودتيف في باريس تمثبلف درجة قضائية عميا لمبت في األحكاـ والقرارات 
الصادرة عف المحاكـ والمجالس الموجودة في الجزائر واكتمؿ اإلصبلح القضائي في 

الذي أسس  1965نوفمبر  16اريخ بت 1965لسنة  278بمقتضى األمر رقـ  1965سنة 
     المجالس القضائية والمحاكـ.

رغبتيا في إقامة السمطة القضائية ومف خبلؿ ىذا يتضح لنا أف الجزائر أظيرت 
مة القضائية، وأف الجديدة مرة ثانية وبعد مرحمة انتقالية مف أجؿ إحداث إعادة الييك

بلء نية السمطة الجزائرية في التمسؾ المزدوج المعموؿ بو تغيرليتضح بج النظاـ القضائي
بالقضاء الموحد، عمى اعتبار أف نظاـ االزدواجية يشكؿ صورة مف صور النظاـ 

                                                           
 .35، ديواف المطبوعات الجامعية، ص1999حسف مصطفى حسيف، القضاء اإلداري الجزائري طبعة سنة     
 وما بعدىا.  52، ص2000د. عمار عوابدي، دروس في القانوف اإلداري، ديواف المطبوعات الجامعية ،طبعة    )
 .64ص  مرجع سابؽ، قانوف المنازعات االدارية، تنظيـ واختصاص القضاء االداري، ،االستاذ خموفي رشيد     
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الفرنسي وبعد أف قطعت الجزائرعيدا قاطعًا لعدـ األخذ بو والتخمص منو، خاصة ما ىو 
     راعي فييا ظروؼ المجتمع الجزائري.مجحؼ واستعماري وبالتالي خمؽ قواعد جديدة ت

قاـ المشرع الجزائري  نشأة المجالس القضائية: -القضائيمن االصالح  الفترة األولى 
المتضمف التنظيـ  1965نوفمبر  16المؤرخ في  1965لسنة  278بمقتضى األمر رقـ 

قسنطينة وأحدثت المادة  و بالجزائر ووىراف    القضائي بإلغاء المحاكـ اإلدارية الثبلث
وبذلؾ يكوف قد وضع حدا لبلزدواجية في     مجمسا قضائيا األولى منو خمسة عشر

كما  -مجاؿ المنازعات التي عرفيا النظاـ القضائي الجزائري عمى المستوى القاعدي
حيث نصت المادة الخامسة منو عمى نقؿ اختصاص المحاكـ اإلدارية -سبؽ أف رأينا

اكـ االستئناؼ )المجالس التي كانت موجودة قبؿ االستقبلؿ إلى الغرؼ اإلدارية لدى مح
القضائية( وكاف تواجد الغرؼ  في بداية األمر يقتصر فقط عمى ثبلث مناطؽ، الجزائر 
بالنسبة لموسط، وىراف بالنسبة لمغرب، وقسنطينة بالنسبة لمشرؽ، وأسندت إلى ىذه 
الغرؼ ميمة الفصؿ في النزاعات اإلدارية أساسا فكانت صاحبة الوالية العامة، ويكوف 

 ستئناؼ أماـ الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى.اال
عمى مستوى المجالس  ارتفاع عدد الغرف اإلدارية -الفترة الثانية من االصالح

بيدؼ تقريب العدالة مف المتقاضيف وبالنظر لممساوئ المترتبة عمى تطبيؽ  القضائية:
ؿ القضائية عمى وبعد أف تعززت اليياك -الجزائر وىراف وقسنطينة  -نظاـ الغرؼ الثبلث

عدد معتبر مف القضاة والمستشاريف تدخؿ المشرع مرة أخرى لتعديؿ المادة السابعة مف 
حيث وسع  1986يناير  28المؤرخ في  01-86وذلؾ بموجب القانوف رقـ  )ؽ،إ،ـ(

 الغرؼ اإلدارية إلى مجالس قضائية أخرى.
ف ثبلث إلى عشريف غرفة عدد الغرؼ اإلدارية م -المذكور أعبله -وقد رفع المرسـو    

 موزعة عمى عشريف مجمس قضائي، ليبقي أحد عشرة مجمسا بدوف غرفة إدارية.
                                                           

 عف السبب الذي دفع الدولة  1998مارس  22 لقد أفصح السيد وزير العدؿ أماـ أعضاء مجمس األمة يـو األحد    
     ... وتبعًا لذلؾ احتفظت الجزائر بنظاـ المحاكـ االدارية الذي كاف :"الجزائرية الى الغاء المحاكـ االدارية بقولو   
      تـ الغاء  الذي تبنى مبدأ وحدة الجيات القضائية، وتبعًا لذلؾ 278-65قبؿ ذلؾ، وبعد صدور األمر سائدًا    
           المحاكـ االدارية إلعتبارات موضوعية منيا عمى الخصوص نقص اليياكؿ واالطارات المتخصصة..."    
 .04صفحة  02الرسمية لمداوالت مجمس االمة السنة االولى، الدورة العادية العدد  انظرالجريدة    
     شمؼ، المدية، مستغانـ، وىراف، ورقمة، سعيدة، ىذه المجالس ىي: الجزائر، عنابة، باتنة، بشار، قسنطينة، ال    

 سطيؼ، تيارت، تيزي وزو، و تممساف.     
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بالفصؿ ابتدائيا بحكـ قابؿ لبلستئناؼ أماـ  "الغرفة االدرية "تختص المجالس القضائية   
في جميع القضايا التي تكوف الدولة أو إحدى  –اإلدارية الغرفة–    المجمس األعمى

 إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري طرفًا فييا أو إحدى البمديات أو الواليات
 التمييز بين الغرف اإلدارية المحمية والغرف -الفترة الثالثة من اإلصالح القضائي

وما أرساه مف مبادئ جديدة، بالموازاة  1989بعد المصادقة عمى دستور فبراير  :الجيوية
مرة أخرى، وتحديد نص المادة السابعة، وذلؾ بموجب  ،ـ()ؽ،إمع ذلؾ مست يد المشرع 

ولقد صدر ىذا التنظيـ بموجب  1990أغسطس  18المؤرخ في  -  90 القانوف رقـ
فحدد االختصاص اإلقميمي وىكذا  1990ديسمبر 22المؤرخ في-    90المرسـو رقـ

عة تمييزا بيف بمناسبة إعادة توزيع االختصاص في المواد اإلدارية أقامت المادة الساب
غرؼ إدارية  -إليو أعبله المشار -1990لسنة  23رقـ  نوعيف مف الغرؼ وفقا لمقانوف

ىذه الغرؼ بالمجمس  جيوية وغرؼ إدارية محمية حيث يتحدد اختصاص كؿ غرفة مف
ىذا االختصاص" توزيع االختصاص بيف  ويسمى    عمى مستواه القضائي الذي توجد

 غرؼ اإلدارية الجيوية والمحمية.الغرؼ اإلدارية " ومنيا ال
أف المشرع جسد أكثر مبدأ تقريب القضاء مف  1990يبدو مف إصبلح سنة 

غرفة  31المتقاضيف خاصة وأنو وسع مف نطاؽ الغرؼ اإلدارية إلى أف وصمت إلى 
مجمسا قضائيا ىذا مف جية ومف جية أخرى أنو أحدث تغييرا عمى  31عمى مستوى 

بيدؼ التيسير عمى المتقاضيف حيث نقؿ بعض  مستوى االختصاص النوعي
االختصاصات التي كاف ينظر فييا أماـ المحكمة العميا إلى الغرؼ اإلدارية الجيوية 

 ورقمة. لكؿ مف الجزائر ووىراف وقسنطينة وبشار و
 تتولى الغرؼ اإلدارية الجيوية الخمس النظر في: أ. اختصاص الغرفة الجيوية: 

 القرارات الصادرة عف الواليات. الطعوف بالبطبلف في  -
 الطعوف الخاصة بتفسير ىذه القرارات والطعوف الخاصة بمدى  مشروعيتيا. -

 )الغرؼ اإلدارية المحمية( تنظر في: ب. اختصاص المجالس القضائية: 

                                                           
 مؤكدًا الى" أف الجزائر  171مرجع سابؽ ص ،الجزء االوؿ ،النظرية العامة لممنازعات االدارية ،د. عوابدي عمار    
   ة والواقعية، حيث أنشأت الجزائر نظاـ الغرفة تبنت نظاـ وحدة القضاء والقانوف ولكف بنوع مف المرونة والمنطقي   
 المحكمة العميا اآلف... "" االدارية عمى مستوى كؿ مف المجالس القضائية و المجمس االعمى    
 .186د. مسعود شييوب المبادئ العامة لممنازعات االدارية، الجزء الثاني ، المرجع السابؽ ص     
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الطعوف بالبطبلف في القرارات الصادرة عف رؤساء المجالس الشعبية وعف المؤسسات  -
 ة اإلدارية. العمومية ذات الصبغ

 الطعوف الخاصة بتفسير ىذه القرارات والطعوف الخاصة بمدى شرعيتيا. -
المنازعات المتعمقة بالمسؤولية المدنية لمدولة والوالية والبمدية والمؤسسات العمومية  -

ذات الصبغة اإلدارية والرامية لمتعويض وبالتالي فالغرؼ اإلدارية المحمية ىي قاض 
مجاؿ المنازعات اإلدارية "اإللغاء والتعويض" في مواجية الغرؼ  الوالية العامة في

 الجيوية وغرؼ المحكمة العميا.
تعتبر المحكمة العميا في المواد المدنية ىي محكمة نقض، غير : المحكمة العميا -ثالثا

أف ىذه الوظيفة في المواد اإلدارية تتقمص إلى حاالت ضيقة جدا تكاد تشكؿ استثناء مف 
الرئيسية كمحكمة استئناؼ أساسا، إذ تستأنؼ جميع قرارات الغرؼ اإلدارية  وظيفتيا

والجيوية أماـ الغرفة اإلدارية لدى المحكمة العميا وتعتبر في حاالت محددة محكمة أوؿ 
الغرفة اإلدارية لدى المحكمة ، ايا معينة مف المنازعات اإلداريةوآخر درجة بالنسبة لقض

يا وتسييرىا لنفس القواعد التي تخضع ليا باقي الغرؼ العميا تخضع مف حيث تنظيم
عمى ىذا المستوى كما أف المحكمة العميا ال تختمؼ عف النظاـ الذي يعرؼ في المجالس 
القضائية ذلؾ ألف المحكمة العميا ىي أوؿ ىيئة قضائية أنشأت بعد االستقبلؿ في ظؿ 

 1963 يونيو 18صادر في ال 1963لسنة  218القضاء المؤقت حيث أنشأ القانوف رقـ 
ونص في مذكرتو اإليضاحية عمى أف ىذا المجمس (المحكمة العميا)المجمس األعمى

 22يجمع بيف اختصاصات محكمة النقض ومجمس الدولة وقد حؿ محمو القانوف رقـ 
ثـ  1976وقد نص عمييا الدستور لسنة     1989ديسمبر  12المؤرخ في  1989لسنة 

اكتفى بالنص عمى المجمس األعمى  1963دستورسنة  غير أف 1989دستور سنة 
السابؽ اإلشارة  –1963 لسنة 218كما حدد القانوف رقـ     . لمقضاء دوف المحكمة العميا

عمى أنو الييئة المقومة ألعماؿ الييئات (،المحكمة العميا)عمى دورالمجمس االعمى –إليو
    .يو الدساتير الجزائريةالقضائية والموحدة لبلجتياد وىو الشيء الذي أكدت عم

                                                           

 .1989ديسمبر  13بتاريخ  53الصادر بالجريدة الرسمية عدد     
 .196، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص ،د. مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية    
، حيث نصت 13، السنة 94عدد 1976نوفمبر  24بػ )ج، ر( بتاريخ  المنشور 1976مف دستور  177المادة     

محكمة العميا" في جميع مجاالت القانوف، الييئة...)=( في ىذا الصدد عمى ما يمي: "يشكؿ المجمس األعمى" ال
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ويمكف القوؿ أف المحكمة العميا تشكؿ نظاما لمقضاء الموحد باعتبارىا ىيئة مدنية 
كقاضي نقض وتتمتع في ذات الوقت بصبلحيات ىيئات القضاء اإلداري، فالمحكمة 
د العميا تعد ىيئة واحدة تنظر في كافة المنازعات العادية واإلدارية مما يقرر ويؤكد التوحي

وتمارس الغرفة اإلدارية  القضائية ومنيا المحكمة العميا. عمى مستوى الييئات    القضائي
لدى المحكمة العميا عدة اختصاصات بالفصؿ في المنازعات اإلدارية باعتبارىا قاضي 

 ي استئناؼ ومف جية أخرى قاض نقضوكقاض    أوؿ وآخر درجة
 الثـــرع الثــالف

 ر في ظل االزدواجية القضائيةالقضاء اإلداري في الجزائ
يبلحظ أف االختبلؼ الفقيي في موضوع تكييؼ النظاـ القضائي اإلداري في 

فذىب  -1996إلى  1963ما بيف  -الجزائر عند محاولة تحديد طبيعتو، خاصة المرحمة 
البعض إلى القوؿ أنو نظاـ موحد، بينما ذىب البعض اآلخر إلى أنو نظاـ موحد لكنو 

، وأف ىذه المرونة تتصؼ بطابع خاص وبالتالي فإنو نظاـ يتميز    نةذو طبيعة مر 
بالوحدة القضائية واالزدواجية وىو ما يسمى باالزدواجية القضائية في وحدة السمطة 

الذي جاء بتنظيـ  1996، وبالتالي فإف ىذا االختبلؼ قد حسمو دستور سنة    القضائية
عمى أف مجمس الدولة والييئات  152المادة  لممنظومة اإلدارية فأشارت    قضائي جديد

القضائية اإلدارية األخرى كيـر قضائي وبجانبو ىـر قضائي عادي، ليذا فإف ىذه المادة 
    تسوقنا إلى القوؿ أف ىذا نظاـ ازدواجي قضائي بصفة واضحة مف حيث الييكمة.

 عديدة ومنيا: ومما ال شؾ فيو أف وراء األخذ بنظاـ االزدواجية في الجزائر أسباب 
                                                                                                                                                                             

)=(... المقومة ألعماؿ المجالس القضائية والمحاكـ، ويضمف المجمس األعمى توحيد االجتياد في العمؿ القضائي 
 (.1323منو، ص 177في جميع أنحاء الببلد ويسير عمى احتراـ القانوف" )المادة 

 .169مة لممنازعات اإلدارية ، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ ص د. عوابدي عمار، النظرية العا    
د. عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية،دراسة مدعمة باالجتيادات القضائية لممحكمة العميا ومجمس      

 2013ولى الدولة ومحكمة التنازع القسـ األوؿ"اإلطار النظري لممنازعات اإلدارية"جسور لمنشر والتوزيع، الطبعة األ
 .1989ديسمبر  22المؤرخ في  22-89بخصوص صبلحيات المحكمة العميا آنذاؾ القانوف رقـ أنظر أيضا 54ص
 .54د. عوابدي عمار، دروس في القانوف اإلداري، مرجع سابؽ، ص    
 . 166األستاذ: خموفي رشيد، قانوف المنازعات اإلدارية، تنظيـ واختصاص، مرجع سابؽ ص    
    عمى ما يمي: "...يؤسس  76المنشور ب)ج، ر( العدد  1996مف الدستور الحالي لسنة  152مادة تنص ال     
 .29مجمس الدولة كييئة مقومة  ألعماؿ الجيات القضائية اإلدارية ... " مرجع سابؽ ص 

 .166، صاألستاذ: خموفي رشيد، قانوف المنازعات اإلدارية، تنظيـ واختصاص القضاء اإلداري، مرجع سابؽ    
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بمدية  1541اتسع عدد رفع الدعاوى ضد البمديات وعددىا  لمنازعات اإلدارية: تزايد ا -أ
والية والوزارات والييئات اإلدارية المستقمة، مما كاف لو أثر كبير في رفع  48و الواليات 

 الدعاوى ضد ىذه الييئات في إزالة الخوؼ منيا.
والواقع أنو منذ االستقبلؿ  نازعات اإلدارية:عدم تحكم القاضي العادي في الم -ب

أدخمت الجزائر الكثير مف التعديبلت بغرض تحقيؽ دولة القانوف مف أجؿ صيانة حقوؽ 
وحريات المواطف ومصمحة الدولة العامة نتيجة لمزاولة النشاط اإلداري واحتكاؾ ىذا 

ية جديدة، كاف ليا لتعديبلت إنشاء أجيزة قضائاالنشاط بحقوؽ المواطف. ومف بيف ىذه 
انعكاس كبير وواضح عمى مستوى المجاؿ القضائي الذي يمثؿ جياز الرقابة عمى 
تصرفاتيا التي تجرييا مع األشخاص الطبيعية والمعنوية والتي ليا مركز قانوني في 

 يا القانوني في ظؿ االزدواجية ؟ ففيما تتمثؿ ىذه األجيزة وما ىو نظام    الدولة
 سنحاوؿ بعوف اهلل تفصيمو عمى النحو التالي:  وعميو          

 المطمب الثاني                                  
 تكوين القضاء اإلداري الجزائري

بعد أف استعرضنا في المطمب األوؿ لمختمؼ المراحؿ والتطورات التي مربيا النظاـ 
سوؼ نتطرؽ في  ،1996القضائي اإلداري في الجزائر ما قبؿ وبعد االستقبلؿ حتى سنة

ىذا المطمب لييكؿ النظاـ القضائي في ظؿ نظاـ االزدواجية إذ يتكوف القضاء اإلداري 
وعميو سوؼ نتناوؿ بالدراسة كؿ عمى حدة . الجزائري مف مجمس الدولة والمحاكـ اإلدارية

 في فرع مستقؿ عمى النحو التالي:
 المحاكـ اإلدارية الفرع األول:
 دولةمجمس ال الفرع الثاني:

                                    
 
 
 
 

                                                           
 .35د. حسف مصطفى حسيف، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
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 الفـــرع األول                                   
 ةـــــــاكم اإلداريــــــــالمح

تعتبر المحاكـ اإلدارية قاعدة اليـر القضائي اإلداري وتستمد روحيا القانوني مف 
، غيرأف    اكـ اإلداريةوالمتعمؽ بالمح 1938مايو 30المؤرخ في  02-98القانوف رقـ

لـ ينص صراحة عمييا إال مف خبلؿ اإلشارة في المادة  1996الدستور الحالي لسنة 
وتتوزع     إلى الييئات القضائية اإلدارية التي ُيقـو مجمس الدولة أعماليا 2الفقرة 152

ت ىذه المحاكـ عمى كامؿ التراب الوطني ولحؿ محؿ الغرؼ اإلدارية وبيذه المثابة خول
المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية عمى استمرار الغرؼ  02-98مف القانوف رقـ  08المادة 

بالنظر في القضايا التي تعود إلى المحاكـ  -بصفة انتقالية -اإلدارية لممجالس القضائية
 اإلدارية حتى يتـ تنصيب ىذه األخيرة.

ؿ االزدواجية وتقتضي دراسة النظاـ القانوني لممحاكـ اإلدارية في الجزائر في ظ
اإلشارة إلى المبادئ واألسس العامة التي ترتكز عمييا وىي نظاميا القانوني والتعرؼ 

 ديد اختصاصيا عمى النحو التالي: عمى أعضائيا والتعرض لتشكيميا وتح
صدر المرسـو التنفيذي رقـ  02-98تطبيقا لمقانوف رقـ  :تنظيم المحاكم اإلدارية -أوال
المؤرخ  195-11رقـ    وكذا المرسـو التنفيذي 1998نوفمبر  14المؤرخ في  98-356
 02-98المعدؿ لو الذي يحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ القانوف رقـ  2011مايو22في 

أنو عممية تحدد اليياكؿ والييئات  والمقصود "بالتنظيـ" المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية.
المحاكـ اإلدارية مسألة  ظيـتنعممية  وتعتبر    الداخمية وفئات العامميف بيا...الخ

 نتعرؼ مف خبلليا عمى عدد ىذه المحاكـ أوال، ثـ نتناوؿ تشكيميا ثانيا فيما يمي:

                                                           
 و المتعمؽ  بالمحاكـ االدارية و المنشور  1998مايو 30المؤرخ في 02-98تنص المادة األولى مف القانوف رقـ     

   رية كجيات في ىذا الصدد عمى ما يمي: " تنشأ محاكـ ادا 37السنة 37عدد 1998يونيو  01ر( بتاريخ ،بػ)ج    
 منو. 7قضائية لمقانوف العاـ في المادة االدارية " ص     
 "... يؤسس مجمس  :في ىذا الصدد عمى ما يمي 1996( مف الدستور الحالي لسنة 02) فقرة  152تنص المادة     

 29مرجع سابؽ صالدولة كييئة مقومة ألعماؿ الجيات القضائية االدارية ... "     
  02-98المحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ القانوف رقـ  1998نوفمبر 14المؤرخ في  356-98تنفيذي رقـ المرسـو ال    
     195-11و المعدؿ بالمرسـو التنفيذي رقـ 1998نوفمبر 15المؤرخة في  85عدد (ج، ر)بػ المرسـو الصادر   
 .  2011مايو  22المؤرخة في  29الصادر بػ)ج، ر( عدد  2011مايو 22المؤرخ في    
 .92د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات االدارية، الجزء االوؿ. مرجع سابؽ ص     
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عدد المحاكـ اإلدارية  356-98مف المرسـو التنفيذي رقـ  02حددت المادة  . عددىا:1
عمى كامؿ التراب  أتنش" الوطنيمحكمة إدارية موزعة عمى مستوى التراب  31بػ 

محكمة إدارية كجيات قضائية لمقانوف العاـ في المادة  ي إحدى وثبلثوفالوطن
أف وضع المحاكـ اإلدارية  -نفس المرسـو أعبله -مف 04كما أضافت المادة اإلدارية."

الممكف أف يرتفع  فمف    الضرورية لسيرىا طتوافر الشرو سيتـ بصفة تدريجية عند 
ي عدد المنازعات اإلدارية المعروضة أعدادىا عند الضرورة، إذ لـ تستطيع أف تغط

منو  02قضى في المادة  –والمشار إلي –195 -11أماميا، وبالفعؿ فإف المرسـو رقـ
محكمة عبر كامؿ  إلى ثمانية وأربعوف برفع عدد المحاكـ اإلدارية مف واحد وثبلثوف

 التراب الوطني.
 :يةتشكيمة المحاكم اإلدار  -2
اإلدارية مف: رئيس المحكمة، محافظ الدولة  تتكوف المحاكـالمحتوى البشري:  - أ

، والساري    خاضعيف لمقانوف األساسي لمقضاء جميعا وىـومساعديو، المستشاريف 
عمى جميع الييئات القضائية القائمة بالقضاء العادي والقضاء اإلداري وأعضاء 

 المحكمة اإلدارية ىـ عمى النحو التالي: 
وال المرسـو التنفيذي رقـ  02-98ص القانوف رقـ لـ ينرئيس المحكمة اإلدارية:  -1
عمى شروط واجراءات خاصة لتعيينو ولما كاف قاضيا فإف األمر يقتضي  98-356

مف الدستور الحالي لسنة  85تعينو بموجب مرسـو رئاسي تطبيقا ألحكاـ المادة 
مح لو مما يس –فإف النصيف السابقيف لـ يتطرقا إليو  -أما عف اختصاصاتو ،    1996

والقياـ  ،الغرفة و األقساـ، إضافًة إلى مساىماتو القضائية برئاسة التشكيمة القضائية
كما ىو الحاؿ لرئيس ، عمى المحكمة اإلدارية   بأعماؿ التسيير واإلشراؼ القضائي

ويقوـ بالتنسيؽ بيف القضاة والسير عمى انضباطيـ  المحكمة في القضاء العادي
ي تثيرىا مسألة تطبيؽ المادة العاشرة والمادة الحادية عشر والفصؿ في اإلشكاالت الت

                                                           
  .219االستاذ خموفي رشيد،  قانوف المنازعات االدارية، مرجع سابؽ ص     
  2005 : د. محمد الصغير بعمي، المحاكـ االدارية، دار العمـو لمنشر و التوزيع بدوف طبعة سنةانظر بالتفصيل    
 و ما بعدىا. االستاذ  95و ما بعدىا. د. عمار بوضياؼ، القضاء االداري في الجزائر مرجع سابؽ ص  36ص    
 و ما بعدىا.  209رشيد خموفي، قانو المنازعات االدارية، مرجع سابؽ ص    
       المنشور بػ يتضمف القانوف االساسي لمقضاء  2004سبتمبر 06المؤرخ في  11-04القانوف العضوي رقـ     
  و ما بعدىا.13ص  41السنة  57عدد  2004سبتمبر  08)ج، ر( بتاريخ    



 

-     - 
 

بجانب ذلؾ يختص رئيس المحكمة اإلدارية بتعييف التشكيمة التي  .356-98مف مرسـو 
يؤوؿ إلييا الفصؿ في الدعوى بمجرد قيد عريضة افتتاح الدعوى بأمانة الضبط المادة 

الت المتعمقة بإيداع وجرد والفصؿ في اإلشكا .إ(،ـ،إ،ؽ)الفقرة األولى مف  844
إ( وتقرير باألوجو  ـ. إ..ؽ) 825المذكرات والمستندات بأمر غير قابؿ لمطعف المادة 

 إ.ـ.إ(  .ؽ) 847المادةمؤكد لمتحقيؽ في القضية عندما يتبيف لو مف العريضة أف حميا 
عمى أنو: "يتولى  02-98تنص المادة الخامسة مف قانوف رقـ :    محافظ الدولة -2

محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعديف "وىكذا فإف ىذا القانوف 
يخوؿ لمحافظ الدولة دور النيابة العامة كما أنو لـ يقـ بذكر كيفية وشروط تعينو عمى 

 الرغـ مف أنو قاضي يعيف بموجب مرسـو رئاسي.
ستشاريف الذيف تحتوي المحاكـ اإلدارية عمى مجموعة مف المالمستشارون:  -3

يتمتعوف بصفة القضاة ويقوموف بمياـ الفصؿ في القضايا المطروحة أماميـ كما لـ 
قارنة مع أحكاـ خاصة بتعيينيـ أو اختصاصاتيـ المتميزة بالم 02-98يبيف القانوف رقـ 

 مستشاري القضاء العادي.
ئية وأخرى تتشكؿ المحكمة اإلدارية مف ىيئات قضاالييئات القضائية واإلدارية:  -ب

 إدارية توجد بداخميا وىي كاآلتي:
 الييئات القضائية وتشمل:  -1
عمى ما يمي: "تنظـ المحاكـ  02-98مف قانوف  04تنص المادة الغرف واألقسام:  -أ

اإلدارية في شكؿ غرؼ ويمكف أف تقسـ الغرؼ إلى أقساـ يحدد عدد الغرؼ واألقساـ 
 عف طريؽ التنظيـ".

عدد الغرؼ واألقساـ  356-98ف المرسـو التنفيذي رقـ م 05كما حددت المادة 
إلى  01بصفة غير دقيقة حيث أشارت إلى الحد األقصى ليا ويتراوح عدد الغرؼ مف 

مف المرسـو التنفيذي رقـ  05كما أشارت المادة  04إلى  02، أما عدد األقساـ مف 03
عدد الغرؼ يكوف  تقضي بأف  تحديد 356-98المعدؿ لممرسـو التنفيذي رقـ  11-195

بموجب أمر مف رئيس المحكمة اإلدارية في إطار ممارسة ميامو حسب أىمية وحجـ 
 النشاط القضائي في حدود غرفتيف عمى األقؿ.

                                                           
       نظاـ محافظ الدولة في مجمس الدولة و المحاكـ االدارية، مجمة  (محافظ الدولة المساعد )بوصوؼ موسى     

  و ما بعدىا. 37ص  2003سنة  04مجمس الدولة ، العدد      
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في  02-98رقـ مف قانوف 05نظمت النيابة العامة في المادة  النيابة العامة: -ب
لعامة بمساعدة محافظي دولة "يتولى محافظ الدولة النيابة ا:النص العاـ والمجرد التالي

واألقساـ داخؿ المحكمة مساعديف" توضيح آخر حوؿ دورىـ أو توزيعيـ عمى الغرؼ 
  اإلدارية.

تتشكؿ مف ُكتاب الضبط وىي الييئة الغير : الييئات الغير قضائية )اإلدارية( -2
مف  القضائية الوحيدة عمى مستوى المحكمة اإلدارية، بحيث وكما نصت المادة السابعة

إف وزارة العدؿ ىي التي تتولى ميمة التسيير اإلداري والمالي ف 02-98قانوف رقـ 
مسألة تشكيؿ  356-98لممحاكـ اإلدارية كما نصت المادة السادسة مف مرسـو رقـ 

كتابة الضبط عمى أف لكؿ محكمة إدارية مصمحة لكتابة الضبط يتكفؿ بيا كاتب ضبط 
ظ الدولة ورئيس المحكمة ورقابة محاف ويساعده كتاب ضبط تحت سمطة يرئيس

ولكاتب الضبط ومساعديو السير عمى السير الحسف لمصمحة كتابة الضبط ، اإلدارية
 وكذا إمساؾ السجبلت الخاصة بالمحكمة اإلدارية وتحضير الجمسات.

 يخضعوفإضافة إلى ذلؾ  356-98كما جاء في نص المادة التاسعة مف المرسـو 
 الضبط بالجيات القضائية العادية.الساري عمى موظفي كتابات  األساسي نفسو لمقانوف

   يااختصاص -ثانيا
االختصاص القضائي لممحاكـ اإلدارية إلى اختصاص  ينقسـ :

 نوعي واختصاص إقميمي وذلؾ عمى النحو التالي:
ىو أىمية المحاكـ اإلدارية بالنظر في االختصاص النوعي لممحاكم اإلدارية:  -1

ددة ليا في إطارالنصوص القانونية وبالتحديد المسائؿ التي تكوف السمطات القضايا المح
طرفا فييا وكذا القضايا المحددة حسب  ؽ.إ.ـ.إ((مف 800 العمومية المذكورة في المادة

 1998مايو  30المؤرخ في 02-98ـ مقتضيات المادة األولى مف القانوف رق
عمى أنو " تنشأ  02-98 نوف رقـنصت المادة األولى مف القااالختصاص العام:  -أ

محاكـ إدارية كجيات قضائية لمقانوف العاـ في المادة اإلدارية وأكدت المادة الثانية مف 
 ا " تنشأ عبر كامؿ التراب الوطنينفس التوجو بنصي 356-98المرسـو التنفيذي رقـ 

إلدارية " محكمة إدارية كجيات قضائية لمقانوف العاـ في المادة ا (31)دى وثبلثوف اح
بتكييفو لممحاكـ  إ(،)ؽ.إ.ـ.مف  800وىو ما أعاد التأكيد عميو المشرع في المادة 

                                                           
 وما بعدىا، د. عمار بوضياؼ،  36د.محمد الصغير بعمي المحاكـ االدارية ،مرجع سابؽ. ص ذلك:انظر في       

 و ما بعدىا. 115القضاء االداري في الجزائر، مرجع سابؽ ص      
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اإلدارية عمى أنيا جيات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية، أي جميع المسائؿ التي 
العمومية ذات الصبغة طرفا  تكوف الدولة أو الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات

مف )ؽ.إ.ـ.إ( أيضا بالفصؿ في  801المحاكـ اإلدارية وفقا لممادة وتختص ، فييا
دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية لمقرارات 
ودعاوى القضاء الكامؿ، وكذا القضايا المخولة ليا بموجب نصوص خاصة حيث ورد 

 فصؿ في: نصيا كالتالي: "تختص المحاكـ اإلدارية كذلؾ بال
دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية  -1

  الوالية والمصالح غير الممركزة لمدولة عمى مستوى الوالية. - لمقرارات الصادرة عف:
 البمدية والمصالح اإلدارية األخرى لمبمدية. -                      
 العمومية المحمية ذات الصبغة اإلدارية. سساتالمؤ  -                      

 دعاوى القضاء الكامؿ -2
 .القضايا المخولة ليا بموجب نصوص خاصة -3

وبالتالي فالمحاكـ اإلدارية تنظر في كافة المنازعات اإلدارية ما عدا المسائؿ التي أحاؿ 
المعدؿ  01-98مف القانوف رقـ  09المشرع النظر فييا لمجمس الدولة طبقا لنص المادة 

 والمتمـ.  
طبقا لمفقرة الثانية مف المادة الثانية مف القانوف االختصاص االبتدائي والنيائي:  - ب

فإف أحكاـ المحاكـ اإلدارية قابمة لبلستئناؼ أماـ مجمس الدولة، ما لـ  02-98رقـ 
غير أف ىذه القاعدة ترد عمييا استثناءات محددة  ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ.

ؿ الحصر فيما يتعمؽ بالمنازعات االنتخابية المحمية )البمدية والوالئية( عمى سبي
المتعمؽ بنظاـ  ،2012يناير 12بتاريخ  01-12 موضوع القانوف العضوي رقـ

االنتخابات، حيث تصدر المحاكـ اإلدارية في ىذه الحالة قراراتيا بصفة نيائية 
ئـ االنتخابية أو رفض سواء تعمؽ األمر بالفصؿ في منازعات التسجيؿ بالقوا

 و قوائـ أعضاء مكاتب التصويتالترشيح أ
 االستثناءات الواردة عمى االختصاص النوعي لممحاكم اإلدارية:  -ج

سبؽ القوؿ أف المشرع قد حدد االختصاص النوعي لممحاكـ اإلدارية لمنظر في 
.إ(  ـ إ..)ؽ مف 800المنازعات التي تكوف فييا السمطات العمومية المذكورة في المادة 

 02-98رقـ طرفا فييا وتمؾ القضايا المحددة حسب محتوى المادة األولى مف قانوف 



 

-     - 
 

غير أف المشرع أخرج بعض المسائؿ مف اختصاص القضاء اإلداري، و اسند النظر 
 أو بمقتضى نصوص خاصة عمى النحو التالي:  (ـ.إ.)ؽفييا لمقضاء العادي إما بموجب

وىي طائفة منصوص ي قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية: . االستثناءات الواردة ف1
ـ.إ( والتي جاء نصيا كالتالي: " خبلفا ألحكاـ المادتيف  مف )ؽ.إ. 802عمييا في المادة 

 حاكـ العادية المنازعات اآلتية: أعبله، يكوف مف اختصاص الم 801و 800
 الطرؽ.  مخالفات  -
المسؤولية الرامية إلى طمب تعويض األضرار المنازعات المتعمقة بكؿ دعوى خاصة ب -

العمومية  الناجمة عف مركبة تابعة لمدولة، أو إلحدى الواليات أو البمديات أو المؤسسات
 ذات الصبغة اإلدارية".

 عمى سبيؿ المثاؿاالستثناءات الواردة في نصوص قانونية خاصة:  .2
 منازعات حقوؽ الجمارؾ. -ب المنازعات المتعمقة باإليجارات بمختمؼ أنواعيا. -أ  
 منازعات التنازؿ عف األمبلؾ الخاصة لمدولة. -د  منازعات الضماف االجتماعي. -ج 
 نزاعات مادة الجنسية.   -و 

يقصد باالختصاص اإلقميمي لممحاكـ االختصاص اإلقميمي لممحاكم اإلدارية:  -2
دائرة إقميميا حسب ما يحدده اإلدارية أىميتيا في النظر في القضايا اإلدارية القائمة في 

المعدؿ والمتمـ بواسطة  1998نوفمبر  14المؤرخ في  356-98المرسـو التنفيذي رقـ 
ويحدد االختصاص  .2011مميو  22المؤرخ في  195-11المرسـو التنفيذي رقـ 

مف ( 01)فقرة  02عف طريؽ التنظيـ طبقا ألحكاـ المادة  اإلقميمي لممحاكـ اإلدارية
وىي ال تطرح أي إشكاؿ عمى المستوى القانوني إذ يعود لمتنظيـ  02-98 ـالقانوف رق

ميمة رسـ المعالـ الجغرافية واإلقميمية لكؿ محكمة إدارية وىو األمر الذي تضمنو 
في الممحؽ المتعمؽ باالختصاص اإلقميمي وأكدتو  356-98المرسـو التنفيذي رقـ 

 ".رات المحاكـ اإلدارية عف طريؽ التنظيـ: " تحدد مقإ( بقوليا. ـ )ؽ.إ.مف 806المادة 
 
 
 
 
 



 

-     - 
 

 الفرع الثاني
 ( )ةـــمس الدولــــمج

، فقرر المشرع 1996بدأت الجزائر تأخذ بنظاـ القضاء المزدوج فعبل منذ عاـ  
تسمية الدرجة القضائية اإلدارية العميا "مجمس الدولة" الذي يعتبر الييئة  دستوريال

لعميا في النظاـ عد المحاكـ االدارية، إذ أنو يقابؿ المحكمة االقضائية اإلدارية الثانية ب
و توجد األسس العامة أو النظـ القانونية المنظمة لو وقواعده في ، القضائي العادي

 مصادر متنوعة منيا:
لسنة  الدستور الحالي مف119،143،152،153الدستور حيث أشارت اليو المواد -1

1996. 
المتعمؽ باختصاصات  1998مايو  30المؤرخ في  01-98القانوف العضوي رقـ -2

المؤرخ في  13-11مجمس الدولة وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالقانوف العضوي رقـ 
مادة عمى أنو  44إذ يبلحظ مف ىذا القانوف أنو جاء مقتضيًا لػ  2011يوليو سنة  26

 وأعضائو وتشكيمو.جاء محدد كذلؾ الختصاصاتو وصبلحياتو إضافة إلى تسييره وعممو 
عمى األجيزة واليياكؿ التالية:  يقوـ تسيير مجمس الدولة: سير مجمس الدولة -أوال

رئيس مجمس الدولة ونائبو ،مكتب المجمس، محافظ الدولة والمحافظوف المساعدوف، 
وتقـو ىذه  رؤساء الغرؼ، رؤساء األقساـ، األميف العاـ لمجمس الدولة، كتاب الضبط.

استشارية وأخرى قضائية، ليباشر مجمس الدولة اختصاصاتو وينظـ ىذه الييئات بيف 
نشاطو الييئات بالطبع أعضاء يشغموف مناصب مختمفة داخؿ ىذه الييئات وكؿ يمارس 

 وفقا لصبلحياتو القانونية.
 تشكيمة مجمس الدولة -1
تحديد ولـ يشر القانوف ل،يأتي عمى رأس ىذه الييئة القضائية : رئيس مجمس الدولة -أ

أية شروط خاصة في مف يعيف لرئاسة المجمػػس إال أنػػو يعيػػف بموجب مرسـو رئاسي 
                                                           

 المتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة و  1998مايو 30المؤرخ في  01-98مف القانوف رقـ  02لقد عرفت المادة     
 ىيئة مقومة ألعماؿ الجيات القضائية االدارية وىو تابع لمسمطة القضائية:"عممو. مجمس الدولة عمى أنوتنظيمو و    
    ويضمف توحيد االجتياد القضائي االداري في الببلد ويسير عمى احتراـ القانوف ويتمتع المجمس حيف ممارستو    
  مف نفس القانوف حدد بمدينة الجزائر مع جواز  03ة أما عف مقر المجمس فطبقًا لمماد اختصاصو باالستقبللية."   
    النظاـ  ،عمار بوضياؼ.د :انظر.آخرمف الدستور الى مكاف  93نقمو في الحاالت االستثنائية موضوع المادة    
 .295مرجع سابؽ ص  ،القضائي الجزائري   
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ويعتبر ممثبل رسميا عف مجمس الدولة ولكف ، الفقرة الرابعػػة مف الدستور 78طبقػػا لممػػادة 
يثار التساؤؿ حوؿ مدى اشتراط صفة التقاضي فيو فإنو إذا تمعنا في الفقرة الرابعة 

مف الدستور  78تعيينو والفقرة السابعة المتعمقة بتعييف القضاة عموما فالمادة المتعمقة ب
 الحالي تسمح لنا باالستنتاج التالي:

ليس مف الضروري أف يكوف رئيس مجمس الدولة قاضيا، خبلفا لمرئيس األوؿ لممحكمة 
في  المؤرخ 22-89 رقـمف القانوف  11العميا الذي يشترط فيو ىذه الصفة حسب المادة 

، ومع ذلؾ    المتعمؽ بصبلحيات المحكمة العميا وتنظيميا وسيرىا 1989ديسمبر  12
إلى اعتبار رئيس مجمس  01-98 مف القانوف رقـ 20فقد ذىب المشرع بموجب المادة 

الدولة قاضيا األمر الذي يطرح مف زاوية أخرى، التساؤؿ حوؿ مدى دستورية ىذه 
     لمركز القانوني لرئيس مجمس الدولة. المادة، وحوؿ الغموض الذي يكتنؼ ا

عمى تطبيؽ النظاـ الداخمي لممجمس وتوزيع المياـ بيف  ويقـو رئيس المجمس بالسير
رؤساء الغرؼ واألقساـ ومستشاري الدولػة، كمػػا لػػو أف يترأس أية غرفة عند الضرورة 

 .01-98مف القانوف رقـ  34كمػػا ورد في المادة 
   الدولة نائب رئيس مجمس -ب

يتولى ميمة مساعدة رئيس المجمس خاصة المتابعة  :
والتنسيؽ بيف مختمؼ الغرؼ و األقساـ وتؤوؿ إليو جميع اختصاصات الرئيس سواء 

وال يأتي ذلؾ إال في حالة غياب الرئيس أو  -السالؼ ذكرىا  -القضائية أو اإلدارية 
 رئاسي. حدوث مانع لو فيقـو باستخبلفو ويعيف ىو األخر بمرسـو

    ومساعدوه محافظ الدولة -ـج
ويتـ تعينو باعتباره قاضي بموجب مرسـو رئاسي : 

ويمكف تعييف محافظي الدولة ومساعديف إلى جانب محافظ الدولة األوؿ باعتبارىـ قضاة 
محافظ  يمارس:" أنوعمى  01-98 مف القانوف رقـ 26مساعديف حيث تنص المادة 
عدوف ميمة النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي الدولة ومحافظو الدولة المسا

منو وبالتالي فمحافظ الدولة أو مساعدوه  15واالستشاري" وىو ما ذىبت إليو أيضا المادة 
                                                           

 وما بعدىا. 53ص د. محمد الصغير بعمي، القضاء اإلداري، مجمس الدولة،  مرجع سابؽ،     
 عبد الرزاؽ زوينة، قراءة حوؿ المركز القانوني لرئيس مجمس الدولة، مجمة مجمس الدولة، العدد .د أنظر المستشار    
 وما بعدىا. 32، ص 2002األوؿ  سنة    
 .95، ص سابؽمرجع الوجيز في المنازعات اإلدارية،  د. محمد الصغير بعمي،    
        الدولة  فظ الدولة مساعد، بمجمس الدولة بعنواف نظاـ محافظ الدولة في مجمسمحا مقاؿ لبوصوؼ موسى    

 وما بعدىا. 37، ص 2003لسنة  4اإلدارية، مكانتو و دوره،  مجمة مجمس الدولة، العدد  والمحاكـ     
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يتمتعوف بدورالنيابة العامة مف خبلؿ ما يقدمو مف مذكرات كتابية أوما يبديو مف 
 االستشاري وكذلؾ تنفيذ القرارات.ب مبلحظات شفوية سواء مف الجانب القضائي أوالجان

المتضمف تعييف أعضاء مجمس  187-98وفقا لممرسـو : رؤساء الغرف واألقسام -د
وتتشكؿ الغرؼ واألقساـ ، عة وىو عدد الغرؼ وثمانية أقساـ، فإف عددىـ ىو أرب   الدولة

الفصؿ  مف المستشاريف في ميمة عادية باعتبارىـ قضاة وال يمكف ألية غرفة أو أي قسـ
 ثة مف أعضاء كؿ منيا عمى األقؿ.في قضية ما إال بعد حضور ثبل

يمثؿ مستشارو الدولة الفئة األساسية بمجمس الدولة كما ىو : مستشارو الدولة -و
الحاؿ في مجمس الدولة الفرنسي عمى فئتيف: فئة مستشار دولة في ميمة عادية وميمة 

     عاديةغير 
يتـ تعينيـ مف بيف قضاة المجالس القضائية أو  :مستشارو دولة في ميمة عادية  -

المحكمة العميا إذ خوؿ ليـ القانوف ممارسة وظيفة محافظ الدولة المساعد كما جاء في 
لئلشارة أف مستشػار الدولػػة يتمتع  01-98مف القانوف رقـ  29الفقرة الثانية مف المادة 

 دستور.مف ال 78بصفة قاضي ويعيف بمرسـو رئاسي طبقا لممادة 
إذا كاف كؿ مف رئيس مجمس الدولة ونائبو  مستشارو دولة في ميمة غير عادية:  -

ومحافظ الدولة ومساعديو والمستشاريف في ميمة عادية ىـ قضػػاة كمػػا جػػاء بيانػػو في 
فإف مستشارو الدولة في  11-04ويخضعوف لمقانوف األساسي لمقضاء رقـ  20المادة 

-98مف القانوف رقـ  29وف بيذه الصفة لذلؾ نصت المادة ميمة غير عادية ال يتمتع
عمى أنو "تحدد شروط وكيفيات تعيينيـ عف طريؽ التنظيـ" األمر الذي تـ بمقتضى  01

المتعمؽ بشروط وكيفيات  2003أبػريؿ  09المؤرخ في  165-03المرسـو التنفيذي رقـ 
الحػػاؿ في الدوؿ التي تأخذ تعييف مستشاري الدولة في ميمة غير عاديػػة، وكمػػا ىػػو 

فإف ىؤالء المستشاريف يعينوف لفترة مؤقتة ىي  -فرنسا ومصر -بنظاـ القضاء المزدوج
سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة مف بيف ذوي الخبرة واالختصاص في  (03)مدة ثبلث 

عة المجاؿ القانوني والعمـو اإلدارية واالقتصادية والتجارية والمالية )أساتذة الجام
ليػػـ القانػػوف المساىمة والتدخؿ في ممارسة  ويخػػوؿ    اإلدارية...( واإلطارات

                                                           
 44بػ)ج، ر(ر المتضمف تعييف أعضاء مجمس الدولة الصاد1998مايو30المؤرخ في187-98لمرسـو الرئاسي رقـا    
 .58د. محمد الصغير بعمي، القضاء اإلداري، مجمس الدولة، مرجع سابؽ، ص      
 .59، صتواذ مرجع ،مجمس الدولة ،القضاء اإلداري ،د. محمد الصغير بعمي    
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االختصاص االستشاري لمجمس الدولة دوف االختصاص القضائي المقتصر عمى 
 مستشاري الدولة في ميمة عادية.

 يتكوف مجمس الدولة مف: 01-98مف القانوف رقـ  24وفقا لممادة : مكتب المجمس -2
       .الغرؼ رؤساء .4               مس دولة رئيسا.رئيس مج .1

.األقساـ رؤساء عميد. 5     محافظ الدولة نائبا لرئيس المكتب. . .  
       .المستشاريف عميد. 6               نائب رئيس مجمس الدولة..3

مف القانوف رقـ  25وفيما يخص صبلحيات مكتب مجمس الدولة، فقد حددت في المادة 
 المعدؿ والمتمـ، وانحصرت عمى الخصوص في الصبلحيات التالية: 98-01
 إعداد النظاـ الداخمي لمجمس الدولة والمصادقة عميو. -1
 إبداء الرأي في توزيع المياـ عمى قضاة مجمس الدولة. -2
 اتخاذ اإلجراءات التنظيمية قصد السير الحسف لممجمس. -3
 إعداد البرنامج السنوي لممجمس. -4
 منو( 28المادة)اصات األخرى المخولة لو بموجب النظاـ الداخميإضافة إلى االختص -5

ىي ىيئة تابعة لمجمس الدولة ويتكفؿ بيا كاتب الضبط الرئيسي  كتابة الضبط: -3
الذي يعيف مف بيف القضاة ويساعده كتاب الضبط  مساعدوف، وذلؾ تحت سمطة رئيس 

الذي يسري عمى كتاب  إلى ذكر القانوف 01-98مجمس الدولة ولـ يشر القانوف رقـ 
الضبط وىذا يعني إعماؿ القواعد العامة في القانوف العادي التي تطبؽ عمى كتابة 

إضافة إلى ىذه الييئات القضائية يتكوف مجمس الدولة مف  الضبط بالمحكمة العميا.
 ىيئات استشارية ىي:

العاـ  بأف يعيف األميف 01-98مف القانوف رقـ  18مادة تقضي الاألمانة العامة:  - أ
لدى المجمس بموجب مرسـو رئاسي وباقتراح مف وزير العدؿ بعد أف يستشار رئيس 
مجمس الدولة، كما ال يشترط القانوف توافر صفة القاضي لتعيينو و يحدد صفة األميف 

فاف وظيفتو تعتبر وظيفة عميا في الدولة  320-98العاـ بناءًا عمى المرسـو التنفيذي رقـ 
داري المباشر واليومي لؤلقساـ والييئات المتواجدة بمجمس الدولة تحت ويقـو بالتسيير اإل

 سمطة رئيس مجمس الدولة.
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كما يتكفؿ بصورة خاصة بالجانب االستشاري فيستقبؿ مشاريع القوانيف في جميع 
 عناصر الممفات المرسمة مف طرؼ األمانة العامة لمجمس الدولة.

االستشارية لمجمس الدولة في القانوف رقـ  و قد وردت القواعد المتعمقة بسير اليياكؿ
 .1998سبتمبر  29المؤرخ في  261-98والمرسـو التنفيذي رقـ  98-01
عمى أنو "يتداوؿ مجمس  01-98مف القانوف رقـ  35تنص المادة  الجمعية العامة: -ب

مف  08الدولة في المجاؿ االستشاري في شكؿ جمعية عامة ولجنة دائمة" وجاءت المادة 
أف مداوالت الجمعية والمجنة الدائمة تتخذ بأغمبية أصوات  261-98رسـو التنفيذي رقـالم

،أعبله وفي حاؿ تعادؿ 01-98مف القانوف رقـ  37الحاضريف مع مراعاة أحكاـ المادة 
عضوا حسب 12األصوات فيكوف صوت الرئيس ىواألرجح، كما تتكوف ىذه الجمعية مف

والمبلحظ في ىذا الصدد أف اجتماع الجمعية  01-98مف القانوف رقـ37ماجاء في المادة 
العامة بالتشكيمة المذكورة ىو مناقشة مشروع القانوف، فبعد سماع وجية نظر الحكومة 
بخصوص مشروع القانوف يتولى المجمس وبعد المناقشة بموجب مداولة منو إبداء الرأي 

إما أف يضـ  يوفيو. ورأي المجمس سوؼ لف يخرج عف أحد االحتماالت الثبلث: ف
صوتو لمحكومة فيجيز مشروع القانوف المعروض عميو ويزكيو إذا اقتنع بو وىو إما أف 
يدخؿ عميو بعض اإلضافات إذا رأي في مشروع القانوف بعض المثالب، أوأف يعبر عف 
  موقفو في إلغاء مػػادة أو فقػػرة أومجموعة مواد وفقرات إذا ثبت لديو عدـ فائدتيا وجدواىا.

تتشكؿ  01-98مف القانوف رقـ  38وفقا لمفقرة الثانية مف المادة  الدائمة: المجنة -ج
 دولة. مستشاري 4 -  رئيس لجنة برتبة رئيس غرفة. - المجنة الدائمة مف:
 الوزير المعني أو ممثمو. - محافظ الدولة أو أحد مساعديو. -               

جمعية العامة، لكف الفقرة األولى مف كما تخضع المجنة الدائمة لنفس قواعد سير ال
أضافت قاعدة مغايرة ىي أف ىذه المجنة تتكمؼ  01-98مف القانوف رقـ  38المادة 

بدراسة المشاريع في الحاالت االستثنائية التي ينبو رئيس الحكومة عمى استعجاليا. 
سة مشاريع مف ىذا القانوف، تكمؼ المجنة الدائمة بدرا 36بقوليا "خبلفا ألحكاـ المادة 

 القوانيف في الحاالت االستثنائية التي ينبو رئيس الحكومة عمى استعجاليا...".
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أف موقؼ المشرع الجزائري كاف موفقًا حينما أوجب عرض مشاريع القوانيف  ويرى الباحث
واستثناءا تعرض عمى المجنة الدائمة، وىذا حتى كقاعدة عامة عمى الجمعية العامة 

قيؽ غرضيا في ظيور التشريع الذي حضرتو في مدة وجيزة تتمكف الحكومة مف تح
    ومعقولة لمواجية وضعية قانونية أو لسد فراغ ما.

المتعمؽ بمجمس الدولة  01-98عقب صدور القانوف رقـ  تنظيم مجمس الدولة: -4
    صدرت كذلؾ مجموعة مراسيـ منيا، المراسيـ المتعمقة بتنظيـ عمؿ مجمس الدولة.

إلى النظاـ الداخمي الذي  01-98مف القانوف رقـ  04،07،19،22،25مواد كما أشارت ال
     قواعد تنظيمو المبلحظات التالية ىذه الطريقة لوضع س الدولة وتثيريقـو بإعداده مجم

تكشؼ قراءة المواد أعبله في القانوف العضوي مجال اإلحالة عمى النظام الداخمي: -أ
التي أحيمت لمنظاـ الداخمي لمجمس الدولة تخص المعدؿ والمتمـ نفسو أف المسائؿ 

 مسائؿ جوىرية منيا:
 بالمجاؿ االستشاري لمجمس الدولة. 04تختص المادة   -
 بمجاؿ تكويف القضاة الخاضعيف لمجيات القضائية اإلدارية. 07تختص المادة   -
 فتتعمؽ بالجانب التنظيمي لمجمس الدولة وعممو. 19أما المادة   -
إلى النظاـ الداخمي في تحديد مجاؿ الصبلحيات األخرى لمكتب  25كما تحيؿ المادة   -

 مجمس الدولة عمى أنو ىيئة حيوية فيو.

                                                           
 ( المبادئ،اإلطار البشري،طبيعة النظاـ القضائي، 2002-1962د. عمار بوضياؼ، النظاـ القضائي الجزائري )    

 .313، ، الجزائر، ص 2003ىياكؿ النظاـ القضائي، االختصاصات، دار ريحانة، الطبعة األولى سنة     
الذي يتضمف مسألة تعييف رئيس  1998مايو  30المؤرخ في  187-98المرسـو الرئاسي رقـ  -راجع بالتفصيل:    

المرسـو الرئاسي  -.1998لسنة  44عدد ر( )ج،في المنشور ،مف الدستور 4الفقرة  78المجمس بمقتضى المادة 
لسنة  58عدد (ج، ر)ور بػػالمتعمؽ بالمسائؿ اإلجرائية أماـ مجمس الدولة، المنش 1999أغسطس  22المؤرخ في 

الذي يحدد أشكاؿ اإلجراءات وكيفيتيا  1998أغسطس  29المؤرخ في  261-98المرسـو التنفيذي رقـ  -.1999
 262-98المرسـو التنفيذي رقـ  1998لسنة  64عدد (ج، ر)ة المنشور بػػفي المجاؿ االستشاري أماـ مجمس الدول

الذي يحدد كيفيات احالة جميع القضايا المسجمة أو المعروضة عمى الغرفة االدارية  1998أغسطس  29المؤرخ في 
 -98ي رقـ المرسـو التنفيذ -.1998لسنة  64عدد (ج، ر)ىو اآلخر بػػ بالمحكمة العميا الى مجمس الدولة المنشور

الذي يحدد كيفيات تعييف رؤساء المصالح واألقساـ لمجمس الدولة وتصنيفيـ،  1998أغسطس 29المؤرخ في  263
الذي  1998أكتوبر 13المؤرخ في  322-98المرسـو التنفيذي رقـ  -1998لسنة  64العدد (ر ،ج)المنشور أيضا بػػ

 .1998لسنة  77ػػ )ج، ر( عدد حدد تصنيؼ وظيفة األميف العاـ لمجمس الدولة المنشور ب
 .185ص  ، مرجع سابؽ،األستاذ: خموفي رشيد، قانوف المنازعات اإلدارية )تنظيـ واختصاص القضاء اإلداري(    



 

-     - 
 

-98رقـ  مف القانوف 19تنص المادة  نظيم مجمس الدولة في نظام داخمي:مجال ت -ب
عمى: "يحدد النظاـ الداخمي كيفيات تنظيـ وعمؿ مجمس الدولة، السيما عدد الغرؼ  01

ساـ التقنية والمصالح جاالت عمميا، وكذلؾ صبلحيات كتابة الضبط واألقواألقساـ وم
مف ىذا  25مكتب مجمس الدولة ىو المخوؿ بإعداد ىذا النظاـ وفقا لممادة  .اإلدارية"

القانػػوف العضػػوي، إذ تطرح ىذه المسألة مجموعة إشكاالت تتعمؽ بمبلئمة اإلحالة 
ات القانونية وعبلقتيا مع المتقاضيف فإذا كاف مف والنتائج المنبثقة عنيا مف حيث الضمان

المقبوؿ والمعموؿ بو إحالة مسألة التنظيـ وكذلؾ صبلحيات األقساـ اإلدارية والتقنية، 
لى حد ما صبلحيات كتابة الضبط لمجمس الدولة إلى النظاـ الداخمي فإف إحالة تنظيـ  وا 

وتعتبر مسألة اإلحالة التي نظميا ، نفس النظاـ الداخمي غير قانونيةالمواضيع األخرى ل
مف الدستور الحالي حيث  153ألحكاـ الدستور خاصة المادة     القانوف العضوي مخالفة

تنص ىذه األخيرة عمى ما يمي "يحدد قانوف عضوي تنظيـ المحكمة العميا، ومجمس 
الدولة، ومحكمة التنازع، وعمميـ، واختصاصاتيـ األخرى. ذلؾ ألف عبارة عمميـ 

أي أف كممة عمؿ تعني تنظيـ مجمس ،ختصاصاتيـ األخرى غير قابمة ألي تأويؿ آخروا
الدولة عمى مستوى النصوص التشريعية وأف تنظيـ عمؿ ىياكؿ مجمس الدولة مسألة 
جوىرية ال يضمنيا إال بنص قانوني رفيع المستوى وفعبل فقد صادؽ مجمس مكتب 

كما تعتبر أداة  2002مايو  26رخة في مجمس الدولة عمى القانوف الداخمي بمداولة مؤ 
ووسيمة قانونية لعمؿ وتسيير مجمس الدولة، أداة تحيؿ مواد عديدة إلى ضػرورة الرجػػوع 

كما تخضع ىيئات مجمس الدولة إلى عممية تنظيـ ، إلى أحكاـ وقواعد النظاـ الداخمي
 عمى شكؿ ىيئات قضائية، وىيئات استشارية عمى النحو التالي:

يباشر مجمس الدولة صبلحياتو القضائية في غرؼ،  الييئات القضائية: تنظيم -1
أف مجمس  01-98مف القانوف رقػػـ  14وقد نصت المادة  ،وتنقسـ الغرؼ إلى أقساـ

الدولػػة الذي يتمتػػع بمجموعػػة مف اختصاصات قضائية تنظػػـ في شكؿ غرؼ وتقسـ 
ف العضوي تحديد ىذه الغرؼ و القانو  مف نفس 17بدورىا إلى أقساـ وتحيؿ المادة

ومف خبلؿ المرسـو  .األقساـ و مجاؿ اختصاصاتيا الى النظاـ الداخمي لمجمس الدولة
المتضمف تعييف أعضاء مجمس الدولة  1998يونيو  30المؤرخ في 179-98الرئاسي رقـ 

                                                           
 .187األستاذ خموفي رشيد ، قانوف المنازعات االدارية ، مرجع سابؽ ص      
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مف المرسـو أعبله تحدد عدد  01يمكف أف نستخمص عدد الغرؼ واألقساـ فالمادة 
ومف ثمة فإف   ،(08)وعدد رؤساء األقساـ وىو ثمانية  (04)غرؼ وىو أربعة رؤساء ال

عدد الغرؼ يتماثػػؿ مع عدد رؤسائيا وىو أربعة وعدد األقساـ الذي يتناسب مع عدد 
ويظير جميًا مف بعض القرارات ، نية دوف تحديد توزيعيا عمى الغرؼرؤسائيا وىو ثما

تختص الغرفة  ،دد الغرؼ وصؿ إلى خمسةالصادرة عف مجمس الدولة الجزائري أف ع
    الخامسة منو تحت رئاسة رئيس مجمس الدولة خاصة في المسائؿ االستعجالية.

عف تشكيمة الغرفة والقسـ في مجمس الدولة، غير أنو -فيما سبؽ -وقد تحدثنا
المعدؿ والمتمـ أف يعقد  01-98مف القانوف رقـ  31بمقدور مجمس الدولة حسب المادة 

 تو مشكبل مف كؿ الغرؼ مجتمعة في حالة الضرورة.جمسا
والسيما الحاالت التي يكوف فييا المقرر المتخذ بشأنيا يشكؿ تراجعا عف االجتياد 

حالة أخرى تتمثؿ   09-08رقـ )ؽ،إ،ـ،إ(مف  808القضائػػي، ومف جيتيا أضافت المادة 
ذا األخير فييا في تنازع االختصاص بيف محكمة إدارية ومجمس الدولة حيث يفصؿ ى

-98مف القانوف رقـ  32بكؿ غرفو مجتمعة، وفي ىذا اإلطار يتشكؿ حسب نص المادة 
 رؤساء الغرؼ. - نائب الرئيس. - رئيس مجمس الدولة. - مف التشكيمة التالية: 01

 عمداء رؤساء األقساـ. -                                            
لقضايا التي تعرض عمى مجمس الدولة عند انعقاده يعد رئيس مجمس الدولة جدوؿ ا

يحضر محافظ الدولة جمسات تشكيمة مجمس الدولة، كغرفة مجتمعة،  كغرفة مجتمعة.
ويقدـ مذكراتو، ال يصح الفصؿ إال بحضور نصؼ عدد أعضاء تشكيمة الغرؼ مجتمعة 

  عمى األقؿ.
ؿ مجمس الدولة وفقا تنظـ ىذه الييئات بدورىا عم: تنظيم الييئات االستشارية -2 -

المتعمؽ بمجمس الدولة  01-98الختصاصات استشارية حيث خصص القانوف رقـ 
 35لمييئات ذات االختصاص االستشاري، كما جاء في المادة  39إلى  35المواد مف 

 الجمعية العامة. - مف نفس القانوف أف ىػذه الييئػػات تتمثػػؿ في ما يمي:
 المجنة الدائمة. -                                                           
                                                           

  مجمس  أف يتكوفالوضع السابؽ، حينما نصت عمى مف النظاـ الداخمي لتعدؿ و تمـ  44المادة  ،الحقاً  ،جاءت    
    محمد الصغير .د أنظر في ذلك :الدولة مف خمس غرؼ تختص كؿ واحدة بمجاؿ معيف أو مجاالت متقاربة.    
 وما بعدىا.  66مرجع سابؽ ص  ،مجمس الدولة ،بعمي   
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 ونميز في ىذه الييئات بيف حالتيف وىما: )بالنسبة لمجمعية العامة(. 
عمى ما يمي: "يترأس  01-98مف القانوف رقـ  37تنص المادة : في الحاالت العادية -أ

لرئيس رئيس مجمس الدولة الجمعية العامة لممجمس، تضـ الجمعية العامة نائب ا
ومحافظ الدولة، ورؤساء الغرؼ، وخمسة مف مستشاري الدولة. يمكف الوزراء أف يشاركوا 
بأنفسيـ أو يعينوا مف يمثميـ، في الجمسات المخصصة لمفصؿ في القضايا التابعة 

مف نفس القانوف ، ال يصح  39لقطاعاتيـ حسب األوضاع المنصوص عمييا في المادة 
 ضاء الجمعية العامة عمى األقؿ".الفصؿ إال بحضور نصؼ عدد أع

ويتضح لنا مف ىذه المادة أف مجمس الدولة في ىذا المجاؿ )تنظيـ الييئات 
القضائية وفقا الختصاصات االستشارية( يتداوؿ طبقا لمطريقة المحددة في المادة في 
الحاالت العػػاديػػة وعف طريؽ األعضاء المحدديف فييا مف خبلؿ المشاركة في شكؿ 

عامة مف أجؿ اإلدالء بآرائيـ االستشارية فيما يخص المشاريع المقدمة مف  جمعية
مف نفس القانوف العضوي مف جانب آخر  39كما ذكرت المادة  الحكومة بصفة خاصة.

أنو يتـ تعييف موظفيف برتبة مدير إدارة مركزية مف طرؼ الوزراء المعينيف باألمر 
 محضور إلى جمسات الجمعية العامة.ل

أسند المشرع ميمة دراسة المشاريع إلى ىيئة تسمى المجنة االت االستثنائية: الح -ب
الدائمة التي يحاؿ المشروع إلى رئيسيا، وىو عادة رئيس غرفة ليعيف بدورة مقررا مف 

 .01-98مف القانوف رقـ  29بيف مستشاري الدولة حسب الفقرة الثانية مف المادة 
مف  3و 2فقرة  38ئيس مجمس الدولة وفقا لممادة تتشكؿ المجنة الدائمة التي يعينيا ر 

 أربعة مف مستشاري الدولة عمى األقؿ. - برتبة رئيس غرفة. رئيس - نفس القانوف مف:
كما يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديو وممثؿ الوزير جمسات المجنة وفي 

د باألغمبية، الختاـ، يصادؽ عمى المداولة أعضاء المجنة الدائمة ومحافظ الدولة المساع
عمى التقرير النيائي الذي يعده ويقدمو المستشار المقرر، ثـ يرسؿ إلى رئيس مجمس 

إلى إمكانية حضور بعض  01-98مف القانوف رقـ  39الدولة، وأضافت كذلؾ المادة 
 الموظفيف اإلدارييف لجمسات المجنة الدائمة إذا استدعت الضرورة ذلؾ.

سة االختصاصات األخرى عف طريؽ ىيئات أما تنظيـ مجمس الدولة عند ممار 
المذكور أعبله تتمثؿ ىذه  01-98أخرى منظمة لعمؿ مجمس الدولة وفقا لمقانوف رقـ 

الييئات األخرى في مكتب مجمس الدولة، كتابة الضبط، األمانة العامة الموزع عمميا 
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ذه الييئات عمى األقساـ التقنية والمصالح اإلدارية لمجمس الدولة وقد تـ عرض تنظيـ ى
 .لفاً االستشارية سا غير القضائية وغير

عمػى غرار مجمػػس الدولػػة في فرنسػػا ومصػػر، : ( )اختصاصات مجمس الدولة -ثانيا
لمجمس الدولػػػة في الجزائػػر نوعػػاف مف االختصاصات: اختصاصات ذات طابع قضائي 

 .يقـو عمى الفصؿ في المنازعات اإلدارية واختصاصات استشارية
مف  11، 10، 09أما بخصوص االختصاصات القضائية فقد نظمت في المواد: 

المعػػدؿ والمتمػػـ تحت عنػػواف االختصاصات ذات الطابػػع القضائػػي،  01-98القانوف رقـ 
، إذ يتضح مف ىذه المواد أف مجمس ـ.إ(.إ)ؽ.مف  903، 902 ،901:والتي تقابميا المواد

منو، قاضي أوؿ درجة، قاضي استئناؼ، وقاضي الدولة يتمتع بصبلحيات تجعؿ 
 مجمس الدولة كالتالي: اختصاصالنقض، ويمكف تقسيـ مصدر 

الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا ويتعمؽ األمر ىنا  اختصاصمصدر ورثو مف  -
 درجة وآخر درجة وكقاضي استئناؼ. باختصاصو كقاضي أوؿ

المشار إلييما  -،09-08ف رقـ والقانو  01-98رقـ  مصدر جديد وضع في القانوف -
    باختصاصاتو كقاضي نقض. المتعمؽ -سمفاً 

   أما بشأف االختصاصات االستشارية لمجمس الدولة فقد نصت
 119عميو المادة 

 01-98مف القانوف رقـ  39، 36، 12، 4وبيذه المثابة جاءت المواد  ،1996مف دستور 
 ائري.الختصاص االستشاري لمجمس الدولة الجز امبرزة 

 وفيما يمي سنحاوؿ التطرؽ إلى ىذه الوظائؼ بشيء مف اإليجاز ضمف الخطوات التالية:
الوظيفة القضائية ىي أىـ وظائؼ مجمس الدولة وىي التي  االختصاصات القضائية:  -1

تستمد الدراسة اسميا منيا إذ نطمؽ عمييا مادة "القػضاء اإلداري" ومف خبلليػػا يتولػػػى 
المجمس،  اختصاصمػػة الفصػػؿ في المنازعات اإلدارية الداخمة في مجمس الدولػػة مي

وبالرغـ مف اعتبلء مجمس الدولة قمة القضاء اإلداري في الجزائر، إال أنو يباشر عدة 

                                                           
  وما  78جمس الدولة، مرجع سابؽ، ص د. محمد الصغير بعمي، القضاء اإلداري، م لمزيد من التفاصيل راجع:    
 وما بعدىا. 145بعدىا. د. عمار بوضياؼ، القضاء اإلداري )دراسة وصفية تحميمية مقارنة(، مرجع سابؽ، ص    
 .307األستاذ: خموفي رشيد، قانوف المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ، ص     
  المعدؿ "... تعرض مشاريع القوانيف عمى  1996ي لسنة مف الدستور الحال 119تنص الفقرة الثالثة مف المادة      
 ."مجمس الوزراء، بعد األخذ برأي مجمس الدولة، ثـ يودعيا الوزير األوؿ مكتب المجمس الشعبي الوطني   



 

-     - 
 

اختصاصات قضائية تجعؿ منو أحيانا بمثابة محكمة أوؿ درجة، وأحيانا أخرى يكوف 
    ثابة محكمة نقض.بمثابة محكمة استئناؼ، وأحيانا ثالثة يكوف بم

يقصد بذلؾ أف القرارات التي يصدرىا المجمس  أ/ مجمس الدولة كقاضي أول وآخر درجة:
اإلطار     في ىذه الحالة تعتبر باتة ال تقبؿ الطعف فييا بأي وجو مف الوجوه، ويتشكؿ

مجمس الدولة كقاضي أوؿ وآخر درجة مف المادة  اختصاصالقانوني الذي يحدد مجاؿ 
 )ؽ،إ،ـ،إ(مف 901المعدؿ والمتمـ كما جاءت المادة  01-98مف القانوف رقـ ( 09) التاسعة

 مؤكدة عمى الدور القضائي لمجمس الدولة باعتباره جية لمقضاء االبتدائي والنيائي.
المعدؿ والمتمـ  01-98مف القانوف رقـ  09وعميو بالجمع بيف مقتضيات المادة 

مشرع قد عيد لمجمس الدولة وظيفة الفصؿ يتضح أف ال )ؽ،إ،ـ،إ(مف 901 والمادة
ابتدائيا ونيائيا سواء فيما تعمؽ بدعاوى اإللغاء الموجية ضد القرارات الفردية 

أو دعاوى تفسير وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة عف الجيات     والتنظيمية
 كزية.القرارات الصادرة عف السمطات اإلدارية المر  - 1  اإلدارية التالية:

 القرارات الصادرة عف الييئات العمومية الوطنية. - 2             
 القرارات الصادرة عف المنظمات المينية الوطنية. - 3                

                                                           
      د. عمار  .113ص  ،مرجع سابؽ ،الوجيز في المناعات االدارية ،: د. محمد الصغير بعمي راجع في ذلك    

  جسور لمنشر و  ،االطار النظري لممنازعات االدارية ،القسـ األوؿ ،المرجع في المنازعات االدارية  ،ؼ بوضيا    
 و ما بعدىا.  153ص  2013التوزيع الطبعة األولى سنة    
المعدؿ والمتمـ عمى ما يمػػي: "يختص مػػجمس الدولػػة كدرجة  01-98مف القانوف العضوي رقـ  09تنص المادة     
ػػى وأخيػػرة، بالفصػػؿ في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة عف السمطات أول

اإلدارية المركزية والييئات العمومية الوطنية والمنظمات المينية الوطنية. ويختص أيضا بالفصؿ في القضايا المخولة 
عمى ما يمي: "يختص مجمس الدولة كدرجة  09-08انوف رقـ مف الق 901لو بموجب نصوص خاصة".وتنص المادة 

أولى وأخيػػرة، بالفصػػؿ في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة عف السمطات 
 اإلدارية المركزية، كما يختص بالفصؿ في القضايا المخولة لو بموجب نصوص خاصة". 

: "أنو ينبغي القوؿ بأف المادة موضحا 412مرجع سابؽ ص  ،د، قانوف المنازعات اإلداريةاألستاذ: خموفي رشي    
أي مجمس الدولة يختص بالطعوف باإللغاء في القرارات التنظيمية  01-98التاسعة في فقرتيا األولى مف القانوف رقـ 

كما تضع  كممة قرارات إدارية كافية، أو الفردية وبالتالي فإف عبارة )تنظيمية أو فردية( ال توضح أي شيء ذلؾ ألف
ىذه الفقرة قاعدة أال وىي، إمكانية رفع دعاوى اإللغاء ضد كؿ القرارات اإلدارية وميما كانت طبيعتيا لكف ليذه 
القاعدة العامة قيدا أو استثناء ىو أف القاضي اإلداري ال يجوز لو أف يراقب نوع مف القرارات اإلدارية تسمى " أعماؿ 

 " ذلؾ ألنيا خارجة عف اختصاص مجمس الدولة. السيادة
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الى الرأي القائؿ أف االختصاص االبتدائي النيائي لمجمس الدولة حسب  يميل الباحث
و حسب المادة  13-11ـ بالقانوف رقـ المعدؿ و المتم 01-98مف القانوف رقـ  09المادة 
ينتيؾ مبدأ التقاضي عمى درجتيف ىذا المبدأ ىو مف  09-08مف القانوف رقـ  901

المبادئ التي يقـو عمييا النظاـ القضائي في الجزائر، ذلؾ أف االعتراؼ لمجمس الدولة 
لطعف سيحجب طريقًا عاديًا مف طرؽ ا -كما أوضحنا –باالختصاص االبتدائي النيائي 

منو ىذا الحرماف يفرض  902مكرسًا في )ؽ.إ.ـ.إ( ىو طريؽ االستئناؼ حسب المادة 
الغير عادية و ىي التماس اعادة النظر و النقض  عفعمى المتقاضي استعماؿ طرؽ الط

و تخويؿ ذات لذا يرجى اعفاء مجمس الدولة مف النظر في القضايا ابتدائيًا و نيائيًا 
ية بالجزائر العاصمة ذلؾ مف شأنو أف يعيد األمور الى االختصاص لممحكمة االدار 

     نصابيا الطبيعي.
يعني ذلؾ أف أحكاـ المحاكـ اإلدارية، بوصفيا  ب/ مجمس الدولة كمحكمة استئناف:

يطعف فييا أماـ مجمس الدولة باعتباره جية استئنافية تقـو بنظر     قاضي القانوف العاـ
القانوف، فإف وجد أف حكـ أوؿ درجة قد أخطأ يقوـ النزاع برمتو مف حيث الوقائع و 

    المجمس بنفسو بالفصؿ في موضوع النزاع بحكـ نيائي.
المعدؿ والمتمـ في شكميا الجديد تنص  01-98 مف القانوف رقـ 10فطبقا لممادة 

عمى ما يمي "يختص مجمس الدولػػة بالفصػػؿ في استئناؼ األحكػػاـ واألوامػػر الصػػادرة 
جيات القضائية اإلدارية. ويختص أيضا كجية استئناؼ في القضايا المخولة لو عف ال

 بموجب نصوص خاصة".
ولقد أكد عمى دور االستئناؼ بالنسبة لمجمس الدولة الفقرة الثانية مف المادة 

المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية بقوليا "...أحكاـ المحاكـ  02-98الثانية مف القانوف رقـ 
 وفي "لبلستئناؼ أماـ مجمس الدولة ما لـ ينص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ.اإلدارية قابمة 

السابؽ  -منسجما مع كبل القانونيف  )ؽ،إ،ـ،إ(مف  902نفس السياؽ جاء نص المادة 

                                                           
 و ما بعدىا.  126د. عمار بوضياؼ، دعوى االلغاء مرجع سابؽ ص     
       عمى ما يمي: "المحاكـ اإلدارية ىي جيات الوالية العامة في  09-08ؽ.إ.ـ.إ( رقـ (مف 800تنص المادة     
 كـ قابؿ لبلستئناؼ في جميع القضايا، التي تكوف الدولة أو المنازعات اإلدارية تختص بالفصؿ في أوؿ درجة، بح  
  الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا"  
 .294د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
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عمى ما يمي "يختص مجمس الدولة  902وبيذا الخصوص تنص المادة  -اإلشارة إلييما
ف المحاكـ اإلدارية. كما يختص أيضا بالفصؿ في استئناؼ األحكاـ واألوامر الصادرة ع

 كجية استئناؼ، بالقضايا المخولة لو بموجب نصوص خاصة".
قاعدة ومبدأ عامًا  -المشار الييا أعبله –وعميو، فقد وضعت النصوص القانونية

تكوف بمقتضاه جميع األحكاـ واألوامر الصادرة عف المحاكـ اإلدارية قابمة لمطعف فييا 
 مس الدولة إال إذا نص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ.باالستئناؼ أماـ مج
أف منح مجمس الدولة النظر في الطعوف باالستئناؼ الموجية ضد  ويرى الباحث

قرارات الييئات القضائية االبتدائية سينجـ عنو ال شؾ تزايد عدد الممفات وتراكـ القضايا 
لفصؿ فييا مما المرحمة عاما بعد عاـ باإلضافة إلى تطويؿ زمف تحقيؽ الدعاوى وا

رىاؽ المستشاريف في مجمس  يترتب عميو إغراؽ مجمس الدولة بممفات االستئناؼ وا 
الدولة والتأثير عمييـ فيما يخص الوظيفة األساسية المعيودة إلييـ دستوريا فمف ناحية 

مجاؿ التشريعي التي نصت الأولى عدـ التمكف مف الحفاظ عمى الوظيفة االستشارية في 
 01-98مف القانوف رقـ  39، 36، 12، 4والمواد  1996مف دستور  119 عمييا المادة

ىذه الوظيفة االستشارية تخوؿ مجمس الدولة في المشاركة و المساىمة في وضع 
وصناعة القانوف ومف ناحية ثانية إعاقة مجمس الدولة في إجادة أداء وظيفتو األخرى 

جمس الدولة جية قضائية عميا مف الدستور التي جعمت م 152القضائية بحسب المادة 
القضائي ة وضماف توحيد االجتياد تمارس ميمة تقويـ أعماؿ الجيات القضائية اإلداري

 الغرؼ الجيوية الخمس انشاء عمى شاكمةأف يتـ  ، كاقتراح مبدئييفضل الباحث وعميو
ىراف، عمى مستػػوى المجػػالس القضائيػػة لكػػؿ مف الجزائر، و  سابقا التي كانت موجودة-

، ومف ثـ    محاكـ استئناؼ إدارية تتولى قضاء االستئناؼ -قسنطينة، بشار، ورقمة
مجمس الدولة لقضاء النقض وممارسة ميمة تقويـ أعماؿ الجيات القضائية  غيتفر 

إف  - اإلنشاءاإلدارية وضماف توحيد االجتياد القضائي ومما ال شؾ فيو أف مثؿ ىذا 
 لو مزايا تتمثؿ في: -تـ 
 خفيؼ العبء عمى قضاة مجمس الدولة بمناسبة النظر في الطعف باالستئناؼ.ت -

                                                           
 المؤرخ في  1127-87قضائي بمقتضى القانوف رقـ عمى غرار ما ىو سائد في فرنسا وما ترتب عف اإلصبلح ال    

    بإحداث محاكـ إدارية استئنافية  تتوسط بيف المحاكـ اإلدارية في القاعدة لمتقاضي، وبيف  1987ديسمبر       
 مجمس الدولة في قمة النظاـ القضائي اإلداري تخفيفًا لمعبء عمى مجمس الدولة.    
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تفرغ مجمس الدولة إلحدى ميامو المنوط بو ممثمة في كونو محكمة قانوف ال محكمة  -
 وقائع، إلى جانب دوره في صناعة التشريع.

إحداث نسؽ واحد عمى مستوى جيات القضاء اإلداري والعادي معا، فيصبح ىـر  -
 اء اإلداري يتشكؿ مف ثبلثة طوابؽ بنفس عدد طوابؽ القضاء العادي. القض
تجسيد مبدأ تقريب القضاء مف المتقاضيف بصفة عممية أكثر، ذلؾ أنو إذا كاف يناط  -

الراغب في ممارسة ىذا النوع مف  فبمجمس الدولة الفصؿ في الطعوف باالستئناؼ، فإ
ينة الجزائر، ميما كاف موطنو عمى الطعف ممـز بالمثوؿ أماـ مجمس الدولة في مد

والية، فيذا يعتبر إجحافا في حؽ المتقاضي وخرقا لمبدأ تقريب القضاء مف  48مستوى 
    المتقاضي وعرقمة لمبدأ التقاضي عمى درجتيف.

المعدؿ  01-98مف القانوف رقـ  11تنص المادة :    مجمس الدولة كمحكمة نقض -جـ 
الدولة بالنظر في الطعوف بالنقض في األحكاـ والمتمـ عمى أنو: "يختص مجمس 

الصادرة في آخر درجة عف الجيات القضائية اإلدارية ويختص أيضا بالنظر في 
 الطعوف بالنقض المخولة لو بموجب نصوص خاصة".

إذ نصت عمى ما يمي  09-08رقـ  )ؽ،إ،ـ،إ(مف  903وىو ما أكدت عميو المادة 
ػوف بالنقػػض فػػي القرارات الصػػادرة في آخر درجة "يختص مجمس الدولة بالنظر في الطعػ

عف الجيات القضائية اإلدارية، يختص مجمس الدولة كذلؾ، في الطعوف بالنقض 
 المخولة لو بموجب نصوص خاصة".

نستنتج أف المشرع قد خوؿ  -المذكورة أعبله -ومما الشؾ فيو وانطبلقا مف المواد
لنقض المقامة ضد القرارات القضائية النيائية مجمس الدولة سمطة النظر في الطعوف با

ذا أردنا فحص القرارات النيائية نجدىا في الغالب األعـ تصدر  في المادة اإلدارية، وا 
يفصؿ في القضايا المنظورة أمامو بصفػػة  اختصاصعف مجمس الدولة بوصفو قاضي 

يئة درجة ثانية وفي ابتدائية ونيائيػػة، أو كقاضي استئناؼ ينظر في الطعوف باعتباره ى
كبل الحالتيف يفصؿ مجمس الدولة بمقتضى قرار نيائي ذلؾ أف المحاكـ اإلدارية ال 

مف  2تصدر كأصؿ عاـ قرارات نيائية بؿ قراراتيا تعد ابتدائية طبقا لفحوى نص المادة 
                                                           

 .151المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ، مرجع سابؽ، ص د. عمار بوضياؼ، المرجع في     
   وما  153د. عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ، مرجع سابؽ ص  :راجع بالتفصيل    

 وما بعدىا. 164د. محمد الصغير بعمي، النظاـ القضائي اإلداري الجزائري، مرجع سابؽ، ص  بعدىا.    
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والمتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية إال في حاالت استثنائية محددة عمى  02-98 القانوف رقـ
 الحصر والتي تصدر فييا قرارات نيائية.سبيؿ 

أف المقصود بالقرارات النيائية  -المذكورتيف أعبله  -ويستفاد مف نص المادتيف 
الصػػادرة عف مجمس الدولة ىي: القرارات الصادرة عف مجمس الدولة بمناسبة فصمو في 

ي والنيائي أو قاض االبتدائي االختصاصالممؼ المطروح أمامو باعتباره قاضي 
 االختصاصاستئناؼ يفصػؿ في الطعف باعتباره ىيئة درجة ثانية، ونبلحظ بصدد ىذا 

 2012 يوليو 19أف مجمس الدولة الجزائري في قراره الصادر عف الغرفة الخامسة بتاريخ 
أقر قاعدة عدـ قابمية الطعف بالنقض بشأف قرار صادر عنو إال عف طريؽ التماس 

المادية وىو ما عبر عنو بوضوح بقولو: "...حيث في إعادة النظر أو تصحيح األخطاء 
الواقع أف مجمس الدولة عمى أنو الجية العميا لمقضاء اإلداري وبصفة رئيسية جية 

 االستئنافاتالوحيدة المقومة ألعماؿ جميع المحاكـ اإلدارية يفصؿ في  االستئناؼ
 احتراـير عمى القضائي والس االجتيادالمعروضة عميو مع الحرص عمى ضماف توحيد 

القانوف ومف ثـ القرارات الصادرة عنو تكتسي طابع نيائي مطمؽ ال يجوز الطعف فييا 
 إال عف طريؽ التماس إعادة النظر أو تصحيح الخطأ المادي".

فضبل عف ذلؾ ففي قرارات قضائية أخرى ساير مجمس الدولة الجزائري نظيره 
أماـ  ستئناؼإلبااـ التي يطعف فييا وغني عف البياف أف األحك االتجاهالفرنسي نفس 

ال تقبؿ الطعف فييا بالنقض أماـ  استئنافيةمجمس الدولة الفرنسي بوصفو محكمة 
ألف تمؾ األحكاـ وقد خضعت لتعقيب مجمس الدولة بصفتو قاضي  ،"المجمس مرة أخرى

    فميس ثمة ما يبرر إذف الطعف فييا أمامو بصفة أخرى". استئناؼ
برغـ مف تقريره مبدأ  الجزائري الجتياد القضائي الحالي لمجمس الدولةوىكذا فإف كاف ا

قائما بالنظر  اختصاصوإال أنو أبقى     عدـ قابمية الطعف بالنقض ضد قراراتو النيائية
 في الطعوف بالنقض عمى النحو التالي:

 
 

                                                           
  الكتاب األوؿ )سيادة القانوف واختصاص القضاء اإلداري(، دوف  ،القضاء اإلداري ،رفعت عبد الوىاب د. محمد    
 .143، ص 1994ذكر دار النشر سنة    
 و ما بعدىا. 172ص  2012لسنة  10مجمة مجمس الدولة العدد  072652قراره في الطعف بالنقض رقـ     
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    عف المحاكـ اإلدارية. الصادرة نيائيااألحكاـ القضائية  -1
صادرة عف بعض الجيات القضائية اإلدارية المتخصصػة بحكػػـ الرقابػػة القرارات ال -2

   أ/ القرارات الصادرة عف مجمس المحاسبة.   التي يمارسيا عمييا مجمس الدولة:
 

    ب/ القرارات الصادرة عف لجنة الطعف الوطنية لمنظمة المحاميف.                 
ة المتخصصة بحكـ القضاء اإلداري ة اإلداريالقرارات الصادرة عف الجيات القضائي -3

 :    المجمس األعمى لمقضاء كييئة تأديبية
 اختصاصإلى أف االختصاص القضائي لمجمس الدولة الجزائري ىو ويخمص الباحث 

أصيؿ في الوقت الحاضر ودوره في ىذا المجاؿ متنوع فيو محكمة أوؿ وآخر درجة 
أو نقض بالنسبة لبعضيا اآلخر غيػػر أف  بالنسبة لبعض المسائؿ، ومحكمة استئناؼ

والطعف بالنقض معا، وترد ىذه الحالة  باالستئناؼالمتقاضػػي قد يحػػـر مف الطعف 
ونيائيا في دعوى اإللغاء المرفوعة ضد القرارات  ابتدائيابمناسبة نظر مجمس الدولة 

جة، ففي ىذه بوصفو محكمة أوؿ وآخر در  االختصاصاإلدارية المركزية، حيث ينعقد لو 
ألف األحكاـ التي يصدرىا مجػػمس الدولػػة  باالستئناؼالحالة يحـر المتقاضي مف الطعف 

، ومف ثـ ينتيؾ مبدأ التقاضي عمى درجتيف باالستئناؼأحكػػاـ نيائيػػة ال تقبؿ الطعف 
وىػػو مف المبػػادئ التي يقوـ عمييا النظاـ القضائي الجزائري، كما يحـر مف الطعف 

                                                           
اكـ اإلدارية في موضوع المنازعات االنتخابية موضوع القانوف العضوي رقـ وتتمثؿ في المقررات الصادرة عف المح    
 .2012يناير  14مؤرخة في  01المتعمؽ بنظاـ االنتخابات الصادر بػػ )ج، ر(عدد  2012يناير 12بتاريخ  12-01
 39الصادربػ)ج، ر(عدد 1995يوليو سنة  17المؤرخ في  20-95يعتبر مجمس المحاسبة طبقا ألمر رقـ     

الصادر بػػ )ج، ر(عدد  2010أوت  26مؤرخ في  02-10المعدؿ والمتمـ باألمر رقـ 1995يوليو  23المؤرخة في 
ىيئة قضائية إدارية متخصصة يمارس مجموعة مف االختصاصات منيا إصدار  2010سبتمبر  01بتاريخ  50

 قرارات قابمة لمطعف بالنقض فييا أماـ الجيات القضائية العامة. 
المتضمف تنظيـ مينة المحاماة،  1991يناير سنة  8المؤرخ في  04-91مف القانوف رقـ  64قا لنص المادة طب    

فإف القرارات الصادرة عف لجنة الطعف الوطنية التي تفصؿ بعد االستئناؼ في القرار الصادر عف مجمس التأديب 
لطعف باإللغاء وىو ما نستنتجو بالرجوع إلى لمنظمة المحاميف، تكوف محؿ لمطعف بالنقض أماـ مجمس الدولة وليس ا

مجمة مجمس  2008أكتوبر 21الصادر بتاريخ  47841االجتياد القضائي الذي اعتمده مجمس الدولة في قراره رقـ 
وما بعدىا. حيث اعتبر أف المجنة الوطنية لمطعف ليست سمطة مركزية بؿ جية  140، ص2009سنة  09الدولة رقـ 

 قرارات ذات طابع قضائي قابمة لمطعف فييا بالنقض وليس بالبطبلف.قضائية إدارية تصدر 
غير ىذا االجتياد وكرس مبدأ جديدا  16886عف الغرفة المجتمعة تحت رقـ  2007جواف  07صدر قرار في     

عف مفاده أف مقررات المجمس األعمى لمقضاء في تشكيمتو التأديبية تكتسي طابعا قضائيا وبيذه الصفة ال يمكف الط
نما عف طريؽ النقض، أنظر مجمة مجمس الدولة العدد   وما بعدىا. 59، ص 2012لسنة  10فييا بالبطبلف وا 
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ض ألف ىذه األحكاـ النيائية صادرة عف مجمس الدولة وال يعقؿ أف ينقض ما بالنق
 –السابؽ اإلشارة إلييا سمفا  - أصدره، وىو ما تـ التػػأكيد عميػو في القرارات

 –بجانب اختصاصاتو القضائية  :   االختصاصات االستشارية لمجمس الدولة -2
استشارية في المجاؿ التشريعي دوف يتمتع مجمس الدولة باختصاصات  -السالفة البياف

في ىذا اإلطار  االستشارية، ويستمد مجمس الدولة الجزائري وظيفتو    المجاؿ اإلداري
التي جاء فييا  1996مف الدستور الحالي لسنة  119مف الفقرة الثالثة مف نص المادة 

ـ يودعيا "تعرض مشاريع القوانيف عمى مجمس الوزراء، بعد األخذ برأي مجمس الدولة ث
 الوزير األوؿ مكتب المجمس الشعبي الوطني".

عمى  01-98ويستمدىا أيضا مف  نص المادة الرابعة مف القانوف العضوي رقـ 
أنو "يبدي مجمس الدولة رأيو في مشاريع القوانيف حسب الشروط التي يحددىا ىذا 

 القانوف والكيفيات المحددة ضمف نظامو الداخمي".
مف نفس القانوف الػػتي نصت عمػػى أف "يبدي مجمس  12عبلوة عمى المادة 

الدولػػة رأيػػو في المشاريع التي يتـ إخطاره بيا حسب األحكاـ المنصوص عمييا في 
 ، ويقترح التعديبلت التي يراىا ضرورية".أعبله 4المادة 

                                                           
: د. محمد الصغير بعمي، القضاء اإلداري "مجمس الدولة"، دار العمـو لمنشر والتوزيع، طبعة سنة راجع بالتفصيل    

موضحا بأنو " ال  191اري، مرجع سابؽ، ص وما بعدىا. د. محمود محمد حافظ، القضاء اإلد 182، ص 2004
يفوتنا التنويو بأف وظيفة المجمس، كييئة استشارية،  تعتبر عمبل وقائيا، ألنيا تساعد الحكومة عمى إحكاـ التشريع 
وصحة تفسير وتطبيػػؽ القوانيػػف والموائػػح، في حيف أف وظيفتو، كييئة قضائية، تعتبر عمبل عبلجيا، ألنيا تتدخؿ بعد 

قوع أو ادعاء وقوع المخالفة لمقوانيف والموائح، وذلؾ بقصد وضع األمور في نصابيا الصحيح وتقرير مدى صحة أو و 
بطبلف االدعاء المذكور، أي تقرير ما إذا كانت قد وقعت مخالفة لمقوانيف والموائح أـ لـ تقع، وتستيدؼ في حالة 

صػػبلح الخمؿ الناجميػػف عف   تمؾ المخالفة".المخالفة رتؽ الصراع، وا 
، موضحا في ىذا الشأف 174د. محمد الصغير بعمي، النظاـ القضائي اإلداري الجزائري، المرجع السابؽ، ص     

أنو " وميما يكف، فإف ىذا الوضع مف شأنو أف يضيؽ االختصاص االستشاري لمجمس الدولة وىو مسمؾ ال يتسؽ مع 
الزدواجية القضائية ويوجد بيا مجمس دولة، حيث يمتد اختصاصيا إلى ما ىو سائد في األنظمة المقارنة التي تأخذ با

المجاؿ اإلداري )المراسيـ، القرارات الوزارية( كما ىو الوضع مثبل في: فرنسا، ومصر، ولبناف، وغيرىا. وىو ذات 
بمناسبة صدور ، )ىذا التعميؽ كاف 2000الموقؼ الذي كاف قد عبر عنو تقرير المجنة الوطنية إلصبلح العدالة سنة 

بعد رقابتو لمشروع القانوف العضوي رقـ  1998مايو  19بتاريخ  98.د/ .ع/ـ .ؽ /ر06رأي المجمس الدستوري رقـ 
المقدـ مف طرؼ الحكومة والمصادؽ عميو مف طرؼ البرلماف. ىذا المشروع متعمؽ باختصاصات مجمس  98-01

 الدولة وتنظيمو وعممو ومدى مطابقتو لمدستور(.
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مف ىذا القانوف قد  39و 36أف المادتيف  -فيما نحف بصدده  -ونود أف نشير
بقوليا: " تبدي الجمعية العامة لمجمس  36ىذا الدور حيث نصت المادة أشارتا إلى 

مف جانبيا عمى أف "يعيف رئيس  39الدولة رأييا في مشاريع القوانيف". فيما نصت المادة 
في جمسات الجمعية العامة والمجنة الدائمة  استشاريالحكومة... لمحضور واإلدالء برأي 

 ط."في القضايا التابعة لقطاعاتيـ فق
أف ىذه المواد أبرزت دور مجمس الدولة في تقديـ الحموؿ عندما يتـ  االنتباهكما يسترعي 

ومف شأف ذلؾ أف يسيـ في إبراز مكانتو كييئة إدارية قضائية عميا في الجانب  استشارتو
باعتباره الييئة المقومة  1996مف دستور  152اإلداري، كما ىو وارد في نص المادة 

القضائي في كافة  االجتيادالقضائية اإلدارية وىو الذي يضمف توحيد ألعماؿ الجيات 
 السير عمى تطبيقيا عمى أكمؿ وجو.أنحاء الببلد كما يقـو بصيانة القوانيف و 

 -محجوزة لمحكومة     يشكؿ مجمس الدولة غرفة مشورة في الجانب التشريعي 
يا مشروع يستوجب مشورة فإذا رأت الحكومة أف ل -مع النصوص الواردة أعبله  اتساقا

مجمس الدولة لؤلخذ برأيو في ىذا اإلطار فإف طمبيا يستيدؼ إعداد مشروع دقيؽ منظـ 
مدلولو مع قصد  واتفاؽوخاؿ مف العيوب لمتأكد مف سبلمتو مف الناحية القانونية، 

واضيعو أي التثبت مف أنو يؤدي المعنى الحقيقي الذي قصده المشرع وكذلؾ يقصد مف 
 لتأكد مف عدـ تعارض نص المشروع المقدـ مع القوانيف القائمة.وراءه ا

وتجدر اإلشارة ىنا أف رأي مجمس الدولة الذي يبديو حوؿ مشروع أي قانوف يبقى غير 
ممـز لمحكومة، إذ يمكف ليا أف تتقيد بو كميا أو جزئيا أو تطرحو تمامػػا وال تأخػػذ بػػو، 

 الستشارةعف مشروعيا األسػػاسي الذي أحالتػػو  غيػػر أنػػو ال يمكنيا إصدار نص مختمؼ
 مجػػمس الدولػػة، وأخذ مشورة المجمس ميزتو األساسية اإلفادة مف خبرة وكفاءة أعضائو.

أف المرحمة القادمة مف تطور النظاـ القانوني لمجمس الدولة تقتضي توسيع ويرى الباحث 
 صبلحياتو لتطاؿ أيضا المجاؿ اإلداري في بعض جوانبو.
  29المؤرخ في  261-98إضافة إلى النصوص السابقة جاء المرسـو التنفيذي رقـ 

                                                           
 .145عمار بوضياؼ، القضاء اإلداري، دراسة وصفية تحميمية مقارنة، مرجع سابؽ، ص د.     
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 :   لمجمس الدولة في المراحؿ اآلتية االستشاريمتضمنا الدور  1998أوت 
يرسؿ كؿ مشروع قانوني وجميع عناصر الممؼ مف طرؼ األمانة العامة لمحكومة  - أ

 مو في سجؿ رمزي خاص باإلخطار.إلى األمانة العامة لمجمس الدولة ويقـو بدوره بتسجي
يحيؿ رئيس مجمس الدولة مشروع القانوف إلى رئيس المجنة الدائمة )وىو رئيس   - ب

غرفة( الذي يعيف في الحاؿ جدوؿ لؤلعماؿ ويحيمو إلى رئيس مجمس الدولة ويخطر 
 الوزير المعني أو الوزراء المعنييف. 

دائمة لمجمس الدولة في حاالت تبدأ المداوالت أماـ الجمعية العامة أو المجنة ال  - ج
 االستعجاؿ وتتخذ المداوالت بأغمبية أصوات األعضاء الحاضريف.

يرسؿ رأي مجمس الدولة في شكؿ تقرير نيائي إلى األمانة العامة لمحكومة مف  - د
طرؼ رئيس مجمس الدولة وتعتبر ىذه المراحؿ إجراءات شكمية في المجاؿ االستشاري 

فقرة ثالثة  119ممية إخطار مجمس الدولة فنصت المادة وتتعمؽ بمسألة ىامة تسمى بع
إضافة إلى ما  -كما أشرنا سمفا – 01-98مف الدستور والمادة الرابعة مف القانوف رقـ 

بمصطمح جديد بحيث  -المشار إليو أعبله –مف المرسـو التنفيذي  02جاءت بو المادة 
يف مف قبؿ األميف العاـ نص عمى: "يتـ وجوبا إخطار مجمس الدولة بمشاريع القوان
 لمحكومة وذلؾ بعد المصادقة عميو مف طرؼ مجمس الحكومة".

كما جاء في نص  -حوؿ إجبارية إخطار مجمس الدولة     ومف ىذا المنطؽ نتساءؿ
السابؽ  -وىي غير واردة في النصيف الدستوري والتشريعي   -المادة المذكورة أعبله 
ؿ مصطمح "وجوبا" غير قانونية أو أف صياغة النصيف وبالتالي في -اإلشارة إلييما أيضا

ر أف كممة وجوبا كافيػػة لمتعبيػػر عف الصيغة اإلجبارية عف ىذا اإلخطار وبالتالي نعتب
 ؟عبارة زائدة فقط

والجواب المنطقي ىو أف نتماشى مع السؤاؿ األوؿ وبالتالي إخطػػاره اذا كاف اجباريًا فاف 
منظمة لو لـ توضح لنا ما اذا كاف رأيو بسيطًا أو موافقًا و النصوص القانونية األولى ال

                                                           
 د. محمد الصغير بعمي، .206األستاذ خموفي رشيد، قانوف المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ، ص  راجع في ذلك:    
 الجزائر مرجع سابؽ،  عمار بوضياؼ القضاء اإلداري في..د117ص،الوجيز في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ   
 وما بعدىا. 151ص    
 و ما بعدىا. 207قانوف المنازعات االدارية، مرجع سابؽ ص  ،األستاذ خموفي رشيد  انظر بالتفصيل:    
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ما عممية االخطار إال مسألػػة تستوجػب أف يكوف مجمس الدولة محؿ إخطار مف طرؼ 
 الحكومة مف أجؿ تقديـ المشورة في مشاريع القوانيف المقدمة مف الحكومة.

ا يستوجب السرعة لممشروع فإنو إذا كاف مشروع استبلموكما أف مجمس الدولة حيف 
ذا لـ تقـ بتنبييو فمو أف يسمؾ طريقو بالشكؿ  واالستعجاؿ فالحكومة ليا أف تنبو بذلؾ، وا 

العادي فور إببلغ رئيس مجمس الدولة بذلؾ، بعد أف يقـو بموجب أمر صادر عنو 
بتعييف أحد مستشاري الدولة كمقرر وىذا في الحاالت العادية، أما في الحاالت 

فيقـو بإتباع المراحؿ المنصوص عمييا في  استعجالياتي يثير الوزير األوؿ االستثنائية ال
الذي تـ فيو التطرؽ إلى ىذه مراحؿ واإلجراءات التي  261-98المرسـو التنفيذي رقـ 

  يتبعيا مجمس الدولة لتقديـ رأيو.
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 الفــصل الثــاني
 القضاء اإلداري ( )اختصاص

نظاـ القضاء المزدوج في دولة ما، إثػػارة مشكمػػة تحديػػد أو يترتب عمى األخذ ب
تحديدا دقيقا، يوجب البحث  و القضاء العادي توزيػػع االختصاص بيف القضاء اإلداري

 عف وسيمة لرفع تنازع االختصاص الذي يمكف أف يقـو بيف الجيتيف.
ائر فضبل عف وعميو سنعرض لتحديد اختصاص القضاء اإلداري في فرنسا ومصر والجز 

عرض مشكمة تنازع االختصاص بيف الجيتيف، ومف ثـ فإننا نقسـ ىذا الفصؿ إلى ثبلثة 
 مباحث عمى النحو التالي:

 مصر. اختصاص القضاء اإلداري في فرنسا و المبحث األول: 
 اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر. المبحث الثاني: 
 لقضاء.تنازع االختصاص بيف جيتي ا المبحث الثالث: 

                    
 المبحث األول                 

 اختصاص القضاء اإلداري في فرنسا ومصر   
إلى قياـ نظاـ القضاء المزدوج عمى وجود جيتيف قضائيتيف  -فيما سمؼ -انتيينا

األولى جية القضاء العػػادي، والثانية جية القضاء اإلداري، وبما أف فرنسا ومصر 
القضاء المزدوج فإننا نعرض في ىذا المبحث الختصاص القضاء اإلداري أخذتا بنظاـ 

ومف  الفرنسي مع تحديد مدلوؿ المنازعة اإلدارية، واختصاص القضاء اإلداري المصري.
 ثـ فإننا نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف عمى النحو التالي:

 
 القضاء اإلداري في فرنسا. اختصاص المطمب األول:
 القضاء اإلداري في مصر. اختصاص المطمب الثاني:

                          
 

                                                           
   ، مبنيا المقصود باالختصاص القضائي وىو "ىو قدرة 362القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص  ،د. فؤاد العطار    
 اكـ عمى الفصؿ في نزاع معيف، وعدـ االختصاص انتفاء والية جية القضاء أو المحاكـ عف جية القضاء أو المح   
 نظر نزاع المعيف".   
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 المطمب األول
 ( )القضاء اإلداري في فرنسا اختصاص

لما كانت فرنسا مف البمداف التي تأخذ بنظاـ االزدواج القضائي، كاف البد مف 
وضع المعايير والضوابط التي يمكف بواسطتيا تحديد المنازعات التي تدخؿ في 

 24-16المشرع الفرنسي قد قرر في قانوف القضاء، وبما افمف جيتي كؿ  اختصاص
، أنو ال يجوز لمقضاء العػػادي أف يأتػػي ما مف شأنو أف يؤثر 1790أوت )أغسطس( سنة

عميو الفقو والقضاء  اتفؽفي نشاط اإلدارة، وال أف يمـز رجاليا بالمثوؿ أمامو، وىو ما 
يختص بنظر المنازعات اإلدارية بصفة عامة،  الفرنسياف عمى أساس أف القضاء اإلداري

لـ يحدد لنا معالـ أو  -بموقفو السابؽ–إال أف المشكمة ما تزاؿ غامضة، حيث أف المشرع
خصائص المنازعات اإلدارية التي يمتنع عمى القضاء العادي نظرىا ومف ثـ يختص بيا 

 .القضاء اإلداري
نم أسموب التعميـ رغـ أف  انتيجا ومف ثـ لـ يضع المشرع معيارا محددا لذلؾ وا 

 المنازعات التي تكوف اإلدارة طرفا فييا ال تدخؿ كميا في اختصاص القضاء اإلداري.
دراسة المعايير التي قيمت بشأف تحديد اختصاص القضاء  إنو مف األىمية بمكافولذا ف

حو وذلؾ في فرعيف عمى الن االختصاصاإلداري الفرنسي، والمنازعات الخارجة عف ىذا 
 .فرنسا في اإلداري القضاء اختصاص معايير: األول الفرع     :التالي

            .ى اختصاص القضاء اإلداري الفرنسياالستثناءات الواردة عم الفرع الثاني:           
 
 

                                                           
د.   وما بعدىا. 149مرجع سابؽ ص ، رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة ،د. طعيمو الجرؼ أنظر بالتفصيل:    

 القضاء ،ما بعدىا، د. سميماف محمد الطماويو  205مرجع سابؽ ص  ، القضاء اإلداري، محمود محمد حافظ 
محاضػػرات في المؤسسات  ،بعدىا، األستاذ محيو أحمد وما  12مرجع سابؽ ص ، اإلداري ورقابتو ألعماؿ اإلدارة

النظرية  ر،، د. عوابدي عماوما بعدىا 32ص  1979الطبعة الثانية سنة ، اإلداريػػػة، ديواف المطبوعات الجامعية
 وما بعدىا. 95سابؽ ص  مرجع األوؿالجزء ،زعات اإلدارية العامة لممنا

Voir aussi :- Auby (J,M) et Drago (R), traite de contentieux administratif T1 2eme éd.L.G.D.J. 
paris,    ,p283et s-Auby(J.M)et Robert Ducos,Aden,Les institutions Administratives eme 
éd,Dalloz,paris 1978,p421et s-Débbasch (Ch),contentieux administratif,op.cit,p35 et s. 
-Institutions et droit administratifs,T2 P.U.F,paris1978,p317et,s- Delaubadere (A),Traite de droit 
administratif. eme éd,L.G.D.J.paris.    .p.   ,et s. 
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 رع األولــالف
 ( )معايير اختصاص القضاء اإلداري في فرنسا

المنازعات اإلدارية التي يختص بيا  التي قيؿ بيا بشأف تحديد    تعددت المعايير
 القضاء اإلداري الفرنسي، وسنتعرض بإيجاز ألىـ ىذه المعايير فيما يمي:

كاف المعيار األوؿ : أن تكون اإلدارة طرفا في النزاع )المعيار الشكمي( -المعيار األول
الذي أخذ بو الفقو خبلؿ النصؼ األوؿ مف القرف التاسع عشر، لتحديد اختصاص 

وعمى ىذا فإف المنازعة إما أف  ضاء اإلداري ىو أف تكوف اإلدارة طرفا في النزاع.الق
ما  تكوف اإلدارة طرفا فييا ومف ثـ تكوف منازعة إدارية يختص بنظرىا القضاء اإلداري، وا 
نما ىي بيف أفراد عادييف، فيي منازعة عادية و ليست  ال تكوف اإلدارة طرفا فييا، وا 

 العادي بالفصؿ فييا. إدارية، ويختص القضاء
أف تكوف اإلدارة طرفا في  -وفقا لو-وواضح أف ىذا المعيار واسعا، إذ يكفي

النزاع حتى يختص القضاء اإلداري بالفصؿ فيو، واليدؼ مف ذلؾ أف المشرع كاف 
كما     التاـ في مواجية المحاكـ العادية. استقبلليامجمس الدولة تحقيؽ  بإنشاءيستيدؼ 

منازعات التي تكوف اإلدارة طرفا فييا ىي منازعات غير إدارية، إذ أنيا أف كثير مف ال

                                                           

-Débbasch (Ch),contentieux administratif,op.cit. pp   ,                                 أنظر في ذلك:   ) 
-Delaubadere (A),Manuel de droit administratif, Paris.L.G.D.J.  eme ed 1975.pp   ,  . 

 ،وما بعدىا. د. سامي جماؿ الديف 151مرجع سابؽ ص  ،رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة ،. طعيمو الجرؼد
 وما بعدىا. 319مرجع سابؽ ص  ابة عمى أعماؿ اإلدارة )القضاء اإلداري(الرق
 "في تنظيـ ونشاط اإلدارة العامة "مقارنة دراسة"اإلداريالقانوف  ،الجرؼ طعيمود.  :لممزيد من التفاصيل راجع    

دار الفكر  ،األوؿالكتاب  محمد الطماوي القضاء اإلداري سميماف .د ،وما بعدىا 65ص1973طبعة  الحديثة، مكتبة
 1972الثانية الطبعة المعارؼ دارالمسؤولية اإلدارية  ،سعاد الشرقاوي.د.وما بعدىا 60ص 1985العربي طبعة 

. أنور د بعدىا.وما  155ص 1999طبعة  دار النيضة العربية ،بدوي القانوف اإلداري ثروت .د .بعدىاوما  47ص
أنو "يجمع بيف كؿ المعايير المقترحة  موضحاوما بعدىا  257مرجع سابؽ ص ،وسط القضاء اإلداري، أحمد رسبلف

وىو أمر إف لـ يكف مستحيبل، فيػػو عمى األقؿ  ،في ىذا الشأف أف أنصار كؿ معيار يدعوف أنو معيار جامع مانع
داري، ػػاء اإلشديد الصعوبة بعيد المناؿ ىذا مف ناحية، ومف ناحية ثانية، تستند المعايير المقترحػػة عمػػى أحكػػاـ القض

مف ثناياه، وذلؾ باختبلؼ  معيار عاـوىو قضاء متطور بطبيعتو، ومف ثـ فقد يختمؼ الرأي عند تحميمو واستخراج 
الزماف وباختبلؼ نوع المنازعات المطروحة عميو، ومف ناحية ثالثة فإف كؿ معيار مف ىذه المعايير المقترحة قد 

 فرنسي وذلؾ فضبل عف إبرازه ألحكاـ المجمس المؤيدة لما يدعيو." يعكس مرحمة معينة في قضاء مجمس الدولة ال
.  د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل ، القضاء 209د. محمود محمد حافظ ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     

 .187اإلداري، مرجع سابؽ ص 
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، ومف اجتماعياتتعمؽ بنشاط غير إداري، قد يكوف صناعيا، وقد يكوف تجاريا، وقد يكوف 
    ثـ ظير أف المعيار فضفاض، ومف ثـ فبل مناص مف البحث عف معيار بديؿ.

   معيار السمطة العامة -المعيار الثاني
قصد بيذا المعيار، أف اإلدارة في سبيؿ وي :

تحقيؽ أىدافيا يمكف أف تستخدـ وسائؿ وأساليب القانوف العاـ وما يمنحو ليا مف 
وسائؿ وأساليب القانوف  استخداـبلء إلرادتيا، وقد تمجأ إلى إعمما يعني  امتيازات

يا عف مما يعني التخمي بإرادت ،الخاص بما يجعميا عمى قدـ المساواة مع األفراد
 سمطاتيا.

وعمى ذلؾ فأعماؿ اإلدارة غير الشبيية بتصرفات األفراد تعد أعماؿ سمطة، أما 
أعماليا الشبيية بتصرفات األفراد تعد أعماال عادية وحسب ىذا المعيار فإف أعماؿ 
السمطة تخضع المنازعات بشأنيا لمقضاء اإلداري، أما األعماؿ العادية فالقضاء العادي 

 نازعات المتعمقة بيا.يختص بنظر الم
إال أف ىذا المعيار لـ يسمـ مف النقد، ألنو مف العسير التفرقة بيف أعماؿ االدارة 
التي تظير فييا اإلدارة بمظير السمطة العامة، والتصرفات التي ال تظير فييا اإلدارة  

 مف دائرة اختصاص القضاء اإلداري.كذلؾ، كما أف األخذ بيذا المعيار يضيؽ 
   ممعيار المرفق العا -الثالث المعيار

ومؤدي ىذا المعيار أف المرفؽ العاـ باعتباره :   
أساس تطبيؽ القانوف اإلداري وبالتالي مناط اختصاص القضاء اإلداري، فاف القضاء 

 اإلداري يكوف مختصا بنظر كافة المنازعات المتعمقة بالمرفؽ العاـ.
افؽ العامة وجودا وعدما، ومف ثـ يدور اختصاص القضاء اإلداري مع المر 

وبالفعؿ أيد القضاء اإلداري الفرنسي ىذا المعيار في بعض أحكامو مثؿ قضية تيريو 
(Terrier)  وقضية فيتري  1903فبراير سنة  06في(Fetry)  1908فبراير سنة  28في ،

                                                           
 .152د. محمد الشافعي أبوراس، القضاء اإلداري، المرجع السابؽ ص     
 أىم الفقياء الفرنسيين المدافعين عن معيار السمطة العامة: ومن    

- La ferrière (E),Traite de juridiction administrative et des recours contentieux, 2eme éd 1896,p . 
- Maurice (H),Précis de droit administratif. eme éd1933Préface -Vedel (G),droit administratif.   
Thémis.P.U.F. eme éd1976.p84 et s. 

 من أىم الفقياء الذين قالوا بيذه النظرية:    
-Duguit (L) Traité de droit constitutionnel 3eme éd T.1,A.L.F.E,paris 1928,p   .  
-Jéze (G).Principes généraux du droit administratif TII 3eme éd,M.G,paris 1925,p2 et s         
-Roland (L) Précis de droit administratif 11eme éd.paris,DALLOZ 1957,p1 et s.                   
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 08الصادر في  (Blanco)     ويجمع عمى أف حكـ ببلنك    غير أف فقو القانوف العاـ
القضائية     أوؿ األحكاـ باعتبارهيمثؿ حجر الزاوية في نظرية المرفؽ العاـ  1873ير فبرا

 التي استندت إلى ىذا المعيار.
النشاط اإلداري  اتسعولقد ظؿ معيار المرفؽ العاـ سائدا في فرنسا إلى أف  

لتدخؿ الدولة مجاالت عديدة، وظيور أنواع جديدة مف المرافؽ العامة ذات صبغة 
، فالمرافؽ العامة غدت غير مقصورة عمى تمؾ المرافؽ التقميدية بؿ ظيرت ديةاقتصا

المرافؽ الصناعية والتجارية التي تفضؿ الدولة إخضاعيا لقواعد القانوف الخاص حيث 
ال تختمؼ طبيعة نشاطيا عف طبيعة نشاط المشروعات الخاصة مما يؤدي لخضوعيا 

لمرفؽ العاـ بأزمة كبيرة وتعرضت لمنقد ونتيجة لذلؾ أصيبت فكرة ا لمقضاء العادي.
 ولـ ،القضاء اإلداري تحديدا دقيقا اختصاصكمعيار لتحديد      وأصبحت غير كافية

     تعد مبلئمة لمواجية الوضع الجديد
 
 

                                                           
 القانوف  ،الجرؼ طعيمود.  و ما بعدىا. 189مرجع سابؽ ص  ،القضاء االداري ،د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل (  
 .69مكتبة القاىرة الحديثة ص  1973طبعة سنة  االداري ) دراسة مقارنة في تنظيـ و نشاط االدارة العامة (   
                  T.C           .Blanco Rec.1er Suppl,  ,Concl, David, M.Long.et autres G,A,J,A- 

   eme éd,2009 DALLOZ,p1 et s. 

  في المرفؽ العاـ ال  يقضي ىذا الحكـ بأف المسؤولية التي تتحمميا الدولة بسبب أخطاء الموظفيف الذيف يعمموف    
       لمقانوف المدني، أنظر عرضا وتحميبل ليذا الحكـ، الدكتورة سعاد الشرقاوي، القضاء اإلداري، دار ا تقـو طبق   
 207،209ىامش ص 1984النيضة العربية سنة    
حظ أف المجمس أخذ نبل ،Blancoأحكاـ مجمس الدولة الفرنسي السابقة عمى حكـ ببلنكو  ،عمى أنو و باستطراد    

 ،1855"روتشيمد"  « Rotchild »ةبمعيار المرفؽ العاـ كأساس لتحديد اختصاص القضاء االداري فيما سبؽ في قضي
عبد الغني .المشار اليو في مؤلؼ د 1855ديسمبر 06انظر حكـ مجمس الدولة الفرنسي في قضية روتشيمد بتاريخ

 .189ص  مرجع سابؽ ،بسيوني عبد اهلل القضاء االداري
" الذي قاؿ بو L’utilité publiqueر المنفعة العامة "مف المعايير التي نودي بيا بديبل لمعيار المرفؽ العاـ: معيا    

األستاذ  " الذي قاؿ بوPrérogatives de puissance publiqueاألستاذ فاليف، ومعيار امتيازات السمطة العامة "
أنظر في ،يعة القواعد التي تطبؽ عمى النزاع والمعيارالمختمط أو القضائي"، وذلؾ فضبل عف معيار طبVedelفيداؿ"
  وما بعدىا. 239القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص  ،محمد حافظ د. محمود  ذلك:
  راجع في نقض معيار المرافؽ العامة:    

ed.Sirey 1963p.74et.s  - Waline(M), traité de droit administratif 9em 
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 )معيار القواعد الموضوعية(    المعيار الرابع: معيار القانون الواجب التطبيق
يو البعض معيار القواعد الموضوعية، أف ومؤدى ىذا المعيار و الذي يطمؽ عم

القضاء اإلداري القانوف الواجب التطبيؽ عمى النزاع وليس مدى  اختصاصأساس تحديد 
النشاط بمرفؽ عاـ، وعمى ذلؾ فإف كاف القانوف الواجب التطبيؽ عمى المنازعة  اتصاؿ

ذا كاف القان وف الواجب ىو القانوف المدني فالقضاء العادي يكوف مختصا بنظرىا، وا 
 التطبيؽ عمى المنازعة وىو القانوف اإلداري فالقضاء اإلداري يكوف مختصا بنظرىا.

وىو ما أكدتو محكمة التنازع الفرنسية مف أف القضاء اإلداري يكوف مختصا بنظر النزاع 
أف فكرة القانوف القابؿ لمتطبيؽ، وجدت عمى     لعدـ قابمية تطبيؽ قواعد القانوف الخاص 

 :   فمف أىـ حججيـ يدا مف خصوميا...نقدا شد
القضاء اإلداري أساسو النصوص التشريعية، حيث لـ يكف يوجد  اختصاصأف  أوال:

أصػػبل قانػػوف إداري، وأف القضاء اإلداري ىو الذي ابتدع القواعد والحموؿ التي أصبحت 
 .   فيما بعد قانونا إداريا مستقبل

اعد القابمة لمتطبيؽ دوف فحص موضوع النزاع، ال يستقيـ منطقيا تحديد القو : ثانيا
 .    فحص موضوع النزاع اال إذا كاف مختصا بووالقاضي ال يستطيع 

صعوبة التفرقة بيف قواعد القانوف اإلداري، وقواعد القانوف الخاص، عمما بأف  ثالثا:
تى القاضي اإلداري يطبؽ في كثير مف األحياف قواعد القانوف الخاص وال يستبعدىا. م

                                                           
       - Auby et Drago traité de contentieux administrative T1op.cit,p 327et s :المعيار الفقياء ذاقال بي    

-Rivero (J), Droit administratif 10eme éd Dalloz 1983 P174.             :أنظر في ذلك                   
    وما بعدىا 118مرجع سابؽ ص ، االوؿ الجزء، عوابدي عمار النظرية العامة لممنازعات االدارية د.

     ( مجموعة دالوز Letourneurوتقرير مفوض الدولة ) 1945مايو  26بتاريخ   Mortiez حكميا في القضية    
 (Dalloz سنة )مشارا لو في رسالة د. العطا بف عوؼ العطا، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة  385ص  1955

 .102ص  3اليامش رقـ  1982جامعة القاىرة سنة  مى درجة الدكتوراه في الحقوؽلمحصوؿ ع في السوداف
  Le rapport entre la :المعنوف «Eisnenmann» الرد عمى حجج خصـو الفكرة في مقاؿ األستاذ أيزماف راجع    

 compétence juridictionnelle et le droit applicable en droit Français, Mélanges Maury,TII,p379 
N.S.S 56إلى  54ص   سابؽ ىامش رقـ  مرجع ،المسؤولية اإلدارية ،في مؤلؼ ،سعاد الشرقاويد.  ترجمة.  

 A. Propos de rapport entre la règle de droit a » معنوف   ،Marcel Waline  االستاذ، مارسيؿ فاليف مقاؿ    
applicable au jugment d’un procès et l’ordre de juridiction compétente »                             

 و ما بعدىا. 8ص 1961منشور بمجمة القانوف العاـ سنة    
 ( السالؼ اإلشارة إليو.Eisnenmannمقاؿ األستاذ أيزماف ) أنظر    
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كما أف القاضي العادي يطبؽ في كثير مف     .ظروؼ حؿ النزاع ذلؾ اقتضتما 
الحاالت قواعد مأخوذة مف التشريعات الخاصة بالمنازعات اإلدارية، كما في بعض 

    حاالت مسؤولية البمديات ومسؤولية الدولة.
ري السمطة ومؤدى ىذا المعيار الجمع بيف معيا    :المعيار الخامس: المعيار المختمط

العامة والمرفؽ العاـ عمػػى أسػػاس تسػػاوي المعياريػػف في األىمية فكبلىما يعد مكمبل 
القضاء اإلداري بالمنازعة إذا تعمقت بتنظيـ أو سير  اختصاصلآلخر، حيث يتحدد 

 الستخداـأساليب القانوف العاـ أي عندما تمجأ اإلدارة  استخداـمرفؽ عاـ ولكف بشرط 
ويعيب المعيار المختمط ا المشرع حيث يتـ إعبلء إرادتيا. التي يمنحيا إياى االمتيازات

 -وقد سبؽ أف أوضحنا نقدىما -عمى فكرتي السمطة العامة والمرفؽ العاـ  استندانو 
 فيو يجمع النقد الموجو لممعياريف. لذا فاف المعيار المختمط معيب في أحد شقيو.

ذا الشأف ال تعني الخبلؼ الفقيي الحػػاد كمػػا أف تعدد المعايير في ى ويخمص الباحث:
نما األمر يتعمؽ بنوع مف التطور، فكما ىو معمـو يتميز القانوف  قد يتصػػور البعػض، وا 
اإلداري بالتطور السريع نظرا لمرونتو، ويتحقؽ ىذا التطور ليس في آراء الفقو فحسب، 

نما في أحكاـ القضاء كذلؾ، ومف أىـ عوامؿ ىذا التطو  ر ما يمحؽ بوظيفة اإلدارة أو وا 
الدولة مف تطورات متبلحقة، عبلوة عمى نمو الجياز اإلداري وتعدد فروعو وتشعب أوجو 

  نشاطو وتنوع أعمالو واختبلؼ أساليبو ووسائمو.
 
 
 
 

                                                           
 وما بعدىا. 10( السابؽ ص  Walineأنظر مقاؿ األستاذ فاليف )    
          -Chapus (R) Responsabilité public et responsabilité privé, Paris L.G.D.J. 1954, p33 ets 
    -Rivero (J), droit administratif, Paris.op.cit,p35-Delaubadère (A),traité élémentaire              

  de droit administratif.T1 5eme éd 1967,p40 et s 
أف معيار المرافؽ العامة ىو األصؿ، ولكف يجب تطعيمو بمعايير أخرى   Delaubadère-ديموبادير-حيث يرى الفقيو

د. ماجد  :بيذا الخصوص راجعلتضييؽ إطار النشاط المتعمؽ بالمرافؽ العامة الذي يختص بو القضاء اإلداري. 
داري . د. أنور أحمد رسبلف وسيط القضاء اإل183ص  2راغب الحمو، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ىامش رقـ 

 وما بعدىا. 193.  د. عبد الغني بسوني عبد اهلل ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص 262مرجع لسابؽ ص 
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 الفرع الثاني
 (1)االستثناءات الواردة عمى اختصاص القضاء اإلداري الفرنسي

المتعمقة باألعماؿ اإلدارية وفقا لقواعد  العامة ىي أف المنازعات القاعدة 
االختصاص ومعاييره تخضع الختصاص القضاء اإلداري، ومػػع ذلػػؾ فإف بعػض ىذه 

ادي المنازعات تخرج عف اختصاص القضاء اإلداري وتدخؿ في اختصاص القضاء الع
 وسنتعرض ألىـ ىذه االستثناءات فيما يمي: كاستثناء مف القاعدة العامة.

العادي في القضاء  يختص :(2)نازعات يختص بيا القضاء العادي بنص القانونأوال: م
فرنسا بنظر بعض المنازعات اإلدارية وذلؾ بنص القانوف، حيث رأى المشرع العتبارات 
معينة أف يجعؿ االختصاص بنظرىا لممحاكـ العادية بدال مف القضاء اإلداري، وتتمثؿ 

 في ما يمي:
والجنسية  كاالسـضمف كؿ ما يتعمؽ بحالة األشخاص : وتتحالة األشخاص -1   

مف القانوف المدني  326والزواج والبنوة واألىمية والموطف، فقد أسندت كؿ مف المادة 
الخاص بمسائؿ الجنسية، والمادة  1945أكتوبر 19مف المرسـو الصادر في  124والمادة 

القوائـ االنتخابية، بنظر ىذه المتعمؽ بطمبات القيد في  1874يوليو 07الثالثة مف قانوف 
صدر     المسائؿ لممحاكـ العادية، ما لـ تكف ىذه المنازعة متعمقة بمرسـو أو قرار إداري

ال انعقد االختصاص لمقضاء اإلداري.  في أمر مف ىذه األمور، وا 
 .االجتماعيالضماف    - النقؿ بالبريد. -3 الضرائب غير مباشرة. -2

                                                           
(1)-Dueze (P) et Debeyre(G),Traite de droit administratif, DALLOZ Paris,     pp    ,             

ي عبد ند. عبد الغني بسيو  .وما بعدىا 212مرجع سابؽ ص  القضاء اإلداري حافظ،د. محمود محمد  أنظر أيضا:
دروس في القضاء اإلداري مرجع  ،د. سميماف محمد الطماوي.وما بعدىا 199القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص  ،اهلل

مسعود  ا د.بعدىوما  185مرجع سابؽ ص  ،القضاء االداري، د. ماجد راغب الحمو .وما بعدىا 36سابؽ ص 
 ،عوابدي عمار.وما بعدىا. د 129مرجع سابؽ ص  ،الجزء األوؿ ،ات اإلداريةالمبادئ العامة لممنازع ،شييوب

 وما بعدىا. 120سابؽ ص  الجزء األوؿ مرجع  ،النظرية العامة لممنازعات اإلدارية
 أنظر األمثمة العديدة التي يختص بيا القضاء العادي بتحديد القانون: (2)

- Auby et Drago,Traité de contentieux administratif.op.cit,T1,pp92,93 
 وما بعدىا.  142مرجع سابؽ ص  ،الجزء األوؿ ،المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ،د. مسعود شييوب وأيضا:

 وما بعدىا. 36سميماف محمد الطماوي دروس في القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص  د.        
                                       E.M.Paris 19  .pp  ,  , -Waline (M),Précis de droit administratif  

-Delaubadere (A), Traite de droit administratif T.1.L.G.D.J. emeéd pp   ,    
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 األضرار التي تتسبب فييا عرباتيا.مسؤولية اإلدارة عف   - 
 مسؤولية البمديات والقرى في حالة العصياف.  - 

     ثانيا: المنازعات المتعمقة باألعمال التي تباشرىا اإلدارة بأساليب القانون الخاص
قد تمارس اإلدارة تصرفاتيا دوف استعماؿ أساليب القانوف العاـ وامتيازاتيا في تعامميا مع 

نما تتعامؿ معيـ عمى قدـ المساواة مستعممة أساليب القانوف الخاص، فإف ىذه األفراد، وا  
ومف أمثمة ذلؾ إدارتيا  القضاء اإلداري الفرنسي بنظرىا. التصرفات واألعماؿ ال يختص

براميا لعقود دوف استعماؿ وسائؿ القانوف العاـ مثؿ  ألمواليا الخاصة مف ناحية، وا 
ف ناحية أخرى، وأخيرا المنازعات المتعمقة بالمرافؽ تضميف العقد شروطا استثنائية م

الصناعية والتجارية( بالنسبة لنشاط ىذه المرافؽ والعامميف فييا. ففي (العامة االقتصادية
 ىذه الحاالت يختص القضاء العادي بنظر المنازعات التي تثور بشأنيا.

وجد فكرة تقميدية في ت:    منازعات تتعمق بالحريات الفردية والممكية الخاصة -ثالثا
فرنسا، مؤداىا أف القاضي العادي ىو حامي الحقوؽ األساسية واألميف عمييا، وىو وحده 
الذي يضمف لؤلفراد حماية حؽ الممكية والحرية الفردية، فيذا المبدأ يرجع في الحقيقة إلى 

    طفعيد الثورة الفرنسية، حيث تعتبر الممكية الخاصة نوعا مف الحرية العامة لمموا
ويترتب عمى ذلؾ اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعمقة بالحريات الفردية 
والممكية الخاصة، وفي ىذا اإلطار نص دستور الجميورية الفرنسية الخامسة الحالي 

في الفقرة  2008يوليو  23المحيف الى غاية التعديؿ الدستوري في  1958الصادر سنة 
عمى أف السمطة القضائية تحافظ عمى الحرية ( 66)دسة والستيف الثانية مف المادة السا

وبيذا  الفردية وتضمف احتراـ ىذا المبدأ بالشروط المنصوص عمييا في القانوف.
الغصب،  مثبل عمى ذلؾ بنظريتيف: نظرية االستيبلء أو     الخصوص يضرب الفقو

 ونظرية التعدي.

                                                           
    Débbasch (Ch), contentieux administratif  op.cit,pp   ,                                               - 

- Delaubadere (A), Manuel de droit administratif, Paris. L.G.D.J.  eme éd 1975.p        
123الجزء االوؿ، مرجع سابؽ ص  ،ةعوابدي عمار النظرية العامة لممنازعات االداري.: د وراجع أيضاً   

    - Débbasch (Ch),contentieux administratif,op.cit.pp  .  - delaubadere (A) Manuel de         
droit administratif,op.cit.pp   .                                                                        

                  - Auby (J.M) et Drago (R.D),traite de contentieux administratif T1,op.cit.p586 et s  
 .203داري، المرجع السابؽ ص د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل ، القضاء اإل    
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قصد بغصب العقارات ي: (La théorie de l’emprise)و الغصب أنظرية االستيالء  -1
أف تستولي اإلدارة عمى عقار ممموؾ ألحد األفراد سواء بصفة مؤقتة أو بصورة نيائية، 

ولكي تطبؽ النظرية ويصبح القضاء العادي مختصا  .   عغير مشرو  مشروعا أو
 :   بالمنازعة البد مف توافر شرطيف

والت أو الحقوؽ العينية العقارية األخرى ب عمى ممكية عقارية دوف المنقصأف يقع الغ -أ
 كحقوؽ االرتفاؽ عمى سبيؿ المثاؿ.

ع ممكيتو وحيازتو ز عميو أي ن االستيبلءعمى العقار إلى درجة  االعتداءأف يصؿ  -ب
فبل يكفي مجرد إحداث      مف المالؾ، سواء كاف ىذا االستيبلء  مشروعا أو غير مشروع

عميو، ألف األمر يدخؿ في أضرار األشغاؿ  بلءاالستيبعض األضرار بالعقار دوف 
 العامة في الحالة األخيرة، التي يختص القضاء اإلداري بنظرىا.

بمجرد توافر ىذيف الشرطيف تختص المحاكـ العادية بالتعويض عف الضرر الذي  و
الذي  االستيبلءيمحؽ بمالؾ العقػػار مف جراء ىذا الغضب، دوف فحص مدى مشروعية 

منعقدا لمقضاء  االستيبلءبفحص مشروعية ىذا  االختصاصدارة، إذ يبقى قامت بو اإل
اإلداري. كما ال تممؾ المحاكـ العادية إال الحكـ بالتعويض فبل يجوز ليا إلغاء قرار 

 .االستيبلءغير المشروع أو وقؼ تنفيذ ىذا  االستيبلء
 

                                                           
 -André delaubadere, Traite de droit administratif T 1.op. cit, p 470 et s ىذه النظرية راجع: بشأن    

-Auby (J.M)et Robert,(D,A), les institutions  administratives 4eme éd.DALLOZ,    .pp    ,         
 . د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل،229حمد حافظ، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص د. محمود م  التفصيلبأنظر     
   د.سامي .187د. ماجد راغب الحمو، القضاء االداري مرجع سابؽ ص .203القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص    
                   .329جماؿ الديف، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص    

Auby (J.M) et Drago (R.D),traite de contentieux administratif, op.cit.p 543 et s- 
. د. مسعود شييوب، 129مرجع سابؽ ص،الجزء األوؿ،النظرية العامة لممنازعات اإلدارية،عوابدي عمار.ر: دأنظ    

أف -ما سبؽ-رطا ثبلثا بخبلؼحيث ذكر األستاذيف ش 132المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص 
" مستدليف في ذلؾ بأف emprise droit être irrégulière"أشرنا لو اعبله، وىو أف يكوف االستيبلء غير شرعي

بعض رجاؿ فقو القانوف اإلداري والمنازعات اإلدارية قالوا أف ىذا الشرط الثبلث قد تقرر في العديد مف أحكاـ مجمس 
                                   في قضية:   1949مارس 17نازع الفرنسية مثؿ حكـ محكمة التنازع الصادر بتاريخ الدولة الفرنسي ومحكمة الت

« Hôtel du vieux effroi » et soc« Rivoli Sébastopol ».                                          
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لتعدي قياـ اإلدارة يقصد بأعماؿ ا :( Théorie de la voie de fait)نظرية التعدي  -2
 (1)بأعماؿ مادية غير مشروعة تمس األفراد في ممكياتيـ أو حرياتيـ.

ولكي يختص القضاء العادي بالمنازعػػات المتعمقػػة بأعماؿ التػعدي يمػػـز توافر ثبلثػػة 
 (2) :شروط أساسيػػة في العمؿ الصادر عف اإلدارة

انب اإلدارة، ومف ثـ فالقرارات مف ج (3)يمـز أف يكوف ىناؾ عمؿ مادي تنفيذي أ_
 اإلداريػػة ال تعػد مف أعماؿ التعدي ميما كانت درجة عدـ مشروعيتيا.

بموغ عدـ المشروعية العمؿ المادي حدا صارخا جسيما، وبالتالي ال يتعمؽ األمر  ب_
لحؽ العيب بالعمؿ اإلداري بعدـ مشروعية بسيطة بؿ عدـ مشروعية ظاىرة سواء 

في غير الحاالت المحددة  (4)ما لو لجأت اإلدارة إلى التنفيذ الجبريالتنفيذي ذاتو ك
قانونا، أو إذا لحؽ العيب بالقرار محؿ التنفيذ كأف تقـو جية اإلدارة بتنفيذ قرار حكـ 
ببطبلنو أو كاف مشوبا بأحد عيوب عدـ المشروعية لمحد الذي جعمو ينحدر لدرجة 

 االنعداـ.
أو عمى الممكية الفردية سواء  (5) ى الحريات العامةوقوع عمؿ التعدي عمى إحد -ػ ج

 تعمقت بمكاف أو منقوؿ.
ىذه الشروط الثبلثة إذا توفرت فإف القضاء العادي يكوف مختصا بنظر ىذا النوع مف 
المنازعات، فيمكف لمقاضي أف يحكـ عمى اإلدارة بالتعويض عف األضرار الناجمة مف 

                                                           
 وما بعدىا. 133سابؽ ص مرجع 1الجزء اإلداريةعات العامة لممناز  المبادئ شييوبد. مسعود  راجع في ذلك: (1)

-Auby (J.M) et Robert Ducos, Ader, les institutions  administratives.op.cit.p   . 
- Débbasch (Ch).institutions et droit administratif,T2 P.U.F.Paris 1978.p    

 وما بعدىا. 267سابؽ ص مرجع، القضاء اإلداري وسيط ،د. أنور أحمد رسبلف راجع بخصوص ىذه الشروط: (2)
-André Delaubadere, Traite de droit administratif T 1,op. cit. p 47 et s. 
-Jean Rivero, Droit administratif, op cit. pp 172 et s. 

 .231المرجع السابؽ ص  ،القضاء اإلداري ،د. محمود محمد حافظ  : أنظر في ذلك (3)
  Voir aussi : -André delaubadere, Manuel de droit administratif, op. cit. p   . 

   Auby (J.M) et Drago (R.D), traite de contentieux administratif T1, op.cit. pp - :أنظر بالتفصيل (4)
       ,   . - Charles Débbasch, contentieux administratif, op.cit. pp   ,  .                         

 -.   André Delaubadere, Manuel  de droit administratif. Op, cit. p                  راجع في ذلك: (5)
- Auby (J.M) et Drago (R.D), traite de contentieux administratif. T1 Op.cit. pp    -   .         

 داري القضاء اال ،. د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل189مرجع سابؽ ص  ،القضاء اإلداري ،راغب الحمو د. ماجد - 
 وما بعدىا. 39دروس في القضاء االداري مرجع سابؽ ص  ،. د. سميماف محمد الطماوي205لسابؽ ص  مرجع   
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استثناء مف القواعد العامة ( الى الحكـ  اضي )جراء ىذه األعماؿ، بؿ تمتد سمطة الق
زالة ، الى جانب حؽ القاضي في فحص مشروعية اإلعمى جية االدارة بعمؿ معيف ك

 القرار اإلداري الذي بموجب تنفيذه حدثت أعماؿ التعدي.
المسائؿ  ويقصد بذلؾ اختصاص القاضي العادي ببعض: (1)المسائل األولية-رابعا

إدارية باعتبارىا مف المسائؿ األولية في حالة إثارتيا أمامو، أي إذا المتعمقة بمنازعات 
وتتعمؽ المسائؿ األولية بتفسير القرارات اإلدارية أو فحص  دفع أحد الخصـو بيا.

 مشروعيتيا.
يختص القضاء العادي بتفسير القرارات التنظيمية أي الموائح  بالنسبة لمتفسير: -1

ثميا مثؿ القوانيف، ولما كاف القاضي يممؾ تفسير القوانيف، باعتبارىا قواعد عامة مجردة م
فانو يممؾ بالقياس تفسير الموائح أما تفسير القرارات الفردية فيعد مف اختصاص القضاء 

 اإلداري.
بمحاكمو الجنائية دوف  -يختص القضاء العادي بالنسبة إلى فحص المشروعية: - 

التنظيمية والفردية التي تتخذ أساسا لممساءلة  بفحص مشروعية القرارات اإلدارية -المدينة
 1960مف قانوف العقوبات الفرنسي بعد تعديميا عاـ  471الجنائية حيث قررت المادة 

عقوبة الغرامة عمى مف يخالؼ القرارات اإلدارية الصادرة وفقا لمقانوف فيقـو القاضي 
يقو ثـ يوقع عقوبة القرار اإلداري مع القانوف قبؿ تطب اتساؽالجنائي بفحص مدى 
 الغرامة عمى مف يخالفو.

 المطمب الثاني
 اختصاص القضاء اإلداري في مصر

لسنة  112لقد تحدد اختصاص مجمس الدولة المصري منذ نشأتو بالقانوف رقـ 
، فكاف اختصاصو محددا عمى سبيؿ الحصر باعتباره ىيئة قضائية، واستمر ىذا 1946

متعاقبة ومف ثـ لـ يكف مجمس الدولة ىو القاضي التحديد في قوانيف مجمس الدولة ال
منو  172نصت المادة  1971وبصدور دستور سنة  العاـ في مجاؿ المنازعات اإلدارية.

عمى أف " مجمس الدولة ىيئة قضائية مستقمة، ويختص بالفصؿ في المنازعات اإلدارية 
 وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانوف اختصاصاتو األخرى".

                                                           
   الرقابة ،د. سامي جماؿ الديف.وما بعدىا 233مرجع سابؽ ص القضاء اإلداري ،د. محمود محمد حافظ أنظر: (1)

 .191سابؽ ص مرجع  ،القضاء اإلداري ،ماجد راغب الحمو.د.وما بعدىا 331سابؽ صمرجع  عمى أعماؿ اإلدارة  
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ىذا، أف مجمس الدولة أصبح بنص الدستور القاضي العاـ في مجاؿ المنازعات مؤدى 
 -ونتيجة ذلؾ -اإلدارية، وكاف عمى المشرع أف يصدر قانونا جديدا يتفؽ مع الدستور

والذي قرر بأف مجمس الدولة ىو  1972لسنة  47صدر قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ 
 اإلدارية. صاحب الوالية العامة في مجاؿ المنازعات

مف القانوف الحالي لمجػػمس الدولػػة أمثمػػة لممنازعػػات    وقد أورد المشرع في المادة 
اإلداريػػة التي يختص بيا مجمس الدولة ثـ ذكر في البند الرابع عشر منيا قولو"سائر 

ذا كاف األمر كذلؾ فإف ىناؾ بعض المنازعات التي تخرج عف    . المنازعات اإلدارية" وا 
مطمب في فرعيف عمى النحو تصاص القضاء اإلداري وعمى ذلؾ سنتناوؿ ىذا الاخ

    التي  عدوالقوا نطػػاؽ االختصاص القضػػائي لمجمس الدولػػةالفرع األول:         التالي:
 تحكـ توزيع االختصاص بيف محاكمو       

 ر اختصاص القضاء اإلداري في مصر.معيا الفرع الثاني:
 رع األولــــــــــــالف

نطاق االختصاص القضائي لمجمس الدولة و القواعد التي تحكم توزيع االختصاص 
 بين محاكمو.

نتكمـ في ىذا الفرع عف نطاؽ االختصاص القضائي لمجمس الدولة اواًل، ثـ 
 نتطرؽ لقواعد توزيع االختصاص ثانيًا.

ؿ أف ذكرنا مف قب: اص القضائي لمجمس الدولة المصرينطاق االختص -أوالً 
اختصاصات مجمس الدولة المصري القضائية كانت محددة عمى سبيؿ الحصر منذ 

. الى أف تقررت لو الوالية العامة بنظر سائر المنازعات االدارية، 1946انشائو سنة 
منو عمى ىذا  172، اذ تنص المادة 1971وذلؾ في ظؿ الدستور الحالي الصادر سنة 

ة قضائية مستقمة، ويختص بالفصؿ في مجمس الدولة ىيئ" االختصاص كاالتي:
المنازعات االدارية و في الدعاوى التأديبية، و يحدد القانوف اختصاصاتو االخرى." و 

مقررًا  1972لسنة  47إعمااًل ليذا النص الدستور صدر قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ 
 تي تنص عمى أف:منو و ال 10الوالية العامة لو في نظر المنازعات االدارية في المادة 

 " تختص محاكـ مجمس الدولة دوف غيرىا بالفصؿ في المسائؿ االتية:
                                                           

  دروس  ،د. سميماف محمد الطماوي ،وما بعدىا 161سابؽ ص مرجع  ،القضاء اإلداري ،الجمؿ يىيح.دأنظر:     
 .396مرجع سابؽ ص ، القضاء اإلداري ،ز شيحاد. إبراىيـ عبد العزي .81سابؽ ص  مرجع اإلداريفي القضاء     
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 الطعوف الخاصة بانتخابات الييئات المحمية. – أوالً 
المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لمموظفيف  –ثانياً 

 العمومييف أو لورثتيـ.
         شأف بالطعف في القرارات االدارية النيائية الصادرة الطمبات التي يقدميا ذوو ال –ثالثاً 

 بالتعييف في الوظائؼ العامة أو الترقية أو بمنح العبلوات.
الطمبات التي يقدميا الموظفوف العموميوف بإلغاء القرارات االدارية الصادرة  –رابعاً 

 تأديبي.البإحالتيـ الى المعاش أو االستيداع، أو فصميـ بغير طريؽ 
 الطمبات التي يقدميا االفراد و الييئات بإلغاء القرارات االدارية النيائية. –خامساُ 
االدارية في منازعات  الطعوف في القرارات النيائية الصادرة مف الجيات -سادساً 

 ىذه المنازعات أماـ مجمس الدولة الضرائب و الرسـو وفقًا لمقانوف الذي ينظـ كيفية نظر
 نسية.دعاوى الج – سابعاً 
الطعوف التي ترفع عف القرارات النيائية الصادرة عف جيات ادارية ذات  – ثامناً 

اختصاص قضائي فيما عدى القرارات الصادرة مف ىيئات التوفيؽ و التحكيـ في 
منازعات العمؿ متى كاف مرجع الطعف، عدـ االختصاص أو عيبا في الشكؿ أو مخالفة 

 بيقيا و تأويميا.القوانيف و الموائح أو الخطأ في تط
الطمبات التي يقدميا الموظفوف العموميوف بإلغاء القرارات االدارية النيائية  – تاسعاً 

 لمسمطة التأديبية.
طمبات التعويض عف القرارات المنصوص عمييا في البنود السابقة سواء رفعت  – عاشراً 

 بصفة أصمية أو تبعية.
أو األشغاؿ العامة أو التوريد أو بأي  المنازعات الخاصة بعقود االلتزاـ -حادي عشر

 عقد إداري آخر.
 الدعاوى التأديبية المنصوص عمييا في ىذا القانوف. -ثاني عشر
الطعوف في الجزاءات الموقعة عمى العامميف بػالقطاع العاـ في الحدود  -ثالث عشر

 المقررة قانونا.
 سائر المنازعات اإلدارية. -رابع عشر

ء القرارات االدارية النيائية أف يكوف مرجع الطعف عدـ ويشترط في طمبات إلغا
االختصاص أو عيبػا في الشكؿ أو مخالفة القوانيف أو الموائح أو الخطأ في تطبيقيا أو 
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أف تعداد المشرع لمثبلثة     والقضاء    ويعتبر الفقو "…يا أو إساءة استعماؿ السمطةتأويم
السابقة بمثابة أمثمة لممنازعات اإلدارية.  عشرة مسألة األولى التي تنص عمييا المادة

ذلؾ أف الوالية العامة لمجمس الدولة بنظر ىذه المنازعات قد انعقدت لو بمقتضى النص 
الدستوري، ثـ جاءت الفقرة الرابعة عشرة مف المادة العاشرة مف قانوف مجمس الدولة 

 لتقرر ىذه الوالية. 1972لسنة  47الحالي رقـ 
 :بين محاكم القسم القضائي االختصاصتوزيع     التي تحكمالقواعد  -ثانيا

يجوز الطعف أماـ المحكمة  تصاصات المحكمة اإلدارية العميا:أ/ القواعد التي تحكم اخ
في األحكاـ الصادرة مف محكمة القضاء اإلداري  (23)اإلدارية العميا، طبقا لنص المادة 

 أو مف المحاكـ التأديبية في األحواؿ التالية:
 عمى مخالفة القانوف أو خطأ في تطبيقو أو تأويمو إذا كاف الحكـ المطعوف فيو مبنيا -1
 إذا وقع بطبلف في الحكـ أو بطبلف في اإلجراءات أّثر في الحكـ.  -2
إذا صدر الحكـ عمى خبلؼ حكـ سابؽ حاز قوة الشيء المحكوـ فيو، سواء دفع   -3

 بيذا الدفع أـ لـ يدفع.
تقضي المادة الثالثة عشر : صاصات محكمة القضاء اإلداريب/ القواعد التي تحكم اخت

بتحديد اختصاص محكمة القضاء اإلداري في المسائؿ المنصوص عمييا في  (13)
المادة العاشرة، والمسائؿ الواردة في ىذه المادة األخيرة ىي كامؿ االختصاص القضائي 

                                                           
 .310ص  مرجع سابؽ ،القضاء اإلداري ،د. محمود محمد حافظ أنظر من الفقو عمى سبيل المثال:     

 .166ص 1986السادسة  الطبعة العربيدار الفكر  "،اإللغاء قضاء" اإلداريالقضاء  ،محمد الطماوي سميماف د.    
، في الطعف رقـ 1982يناير  16حكـ المحكمة اإلدارية العميا بتاريخ   عمى سبيل المثال: أنظر األحكام التالية    

حيث أكدت بقوليا: "ويستفاد مف ىذا النص أنو جاء تنفيذا وتأكيدا  247ص  27، المجموعة السنة ؽ 25س 406
باعتباره قاضي القانوف العاـ  لةلما قضى بو الدستور مف انعقاد الوالية العامة في شتى المسائؿ اإلدارية لمجمس الدو 

ذا كانت المادة العاشرة قد  في ىذه المسائؿ بعد أف كاف قاضيا ذا اختصاصات محدودة ومعينة عمى سبيؿ الحصر، وا 
عددت في بنودىا مف )أوال( حتى )ثالث عشر( منازعات إدارية معينة ثـ أردفت ىذا التعداد بعبارة: "سائر المنازعات 

رة وردت عمى سبيؿ التعميـ بعد التخصيص فإف األمر يقتضي منطقيا حمميا عمى عموميا وصرفيا اإلدارية" وىي عبا
إلى كافة المسائؿ التي يصدؽ عمييا وصؼ المنازعات اإلدارية وعدـ تخصيصيا ببعض منيا مع تأويؿ التعداد 

في  1981مايو 03تاريخ المتقدـ عمى أنو ما جاء إال مف قبيؿ التمثيؿ ال الحصر". وفي نفس المعنى حكميا ب
 .949ص  26المجموعة السنة ؽ، 20لسنة  540القضية رقـ 

 وما بعدىا. 222د. محمود عاطؼ البنا، الوسيط في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص   راجع في ذلك:    
 وما بعدىا. 314د. أنور أحمد رسبلف، وسيط القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص     
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عامة في مجاؿ لمجمس الدولة. وبذلؾ تكوف ىذه المحكمة ىي صاحبة الوالية ال
المنازعات اإلدارية، عدا ما تختص بو المحاكـ اإلدارية والمحاكـ التأديبية مف مسائؿ 
استثناىا المشرع مف اختصاصيا إلى جانب ىذا االختصاص العاـ ليذه المحكمة، فإنيا 
ىا تعتبر درجة استئنافية لؤلحكػػاـ التػػي تصدرىػػا المحاكػػـ اإلداريػػة، وأحكاميا التي تصدر 

في الطعوف المقامة أماميا في أحكاـ ىذه المحاكـ ال يجوز الطعف فييا أماـ المحكمة 
يوما مف تاريخ ( 60)الدولة خبلؿ ستيف  ياإلدارية العميا، إال مف رئيس ىيئة مفوض

صدور الحكـ، وذلؾ إذا صدر الحكـ عمى خبلؼ ما جرى عميو قضاء المحكمة اإلدارية 
ي الطعف يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد لـ يسبؽ ليذه العميا أو إذا كاف الفصؿ ف

المحكمة تقريره. أما أحكاميا األخرى فيتـ الطعف فييا مف ذوي الشأف، أو مف رئيس 
    ىيئة مفوضي الدولة وذلؾ خبلؿ ستيف يوما مف تاريخ صدور الحكـ.

ة بالفصؿ تختص المحاكـ اإلداري: تي تحكم اختصاص المحاكم اإلداريةالقواعد ال -ـ ج
في طمبات إلغاء القرارات اإلدارية المنصوص عمييا في البنديف ثالثا ورابعا مف المادة 

متى كانت متعمقة بالموظفيف العمومييف مف المستوى الثاني  -السالفة ذكرىا-العاشرة 
والثالث ومف يعادليـ، وفي طمبات التعويض المترتبة عمى ىذه القرارات، كما تختص 

ت الخاصة بعقود االلتزاـ أو األشغاؿ العامة أو التوريد أو بأي عقد آخر بنظر المنازعا
    متى كانت قيمة المنازعات ال تتجاوز خمسمائة جنيو.

تختص المحاكـ التأديبية بنظر : المحاكم التأديبية اختصاصالقواعد التي تحكم  -د
لعامميف المدنييف بالجياز الدعاوى التأديبية عف المخالفات اإلدارية والمالية التي تقع مف ا

اإلداري في الدولة، وبالشركات التي تضمف ليا الحكومة حدا أدنى مف األرباح، أو تقع 
مف أعضاء مجالس إدارة التشكيبلت النقابية لممنتخبيف، أو مف العامميف بالجمعيات 

باتيـ والييئػات الخاصػػة التي يصدر بتحديدىا قرارا مف رئيس الجميورية ممف تتجاوز مرت
    خمسة عشر جنييا شيريا.

 32-22تحكـ المواد مف : القواعد التي تحكم اختصاص ىيئة مفوضي الدولة -ىـ
اختصاصات ىيئات مفوضي الدولة وىي عديدة ومتنوعة تبدأ بتحضير الدعوى وتييئتيا 

                                                           
 .1972لسنة  47مف القانوف الحالي لمجمس الدولة رقـ  (23/3أنظر المادة )    
 .1972لسنة  47( مف القانوف الحالي لمجمس الدولة رقـ 14أنظر المادة )    
 .1972لسنة  47( مف القانوف الحالي لمجمس الدولة رقـ 15انظر المادة )    
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لممرافعة، وعرض تسوية النزاع عمى أطراؼ الخصومة عمى أساس المبادئ القانونية التي 
عمييا قضاء المحكمة اإلدارية العميا، والفصػؿ فػػي طمبػػات اإلعفػػاء مف الرسػػوـ ثبت 

القضائيػػة، والتحقػيؽ في الدعوى بناء عمى ندب المحكمة المختصة، إلى غير ذلؾ مف 
  المسائؿ التي تضمنتيا ىذه المواد.

 الفرع الثاني
 معيار اختصاص القضاء اإلداري في مصر

لـ تنشأ الحاجة في مصر لتحديد  اص القضائي:ن معيار االختصموقف الفقو م -أوال
، حيث كاف 1972معيار لممنازعة اإلدارية قبؿ قانوف مجمس الدولة الحالي الصادر سنة 

القضاء العادي ىو صاحػػب الواليػػة العامػػة في نظػػر المنازعػات إال ما أستثنى بنص، 
ع لمجمس الدولة عمى سبيؿ الحصر وكاف مف بيف ىذه االستثناءات ما منحو المشر 

بحيث ال تنعقد لو والية الفصؿ في منازعات خارج التحديد التشريعي، وبالتالي لـ تثر 
مشكمة الحاجة إلى تحديد معيػار لممنازعػػة اإلداريػػة، وذلؾ بسبػػب وضوح المسائػػؿ التي 

    يختص بنظرىا مجمس الدولة.
المشرع في البند الرابع عشر مف المادة ولكف مع تطبيؽ القانوف الحالي، نص  
عمى اختصاص مجمس الدولة بالفصؿ في "سائر  -إعماال لمنص الدستوري -العاشرة

المنازعات اإلدارية" أي أف مجمس الدولة أصبح صاحب الوالية العامة بنظر كافة 
الي المنازعات اإلدارية وما ذكر بالمادة العاشرة ما كاف إال عمى سبيؿ المثاؿ. وبالت

يختص القاضي اإلداري بكافة المنازعات التي تعرض عميو ولو لـ تكف مف بيف ما ذكر 
بالمادة العاشرة، ومف ىنا أصبح مف الضروري البحػػث عف معيار بمقتضاه توصؼ 
المنازعة باإلدارية و تختص بالتالي محاكـ مجمس الدولة بنظرىا. ومف ىنا فقد كاف لمفقو 

 آراء في ىذا المضمار.
في البداية إلى معيار المرفؽ العاـ لتعييف مجاؿ تطبيؽ     حاز عدد مف الفقياءان

القانوف اإلداري وتحديد نطاؽ اختصاص القضاء اإلداري، وفي ىذا السياؽ يرى األستاذ 

                                                           
 و ما بعدىا. 317( مرجع سابؽ ص الرقابة عمى أعماؿ االدارة ) القضاء االداري ،د. سامي جماؿ الديف    
       محمد فؤاد مينا، مبادئ وأحكاـ القانوف اإلداري في ظؿ االتجاىات الحديثة )دراسة .د ومن ىؤالء الفقياء:    
  مبينا موقفو بقولو: "وليذا قمنا أنو عمى عكس  133ص 1975منشأة المعارؼ اإلسكندرية، طبعة سنة  مقارنة(    
 لعامة، تبدو فكرة المرافؽ العامة أساسا صالحا لبناء القانوف اإلداري وتحديد نطاؽ تطبيقو". فكرة السمطة ا   
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الدكتور محمود محمد حافظ أف القضاء اإلداري المصري لـ يتخذ موقفا محددا أو موحدا 
دارية، ومف استعراضو لبعض أحكامو وجد أنو يأخذ أحيانا بشأف معيار عاـ لممنازعة اإل

بمعيار جزئي أو فرعي يعتمد عمى عنصر مف عناصر المنازعة العتبارىا إدارية كتعمقيا 
بقرار إداري، أو بموظؼ عاـ أو بعقد إداري، وأحيانا أخرى يأخذ بمعيار عاـ كمعيار 

رفؽ العاـ ىو األساس الحقيقي ويقرر أف الم طة العامة، ومعيار المرفؽ العاـ.السم
والوحيد لمقانوف اإلداري، ألف تعمؽ النزاع بمرفؽ عاـ شرط ضروري النعقاد اختصاص 

ذا كاف ىذا المعيار لـ يعد كافيا في الوقت الحاضر نظرا لمتطور  القضاء اإلداري. وا 
عات الذي طرأ عمى أوجو نشاط الدولة الذي أدى إلى ظيور المرافؽ االقتصادية والمشرو 
بيد     المؤممة فقد استدعى ىذا التطور توافر عنصر السمطة حتى تكوف المنازعة إدارية

أف غالبية فقياء القانوف العاـ أيدت األخذ بمعيار السمطة العامة منذ منتصؼ عقد 
    .الستينات مف القرف العشريف

معيار المحدد أف تكوف المنازعات االدارية ىي ال    ويقترح األستاذ محمود جبر سبلمة
الختصاص القضاء االداري، ويذىب في بياف اقتراحو الى أف المنازعة تكتسب الصفة 
االدارية مف كوف اإلدارة طرفػػا فييػػا، ولكونيا ناشئة بمناسبة استعماليا وسائؿ السمطػػة 

طالبة الخصومة القضائية التي ترفع لمم العامػػة، وبيػػذا تكػػوف المنازعػػة اإلداريػػة ىػػي:
     القانونية لئلدارة متى استخدمت اسموب السمطة العامة آثار العبلقةمف  بأثر
ويرى األستاذ جبر أف التعريؼ المتقدـ لممنازعة اإلدارية يجمع بيف فكرة شكمية أو   

عضوية وىي وجود اإلدارة طرفا في المنازعة، وفكرة موضوعية وىي استخداـ وسائؿ 
 ؿ موضوع المنازعة.السمطة العامة بشأف العم

وموضوع العمؿ ىو الذي يحدد ما إذا كانت اإلدارة قد استخدمت وسائؿ السمطة العامة 
في مباشرة العمؿ أـ ال، وعمى ضوء تحديد المنازعة اإلدارية بالشكؿ السابؽ يتحدد 

                                                           
 و ما بعدىا. 251د. محمود محمد حافظ ، القضاء االداري مرجع سابؽ ص     
 سامي جماؿ الديف د. و  120د. ثروت بدوي راجع مؤلفو القانوف اإلداري، مرجع سابؽ ص ومن ىؤالء الفقياء:     
    ".    أنظرالذي يرى: " أف معيار السمطة العامة ىو المعيار الراجح وأف معظـ الفقو في فرنسا ومصر يعتنقو اليـو
 .325الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة )القضاء اإلداري( مرجع سابؽ ص  مؤلفو،   
 لمجاليف اإلداري والمصري، محمود جبر سبلمة،المنازعات اإلدارية وحؿ إشكاالت تنازع االختصاص في ا األستاذ    
 .67ص  1981يناير  25مجمة إدارة قضايا الحكومة، العدد األوؿ السنة     
 .83رجع سابؽ ص ممحمود جبر سبلمة، المنازعات اإلدارية وحؿ إشكاالت تنازع االختصاص  ،األستاذ    
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ال  -االقتراح السابؽ-إف معيار المنازعة الذي يتضمنو    اختصاص القضاء اإلداري.
عيار السمطة العامة الذي يقوـ عمى أساس أف اإلدارة وىي طرؼ في يخرج عف م

المنازعة، يجب أف تستخدـ في تصرفػػاتيا وسائؿ السمطة العامة بما تتضمنو مف 
فيما  المعياروقد سبؽ أف تعرضنا ليذا  -امتيازات القانوف العاـ الخارقة لمشريعة العامة

فكرتي المرفؽ العاـ والسمطة العامة وليذا، برز اتجاه فقيي حديث يجمع بيف  -سبؽ
كمعيار عاـ، بحيث تطبؽ أحػػكػػاـ القػػانػػوف اإلداري، ويختػػص الػػقضػػاء اإلداري بػكػػؿ 
منازعػػة تتعمؽ بنشػػاط مرفػػؽ عػػاـ مف جيػػة، أو استخدمت اإلدارة في إنجازه امتيازات 

األستاذ الدكتور سميماف محمد وفي ىذا االتجاه ذىب      السمطة العامة مف جية أخرى.
الطماوي إلى أف المشرع المصري أخذ في القانوف الحالي المنظـ لمجمس الدولة لسنة 

في تحديد اختصاص المحاكػػـ اإلداريػة بالمعيار المأخوذ بو في فرنسا، الذي يقوـ  1972
ه االدارة عمى اتصاؿ المنازعة بالسمطة اإلدارية مف ناحية، وتعمقيا بنشاط مرفقي تباشر 

    بوسائؿ القانوف العاـ مف ناحية أخرى.
كانت قد اتجيت إلى األخذ بيذا     كما أف األحكاـ القضائية لممحكمة اإلدارية العميا

مف النشػػاط اإلداري وىي تحقيػػؽ  المعيار المزدوج أو المختمط الذي يجمع بيف الغايػػة
اؿ وسائؿ نشاط المرافؽ العامة، واستعمالمنفعػػة العامػػة أو المصمحة العامة عف طريؽ 

ومف جانبيا أعمنت محكمة القضاء اإلداري اعتناؽ ىذا المعيار .وأساليب السمطة العامة

                                                           
 .85ختصاص مرجع سابؽ ص األستاذ: محمود جبر سبلمة، المنازعات اإلدارية وحؿ إشكاالت تنازع اال    
 1986يؤيد د. سميماف محمد الطماوي ىذا االتجاه ، الوجيز في القانوف اإلداري، دار الفكر العربي طبعة سنة     

. د. محمد رفعت عبد الوىاب، القضاء 196. د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، المرجع السابؽ ص 316ص 
أبو زيد فيمي، الوجيز في القانوف اإلداري، الجزء األوؿ، منشأة  . د. مصطفى367اإلداري، مرجع سابؽ ص 
حيث يعرؼ سيادتو المنازعة اإلدارية بأنيا: "كؿ منازعة تتصؿ بتنظيـ  79ص  1988المعارؼ اإلسكندرية طبعة 

د لممنازعة المرافؽ العامة أو نشاطيا عندما تديرىا السمطة العامة "إدارة عامة" فتستعمؿ وسائؿ القانوف العاـ ويحد
 اإلدارية ركنيف، الركف األوؿ ىو اتصاليا بالمرافؽ العامة، والركف الثاني يتمثؿ في اإلدارة العامة لممرافؽ العامة".

 .85د. سميماف محمد الطماوي، دروس في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
"...أنو يتميز بأف اإلدارة تعمؿ في إبراميا  :1963مايو سنة  25تقوؿ المحكمة االدارية العميا في حكميا بتاريخ     

لو بوصفيا سمطة عامة تتمتع بحقوؽ وامتيازات ال يتمتع بمثميا المتعاقد معيا، وذلؾ بقصد تحقيؽ نفع عاـ أو 
مصمحة مرفؽ مف المرافؽ العامة، كما أنو يفترؽ عف العقد المدني في كوف الشخص المعنوي العاـ يعتمد في إبرامو 

ؽ مجموعة المبادئ 7لسنة  1059ى أساليب القانوف العاـ ووسائمو."  أنظر الحكـ الصادر في القضية رقـ وتنفيذه عم
 .103القانونية التي قررتيا المحكمة اإلدارية العميا في العقود اإلدارية في خمسة عشر عاما ص 
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.المختمط بعد صدور القانوف الحالي لمجمس الدولة في حكـ حديث ليا
كما أكدت     
دوج في أحد المحكمة اإلدارية العميا استقرار القضاء اإلداري عمى ىذا المعيار المز 

ويتضح مما سبؽ رجحاف االتجاه الذي يجمع بيف المرفؽ العاـ     أحكاميا الحديثة
والسمطة العامة في معيارعاـ فقيا وقضاًء، مع االختبلؼ في إعطاء األولوية لؤلىداؼ 

 ػؿ المتجسػػدة في السمطة العامةالمتمثمة في المرفؽ العػػاـ، أو لموسائػ
إف الوالية العامة لمجمس : من اختصاص القضاء اإلداري ستثناةثانيا: المسائل الم

الدولة بنظر المنازعات اإلدارية بحسب ما تقرر في القانوف الحالي المنظـ لمجمس الدولة 
ال تمنع مف ورود استثناءات عمييا واستبعاد جانبا مف المنازعات  1972لسنة  47رقـ 

سنادىا إلى جية قضائية أخرى، ألف الم فيـو الصحيح لموالية العامة ىو اإلدارية وا 
اختصاص الجية القضائية بجميع المنازعات، عدا ما يستثنيو المشرع ويخرجو مف 

ومف أىـ المنازعات التي استثنيت مف اختصاص مجمس    اختصاصيا بنص صريح.
 .   الدولة في ظؿ واليتو العامة، المنازعات المتعمقة ببعض طوائؼ الموظفيف

                                                           
أف الرأي الذي استقر عميو : "ومف حيث 1977أبريؿ 25 حكـ ليا بتاريخ تقوؿ محكمة القضاء اإلداري في      

قضاء مجمس الدولة ومحكمة التنازع في فرنسا مدة طويمة حتى اآلف، وىو ما يتعيف األخذ بو في مصر ىو أف 
المػػنازعة تكوف إدارية وتدخؿ في اختصاص مجمس الدولة إذا توافر فييا عنصراف: األوؿ اتصاؿ المنازعة بسمطة 

أحد الخصـو في الدعوى كمدعي أو مدعى عميو، والثاني ىو اتصاؿ المنازعة  إدارية، أي أف تكوف السمطة اإلدارية
بنشاط مرفقي تباشره السمطة اإلدارية بوسائؿ القانوف العاـ، أي أف يكوف موضوع المنازعة المطالبة بأثر عف اآلثار 

. كما أشار إليو د. عبد 211حكميا في الطعف االستئنافي رقـ  أنظرالمترتبة عمى عبلقة مف عبلقات القانوف العاـ." 
 . 197ص  2الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ىامش رقـ 

مجموعة المبادئ  1985نوفمبر  24ؽ جمسة 30لسنة  2094راجع حكـ المحكمة الصادر في الطعف رقـ     
 .393ص  55رقـ  القانونية التي قررتيا المحكمة السنة الحادية والثبلثوف، العدد األوؿ، قاعدة

 .162الجمؿ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص  ىد. يحي    
 تصاص بنظرىا لمحكمة النقض بمقتضىالمنازعات المتعمقة برجاؿ القضاء والنيابة العامة، وينعقد االخ أنظر : أ.    

 ب..40عدد 1972أكتوبر 05نشر في )ج، ر( بتاريخ 1972لسنة 46رقـ  مف قانوف السمطة القضائية 83المػػادة 
المنازعات المتعمقة بأعضاء مجمس الدولة عدا النقؿ والندب، ويعيد بنظرىا إلى المحكمة اإلدارية العميا بمقتضى 

 جـ.مف قانوف مجمس الدولة الحالي سبقت اإلشارة إليو)مع جعؿ االختصاص لمجنة التأديب والتظممات(. 104المادة 
. إذا استبعد المشرع ىذه الطائفة مف المنازعات الداخمة في اختصاص مجمس المنازعات المتعمقة بييئة قضايا الدولة

لسنة  75مف القانوف رقـ  25الدولة أسوة )رجاؿ القضاء والنيابة العامة ورجاؿ مجمس الدولة( وذلؾ استنادا لممادة 
 أديب والتظمماتفي شأف تنظيـ إدارة قضايا الحكومة، الدولة حاليا، وجعؿ اختصاصيا مف قبؿ لجنة الت 1963

  المنازعات المتعمقة بضباط القوات المسمحة، وينعقد االختصاص بنظرىا إلى لجنة خاصػػة بمقتضػػى المػػادة...)=( د.  
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 .   إلدارية التي تصدر في شؤوف المنشآت اآليمة لمسقوطوقرارات الجيات ا 
 المـبحث الثـــــــاني

 تصاص القضاء اإلداري في الجزائراخ
، وعدـ اتفاقو عمى معيار معيف يتـ عمى أساسو تحديد    إزاء اختبلؼ الفقو

اختصاص القضاء اإلداري وذلؾ نظرا ألف المعيار الذي يراد أف يتـ عمى أساسو تحديد 
صاص القضاء اإلداري إنما يعكس في الواقع موقؼ القضاء المتطور والتشريع اخت

ؽ المنسجـ و المواكب ليذا التطور استجابة لمظروؼ المتغيرة فيما يتعمؽ باتساع نطا
لذا كاف مف الضروري معرفة المعيار المعتمد لتحديد  النشاط اإلداري وتعدد مجاالتو.

ىذا مف جية، ومف جية أخرى التطرؽ اختصاص القضاء اإلداري الجزائػػري 
 لبلستثناءات الواردة عمى ىذا االختصاص، ىذا ما سنعرض لو في المطمبيف التالييف:

                     ختصاص القضاء اإلداري في الجزائرمعيار ا المطمب األول:     
 .اختصاص القضاء اإلداري الجزائرياالستثناءات الواردة عمى  المطمب الثاني: 

 المطمب األول
 معيار اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر
عمى معيار -أساسا -يقـو االختصاص القضائي لييئات القضاء اإلداري

يستند إلى وجود أحد أشخاص القانوف العاـ طرفا في النزاع، فبالرجوع لقانوف     عضوي

                                                                                                                                                                             

 القضاء اإلداري،  ،عبد الغني بسيوني عبد اهلل.د أنظر بالتفصيل:. 1957لسنة  174( مف القانوف رقـ 104))=(...
 وما بعدىا. 333د. محمود محمد حافظ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص  .وما بعدىا 210مرجع سابؽ ص   

أنظر: حكـ المحكمة اإلدارية   يعيد بنظر الطعف في ىذه القرارات إلى المحكمة االبتدائية الواقع في دائرتيا لمعقار    
 ؽ. لـ ينشر. 28لسنة  1985أبريؿ  06بجمسة  57العميا في الطعف رقـ 

 .257رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص د. أنور أحمد     
بقوليا: "... معتبرة النزاع مف  2008ديسمبر  21وفي االتجاه ذاتو قضت محكمة التنازع في قرار ليا بتاريخ     

مف قانوف االجراءات المدنية... حيث أف  7اختصاص الجية القضائية االدارية مستندتا الى مقتضيات المادة 
قضائي لمجمس الدولة ال يمكنو تعطيؿ مقتضيات القانوف السيما وأف المشرع ما انفؾ يؤكد عمى المعيار االجتياد ال

، مجمة المحكمة العميا لسنة 73العضوي في تحديد اختصاص الجيات القضائية... " انظر قرار محكمة التنازع رقـ 
 01فيرس رقـ  16محكمة التنازع رقـ  :  قراروانظر في ىذا المعنى أيضاً و ما بعدىا  263عدد خاص ص  2009
و ما بعدىا، قرار محكمة التنازع رقـ  247ص  2006لسنة  08مجمة مجمس الدولة العدد  2006يوليو  17بتاريخ 

 .وما بعدىا 77عدد خاص ، ص  2009مجمة المحكمة العميا لسنة  2007يوليو  09بتاريخ  34
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لتوزيػػع االختصاص بيف كأداة     نجده مف حيث األصػػػؿ كػػػرس ىػػػذا المعيػػار )إ،ـ،إ(
جيتػػي القضػػاء الػػعادي واإلداري مف جيػػة، وبيف جيات القضاء اإلداري ذاتيا. وىكذا 

 العضوي توزعت قواعد االختصاص النوعي بيف قوانيف أساسية تمثمت أساسا في القانوف
المتضمف اختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو  1998مايو 30الصادربتاريخ  01-98رقـ 
والقانوف  2011يوليو  26بتاريخ  13-11رقـ  العضوي و المعدؿ والمتمـ بالقانوفوعمم
المتضمف المحاكـ اإلدارية والمذيف تضمنا تحديد  1998مايو  30المؤرخ في  02-98رقـ 

قواعد اختصاص كؿ مف مجمس الدولة واختصاص المحاكـ اإلدارية فضبًل عف 
 .2008فبراير  25بتاريخ  09-08رقـ  )ؽ،إ،ـ،إ(

ظيور نتيجة ىامة مفادىا     ولقد ترتب عمى اعتناؽ المشرع الجزائري لممعيار العضوي
توحيد الجية القضائية التي تنظر معظـ المنازعات اإلدارية، كما أورد المشرع استثناًء  

-عمى المعيار العضوي في حد ذاتو وذلؾ بتكميؼ القضاء اإلداري بنظر نزعات أخرى 
 ليسوا ىيئات إدارية، استنادًا إلى معايير أخرى. -يارغـ أف أيا مف أطراف

 وعميو سنتناوؿ ىذا المطمب في فرعيف كالتالي:
 .المعيار العضوي كأساس الختصاص القضاء االداريلفرع األول : ا

 االداري بناءًا عمى معايير اخرى.: اختصاص القضاء الفرع الثاني
 الفرع األول

 .ضاء اإلداريالمعيار العضوي كأساس الختصاص الق
)إ، ـ، إ(  قانوف كرس  :المعيار العضوي في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية -أوال

  القضػػاء العادي،  المعيار العضوي كأساس لتوزيع االختصاص بيف القضاء اإلداري و
 ،    إذ أعتبر مف اختصاص المحاكـ اإلدارية جميع المنازعات التي تكوف الدولة

                                                           
شكاالتو           القانونية في ضوء قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، مقاؿ  د. عمار بوضياؼ، المعيار العضوي وا 

 وما بعدىا. 31ص  2012لسنة  10منشور بمجمة مجمس الدولة العدد     
نما ىو في واقع األمر          ال ينطوي ىذا الموقؼ المتخذ مف قبؿ المشرع الجزائري عمى استحداث لقاعدة جديدة وا 
     154-66إ، ـ( بموجب األمر  ؽ،(انتيجيا المشرع وسار عمييا مف قبؿ أي منذ صدور إقرار وترديد لسياسة    
 . 1966يونيو  8المؤرخ في    
 مف )ؽ،ـ(  49ويقصد بيا المشرع "السمطات المركزية ممثمة في الوزرات وقد جاء ذكرىا عمى رأس المادة  الدولة:    
 ألىـ وباقي األشخاص متفرعة عنيا، وينحصر اختصاص ...)=(نظرا ألىميتيا وألنيا تشكؿ الشخص المعنوي ا   
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رفا ط    أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو البمدية    أو الوالية
واعتبر مف اختصاص مجمس الدولة المنازعات المتعمقة  إ(. ــ. .ؽ) 800المادة.فييا

بإلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة عف السمطات اإلدارية 
بوضوح اختصاص المحاكـ  801مادةولقد فصمت ال ؽ.إ.ـ.إ( )901المركزيةالمادة

نما أيضا المصالح غير  اإلدارية، حيث يشمؿ ليس فقط الوالية كجماعة محمية، وا 
ونفس الشيء بالنسبة لمبمدية، حيث يشمؿ اختصاص ،عمى مستوى الوالية الممركزة لمدولة

مة مف المحاكػػـ اإلداريػػة المصالح األخرى لمبمدية وليس فقط البمدية كجماعة محمية مشك
 ىيئتيف ىما المجمس الشعبي البمدي كجياز تداولي، ورئيس البمدية كجياز تنفيذي.

 :المتعمق بمجمس الدولة 01 -98المعيار العضوي في القانون العضوي رقم  -ثانيا
المتضمف اختصاصات مجمس الدولة  01-98مف القانوف رقـ  (09)تنص المادة التاسعة 

عمى أنو:  2011يوليو 26بتاريخ  13-11بالقانوف رقـ وتنظيمو وعممو المعدؿ والمتمـ 
"يختص مجمس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصؿ في دعاوى اإللغاء والتفسير وتقدير 

    المشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة عف السمطات اإلدارية المركزية
                                                                                                                                                                             

)=(...الدولة في نطاؽ إقميـ معيف، وال يحتاج وجود الدولة إلى نص في الدستور أو القانوف أو أي وثيقة أخرى ذات 
 .234: د. عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، ، مرجع سابؽ ص أنظر في ذلك» طابع دولي أو داخمي

مف الدستور عمى ما يأتي: "الجماعات اإلقميمية لمدولة ىي البمدية والوالية، البمدية ىي الجماعة  15تنص المادة     
بأنيا:  2011يونيو  22المؤرخ في  10-11عرفت البمدية بموجب المادة األولى مف القانوف رقـ أ/ البمدية: القاعدية" 

مدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقمة وتحدث بموجب "البمدية ىي الجماعة اإلقميمية القاعدية ل
 .2011يوليو  03بتاريخ  37المتعمؽ بالبمدية، المنشور بػ )ج، ر( العدد  10-11القانوف". القانوف رقـ 

"الوالية ىي  بأنيا: 2012فبراير  21المؤرخ  07-12عرفت الوالية بموجب المادة األولى مف القانوف رقـ  ب/ الوالية:
الجماعة اإلقميمية لمدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقمة وىي أيضا الدائرة اإلدارية غير الممركزة 
لمدولة وتشكؿ بيذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بيف الجماعات اإلقميمية والدولة..." 

  2012فبراير  29بتاريخ  12تعمؽ بالوالية المنشور بػ)ج، ر( عدد الم07-12القانوف رقـ 
بأف أضاؼ  09-08: لقد دقؽ المشرع العبارة أكثر في القانوف رقـ المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية    

ىذا لتمييزىا و  801/4فجاءت العبارة "المؤسسات العمومية المحمية ذات الصبغة اإلدارية المادة  إلييا كممة "محمية"
مف   09عف الييئات العمومية الوطنية التي يرجع االختصاص في طمبات إلغاء قراراتيا إلى مجمس الدولة المادة 

ر:د.بوحميدة عطاء اهلل، الوجيز في القضاء اإلداري"تنظيـ عمؿ واختصاص" دار ىومة أنظ. 01-98القانوف رقـ 
 .77ص  2011طبعة سنة 

أي الدولة في مفيوميا اإلداري الضيؽ أو بعبارة أخرى اإلدارة المركزية عمى مستوى  ركزية:السمطات اإلدارية الم    
المديريات العامة  اإلدارة المركزية لموزارات، العاصمة وتدرج ىنا: مصالح رئاسة الجميورية، مصالح الوزير األوؿ،

 وما بعدىا. 169ي، مرجع سابؽ ص د. محمد الصغير بعمي، النظاـ القضائي اإلداري الجزائر  ، راجع:الوطنية
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ص أيضا بالفصؿ المنظمات المينية الوطنية. ويختو    والييئات العمومية الوطنية 
 في القضايا المخولة لو بموجب نصوص خاصة".

ىو تقرير  01-98يتضح مما ورد بنص المادة التاسعة مف القانوف رقـ 
اختصاص مجمس الدولة بنظر المنازعات اإلدارية الخاصة بالجيات المذكورة والمحددة 

اعتمد يكوف المشرع قد  -ومف ىنا –عمى سبيؿ الحصر إف كانت طرفا في النزاع 
 المعيار العضوي كأساس لتحديد اختصاص القضاء اإلداري.

 رع الثانيـــــالف
 اختصاص القضاء اإلداري بناءا عمى معايير أخرى

توجد استثناءات أوردىا القانوف عمى المعيارالعضوي تجعؿ منازعات معينة مف 
معايير  اختصاص القضاء اإلداري رغـ أف أطرافيا ليسوا ىيئات إدارية استنادا إلى

تراعػي في المقاـ األوؿ طبيعة النشاط الذي يظير بو  -في حػاالت ضيقػػة -   أخرى
أشخاص القانوف مف أجؿ تحقيؽ المصمحة العامة عف طريؽ تسيير مرفؽ عاـ أو ظيور 

الذي يأخذ في الحسباف     إلى المعيار المادي بمظير السمطة العامة، وذلؾ إسنادا
قضاء اإلداري نظر المنازعات التي تثار بمناسبة ذلؾ ونذكر موضوع النشاط، فيتولى ال

 حالتيػف اثنتيف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ىما:
 :ثانياالعمومية االقتصادية  ، وحالة المؤسساتأوالحالة المنظمات المينية الوطنية 

                                                           
السمطات األخرى غير السمطة التنفيذية، مثؿ البرلماف، األجيزة  -أ: المقصود بيا: الييئات العمومية الوطنية    

، أو المجمس الدستوري، حينما تقـو تمؾ الييئات، بأعماؿ وأنشطة ذات "المحكمة العميا، مجمس الدولة"القضائية العميا 
دارتيا، أي خارج ميمتيا الرئيسية التشريعية أصبغة إدارية  أجيزة  -ب و القضائية أو الرقابة الدستوريةتتعمؽ بسيرىا وا 

وىيئات وطنية قائمة في إطار السمطة التنفيذية: ويتعمؽ، األمر ىنا، بأجيزة وتنظيمات ذات طابع إداري، تتمتع 
مثؿ المجمس  "السمطات اإلدارية المركزية"لدولة وىياكؿبالشخصية المعنوية، مما يجعميا مستقمة قانونيا عف أجيزة ا

معيػػد الدراسػػات ،اإلسبلمي األعمى األعمى لمغة العربية، المجمس المجمس،الوطني االقتصادي واالجتماعي
. محمد الصغير بعمي، النظاـ القضائي اإلداري د :أنظراالستراتيجية، بصرؼ النظر عف الجية الوصية عمييا. 

وما بعدىا ومف ىذه الييئات التي تكوف منازعاتيا إدارية ما يعرؼ بالسمطات اإلدارية  170مرجع سابؽ صالجزائري، 
جنة المصرفية والمجنة لتنظيـ عممية المالمستقمة مثؿ: مجمس النقد والقرض، المجمس األعمى لئلعبلـ، مجمس المنافسة 

)إدارة( مجمة المدرسة الوطنية ،مطات اإلدارية المستقمةلباد، الس ناصر :أنظر.البورصة، الوكالة الوطنية لبلستثمار
 . 7ص  2001سنة  1، العدد 11لئلدارة، المجمد

وما بعدىا. المستشار  258د. عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص  أنظر بالتفصيل:    
 وما بعدىا. 46ص مرجع سابؽ،   "ياتطورىا وخصائص" اإلدارية في الجزائر ةنويري عبد العزيز، المنازع

 .93ص ، مرجع سابؽ، اإلداريةاألستاذ: محيو أحمد، المنازعات     
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 األصؿ أف المنظمات المينية عبارة عف: الوطنية    منازعات المنظمات المينية  -أوال
 -فيما سبؽ –وقمنا  تجمعات اشخاص مكمفة بتنظيـ مينة معينة، و ليست جيات ادارية.

قد تبنى كأصؿ عاـ  01-98مف القانوف رقـ  09أف المشرع الجزائري مف خبلؿ المادة 
المعيار العضوي فحدد اختصاص القضاء اإلداري بتوافر الجانب العضوي في المنازعة، 

إال أف النص  –المذكورة أعبله  - 09في صدر المادة  أي بوجود أحد الجيات المذكورة
"المنظمات المينية الوطنية" وىذه األخيرة ليست إدارة عمومية وال ذاتو ورد فيو عبارة 

 مؤسسة عمومية إدارية ورغـ ذلؾ تعتبر المنازعة إدارية بوصؼ القانوف.
طابع الوطني وفي نفس السياؽ تورد القوانيف األساسية لممنظمات المينية ذات ال

صبلحية نظر المنازعات التي     تخػػوؿ بمقتضػاىػػا إلى القضاء اإلداري    نصوصػػا
 تثار بشأف الخبلفات ذات الطابع الميني، وذلؾ لما لميف معينة ذات طابع وطني مف 

الذي تتبعو، مثؿ مينة المحاماة ومينة     أىمية تتمثؿ في مساعدة تسيير المرفؽ
يف ومينة الموثقيف التي تساىـ كميا في حسف سير مرفؽ القضاء، المحضريف القضائي

                                                           
موضحا عمى أف  376مرجع سابؽ ص  ،الجزء الثالث ،المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ،د. مسعود شييوب    

ة عف بعض الييئات الخاصة قرارات إدارية عمى اعتبار القرارات الصادر  1942القضاء الفرنسي قد استقر منذ يوليو 
وتكوف قابمة لئللغاء أماـ القضاء اإلداري عمى الرغـ مف أنيا ليست مؤسسات عمومية، وأسس مفوض الحكومة وجية 
نظره أف ىذه التجمعات تساىـ في إدارة مرفؽ عاـ، ويجب أف تتمتع ببعض امتيازات القانوف العاـ وىذا بسبب ىدفيا 

 ع العاـ".المتعمؽ بالنف
( أجازت الطعف 65، 54، 39، 29المواد ) 1991يناير  08المؤرخ  04-91قانوف المحاماة رقـ  -أ ومثال ذلك:    

رقـ  بػ)ج، ر(المنشور  .حاليامجمس الدولة اماـ في القرارات الصادرة عنيا أماـ )الغرفة اإلدارية الجيوية سابقا(  وكذا 
المتضمف تنظيـ مينة الموثؽ أجازت  2006فبراير  20المؤرخ في  02-06القانوف رقـ  -ب. 1991لسنة  02

 2006لسنة 14رقـ )ج، ر(  بػ المنشور.الدولةأماـ مجمس الطعف في قرارات لجنة التأديب  67المادة 
المتضمف تنظيـ مينة المحضريف القضائييف أجازت المادة  2006فبراير  20المؤرخ في  03 -06القانوف رقـ  -ج
 .2006لسنة  14رقـ المنشورػ )ج، ر(.الدولةي قرارات التأديب أماـ مجمس الطعف ف 63
مجمة مجمس الدولة  ،11081رقـ  2003يونيو16بتاريخ ه قرار  أنظر بشأن موقف مجمس الدولة القرارات التالية:    
سنة  4د مجمة مجمس الدولة العد 11450رقـ  2003مارس11بتاريخ ره قرا -وما بعدىا 56ص 2003سنة  4لعدد ا

 2002سنة  2مجمة مجمس الدولة العدد ، 10349رقـ  2002ابريؿ30بتاريخ ره قرا -وما بعدىا 108ص  2003
 وما بعدىا. 217ص2002سنة  2مجمة مجمس الدولة العدد ،14431رقـ  2002سبتمبر24بتاريخ  هقرار  -226ص 
داري بالفصؿ في النزعات المتعمقة لقد سنحت الفرصة لمجمس الدولة الفرنسي لتأكيد اختصاص القضاء اإل    

ذلؾ حكمو  بالقرارات الصادرة عف ىذه المنظمات وخاصة فيما يتعمؽ بالقيد بالجدوؿ، أو وقؼ ممارسة النشاط ومف
وكانت المسألة المطروحة تتعمؽ بقابمية الطعف في القرارات التأديبية الصادرة عف المجمس  "Bouguen"في قضية 

 ...)=("إف المشرع أراد أف يجعؿ مف تنظيـ المينة الطبية والرقابة:ء، وقد بيف ىذا الحكـاألعمى لنقابات األطبا
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ومثؿ مينة المحاسبيف التي تساىـ في تنظيـ مرفؽ المالية ومينة األطباء في مرفؽ 
    الصحة...إلخ.

   منازعات المؤسسات االقتصادية التي تمارس صالحيات السمطة العامة -ثانيا
: 

 1988يناير  12المؤرخ في  01-88القانوف رقـ ويبرز المعيار المادي بوضوح أيضا في 
ينص عمى أف  الذي لممؤسسات العمومية االقتصادية    القانوف التوجييي المتضمف

أصبحت مستقمػػة عف التسيير اإلداري، وبالتالي ال تخضع  االقتصاديةالمؤسسة العمومية 
نما تخضع إلى قواعد القانوف الخاص ) القانوف المدني لقانوف الصفقات العمومية، وا 

والقانوف التجاري(، لكف عندما يوكؿ إلى المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي 
والتجاري تسيير مرفؽ عاـ، فإف القانوف يخوؿ ليا بصفة استثنائية صبلحية ممارسة 

( فالمشرع ىنا 57و     56السمطة العامة، وبالتالي تطبيؽ قواعد القانوف اإلداري )المادة 
وىو ، المرتكز عمى طبيعة النشاط وموضوعو -كما أشرنا سمفا -معيار المادييأخذ بال

 ما يحدث أيضا، عندما يخوؿ القانوف لتمؾ المؤسسة صبلحية تحقيؽ مصمحة عامة.
المؤرخ     المعدؿ والمتمـ 236-10أيضا بموجب المرسـو الرئاسي رقـ  االستثناءإذ تأكد 

قات العمومية الذي يطبؽ أساسا عمى اإلدارات المتعمؽ بتنظيـ الصف 2010أكتوبر 07في 
عندما تكمؼ  استثناء االقتصاديةالعمومية، فيو يطبؽ كذلػؾ عمى المؤسسات العمومية 

عمومية بمساىمة نيائية مف الدولة )كميا أو  استثماريةىذه األخيرة بإنجاز مشاريع 
بيذه المناسبة  يةاالقتصادغير أف النزعات التي تثار ضد المؤسسات 2المادة  جزئيا(

كما جرت  -ترفع بصفة استثنائية أماـ القضاء اإلداري وليس أماـ القضاء العادي
                                                                                                                                                                             

    عمى ممارستيا مرفقا عاما، وأنو إذا كاف المجمس األعمى لنقابة األطباء ليس مؤسسة عامة فيو يساىـ في )=(...
 تي يتخذىا المجمس المذكور.تسيير المرفؽ المذكور، وأف لمجمس الدولة نظر الطعوف في القرارات ال    

   C.E. 02 Avril 1943, 54. Bouguen Rec. 86 G.A.J.A. 17eme éd 2009.p 336 et. s-          أنظر:
 .46في الجزائر، مقالة بمجمة مجمس الدولة. مرجع سابؽ ص  ةاالدارية المستشار نويري عبد العزيز، المنازع    
 259اؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ، مرجع سابؽ ص : د. عمار بوضيأنظر في ىذا الشأن    

 .وما بعدىا 50اإلدارية في الجزائر، مرجع سابؽ ص  ة وما بعدىا. المستشار نويري عبد العزيز، المنازع
 .1988لسنة  02 عددالمنشور بػ)ج، ر (  1988يناير  12المؤرخ في  01-88القانوف رقـ     
عمى ما يمي: "عند ما تكوف المؤسسة العمومية االقتصادية مؤىمة قانونا لممارسة صبلحيات  56المادة  تنص     

جازات وعقود إدارية أخرى... تخضع المنازعة المتعمقة  رخيصاتالسمطة العامة بموجب ذلؾ وباسـ الدولة ولحسابيا  وا 
 بيذا المجاؿ لمقواعد المطبقة عمى اإلدارة".

 .2010سنة  58ر( عدد.بػ)ج صادرال 07/10/2010المعدؿ والمتمـ المؤرخ في 236-10المرسـو الرئاسي رقـ     
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يورده المشرع عندما يرى ضرورة لذلؾ، وعميو ال يجوز  االستثناءإف مثؿ ىذا  -العادة
صريح في القانوف وبناء عمى ما تقدـ     دوف نص االستثناءبتطبيؽ مثؿ ىذا  االجتياد

في إطار نشاطيا اليومي  االقتصاديةفات األخرى التي تباشرىا المؤسسة تبقى التصر 
اليادؼ لمربح خاضعا لقواعد القانوف الخاص وبالتالي تتـ مقاضاتيا أماـ المحاكـ 

 العادية، مثمما ىو الحاؿ بشأف معامبلتيا التجارية.
بشأف تنازع سمبي في االختصاص  2005يوليو 17فقد فصمت محكمة التنازع في 

وزو المتيف قضت كؿ واحدة والغرفة المدنية لمجمس قضاء تيزي بيف الغرفة اإلدارية 
منيما بعدـ اختصاصيما في نظر دعوى رفعيا مواطف ضد الشركة الجزائرية لمكيرباء 
والغاز )سونمغاز( طالبا فييا إلزاـ ىذه األخيرة بإزالة عمود كيربائي أقامتو في أرضو مما 

مف  5واستغبلليا،  فقضت المحكمة قائمة: "حيث أف المادة أعاقو مف البناء فييا 
تنص عمى أنو : تحوؿ  1995يونيو  01المؤرخ في  02/195المرسـو الرئاسي رقـ 

المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، دوف إنشاء كشخصية معنوية 
نو وبتغميب جديدة، إلى شركة أسيـ وبأف تمسؾ محاسبة عمى الشكؿ التجاري، وحيث أ

المعيار العضوي باعتباره المبدأ، فإنو يتعيف التصريح باختصاص الجية القضائية 
عدـ االختصاص  المدنية لمفصؿ في النزاع المعروض عمييا، و بالنتيجة ابطاؿ قرار

الصادر عف مجمس قضاء تيزي وزو الفاصؿ في القضايا المدنية... و إحالة الدعوى 
                  القضائية لمفصؿ في ىذه القضية برمتيا".واألطراؼ أماـ ىذه الجية 

 
 

                                                           
مارس  08فقد صدر قرار عف الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى بتاريخ  خبلفا لما كاف قد قضى بو في وقت سابؽ    

االشتراكي، ىما شركة  بيف مؤسستيف عموميتيف اقتصاديتيف كانتا موجودتيف آنذاؾ في ظؿ النظاـ االقتصادي  1980
حيث صرحت الغرفة اإلدارية آنذاؾ  .(OAIC) والديواف الوطني لمبذور (SN.MPAC) المطاحف والعجيف والكسكسي

باختصاصيا في مراقبة القرار الصادر عف الشركة األولى إضرارا بالشركة األخرى آخذة بالمعيار الموضوعي دوف 
انتقادا وظؿ معزوؿ منذ ذلؾ الوقت فمـ يذىب القضاء اإلداري العالي  غير أف ىذا االجتياد لقي .نص في القانوف

المجمة  ،تعميؽ عمى ىذا القرار، األستاذ أحمد محيو أنظر: .عميو بعد ذلؾ عمى األقؿ فيما يخص قراراتو المنشورة
 وما بعدىا. 134ص  1981مارس  ،1العدد ،الجزائرية

 و ما بعدىا. 247. ص 2006سنة  08مجمة مجمس الدولة العدد  01رقـ الفيرس  16الممؼ رقـ  في ىاقرار      
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 ثانيـــــمطمب الـــال
 االستثناءات الواردة عمى اختصاص القضاء اإلداري الجزائري

أف المشرع الجزائري كرس المعيار العضوي كأساس لتحديد  -فيما سبؽ -قمنا
القانوف اإلداري، غير مجاؿ اختصاص القضاء اإلداري، وبالتالي لتحديد نطاؽ تطبيؽ 

أف المطمع عمى أحكػػاـ التشريػػع الجزائػػري ال يمكنو أف يسمـ بأف ثمة معيارا واحد يحكـ 
موضوع االختصاص، فيناؾ استثناءات عمى المعيار العضوي ذاتو يتحدد فييا أيضا 

المعيار  –وبالرغـ مف تقرير ىذا المبدأ -كما رأينا سمفا –اختصاص القضاء اإلداري
فيناؾ عدد مف المنازعات التي تكوف اإلدارة طرفا فييا ومع ذلؾ  -واستثناءاتوعضوي ال
  إلى نصوص قانونية مختمفة: استناداالقضاء اإلداري  اختصاصمف  استبعادىاتـ 

بعض االستثناءات، والبعض اآلخر ورد  802في المادة  09-08رقـ  (إ)ؽ،إ،ـ،فقد أورد 
لمحاكـ العادية عقد االختصاص القضائي إلى افي نصوص خاصة حيث يتـ بمقتضاىا 

 وعميو سنتناوؿ ىذا المطمب في فرعيف عمى النحو التالي:  )القضاء العادي(.
 االستثناءات الواردة في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية. الفرع األول:             

 ة خاصة.ص قانونياالستثناءات الواردة في نصو  الفرع الثاني:             
 الفرع األول

 االستثناءات الواردة في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية
مف المنازعات إلى المحاكـ العادية     نوعيف (إ إ، ـ، ؽ،)مف 802أسندت المادة    

"خبلفا : عمى ما يػمػي 802 المادة تنص حيث .عاـ شخص ىو طرفييارغـ أف أحد 
كوف مف اختصاص المحاكـ العادية المنازعات أعبله، ي 801و 800ألحكاـ المادتيف

المنازعات المتعمقة بكؿ دعوى خاصة بالمسؤولية  -2 مخالفات الطرؽ. -1 اآلتية:
الرامية إلى طمب تعويض األضرار الناجمة عف مركبة تابعة لمدولة، أوإلحدى الواليات أو 

                                                           
السابؽ وذلؾ  )ؽ،إ،ـ(مكرر مف  7ما كانت تنص عميو المادة  802اختزؿ المشرع الجزائري بموجب المادة     

بحصر المنازعات التي يؤوؿ اختصاص الفصؿ فييا لممحاكـ العادية والتي يكوف أحد أطرافيا شخص مف أشخاص 
ومنازعات تعويض األضرار الناجمة عف مركبات أشخاص القانوف.  -مخالفات الطرؽ  -ي حالتيف فقط: القانوف ف

ونتيجة ذلؾ سقطت اذا المنازعات المتعمقة بأنواع االيجار و المنازعات المتعمقة بالمواد التجارية و االجتماعية التي 
استرجع جانبًا ال يستياف بو مف المنازعات التي مكرر وبذلؾ يكوف القاضي االداري قد  07كانت تنص عميو المادة 

االستاذ غناي رمضاف، قراءة أولية لقانوف االجراءات المدنية  انظر في ذلك :يكوف أشخاص القانوف العاـ طرفًا فييا. 
 و ما بعدىا. 41ص  2009سنة  09و االدارية، مقالو بمجمة مجمس الدولة العدد 



 

-     - 
 

مؾ االستثناءات إنما البمديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية. وعميو فإف ت
 التعويض عف حوادث المركبات اإلدارية. وثانيا:مخالفات الطرؽ.  أوال: تتعمؽ بما يأتي:

،    بيف الطرؽ الصغرى والطرؽ الكبرى 802ال تميز المادة  :الطرقمخالفات  -أوال
وذلؾ أف جميع التعديات بالتخريب أو العرقمة عمى مختمؼ الطرؽ، تختص بمنازعاتيا 

ىي كميا جرائـ يعاقب عمييا قانوف  كـ العادية دوف المحاكـ اإلدارية، ىذه التعدياتالمحا
    ، وباعتبار الطرؽ مف األمبلؾ الوطنية فإف لمدولة أف تتأسس كطرؼ مدني   تالعقوبا

لمحصوؿ عمى تعويض الضرر الناجـ عف االعتداء، ويكوف ذلؾ أماـ المحاكـ المدنية، 
ما أماـ المحاكـ الجنا  .   ئية حيف فصميا في الدعوى العموميةوا 

لقد عقد المشرع االختصاص في : التعويض عن حوادث المركبات اإلدارية -ثانيا
المنازعات المتعمقة بالمسؤولية الرامية إلى طمب التعويض عف األضرار الناجمة عف 

إلى  ،إ()ؽ،إ،ـمف  802حوادث المركبات التابعة ألشخاص القانوف العاـ الواردة بالمادة 
    المحاكـ العادية )القضاء العادي( عمى أساس تشابو ظروؼ وقوع حوادث المرور

بغض النظر عف مالؾ السيارة سواء كاف شخص طبيعػي أو معنػػوي أو إدارة عامػػة 
 124،136،138خاصة أحكاـ المواد )ؽ،ـ( ويجػد ىذا النػػوع مف المسؤولية أساسو في

المتعمؽ بإلزاميػػة التأميػف  1974يناير 30المؤرخ في  15-74إضافة إلى أحكاـ األمر رقـ 
 31-88عمػػى السيػػارات ونظػاـ التعويض عمى األضرار والمعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 

والمتعمؽ  1995يناير  25المؤرخ في  07-95وكػػذا األمػػررقػـ  1988يوليو 19المؤرخ في 
لممحاكـ العادية،  االختصاصرؾ المشرع ت    والمتمـ. ولعؿ سبب المعدؿ بالتأمينات

                                                           
   موضحًا أنو " .01.ىامش رقـ118مرجع سابؽ ص القضائي االدري الجزائريد. محمد الصغير بعمي، النظاـ     
      خبلؿ مرحمة االستعمار الفرنسي، كاف القانوف الفرنسي يميز بيف مخالفات الطرؽ الكبرى)البحرية والنيرية و    
  مع التعويض، ومخالفات وتختص بيا المحاكـ االدارية بما ليا مف سمطة توقيع عقوبات جزائية، زجرية  البرية(    
 الطرؽ الصغرى )البرية(، التي يعود االختصاص بيا إلى المحاكـ العادية."   
 المتضمف )ؽ،ع(.08/06/1966المؤرخ في 156-66مف األمر 386،406،407،408أنظر بالتحديد المواد     
 .429سابؽ ص  المبادئ العامة لممنازعات االدارية، الجزء الثالث مرجع،د. مسعود شييوب     
    14-08المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ  1990ديسمبر 01المؤرخ في  30-90مف القانوف رقـ  69المادة  رأنظ    
 أوت 03 بتاريخ 2008سنة 44عدد(ج. ر)المتضمف قانوف األمبلؾ الوطنية المنشوربػػ 2008يوليو 20المؤرخ في    

       . 
 118لقضائي االداري الجزائري ، مرجع سابؽ ص د. محمد الصغير بعمي، النظاـ ا    
  .61المستشار: نويري عبد العزيز، المنازعة اإلدارية في الجزائر مرجع سابؽ ص     
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يعود إلى طبيعة حادث المرور، فيو عمؿ مادي محض تكوف المسؤولية فيو مبنية عمى 
الخطر، حيث يفترض خطأ مف يرتكبو، وذلؾ حماية لمضحية مف جية، وتفاديا لتطويؿ 

  رى.خاصة الضحايا منيـ، مف جية أخاإلجراءات عمى المتقاضيف 
 الفرع الثاني

 ستثناءات الواردة في نصوص قانونية خاصةاال
، ثمة أمور ؽ إ،ـ،إ()مف 801و 800في نطاؽ المعيارالعضوي المكرس بموجب المادة    

احتفظ المشرع بيا كمجاؿ الختصاص القضػػاء العػادي بالرغـ مف أنيػا تنػدرج في نطاؽ 
ه االستثناءات ىذ -الذي سبؽ شرحو -اختصاص القضاء اإلداري طبقػا لممعيػارالعضػػوي

التي ترجع إلى نصوص قانونية أخرى ليست الوحيدة بؿ توازي كذلؾ االستثناءات 
ونذكرمف ىذه ،إ،ـ،إ(،)ؽمف 802والواردة في المادة  -أشرنا ليا سمفا-السابقة التي

عمى     االستثناءات الواردة بنصوص قانونية أخرى خاصة بمياديف ومنازعات متعددة
حقوؽ الجمارؾ، منازعات الضماف االجتماعي، منازعات الجنسية منازعات :سبيؿ المثاؿ

 ...إلخ
يختص القضاء العادي سواء أكاف مدني أو جزائي  :   منازعات حقوق الجمارك -أوال

مف  273جبايات ومخالفات( فقد نصت المادة )بالمنازعات المتعمقة بالمادة الجمركية
   قانوف الجمارؾ

ائية المختصة بالبت في القضايا المدنية عمى أنو: " تنظر الجية القض 
البدني في االعتراضات المتعمقة برفع الحقوؽ والرسـو واستردادىا ومعارضات اإلكراه 

 وىكذا ."الجزائيوغيرىا مف القضايا الجمركية األخرى التي تدخؿ في اختصاص القضاء 
ػػارؾ عمػى الرغـ مف فإف منازعات حقوؽ الجمارؾ التي تػػكوف فييػػا طرفػػا مصالػػح الجم

 تؤوؿا ، إنم،إ()ؽ،إ،ـمف  800أنيا مف اإلدارات العامة التي تدخؿ تحت نطاؽ المادة 

                                                           
 وما بعدىا. 440د. مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات االدارية ، الجزء الثالث مرجع سابؽ ص     
 العادي واإلداري في مجاؿ المنازعات الجمركية،  النظاميف القضائييفد. أحسف بوسقيعة، توزيع االختصاص بيف     
 وما بعدىا. 49ص  2002سنة  02مقاؿ بمجمة مجمس الدولة، العدد    
  22المؤرخ في 10-98المعدؿ و المتمـ بالقانوف رقـ  1979يوليو  21المؤرخ في  07-79قانوف الجمارؾ رقـ     
 . 1998سنة  61عدد المنشور بػػ )ج. ر(  1998غشت    
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. أما المنازعات التي تعنػػي سير مرفػػؽ    إلى اختصاص القضاء العادي -في مجمميا -
    .الجمػػارؾ فتبقػى مف اختصاص القضاء اإلداري

يعقد االختصاص بالنظر في منازعات الضماف ثانيا: منازعات الضمان االجتماعي: 
أي –االجتماعي بالنسبة لمقضايا التي تكوف أطرافيا تخضع ألحكاـ القانوف الخاص

القضائية بالنسبة لبلستئناؼ،  والمجالس،المحاكـ)   لمقضاء العادي –العمؿ قانوف
فبراير  23ي المؤرخ ف 08-08والمحكمة العميا بالنسبة لمطعف بالنقض( طبقا لمقانوف رقـ 

وقد اتضح ىذا المعنى في  المتعمؽ بالمنازعات في مجاؿ الضماف االجتماعي. 2008
... وانو و بموجب قرار صادر بتاريخ :"بقوليا 2009يونيو 14قرارلمحكمة التنازع بتاريخ 

صرحت ىذه الجية القضائية بأف النزاع ليس مف اختصاص الجيات  2008نوفمبر 08
حيث إف النزاع المتعمؽ بتحديد نسبة العجز  ظاـ القضائي االداري.القضائية التابعة لمن

وما يمييا مف قانوف  30الدائـ مف اختصاص لجاف العجز الوالئية طبقا لمقتضيات المادة 
المؤرخ  99/10المعدؿ و المتمـ بالقانوف رقـ  1983يوليو 02المؤرخ في  83/15رقـ 
جتماعي ويمكف أف تكوف القرارات المتعمؽ بمنازعات الضماف اال 11/11/1999في

المتخذة مف طرؼ المجاف الوالئية محؿ طعف أماـ الجيات القضائية التابعة لمنظاـ 
 "    لقضائي العادي...ا
بالنظر في المنازعات المتعمقة  تختص المحاكـ وحدىاثالثا: منازعات الجنسية:  

 27المؤرخ في     01-05مف األمررقـ  1فقرة 37بالجنسية الجزائرية بمقتضى المادة 
المتضمف  1970ديسمبر 15المؤرخ في  86-70المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ  2005فبراير 

                                                           
  عمى سبيؿ المثاؿ أنظر: .تطبيقا ليذه األحكاـ التشريعية كرس مجمس الدولة في قراراتو ىذا التوجو واستقر عمييا    
    مجمة مجمس  975فيرس رقـ 019694ممؼ رقـ  2005نوفمبر 29القرار الصادر عف مجمس الدولة بتاريخ    
 ما بعدىا.و  113ص  2005سنة  07الدولة العدد    
 مجمة مجمس 344فيرس رقـ  128944ممؼ رقـ 1998يونيو 08القرار الصادر عف مجمس الدولة بتاريخ  أنظر    
 وما بعدىا. 75ص  2002سنة  01الدولة العدد    
      مجمة مجمس  001304رقـ 2001مارس 12أنظر القرار الصادر عف مجمس الدولة )الغرفة الثانية( بتاريخ     
 وما بعدىا. 163ص  2002سنة  02لة العدد الدو    
 .293ص  2009الصادر عف محكمة التنازع مجمة المحكمة العميا عدد خاص سنة  77القرار رقـ     
المتضمف قانوف الجنسية الجزائرية الصادر )ج. ر( عدد  86-70المعدؿ و المتمـ لؤلمر رقـ  01-05األمر رقـ     

 .2005لسنة       
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قانوف الجنسية الجزائرية، والمنازعات المقصودة ىي التي يكوف موضوعيا تمتع الشخص 
 أو عدـ تمتعو بالجنسية الجزائرية.

أف الجنسية الجزائرية حوؿ منح ومع ذلؾ تبقػػى القػػرارات اإلداريػػة الصػػادرة بشػ
الجنسية أو اكتسابيا أو إسقاطيا أو سحبيا، سواء بموجب مرسوـ رئاسي أو قػػرار مػف 
وزيػر العدؿ حسب األحواؿ الواردة في القانوف، مف اختصاص القضاء اإلداري وفقا 

بنظرىا  لمقواعػػد العامػػة الواردة فػػي المعيػػار العضػوي، أي مف اختصاص مجمس الدولة
    بالدرجة األولى واألخيرة باعتبارىا قرارات صادرة عف سمطات مركزية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .70نويري عبد العزيز، المنازعة اإلدارية في الجزائر )تطورىا وخصائصيا( مرجع سابؽ ص  المستشار     
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 المبحث الثالث
    تنازع االختصاص بين جيتي القضاء

يترتب عمى وجود قضاء متخصص لمفصؿ في المنازعات اإلدارية وىو القضاء 
ليؿ ذخاصة لمتنسيؽ بينيما وتاإلداري وذلؾ بجانب القضاء العادي، ضرورة وجود ىيئة 

وحؿ ما قد ينشأ مف مشكبلت، فميس ىناؾ ما يمنع أبدا مف تمسؾ كؿ جية مف الجيتيف 
باالختصاص بنظر نفس النزاع دوف أف تعمف إحداىما التخمي عف تمؾ الميمة، فينشأ 
 بذلؾ ما يسمى بالتنازع اإليجابي عمى االختصاص، كمػػا أنو لػػيس ىنػػاؾ ما يمنع أيضا
مف تخمي كؿ مف الجيتيف بالمقابؿ عف نظر النزاع معمنة كؿ منيما عدـ اختصاصيا، 
فينشأ ما يسمى بالتنازع السمبي عمى االختصاص، كما أنو مف الممكف أخيرًا أف يصدر 

، فينشأ ما يسمى عف كؿ مف الجيتيف حكماف متناقضاف وال يمكف تنفيذىما بسبب ذلؾ
 -كما بينا –الذي يأخذ عدة صور     حؿ ىذا التنازع وعميو كيؼ يتـ  بتناقض األحكاـ.

 وما ىي الييئة القضائية المختصة بالفصؿ في التنازع؟
فقد واجيت فرنسا مشكمة التنازع في القرف الماضي بعد أف أصبح مجمس الدولة 
مفوضا، فآثر المشرع الفرنسي إنشاء محكمة مستقمة تتولى ىذه الميمة، في حيف أف 

أف تتولى ىذه الميمة المحكمة الدستورية العميا باإلضافة  -حاليا–قرر  المشرع المصري
أما في الجزائر فقد حسـ المشرع الدستوري ىذه  ى المياـ األخرى الموكولة إلييا.إل

 152المشكمة منذ أف كرس مبدأ االزدواجية القضائية فأنشأ محكمة التنازع بموجب المادة 
يجة لذلؾ أسنده المشرع العادي بإصدار القانوف ونت 1996مف الدستور الحالي لسنة 

ولدراسة المسائؿ المتعمقة بتنازع االختصاص بيف جيتي القضاء      03-98العضوي رقـ 

                                                           
 ي جمػػاؿ الديػػف، الرقػػابة مسا.، د239د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجػع سػػابؽ ص  أنظر بالتفصيل:    
          مرجع سابؽ  القضاء اإلداري، عبد الغني بسيوني عبد اهلل،.د.334عمى أعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص   
 .136. د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ ص     ص   
يرى األستاذ د. فؤاد العطار: "أف الييئة التي يسند إلييا حسـ إشكاالت تنازع االختصاص يجب أف تكوف ىيئة     

ف جيتي القضاء العادي واإلداري، وأف تشكؿ بطريقة تسمح بضماف ىذا االستقبلؿ، وأف قضائية، وأف تكوف مستقمة ع
 .419، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص أنظر مؤلفوتكوف في مركز عاؿ يسمح ليا بأف تممي قرارتيا عمييما". 

    نازع وتنظيميا ، المتعمؽ باختصاصات محكمة الت1998يونيو  03المؤرخ في  03، 98القانوف العضوي رقـ     
 .1998يونيو  07بتاريخ  1998سنة  39وعمميا، المنشور بػ )ج. ر( عدد    
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لذلؾ سوؼ  ،سوؼ نعرض لمييئة القضائية المختصة بالفصؿ فييا، ثـ لحاالت التنازع
 مبيف التالييف عمى النحو التالي:نقسـ ىذا المبحث إلى المط

 الجية القضائية المختصة بالفصؿ في التنازع. المطمب األول:                  
 صور تنازع االختصاص.  المطمب الثاني:                  

 المطمب األول                                    
    الجية القضائية المختصة بالفصل في التنازع                    

تنازع االختصاص في فرنسا بعد انتياء الفترة التي كاف فييا قضاء ظيرت مشكمة        
مجمس الدولػػة مقيػػدا أو محجوزا، حيث بدأ مجمس الدولة الفرنسي عصرا جديدا، واشتد 

وىو ذات القانوف الذي  1872مايو سنة  24عوده وأصبح قضاء مفوضا بصدور قانوف 
التي بات مف الضروري وجودىا لتتولى  -Tribunal des conflits -أنشأ محكمة التنػػازع 

    الفصؿ في مشكبلت تنازع االختصاص.
وفي مصر اختمؼ المشرع المصري عف نظيره الفرنسي في معالجة مشكبلت        

تنازع االختصاص بيف جيتي القضاء العادي واإلداري عقب إنشاء مجمس الدولة سنة 
إلى أف استقر  -صؿ في النزاعوبخاصة في اختيار نوع المحكمة التي ستف -1946

الوضع أخيرا في محكمة محددة ىي المحكمة الدستورية العميا لتفصؿ في حاالت تنازع 
 االختصاص.

غير أف المشرع الدستوري الجزائري حسـ أمره وأسس لقياـ محكمة التنازع        
القانوف بالتوازي مع تكريس مبدأ ازدواجية القضاء ثـ اتبعو المشرع العادي بإصدار 

ومف ثـ سندرس   1998يونيو  03مة التنازع بتاريخ المتعمؽ بمحك 03-98العضوي رقـ 
 ىذا المطمب في ثبلثة فروع عمى النحو التالي:

 محكمة تنازع االختصاص في فرنسا. الفرع األول:                   
 المحكمة الدستورية العميا في مصر. الفرع الثاني:                   

                                                           
        ، 191د. عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ، مرجع سابؽ ص  أنظر في ذلك:    

   د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل،  ،137عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص .د    
 .394القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
 .  .   Delaubadere(A), Manuel de droit administratif, op.cit. pp -                 راجع في ذلك:    

- Débbasch (Ch), contentieux administratif, op.cit. pp    .   . 
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 ئر.محكمة تنازع االختصاص في الجزا الفرع الثالث:                   
  الفرع األول                                      

 محكمة تنازع االختصاص في فرنسا                          
قرر المشرع الفرنسي إنشاء محكمة مستقمة تعمو جيتي القضاء تتولى حؿ          

 -محكمة التنازع –وأطمؽ عمييا إسـ     ختصاص بيف جيتي القضاءإشكاالت اال
 .1872مايو  24بمقتضى القانوف الصادر في 

وقد حرص المشرع عمى كفالة حيدة ىذه المحكمة حتى تستطيع أداء ميمتيا عمى        
أف  -محكمػة التنػػازع -نحو محايد بيف جيتي القضاء فقد راعى عند إنشاء ىذه الجية 

ؿ جيتػػي القضاء الػعػػادي واإلداري في تشكيميا تمثيبل عادال، فجعؿ أعضاء المحكمة تمث
يمثموف محكمة النقض ومجمس الدولة عمى قدـ المساواة، وأسند الرئاسة لوزير العدؿ لكي 

 حد الجانبيف عند تساوي األصوات.يكوف صوتو مرجحًا أل
 :مف(Tribunal des conflits) تتكوف محكمة التنازع   -تشكيل محكمة التنازع

وزير العدؿ وىو رئيس المحكمة بحكـ القانوف، وقد انتقد البعض ذلػؾ لتبعيتػػو لمسمطػػة   -
التنفيذيػػة، غير أنو ال يتدخؿ إال في حالة تساوي األصوات، فيكوف صوتو ىو المرجح، 

     وال يشترؾ في أعماؿ المحكمة إال نادرا.
 يختارىـ زمبلؤىـ. ثبلثة مف مستشاري محكمة النقض  -
 ثبلثة مف مستشاري مجمس الدولة يختارىـ زمبلؤىـ.  -
ف محكمة النقض معضواف أساسياف وآخراف احتياطياف يختاراف عمى نحو متساو   -

ومجمس الدولة ويختارىـ األعضاء السبعة السابؽ ذكرىـ، مدة العضوية ثبلث سنوات، 

                                                           
   وما بعدىا. د. سامي  392القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص  ،. عبد الغني بسوني عبد اهللد أنظر بالتفصيل: (  

        د. أنور أحمد رسبلف، وسيط القضاء  .335جماؿ الديف، الرقابة عمى األعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص     
 . د. 139ارية، مرجع سابؽ ص عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلد.د .295اإلداري مرجع سابؽ ص    
 .152مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ،الجزء األوؿ، ص    
  بيد أف ىذا الوضع ال يمثؿ خطورة كبيرة في الحقيقة، إذ أف الوزير ال يتدخؿ في التصويت، اال في حالة انقساـ     
 ا أف الوزير لـ يرأس المحكمة عمبًل اال عدة مرات استثنائية األصوات بطريقة متعادلة لكي يرجح أحد الجانبيف، كم  
  : أنظر حيث أف الرئاسة يباشرىا نائب الرئيس المنتخب بواسطة زمبلئو مف بيف أعضاء الحكومة.  

- Rivero( J). Droit administratif . eme éd, Dalloz , Paris 1975 pp 140,      
 .393( ص 1غني بسيوني عبد اهلل ، القضاء االداري، مرجع سابؽ ىامش )عبد ال د. مشارًا اليو لدى مؤلؼ  
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كومة واثنيف مف المحاميف ويجوز تحديدىا، كما يتـ اختيار اثنيف مف مفوض الح
 لمدة سنة.     العامميف لدى محكمة النقض، يعينوف بمرسـو

 الفرع الثاني
 المحكمة الدستورية العميا في مصر

، لـ يعيف 1946لسنة  112عندما تـ إنشاء مجمس الدولة في مصر بالقانوف رقـ        
صاص بيف جية القضاء ىذا القانوف ىيئة قضائية معينة لمفصؿ في حاالت تنازع االخت

العادي وجية القضاء اإلداري، حيث لـ تكف وقتيا المشكمة حادة معقدة زيادة عمى ذلؾ 
أف اختصاص مجمس الدولة كاف محددا عمى سبيؿ الحصر، وبما أف ىذا التحديد ال 

ف كاف يقمؿ منيا، إذ ازدواج  اف يقضي عمى ىذه الحاالت مف تنازع االختصاص وا 
تو إلى احتماؿ وقوعيا، لذا بدأ المشرع المصري في معالجة مشكمة القضاء يؤدي بطبيع

    تنازع االختصاص والتي مرت بثبلثة مراحؿ.
بدأ المشرع المصري في معالجة مشكمة  :االختصاص لمحكمة النقض -المرحمة األولى 

، حيث أسند 147في القانوف الخاص بنظاـ القضاء رقػـ  1949تنازع االختصاص سنة 
مة النقض منعقدة بييئة جمعية عمومية بحضور أحد عشر مستشارا إلى محك

إيجابيا أو سمبيا أو متعمقا بتنفيذ االختصاص بالفصؿ في تنازع االختصاص سواء كاف 
حكميف نيائييف متناقضيف، وبذلؾ يكوف المشرع المصري قد أخذ بنظاـ مماثؿ لذلؾ 

والذي  1872ة الفرنسي في عاـ الدول الذي كاف قائما في فرنسا قبؿ تعديؿ نظاـ مجمس
    كاف يسند الفصػػؿ في حػػاالت تنػػازع االختصاص إلى مجمس الدولة.

غير أف ىذا الحؿ كاف محؿ نقد شديد، نظرا ألف المشرع لـ يعيف محكمة مستقمة     
نما عيف  عف نوعي القضاء العادي واإلداري تمتـز الحيدة والنزاىة عف نظر التنازع، وا 

                                                           
    Delaubadere( A), Manuel de droit administratif op.cit. p -                    :    راجع في ذلك    

- Débbasch(Ch), contentieux administratif, op.cit. pp    .    
  عبد الغني بسوني .وما بعدىا. د 244غب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص د. ماجد را راجع في ذلك:    
 وما بعدىا. د. أنور أحمد رسبلف، وسيط القضاء اإلداري مرجع  394عبد اهلل، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص    
 ومابعدىا   ؽ صرقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، مرجع ساب،محمد محمد بدراف.د وما بعدىا. 297سابؽ ص   
 .420د. فؤاد العطار ، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     
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قض وىي تتربع عمى رأس القضاء العادي مما يجعؿ منيا خصما وحكما في محكمة الن
    .ذات الوقت

إزاء النقد السابؽ أنشأ المشرع محكمة : محكمة تنازع االختصاص -المرحمة الثانية    
 1959لسنة  56مف قانوف السمطة القضائية رقـ  17تنازع االختصاص، ونصت المادة 

رئيس محكمة النقض أو أحد نوابو  - ختصاص مف:ف تؤلؼ محكمة تنازع االعمى أ
 عند الضرورة رئيسا.

 ثبلثة مف مستشاري محكمة النقض تختارىـ جمعياتيا العمومية سنويا. -
ثبلثة مف مستشاري المحكمة اإلدارية العميا يختارىـ المجمس الخاص لمشؤوف اإلدارية  -

 سنويا.
جح تشكيؿ ىذه المحكمة مف النقد وتعقد المحكمة جمستيا بالقاىرة. ومع ذلؾ لـ ين    

أيضا، حيث ثار التساؤؿ لماذا تسند رئاسة ىذه المحكمة إلى رئيس محكمة النقض؟ 
          بالمساواة في تمثيؿ جيتي القضاءالعادي واإلداري في ىذه المحكمة وأعتبرذلؾ إخبلال
عف محكمة عدؿ المشرع  1969في عاـ  :المحكمة الدستورية العميا -المرحمة الثالثة

الذي أنشأ المحكمة العميا واعتبرىا الييئة  1969لسنة  81التنازع بصدور قانوف رقـ 
القضائية العميا في الببلد، وتتولى ىذه المحكمة النظر في دستورية القوانيف بجانب ميمة 
الفصؿ في تنازع االختصاص، فنصت المادة الرابعة مف القانوف المنشئ لممحكمة العميا، 

تختص المحكمة العميا بالفصؿ في مسائؿ تنازع االختصاص طبقا ألحكاـ عمى أف 
    مف قانوف السمطة القضائية. 21و  20-19-18-17المواد 

وتتشكؿ المحكمة العميا مف رئيس ونائب أو أكثر، وعػػدد كاِؼ مف المستشاريػػف يعينػػوف 
ديد ويؤخذ رأي المجمس جميػػعا بقرار مف رئيس الجميورية لمدة ثبلث سنوات قابمة لمتج

األعمى لمييئات القضائية قبؿ تعييف نواب رئيس المحكمة والمستشاريف، وتصدر 
المحكمة أحكاميا مف دوائر تتكوف كؿ منيا مف سبعة مستشاريف، وقد نصت المادة 

                                                           
 .86د. سميماف محمد الطماوي، دروس في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
 إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري، والية القضاء اإلداري )دعوى اإللغاء( منشأة المعارؼ باإلسكندرية، .د    
 .276ص  2002سنة طبعة    
  340د. بكر القباني ود. محمود عاطؼ البنا، الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة مرجع سابؽ ص راجع في ذلك:    
 محمد محمد بدراف، .وما بعدىا، د 86د. سميماف محمد الطماوي، دروس في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص    
 .   249ابؽ ص رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، مرجع س  
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عمى أف تمارس المحكمة العميا  1971مف دستور مصر الصادر سنة  192
لصادر بإنشائيا وذلؾ حتى يتـ تشكيؿ المحكمة اختصاصاتيا المبنية في القانوف ا

وفعبل بعد ثمانية أعواـ مف صدور الدستور أصدر المشرع القانوف رقـ     الدستورية العميا
لتحؿ محؿ المحكمة العميا، وتمارس     بشأف المحكمة الدستورية العميا 1979لسنة  48

تص بالرقابة عمى حيث تخ مة محايدة ومستقمة.ذات االختصاصات باعتبارىا محك
و الفصؿ في النزاع الذي يقـو   دستورية القوانيف والموائح والفصؿ في تنازع االختصاص

بشأف تنفيذ األحكاـ المتناقضة، ولكؿ ذي شأف حؽ رفع الدعوى أماـ المحكمة الدستورية 
العميا، سواء تمثؿ األمر في تنازع إيجابي أو تنازع سمبي عمى االختصاص، أو تمثؿ في 

ور حكميف متعارضيف مف كؿ مف القضاء العادي والقضاء اإلداري، ويشترط في صد
    جميع الحاالت وحدة الموضوع والخصـو والسبب وذلؾ لوجود تنازع االختصاص.

 الفرع الثالث
 محكمة تنازع االختصاص في الجزائر )محكمة التنازع(

لمزدوج بموجب التعديؿ أما في الجزائر فبعد أف تـ تكريس نظاـ القضاء ا           
وما ترتب عميو مف وجود جيتيف قضائيتيف جية القضاء العادي  1996الدستوري لسنة 
اإلداري يستتبع بطبيعة الحاؿ احتماؿ قياـ التنازع عمى االختصاص  وجية القضاء

بينيما، فكاف مف البلـز أف تنشأ ىيئة مستقمة يناط بيا الفصؿ في مسائؿ التنازع، فتقوـ 
طبيعة النزاع المطروح وتقرير أي الجيتيف تختص بالفصؿ فيو، ىؿ محاكـ  بتحديد

 القضاء اإلداري أو محاكـ القضاء العادي.
وجاء  1996وبالفعؿ فقد تـ إنشاء محكمة التنازع والنص عمييا في صمب دستور سنة 

منو واضحا وحاسما بقوليا:" تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصؿ في  152نص المادة 
 ". تنازع االختصاص بيف المحكمة العميا ومجمس الدولة حاالت

                                                           
 .249د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، المرجع ذاتو ص     
 تتشكؿ المحكمة الدستورية العميا مف: رئيس ونائب أو أكثر لمرئيس وعدد كاؼ مف األعضاء يعينوف جميعا بقرار     
    ( ويؤخذ رأي 1979لسنة  48مف قانوف رقـ  11والمادة  5مف رئيس الجميورية وىـ غير قابميف لمعزؿ )المادة   
   3المجمس األعمى لمييئات القضائية قبؿ تعييف األعضاء وتصدر المحكمة أحكاميا مف سبعة مستشاريف )المادة   
 (. 1979لسنة  48مف قانوف المحكمة الدستورية العميا رقـ  48مف القانوف(، وأحكاميا غير قابمة لمطعف )المادة  

 وما بعدىا. 298ور أحمد رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص د. أن    
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المؤرخ في      03-98وفي ظؿ ىذا المبدأ الدستوري صدر القانوف العضوي رقـ        
المتعمؽ باختصاصات محكمة التنازع وتنظيميا وعمميا، وتـ إنشاء  1998يونيو  03

والتي نصت عمى ما يمي:  محكمة التنازع ففي المادة األولى مف القانوف العضوي أعبله
" يحدد ىذا القانوف العضوي اختصاصات محكمة التنازع وتنظيميا وعمميا طبقا ألحكاـ 

 03-98مف القانوف رقـ     3وىو ما ورد عميو النص في المادة مف الدستور". 153المادة 
" تختص محكمة التنازع في الفصؿ في منازعات االختصاص بيف الجيات : بقوليا

ة الخاضعة لمنظاـ القضائي العادي والجيات القضائية الخاضعة لمنظاـ القضائي
 القضائي اإلداري حسب الشروط المحددة في ىذا القانوف...".

 مف 03مف المادة  2 اختصاص محكمة التنازع فقد نصت الفقرة    أما عف حدود        
ازعات االختصاص عمى أنو"ال يمكف محكمة التنازع التدخؿ في من 03-98رقـ القانوف

نشاء ىيئة عمىالنظاـ". القضائية الخاضعة لنفسبيف الجيات  تقوـ     ىذا النحو وا 
بتقريراختصاص أي مف الجيتيف القضائيتيف بنظر النزاع يتطمب بطبيعة الحاؿ أف تتمتع 

                                                           
 35س 07/06/1998بتاريخ  39المنشوربػػ)ج. ر(عدد03/06/1998المؤرخ في 03-98القانوف العضوي رقـ     
يا أن 3موضحا "أنو مما يبلحظ مف المادة  267االستاذ خموفي رشيد، قانوف المنازعات اإلدارية ،مرجع سابؽ ص     

مف حيث الموضوع، حيث تشير كممتي "المحكمة العميا" و "مجمس  1996مف دستور  152جاءت مخالفة لممادة 
مف القانوف العضوي تعبر عف اليرميف  3الدولة" إلى درجة قضائية واحدة بينما العبارات المذكورة في المادة 

مف الدستور الذي حدد تدخؿ محكمة  152لمادة القضائييف وبالتالي فما جاء ذكره في المادة يخالؼ موضوعيا نص ا
 التنازع إال في تنازع االختصاصات بيف "المحكمة العميا" و "مجمس الدولة" فقط " 

بقوليا: " وأنو وأماـ ىذه الوضعية  2011يوليو  04وفي ىذا الشأف قضت محكمة التنازع في أحد قراراتيا بتاريخ     
مف...  3ب الفصؿ في تنازع االختصاص. حيث أنو وطبقا لمقتضيات المادة لجأ المدعوف إلى محكمة التنازع لطم

مف ىذه المادة تنص عمى أنو ال يمكف لمحكمة التنازع التدخؿ في تنازع االختصاص بيف الجيات  02وأف الفقرة 
صادرة عف  القضائية الخاضعة لنفس النظاـ. وأنو في قضية الحاؿ، فإف المدعيف طرحوا عمى محكمة التنازع قرارات

جيات قضائية خاضعة لمنظاـ القضائي اإلداري. وأف مثؿ ىذا الطمب غير مقبوؿ تطبيقا لممقتضيات القانونية 
  182ص  2012لسنة  10مجمة مجمس الدولة العدد  2011يوليو   بتاريخ 0115المذكورة أعبله". أنظر القرار 

نجد  03-98والموجودة في القانوف العضوي رقـ  1996نة باإلضافة إلى المواد الموجودة في الدستور الحالي لس    
ىناؾ نصوص قانونية عامة ليا عبلقة بمحكمة التنازع وىي تشمؿ النظاـ القانوني العاـ والتي تستند عمييا لمقياـ 

المتعمؽ بالتنظيـ القضائي والذي يعتبر  2005يوليو  17مؤرخ في  11-05باختصاصيا وىي: القانوف العضوي رقـ 
بحيث حددت مادتو الثانية اليياكؿ القضائية العادية  1996مف دستور  152ص التشريعي التطبيقي ألحكاـ المادة الن

واإلدارية عندما تنص عمى ما يمي "يشمؿ التنظيـ القضائي النظاـ القضائي العادي والنظاـ القضائي اإلداري ومحكمة 
المؤرخ في  02-98القانوف رقـ  -المتضمف )ؽ،إ،ـ إ( 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08التنازع".القانوف رقـ 

 المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية. 1998مايو  30
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جيتي القضاء وذلؾ فضبل عف ضرورة تشكيؿ ىذه ىذه الييئة باالستقبلؿ والحيدة عف 
ر قانونية ما داـ أنيا تتولى الفصؿ في طبيعة النزاع المطروح أماميا الييئة مف عناص

 وىو نزاع لو طابع قانوني صرؼ. 
تتشكؿ محكمة التنازع مف  ما ىو تشكيؿ محكمة التنازع؟ :تشكيمة محكمة التنازع -أوال

 .، محافظ الدولةعدة أعضاء و ىـ: رئيس المحكمة، قضاة الحكـ
، كما نصت    بر رئيس محكمة التنازع ىو القاضي فييايعت  :رئيس محكمة التنازع -1

بقوليا: "يعيف رئيس محكمة التنازع لمدة  03-98مف القانوف رقـ 07عمى ذلؾ المادة 
ثبلثة سنوات، بالتناوب، مف بيف قضاة المحكمة العميػػا أو مجمس الدولة، مف قبؿ رئيس 

 األعمى لمقضاء." لمطابؽ لممجمسالعدؿ وبعد األخذ بالرأي ا باقتراح مف وزير،الجميورية
مف نفس القانوف العضوي فقد نصت عمى أف "يجب لصحة المداولة  12أما المادة       

أف تكوف محكمة التنازع مشكمة مف خمسة أعضاء عمى األقؿ، مف بينيـ عضواف مف 
المحكمة العميا وعضواف مف مجمس الدولة في حالة وجود مانع لحضور رئيس محكمة 

والبد أف يترأس محكمة التنازع عضو يتميز بصفة  يخمفو القاضي األكثر أقدمية." زعالتنا
القاضي فمثبل وزير العدؿ رغـ أنو يتمتع بمؤىبلت وخبرات في الميداف القانوني وتبعيتو 

أىبل لرئاسة محكمة التنازع  ولمسمطة التنفيذية ولكف عدـ تمتعو بصفة القاضي ال تجعم
مف الدستور الحالي "السمطة القضائية مستقمة  138مادة وىو ما يتماشى مع نص ال
 وتمارس في إطار القانوف".

إضافة لرئيس المحكمة، تتشكؿ محكمة التنازع مف ستة قضاة  :قضاة المحكمة -2
قضاة(  03)والنصؼ اآلخر،القضاء العادي()مف قضاة المحكمة العميا( قضاة 03)نصفيـ

، كما جاء    (، أي مستشاريف في ميمة عاديةمف قضاة مجمس الدولة )القضاء اإلداري
بمقتضى مرسوـ  ويتـ تعييف ىؤالء األعضا 03-98مف القانوف رقـ  08في المادة

                                                           
ف النص عمى           خبلفا لموضع السائد في محكمة التنازع الفرنسية إذ يتولى وزير العدؿ رئاسة محكمة التنازع وا 
    وزير القاضي، حيث يتولى الوزيرالفصؿ في رئاسة المحكمة نظريا مف طرؼ الوزير وىو مف مخمفات نظرية ال   
   الجزء  -الطعوف المقدمة ضد اإلدارة عمى حد تعبير األستاذ مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية   
 .152األوؿ، مرجع سابؽ ص    
 .251د. محمد الصغير بعمي،  الوجيز في المنازعات اإلدارية،  مرجع سابؽ ص     
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صادر عف رئيس الجميورية كما ىو الحاؿ بالنسبة لرئيس المحكمة وذلؾ وفقا     رئاسي
 مى لمقضاء.الرأي المطابؽ لممجمس األع  -ب       .اقتراح وزير العدؿ -أ   :لما يمي

والقضاة كذلؾ يجب أف تتوافر فييـ ىذه الصفة لتسييرعمؿ المحكمة وفقا الختصاصاتيـ 
القضائية ونفس األمر يسري عمييـ طبقا لما ذكر في رئيس محكمة التنازع وفي المادة 

 مف الدستور. 138
ة إضافة إلى تشكيمة محكمة التنازع المؤلفة مف سبعة قضا محافظ الدولة ومساعده: -3

بما فييـ الرئيس، يعيف بالمحكمة محافظ دولة ومساعد لو بمقتضى مرسـو رئاسي، 
ويعيف المحافظ ومساعدوه مف بيف القضاة دوف تحديد لمجية القضائية التي ينتمياف إلييا 
لمدة تتراوح إلى ثبلثة سنوات ونفس اإلجراءات تنطبؽ عمييـ المتعمقة بتعييف القضاة، 

 في تقديـ الطمبات والمبلحظات الشفوية. ولمحافظ الدولة دور ىاـ
عناصر النظاـ  03-98العضوي رقـ     وقد ذكرت المادة التاسعة مف القانوف       

ذا كانت عيدة محافظ الدولة حددت بثبلث  القانوني لمحافظ الدولة الموضح أعبله، وا 
ذا كانت كيفية تعينو تش بو كيفية سنوات يعني نفس مدة عيدة رئيس محكمة التنازع وا 

تعييف القضاة فإف مسألة مصدره غير محددة كما ذكرنا )دوف تحديد لمجية القضائية 
مف نفس القانوف كما  09التي ينتمي إلييا محافظ الدولة ومساعدوه( ولـ تشر إليو المادة 

ال تذكر نوع القضاة التي يعيف مف ضمنيـ محافظ الدولة ىؿ مف القضاء اإلداري أو 
ذا لـ تشر المادة لمدة عيدة مساعد محافظ الدولة فيي نفسيا مدة مف القضاء العاد ي وا 

مف  09ادة ، ويخضع لنفس الشروط المحددة لمحافظ الدولة في الم   عيدة المحافظ نفسو
 القانوف العضوي أعبله.

                                                           
مبينا أنو: " ينبغي أف نسجؿ وجيا مف  200المرجع في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص  عمار بوضياؼ، د.    

أوجو االختبلؼ بيف التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي بخصوص اختيار قضاة محكمة التنازع، حيث أنو في التشريع 
بالنسبة لقضاة مجمس الدولة، في حيف نجد  الفرنسي يختار قضاة محكمة النقض مف قبؿ زمبلئيـ وكذلؾ الحاؿ

القضاة جميعيـ في التشريع الجزائري يعينوف مف قبؿ رئيس الجميورية سواء كانوا ينتموف لمجمس الدولة أو لممحكمة 
العميا". كما نسجؿ أيضا التماثؿ الكبير بيف التشريع المصري والتشريع الجزائري وخصوصا في كيفية اختيار قضاة 

 لدستورية العميا في مصر مع محكمة التنازع في الجزائر ونفس الشيء بالنسبة لمجمس الدولة في البمديف.المحكمة ا
المتعمؽ بمحكمة التنازع في ىذا الصدد عمى ما يمي: "... يعيف قاضي  03-98مف القانوف رقـ  09تنص المادة     

اقتراح مف وزير العدؿ وبعد األخذ بالرأي بصفتو محافظ دولة ولمدة ثبلث سنوات، مف قبؿ رئيس الجميورية، ب
 المطابؽ لممجمس األعمى لمقضاء، لتقديـ طمباتو ومبلحظاتو الشفوية..."

 .271األستاذ: خموفي رشيد، قانوف المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص     
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رغـ الدور الذي يناط بو رئيس محكمة التنازع في اإلشراؼ  سير محكمة التنازع: -ثانيا
عمؿ المحكمة، تتوفر المحكمة عمى كتابة الضبط الذي  وجيو لحسف سيروالتسيير والت

يتولى عمميا كاتب ضبط رئيسي يعينو وزير العدؿ وال يشترط توافر صفة القاضي فيو، 
الضبط الرئيسي في مجمس الدولة الذي يشترط فيو أف يكوف قاضيا وفقا  بخبلؼ كاتب

 98/03رقـ مف القانوف10فالمادة  لدولةالمتعمؽ بمجمس ا 01-98رقـ مف القانوف16 لممادة
     االضبط الرئيسي لممحكمة قاضي المتعمؽ بمحكمة التنازع لـ تشترط أف يكوف كاتب

كما يقوـ نظاـ محكمة التنازع عمى توافر الوسائؿ البشرية والمادية كما جاء في المادة 
     :ـ عمىنقوؿ أف سير محكمة التنازع يقو  لذلؾ   -   مف القانوف رقـ     11
 عمؿ القضاة ومحافظ الدولة ومساعدوه وكاتب الضبط ىيئة قضائية تقـو بجمع كبل مف -أ
 عمؿ محكمة التنازع المذكور في المادة أعبله الموظفيف والوسائؿ الضرورية لتسيير -ب

ـ التػػنازع ىو الجزائػػر العاصمػػة مع مراعػػاة أحكػػػا    كما يسترعي االنتباه أف مقر محكمة
 مف الدستور. 93المػادة 

 المطمب الثاني                                 
 صور تنازع االختصاص                            

نعالج في ىذا المطمب صور تنازع االختصاص في فرنسا ومصروالجزائر، سوءا         
ئييف نيائييف صادريف أكػػاف التنازع إيجابيًا أو سمبيًا، أو وقع تعارض بيف حكميف قضا

مف جيتي القضاء العادي واإلداري، كما سنعرض لنظاـ اإلحالة إلى المحكمة المختصة 
 بحؿ التنازع، وذلؾ في الفروع التالية:

 التنازع اإليجابي. الفرع األول:
 التنازع السمبي. الفرع الثاني:
 يف نيائييف.يالتعارض بيف حكم الفرع الثالث:
 .إلحالةنظاـ ا الفرع الرابع:

                                                           
 .253د. محمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص     
    عمى أنو " يضع وزير العدؿ تحت تصرؼ رئيس محكمة  03-98مف القانوف العضوي رقـ  11ادة تنص الم    
 التنازع الموظفيف والوسائؿ الضرورية لتسييرىا".   
 .272األستاذ خموفي رشيد ، قانوف المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص     
 لدستور، يكوف مقر محكمة التنازع في الجزائر العاصمة"مف ا 93مف القانوف ذاتو"مع مراعاة أحكاـ 2تنص المادة     
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 الفـــرع األول                                 
  يــــابـــازع اإليجنـــالت                             

 في مصر ثانيا وفي الجزائر ثالثا:سنعالج صور التنازع اإليجابي في فرنسا أوال ثـ       
 -االختصاص يعني إذا كاف التنازع اإليجابي في :التنازع اإليجابي في فرنسا -أوال

أف كؿ مف جيتي القضاء العادي واإلداري تدعي اختصاصيا بنظر  -بطبيعة األمر
نزاع معيف ومف ثـ يكوف لصاحب الشأف أف يتقدـ إلى محكمة التنازع بطمب تعييف 

 الجية المختصة مف بينيما بالفصؿ في النزاع.
قضاء العادي اختصاصيا أما في فرنسا فاف التنازع اإليجابي يكوف عندما تقرر جية ال

 بنظر النزاع بينما تدعى السمطة اإلدارية أف ىذا النزاع يخضع الختصاص القضاء
، بقصد حماية اإلدارة مف الخضوع لممحاكـ العادية، ومف ثـ لجية وحدىا    اإلداري

    الحؽ في إثارة مشكمة التنازع دوف األفراد ذوي المصمحة.
صور التنازع في فرنسا ألسباب تاريخية، تػعود إلى وقد نشأت ىذه الصورة مف        

حمايػػة السمطػػة اإلداريػػة، بالسماح ليا بالحفاظ عمى امتيازىا القضائي المتعمؽ بمنع 
جيػػة القضػاء العػػادي مف النظػػر في النزاعات التي تكوف طرفا فييا، ومف ثـ فإف التنازع 

 (   ال يثار إال مف قبميا أي مف جانب واحد.
    ويشترط لتوافر حالة التنازع اإليجابي توافر األمور التالية: 

أف يكوف الدفع بإثارة التنازع اإليجابي مف جانب اإلدارة أثناء نظر الدعوى أماـ  -أ
القضاء العادي، فإذا كانت الدعوى مرفوعة أماـ القضاء اإلداري، وتبيف لممدعي أف 

مر أماـ محكمة التنازع، إنما يمكنو التنازؿ عف المنازعة ليست إدارية، فبل يجوز رفع األ
                                                           

    - Débbasch(Ch), contentieux administratif,op.cit,p     - Delaubadere (A),Manuel de droit    
 administratif, op.cit,p 58.et s- Auby et Drago,traité de contentieux administratif op.cit.p        

 سوني عبد اهلل، القضاءب. د. عبد الغني 247د. فؤاد العطار، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص  في ذلك:أنظر     
 .399اإلداري، مرجع سابؽ ص    
     . د. طعيمو الجرؼ، 256د. محمود محمد حافظ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص  أنظر في ىذا المعنى:    
 .216مة، مرجع سابؽ ص القضاء ألعماؿ اإلدارة العا رقابة    

- Auby et Drago, traite de contentieux administratif op.cit. p     
           ،. د. فؤاد العطا399القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص  ،د. عبد الغني بسوني عبد اهلل راجع في ذلك:    
     رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة،  د. محمد محمد بدراف، .وما بعدىا 247القضاءاإلداري، مرجع سابؽ ص    
 و ما بعدىا. 290الجمؿ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص  ىوما بعدىا،  د. يحي 243مرجع سابؽ ص    
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قامتيا مف جديد أماـ القضاء العادي، ويشترط أال يكوف  دعواه أماـ القضاء اإلداري وا 
النزاع المرفوع مما يدخؿ أصبل في والية القضاء العادي )كالمسائؿ الجنائية أو المسائؿ 

 .المتعمقة باالعتداء عمى الحرية الشخصية أو الممكية(
أف يكوف الدفع بعدـ االختصاص أثناء نظر الدعوى أماـ القضاء العادي قبؿ  -ب

صدور حكـ نيائي في النزاع، بمعنى أف الدفع يمكف أف يثار أماـ محكمة أوؿ درجة 
 وكذلؾ أماـ محكمة االستئناؼ.

إذا قبمت المحكمة العادية الدفع، وقضت بعدـ اختصاصيا، ينتيي النزاع بشأف  -جػ
ص، أما إذا رفضت المحكمة الدفع بعدـ االختصاص وتمسكت باختصاصيا االختصا

بنظر الموضوع، ىنا توجد حالة التنازع اإليجابي ويجب أف يقدـ الدفع إلى المحكمة في 
صورة مذكرة تقدـ عف طريؽ النيابة العامة، وتصدر المحكمة حكميا في خبلؿ شيريف، 

ذا لـ تصدر محكمة التنازع حكميا في غضوف  شيريف كاف لممحكمة العادية أف تحرؾ وا 
    الدعوى لتعاود سيرىا ولتتابع نظرىا.

يختمؼ التنازع اإليجابي في مصر عف نظيره في :    التنازع اإليجابي في مصر -ثانيا
إلى حماية اإلدارة مف  -كما بينا -فرنسا، الف التنازع اإليجابي في فرنسا ييدؼ 

ف لئلدار  ة وحدىا حؽ ممارستو، أما التنازع اإليجابي في الخضوع لمقضاء العادي، وا 
مصر يحدث إذا رفعت دعوى عف موضوع واحد أماـ كؿ مف جية القضاء اإلداري 

ىيئة ذات اختصاص قضائي وتتمسؾ كؿ جية أية  وجية القضاء العػادي، أو
باختصاصيا بنظر الدعوى، وعند ذلؾ يكوف لكؿ ذي مصمحة رفع األمر إلى المحكمة 

ومف ثـ فميس اليدؼ حماية اإلدارة     لتحديد الجية المختصة بنظر الدعوى. الدستورية
نما ىو تحديد جية االختصاص.  وا 

 ويشترط لقياـ حالة التنازع اإليجابي في مصر ما يمي:
                                                           

   د.  .104عماؿ اإلدارة،  مرجع سابؽ ص د. بكر القباني ود. محمود عاطؼ البنا ، الرقابة القضائية أل أنظر:    
 .159، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص محمد الشافعي أبوراس    
      د. محمد محمد .وما بعدىا 246د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص  أنظر بالتفصيل: (  

    . د. سامي جماؿ الديف، الرقابة عمى أعماؿ 250رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص  بدراف،    
 و ما بعدىا. 291الجمؿ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص  ىي.  د. يح337بؽ ص اإلدارة مرجع سا    
   ػيػػا عمػػى أنو " لكؿ ذي شأف أفبشأف المحكمة الدستورية العمػ 1979لسنة  48مف القانوف رقـ  31تنص المادة     

 "يطمػػب مف المحكمة الدستورية العميا تعييف جية القضاء المختصة بنظر الدعوى...    
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وحػػدة مػوضػػوع الدعوى المرفوعػػة أمػػاـ جيتػػي القضػػاء، بغػض النظػػر عف وحػػدة   - أ
ف كاف قد نص عمى وحدة موضوع الدعوى  الخصػػوـ في الدعوييف، ذلؾ أف القانوف وا 
، فإنو لـ يشترط وحدة الخصـو فييا، فالقضاء ينظر    المرفوعة أماـ جيتي القضاء
 موضوع وال ينظر أشخاص.

مف الجيتيف القضائيتيف باختصاصيما بنظر النزاع موضوع  تتمسؾ كؿ أف  - ب
ة الدستورية العميا، وقؼ الدعوى الدعوى. ويترتب عمى تقديـ طمب التنازع إلى المحكم

القائمة المتعمقة بو إلى أف تصدر المحكمة حكميا بتعييف الجية القضائية المختصة، 
وقد قضت المحكمة الدستورية العميا بأنو " إذا صدر حكـ نيائي في الخصومة مف 
إحدى الجيتيف فبل يكوف ثمة مبرر لتعييف المحكمة المختصة إذ تكوف ىذه الجية قد 

ستنفذت واليتيا وخرجت الخصومة مف يدىا بصدور الحكـ النيائي منيا، ومف ثـ ال ا
    تكوف الدعوى قائمة إال أماـ جية قضائية واحدة."

   التنازع اإليجابي في الجزائر -ثالثا
التنازع اإليجابي عمى االختصاص، ىو أف  :

نظر ذات النزاع، تتمسؾ كؿ مف جيتي القضاء العادي والقضاء اإلداري باختصاصيا ب
بقوليا: "يكوف تنازعا في  03-98مف القانوف رقـ 16وىو ما أشارت إليو المادة 

االختصاص عندما تقضي جيتاف قضائيتاف إحداىما خاضعة لمنظاـ القضائي العادي 
 واألخرى خاضعة لمنظاـ القضائي اإلداري، باختصاصيما... لمفصؿ في نفس النزاع." 

عندما يتقاضى األطراؼ بنفس الصفة أماـ جية إدارية وأخرى  يقصد بنفس النزاع      
 فس الموضوع المطروح أماـ القاضي.قضائية، ويكوف الطمب مبنيا عمى نفس السبب ون

نكوف بصدد تنازع إيجابي متى  03-98مف القانوف رقـ  16فبحسب نص المادة     
 :    توفرت الشروط التالية

                                                           
   عمى ما يمي " أوال:... ثانيا: الفصؿ في تنازع االختصاص  1979لسنة  48مف القانوف رقـ  25تنص المادة     

      بتعييف الجية المختصة مف بيف جيات القضاء أو الييئات ذات االختصاص القضائي، وذلؾ إذا ما رفعت     
 حداىما عف نظرىا، أو تخمت كمتيما عنيا".عف موضوع واحد أماـ جيتيف منيا ولـ تتخمى إ الدعوى    
 263ص  8رقـ 2جالمحكمػػة، مجموعػػة أحكػػاـ وقرارات،ؽ تنازع 4لسنة  7القضية رقـ في 1983مايو7في ياحكم    
      . د.عمار 255د. محمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص  أنظر بالتفصيل:    

 وما بعدىا. 209جع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ، مرجع سابؽ ص بوضياؼ، المر     
 .285خموفي رشيد، قانوف المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص     
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دارية باختصاصيا في نزاع رفع إلييما مف أف تقضي جيتاف قضائيتاف عادي -أ ة وا 
 خبلؿ اتخاذ قرار قضائي فيو. 

أف يكوف موضوع ىذا النزاع واحدا،أي نفس النزاع وىذا يعرؼ متى كنا بصدد  -ب
صفة واحدة لممتقاضي وأف يكوف طمبيما مبنيا عمى نفس السبب ونفس الموضوع 

 المطروح عمييما.
بعد ذلؾ ومف ىذه     لجزائر في قراراتيا المتعددةوىو ما أكدتو محكمة التنازع في ا

"... حيث إنو وطبقا لمقتضيات المادة     بقوليا 2011يوليو  04القرارات قرارىا بتاريخ 
يكوف تنازعا في  -03/06/1998المؤرخ  03-98مف القانوف العضوي رقـ  1فقرة  16

ـ القضائي العػػادي االختصاص عندما تقضي جيتاف قضائيتاف، إحداىما خاضعة لمنظا
واألخرى خاضعػػة لمنظػػاـ القضائي اإلداري باختصاصيا أو بعدـ اختصاصيا لمفصؿ 

تنص عمى أنو يقصد بنفس النزاع  16مف نفس المادة  2وأف الفقرة  -في نفس النزاع
عندما يتقاضى نفس األطراؼ بنفس الصفة أماـ جية إدارية وأخرى قضائية، ويكوف 

وأنو، وفي  -نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أماـ القاضيالطمب مبنيًا عمى 
قضية الحػػاؿ، فإف األطراؼ في الدعػػوى المطروحػػة عمى الجيات القضائية الخاضعة 
 لمنظػػاـ القضائػػي اإلداري مختمفػػة عف أطراؼ الدعوى المطػػروحة عمى الجيات القضائية

النزاع،  د بالتالي لنفس األطراؼ ولنفسوأنو ال وجو  الخاضعة لمنظاـ القضائي العادي.
 ..." 16وبالتالي ال يوجد تنازع في االختصاص بمفيوـ المادة 

مف القانوف  03قضت محكمة التنازع أنو "...طبقا لمقتضيات المادة     وفي قرار آخر 
وأف الجيات القضائية العادية قد أخطأت عندما تمسكت . ..03-98العضوي رقـ 

يتعيف بالتالي معاينة وجود تنازع إيجابي في االختصاص والتصريح باختصاصيا وأنو 

                                                           
لسنة  08، مجمة مجمس الدولة العدد 2005يوليو  17بتاريخ  28قرار محكمة التنازع رقـ  -أنظر في ىذا الشأن    

  ، االجتياد القضائي الجزائري 2008أبريؿ  13بتاريخ  52محكمة التنازع رقـ وما بعدىا، قرار  256ص        
 وما بعدىا. 93ص  2014محكمة التنازع، األستاذ جماؿ سايس، منشورات كميؾ، الجزائر الطبعة األولى سنة     
    اد القضائي وأيضا االجتي.وما بعدىا 376ص  2011سنة  2،مجمة المحكمة العميا، العدد 0105قرارىا رقـ     

 وما بعدىا. 232الجزائري محكمة التنازع، مرجع ذاتو ص     
 وما بعدىا وأيضا  227ص 2009، مجمة المحكمة العميا، عدد خاص سنة 2008مايو  18بتاريخ  67قرارىا رقـ    
 وما بعدىا. 147االجتياد القضائي الجزائري محكمة التنازع، المرجع ذاتو ص    
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بأف الجيات القضائية اإلدارية ىي المختصة والتصريح ببطبلف و بأال أثر لقرار 
 ...".10/05/2006المحكمة العميا الصادر في 

 ع الثانير ـــالف                                 
 يــــــازع السمبــــنــــــالت

وتعد الصورة الثانية مف صور تنازع االختصاص :    التنازع السمبي في فرنسا -الأو 
فػػي حالػػة إصدار كػػؿ مف القضاء العادي ( Conflit négatif)ويحدث التػنػػازع السمبػػػػي 

ويقع ذلؾ عندما يرفع  والقضاء اإلداري حكميف بعدـ اختصاصيما بنظر ذات النزاع.
حػػدد أمػػاـ القضػػاء العػادي فيقضي بعدـ اختصاصو، الشخص دعواه في موضوع م

فيتوجو إلى القضاء اإلداري رافعا ذات الدعوى أمامو فيقضػي ىو األخػػر بعػدـ 
اختصاصو، وىنا يواجو الشخص بحالة إنكار العدالة ويقؼ حائرا، فبل يجد جية قضائية 

أماـ المتقاضيف لبللتجاء ولعبلج ىذه الحالة فتح المشرع الباب  .   تقضي لو بما يدعي
 إلى محكمة التنازع في االختصاص لكي تحدد الجية القضائية المختصة بنظر النزاع. 

 :   ويشترط لقياـ حالة التنازع السمبي في فرنسا ما يمي
لعادي والقضاء اإلداري يقضي بعدـ االختصاص االقضاء مف أف يصدرحكـ مف كؿ - أ

 الموضوع فبل يقع النزاع السمبي بنظر النزاع، فإف فصؿ أحد الحكميف في
                     أف يصدر الحكماف بخصوص نفس موضوع النزاع، ونفس الخصـو بحيث تتوحد  -ب

 أطراؼ الدعوى وموضوع الدعوى.
أف يؤسس كؿ مف الحكميف الصادريف بعدـ االختصاص عمى أف النزاع يدخؿ في  -جـ

طريؽ صدور  عفد المحكمة المختصة ويتـ تحدي .اختصاص الجية القضائية األخرى
حكـ مف محكمة التنازع يقضي ببطبلف أحد الحكميف الصادريف مف جيتي القضاء 

                                                           
 ومابعدىا. د.محمد بدراف، رقابة القضاء  250د. فؤاد العطار،القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص  :أنظر في ذلك    
  401، د. عبد الغني بسوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص245عمى أعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص   
 وما بعدىا. 258د. محمود محمد حافظ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
  ، د. عوابدي عمار، النظرية 130األستاذ، محيو أحمد، المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص  أنظر بالتفصيل:    
       وما بعدىا. د. عبد الغني بسوني عبد اهلل،  142الجزء األوؿ، مرجع سابؽ ص ، العامة لممنازعات اإلدارية   
 وما بعدىا. 294، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص ى الجمؿي،  د. يح402اإلداري، مرجع سابؽ ص  القضاء    

- Débbasch Charles, contentieux administratif, op.cit. p150 et s                            :وأيضا                                             
-Auby et Drago, traité de contentieux administratif op.citpp   .                                                            
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بعدـ االختصاص، وىذا يعني أف المحكمة التي قضت محكمة التنازع ببطبلف حكميا 
 قد أخطأت في تحديد اختصاصيا ويتعيف عمييا أف تفصؿ في المنازعة.

   ي مصرالتنازع السمبي ف -ثانيا
يتفؽ معنى التنازع السمبي في مصر مع المعنى   :

بحيث يتحقؽ التنازع السمبي في مصر إذا رفعت الدعوى  -أشرنا إليو في فرنسا –الذي 
عف موضوع واحد أماـ جيتيف قضائيتيف وتخمت كمتيما عف نظرىا ويشترط لقياـ 

 ما يمي:    التنازع السمبي في مصر
رفوعة واحدا أماـ جيتي القضاء وال يشترط وحدة أف يكوف موضوع الدعوى الم - أ

 الخصـو في الدعوييف.
 حكـ بعدـ االختصاص مف الجيتيف القضائيتيف. صدور - ب

مف  110والمبلحظ أف التنازع السمبي في مصر لـ يعد متوقعا وذلؾ أف المادة         
تقضي بإلزاـ  1992لسنة  23المعدلة بالقانوف رقـ  1968لسنة  13قانوف المرافعات رقـ 

المحكمة إذا ىي قضت بعدـ اختصاصيا بنظر الدعوى أف تحيميا إلى المحكمة التي 
 تراىا مختصة بنظرىا.

يجب عمى كؿ محاكـ  -مف قانوف المرافعات 110وفقا لنص المادة و  –وعمى ذلؾ      
يا القسـ القضائي بمجمس الدولة والمحاكـ العادية، عمى السواء إذا قدرت عدـ اختصاص

بنظر الدعػوى أف تقضػػي في حكميػػا عمى إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة... وال 
يؤدي رفع دعوى التنازع السمبي إلى حرماف أصحاب المصمحة مف حؽ الطعف في حكـ 

    عدـ االختصاص مف أماـ المحكمة المختصة.
كؿ مف جيتي القضاء يقصد بالتنازع السمبي امتناع  :التنازع السمبي في الجزائر -ثالثا

العادي والقضػػاء اإلداري عػػف نظػػر ذات المنازعػػة، استنادا إلى عدـ اختصاصيا، 
ويحدث ذلؾ عندما يمجأ الفرد بمنازعتو إلى إحدى جيات القضاء فتقضي بعدـ 
اختصاصيا بنظرىا، فيرفع نفس المنازعة إلى جية القضاء األخرى فتقضي ىي أيضا 

                                                           
 وما بعدىا، عبد الغني بسيوني  265د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ  أنظر في ذلك:    
 وما بعدىا. 402عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص    
 وما بعدىا، د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى  296سابؽ ص ى الجمؿ، القضاء اإلداري، مرجع يد. يح    
 وما بعدىا. 250أعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص    
 وما بعدىا، د. إسماعيؿ البدوي،  247د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع السابؽ ص  راجع في ذلك:    
 وما بعدىا. 213جع سابؽ ص القضاء اإلداري دراسة مقارنة، الجزء الثاني ، مر    
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، أو بمعنى آخر أف ال تجد المنازعة قاض يفصؿ    لمنازعةبعدـ اختصاصيا بنظر ا
،     -بإنكار العدالة  -فييا، وىذا ىو ما يسمى أحيانا ومف ثـ، فإف التنازع السمبي يقـو

في حالة قضاء جية  03-98مف القانوف العضوي رقـ  16يقـو كما جاء في المادة 
نكوف ويشترط حتى  .س النزاعالقضاء العادي والقضاء اإلداري بعدـ االختصاص في نف

 :     أماـ تنازع سمبي توافر الشروط التالية
أف تصدر كؿ مف جية القضاء العادي والقضاء اإلداري حكميف يقرراف فييما عدـ  -أ

 اختصاصيا بالنظر في الدعوى.
أف يكوف أساس كؿ حكـ منيما أف النزاع يدخؿ في اختصاص الجية القضائية  -ب

 األخرى.
أي أف األطراؼ تقدموا أماـ كؿ جية قضائية بنفس      قؽ وحدة النزاعأف تتح -ج

 .الصفة ونػػفس الموضػػوع

                                                           
 . 245د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى اإلدارة، الكتاب األوؿ، مرجع سابؽ ص  أنظر في ىذا الشأن:    

 .256د. محمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص     
 وفي ىذا المعنى قضت محكمة التنازع  295ص ى الجمؿ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ يد. يح راجع في ذلك:    
 بقوليا "...حيث أنو ال الجية القضائية الخاضعة لمنظاـ القضائي العادي، وال  2010مايو 17في قرار ليا بتاريخ    
   تمؾ الخاضعة لمنظاـ القضائي اإلداري فصمت في موضوع النزاع حيث أف مثؿ ىذه الوضعية ضارة بالمدعي،    
 ىذه الوضعية يمكف أف تؤدي إلى إنكار العدالة وأنو كاف يتعيف عمى إحدى الجيتيف القضائيتيف الفصؿ  مثؿ ألف   
 وما بعدىا. 396ص  02عدد  2011مجمة المحكمة العميا لسنة  089في النزاع..." قرار رقـ    
 . األستاذ: رشيد خموفي، 211د. عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ، مرجع سابؽ ص     
 وما بعدىا. 286قانوف المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص    
  موضحا أف " نفس النزاع الذي  256د. محمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص     
 والموضوع والسبب:يعني وحدة النزاع المطروح أماـ جيتي القضاء، مما يستمـز توافر وحدة األشخاص    
 مف حيث األطراؼ: التقاضي بنفس الصفة أماـ جيتي القضاء. -أ   
 مف حيث الطمب: يجب أف يكوف الطمب المقدـ إلى الجيتيف القضائيتيف واحدا. -ب  
 مف حيث السبب: كما يجب أف يستند الطمب أماـ الجيتيف عمى نفس السبب. -ج  

بقوليا " حيث يستخمص مف مقتضيات المادة  2007يوليو  17ار ليا بتاريخ وىو ما أكدت عميو محكمة التنازع في قر 
المتعمؽ باختصاصات محكمة التنازع وتنظيميا وعمميا  1998يونيو  03المؤرخ في  03-98مف القانوف رقـ  17

يتعمؽ بنفس بأنو يجوز لكؿ طرؼ معني رفع دعواه أماـ ىذه الجية القضائية... حيث أنو مما ذكر يتأكد اف األمر ال 
النزاع اذ اف السبب كاف يختمؼ في الدعوييف فضبًل عف تغيير صفة األطراؼ ومف ثـ فاف الشروط المطموبة في 

المتعمؽ باختصاصات محكمة التنازع وتنظيميا وعمميا  1998يونيو  03مف القانوف العضوي المؤرخ في  16المادة 
  وما بعدىا. 256ص  2006سنة  08الدولة العدد  مجمة مجمس -05الفيرس  28غير متوفرة..." قرار رقـ 
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عمى      2011يوليو  04وتطبيقا لذلؾ فقد قضت محكمة التنازع في قرار ليا بتاريخ  
مف القػػانػػوف رقـ  15تأكيد ىذه الشروط بقوليا "حيث يستػخمػص مف مقتضيػػات المػػػػادة 

المتعمؽ...، أنو ال ترفع أماـ ىذه الجية القضائية إال  03/06/1998لمػػؤرخ في ا 98-03
مف نفس القانوف  1فقرة  16المواضيع المتعمقة بتنازع االختصاص وأنو وبمفيـو المادة 

فإنو يكوف تنازعا في االختصاص عندما تقضي جيتاف قضائيتيف إحداىما خاضعة 
ة لمنظاـ القضائي اإلداري، باختصاصيما أو لمنظاـ القضائي العادي واألخرى خاضع

ف الفقرة  اختصاصيما لمفصؿ في نفس النزاع. بعدـ توضح أنو  16مف نفس المادة  2وا 
يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى األطراؼ بنفس الصفة أماـ جية إدارية وأخرى 
قضائية ويكوف الطمب مبنيًا عمى نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أماـ 

 ضي...".القا
ومف أمثمة قرارات محكمة التنازع في حالة التنازع السمبي ما قضت بو في قرار ليا       
بقوليا "...أف المدعي لجأ إلى الجيات القضائية الخاضعة لنظاـ  2012يناير  09بتاريخ 

لنظاـ القضاء اإلداري طمبا التعويض عف  الخاضعة القضاء العادي ثـ الجيات القضائية
ف ببلحؽ الضرر ال و مف جراء تمرير أنبوب غاز عمى القطعة األرضية التي يممكيا، وا 

الجيات القضائية التابعة لمنظاميف القضائييف صرحت كؿ منيا بعدـ اختصاصيا 
         لمفصؿ في ىذا النزاع خالقة بذلؾ تنازع سمبي في االختصاص..."

 الفرع الثالث
 التعارض بين حكميين نيائيين

   التعارض بين حكمين نيائيين في فرنساإزالة  -أوال
تعارض األحكاـ يعني أف  :

إحداىما إدارية واألخرى عادية أصدرتا حكميف متعارضيف في نفس الموضوع،  محكمتيف

                                                           
    ، قرار  أنظر أيضا في ىذا االتجاه:.179ص  2012لسنة  10،مجمة مجمس الدولة العدد 0106قرارىا رقـ     
    وما  179عدد خاص ص  2009مجمة المحكمة العميا لسنة  2008مارس  16بتاريخ  59محكمة التنازع رقـ   
      وما  195عدد خاص ص  2009مجمة المحكمة العميا لسنة  2008أبريؿ  13بتاريخ  61ـ قرارىا رق .بعدىا  
 وما بعدىا. 213عدد خاص ص  2009مجمة المحكمة العميا لسنة  2008يوليو  13بتاريخ  64قرارىا رقـ .بعدىا  
نى سبؽ لمحكمة التنازع وما بعدىا وفي نفس المع 416ص 1عدد2012مجمة المحكمة العميا سنة 112قرارىا رقـ     

 وما بعدىا147ص 2009سنة  09مجمة مجمس الدولة العدد  13/11/2007بتاريخ  42قرار أنظرأف قضت بذلؾ 
اعتقد المشرع الفرنسي أثناء استحداث التنازع اإليجابي والتنازع السمبي، أنو قد عالج ما قد يحدث مف مشاكؿ     

 يتيف"العادي واإلداري"بيد أف التطبيؽ العممي أثبت أف ىذيف النوعيف...)=(قانونية بسبب وجود ىاتيف الجيتيف القضائ
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وفي ىذه الحالة يتعرض الفرد صاحب الدعوى لضرر معادؿ لضرر االمتناع عف 
أبريؿ سنة  20صادر في تقررت ىذه الصورة في فرنسا بموجب القانوف ال     الحكـ.
ص وقائع ىذه القضية في أف تصادما مخ، وتت   (Rosayعمى إثر قضية روزي ) 1932

وقع بيف سيارة خاصة يستقميا السيد روزي وسيارة حكومية عسكرية )تابعة لمجيش 
الفرنسي(، ونتج عف ىذا التصادـ إصابة روزي بإصابات خطيرة، فرفع دعواه أماـ 

ف ضرر، مفييا سائؽ السيارة الخاصة بالتػػعويض عما لحػػؽ بػػو  القضاء العادي يطالب
فقضت المحكمة برفض الدعوى لعػدـ مسؤوليػػة السائػػؽ، وأف المسؤوؿ ىو سائػػؽ السيارة 
الحكومية، فتوجو روزي بدعواه إلى القضاء اإلداري يطالػػب فييػػا اإلدارة بالتعويػػض عمػػا 

ؽ السيارة الحكومية، فحكـ برفض الدعوى أيضا لػحػؽ بو مف ضرر بسبب خطأ سائ
نما الخطأ ىو خطأ سائؽ السيارة  النتفاء خطأ سائؽ السيارة وبالتالي انتفاء المسؤولية وا 

وبذلؾ أصبح السيد روزي في موقؼ ال يحسد عميو، وىو إنكار العدالة، إذ أف  الخاصة.
نما قضت كؿ منيـ ف ي الموضوع مما جيتي القضاء لـ تحكـ بعدـ االختصاص، وا 

عادي ترتب عميو أف أصبح المدعي يواجو حكماف متعارضاف أحدىما مف القضاء ال
وأجاز لكؿ ذي  -السابؽ ذكره –لذلؾ صدر القانوف  .والثاني مف القضاء اإلداري

مصمحة خبلؿ شيريف مف صدور الحكـ األخير أف يمجأ إلى محكمة تنازع االختصاص 
وبناء عميو، فإنو     كما نيائيا ال يقبؿ الطعف عميو.وتصدر ح. التي تفصؿ في الموضوع

 :   يشترط لتحقيؽ التعارض بيف حكميف نيائييف في فرنسا ما يمي
                                                                                                                                                                             

وذلؾ بإضافة نوع 1932مف التنازع لـ يفيا باستيعاب كؿ حاالت التنازع، األمر الذي استتبع تدخؿ الشارع عاـ )=(...
 . 251داري، مرجع سابؽ ص القضاء اإل ر،د. فؤاد العطا راجعاألحكاـ،  مف التنازع وىو التنازع نتيجة تناقض ثالث
    – delaubadere(A), Traité de droit administratif 8eme éd TI L.G.D.J paris1980,p    .               
   .149د. مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ ص أنظر بالتفصيل:     
  .  أيضًا:وما بعدىا 403هلل، القضاء اإلداري مرجع ص د. عبد الغني بسيوني عبد ا   

- Débbasch(Ch), Institutions et droit administratifs TII P.U.F, paris,     , p      
   Vedel(G), Droit administratif, P U D F, paris 1976,pp 158 et s -                    راجع في ذلك :    
 وما بعدىا، د. بكر 220د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة، مرجع سابؽ ص  أنظر في ذلك:    
     . األستاذ محيو أحمد، 105محمود عاطؼ البنا، الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص.د، القباني  
   امة لممنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ د. عوابدي عمار، النظرية الع .131المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص   
 .404د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص .      ص  

- Auby et Drago, traité de contentieux administratif, op.cit. pp  5 .       وراجع أيضا             :
- Débbasch (Ch), contentieux administratif, op.cit. pp    ,   .            
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أف يصدر حكميف نيائييف في موضوع الدعوى غير قابميف لمطعف إحداىما مف جية  -أ
 القضاء العادي واآلخر مف القضاء اإلداري.

، وكاف ىذا األمر النزاعال يشترط وحدة أطراؼ أف يكوف موضوع الدعوييف واحدا و  -ب
حيث اختمؼ شخص المدعى عميو  -التي أشرنا إلييا أعبله –واضحا في قضية روزي 

 في الدعوييف.
أف يتعارض الحكماف تعارضا يؤدي إلى إنكار العدالة بالنسبة لصاحب الدعوى  -ـ ج

 .أماـ كؿ جية مف جيتي القضاء
تتحقؽ ىذه الحالة بصدور حكميف : ائيين في مصرالتعارض بين حكمين ني -ثانيا

وىو ما أشار إليو البند الثالث مف     .نيائييف متناقضيف مف جيتيف قضائيتيف مختمفتيف
مف قانوف المحكمة الدستورية العميا التي حددت اختصاصاتيا في ىذا المجاؿ  25المادة 

اع الذي يقـو بشأف تنفيذ بقوليا " تختص المحكمة الدستورية العميا بالفصؿ في النز 
حكميف نيائييف متناقضيف صادر أحدىما مف أية جية مف جيات القضاء أو ىيئة ذات 

 اختصاص قضائي واألخر مف جية أخرى منيما".
بخصوص  -ذكرناىا سابقػػا -لتيا    طاألحكاـ في مصرنفس الشرو  ناقضوتسري عمى ت 

لة تعارض أو تناقض األحكاـ النيائية تنػػاقض األحكػػاـ في فرنسا ويترتب عمى تحقؽ حا
الحؽ في أف يطمب مف المحكمة الدستورية العميا الفصؿ في      أف يكػػوف لكػػؿ ذي شأف

و ػػػالنزاع القائـ بشأف تنفيذ ىذيف الحكميف النيائييف المتناقضيف، وعميو أف يبيف وج
 -     تأمر ػة أفػػػا، ولممحكمػػػػػف ووجػػو التنػػاقض بينيمػػػػذ أي الحكميػػػاالستحالة في تنفي

بوقؼ تنفيذ الحكميف المتناقضيف أو إحداىما حتى الفصؿ في  -بناء عمى ذوي الشأف
النزاع، ومفاد ذلؾ أف لممحكمة الدستورية العميا أف ترجح أحد الحكميف بأف تأمر بوقؼ 

و ويكوف تنفيذ الحكـ اآلخر. كما وأنو يجوز ليا أف تتصدى لموضوع النزاع وتقضي في
                                                           

     الجمؿ،  ىي، د. يح405وني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص يد. عبد الغني بس أنظر بالتفصيل:    
 وما بعدىا. 299القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص    
 .       251د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ االدارة، مرجع سابؽ ص     
 مف قانوف المحكمة الدستورية العميا المشار إليو. 32أنظر المادة     
  ، د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا، 251د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص  أنظر بالتفصيل:    
 رة، مرجع سابؽ د. سامي جماؿ الديف، الرقابة عمى أعماؿ اإلدا.وما بعدىا 273القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص    
 وما بعدىا. 340ص    
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، بمعنى أف المحكمة    حكميا الصادر في ىذا الخصوص نيائيا غير قابؿ لمطعف
الدستورية تتحوؿ في ىذه الحالػػة إلى محكمػػة موضػػوع لتفصؿ نيائيػػا في موضوع النزاع. 

 -كما بينا سمفا –نازع الفرنسية كما ىو الشأف بالنسبة لمحكمة الت
تناقض  -وتسمى ىذه الحالة أيضا : في الجزائر ئيينالتعارض بين حكمين نيا -ثالثا

ومػػؤداه وجػػود حكميػػف متناقضػػيف صادريػػف عف موضوع دعوى  -   األحكػػاـ النيائيػػة
فقرة  17واحدة احداىما عف محكمة عادية واألخرى إدارية وىو ما أشارت إليو المادة 

تناقض بيف أحكاـ نيائية، و بنصيا عمى أنو "...في حالة  03-98ثانية مف القانوف رقـ 
تفصػػؿ -مف ىذه المادةأعػػبله-دوف مراعاة لؤلحكاـ المنصوص عمييا في الفقرة األولػػى

 محكمػػة التنػػازع بعديػػا في االختصاص".
    ويقـو ىذا الشكؿ مف التنازع مف خبلؿ ىذه المادة عمى توافر الشروط التالية:

القضاء اإلداري واآلخر مف القضاء العادي  أحدىما مف    أف يصدر حكماف نيائياف  - أ
 في موضوع الدعوى غير قابميف لمطعف.

بالنسبة لصاحب الدعوى  -إنكار العدالة -أف يتعارض الحكماف تعارضا يؤدي إلى  - ب
 أماـ كػػؿ جيػػة مف جيتي القضاء.

 وحدة النزاع المطروح أماـ الجيتيف القضائيتيف مف حيث الموضوع. -ـ ج
 

                                                           
 مف قانوف المحكمة الدستورية العميا المشار إليو.  48المادة     
  ، مجمة مجمس الدولة العدد 2000مايو  08قرار محكمة التنازع بتاريخ  أنظر في ىذا المعنى القرارات التالية:     
 . مجمة مجمس الدولة العدد 2000أكتوبر  09بتاريخ  10. قرار محكمة التنازع رقـ 153، ص 2000األوؿ سنة    
 .162ص  2000األوؿ سنة    
 وما بعدىا. 256د. محمد الصغير بعمي. الوجيز في المنازعات اإلدارية مرجع سابؽ ص  أنظر بالتفصيل:     
 : خموفي رشيد، . األستاذ 213د. عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ األوؿ مرجع سابؽ  ص    

 و ما بعدىا. 293قانوف المنازعات االدارية، مرجع سابؽ ص     
 عمى تأكيد ىذا الشرط بقوليا "...  2007نوفمبر  13وبيذا الخصوص قضت محكمة التنازع في قرار ليا بتاريخ     
           لمتعمؽ ا 03/06/1998المؤرخ في  03-98منالقانوف العضوي  17حيث أنو طبقًا لمقتضيات المادة    
 باختصاصات محكمة التنازع و تنظيميا وعمميا، ال تعرض عمى محكمة التنازع اال القرارات النيائية... وانو نظرًا    
بتاريخ  34لكوف ىذه القرارات غير نيائية يتعيف التصريح بعدـ قبوؿ عريضة..." انظر قرار محكمة التنازع رقـ    

 .77عدد خاص ص  2009محكمة العميا لسنة ،  مجمة ال2007ديسمبر      
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بقوليا:     2007ديسمبر 09جاه قضت محكمة التنازع في قرار ليا بتاريخ وفي ذات االت
موضوع واحد عف القضاء العادي ال" إف حدوث تنازع بيف قراريف صادريف نيائيا في 

واآلخر عف القضاء اإلداري يتوقؼ عمى وجوب تقاضي نفس األطراؼ بنفس الصفة 
ى نفس الموضوع ومبني عمى نفس أماـ الجيتيف اإلدارية والمدنية حوؿ نزاع ينصب عم

 السبب وبالتالي فبل محؿ لمتنازع بيف قرارات ال تتوفر فييا ىذه الشروط الجوىرية".
 الفرع الرابع

 الةــــــــام اإلحــــــــنظ
سنتناوؿ في ىذا الفرع نظاـ اإلحالة إلى محكمة تنازع االختصاص في فرنسا           

ى المحكمة المختصة في مصر ثانيا، وبعدىا نتطرؽ أوال، ثـ نبحث نظاـ اإلحالة إل
 لئلحالة إلى محكمة التنازع في الجزائر ثالثا.

ظيرت ىذه الطريقة بعد أف :    اإلحالة إلى محكمة تنازع االختصاص في فرنسا -أوال
اتضحت عيوب تطبيؽ صورة التنازع اإليجابي التي تتمثؿ في انفراد اإلدارة وحدىا برفع 

كمة التنازع، وكذلؾ عيوب طريقة التنازع السمبي التي تتمثؿ في بطء األمر إلى مح
اإلجراءات المترتبة عف وجوب انتظار صدور حكـ مف جيتي القضاء بعدـ االختصاص 
مما يستغرؽ وقتًا قد يصؿ إلى عدد مف السنوات حتى يقوـ المتقاضي برفع طمبو إلى 

 1960يوليو سنة  25ا صدر مرسـو لذ،    محكمة التنازع لتعيف لو المحكمة المختصة

                                                           
 ومابعدىا 145ص  2009سنة  09مجمة مجمس الدولة العدد  2007ديسمبر  09بتاريخ  40قرارىا رقـ     
    وما بعدىا. د. محمود محمد  255د. فؤاد العطار، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص   أنظر في ىذا الشأن:    
     وما بعدىا. د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري،  261ع سابؽ ص حافظ، القضاء اإلداري، مرج   
 .131.األستاذ: محيو أحمد، المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص 406مرجع سابؽ ص    
    ولما كاف صدور حكميف يقضياف بعدـ االختصاص، قد يستغرؽ وقتا طويبل لذلؾ فقد تدخؿ المشرع الفرنسي،     
 بطريقة بسطت تمؾ اإلجراءات واختصرت مداىا  1960يوليو  25نظـ إجراءات التنازع السمبي بمقتضى مرسـو و    
  الزمني، عف طريؽ إعطاء الحؽ لكؿ مف جيتي القضاء إحالة مسائؿ تتعمؽ باالختصاص تكوف معروضة عميو    
  التي قد تثور مستقببل بشأف االختصاص إلى محكمة التنازع بقصد الحصوؿ عمى الحؿ المسبؽ وتفاديا لممشاكؿ    
  القضاء اإلداري"طبعة " اإلدارة عبد اهلل طمبو، الرقابة القضائية عمى أعماؿد. أنظر في ذلك:بيف جيتي القضاء.    
 .107، المطبعة الجديدة، دمشؽ ص 1975,1976سنة    

 - Débbasch(Ch), contentieux administratif, op.cit. p .154 , 150.  
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لئلحالة     مستحدثا نظاـ اإلحالة بقصد معالجة العيوب السابقة، تضمف المرسـو حالتيف
 إلى محكمة التنازع عمى أساس أنيا قد تكوف إجبارية أو اختيارية.

وتكوف اإلحالة إجبارية عند صدور حكـ نيائي بعدـ االختصاص : اإلحالة اإلجبارية -أ
جيتي القضاء، ورفع المدعي دعواه إلى جية القضاء األخرى، فإذا رأت ىذه مف إحدى 

بدال مف أف  -الجية األخيرة أنيا غير مختصة أيضا بنظر الدعوى، فإنو يجب عميو
أف تحيؿ الدعوى إلى محكمة تنازع االختصاص،  -تحكـ ىي األخرى بعدـ االختصاص

في  حالة الدعوى إلييا لتفصؿمحكمة التنازع تحديد المحكمة المختصة وا   فتتولى
 موضوعيا.

وىي طريقة وقائية قررىا المرسـو وصورتيا أف يرفع نزاع إلى : اإلحالة االختيارية -ب
سواًء تعمؽ بالحكـ  –مجمس الدولة أو محكمة النقض  -إحدى الجيات القضائية العميا

الحالة ه في النزاع، أو بدفع تثور بشأنو مسألة جدية تتعمؽ باالختصاص، و في ىذ
يجوز ألي مف جيتي القضاء ىذه أف تحيؿ مسألة االختصاص إلى محكمػػة التنػػازع 

 قبػػؿ أف تصدر حكما بشأنيا.    لتفصؿ فييػػا
لقد نص قانوف مجمس الدولة :    اإلحالة إلى محكمة تنازع االختصاص في مصر -ثانيا

ة مف قانوف اإلصدار عمى حكـ مؤقت ورد بالمادة الرابع 1972لسنة  47الحالي رقـ 
تطبؽ اإلجراءات المنصوص عمييا في ىذا القانوف، وتطبؽ أحكاـ قانوف  يقضي بأف "

المرافعات فيما لـ يرد فيو نص، وذلؾ إلى أف يصدر قانوف اإلجراءات الخاصة بالقسـ 
مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية بأنو "عمى المحكمة  110القضائي". وتنص المادة 

تأمر بإحالة الدعوى بحالتيا إلى المحكمة المختصة، ولو  أف ضت بعدـ اختصاصياإذا ق
ئة اكاف عدـ االختصاص متعمقًا بالوالية، ويجوز ليا عندئذ اف تحكـ بغرامة ال تتجاوز م

وعمى ذلؾ، يجب عمى كؿ  الدعوى بنظرىا".و تمتـز المحكمة المحاؿ إلييا     جنيو
قدرت عدـ اختصاصيا بنظر الدعوى، أف تحكـ مع عدـ  المحاكـ اإلدارية والعادية إذا

                                                           
    150ة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ ص ػػػػػػ: د. مسعود شييوب، المبػػػادئ العػػامة لممنازعات اإلداريراجع في ذلك   )
 Delaubadere(A), Traité de droit administratif op.cit, p 449 -                       وايضا:بعدىا  وما 
              Vedel(G),Droit administratif. op.cit,p p 161 et s -                          :أنظر في ذلك    

 .251د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص      
 .1992لسنة  23كانت ىذه الغرامة عشرة جنييات، ثـ عدلت قيمتيا بالقانوف رقـ     
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االختصاص بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مف جية القضاء األخرى التي تمتـز 
مف قانوف المرافعات عمى المحكمة  13ولقد أوجبت المادة  .بنظر الدعوى المحالة إلييا

خصـو الجمسة التي التي تقتضي بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أف تحدد لم
ولقد أراد المشرع مف تنظيـ  يحضروف فييا أماـ المحكمة التي أحيمت إلييا الدعوى.

تقميص حاالت تنازع االختصاص  -النحو السابؽ -اإلحالة في قانوف المرافعات عمى
    بيف جيات القضاء وخاصة صورة التنازع السمبي.

بجانب تنازع االختصاص : لجزائرمحكمة تنازع االختصاص في ااإلحالة إلى  -ثالثا
اإليجابي والسمبي يشكؿ نظاـ اإلحالة، طريقة لتفادي التنازع أي السعي إليجاد حؿ 

عمى مػػا  03-98مف القانوف رقػػـ  18لمنزاع المحتمؿ قبؿ حدوثو، حيث تنص المادة 
ىناؾ جية قضائية قضت  في خصومة أف إذا الحظ القاضي المخطر "يمػػي:

بعػدـ اختصاصيا، وأف قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكاـ قضائية  باختصاصيا أو
لنظاميف مختمفيف، يتعيف عميو إحالة ممؼ القضيػػة بقرار مسبػػب غير قابػػؿ ألي طعػػف 
إلػػى محكمػػة التنازع لمفصػػؿ فػػي موضػػوع االختصاص، وفي ىذه الحالة تتوقؼ كؿ 

ازع، عند اإلحالة يتعيف عمى كاتب الضبط اإلجراءات إلى غاية صدور قرار محكمة التن
لمجية القضائية المخطرة إرساؿ نسخة مف قرار اإلحالة إلى محكمة التنازع مصحوبة 
بكؿ الوثائؽ المتعمقة باإلجراءات في أجؿ شير واحد ابتداء مف تاريخ النطؽ بيذا 

ف القاضي وبالتالي نفيـ مف ىذه المادة أف تنازع االختصاص بعد اإلحالة م القرار".
يختمؼ عف تنازع االختصاص السمبي واإليجابي مف حيث إخطار محكمة التنازع، حيث 

سواء  -محكمة التنػازع قبؿ وجػػود النػػزاع، بمقتضى تصريح إلى القاضي    يتـ إخطار
بعدـ اختصاصو وبالتالي فإف إخطار محكمة التنازع لو طابع  -اإلداري أو العادي

تناقض األحكاـ القضائية النيائية و بالتالي زيادة مف دور  وىو تجنب حدوث    وقائي
                                                           

 .407داري، مرجع سابؽ ص د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإل    
     وما بعدىا موضحا: " أنو ينبغي  204د. عمار بوضياؼ، المرجع في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص     
   المذكورة إخطار محكمة التنازع مف قبيؿ  18تسجيؿ مبلحظة جديرة بذلؾ وىي أف المشرع جعؿ بموجب المادة    
     القاضي اإلداري أو العادي قناعتو ويصؿ الى نتيجة أف القرار الذي سيصدره   اإلجراء الوجوبي، فعندما يبني   
  يتعارض مع قرار قضائي نيائي سبؽ وأف أصدرتو جية أخرى وجب عميو أف ال يصدر قراره ألنو  لو فعؿ ذلؾ    
 .18لطاؿ عمر النزاع ولخالؼ منطوؽ المادة    
 .290ات اإلدارية، مرجع سابؽ ص األستاذ: خموفي رشيد، قانوف المنازع    
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محكمة التنازع فبل تعتبر كقاضي مكمؼ بفرض احتراـ قواعد توزيع االختصاص بيف 
كييئة قضائية تدؿ الجية القضائية التي  فقط بؿ -اإلداري والعادي-نظاميف مختمفيف

 ختصاص تجاه القضية المحالةأحالت لياالقضية الطريقة التي يتـ فييا تطبيؽ قواعد اال
 :   أما الشروط القانونية إلخطار محكمة التنازع عف طريؽ اإلحالة القضائية فيي

صدور حكـ قضائي باالختصاص أو بعدـ االختصاص صادر عف جية قضائية  - أ
تابعة لنظاـ قضائي مختمؼ عف النظاـ الذي تنتمي إليو الجية القضائية المطروح عمييا 

 -إلحالةقاضي ا -النزاع
تقدير قاضي اإلحالة أنو في حالة فصمو في الدعوى فإف حكمو سيؤدي حتما الى  - ب

 تناقض مع حكـ الجية القضائية األولى.
وجوب إحالة القاضي المخطر ممؼ القضية قبؿ نظره في الموضوع أماـ محكمة   - ج

التنازع بقرار مسبب غير قابؿ ألي طعف لمفصؿ في موضوع االختصاص وفي ىذا 
بقوليا "حيث أنو  2007ديسمبر  09قضت محكمػػة التنػػازع في قرار ليا بتاريخ  السياؽ

المتعمؽ  1998يونيو  03المؤرخ في  03-98مف القانوف العضوي رقـ  18وطبقا لممادة 
إذا الحظ القاضي المخطر في  -باختصاصات محكمة التنازع وتنظيميا وعمميا 
ف، يتعيف عميو إحالة ممؼ القضية بقرار خصومة أف ىناؾ جية قضائية لنظاميف مختمفي

مسبب غير قابؿ ألي طعف الى محكمة التنازع لمفصؿ في موضوع االختصاص... 
وبناء عمى إخطار مف رئيس كتابة  08/02/2006حيث أنو وبموجب مراسمة مؤرخة في 

الممؼ الى  محكمة ضبط محكمة زمورة أحاؿ النائب العاـ لمجمس قضاء غميزاف 
وأنو يتعيف التصريح بقانونية حكـ اإلحالة الصػػادرعػػف محكمػػة زمورة ومطابقتػػو ... التنازع

     ..."03-98مف القانوف العضوي  18لمقتضيػػات المػػادة 
 جيتيو بدراسة ىذه الصور نكوف قد انيينا مف دراسة تنازع االختصاص بيف      

في كؿ مف فرنسا  اء االداريدراسة تنظيـ و اختصاص القضو بالتالي استكممنا  القضاء
 .و مصر و الجزائر

 
                                                           

 وما بعدىا.  257د. محمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص     
    قرار ، المعنى وما بعدىا. وأيضا في نفس150ص  2009 سنة 09العدد  مجمة مجمس الدولة 45رقـ  ىاقرار     
 وما بعدىا. 177ص 2012سنة  10مجمة مجمس الدولة العدد  2011مايو 16بتاريخ  0102محكمة التنازع رقـ    
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 الباب الثاني
 الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة كأسموب من أساليبدعوى اإللغاء 

 تمييد
نطاؽ اختصاص القضاء اإلداري في رقابتو عمى أعماؿ اإلدارة،  اتساععمى إثر    

وحيف  ،االدارية فما لبث أف أضحى صاحب االختصاص العاـ بنظر كافة المنازعات
أو الطعف بسبب  –يتبادر الى الذىف مباشرة دعوى اإللغاء  ،نتحدث عف القضاء اإلداري

أو لما تمثمو مف أداة  ،ليس فقط لمكانتيا المتميزة بيف الدعاوي اإلدارية - تجاوز السمطة
وسيمة أو ألنيا  ،اإلدارة تجاوزاتاالفراد بغية حماية مراكزىـ القانونية مف يد فعالة في 

غاء القرارات اإلدارية غير المشروعة أو المخالفة ،  وذلؾ بإلناجعة لحماية المشروعية
وىي بذلؾ مف  ،أحد وأىـ أساليب الرقابة في التطبيقات القضائية باعتبارىابؿ  ،لمقانوف

التي يختص بيا القضاء، وال تزاؿ تستأثر الى يومنا ىذا باىتماـ الكثير مف  ىأىـ الدعاو 
 قانوف والباحثيف في معظـ دوؿ العالـ.رجاؿ ال

عمى غرار ما ىو معموؿ بو في فرنسا ومصر، تبنى النظاـ القضائي الجزائري 
دعوى اإللغاء في مختمؼ التشريعات المتتالية منذ االستقبلؿ، لترسيخ وبمورة فكرة الدولة 

الرقابة القضائية القػانونيػػة، وحماية لمبدأ المشروعية في الدولة الجزائرية، فالحديث عف 
، لذا ستقتصر دراستنا ليذا تعني الحديث عف دعوى اإللغاء ة،اإلدار  عمى أعماؿ

 الموضوع عمى دعوى اإللغاء.
وعميو سنخصص ىذا الباب لبياف أحكاـ دعوى اإللغاء، متبعيف في ذلؾ أسموب 

لفصػؿ الثػػاني الدراسة المقػػارنة، فنبيػػف في الفصػؿ األوؿ طبيعػػة دعػوى اإللغػػاء وفي ا
نتحدث عف الشروط الشكمية لدعوى اإللغاء، وفي الفصؿ الثالث نتناوؿ الشروط 

 عمى أف يتـ ذلؾ بأسموب تحميمي مقارف، بيف موقؼ الفقو ، الموضوعية لدعوى اإللغاء
القضاء، سواء فػي فرنسػا أو في مصر أو في الجزائر ومف ثـ سنقسـ ىذا  وتطبيقات

 لي:الباب عمى النحو التا
  طبيعة دعوى اإللغاء. الفصل األول:        
 الشروط الشكمية لدعوى اإللغاء. الفصل الثاني:        
 ى اإللغاء )أوجو الطعف باإللغاء(الشروط الموضوعية لدعو  الفصل الثالث:        
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 الفصل األول
 طبيعة دعوى اإللغاء

وى، وخصائصيا، وما لتحديد طبيعػػة دعوى اإللغاء سوؼ نعرض لنشأة ىذه الدع
يميزىا عف غيرىا مف الدعاوى اإلدارية، لنصؿ أخيرا إلى الحديث عف طبيعة اإلحكاـ 

 الصادرة باإللغاء، وىو ما نوجزه في المباحث التالية:
 نشأة دعوى اإللغاء وخصائصيا. المبحث األول:
 تميز دعوى اإللغاء عف غيرىا مف الدعاوى.  المبحث الثاني:
 األحكاـ الصادرة في دعوى اإللغاء.طبيعة  المبحث الثالث:

 المبحث األول
 نشأة دعوى اإللغاء وخصائصيا

    ولدت دعوى اإللغاء في فرنسا كطعف إداري يتعمؽ بالتسمسؿ اإلداري الرئاسي
 24ثـ تجاوزت ىذا المفيوـ، وأصبحت دعوى قضائية بالمعنى الفني بصدور قانوف 

 .   طة القضاء الباتالذي منح مجمس الدولة سم 1872مايو 
ويعد تطور دعوى اإللغاء في فرنسا بمثابة تحوؿ تاريخي في نظاـ القضاء فييا 

. كاف لو أثره عمى بعض    وعمبل حيويا في توجيو الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة
اف ولدت ىذه األنظمة القضائية في بعض دوؿ العالـ التي منيا مصر والجزائر المت

وبعد أف تأكدت لدعوى اإللغاء طبيعتيا القضػػائية، تمػيزت  .   تشريعيا الدعوى فييا
ىذا ما سنعرض لو في  ،ببعض السمػات والخصائص التي أبرزت معالميا األساسية

 المطالب الثبلثة التالية:
 نشأة وتطور دعوى اإللغاء. المطمب األول: 
 تعريؼ دعوى اإللغاء. المطمب الثاني: 

 ائص دعوى اإللغاء.خص المطمب الثالث:

                                                           
                             - Auby et Drago, traité de contentieux  administratif T II  op.cit. p.             
 . 246مرجع سابؽ ص  ،رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة ،الجرؼ طعيمو د.     
وما بعدىا  321مرجع سابؽ ص ،القضاء اإلداري ،الجمؿ د. يحيى        

الغني بسيوني  عبد، د.120مرجع سابؽ ص ،دروس في القضاء اإلداري ،محمد الطماوي سميمافد.أنظر في ذلك:    
 50مرجع سابؽ ص  ،دعوى اإللغاء ،بوضياؼ د. عمار،428مرجع سابؽ ص، القضاء اإلداري ،عبد اهلل
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 المطمب األول
 نشأة وتطور دعوى اإللغاء

سنعرض بإيجاز لنشأة وتطور دعوى اإللغاء في كؿ مف فرنسا ومصر والجزائػػر 
 وذلػؾ في ثبلثة فروع عمى النحو التالي:

 نشأة وتطور دعوى اإللغاء في فرنسا. الفرع األول:
 نشأة وتطور دعوى اإللغاء في مصر. الفرع الثاني:

 ة وتطور دعوى اإللغاء في الجزائرنشأ لفرع الثالث:ا
 الفرع األول

 نشأة وتطور دعوى اإللغاء في فرنسا
لدعوى اإللغاء، فقد نشأت دعوى اإللغاء أو     مف المفيد اإلشارة إلى التطور التاريخي

دعوى تجاوز السمطة في فرنسا كتظمـ إداري في مرحمة اإلدارة القاضية، ثـ كتظمـ إداري 
الشكؿ القضائي عندما كاف قضاء مجمس الدولة غير بات، ثـ تطور ىذا النظاـ إلى  لو

وحصوؿ مجمس الدولة  1872دعوى قضائية بالمعنى الفني والدقيؽ مع صدور قانوف 
الفرنسي عمى والية القضاء المفوض، وقد حرص مجمس الدولة عمى جعؿ ىذا الطعف 

عية واعتبره مف النظاـ العاـ بحيث ال يحتاج الوسيمة الرئيسة لضماف احتراـ مبدأ المشرو 

                                                           
 دعوى اإللغاء في فرنسا قد مر بأربعة مراحؿ تاريخية ىي:ويمكف القوؿ بأف تطور      
 ."1864حتى سنة  1790تقع ىذه الفترة التاريخية مف " اختصاص اإلدارة بنظر الدعاوى اإلدارية :المرحمة األولى -
 (.1906حتى سنة 1864تيسير دعوى اإللغاء )تقع ىذه الفترة التاريخية مف سنة  :المرحمة الثانية -
 (.1953حتى سنة 1906توسيع نطاؽ دعوى اإللغاء )تقع ىذه الفترة التاريخية مف سنة  :الثالثة المرحمة -
 (.1953المحاكـ اإلدارية قاضي القانوف )تبدأ ىذه المرحمة سنة  :المرحمة الرابعة -

     .Vedel(G) ,le droit administratif .op .cit, p 486 et s -                              أنظر في ىذا الشأن:
- Rivero(J), le droit administratif, op. cit,p 210 et s.   

 ويذىب رأى آخر في الفقو الفرنسي الى أف دعوى اإللغاء في فرنسا قد مرت بأربعة مراحؿ ىي:   
 . حيث نشأت الدعوى كدعوى إدارية.1872إلى سنة  1852مف سنة  :المرحمة األولى -
 . أصبحت الدعوى خبلليا دعوى قضائية.1900إلى سنة  1872مف سنة  :المرحمة الثانية -
 . تـ التوسع في نطاؽ دعوى اإللغاء وظير عيب مخالفة القانوف.1920إلى  1900مف سنة  :المرحمة الثالثة -
 . تـ التوسع في نطاؽ أسباب اإللغاء1954إلى سنة  1920مف سنة  :المرحمة الرابعة -

      Landon(P)ierre : Histoire abrégée du recours pour excès de pouvoir des -:       انظر في ذلك
origines à 1954, L.G.D.J      p 9 et s    

 .250ص  اليامش( )انظررجع سابؽ م، وسيط القضاء اإلداري ،د. أنور أحمد رسبلف :وانظر ايضًا    
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الفػػرد لممارستػػو إلى نص خػػاص، وظمت ىذه الدعوى مف اختصاص مجمس الدولة 
وحده إلى أف أصبحت المحاكـ اإلدارية ىي صاحبة االختصاص العاـ في المنازعات 

، وحدد اختصاص مجمس الدولة عمى سبيؿ 1953سبتمبر  30اإلدارية بمقتضى مرسوـ 
في األحكاـ الصادرة مف المحاكـ  -كجية استئنافية  -الحصر، وتمثؿ في الطعف أمامو 

اإلدارية، وقد كاف لمجمس الدولة الفرنسي دور حيوي في تجديد أحكاـ ىذه الدعوى، وقد 
    ساىـ المشرع الفرنسي إلى حد ما في تنظيـ بعض جوانب دعوى اإللغاء.

 الفرع الثاني
 لغاء في مصردعوى اإل     نشأة وتطور

أما في مصر فإف الوضع مختمؼ، إذ ولدت دعوى اإللغاء عمى أساس القانوف 
، وقد ظؿ االختصاص في دعوى اإللغاء معقودا لمحكمة القضاء 1946لسنة  112رقـ 

اإلداري وحدىا كمحكمة أوؿ وآخر درجة، إلى أف شاركتيا فييا المحاكـ اإلدارية سنة 
تحؿ محؿ المجاف القضائية، فأصبحت دعوى اإللغاء ل 147بموجب القانوف رقـ  1954

    .تنظر عمى درجتيف
تـ إنشاء المحكمة اإلدارية العميا بموجب  1955غير أنو في سنة  

لتعتمي محاكـ مجمس الدولة ىذا مف جية، ومف جية أخرى تختص  165القانوف رقـ 
  .اإلداري    اءبنظر الطعوف التي ترفع إلييا عف األحكاـ الصادرة مف محكمة القض

                                                           
   الذي منح مجمس الدولة الفرنسي  1872مايو  24ادر في مف القانوف الص 09ومف أمثمة ذلؾ ما قررتو المادة     
     الطبيعة واالختصاص القضائي السيادي والمفوض حيث نصت "يختص مجمس الدولة بكامؿ السيادة بالنظر    
      د. عوابدي عمار،  أنظر:والفصؿ في طمبات اإللغاء لتجاوز السمطة ضد قرارات مختمؼ الييئات اإلدارية".    
 .321النظرية العامة لممنازعات اإلدارية ، الجزء الثاني مرجع سابؽ ص    
 د. أنور أحمد رسبلف أف دعوى اإللغاء في مصر الحديثة قد مرت بأربعة مراحؿ كما يمي: األستاذويرى     
 المختمطة سنةالقضاء الموحد: عدـ جواز الطعف باإللغاء )تمتد ىذه المرحمة منذ إنشاء المحاكـ  :المرحمة األولى   

             (.1946حتى إنشاء مجمس الدولة سنة  1883سنة  المحاكـ األىميةثـ                        
 إنشاء مجمس الدولة، االختصاص المنقوص باإللغاء. المرحمة الثانية:   
 المد االشتراكي، تجاوز الشرعية. :المرحمة الثالثة   
 1971ة، حظر النص عمى تحصيف أي عمؿ أو قرار إداري بموجب دستوربسط الشرعي :المرحمة الرابعة   
 وما بعدىا. 269د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص  أنظر في ذلك:    
 .1972لسنة  47مف قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ  23أنظر المادة     



 

-     - 
 

كما أف ىذه األخيرة تختػص بالفصػػؿ في الطعوف التي ترفع إلييا عف األحكاـ الصادرة 
    مف المحاكـ اإلدارية.

ويسترعي االنتباه في ىذا الخصوص أف دعوى اإللغاء في مصر مف إنشاء المشرع 
ف كاف ىذا المجم عب س قد لالذي نظميا صراحة في قوانيف مجمس الدولة المتعاقبة، وا 

زاء ذلؾ تكوف دعوى اإللغاء قد اكتسبت وضعا جديدا  دورا كبيرا في تحديد معالميا. وا 
، كما يجوز طمب التعويػػض    في مصر، حيث يجوز الطعف باإللغاء في أي قرار إداري

عف األضرار المترتبػة عميػػو وعف أي عمؿ مف أعماؿ اإلدارة طبقا لؤلصوؿ العامة 
 أف.المقررة في ىذا الش

 الفرع الثالث
 نشأة وتطور دعوى اإللغاء في الجزائر

أما في الجزائر فقد تبنى النظاـ القضائي الجزائري نظرية الدعوى اإلدارية بصفة 
عامة ودعوى اإللغاء بصفة خاصة، وساعد عمى عممية التبني لدعوى اإللغاء التي 

عامؿ العبلقات  -ذكرهعمى النحو السابؽ  -ابتدعيا ونظميا القضاء اإلداري الفرنسي 
، خبلؿ مرحمة    التاريخية بيف النظاـ القضائي الفرنسي والنظاـ القضائي الجزائري

االستعمار الفرنسػي لمجزائر، فإباف ىذه المرحمة وجدت محاكـ إدارية في الجزائر 
 العاصمة ووىراف وقسنطينة يعموىا مجمس الدولة بفرنسا.

تبنى النظاـ القضائي الجزائري  1962 وبعد استقبلؿ الجزائر عف فرنسا سنة
المتعمؽ بإنشاء  1963يونيو  18مف قانوف  24دعوى االلغاء حيث تقررت بموجب المادة 

 154 -66بموجب األمر رقـ  )ؽ،إ،ـ(صدر  1966و تنظيـ المحكمة العميا، و في سنة 
منو عمى مبدأ وجود  274 -231-07، حيث نصت المواد 1966يونيو  08المؤرخ في 

                                                           
 .1972لسنة  47مف قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ  13أنظر المادة      
  كما نصت القوانيف األخرى عمى اختصاص مجمس الدولة بإلغاء القرارات اإلدارية، مف ذلؾ ما قضت بو المادة     
  الطريؽ التأديبي مف أنو "يختص مجمس الدولة بييئة  بشأف الفصؿ بغير 1972لسنة  10الثالثة مف القانوف رقـ    
    الطمبات التي يقدميا العامموف بإحدى وظائؼ الجياز اإلداري لمدولة أو قضاء إداري، دوف غيره، بالفصؿ في    
     الييئات والمؤسسات العامة ووحداتيا االقتصادية، بالطعف في القرارات النيائية الصادرة بالفصؿ بغير الطريؽ    
  لفصؿ في الدعوى خبلؿ سنة عمى التأديبي طبقا ليذا القانوف، ويكوف لو فييا والية القضاء كاممة، عمى أف يتـ ا   
 األكثر مف تاريخ رفعيا".   
 .347د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية ، الجزء الثاني، مرجع سابؽ ص      
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دعوى اإللغاء، واختصاص الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى بالنظر والفصؿ في دعوى 
 اإللغاء.

 1990أغسطس  18المؤرخ في  23-90صدر القانوف رقـ  1990وفي عاـ 
، لتعيد تنظيـ قواعد االختصاص  -المذكور أعبله  – )ؽ،إ،ـ(المتعمؽ بتعديؿ وتتميـ 

ائري، إذ أصبحت الغرفة اإلدارية ببعض بدعوى اإللغاء في النظاـ القضائي الجز 
المجالس القضائية المختصة إقميميا )الغرفة الجيوية( لتختص بالنظر والفصؿ في دعوى 
اإللغاء المنصبػة عمى قرارات اإلدارة البلمركزية خاصة )قرارات الواليات(، وتختص 

اإللغاء ضد الغرفة اإلدارية المحمية المتواجدة عمى مستوى كافة المجالس في دعوى 
)قرارات البمدية وقرارات المؤسسات العامة ذات الطبيعة اإلدارية فقط(، ويطعف في 
أحكاميا )الغرفة الجيوية والغرفة اإلدارية( باالستئناؼ أماـ الغرفة اإلدارية بالمحكمة 

 العميا )سابقا( مجمس الدولة )حاليا(.
والمتعمؽ  1998مايو  30ي المؤرخ ف 01-98صدر القانوف العضوي رقـ  1998وفي عاـ 

باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو الذي خص مجمس الدولة بمقتضى المادة 
 10منو بالنظر والفصؿ في الطعوف المقدمة باإللغاء ابتدائيا ونيائيا، وأجازت المادة  09

 مف نفس القانوف أف يستأنؼ أمامو أحكاـ المحاكـ اإلدارية باعتباره محكمة ثاني درجة.
المتضمف  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08وفي نفس السياؽ جاء القانوف رقـ 

مستعمبًل مصطمح دعوى إلغاء القرارات اإلدارية بالنسبة  800في نص مادتو  )ؽ،إ،ـ،إ(
الختصاص المحاكـ اإلدارية وىي نفس التسمية المعتمدة بالنسبة الختصاص مجمس 

    س القانوف.مف نف 901الدولة المحدد بموجب المادة 
فيما سبؽ إف دعوى اإللغاء في مصر والجزائر ولدت عمى أساس  -وقد أوضحنا 

النصوص التشريعية عكس الوضع في فرسنا التي ىي مف صنع قضاء مجمس الدولة 
الفرنسي، وقد أخذ المشرع المصري والجزائري عف القضاء والمشرع الفرنسي األحكاـ 

اإللغاء بأنيا دعوى القانوف العاـ إللغاء القرارات  وتتسـ دعوى المنظمة ليذه الدعوى.

                                                           

 .50، جسور لمنشر والتوزيع، ص 2009الطبعة األولى سنة " ؽ،إ،ـ،إ()في " د. عمار بوضياؼ، دعوى اإللغاء    
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اإلدارية عموما بمعنى أنيا ىي الطريؽ األصيؿ لكؿ مف يريد أف يمغي قرارا إداريا، ما لـ 
    ينص القانوف عمى غير ذلؾ.

 المطمب الثاني                                
    تعريف دعوى اإللغاء

 قو الفرنسي أو العربي نذكر منيا:سوءا في الف   )تعددت تعريفات دعوى اإللغاء
" دعوى تجاوز André Delaubadereعرؼ الفقيو الفرنسي ": تعريف الفقو الفرنسي -أوال

السمطة أو اإللغاء بػ " أنيا طعف قضائي يرمي إلى إبطاؿ قرار إداري غير مشروع مف 
 طرؼ القاضي اإلداري".

« Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux visant à faire 
annuler par le juge administratif un acte administratif illégal ».    

" بقولو "الطعف Charles Debbaschوىو نفس التعريؼ تقريبا الذي قاؿ بو الفقيو "
 الذي يطمب بمقتضاه المدعي مف القاضي إبطاؿ قرار إداري لعدـ المشروعية".

« Recours par lequel le requérant demande au juge l’annulation d’un acte 
administratif pour illégalité. »    

                                                           
 .137ف محمد الطماوي، القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ االدارة مرجع سابؽ، ص د. سميما    
  عمى الرغـ مف أىمية دعوى اإللغاء إال اف المشرع الجزائري لـ يضع ليا تعريفا ال في قانوف اإلجراءات المدنية     
 زائري مف جانبو لـ يقدـ تعريفا ىذا مف جية، ومف جية أخرى أف القضاء اإلداري الج 2008األوؿ وال الثاني لسنة   
 دقيقا وعمميا لدعوى االلغاء سواء في عيد الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا أو في العيد الحالي لمجمس الدولة، حيث   
   د. عمار بوضياؼ، دعوى اإللغاء،  أنظر في ىذا المجال:اتسمت قراراتو في معظميا، باالختصار واالقتضاب،   
   ، دار 2012وأيضا. د. محمد الصغير بعمي: القضاء اإلداري )دعوى اإللغاء( طبعة سنة  46 مرجع سابؽ ص  
 .30العمـو لمنشر والتوزيع، ص   
كميا اصطبلحات ،تعتبر عبارات" دعوى اإللغاء"و"الطعف باإللغاء"و" الطعف بسبب تجاوز السمطة" و"طمب اإللغاء"    

جاوز السمطة ىو المستخدـ في فرنسا ولبناف والمغرب تشريعا وفقيا وقضاء، مترادفة بمعنى واحد، واف الطعف بسبب ت
د. محمود حافظ: القضاء  لممزيد راجع:أما في مصر فالغالب استعماؿ عبارة )دعوى اإللغاء( لدى الفقو والقضاء 

معرفة  4، ص د. سعاد الشرقاوي، المسؤولية اإلدارية، مرجع سابؽ أنظر أيضا:.  478اإلداري ، مرجع سابؽ، ص 
الطعف بأنو : "كؿ وسيمة يضعيا القانوف تحت تصرؼ الشخص إلصبلح وضع مف األوضاع بمساعدة السمطة 

 العامة، فيو نظاـ لممطالبة نظمو القانوف( وموضحة تقسيـ الطعوف إلى إدارية وقضائية".
    -Delaubadere(A),Venézia (J.C) Gaudemet (Y) traité de droit administratif L.G.D.J.1999,p536               
                                                  -Debbasch (Ch), Contentieux administratif, op. cit, p     
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حيث عرؼ الدكتور محمود محمد حافظ بقولو "دعوى : تعريف الفقو العربي -ثانيا
وىي دعوى -Recours pour excès de pouvoir-اإللغاء أو الطعف بسبب تجاوز السمطة 

فعيا صاحب المصمحة إلى القضاء اإلداري ويطمب فييا إلغاء قرار إداري غير ير 
    .مشروع"

القضاء الذي  أما الدكتور سميماف محمد الطماوي فقد عرؼ قضاء اإللغاء بأنو "
مقانوف لبموجبو يكوف لمقاضي أف يفحص القرار اإلداري فإذا ما تبيف لو مجانبة القرار 

يمتد حكمو إلى أكثر مف ذلؾ فميس لو تعديؿ القرار المطعوف حكـ بإلغائو ولكف دوف أف 
    فيو أو استبداؿ غيره بو.

كما عرفيا الدكتور عمار عوابدي بأنيا "الدعوى القضائية اإلدارية الموضوعية والعينية 
التي يحركيا ذووا الصفة والمصمحة أماـ جيات القضاء المختصة في الدولة لممطالبة 

    رية غير مشروعة".بإلغاء قرارات إدا
ة عرفيا األستاذ محيو أحمد بأنيا "الدعوى التي يطمب فييا مف القاضي إلغاء تومف جي

    قرار غير مشروع لئلدارة".
ومف جانب آخر عرفيا الدكتور محمد الصغير بعمي بقولو "الدعوى القضائية المرفوعة 

قرار إداري بسبب عدـ أماـ إحدى الييئات القضائية اإلدارية التي تستيدؼ إلغاء 
    مشروعيتو كما يشوب أركانو مف عيوب".

منازعة ىدفيا احتراـ مبدأ المشروعية     أف دعوى اإللغاء ىي يخمص الباحثومف ثـ 
عف طريؽ وسيمة اإلدارة الفعالة ألداء (اإلدارة)-الخصـ الشريؼ -وعدـ اختراقو مف قبؿ

بالتالي فدعوى اإللغاء مناطيا اختصاـ أمورىا وىي إصدار القرارات، و  أعماليا وتسيير

                                                           
 .473د. محمود محمد حافظ: القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
  305ص1986العربي، طبعة  الفكر دار،قضاء إلغاء، القضاء اإلداري، الكتاب األوؿ ،سميماف محمد الطماوي.د    
         د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظاـ القضائي الجزائري، الجزء الثاني، ديواف     
 .314، ص  2003المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية سنة    
 .151مرجع سابؽ، ص األستاذ: محيو أحمد، المنازعات اإلدارية،     
 .29ص  2012دعوى اإللغاء دار العمـو لمنشر والتوزيع، طبعة سنة  د. محمد الصغير بعمي، القضاء اإلداري،    
    . د. سميماف محمد الطماوي، 269: د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص أنظر في ذلك    
   . د. أنور أحمد 280ص 1996اإللغاء، دار الفكر العربي، طبعة سنة القضاء اإلداري، الكتاب األوؿ، قضاء    
 وما بعدىا. 343رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص    
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القرار اإلداري بيدؼ إصدار حكـ بإلغاء القرار المعيب تكوف لو حجية في مواجية 
  الكافة.

 المطمب الثالث
 خصائص دعوى اإللغاء

يمكف تحديد أىـ خصائص  -التي أشرنا ليا فيما تقدـ  -مف خبلؿ التعريفات 
نيا دعوى عينية أو موضوعية، وأنيا تنتمي إلى دعوى اإللغػاء في أنيا دعوى قضائية وأ

 قضاء المشروعيػة، وعميو سنتناوؿ إيضاح ىذه الخصائص فيما يمي:
وسبب التأكيد عمى ىذا الشرط يعود إلى أسباب : دعوى اإللغاء دعوى قضائية -أوال

ف ، فإنيا لـ تك   تاريخية، فإذا كانػت ىػػذه الصفػػة ليست محؿ نزاع، في الوقت الحاضر
لـ تكف دعوى قضائية،  بؿ  1872كذلؾ فيما مضى، ذلػػؾ أف دعػػوى اإللغاء حتى سنة 

كانت مجرد تظمـ إداري في مرحمة اإلدارة القاضية، وكاف يقتصر دور مجمس الدولة 
ىناؾ عمى إصػدار توصيػػات فيمػػا يعرض عميػػو مػف نػػزاع، وكانت تحتاج تمؾ التوصيات 

المختصة )رئيس الدولة(، حتى يتـ تنفيذىا، غير أنو منذ عاـ مف السمطة     إلى تصديؽ
، فتقرر لمجمس الدولة سمطة القضاء البات أو المفوض    استقر الوضع في فرنسا 1872

، فانتقمت طعوف اإللغاء مف مرحمة القضاء 1872مايو  24وذلؾ بمقتضى قانوف 
أصبح مجمس الدولة ىناؾ المحجوز، أو المقيد إلى مرحمة القضاء البات أو المفوض، و 

 يصدر أحكاما قضائية وليس مجرد توصيات إدارية كما كاف في السابؽ.
فالوضع مختمؼ، حيث تعد طعوف اإللغاء دعاوى قضائية منذ     أما في مصرّ 

لنفس العاـ  112بالقانوف رقـ  -كما سبؽ بياف ذلؾ  - 1946أف تقررت ألوؿ مرة عاـ 
قة عميو، فنشأتيا في مصر تشريعية بمقتضى نصوص المذكور، وكذلؾ القوانيف البلح

                                                           
 .139د. سميماف محمد الطماوي: القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ اإلدارة ، مرجع سابؽ، ص     
 ، دار النيضة 1977ماؿ اإلدارة " قضاء اإللغاء" طبعة سنة د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألع راجع في ذلك:    
 .477.  د. محمود محمد حافظ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص 27العربية، ص    
 وما بعدىا. 325د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية، الجزء الثاني ، مرجع سابؽ، ص     

                           Debbasch(Ch), Contentieux administratif. Paris. Dalloz. 1975 p   .p-          وأنظر أيضا:
-Delaubadere(A), MANUEL de droit administratif,Paris, L.G.D.J. 11eme éd,    , pp    ,         

 القضاء اإلداري، مرجػػػع  ى الجمؿ،ي. د. يح38د. أنور أحمد رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
 .269. د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص 322سابػؽ، ص     
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تشريعية، وأخذت الجزائر بنفس التوجو عندما تقررت دعوى اإللغاء تشريعيا بموجب 
 –كما بينا سابقا  -وما تبعو مف نصوص الحقة  1963يونيو  18مف قانوف  24المادة 

    واعتبارىا دعوى قضائية.
لعاـ، بمعنى خضوع جميع القرارات اإلدارية كما تعتبر دعوى اإللغاء دعوى القانوف ا

 ى، إال ما استثنى منيا بنص صريح.ليذه الدعو 
إف دعوى اإللغاء : )أو دعوى عينية(    دعوى اإللغاء دعوى موضوعية -ثانيا

تستيدؼ بالدرجة األولى، الدفػػاع وحمايػػة المصمحػػة العامػػة المتمثمػػة في ضماف مبدأ 
رة لمقواعد القانونية وعدـ مخالفتيا ليا عند أدائيا ألعماليا أو الشرعية واحتراـ اإلدا

والذاتيػػة لرافػػع الدعوى، حيث اتصرفاتيا، وذلؾ بغض النظر عف الحقػػوؽ الشخصيػػة 
تصبح تمؾ الحقوؽ والمصالح الشخصية أو الذاتية في الدعوى تابعة لميدؼ األساسي 

ية ىذا مف جية، ومف جية أخرى ال الذي شرعت مف أجمو وىو احتراـ مبدأ المشروع
نما ينازع القرار اإلداري غير المشروع في  ينازع رافع الدعوى اإلدارة، أو مصدر القرار، وا 
ذاتو، ويطمب مف القضاء محو آثاره غير المشروعة فالقرار ليس مف أطراؼ الدعوى 

نما ىو عمؿ قانوني تنصب عميو دعوى اإللغاء، فيو م وضوع، لذا بالمعنى القانوني، وا 
، فالمنازعة موضوعية ويغمب    كانت مخاصمتو بدعوى اإللغاء مخاصمة موضوعية

 عمييا الطابع العاـ الموضوعي، كما أف الحكـ الذي يصدر فييا يكوف حجة عمى الكافة. 
ورغـ اتجاه غالبية الفقو إلى اعتبار أف دعوى اإللغاء دعوى عينية أو موضوعية، إال    

، ذىب إلى أف دعوى اإللغاء قد أصبحت في تطورىا الجديد مف    لفقوأف رأيا آخر في ا
                                                           

 .66دعوى اإللغاء، مرجع سابؽ، ص ،د. عمار بوضياؼ    
يتركز جوىر الخبلؼ بيف القضاء الموضوعي أو العيني، والقضاء الشخصي أو الذاتي في اف القاضي في النوع     

حث عما إذا كاف تصرؼ قانوني معيف قد خالؼ قاعدة قانونية معينة أو مركز قانوني عاـ أو موضوعي، وال األوؿ يب
تثار أماـ القضاء الموضوعي مسألة الحقوؽ الشخصية أو المراكز الشخصية، في حيف يتولى القاضي في القضاء 

ية، ومف جية أخرى فإف الحكـ الشخصي بحث مخالفة تصرؼ قانوني لمركز قانوني شخصي أو ذاتي، ىذا مف ج
فيو ذو حجية  الصادر في القضاء الموضوعي يكوف حجة عمى الكافة، أما الحكـ الصادر في القضاء الشخصي

د. رأفت فوده، القضاء اإلداري،" دعوى اإللغاء، دعوى  لممزيد راجع:نسبية تقتصر عادة عمى أطراؼ النزاع. 
 وما بعدىا. 115ص  1997بعة سنة التعويض" دار النيضة العربية، القاىرة ط

 .116د. رأفت فوده القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
    29د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة، قضاء اإللغاء، مرجع سابؽ، ص  راجع في ذلك:    
  .)=(.. 
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الدعاوى المختمطة، فيي إذ تدخؿ في نطاؽ القضاء العيني ألنيا تقـو بحسب األصؿ 
عمى حماية المشروعية اإلدارية، فإنيا تدخؿ كذلؾ في القضاء الشخصي بحكـ ما توفره 

الذاتية والحقوؽ المكتسبة الشخصية  باعتبارىا دعوى قضائية مف حماية جدية لممراكز
ألصحاب الشأف، لتجعؿ منيا دعوى ليست موضوعية بشكؿ مطمؽ كجواز استعماؿ 

 المعارضة مف طرؼ الغير خبلؿ عممية النظر والفصؿ في دعوى اإللغاء.
ولكف بالرغـ مف وجود العناصر الشخصية الذاتية، فإف المقومات والعناصػر    

ؿ دعوى اإللغاء دعوى موضوعية في ضلغاء ىي الغالبة، فتالموضػوعية في دعوى اإل
    طبيعتيا وخصائصيا وفي نظاميا القانوني.

وقد استقر القضاء اإلداري في مصر عمى اعتبار دعوى اإللغاء دعوى عينية أو 
 02موضوعية ومف األحكاـ الحديثة في ىذا الشأف حكـ المحكمة اإلدارية العميا بتاريخ 

قررت صراحة ما يمي: "... الخصومة في دعوى اإللغاء ىي  حيث 2002أبريؿ 
خصومة عينية مناطيا رقابة شرعية القرار اإلداري في ذاتػػو ووزنػػو بميػزاف القانػوف فػإمػا 
    أف يسفػػر الفحػص عف شرعيتو فترفض الدعوى أو تقرر عدـ مشروعيتو فيحكـ بإلغائو"

لمسمـ أف دعوى اإللغاء ىي في األصؿ وفي حكـ آخر قضت بقوليا " ومف حيث أف ا
    دعوى عينية تيدؼ إلى طمب إلغاء القرار المطعوف فيو إعماال لمبدأ المشروعية..."

بأف  2007يونيو  13وفي نفس السياؽ اعتبر مجمس الدولة الجزائري في قرار لو بتاريخ 
رار وليس "... دعوى اإللغاء ىي مف الدعاوى الموضوعية أي أنيا دعوى موجية ضد ق

   نزاع بيف أطراؼ..."
 

 
 

 

                                                                                                                                                                             

 قضػػاء، منشػػأة المعػػارؼ اإلسكنػػدريػػة، طبعة سنة )=(... د. سامي جماؿ الديف، الدعاوى اإلدارية واإلجراءات أمػػاـ ال
 .30، ص        

 .330د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية ، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص     
 .9، ص 2002إلى آخر يونيو  2002المجموعة مف أوؿ إبريؿ  48ؽ، السنة  48،  5942حكميا رقـ     
 إلى  1978، مجموعة أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا مف أوؿ مارس ؽ32 سنة  1978مارس  10سة حكميا بجم    

 .916، الجزء الثاني، ص 1978سبتمبر       
 .73، ص 2009سنة  09مجمة مجمس الدولة، العدد  ،2007يونيو13بتاريخ  33289قرار مجمس الدولة رقـ     
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 -كما ذكرنا  -دعوى اإللغاء : إللغاء تنتمي إلى قضاء المشروعيةدعوى ا -ثالثا
بمعنى أنيا ال تحرؾ إال ضد  ،   دعوى عينية تستيدؼ حماية واحتراـ المشروعية

، حيث تدور كافة إجراءات دعوى اإللغاء حوؿ    القرارات اإلدارية غير المشروعة
 صمة القرار اإلداري.مخا

، بناًء عمى ذلؾ فمو أف    والتحقؽ مف عدـ مخالفتو لمقانوف وتحديد سمطات القاضي
يمغى القرار إف تبيف لديو عدـ مشروعيتو أو برفض الدعوى، وال يجوز لو أف يعقب عمػى 
النشػػاط اإلداري وذلؾ بتقدير مبلئمتو، كما يترتب عمى ىذه الخاصية تبسيط إجراءات 

رسة الدعوى، وىي الدعوى الوحيدة التي يمكف بواسطتيا إلغاء القرار اإلداري الغيػػر مما

                                                           
، قضية وزير 1950فبراير  17مس الدولة الفرنسي في قرار لو بتاريخ وفي ىذا الشأف قضى مج في فرنسا: -أ    

الطعف لتجاوز السمطة أماـ مجمس الدولة ضد قرار التنازؿ، وىو  ستبعدالزراعة ضد السيدة ال موت بقولو: "...ولـ ي
لمقانوف".  أنظر طعف مفتوح، حتى دوف نص،  ضد كؿ قرار إداري، وأثره كفالة احتراـ الشرعية طبقا لممبادئ العامة 

أحكاـ المبادئ في القضاء اإلداري الفرنسي، ترجمة د. أحمد يسرى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة العاشرة 
                         et voir aussi- C.E 17 février 1950, Lamotte : وأيضا .546، ص 1995سنة 

 « … elle n’a pas exclu le recours pour excès de pouvoir devant le conseil d’état contre l’acte 
de concession, recours qui est ouvert même sans texte contre tout  acte administratif, et qui a 
pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ». 
- G,A,J,A.Marceau(L) et autres, op.cit,p 391. 

فقد استقر القضاء اإلداري في مصر عمى ىذا المعنى واعتبار دعوى اإللغاء تنتمي لقضاء  في مصر: -ب
"ومف حيث أف  :يمي صراحة ما 1987مارس  10المشروعية وبيذا الخصوص قررت المحكمة اإلدارية العميا بتاريخ 

ي األصؿ دعوى عينية تيدؼ إلى طمب إلغاء القرار المطعوف فيو إعماال لمبدأ المسمـ أف دعوى اإللغاء، ىي ف
 المشروعية..." حكـ سبقت اإلشارة إليو.

وفي نفس االتجاه قضى مجمس الدولة الجزائري في قرارات عديدة لو عمى ىذا المعنى منيا قراراه في الجزائر:   -جـ 
القرار اإلداري الذي تصدره السمطة اإلدارية ال بد أف يستند في  بقولو "... وحيث أف صحة 2006فبراير  14بتاريخ 

التي تحدد ىذه  ذلؾ إلى قاعدة قانونية وبالتالي فاتخاذه مثؿ ىذا القرار ال يكوف إال حسب النصوص القانونية
ال يعد خروجا عف مبدأ المشروعية...  14تاريخ ب 27544أنظر القرار رقـ "الصبلحيات وتقبؿ اإلجراءات لتجسيدىا وا 

وما بعدىا. وأنظر  238ص  2006لسنة  08العدد  ،. مجمة مجمس الدولة "الغرفة الخامسة" فيرس  2006فبراير 
 وما بعدىا. 127ص2012سنة 10مجمة مجمس الدولة، العدد .2010أكتوبر  28بتاريخ  55959أيضا القرار رقـ 

 28بة المبلئمة، مجمة إدارة قضايا الحكومة، السنة األستاذ: أيمف محمد حسف، المشروعية اإلدارية وحدود رقا    
 .82ص  1984العدد األوؿ 

 .34، ص 2012د. محمد الصغير بعمي، القضاء اإلداري " دعوى اإللغاء" دار العمـو لمنشر والتوزيع، سنة     
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المشػػروع، وتػػقؼ سمطػػات القاضي عند حد اإللغاء أو اإلبقاء عمى القرار، وال يجوز لو 
    الحكـ بتعديؿ القرار أو استبدالو، أو يقضي بحقوؽ معينة لرافع الدعوى.

غاء توصؼ بأنيا مف النظاـ العاـ، فيجوز تحريكيا ضد أي ويمكف القوؿ أف دعوى اإلل
قرار إداري غير مشروع دوف حاجة إلى وجود نص تشريعي صريح يقرر ذلؾ، حتى في 

    الحاالت التي ينص فييا عمى عدـ جواز الطعف في القرار.
كما أنو ال يجوز االتفاؽ عمى رفع أو عدـ رفع دعوى اإللغاء وتطبيقيا، وال يمكف 

اعف الذي رفع دعوى اإللغاء أماـ الجيات القضائية المختصة أف يطمب سحبيا أو لمط
    عدـ الحكـ باإللغاء فييا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      

                               
 
 
 

                                                           
 .411وني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص يد. عبد الغني بس     
 .383رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص  د. أنور أحمد     
 .336د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية ، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص      
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 المبحث الثاني                                    
 عن غيرىا من الدعاوى تمييز دعوى اإللغاء

، فيي تختمؼ عف دعوى فحص    تتميز دعوى اإللغاء عف بقية الدعاوى األخرى
 المشروعية وعف دعوى التفسير وعف دعوى التعويض.

 :    ىذا ما سنبينو تفصيبل في ثبلثة مطالب عمى النحو التالي
 دعوى اإللغاء ودعوى فحص أو تقدير المشروعية. المطمب األول:

 دعوى اإللغاء ودعوى التفسير. الثاني:المطمب 
 دعوى اإللغاء ودعوى التعويض. المطلب الثالث:

 المطمب األول                                  
 دعوى اإللغاء ودعوى فحص أو تقدير المشروعية

دعوى اإللغاء دعوى عينية قضائية تيدؼ إلى إلغاء قرار إداري غير مشروع 
ىو تحديد     ، بينما يكوف موضوع دعوى فحص المشروعيةبواسطة القاضي اإلداري

                                                           
 " يميز بيف أنواع الدعاوى اإلدارية وفقا لسمطة Laferrière" -كاف الفقو التقميدي بزعامة الفقيو الفرنسي "الفريير"     

 قاضي، فقسميا إلى األنواع التالية:ال    
 ": ويطمؽ عميو البعض اسـ "القضاء الكامؿ".Contentieux pleine juridictionقضاء التعويض" -1
 ".Contentieux de L’annulationقضاء اإللغاء" -2
 ".Contentieux de l’interprétationقضاء التفسير " -3
 "Contentieux de l’appréciation de la légalité قضاء فحص الشرعية " -4
 ".Contentieux de la répressionقضاء الزجر" -5

والنقد الجوىري الموجو ليذا التقسيـ ىو أنو يميز بيف الدعاوى اإلدارية وفقا لسمطة القاضػػي وليػػس حػسب طبيعػػة 
النظر عف سمطة القاضي. وانطبلقا  النػزاع، واألصؿ أف يكوف التمييز بيف الدعاوى اإلدارية حسب طبيعة النزاع بغض

مف التفرقة المعروفة بيف المراكز القانونية الموضوعية والمراكز القانونية الشخصية، اتجو جانب كبير مف الفقو إلى 
 " Le contentieux Subjectifوالقضاء الشخصي  - Le contentieux Objectifالتمييز بيف " القضاء الموضوعي 

وما بعدىا.  365ستاذ الدكتور أنور أحمد رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص :األراجع بالتفصيل 
وما بعدىا،االستاذ 128واألستاذ د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص

 ومابعدىا. 62ص 2004 ةاالولىد.سامي جماؿ الديف،الغاء القرارات االدارية،منشأة المعارؼ االسكندرية ،الطبع
تمتقي دعوى االلغاء بدعوى الوقؼ أف كبل منيما تعتبر دعوى  -أعبله -إلى جانب الدعاوى الثبلث المذكورة     

وتنظر في كؿ منيا تشكيمة جماعية  -المحكمة اإلدارية أو مجمس الدولة -إدارية ترفع أماـ القضاء اإلداري المختص 
، وتعتبر دعوى الوقؼ دعوى استعجالية وىي دعوى تدبير الغرض منيا ليس إعداـ 936 وىذا ما نصت عميو المادة

نما توقيؼ آثاره إلى غاية الفصؿ في الموضوع أي دعوى اإللغاء.  د.  أنظر في ذلك:القرار اإلداري المطعوف فيو وا 
 وما بعدىا. 54عمار بوضياؼ، دعوى اإللغاء، مرجع سابؽ، ص 

 وما بعدىا7ص 2007طبعة،دار ىومػػة الجػػزائػػر،دعوى تقديرالشرعية في القضاء اإلداري ،عوابدي عمار.د:أنظر    
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يضاح مدى مطابقتو لمقانوف، وتكوف فيو سمطة  المدلوؿ الصحيح لمعمؿ اإلداري وا 
القاضي ضيقة الى حد كبير فيو ال يممؾ اصدار حكـ باإللغاء أو التعويض، بؿ 

نزاع األصمي المطموب ىو تقدير مدى مشروعية القرار اإلداري عمى أف يكوف لقاضي ال
، وتباشر دعوى    الفصؿ فيو عمى ضوء الحكـ الصادر في دعوى فحص المشروعية

فحص المشروعية أماـ الجيات القضائية المختصة بأحد الطريقيف ىما:  الطريؽ 
المباشر، حيث ترفع ىذه الدعوى مباشرة، أو بناءا عمى إحالة قضائية مف جيات القضاء 

ميا خبلؿ النظر والفصؿ في دعوى عادية أصمية )مدنية أو العادي بمناسبة دفع يثار أما
تجارية(، ويكػػوف موضوعػػو فػػحص وتقديػػر مػػدى شػرعيػة قرار إداري، فتتوقؼ جيات 
القضاء العادي عف عممية النظر والفصؿ في الدعوى العادية األصمية، وتنتظر حتى 

    صدور الحكـ بشأف شرعية أو عدـ شرعية ىذا القرار.
يتبع في رفع دعوى فحص الشرعية ذات إجراءات دعوى تجاوز السمطػة أو دعوى و 

اإللغاء، وال توجد مدة محددة لرفع الدعوى بشرط التقيد بالميعاد الذي تحدده محكمة 
 الموضوع )القاضي العادي(.

بدعػػوى فحػػص     اإلشارة أف القضاء اإلداري في مصر غير مخػػتص روتجد
لدعاوى المعروضة عميو، ووفقا لقانوف السمطة القضائية، يكوف الشرعيػػة في غير ا

يكوف  لمقضاء العادي تقدير شرعية القرارات اإلدارية في حالة إثارتيا بمناسبة دعوى
 مختصا بنظرىا وخبلؿ عرضيا.

ويمتد اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر إضافة إلى دعوى اإللغاء ودعوى  
دير مشروعية القرارات اإلدارية، وبالرجوع إلى التعويض ليشمؿ دعوى فحص وتق

منو عمى أف تختص المحاكـ اإلدارية  801حيث تنص المادة  09-08رقـ  )ؽ،إ،ـ،إ(
 بالفصؿ في:

 .. ودعاوى فحص المشروعية لمقرارات الصادرة عػػف:....دعاوى. -1
 الوالية والمصالح غير الممركزة لمدولة عمى مستوى الوالية. -
 اإلدارية األخرى لمبمدية. البمدية والمصالح -

                                                           
 .412القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص  ،د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل    
 .327مرجع سابؽ  ص  ،الجزء الثاني  ،النظرية العامة لممنازعات اإلدارية  ،د. عوابدي عمار    
   

 .273سالن، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابق، ص د. أنور أحمد ر 
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 المؤسسات العمومية المحمية ذات الصبغة اإلدارية. -
2-  ............            3-............... 

المتعمؽ باختصاصات  01-98مف القانوف رقـ  09كما تخوؿ الفقرة األولى مف المادة 
تنص عمى أنو حيث  13-11مجمس الدولة وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 

"يختص مجمس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصؿ في دعاوى... وتقدير المشروعيػػة 
في القػػرارات اإلدارية الصادرة عف السمطات اإلدارية المركزية والييئات العمومية الوطنيػػة 

يا المخولة لو بموجب والمنظمػػات المينيػػة الوطنيػػة، ويختص أيضا بالفصؿ في القضا
بقوليا: "يختص  )ؽ،إ،ـ،إ(مف  901ما أشارت إليو الحقا المادة  ىو ."خاصةوص نص

مجمس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصؿ في دعاوى... وتقدير المشروعية في القرارات 
 الصادرة عف السمطات اإلدارية المركزية..."

 المطمب الثاني                                   
 وى التفسيردعوى اإللغاء ودع 

يمكف تمييز دعوى اإللغاء عف دعوى التفسير بالنظر إلى موضوع الدعوييف، 
فدعوى اإللغاء موضوعيا إلغاء قرار إداري شابو أحد العيوب التي حددىا القانوف، في 
حيف أف دعوى التفسير، ىي دعوى إدارية موضوعيا إعطاء المعنى الحقيقي والصحيح 

عوف والمدفوع فيو بالغموض واإلبياـ لتفسيره وبياف معناه لمعمؿ القانوني اإلداري المط
فميس مطموبا في ىذا النوع مف الدعاوى إلغاء القرار  الحقيقي إلزالة ما يكتنفو مف لبس.

، أو البحث عف مدى شرعية القرار    اإلداري أو التعويض عف األضرار المترتبة عميو
 المطعوف فيو.

  ة أماـ الجيات القضائية المختصة بأحد الطريقيف ىما:تباشر دعوى التفسير اإلداري    
، حيث ترفع ىذه الدعاوى مباشرة، أو بناءا عمى إحالة قضائية مف    الطريؽ المباشر

جيات القضاء العادي بمناسبة دفع يثار أمامو خبلؿ النظر في دعوى عادية أصمية 

                                                           
 .412د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
 تتحرؾ وترفع دعوى التفسير بطريقيف )الطريؽ المباشر والطريؽ الغير مباشر، اإلحالة( األولى، الطريؽ المباشر،     
     ىو الحاؿ في جميع الدعاوى القضائية )العادية واإلدارية أف يرفع دعوىيمكف لمف لو الصفة والمصمحة، كما    
     : د. محمد الصغير أنظر في ذلك لتفسير القرار اإلداري أماـ الغرفة اإلدارية أو مجمس الدولة مباشرة وابتداء(   
 .125، ص 2004القضاء اإلداري )مجمس الدولة(، دار العمـو لمنشر والتوزيع، طبعة سنة  بعمي،    
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ما يكتنفو مف لبس، بحيث  )مدنية أو تجارية( ويكوف موضوعيا تفسير قرار إداري إلزالة
يكوف تحديد المضموف أو إعطاء المعنى الحقيقي والصحيح ليذا التصرؼ اإلداري، 

 الدور الحيوي واألساسي في حؿ النزاع القضائي األصمي حبل قضائيا سميما وعادال.
، ومف ثـ تتوقؼ    حيث توجد ىنا مسألة أولية أو فرعية يتعيف الفصؿ فييا إبتداءا

اء العادي عف عممية النظر في الدعوى األصمية إلى جانب البت في معنى جيات القض
التصرؼ اإلداري المدفوع فيو بالغموض واإلبياـ عف طريؽ إصدار حكـ قضائي نيائي 

    بشاف التفسير.
لمقاضي العادي  1923غير أنو في فرنسا اعترفت محكمة التنازع منذ بداية عاـ 

برر محكمة التنازع ىو أف األنظمة مثميا مثؿ القانوف بصبلحيتو في تفسير األنظمة، وم
قواعد عامػػة ومجردة، وما داـ القاضي العادي مؤىؿ لتفسير القوانيف، فإنو بالمقابؿ 
مؤىؿ لتفسير األنظمػة، وقد بينت محكمة التنازع الفرنسية ىذا المعنى في قرار ليا بتاريخ 

.. وانو إذا كاف قرارا إداريا بسبب طبيعة ".    في قضيػػة  ستفوف بقوليػػا 1923يونيو  16
األجيزة التي أصدرتو، وبذلؾ وعمى ىذا األساس لممحاكـ اإلدارية وحدىا مراقبة شرعيتو، 
فإنو يشارؾ أيضا في طبيعة العمؿ التشػريعػػي إذ يتضمػػف نصوصػػا ذات طبيعػػة عامة 

لمكمفة بتطبيقو بتحديد والئحية، وعمى ىذا األساس األخير تختص المحاكـ العادية ا
معناه، إذ قامت مشكمة تفسير خبلؿ نزاع عرض عمييا في حدود اختصاصيا، أما في 

في اختصاص مجمس  -ذكرناه -مصر ال يدخؿ ىذا النوع مف القضاء بالمعنى الذي 
الدولة المصري، إذ أنو ال يممؾ حؽ التصدي لتفسير أي عمؿ إداري، الميـ إال فيما 

                                                           
 .420د. مصطفى محمود عفيفي، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة والمنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ، ص     
 وما بعدىا. 295د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص     
، 498في قضية ستفوف مجموعة  1923يونيو  16اريخ بت 39قرار محكمة التنازع في فرنسا رقـ  أنظر بالتفصيل    

 وما بعدىا. 311أحكاـ المبادئ في القضاء اإلداري الفرنسي، ترجمة د. أحمد يسرى، مرجع سابؽ، ص 
 T.C, 16 Juin 1923. Sept fonds Rec. 498. Note Hauriou. D. 1924.3.41. Concl. Matter -  وأيضا:

-G,A,J,A,op,cit,p234 et,s «en vertu de ces textes : que s’il constitue un acte administratif en 
raison du caractère des organes dont il émane et si des lors, à ce titre, il appartient à la 
juridiction administrative seule d’en contrôler la légalité, il participe également du caractère de 
l’acte législatif, puisqu’il contient des dispositions d’ordre général et réglementaire, et qu’a ce 
dernier titre, les tribunaux judiciaire charges de l’appliquer sont compétents pour en fixer le 
sens, s’il se présente une difficulté d’interprétation au cours d’une litige dont ils sont 
compétemment saisis »    
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مطروح أمامو ولو والية الفصؿ فيو، فتكوف لو سمطة منحصرة في  يتعمؽ بنزاع معيف
 .    تفسير العمؿ اإلداري المتعمؽ بيذا النوع

 أما في الجزائر: 
يخػػتص القضػػاء اإلداري بدعػػوى التفسير، كمػػا ىػػو الحػػاؿ  :فمن حيث االختصاص  - أ

 عمى أف تختص: )ـ، إإ ،ؽ (مف 801و 800في دعوى اإللغاء، إذ تنص كؿ مف المادة 
بالطعوف الخاصة بتفسير قرارات رؤساء المجالس الشعبية البمدية  المحكمة اإلدارية:  -
وقرارات مديري المؤسسات ذات الصبغة  "قرارات مدراء المصالح اإلدارية البمدية"

 اإلدارية.
    المتعمؽ بمجمس الدولة المعدؿ والمتمـ 01-98مف القانوف رقـ  09كما تخوؿ المادة   -

لمجمس الدولة الفصؿ كدرجة أولى وأخيرة في: الطعوف  إ،ـ،إ()ؽ،مف  901وكذا المادة 
الخاصة بتفسير القرارات التي تكوف نزاعاتيا مف اختصاص مجمس الدولة، أي القرارات 

السمطات اإلدارية المركزية، والييئات العمومية الوطنية، والمنظمات المينية ،الصادرة عف
 الوطنية.

 :   روط قبول الدعوىمن حيث ش  - ب
يشترط في الطاعف في دعوى التفسير ما يشترط عموما في أي دعوى، ومنيا دعوى  -1

 اإللغاء.
ال يتقيد بمدة معينة خبلفا لدعوى اإللغاء المرفوعة أماـ  إف رافع دعوى التفسير -2

    القضاء اإلداري التي يستمـز رفعيا خبلؿ مدة معينة تحت طائمة السقوط.
مف المبلحظ أف سمطة قاضي التفسير تكوف ضيقة تماما  :القاضييث سمطة ح من -ج

بالمقارنة بما يتمتع بو قاضي اإللغاء، حيث يقتصر دوره عمى بياف المدلوؿ الحقيقي 
لمتصرؼ ومػػدى مطابقتػػو لمقانػػوف أو مخالفتو لو، ودوف أف يصؿ إلى حد الحكػػـ 

                                                           
 وما بعدىا. 418د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
 03بتاريخ  43المنشور بػ )ج، ر(عدد 2011يوليو 26المؤرخ في  13 -11المعدؿ والمتمـ بالقانوف العضوي رقـ     
 . 2011أوت   

   ، ص1999. عوابدي عمار، قضاء التفسير في القانوف اإلداري الجزائري، دار ىومة، الجزائر، طبعة سنة د    
 - Debbasch(Ch), contentieux administratif, Dalloz, Paris, 1978,pp 807 et s. 

 .196د. محمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ، ص     
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وتتـ عممية التفسير عف طريؽ     . ؤوؿ عف أضرارهببطبلنػػو أو بالتعويػػض الممػػـز لممسػػ
ويبمغ ىذا الحكـ ألطراؼ     إصدار حكـ قضائي نيائي حائز لقوة الشيء المقضي بو

النزاع في حالة الطعف المباشر، ولجية القضػػاء في حالػػة اإلحالػػة، أف تستأنؼ وتواصؿ 
سير مع االلتزاـ التفالنظر والفصؿ في الدعوى األصمية عمى ضوء وأساس حكـ 

  .بالخضوع لو
 المطمب الثالث                                

 دعوى اإللغاء ودعوى التعويض
 فموضوع دعوى اإللغاء   اء عف دعوى التعويض مف عدة أوجو:تختمؼ دعوى اإللغ

عبارة عف طعف عمى قرار صادر مف السمطة اإلدارية بإرادتيا  -كماأسمفنا سابقا -
ويثير الطعف مدى مخالفة ىذا القرار لقاعػػدة قانونيػػة وييػػدؼ إلى إلغائو، فبل المنفردة، 

يكوف لمقاضي سوى سمطة إلغاء القرار إذا تبيف عدـ شرعيتو، أو رفض الدعوى إذا 
    اتضح لو سبلمتو مف الناحية القانونية.

مركز أحدىما المساس ب يأما دعوى التعويض فيي عبارة عف خصومة بيف طرفيف يدع
ذاتي شخصي، ويقوـ القاضي في ىذه الدعوى بفحص الوقائع و القانوف ويمارس 
صبلح األعماؿ الخاطئة أو غير المشروعة ويقرر التزامات  سمطات واسعة في الرقابة وا 

    عمى عاتؽ أحد الطرفيف وحقوقا لطرؼ اآلخر.
 ومف ثـ تتمثؿ الفروؽ بيف دعوى اإللغاء ودعوى التعويض فيما يمي:

تختمؼ شروط قبوؿ دعوى اإللغاء عف دعوى  من حيث شروط قبول الدعوى: -1
التعويض الختبلؼ طبيعتيما، فدعوى التعويض ىي دعوى شخصية تيدؼ إلى الدفػػاع 

، ومف المتصور بشأنيا توفر المصمحة    عػػف حقػػوؽ شخصية تػػـ االعتداء عمييػػا

                                                           
  ، وما بعدىا، د. مصطفى محمود عفيفي 57: عمار بوضياؼ، دعوى اإللغاء، مرجع سابؽ، ص ذلكراجع في     
 .423ة، مرجع سابؽ، ص يالرقابة عمى أعماؿ اإلدارة والمنازعات اإلدار    
 .296عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية ، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص .د    

                 -Auby (J.M) et Drago (R), traité de contentieux administratif  TII, op.cit. p.   . 
 وما بعدىا. 271د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
 وما بعدىا. 345د. عبد اهلل طمبة، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ، ص     
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قد  -صاحب الحؽ -ض أف يكوف الشخصية لممدعي، لذا يشترط في رافع دعوى التعوي
    أصابتو اإلدارة بعمميا الخاطئ بضرر يراد رتقو وتعويضو عنو.

أما دعوى اإللغاء فيي دعوى موضوعية تيدؼ في المقاـ األوؿ الدفاع عف مبدأ    
المشروعية واحتراـ أحكاـ القانوف، فالمصمحة التي تبرر قبوؿ دعوى االلغاء ليس مف 

    حؽ، بؿ يكفي أف تكوف لممدعى مصمحة شخصية ومباشرة الضروري أف تستند إلى
مف حيث  -سواء في فرنسا أو في مصر -وأقصى ما وصؿ إليو قضاء مجمس الدولة 

وضع معيار لتحديد المصمحة الشخصية قولو "إف طالب اإللغاء يجب أف يكوف في حالة 
 (  قانونية خاصة أثر فييا القرار المطموب إلغاؤه تأثيرا مباشرا".

وتختمؼ مواعيد الطعف باإللغاء عف مواعيد دعػػوى التعويػػض، فميعػػاد دعػػوى اإللغػػاء    
ىو ستوف يوما مف تاريخ العمـ بالقرار، بينما يتحدد ميعاد دعوى التعويض     في مصر

    بميعاد تقادـ الحؽ المطالب بو أو بسقوطو.
لتعويػػض يتماشى مع المػػوقؼ في أما بالنسبة لمجزائر فنجد أف ميعاد رفع دعوى ا   

مصػػر إذ يتحدد بميعاد تقادـ الحؽ المطالب بو أو بسقوطو غير أف ميعاد رفع دعوى 
أشير مف تاريخ نشر القرار إذا كاف تنظيميا، ( 04)    اإللغاء كأصؿ عاـ، يقدر بأربعة

بتظمـ  أو تبميغو إذا كاف فرديا. ويمكف أف يتضاعؼ ىذا األجؿ عندما يتقدـ الطاعف
والمبلحظ أف ىناؾ مواعيد خاصة، كما الحاؿ بالنسبة لمطعوف الموجية ضد     إداري

أف القضاء اإلداري الفرنسي متأثر  -سابقا - ذكرنا ،لعموميةقرار التصريح بالمنفعة ا

                                                           
  .420وني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص د. عبد الغني بسي    
 ، د. طعيمو الجرؼ، 568مرجع سابؽ، ص  ،الجزء الثاني ،د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية    
 .247رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة، مرجع سابؽ، ص    
     224، ص 1ابتو ألعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ، اليامش رقـ د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري ورق    
 .1951أبريؿ  19مشيرا سيادتو لحكـ مجمس الدولة الفرنسي بتاريخ    
 .1972لسنة  47الفقرة األولى مف قانوف مجمس الدولة المصري الحالي رقـ  24المادة     
 .377ص د. أنور أحمد رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ،     
     في ىذا الشأف عمى ما يمي: "يحدد أجؿ الطعف أماـ المحكمة  09-08رقـ  إ(،ـ،إ،)ؽمف  829تنص المادة     
 ( أشير، يسري مف تاريخ التبميغ الشخصي بنسخة مف القرار اإلداري الفردي، أو مف تاريخ نشر4اإلدارية بأربعة )   
 الدولة عمى أنو: "عندما يفصؿ مجمس 907ي نفس السياؽ تنص المادة القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي". وف   
 أعبله".  832إلى  829كدرجة أولى وأخيرة، تطبؽ األحكاـ المتعمقة باآلجاؿ المنصوص عمييا في المواد مف    
 المشار إليو. 09-08مف نفس القانوف رقـ  830أنظر المادة     
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، يطمب في غالبية األحواؿ مف الفرد المعتدى عمى حؽ مف حقوقو    بتطوره التاريخي
دارة المعتدية بقصد التعويض عما لحؽ بو مف ضرر جراء الشخصية أف يراجع اإل

، المتضمف إما    تصرفيا، مما يقتضي تحديد موقفيا مف خبلؿ ما يعرؼ بالقرار السابؽ
الموافقة عمى إصبلح وجبر الضرر الحاصؿ مف خبلؿ قبوؿ التعويض عنو، أو رفض 

في حيف  التعويض. ء اإلداري عف طريؽ دعوىذلؾ، وعندئذ يمكنو أف يطرؽ باب القضا
أف قاعدة القرار السابؽ المعروفة في القانوف الفرنسي والتي أخذ بيا المشرع الجزائري 

    وجو ال نظير لو في القانوف المصري.
يختص القضاء اإلداري في كؿ مف مصر والجزائر دوف  من حيث االختصاص: -2

قرارات اإلداريػػة، أما غيره بدعاوى اإللغاء، فميس لمقضاء العادي سمطة إلغػػاء ال
إال أنو توجد  ،   التعويػػض فاألصػػؿ فيػػو أف يكػػوف مف اختصاص القضاء اإلداري

    .حاالت يكوف االختصاص بالتعويض فييا لممحاكـ العادية
دور القاضي في دعوى اإللغاء ينحصر في التحقؽ مف  من حيث سمطة القاضي: -3

ا ما تأكد مف عدـ مشروعيتو، فإف الحكـ الوحيد الذي شرعيػػة القرار المطعػػوف فيو، فإذ

                                                           
 .353مرجع سابؽ، ص  ،ية عمى أعماؿ اإلدارة د. عبد اهلل طمبو، الرقابة القضائ     
    ، موضحا سيادتو: "أف التعود 201د. محمد الصغير بعمي، الوجيز في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ ص     
 وظيور بعض المبررات واألسس العممية والمنطقية والقانونية، دعت المشرع الفرنسي الحقا، وخاصة بموجب المادة   
 إلى النص عمى شرط القرار السابؽ لقبوؿ دعوى التعويض، وىو 1956يناير  11مف المرسـو المؤرخ  في األولى    
 مكرر مف قانوف اإلجراءات المدنية السابؽ". 169النص الذي تأثر بو المشرع الجزائري مف خبلؿ المادة    
 .58، ص 1970المعارؼ، مصر طبعة د. سعاد الشرقاوي، القضاء اإلداري"دعوى التعويض، دعوى اإللغاء"دار     
 .... 1:مف)ؽ، إ، ـ، إ ( عمى ما يمي: "تختص المحاكـ اإلدارية كذلؾ بالفصؿ في  الفقرة  801تنص المادة     
   ممؼ رقـ  2004يونيو 15قرار مجمس الدولة بتاريخ  أنظر في ىذا الشأن كذلك : ،دعوى القضاء الكامؿ...".   

 وما بعدىا حيث قضى"... وأنو عمبل بأحكاـ المادة  135ص  2004لسنة    العدد مجمة مجمس الدولة        
     ـ( فإف الطعوف بالبطبلف في القرارات الصادرة عف الواليات تكوف مف اختصاص الغرفة ،إ،( مف )ؽ1فقرة )    
   ض عف الضػػرر... وأف وأف الدعوى التي رفعيا المستأنؼ ترمى الى الحصػػوؿ عمى تعويػػ.الجيوية لمفصؿ فييا   
   قرار مجمس  وراجع أيضا: ..."األمػػر يتعمػػؽ بدعػػوى القضػػاء الكامؿ وىي مف اختصاص الغرفة اإلدارية المحمية  
   قرار .وما بعدىا 117ص2003سنة  3مجمة مجمس الدولة العدد 6005ممؼ رقـ 2002فبراير 15الدولة بتاريخ  
 وما بعدىا 146ص 2003سنة  3مجمة مجمس الدولة العدد 6390ممؼ رقـ 2003مارس 11مجمس الدولة بتاريخ   
 . د. أنور أحمد رسبلف، وسيط القضاء 63د. عمار بوضياؼ، دعوى اإللغاء، مرجع سابؽ، ص  راجع في ذلك:    
 .377اإلداري، مرجع سابؽ، ص    
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، أما في دعوى التعويض فإف    يستطيع أف يصدره ىو إلغاء القرار المطعوف فيو
القاضي يتمتع بسمطات واسعة، حيث تكوف لو سمطة تحديد المركز القانوني لممدعي 

 وتحديد قيمة التعويض المستحؽ لو.
اإللغاء حجية مطمقة، أي يحتج بو في مواجية إف لحكـ  من حيث حجية الحكم: -4

الكافة وليس فقط في مواجية طرفي الدعوى، بحيث يمغى القرار اإلداري محػػؿ الطعػػف 
، ويحؽ لكؿ صاحب مصمحة أف يتمسؾ بو ولو    والػذي ثبػت لممحكمػػة عدـ مشروعيتو

ف حجيتيا لـ يكف مف أطراؼ النزاع، وذلؾ عمى العكس مف دعوى التعويض حيث تكو 
    نسبية قاصرة عمى أطراؼ النزاع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
 .345سابؽ، ص الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة، مرجع  د. عبد اهلل طمبو،     
 .423، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص  د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل    
 .298د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري )والية القضاء اإلداري، دعوى اإللغاء( مرجع سابؽ، ص     
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 المبحث الثالث
 طبيعة األحكام الصادرة في دعوى اإللغاء

بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لدعوى اإللغاء واآلثار البالغة لؤلحكاـ الصادرة فييا 
تكوف عمى أف دعوى اإللغاء الصادرة بش    عمى نشاط االدارة وتصرفاتيا، فإف األحكاـ

ما الحكـ بإلغاء القرار اإلداري المطعوف فيو  نوعيف: إما الحكـ برفض قبوؿ الدعوى، وا 
بعد أف يتقرر قبوليا، ولكؿ منيما نطاؽ حجيتو الخاصة بو، وقبؿ أف نعالج نطاؽ 

وعميو سنقسـ ىذا  الحجية، ينبغي أف نتناوؿ بإيجاز حجية األحكاـ القضائية عموما.
 طالب عمى النحو التالي:المبحث إلى ثبلثة م

 حجية األحكاـ القضائية عموما. المطمب األول:
 حجية الحكـ الصادر برفض دعوى اإللغاء. المطمب الثاني:

 حجية الحكـ الصادر باإللغاءالمطمب الثالث: 
 المطمب األول

 .حجية األحكام القضائية عموماً 
حجية الشيء نود أف نشير في مستيؿ ىذا المطمب أف األحكاـ التي تحوز 

المقضي بو ىي األحكاـ القطعية، باعتبارىا أحكاما فاصمػػة فػػي موضػػوع النزاع بشكػػؿ 
قطعػػي تيػػدؼ إلى استقرار المراكز القانونية، أما األحكاـ غير القطعية مثؿ األحكاـ 

 التمييدية أو األحكاـ التحضيرية فإنيا ال تحوز ىذه الصفة.

                                                           
"الحكـ" بالنسبة لؤلحكاـ التي ينبغي أف نشير بادئ ذي بدء أنو في الجزائر جرى العمؿ عمى األخذ بمصطمح     

تصدر عف المحاكـ االبتدائية  دوف غيرىا، أما بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة عف المجالس القضائية، أو المحكمة العميا، 
باإلضافة إلى مجمس الدولة فيصطمح عمى تسميتيا بػ "القرارات" إلى جانب ذلؾ ىناؾ مصطمح األوامر وىو لفظ يطمؽ 

عجالية، وكذا األوامر عمى العرائض، فميما اختمفت ىذه التسميات إال إف مؤداىا واحد وىو "الحكـ" عمى األحكاـ االست
" عمى أحكاـ المحاكـ  Les jugementوالوضع في الجزائر يماثؿ ما ىو في فرنسا، حيث يطمؽ مصطمح "األحكاـ 

ا " محاكـ االستئناؼ، محكمة النقض، " عمى أحكاـ المحكمة العمي Les Arrêts –االبتدائية و مصطمح " القرارات 
" عمى األحكاـ االستعجالية، أما الوضع في مصر فإف ما Les ordonnances"مح األوامرطمص"و مجمس الدولة 

يصدر عف مختمؼ الجيات القضائية، بغض النظر عف درجتيا يصطمح عميو بػ "األحكاـ القضائية". األستاذ سميـ بف 
وكيفية مواجية امتناع اإلدارة عف تنفيذىا، دراسة مقارنة، دارالفكر والقانوف،  درة باإللغاءسيمى، األحكاـ اإلدارية الصا

 وما بعدىا. 15ص  2011المنصورة ،مصر، الطبعة األولى، سنة 
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ة لكي تؤدي الغرض المنوط بيا في فض المنازعات ينبغي فاألحكاـ القضائية بصفة عام
أف يتوفر ليا مف الميابة والجبلؿ ما يكفي الحتراـ ما قررتو، والنزوؿ عمى ما قضت بو 
دوف مناقشة أو جدؿ، وال يكفؿ لؤلحكاـ القضائية ذلؾ اال نظاـ حجية األمر المقضي، 

 إذف فما المقصود بو؟.
( أو حجية الشيء L’autorité de la chose jugéeيقصد بحجية األمر المقضي )

المحكوـ بو أف الحكـ القضائي يتمتع بنوع مف الحرمة بمقتضاىا تمتنع مناقشة ما حكـ 
بو في دعوى جديدة، وأف حجية األمر المقضي باعتبارىا أثرا مف آثار الحكـ تيدؼ في 

ا أحكػػاـ القضػػاء، فيي الواقع إلى ضماف استقرار الحقوؽ والمراكز القانونية التي أكدتي
بذلؾ تحقػػؽ اعتباريػف، أوليما وضع حد نيائػػي لمنزاع حتى ال يتكػػرر إلػػى مػػا ال نيايػػة 

    أمػاـ القضػػاء، وثانييما تفادي صدور أحكاـ متعارضة.
مبتغى حجية األمر المقضي ىو أف المحكمة قد استنفذت واليتيا بعد إصدارىا 

، ىذا مف    ليا الحؽ في الرجوع عما قضت بو أو أف تعدؿ فيو لمحكـ القطعػػي، وليس
ناحية شكؿ الدعوى، ومف ناحية موضوعيا فإف الحكـ الصادر يعتبر عنواف الحقيقة 
والعدالة، وأف حجية ىذا الحكـ تعتبر قرينة قانونية قاطعة ال تقبؿ إثبات عكس مدلوليا 

عمى أف "األحكاـ التي     ني المصريمف التقنيف المد 405وفي ىذا السياؽ تنص المادة 
 .حازت قوة األمر المقضي تكوف حجة بما فصمت فيو مف الحقوؽ

وال يجوز قبوؿ دليؿ ينقض ىذه القرينة " فالمشرع يفرض فرضا غير قابؿ إلثبات  
العكس أف الحكـ ىو عنواف الحقيقة، وأف الحقيقة القضائية قرينة عمى الحقيقة 

    الواقعية."

                                                           
 آثار حكـ اإللغاء، دراسة مقارنة في القانونيف الفرنسي والمصري،  ،د. عبد المنعـ عبد العظيـ جيرة أنظر في ذلك:    

       . إبراىيـ المنجى، إلغاء القرار اإلداري، منشأة المعارؼ، 2ص 1970رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، سنة     
 .463، ص 2004اإلسكندرية، الطبعة األولى سنة     
 .498د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
     مف قانػػوف  101والتي رددتيػػا المػػادة  1948لسنػػة  131لمصري رقـ مف القانوف المدني ا 405نص المادة     
     22عدد  1968مايو 30بتاريخ  ج. ر()بػ 1968لسنة  25اإلثبػػات في المواد المدنية والتجارية المصري رقـ    
 ،ـ( الجزائري.مف )ؽ 338مف )ؽ،ـ( الفرنسي وأيضا يقابميا نص المادة  1351ويقابميا أيضا نص المادة    
 ، 1962د. محمود حممي مصطفى، سرياف القرار اإلداري مف حيث الزماف، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، سنة     
 .395ص    
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بقوليا أف "األحكاـ التي     الجزائري )ؽ،ـ(مػف  338مدلػػوؿ نصت المػػادة وبيذا ال
حازت قوة الشيء المقضي بو تكوف حجة بما فصمت فيو مف الحقوؽ وال يجوز قبوؿ أي 

في اليميػػف  دليؿ ينقض ىذه القرينة..." حتى ولو كاف الدليؿ المستند عميػػو ضػػدىا يتمثػػؿ
وبالتالي ال يمكف قبوؿ     الحسف لمقضاء رر بضرورة السيرأو اإلقرار، وىذا الحؿ مب

إثبات عكس ذلؾ، وال يجوز عرض النزاع أماـ محكمة أخرى إال باستعماؿ الطرؽ 
أف يكوف الحكـ قضائيا وقطعيا، وأف     المقررة لمطعف في األحكاـ ويشترط لقياـ الحجية

 دوف أسبابو.    تكوف الحجية لمنطوقو
بيف ما     باه ىنا ىو التمييز الذي عني بو الفقو الفرنسي والمصريوما يسترعي االنت

، وىي تثبت لؤلحكاـ (L’autorité de la chose jugée)يسمى بحجية األمر المقضي
بمجرد صدورىا بغض النظر عف قابميتيا لمطعف عمييا بطرؽ الطعف العادية وغير 

وىي مرتبة  ( (Force de la chose jugéeالعادية، وبيف ما يسمى بقوة األمر المقضي 
يصؿ إلييا الحكـ إذا أصبح نيائيا أي غير قابؿ لمطعف عميو بطرؽ الطعف العادية سواء 

 قضاء المواعيد المقررة إلجرائيا.بسبب استنفاذ تمؾ الطرؽ أو بسبب ان
 المطمب الثاني

 حجية الحكم الصادر برفض دعوى اإللغاء
يس لو سوى حجية الشيء المقضي بو إف الحكـ الصادر برفض دعوى اإللغاء ل
    أي أف ليػػذا الحكػػـ حجيػػة نسبيػػة    في نطاؽ وحػػدة الخصػـو والموضوع والسبػػب.

                                                           
    13المؤرخ في  05 -07، معدؿ ومتمـ بالقانوف رقـ 1975سبتمبر  26بتاريخ  58-75الصادر باألمر رقـ     

 .2007مايو     
 .302، ص 2001بف شيخ آث ممويا، مبادئ اإلثبات في المنازعات اإلدارية، دار ىومة، سنة  األستاذ لحسيف    
 وما بعدىا. 698د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
    "... بقوليا  1995أبريؿ  30وبيذا الخصوص قضت الغرفة اإلدارية لدى المحكمة العميا في قرار ليا بتاريخ     
 حيث أف المبدأ المستقر عميو ىو أف يرد حكـ المحكمة المنطوؽ بو بالمعنى الحرفي لمحكـ في المنطوؽ، وأف ىذا    
   1المنطوؽ ىو الذي يعد في حد ذاتو ووحده الحكـ خاصة إزاء حجية الشيء المحكـو فيو..."، راجع القرار رقـ    

 .172، ص 1996ة ، سن1المجمة القضائية العدد            
 .17د. عبد المنعـ عبد العظيـ جيرة: آثار حكـ اإللغاء، مرجع سابؽ، ص  راجع:    
 . د. طعيمو الجرؼ، 396د. محمود حممي مصطفى، سرياف القرار اإلداري مف حيث الزماف، مرجع سابؽ، ص     
 .329رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة "قضاء اإللغاء" مرجع سابؽ، ص    
 .265. محمد الصغير بعمي ، الوجيز في المنازعات االدارية، مرجع سابؽ ص د    
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ويخضع لمقاعدة العامة لحجية األحكاـ التػػي تتطػمػػب توافػػر شروط ثبلثػػة مجتمعػة ىي: 
منيا جاز لمقاضي أف  ، وكمما اختؿ أي شرط   وحػػدة الخصػػوـ، والموضػػوع، والسبب

 يصدر حكما في دعوى سبؽ الفصؿ فييا.
كما يستطيع الطاعف الذي صدر في حقو حكـ برفض طمب اإللغاء أف يجدد دعواه ضد 
نفس القرار إذا تغيرت األسباب أو الظروؼ. كما يجوز لغير الطاعف أف يطعف في نفس 

وف صائبا بالنسبة إلى الطاعف القرار إذا كانت لديو أسباب جدية لذلؾ، الف القرار قد يك
 .   وخاطئا بالنسبة إلى غيره

وقد أوضحت المحكمة اإلدارية العميػػا فػػي مصػػر الحجيػػة النسبيػػة ألحكػػاـ رفض 
، وتطبيقا    في العديد مف أحكاميا -عمى النحو السابؽ  -اإللغػػاء، وشروط إعماليا 

إلغاء حكـ المحكمة التأديبية،  1976و ماي 01ليا: فقد قضت في حكميا الصادر بتاريخ 
الذي قررت فيو عدـ اختصاصيا بنظر دعوى اإللغاء الثانية المقدمة مف نفس الطاعف 
ضد نفس القرار، وذلؾ الف الحكـ الذي سبؽ وأف أصدرتو في الدعوى األولى ال يحوز 

    حجية تمنعيا مف نظر الدعوى الجديدة الختبلؼ السبب في كؿ منيما.
فبراير  18ال ليذه القاعدة فقد أصدر مجمس الدولة الجزائري قرار بتاريخ إعما و
أكد فيو ىذا المعنى بقولو "...حيث أنو وعمبل باجتياد قضائي مكرس مف طرؼ  2002

مجمس الدولة الفرنسي، وكذا مجمس الدولة الجزائري، فشروط وجود حجية الشيء 
نفس الموضوع، حيث أنو وما دامت المقضي فيو ىو وجود نفس األطراؼ ونفس النزاع و 

 ىذه الشروط غير متوفرة في ىذا النزاع، فبل توجد حجية الشيء المقضي فيو، وبالتالي

                                                           
  ، د. مصطفى كماؿ وصفى،أصوؿ 448الجمؿ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص  ىد. يحيانظر في ذلك:      
 ني بسيوني وما بعدىا. د. عبد الغ 538ص  1978إجراءات القضاء اإلداري، داراألمانة، القاىرة الطبعة الثانية،    
 .699عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص    
 .332د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة " قضاء اإللغاء" مرجع سابؽ، ص     
     ؽ، مجموعة  5، لسنة 1965فبراير  28بتاريخ  1337الحكـ الصادر في الطعف رقـ  أنظر األحكام التالية:    
   508، الحكـ الصادر في الطعف رقـ 874، ص 79ي قررتيا، السنة العاشرة، العدد الثاني مبدأ رقـ المبادئ الت   
 .1091، ص 154عاما، الجزء الثاني مبدأ رقـ  15ؽ مجموعة  19لسنة  1975أبريؿ  26بتاريخ    
 ما،الجزء الثاني مبدأ عا 15ؽ، مجموعة المبادئ التي قررتيا خبلؿ 19لسنة  796الحكـ الصادر في الطعف رقـ     
 .1087، ص 152رقـ    
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ينبغي رفض ىذا الدفع لكونو غير جدي، مما يتعيف إذف إلغاء القرار المستأنؼ الذي 
    قضى بسبؽ الفصؿ في شأف الدفع الثاني..."

 المطمب الثالث
 ر باإللغاءحجية الحكم الصاد

ترتيبًا عمى ما تقدـ ذكره، فإف األحكاـ القضائية تتمتع بحجية تقتصر عمى 
أطراؼ النزاع فقط، وال تمتد لتشمؿ الغير، أي أنيا تقؼ عند حدود النػػزاع الذي قػػاـ بيػػف 

 الخصـو أنفسيػػـ، وىي المعبر عنيا بالحجية النسبية.
ئية متعمقة بمنازعات ذات طابع ليست كؿ األحكاـ القضا -في المقابؿ -ولكف

شخصي، فيناؾ أحكاـ تتميز بالطابع الموضوعي أو العيني، كأحكاـ اإللغاء. وفي ىذه 
الحالة ىؿ تقتصر حجية ىذا النوع مف األحكاـ عمى أطراؼ النزاع أـ تتعدى لتشمؿ 

 الغير؟ ىذا ما سوؼ نحاوؿ اإلجابة عميو كالتالي:
ألحكاـ القضائية إلى الغير، وىي ما يعبر قد يرى المشرع امتداد حجية بعض ا

مثمما ىو الحاؿ ألحكاـ القضاء اإلداري  -L’autorité absolue-عنيا بالحجية المطمقة
الصادرة بإلغاء القرارات اإلدارية غير المشروعة، فيذا النوع لو حجية في مواجية الكافة، 

، ومف غير المعقوؿ    اء اآلخرسواء اتجاه األفراد جميعا أو اتجاه اإلدارة أو اتجاه القض
    أف يكوف قائما بالنسبة لبعض الناس، ومعدوما بالنسبة لبعضيـ اآلخر.

والعمػػة في ذلػػؾ ترجع إلى طبيعة دعوى اإللغاء مف حيث وصفيا بأنيا دعوى 
فيي تكتسػػب الحجيػػة في الغػػالب بنص صريح  -كما رأينػػا سابقػػا  -موضوعية أو عينية 

     اءنوف أو إجماع الفقو أو القضفي القا
حيث  -فيما نحف بصدده -اإلشارة  وتجدر 

 1972لسنة  47مف قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ 52قرر المشرع المصري في المادة 
عمى أف "تسري في شأف جميع األحكاـ القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكػػـو فيػػو، عمى 

 اء تكػػوف حجػػة عمى الكافة".أف األحكػػاـ الصػػادرة باإللغػػ

                                                           
 مشار إليو في مؤلؼ: األستاذ بف الشيخ ،غير منشور قراره  في القضية )ع.أ( ضد والية الجزائر ومف معيا، قرار    
 وما بعدىا. 221ص  2007آث ممويا، المنتقى في قضاء مجمس الدولة، الجزء الثالث، دار ىومة، الجزائر طبعة    
 .199ستاذ: أحمد محيو، المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ، ص األ    
 .463د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ اإلدارة مرجع سابؽ، ص     
 251ص  2010د. صبري محمد السنوسي،اإلجراءات أماـ القضاء اإلداري، دار النيضة العربية، الطبعة الثانية     
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وفي ىذا الشأف قضت المحكمة اإلدارية العميا في مصر عمى تأكيد ىذا المعنى 
بقوليا: "...أف األحكاـ الصادرة في دعوى اإللغاء تكوف حجة عمى الكافة وتمؾ نتيجة ال 
معدي عنيا، إدراكا لمطبيعة العينية لدعوى اإللغاء، ولكوف الدعوى مخاصمة لمقرار 

     اإلداري في ذاتو..."
أما في الجزائر واتساقا مع ىذا المعنى قضت الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى 
سابقا في قرار ليا بالقوؿ: "حيث أف القرارات الصادرة فصبل في طعوف مرفوعة مف أجؿ 

    تجاوز السمطة تكتسب الحجية المطمقة لمشيء المحكوـ فيو".
بحسػػب األحػػواؿ، فقػػد يكوف شامبل لجميع أجزاء إال أف مدى اإللغاء يختمؼ 

القرار اإلداري، وىذا ىو اإللغاء الكامؿ، وقد ينصب عمى جزء منو دوف باقيو وىو 
، وذلؾ إذا كانت عدـ المشروعية تشوب ىذا الجزء فقط ولـ يكف بيف     اإللغاء الجزئي

عزؿ موظؼ لكونيا تنص عمى ، كإلغاء فقرة يتضمنيا قرار    توأأجزائو ارتباط تمنع تجز 
، ومثؿ ىذه الفقرة يمكف فصميا عف القرار دوف أف تتأثر أجزاؤه    أف يكوف العزؿ رجعيا

القاضي اإلداري قد يرفض الدعوى إذا كاف المطموب في (األخرى، وبعكس ذلؾ فإف
    عرضيتيا الحكـ باإللغاء الجزئي وكانت ىناؾ استحالة في االستجابة ليذا الطمب(.

واستقرت عمييا أحكاـ القضاء، أف الحكـ     والقاعدة التي أجمع عمييا الفقو          
الصادر باإللغاء سواء أكاف ىذا اإللغاء كميا أو جزئيا يتمتع بحجية مطمقػػة ويحػػدث أثػػره 

                                                           
      ؽ، مجموعة األحكاـ الصادرة عف  45لسنة  831في الطعف رقـ  2001مارس  10ر بتاريخ الحكـ الصاد    
 .517، ص 2001حتى آخر مارس  2000أكتوبر  01المحكمة اإلدارية العميا الجزء األوؿ مف    
 ر(، المجمة )قضية. ع.ب. ضد وزير الداخمية و والى والية الجزائ 1985ديسمبر  21بتاريخ  43308القرار رقـ     
 .205، ص 1989لسنة  3القضائية العدد    
     المستشار حسف أبوزيد،الحكـ باإللغاء، حجيتو، آثاره، تنفيذه، مجمة مجمس الدولة المصرية،  أنظر بالتفصيل:    
  في الطعف رقـ 30/04/1964وما بعدىا. حكـ المحكمة اإلدارية العميا بتاريخ  157، ص 1952الثانية  السنة   

 .1242، ص 313، مبدأ رقـ 2عاما، الجزء 15ؽ مجموعة  7سنة        
 Gorbel (M,P),L’annulation Partielle des actes administratifs,A.J.D.A,1972,p138-  راجع في ذلك    
 .464مرجع سابؽ، ص  سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ اإلدارة د.     
 .701الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص د. عبد     
 أنظر من جانب الفقو الفرنسي عمى سبيل المثال:    

-Delaubadere(A),Traité de droit administratif,T   éme éd,L.G.D.J Paris 1980,p   ...)=( 
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وىذه الحجية تعتبر استثناء مف القاعدة العامة لؤلحكاـ القضائية ،    في مػػواجية الكافػػة
ويستثنى مف الحجية المطمقة  -كما رأينا مف قبؿ-تقتضي بأف لؤلحكاـ حجية نسبية التي

إذ أف اعتراض الغير يفترض  .   ألحكاـ اإللغاء اعتراض الغير الخارج عف الخصومة
، إال أف مجمس الدولة الفرنسي اعترؼ    أال يقبؿ أف حجية حكـ اإللغاء نسبية واألصؿ

و تجدر  ،    اـ  تقرر بعد ذلؾ في فرنسا تشريعي، ث   عدالةبو لمغير العتبارات تتعمؽ بال
ممف مس الحكـ الصادر مصالحو     اإلشارة إلى أف المشرع الجزائري سمح لمغير

االعتراض عمى ىذا الحكـ بطرؽ طعف الغير الخارج عف الخصومة، ومتى تقدـ الغير 
و، وذلؾ في حدود بطعنو كاف عمى القاضي بأف يعيد النظر في القرار المطعوف في

    النقاط التي أثارىا الخصـ الخارج عف الخصومة.
                                                                                                                                                                             

    داري ومجمس الدولة، مرجع سابؽ، د. مصطفى أبوزيد فيمي، القضاء اإل أنظر من جانب الفقو المصري:)=(...
 القضاء ،. د. سميماف محمد الطماوي602محمود محمد حافظ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص .، د    ص    
 وما بعدىا. 463ورقابتو ألعماؿ اإلدارة ، مرجع سابؽ، ص   اإلداري   
في الطعف رقـ  1965مايو 09العميا بتاريخ  حكـ المحكمة اإلدارية أنظرعمى سبيل المثال األحكام التالية:    

. حكـ محكمة القضاء اإلداري بتاريخ 1329ص 122مبدأ رقـ  2العدد  10س،مجموعة المبادئ التي قررتيا1375
 223ص  64 مبدأ رقـ 24ؽ مجموعة المبادئ التي قررتيا س 11لسنة  1158في القضية رقـ  1970فبراير  12
 . د. محمد الصغير بعمي، الوجيز 563ب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص د. ماجد راغ أنظر في ذلك:    

 .266في المنازعات اإلدارية، مرجع سابؽ، ص     
 .   Vedel (G), Droit administratif. P.U.F.Paris,    ,p -                           أنظر بالتفصيل :    
 محمود محمد  .وما بعدىا. د 531اري ومجمس الدولة، مرجع سابؽ، ص القضاء اإلد ،د. مصطفى أبوزيد فيمي   
 .607حافظ : القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص    
            - C.E.Le 29 novembre1912,Boussuge, Rec,1128, concl,Blum, Recours pour excès de 

pouvoir Tierce opposition.G.A.J.A. M. Long et autres. Op.cit.p 149 et s« ...Depuis, l’arrêt 
Boussuge, La tierce apposition est donc. Une voie de recours absolument générale .Ouverte 
contre les décisions du conseil d’état, des lors que sont remplies deux conditions 1- elle doit 
émaner d’une partie qui n’a été ni mise en cause ni représentée dans l’instance.  -2 elle doit 
être dirigée contre une décision contentieuse qui préjudicie aux droits du tiers opposant…». 

                                        Article (79)  ordonnance N° 45 - 1708 du 31 juillet 1945-           
"  960في اعتراض الغير الخارج عف الخصومة، حيث تنص المادة  09-08:)ؽ،إ، ـ،إ( رقـأنظر في ىذا الشأن    

ييدؼ اعتراض الغير الخارج عف الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكـ أو القرار الذي فصؿ في أصؿ النزاع. 
"تطبؽ األحكاـ المتعمقة باعتراض الغير 961ويفصؿ في القضية مف جديد مف حيث الوقائع والقانوف." وتنص المادة 

 مف ىذا القانوف أماـ الجيات القضائية اإلدارية".    إلى 381الخارج عف الخصومة المنصوص عمييا في المواد مف
د. حسػػف السػيد بسيوني، دور القضػػاء الجزائري في المنازعات اإلدارية، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ جامعة     

 .421دوف ذكر تاريخ، ص  القاىرة،
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وقد أوضحت الغرفة اإلدارية لدى المجمس األعمى ىذا االتجاه بقوليا: "...أف المادة 
عمى أنو يحؽ لكؿ شخص لـ يدع ولـ يمثؿ في الدعوى أف يطعف  )ؽ،إ،ـ(مف  286/3

ار الناطؽ بالبطبلف الذي تصدره بطريؽ اعتراض الغير الخارج عف الخصومة في القر 
ف ىذا الطريؽ مف طرؽ الطعف، مفتوحة لؤلشخاص الذيف لـ يستدعوا ولـ يمثموا  ... وا 

    في الدعوى فقط والذيف يحتجوف بحؽ أضربو القرار المطعوف فيو..."
زاء عدـ وجود تشريع ينص عميو في قوانيف مجمس الدولة     وبالنسبة لمصر وا 

 المجمس في قضائيا بشأنو كاآلتي: ارضت محاكـ ىذاالمتعاقبة، فقد تع
اعتراض جرى قضاء ىذه المحكمة عمى عدـ قبوؿ  :موقؼ محكمة القضاء اإلداري -

 .    الغير الخارج عف الخصومة عمى الحكـ الصادر باإللغاء
قبمت ىذه المحكمة في بادئ األمر اعتراض الغير  العميا: ةموقؼ المحكمة اإلداري -

 (23)الشأف( الواردة في المادتيف  يالخصومة عمى أساس تفسيرىا لعبارة )ذو  الخارج عف
بأنيا تتعدى أطراؼ  1972لسنة  47مف قانوف مجمس الدولة الحالي رقـ ( 24)و

ثـ عدلت مف قبولو ووافقت محكمة القضاء اإلداري عمى     الخصومة إلى ىؤالء الغير.
وىكذا     سمكيا الذي سمكتو في بادئ األمر.،إال أنيا ما لبثت أف عادت إلى م   مسمكيا

ال يزاؿ التعارض قائما بيػػف موقػػؼ المحكمتػػيف بشػاف اعتراض الغيػػر الخػػارج عف 
الخصومة وبعد أف تطرقنا لطبيعة دعوى اإللغاء نستعرض في الفصؿ الثاني لشروط 

 قبوؿ دعوى اإللغاء أماـ القضاء.
 

                                                           
 وما بعدىا. 223، ص 1989سنة    المجمة القضائية العدد 1984يونيو  09بتاريخ  35467قراره رقـ     
 ؽ  4لسنة  463في القضية رقـ  1950مايو  30الحكـ الصادر بجمسة  :أنظر األحكام التالية عمى سبيل المثال    
       ؽ  6سنة  645في القضية رقـ  1952مايو 20لصادرفي . الحكـ ا845ص  4مجموعة مجمس الدولة. س  
 في القضية  1959يناير  29. الحكـ الصادر بتاريخ 1039، ص 397قاعدة رقـ  6مجموعة مجمس الدولة. س   
 .168ص     ، مبدأ رقـ 12،13ؽ، مجموعة السنتيف 11. سنة449رقـ   
      15ؽ مجموعة  15سنة  474في القضية رقـ 1973يونيو 02الحكـ الصادر بتاريخ  راجع األحكام التالية:    
  28سنة 931في القضية رقـ  1977ابريؿ 06الحكـ الصادر بتاريخ  -1347ص 347، مبدأ رقـ 2الجزء  عاما،  

 .1348، ص375ؽ، مدأ رقـ    
 1351ص377 مبدأ رقـ 2،الجزء15ؽ،مجموعة 18سنة185في الطعف رقـ 1979يوليو 01الحكـ الصادر بتاريخ    
 عامػػا، 15ؽ مجموعػػة  22ؽ و 20سنة  284و 62في الطعنيف رقمي 1980فبراير  23الحكـ الصادر بتاريخ     
 .1349، ص 376الجزء الثاني، مبدأ رقـ    
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 الفصل الثاني
 لغاءشروط قبول دعوى اإل 

، تمؾ الشروط الواجب توافرىا ألف تنظػػر    يقصد بشروط قبوؿ دعوى اإللغاء
أمػػاـ القضػػاء، أي قبوليا ألف تفحص مف حيث الموضوع، بحيث إذا تخمؼ واحدا أو 

،    أكثر مف ىذه الشروط أصبحت الدعوى المرفوعة غير صالحة لمنظر في موضوعيا
وليذا   .ختصاص القاضي المعنى بنظرىااي حتى ولو كاف ىذا الموضوع مما يدخؿ ف

 في اآلتي:    توصؼ ىذه الشروط بأنيا الشروط الشكمية لدعوى اإللغاء، وتتمثؿ

                                                           
 الفرنسي تتناوؿ أمور أربعة ىي: االداري شروط القبوؿ وفقا لما جرى عميو القضاء    

 L’intérêt du requérant مصمحة رافع الدعوى   - ب L’acte attaqué القرار المطموب إلغاؤه -أ 
 L’absence de recours أوالمقابؿ((انعداـ طريؽ الطعف الموازي-دLes formes et délais األشكاؿ والمواعيد-جـ 

parallèle :141د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ اإلدارة مرجع سابؽ ص  أنظر 
لى ىذا المعنى      بقوليا "أف  1962مارس  25شارة المحكمة اإلدارية العميا المصرية في حكميا الصادر بتاريخ أوا 

لدعوى اإللغاء، طبقا لما جرى عميو القضاء اإلداري، شروط البد مف توافرىا حتى تكوف ىذه الدعوى مقبولة أماـ 
ع المخالفة المدعاة، إذ ال يمكنو بحث الموضوع إال القضاء، وعميو أف يتصدى ليا بالفحص قبؿ أف يتصدى لموضو 

ذا لـ تتوفر تحتـ عميو الحكـ بعدـ قبوليا دوف التغمغؿ في الموضوع".      بعد أف يتأكد مف توافر ىذه الشروط، وا 
 .1012ؽ مجموعة أبو شادي، ص  6لسنة  10006في الطعف رقـ  1962مارس  25حكميا بتاريخ  أنظر
إ،ـ،إ( فقد جعؿ المشرع الجزائري شرط التظمـ االداري المسبؽ مجرد ،المتضمف )ؽ 09-08قـ بصدور القانوف ر     

مف  1فقرة 830اجراء جوازي أي اختياري سواء أماـ المحكمة االدارية أو مجمس الدولة وىو ما نصت عميو المادة 
ية االدارية مصدرة القرار في اآلجاؿ )ؽ.إ.ـ.إ( بقوليا: " يجوز لمشخص المعني بالقرار االداري، تقديـ تظمـ الى الج

المنصوص عميو..." و عميو أنو أيا كانت الصيغ و العبارات الواردة في النصوص القانونية ، سالفة الذكر ، عف 
التظمـ االداري فتكاد تتفؽ كميا عمى أف التظمـ االداري الوجوبي شرط مف شروط قبوؿ دعوى االلغاء، و اذا تخمؼ 

يو الحكـ بعدـ قبوؿ الدعوى لعدـ اكتماؿ أحد شروط قبوليا ، عمى أف يقتصر ىذا الحكـ عمى ىذا الشرط ترتب عم
التظمـ االداري الوجوبي، أما التظمـ االختياري، فاف أثره يرتبط بانقطاع الميعاد، و ال يؤثر في شروط قبوؿ الدعوى 

اختياريًا أثرًا معينًا، غير أف ذلؾ األثر يرتبط  ماداـ اختياريًا. وعمى ذلؾ فاف لنوعي التظمـ االداري، وجوبيا كاف أـ
بنوع التظمـ نفسو، و يختمؼ مف نوع الى آخر، فيو في حالة التظمـ االداري الوجوبي يرتبط بشروط قبوؿ الدعوى، 
و بينما في حالة التظمـ االداري االختياري، يرتبط أثره في مواعيد الطعف باإللغاء، في حالة لجوء صاحب الشأف اليو 
انظر سموكو طريؽ التظمـ. أما في حالة عدـ اختيار صاحب الشأف طريؽ التظمـ فينعدـ أثره، بؿ و ال يمتفت اليو. 

حوؿ أوجو االتفاؽ و االختبلؼ بيف شرط التظمـ االداري الوجوبي في الببلد العربية و القرار السابؽ في  بالتفصيل:
ألولى ا ازعات القانوف االداري، مكتبة القاىرة الجديدة الطبعةفرنسا. د. طعيمو الجرؼ، شروط قبوؿ الدعوى في من

. د. 191مرجع سابؽ ص  قضاء االلغاء ،رةوما بعدىا و مؤلفو رقابة القضاء ألعماؿ االدا 257ص  1956سنة 
رؼ منشأة المعا 2005اجراءات المنازعات االدارية في دعوى الغاء القرارات االدارية، طبعة سنة  ،سامي جماؿ الديف
 .66باإلسكندرية ص 
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 ويتعمؽ بالقرار المطعوف فيو. الشرط األول:      
 ويتعمؽ بمصمحة رافع الدعوى. الشرط الثاني:     

 ويتعمؽ بميعاد رفع الدعوى. الشرط الثالث: 
    ويتعمؽ بانعداـ طريؽ الطعف الموازي. ع:الشرط الراب 

 :ه الشروط في مبحث مستقؿ كما يميوعميو سنتناوؿ كؿ شرط مف ىذ
 المبحث األول

 القرار اإلداري المطعون فيو
سبؽ أف أشرنا إلى أف دعوى اإللغاء توجو إلى القرارات اإلدارية التنفيذية، ومف ثـ 

ف صادر عف جية إدارية، وبالتالي تستبعد فإنو يمـز أف تكوف تمؾ القرارات محؿ الطع
ومما ال شؾ فيو أف القرار الصادر  القرارات الصادرة مف السمطتيف التشريعية والقضائية.

وعمى ذلؾ فإننا نقسـ ىذا المبحث إلى  مف الجية اإلدارية البد أف يكوف نيائيا ومؤثرا.
 فيو قرارا إداريا. أف يكوف القرار المطعوف المطمب األول:   المطالب التالية:

    صدور القرار مف قبؿ جية أو سمطة إدارية. المطمب الثاني:     
                                                           

الذي  )ؽ،إ،ـ،إ(المتضمف 09-08عف نظرية الدعوى الموازية في أحكاـ القانوف رقـ المشرع الجزائريفقد تخمى     
السابؽ، وبذلؾ يكوف االستغناء عف ىذا الشرط لقبوؿ دعوى  )ؽ،إ،ـ(مف 276جاء خاليا مف أية مادة تشبو المادة 
المنازعات اإلدارية في ظؿ القانوف ،سعيد بوعمي تحت إشراؼ مولود ديدافأنظر.اتواإللغاء بمثابة شيادة رسمية عف وف

فإنو لـ يذكر ىذا الشرط ضمف شروط قبوؿ  المشرع المصريأما .164ص 2014داربمقيس لمنشر طبعة ،الجزائري
 432مرجع سابؽ ص ،القضاء اإلداري،عبد الغني بسيوني عبد اهلل.دعوى اإللغاء في قوانيف مجمس الدولة المتعاقبة د

و ما  10مرجع سابؽ ص  د. محمود حممي مصطفى، سرياف القرار االداري مف حيث الزماف راجع في ذلك:    
بقولو " يرى البعض أف كؿ جية ادارية ليا اختصاص اصدار القرارات  "مدلوؿ اصطبلح جية االدارة "بعدىا. مبيناً 

   أي يعتبر سمطة ادارية كؿ عضو اداري لو اختصاص اصدار القراراتاالدارية تعتبر سمطة ادارية " و تبعًا ليذا الر 
            ، و يقابؿ ىذا الرأي رأي آخر مقتضاه أف "سواء أكاف العضو وزيرا أو محافظا أو رئيسًا اداريًا ألحد االقساـ "االدارية 

المصمحة،  ذاتي في المرفؽ أو فيالسمطة االدارية اصطبلح يطمؽ عمى كؿ ىيئة أو مجموعة مف الموظفيف ليا كياف 
            يعترؼ لو ولولـ تكف مختصة بإصدار قرارات ادارية أما االختصاص بإصدار قرارات ادارية، فيو لكؿ عضو

ال. والواقع أف لفظ سمطة ال يعبر اال عف مف  القانوف بيذا االختصاص، سواء أكاف ليذا العضو كياف ذاتي مستقؿ أو
القرارات االدارية، الذي ىو ابرز مظير تتجسد فيو سمطات االدارة، ومف ناحية أخرى  مطة اصداريممؾ السمطة، أي س

 فاف لفظ سمطة يعبرعف ادارة ليا كياف ذاتي مستقؿ، لذلؾ يجب العتبار العضو االداري توافرالعنصريف معًا:
الى مجموعة مف الفقياء في ىذا  مشيراً  وحدة عضوية مستقمة. -2االختصاص القانوني بإصدار قرارات ادارية.  -1

               .Maurice(H),Précis de droit administratif et de droit Public,    ,p -التوضيح:
- Auby (J.M , L’inexistence des actes administratifs,     p.  -M,StssinoPolous(M)traité des 
actes administratifs,    ,p  -Delaubadére(A),traité élémentaire de droit administratif p  … =                
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 أف يكوف القرار نيائيا ومؤثرا. المطمب الثالث:
 المطمب األول

 أن يكون القرار المطعون فيو قرارا إداريا
تقتضي عممية تحديد القرار اإلداري، وتمييزه عف غيره مف أعماؿ الدولة، باعتباره 

ىـ أعماؿ السمطة التنفيذية ومحؿ الطعف باإللغاء، أوال اإلشارة إلى تعريفو وشكمو، وثانيا أ
ال تدخؿ تحت وصؼ القرار نشير إلى األعماؿ التي ال يجوز الطعف فييا باإللغاء والتي 

 وعميو سنتناوؿ ىذا المطمب في فرعيف عمى النحو التالي:. اإلداري
 اإلداري المطعوف فيو.تعريؼ وشكؿ القرار  الفرع األول:
 األعماؿ التي ال يجوز الطعف فييا باإللغاء. الفرع الثاني:

 الفرع األول
 تعريف وشكل القرار اإلداري المطعون فيو

مع القرار اإلداري فإذا انتفى القرار اإلداري  وعدماً  تدور دعوى اإللغاء وجوداً 
اإلداري إلى بحث  قاضيأضحت دعوى اإللغاء غير مقبولة شكبل دوف أف يتطرؽ ال

اإلداري مف  (1)وليذا فإف نقطة البداية ىو تحديد المعنى الدقيؽ لمقرار، شروط أخرى
 جية، ثـ نبيف شكؿ ىذا القرار الذي يمثؿ محؿ الدعوى وموضوعيا مف جية أخرى.

استقر القضاء اإلداري المصري، وسايره في ذلؾ كثير مف : تعريف القرار اإلداري -أوال
إفصاح اإلدارة عف إرادتيا الممزمة  :"وف العاـ، عمى تعريؼ القرار اإلداري بأنوفقياء القان

بماليا مف سمطة بمقتضى القوانيف والموائح وذلؾ بقصد إحداث مركز قانوني معيف متى 
، وىذا التعريؼ ىو    كاف ممكنا وجائزا قانونيا، وكاف الباعث عميو ابتغاء مصمحة عامة

                                                                                                                                                                             

                   292ص مرجع سابؽ مبادئ القانوف االداري المصري و المقارف ،د. سميماف محمد الطماوي)=(...
في لغة القانوف  Acteالقرار في المغة العربية ىو ما قر عميو الرأي في الحكـ في مسألة، تقرر وثبت، أما كممة  (1)

دليؿ كتابي،  Acteوقد تعني أيضا كممة   Negotimفإنيا قد تعني عممية قانونية والتي تأخذ في البلتينية اصطبلح 
 ،د. محمود حممي :.، راجع في ذلؾInstrumentumمعد إلثبات شيئا ما والتي تترادؼ في البلتينية مع اصطبلح 

،  عمـ الديف بعنواف تطور فكرة القرار اإلداري، مجمة العمـو اإلدارية العدد  سماعيؿومقالػػة د. محمد إ، القرار اإلداري
 .138، ص 1968السنة العاشرة، أغسطس 

مشيرا لحكـ محكمة  .159ص 1993،د. محمود محمد حافظ، القرار اإلداري "دراسة مقارنة"، دار النيضة العربية    
" والحكـ الصادر في ؽ 1س 38القضية رقـ  "222، ص 2وعة سمجم 1948يناير 07القضاء اإلداري الصادر في

دار "دعوى اإللغاء، دعوى التعويض "، القضاء اإلداريهرأفت فود. د.671، ص4مجموعة س 1950مايو 02
 )=( ...تعرؼ موضحا أف لمقضاء اإلداري في مصرالعديد مف األحكاـ القضائية التي178ص 1997النيضة العربية
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،    وفي ذات السياؽ تعددت تعريفات القػرار اإلداري في الفقو .   الشائع أو ما يماثمو
المشار إليو منذ  -ويكاد الفقو المصري يجمػع عمى التعريؼ الذي قدمتو أحكاـ المحاكـ 

                                                                                                                                                                             

حيث  1994اوت  04ري ومف األحكاـ الحديثة نسبيا حكـ محكمة القضاء اإلداري الصادر بتاريخ القرار اإلدا)=(...
... ومف حيث أنػػو مف "أكدت فيو المحكمة أنو لـ يطرأ تعديػػؿ أو تغيير عمى تعريؼ القرار اإلداري وذلؾ بقوليا

زمة بماليا مف سمطة بمقتضى القوانيف والموائح و المستقػػرعميػػو أف القرار اإلداري ىو إفصػػاح اإلدارة عف إرادتيا المم
 ذلؾ بقصد إحداث مركز قانوني معيف متى كاف ذلؾ ممكنا وجائزا قانونا وكاف الباعث عميو ابتغاء مصمحة عامة..."

أما القضاء اإلداري الجزائري فقد أتخذ موقفا مغايرا لما دأب عميو القضاء اإلداري الفرنسي والمصري، فكؿ     
اسات واألبحاث التي تمت في ىذا اإلطار أكدت عدـ توصؿ قضائنا اإلداري إلى تعريؼ كامؿ وشامؿ لمقرار الدر 

اإلداري بجميع خصائصو وىذا ما أشار إليو الباحث الطيب بوضياؼ بقولو: " ال يوجد حكـ مف الغرفة اإلدارية 
نمػػػا يبػػدو أف القضػػاء الجزائػػري مسايرا لكؿ مف التعريػػؼ  التابعة لممجمس األعمى يقضػػػي بتعريػػؼ القرار اإلداري، وا 

المصػػري والػػفرنسػػي، حتى األبحاث والدراسات التي تمت في نطاؽ كمية الحقوؽ في جامعة الجزائر لـ تتجاوز 
التعريؼ المستقر عميو القضاء ، انظر الطيب بوضياؼ ، القرار االداري و شروط قبوؿ دعوى االلغاء، رسالة 

. غير أنو في إطار بحثنا 34، ص 1976ستير ، مقدمة لكمية الحقوؽ لجامعة الجزائر غير منشور الجزائر سنة ماج
ىذا، وفي ظؿ عممية االستقراء المستمرة الجتياد القضاء اإلداري الجزائري والسيما قضاء مجمس الدولة، قد حصمنا 

الصادر عف الغرفة الرابعة ممؼ  2002يوليو  15عمى تعريؼ لمقرار اإلداري مف خبلؿ القرار القضائي بتاريخ 
فجاء تعريؼ القرار اإلداري بما يمي: "ما  )في قضية )بولخنيف الطاىر ضد والي والية قسنطينة ومف معيا 5038

سمي بالقرار اإلداري في الفقو واالجتياد القضائي أنو يقصد بو إفصاح اإلدارة عف إرادتيا المنفردة بقصد إحداث أثر 
ي " وبذلؾ يعتبر ىذا االجتياد استجابة حقيقة لمنقائص المطروحة عمى مستوى الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا قانون

في إيجاد تعريؼ كامؿ يستوفي جميع خصائص القرار اإلداري، وتأسيسا عمى ىذه المبلحظات نستخمص بأف 
صر يؤكد بعضيا بعض فعممية تحقيؽ القرار التعريؼ المطروح مف قبؿ القضاء اإلداري الجزائري يتشكؿ مف عدة عنا

 / القرار اإلداري تصرؼ قانوني صادر بإرادة اإلدارة المنفردة.1اإلداري تقتضي اشتراؾ العناصر التالية:    
 القرار اإلداري محدث ألثار قانونية.     / القرار اإلداري صادر مف سمطة إدارية مختصة2 

القرار اإلداري بأنو: " كؿ إعبلف لئلدارة  Hauriouيعرؼ ىوريو  ل المثال:أنظر من ىذه التعريفات عمى سبي    
بقصد إحداث أثر قانوني إزاء األفراد يصدر مف سمطة إدارية في صورة تنفيذية أو في صورة تؤدي إلى التنفيذ 

 Toute déclaration de volonté en vue de produire un effet de droit vis- à- vis des -.      المباشر" 
administres émise par une autorité administrative »  Maurice (H), Précis de droit administratif et 

     de droit public 1927,p     سرياف القرار اإلداري ،المشار إليو في مؤلؼ الدكتور محمود حممي مصطفى
" بأنو )عمؿ قانوني يصدر عف ىيئة ادارية Walineلفقيو ". وعرفو ا2وما بعدىا اليامش رقـ  10مرجع سابؽ، ص 

و لسمطات ممنوحة مف أأو ىيئة خاصة ليا امتيازات السمطة العامة ويكوف موضوعو إداريا ويصدر تنفيذا لمقوانيف 
  .Waline (Marcel) , Droit administratif ,op.cit p434 -                      أنظر في ذلك:  الدستور(

إفصاح اإلدارة عف إرادتيا الممزمة بماليا مف سمطة بمقتضى القوانيف والموائح وذلؾ  عرفو د. محمود حافظ بأنو: " كما
بقصد إحداث مركز قانوني معيف متى كاف ممكنا وجائزا قانونا وكاف الباعث عميو ابتغاء مصمحة عامة، أنظر مؤلفو، 

 يفات الفقو المصري بذات األلفاظ عمى سبيؿ المثاؿ:مف تعر  أنظر. 159القرار اإلداري ، مرجع سابؽ، ص 
. د. سميماف محمد 159ص  1985القانوف اإلداري، الطبعة الخامسة، دار النيضة العربية  ،د. طعيمو الجرؼ 

 .532، ص 1988الوجيز في القانوف اإلداري، دار الفكر العربي طبعة سنة  الطماوي،
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ومع ذلؾ وجيت إليو بعض االنتقادات المحددة مف جانب بعض الفقو تمحورت  -قميؿ 
ؼ ال يتسـ بالدقة في التعبيػػػػر، إذ تمؾ االنتقادات أو المبلحظات في أف ىذا التعري

يتحػػػػدث عف إفصػػاح اإلدارة ومعنػػى اإلفصػاح ال ينطبؽ إال عمى القرارات التي تصدرىا 
اإلدارة صراحة، في حيف أنو لـ يتضمف القرارات الضمنية التي تحوز عمى نفس القيمة 

ية ، ومف جية أخرى والمكانة التي تحوز عمييا القرارات اإلدارية الصريحة ىذا مف ج
اىتـ التعريؼ بسرد شروط صحة القرار اإلداري، في حيف لـ ييتـ بإبراز خصائص 
القرار اإلداري المميزة لو عف العمؿ المادي، وأخيرا جعؿ التعريؼ آثار القرار تنصرؼ 
فقط إلى إحداث مراكز قانونية معينة، بينما ال تقتصر حقيقة آثار القرارات اإلدارية عمى 

نما الى تعديؿ في تمؾ المراكز في بعض األحياف، أو إلغائيا في إنشا ء مراكز قانونية، وا 
    األحياف األخرى.

لتعريؼ القرار اإلداري، فإف  -كما بينا سمفا  -ومع التسميـ بأىمية ووجاىة االنتقادات 
في الجزائر ومصر يحدد معنى القرار اإلداري الذي يكوف موضوع الطعف     الفقو
غاء بأنو "عمؿ قانوني نيائي يصدر مف سمطة إدارية وطنية بإرادتيا المنفردة وتترتب باإلل

 عميو أثار قانونية معينة.
أف الشروط البلـز توافرىا في القرار اإلداري  -السالؼ الذكر  -وواضح مف التعريؼ 

أنو  تتمثؿ في أف يكوف القرار اإلداري عمؿ قانوني وليس مف قبيؿ األعماؿ المادية، كما

                                                           
.  د. نبيمة عبد الحميـ كامؿ، الدعاوى 437ضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، الق    

، 1997اإلدارية والدستورية" دعوى اإللغاء، دعوى التعويض، الدعوى الدستورية"، دار النيضة العربية، طبعة سنة 
س أف ىذا التعريؼ وما بعدىا. ويستند بعض الفقو في بناء انتقاده لمتعريؼ القضائي لمقرار اإلداري عمى أسا 18ص 

نما تعدى ذلؾ إلى بياف شروط صحتو، أو مشروعيتو، في حيف أف  لـ يقتصر عمى تحديد المقصود بالقرار اإلداري، وا 
األساسية  ىذه الشروط يجب أف تخرج عف ماىية القرار في ذاتو، حيث ينعقد القرار ويكتمؿ وجوده باكتماؿ أركانو

ي مف عيوب، تجعمو قاببل لئللغاء، فقبوؿ الطعف باإللغاء يفترض وجود قرار بغض النظر عما قد يشوب القرار اإلدار 
د. سامي جماؿ الديف، الدعاوى اإلدارية  لممزيد راجع:إداري، وال يشترط لقبولو أف يتعمؽ األمر بقرار صحيح". 

 .44، ص 1991واإلجراءات أماـ القضاء اإلداري، دعاوى اإللغاء منشأة المعارؼ اإلسكندرية، طبعة سنة 
، ديواف 2006األستاذ خموفي رشيد، قانوف المنازعات اإلدارية، شروط قبوؿ الدعوى اإلدارية، الطبعة الثانية     

أف غالبية الفقو الفرنسي يعرؼ القرار اإلداري بأنو: "عمؿ قانوني صادر عف  مؤكدا. 58المطبوعات الجامعية، ص 
أيضا:  وراجع المنفردة، يؤثر عمى حقوقو أو واجبات الغير دوف موافقتيـالسمطة اإلدارية" أو شخص يمارسيا" بإرادتيا 

ود. نبيمة عبد الحميـ كامؿ،الدعاوى اإلدارية  437القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص  عبد الغني بسيوني عبد اهلل، د.
 .18والدستورية، مرجع سابؽ، ص 
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عمؿ نيائي، ولـ يكف مف األعماؿ التحضيرية أو اإلجراءات التنفيذية، وأنو صادر مف 
جانب اإلدارة، باعتبارىا سمطة إدارية وبإرادتيا المنفردة، دوف أف تشترؾ أية إرادة أخرى 
معيػا في إصداره، كما ىو الحاؿ في حالة العقود اإلدارية، وأخيرا يجب أف يرتب القرار 

 ونية معينة، قد تكوف إنشاء لمراكز قانونية، أو تعديميا أو إلغائيا.أثارا قان
عمى ضوء ما تقدـ مف تعريؼ لمقرار اإلداري الذي يمثؿ : شكل القرار اإلداري -ثانيا

موضوع الطعف باإللغاء أماـ القضاء اإلداري، واتساقا مع ىذا المدلوؿ، فإذا اكتممت 
ار المقصود منيا ظيورىا في قالب معيف وىذا إرادة اإلدارة فإنو يتعيف لترتيب اآلث

الظيور يتخذ مظاىر متعددة سواء مف الناحية الموضوعية ويستوي في ىذا المجاؿ أف 
إضافة إلى الناحية الشكمية البحتة فقد يصدر القرار في ،    يكوف القرار فرديا أو تنظيميا

    .وياصورة صريحة أو ضمنية، كما أنو قد يكوف قرارا مكتوبا أو شف
فالقرارات اإلدارية تكوف عادة صريحة، أي أف اإلدارة تفصح عنيػػا بوضػوح، فالقرار 

،    الػػذي تصدره اإلدارة بالمنح أو بالمنع باالستجابة لطمب المواطف أو رفض طمبو
فاإلدارة تكوف إذف إزاء ىذا القرار قد اتخذت حياؿ طمب المواطف موقفا إيجابيا كشفت 

 بكؿ صراحة ووضوح. فيو عف موقفيا
وقد تكػػوف القرارات ضمنيػػة بمعنى أنيػػا توجػػد دوف إفصاح واضػػح مف جػػانب   

اإلدارة في مواجية مسألة معينة، ويستدؿ عمى وجود ىذه القرارات الضمنية إما مف فعؿ 
، أو امتناعيا عف إعبلف    إيجابي يصدر عف السمطة اإلدارية المختصة، أو سكوتيا

 بصدد ىذه المسألة. إرادتيا
فضبل عف ذلؾ، تكوف معظـ القرارات اإلدارية مكتوبة في صيغة معينة تشمؿ 

عف الجية اإلدارية الصادرة عنيا وتاريػػخ صػػدور القرار ومضمونػػو، وقد     بيانات محددة

                                                           
 .588د. فؤاد العطار، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص      
 .439د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
 .316د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري" والية القضاء اإلداري، دعوى اإللغاء"، مرجع سابؽ، ص     
 يث أف الصمت الذي بقوليا "...ح 1983يناير 08وفي ىذا الشأف قضت الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى بتاريخ     
 التزمت بو السمطات البمدية تجاه الطمب المقدـ إلييا يعد بمثابة رد ضمني باإليجاب أو بعبارة أخرى يعد قرارضمنيا   
         حيث أف الرخصة الضمنية المستخمصة مف صمت اإلدارة تنتج نفس اآلثار التي تنتجيا الرخصة . بالقبوؿ  
 .206، ص 04، العدد 1989، المجمة القضائية لسنة 73532رقـ الصريحة..." أنظر القرار   
 .77، ص 2005د. محمد الصغير بعمي، القرارات اإلدارية، دار العمـو لمنشر والتوزيع، طبعة سنة     
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يذكر القانػػوف أو البلئحة التي يستند إلييا القرار، ولكف القرار يتخذ الشكؿ الشفوي في 
واألصؿ العاـ أنو ال يشترط لقبوؿ الطعف ضد القرارات اإلدارية أف  ،دوره أحياناص

يصدر في صيغة معينة أو بشكؿ معيف بؿ ىي مفتوحة ضد جميػػع القرارات اإلدارية 
بغػػض النظػػػر عف الشكػػؿ الذي اتخذتو، أي سواء كانت صريحة أو ضمنية، مكتوبة أو 

مة اإلدارية العميا في مصر، إذ تقػػوؿ: "ال يشتػػػرط في شفوية وىذا ما انتيت إليو المحك
القرار اإلداري كأصؿ عػػاـ أف يصػػدر في صيغة معينة أو بشكؿ معيف، بؿ ينطبؽ ىذا 
الوصؼ ويجري حكمو كمما أفصحت اإلدارة أثناء قياميا بوظائفيا عف إرادتيا الممزمة 

    بقصد إحداث أثر قانوني معيف.
بقوليا: " إف جية اإلدارة  ليا المحكمة اإلدارية العميا في حكـوىو ما أكدت عميو 

غير مقيدة بشكؿ معيف تفصح فيو عف إرادتيا الممزمة ما لـ يحتـ القانوف إتباع شكؿ 
    معيف، ولذلؾ فقد يكوف القرار اإلداري مكتوبا كما يكوف شفويا".

رار استمـز القانوف ومف جانبو اعتبر المشرع امتناع السمطة اإلدارية عف اتخاذ ق
أو البلئحة اتخاذه في حكـ القرار اإلداري، فقد نص قانوف مجمس الدولة المصري 

، في المادة العاشرة الفقرة األخيرة عمى أنو: "ويعتبر في حكـ 1972لسنة  47الحالي رقـ 
القرارات اإلدارية رفض السمطات اإلدارية، أو امتناعيا عف اتخاذ قرار كاف مف الواجب 

 ييا اتخاذه وفقا لمقوانيف والموائح."عم
كما يجب التمييز بيف القرار السمبي والقرار الحكمػػي، فالقرار السمبػػي ىو امتناع اإلدارة 
عف اتخاذ قرار كاف مف الواجب عمييا اتخاذه وفقا لمقوانيف والموائح، أما القرار الحكمي 

الشأف خبلؿ الميعاد الذي فيو الذي يستفاد مف سكوت اإلدارة عف إجابة طمب صاحب 
 حدده القانوف.

، حيث نصت  (إ ،ـ، إ)ؽ، مف  830المادة حكـ جزائر في ال الحكميومف أمثمة القرار 
، بمثابة (02) يعد سكوت الجية اإلدارية المتظمـ أماميا عف الرد، خبلؿ شيريف  عمى: 

                                                           
  26لسنة  1475القضية رقـ  27مجموعة المبادئ القانونية التي قررتيا المحكمة اإلدارية العميا المصرية، السنة     
 مشار إليو لدى رسالة د. الديداموني مصطفى أحمد مستشار بمجمس الدولة المصري  1982مارس  06ؽ جمسة    
     اإلجراءات واألشكاؿ في القرار اإلداري بحث مقدـ لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه في الحقوؽ، جامعة  ،بعنواف   
 .105ص  1، اليامش رقـ1988القاىػػرة سنة    
  15، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتيا المحكمة في 383في القضية رقـ  1977فبراير  12ة حكميا بجمس    
 .2019( ص 1980-65سنة )   
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 11ر لو بتاريخ قرار بالرفض..."، وىذا ما أكد عميو مجمس الدولة في الجزائر في قرا
المواعيد التي يجب عمى  ـ(، إ،)ؽمف  297بقولو "... حيث حددت المادة  2003 مارس
فييا عمى الطعف المرفوع إلييا وأف السكوت لمدة تزيد عمى الثبلثة أشير  ردأف تاإلدارة 

    يعد بمثابة رفض لو.
ت: "إف رفض وىذا ما انتيت إليو أيضا محكمة القضاء اإلداري المصري عند ما قرر 

طعف الاإلدارة أو امتناعيا عف اتخاذ قرار يحتـ القانوف اتخاذه يعتبر قرارا إداريا يجوز 
فيو باإللغاء، وأف مرور أربعة أشير عمى التظمـ المقدـ لئلدارة دوف الرد يعتبر قرارا 

     ضمنيا بالرفض".
مطتو يعتبر بمثابة وأكدت عميو في حكـ آخر ليا مف أف: " امتناع الوزير عف استعماؿ س

قرار إداري سمبي باالمتناع عف سمطة مخولة لو بموجب القانوف يجوز الطعف عميو 
    باإللغاء".

ولكف مف الواضح أف تبقى القاعدة في مجاؿ قبوؿ دعوى اإللغاء عامة ببل قيود، إذ أف 
نما الذي يعنيو    القضاء اإلداري، ال يعوؿ عمى شكؿ معيف لمقرار اإلداري ىو وجود ، وا 

لمسمطة اإلدارية، واستثناءا عمى ىذه القاعدة  راديإالقرار بذاتو معبرا عف تصرؼ قانوني 
حينما يحدد القانوف شكبل معينا يجب أف يتخذه القرار، فينا يكوف مف البلـز وضع القرار 

    في الشكؿ الذي تطمبو القانوف حتى يكوف صحيحا.
 

                                                           
 وما بعدىا. 151، ص 2003لسنة  03مجمة مجمس الدولة العدد  5251قراره تحت رقـ     
ادئ القانونيػػة التي قررتيا المحكمة في ؽ مجموعة المبػػ 5لسنة  133القضية رقـ  1953يونيو    حكميا بجمسة    

 .2345( الجزء الثالث، ص 1961-46سنة )       
 ؽ مجموعة المبادئ القانونية التي قررتيا المحكمة  15لسنة  252، القضية رقـ 1962أبريؿ  24حكميا بجمسة     

 .77( ص 1966-61سنوات ) 05في     
 في )قضية عباس ميمود وآخروف( ضد رئيس بمدية البميدة ، أنظر  1976ديسمبر 18قرر المجمس األعمى بتاريخ     
  81ص 1979بوشيدة ورشيد خموفي، مجموعة أحكاـ القضاء اإلداري، ديواف المطبوعات الجامعية طبعة سنة    
  ر حيث أعتبر المجمس األعمى رسائؿ موجية مف البمدية إلى تجار السوؽ، تتضمف إشعار برغبة البمدية في تغيي"  
    وبرر  نشاط السوؽ مف تجارة النسيج إلى بيع الخضر والفواكو، قرارا إداريا مف الممكف المنازعة في مشروعيتو   
 المجمس قضاءه بأف موضوع ىذه الرسالة يمحؽ آذى بالمدعييف باعتبارىا قابمة ألف تنتج آثار قانونية تولد أضرارا    
 . "وارد في رسالة خطية أو تميكسأكيده" إشارة في ذلؾ إلى اإلشعار ال   
 .440د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
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 الفرع الثاني
 لطعن فييا باإللغاءاألعمال التي ال يجوز ا

لتحديػػد طبيعػػة العمػػؿ اإلداري     مف المتفػػؽ عميػػو فقيًا أف ىنػػاؾ معياريف
أحدىمػػا عضوي أو شكمػػي، ومؤداه أف ينظر إلى العمؿ مف حيث الجية التي قامت 

 بإصداره، واإلجراءات التي اتبعت في إصداره، دوف النظر إلى مضموف القرار ذاتو.
إذا كاف العمؿ صادرا مف السمطة التشريعية اعتبر عمبل تشريعيا كما وعمى ذلؾ ف

كاف صادرا عف السمطة القضائية، ويعتبر كؿ عمؿ صادر مف قضائيا متى يعتبر العمؿ 
 السمطة اإلدارية عمبل إداريًا.
عمى النظر إلى جوىر العمؿ ذاتو، أي  حيث يقـو أساساً     واآلخر موضوعي

اإلجراءات التي ياتو دوف النظر إلى السمطة التي أصدرتو، و إلى مضموف العمؿ ومحتو 
 أتبعت في إصداره.

بالمعيار الشكمي     وقد أخذ القضاء اإلداري في كؿ مف فرنسا ومصر والجزائر
 )العضوي( في تحديد ما يعتبر عمبل إداريا بحيث يقبؿ الطعف باإللغاء ضده.

ىو إفصاح اإلدارة، ومف ىنا  -تقدـ  كما أوضحنا في التعريؼ فيما -فالقرار اإلداري 
 يظير بوضوح أخذ القضاء اإلداري بيذا المعيار.

بيف سائر األعمػػاؿ التي     ولكف المعيار الشكمي )العضوي( ال يجدي في التمييػػز
تصػػدر مف جية اإلدارة، حيث إف جية اإلدارة تصدر: أعماال مادية وقرارات إدارية، 

كانت الحاجة إلى معيار موضوعي لتمييز القرارات االدارية عف وعقودًا إدارية، ومف ىنا 
 سائر أعماؿ اإلدارة.

                                                           
 د. سميماف.12ص1985النيضة العربية، طبعة  دار، اإلداري، الجزء األوؿ محمود محمد حافظ، القرار.د: أنظر    

 وما بعدىا. 175ص  1966سة مقارنة( الطبعة الثالثة محمد الطماوي، النظرية العامة لمقرارات اإلدارية ) درا    
 درستو التي يطمؽ عمييا )المدرسة الواقعية( ومف م( و Léon Duguitبالمعيار الموضوعي أو المادي الفقيو ) ىناد    
      د. محمد  أنظر:( Debeyre Guy-Duez Paul )( وBonnard Roger( و)Jeze Gastonأشير فقيائيا )   
 وما بعدىا. 176النظرية العامة لمقرارات اإلدارية ،المرجع ذاتو ،ص ، الطماوي سميماف   
  رأينا مف قبؿ أف المشرع والقضاء الجزائري يأخذاف بصفة أساسية بالمعيار العضوي )الشكمي( وفي ىذا سبؽ أف     
    األوؿ مف المبحث الثاني مف  الصػػدد يرجػػع إلى الدراسة التفصيمية ليذا الموضوع في الفرع األوؿ مف المطمب   
 .الرسالةىذه اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر مف  الفصؿ الثاني مف الباب األوؿ المتعمؽ بمعيار   
 .                                                    148د. سميماف محمد الطماوي، دروس في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
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ذا انتيينا إلى الطبيعة الذاتية لمقرار اإلداري بأنو )إفصاح اإلدارة عف إرادة منفردة  وا 
بقصد إحداث أثر قانوني( فإنو يمـز اإلشارة إلى أف دعوى اإللغاء ال تقبؿ ضد األعماؿ 

اإلدارية وأعماؿ السمطة التشريعية وأعمػػاؿ السمطػػة القضائيػػة وأعمػػاؿ  المادية والعقود
 سنوضح بإيجاز عمى النحو التالي: السيػػادة، وعمى ذلؾ

القرار اإلداري الذي ىو محػػؿ لدعػػوى اإللغػػاء عمػػؿ قانونػػي : األعمال المادية -أوال
ؿ المادي الذي ال تتولد عنو مثؿ ىذه ، عمى خبلؼ العم   تتولػػد عنػػو آثػػار قانونيػػة

ف العنصر الحاسـ في التمييز بينيما يتمثؿ في أف القرار اإلداري يعدؿ    اآلثار ، وا 
    المراكز القانونية القائمة، أما األعماؿ المادية فإنيا ال تعدؿ ىذه المراكز.

قصد أو  بالتصرفات واألعماؿ الصادرة مف اإلدارة سواء عف    فقد عرفيا البعض:
بطريؽ الخطأ، ويترتب عمييا واقعة مادية أو إجراء مثبتا ليا، وىذا ما يميزىا عف 
القرارات اإلداريػػة، في كونيا ال ترتب أثار قانونية معينة، كما ينصب حوؿ ىػػذا السبب 
خروجيػػا عف نطاؽ الطعف باإللغاء فضبل عف عدـ اعتبارىا مف األعماؿ القانونية، 

دـ فقد ذىب مجمس الدولة الفرنسي إلى أنػػو ال يقبػػؿ الػػطمب مف القػػاضي وتطبيقا لما تق
. وقررت محكمة القضاء اإلداري عدـ قبوؿ طمب    اإلداري إلغاء صػػداـ بيف سيارات

    إلغاء قيد محرر في سجبلت الشير العقاري.
وىذا  ونود أف نشير أف إزالة األعماؿ المادية يحتاج إلى صدور أمر مف اإلدارة

ما ال يممكو القاضي، فإزالة أثارىا ال تتحقؽ بالفعؿ إال عف طريؽ االلتجاء إلى القضاء 
، في مقابؿ ما ترتب  الكامؿ )التعويػػض( أو العادي وذلؾ لمحصوؿ عمى التعويض البلـز
مف أضرار فطبيعة األعماؿ المادية يتنافى مع إلغائيا قضائيا، وذلؾ ألنيا قد وقعت مف 

مادية، مثؿ ىدـ عقار أو ضرر ناجـ عف حادث تصادـ وغيرىا مف األعماؿ الناحية ال

                                                           
    ؽ مجموعػػة  32لسنة  576في الطعف رقـ  1990أبريؿ  21حكـ المحكمة اإلدارية العميا الصادر في  راجع    
 .1572المبادئ التي قررتيا المحكمة ، ص    
 .158، ص 1976د. سعاد الشرقاوي، المنازعات اإلدارية، دار النيضة العربية، طبعة سنة     
  اري، الكتاب الثاني، قضاء اإللغاء، منشأة المعارؼ اإلسكندرية الطبعة د. مصطفى أبو زيد فيمي، القضاء اإلد    
 .301ص 1979الرابعة سنة    
 .442د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
                                             C.E 16 Octobre 1970 Commune de Périers. Rec.p.          -   
 .71، ص 13و  12مجموعة السنتيف:  1958ديسمبر  18بجمسة  3789حكميا في القضية رقـ      
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 ةالمادية البحتة التي ال يجزي معيا الطعف باإللغاء ما دامت قد وقعت بالفعؿ، وال محال
 أماـ المتضرر سوى المجوء لمقضاء بطمب التعويض عف األضرار التي أصابتو.

ة عمى القرارات اإلدارية، الصادرة عف دعوى اإللغاء مقصور : العقود اإلدارية -ثانيا
رادة  ،اإلرادة المنفردة لئلدارة، أما العقود فيي ناجمة عف توافؽ إرادتيف إرادة اإلدارة وا 

األفراد، أو توافؽ إرادتيف لسمطتيف إدارتيف، ينتج عنيا آثار قانونية معينة تتمثؿ في 
ونود أف نشير في  ص عمييا في العقدالحقػػوؽ وااللتزامات المتبادلػػػة بيف الطرفيف التي ين

ىذا الصدد أنو استقرت قاعدة تقميدية في كؿ مف فرنسا ومصرمفادىا عدـ إمكانية الطعف 
، أـ    كانت المنازعة خاصة بانعقاد العقدأباإللغاء في مشروعية عقد إداري، وذلؾ سواء 

الكامؿ دوف والية  أـ انقضائو فكؿ تمؾ الحاالت تدخؿ في والية القضاء،أـ تنفيذه،صحتو
اإللغاء، عمى أساس أف قاضي العقد ىو المختص ببطبلنو بحسب ما إذا كاف العقد مف 

وتطبيقا لما تقدـ قررت محكمة القضاء     عقود القانوف الخاص أو مف العقود اإلدارية
أنو"... متى توافرت في المنازعة     1956نوفمبر  28اإلداري بحكـ ليا صادر بتاريخ 

 العقد اإلداري...فإنيا كميا تدخؿ في نطاؽ والية القضاء الكامؿ دوف اإللغاء...".حقيقة 
ولتمطيؼ القاعدة السابقػػة أخػػذ القضػػاء اإلداري بنظريػػة القرارات القابمػػة 

التي بمقتضاىا يستطيع كؿ ذي مصمحة مف الغير أف يطعف باإللغاء عمى     لبلنفصاؿ
، كما يقبؿ الطعف مف المتعاقد نفسو،    فصميا عف العقد القرارات اإلدارية التي يمكف

ة دوف االستناد إلى حؽ عيوكأنو مف الغيػػر بالقدر الذي يسمح لو بالدفاع عف الشر 
    تعاقدي.

                                                           
 446د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل: القضاء االداري، مرجع سابؽ، ص     
    رنػػػة القانػػوف د. عبد الحميد كماؿ حشيش، القرارات القابمة لبلنفصاؿ وعقػػود اإلدارة، دراسػػة مقا راجع في ذلك:    

 .505القاىرة ، ص  المصػػري والفرنسػػي، ، دار النيضة العربية    
 .23، ص 18العدد األوؿ مبدأ رقـ  11ؽ مجموعة المبادئ التي قررتيا السنة  10لسنة  1108رقـ  مياحك     
  ف عممية قانونية تدخؿ في اختصاص تعرؼ القرارات القابمة لبلنفصاؿ بأنيا :" قرارات إدارية تكوف جزءا مف بنيا    
 يقـو  القضاء العادي أو اإلداري بناء عمى: واليتو الكاممة أو تخرج عف اختصاص أي جية قضائية، ولكف القضاء   
   ،عبد الحميد كماؿ حشيش  أنظر:بفصؿ ىذه القرارات عف تمؾ العممية ويقبؿ الطعف عمييا باإللغاء عمى انفراد.    
 .495لقابمة لبلنفصاؿ وعقود اإلدارة، مرجع سابؽ، ص القرارات ا   
 .447د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل: القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
 وما بعدىا 565القرارات القابمة لبلنفصاؿ مرجع سابؽ، ص  ،عبد الحميد كماؿ حشيش :أنظر بالتفصيل    
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وتطبيقا ليذه النظرية فقد قبؿ مجمس الدولة الفرنسي الطعف باإللغاء في قرارات 
ألنيا قرارات ،مكونات عممية التعاقد ذاتياإبراـ العقود اإلدارية عمى استقبلؿ عف باقي 

حتى ولو كاف متضمنا ومدمجا داخؿ العقد ،قابمػػة لبلنفصاؿ عف باقي عممية التعاقد
،    فيذا يكفي العتباره قرارا قاببل لبلنفصاؿ،فطالما أمكف فصمو ذىنياوفكرياعف العقد،ذاتو

د، فقد اعتبرىا قرارات إدارية كما قبؿ الطعػػف عمػػى قرارات رفض إبػػراـ أو إتماـ العق
منفصمة عف العقد ذاتو، ومف ثـ يجوز الطعف عمييا باإللغاء استقبلال عنو إذا شابو وجو 

    مف أوجو عدـ المشروعية ويستوي في ذلؾ أف يكوف العقد مدنيا أو إداريا.
بمة وقد حذا مجمس الدولة المصري حذو مجمس الدولة الفرنسي وأخذ بنظرية القرارات القا

لبلنفصاؿ، حيث فرقت محاكمو في موضوع تنظيـ العممية العقدية بيف نوعيف مف 
وىي القرارات التي تصدرىا أثناء  -القرارات التي تصدرىا الجية اإلدارية: النوع األوؿ 

المراحؿ التمييدية لمتعاقد وقبؿ إبراـ العقد وىذه تسمػػى القرارات المنفصمػػة، كقرار بإلغػػاء 
أو بإرسائيا عمى شخص معيف، وىذه القرارات تنطبؽ عمييا جميع األحكاـ  مناقصػػة،

وىي القرارات التي تندمج في العممية  -النوع الثاني  الخاصة بالقرارات اإلدارية النيائية،
وقد القت ىذه    العقدية وال تقبؿ االنفصاؿ عنيا، وىذا النوع ال يقبؿ الطعف باإللغاء.

ء اإلداري الجزائري، لكوف قضاء مجمس الدولة الفرنسي المصدر الفكرة قبوال لدى القضا
لمنظاـ القانوني لنظرية الدعوى بصفػػة عامػػة، ولمنظاـ  يالتاريخي األصمي واألساس

 القانوني لدعوى اإللغاء بصفة خاصة في النظاـ القضائي الجزائري.
الصادر عف الغرفة نجد القرار  في ىذا الشأف ومف تطبيقات القضاء اإلداري الجزائري

في قضية شركة المعادف لسيدي  1968سبتمبر 29اإلدارية بالمجمس األعمى بتاريخ 

                                                           
                           - C.E 7 Avril 1911,Commune de Suzan,Sirey 1913p.50 Note Hauriou    
      القرارات القابمة لبلنفصاؿ في القانوف اإلداري، القاىرة دارالنيضة  ،ساريمشار إليو بمؤلؼ د. جورجي شفيؽ   
                           .83، ص 2002العربية، طبعة مايو سنة   
                                                          -C.E 10 Octobre 1980,Gaillard Rec,p378       
   دراسة تحميمية تطبيقية )مشار إليو بمؤلؼ د. محمد سميػػر محمد جمعو، إلغاء القرارات اإلدارية القابمة لبلنفصاؿ   
 .96ص  04، اليامش2013مقارنة في القانونيف الفرنسي والمصري( دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، طبعة    
 666في الطعف رقـ  1979أبريؿ 14حكـ المحكمة اإلدارية العميا بتاريخ  أنظر األحكام التالية عمى سبيل المثال:    
     8حكـ محكمة القضاء اإلداري بتاريخ  .178، ص 101، الجزء األوؿ، مبدأ رقـ 15ؽ، مجموعػػة  14لسنػػة    

 .135، ص 158مبدأ رقـ  10ؽ مجموعة مجمس الدولة، السنة  7لسنة  734 في القضية رقـ 1958يناير    
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معروؼ، فينا اعتبرت الغرفة اإلدارية قرار سحب عقد امتياز عف شركة المعادف لسيدي 
وغير منفصؿ عف عممية عقد االمتياز  "Acte rattachableمعروؼ قرار إداري متصؿ "

"C. Concession"   ماديا وذاتيا ألنو مف إجراءات عممية تنفيذ العقد وبالتالي رفضت
أبريؿ  18في حكـ ليا صادر بتاريخ       وكذا .دعوى اإللغاء المرفوعػػة مف ىذه الشركة

النقػػؿ والمشاركػػة، حيث اعتبرت الغرفة اإلدارية القرار  اتحادفي قضية شركة  1969
دارية الوصائية والمتضمف رفض مداولة صادرة اإلداري المركب الصادر مف السمطة اإل

مف مجمس محمى متعمقة بعقد امتياز مرفؽ عاـ، قرار إداري منفصؿ، ومف ثـ قبمت 
 دعوى اإللغاء المرفوعة مف الشركة المذكورة ضده.

 ألعماؿ السمطة التشريعية     يدفي فرنسا المعيار الوح: أعمال السمطة التشريعية -ثالثا
طعف باإللغاء ضد جميع التشريعات الصادرة ال، وعمى ىذا فبل يقبؿ    يالمعيار الشكم

مف الييئة التشريعية وال فرؽ في ذلؾ بيف تمؾ التي تضع إجراءات خاصة، أو تمؾ التي 
تضع قواعد عامة، وعدـ القبوؿ ىذا يمتد إلى جميع اإلجراءات المتخذة مف المجالس 

ليس فقط التشريعات بالمعنى الصحيح، بؿ التشريعية وىيئاتيا المختمفة، فيو يغطي 
يرفض تقرير اختصاصو أيضا بنظر الطعوف ضد األعماؿ سواء كانت صادرة عف 
البرلماف نفسو أـ عف سكرتاريتو، وكذلؾ األعماؿ الصادرة مف موظفيػػو أو التي تصدر 

 بشأنيـ، وذلؾ أخذا بالمعيار الشكمي.

                                                           
    وردت اإلشارة إلى ىذه األحكاـ في مؤلؼ د.عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية، الجزء الثاني،     

 .464مرجع سابؽ، ص     
    ى المعيار الشكمي يأخذ بالمعيار الموضوعي تجدر اإلشارة في ىذا الشأف أف مجمس الدولة الفرنسي إضافة إل    
     التي تسمح لرئيس الجميوريػػة في حالػػة الضرورة، اتخاذ  1958( مف دستور16بمناسبة تطبيؽ نص المادة )   
   قرارات ليػػا قػػوة القانػػوف، ومف ثـ ال يفرض رقابتو عمييا، باعتبارىا قرارات تشريعية مف حيث الموضوع، وكذلؾ    
   األمر بالنسبة لممراسيـ التي يصدرىا رئيس الجميورية في الفترة االنتقالية لممؤسسات الدستورية، أو القرارات التي   

 راجع في ذلك:تتخذىا الحكومة في حالة اندماج السمطات وقياـ السمطة التنفيذية بالوظيفة التشريعية    
 - Delaubadère(A), traite de droit administratif, op.cit, p      

   دار النيضة  ،ى الجمؿ، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري و بعض تطبيقاتيا المعاصرةيد. يح وراجع أيضا:  
 وما بعدىا. 86ص  2002سنة  الطبعة الثالثة العربية  
     القوانيف، وال حتى استنادا ليذا المعيار يرفض مجمس الدولة الفرنسي اختصاصو بنظر الطعوف باإللغاء ضد     
 فحصيا بالطريؽ غير مباشر، لمتأكد مف مطابقتيا ألحكاـ الدستور. إجراء   
                                                                                                        Auby(J.M) R,Ducos,Ader(R)Institutions administratives 4 eme éd Dalloz     p- أنظر في ىذا: 
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باألمر الصادر في  1958    الفرنسي سنة بيد أف ىذا الوضع قد تغير إثر تدخؿ المشرع
القضاء  اختصاصنوفمبر، فقد خفؼ مف حصانة األعماؿ البرلمانية حيث قرر  17

 دي المتعمقة بالموظفيف اإلدارييفاإلداري بنظر جميع المنازعات ذات الطابع الفر 
 العامميف في مجمس البرلماف.

ساسية في مجاؿ التمييز ويأخذ مجمس الدولة المصري بالمعيار الشكمي بصفة أ
بيف القرارات اإلدارية واألعماؿ التشريعية، ويتضح األخذ بيذا المعيار مف حكـ محكمة 

...إف مقطع النزاع في "    حيث قالت 1953يونيو 30القضاء اإلداري الصادر بتاريخ 
و شأف التفرقة بيف العمؿ التشريعي الذي ىو بمنأى عف اإللغاء، والعمؿ اإلداري الذي ى

أىو المعيار الموضوعي أـ المعيار الشكمي،  المعيار الذي يؤخذ بو قابؿ لئللغاء،إنما ىو
وما مف شؾ في أف قضاء ىذه المحكمة قد جرى باضطراد عمى األخذ بالمعيار 

أف  -تطبيقا لممعيار الذي اعتمدتو  -وقد اعتبرت المحكمة في ىذا الحكـ ". الشكمي...
إداري صادر مف البرلماف، يأخذ حصانة القوانيف، وأف  قانوف ربط الميزانية ىو عمؿ

 الموائح قابمة لمطعف عمييا ولو كانت في مقاـ التشريع.
وبالنسبة لؤلعماؿ البرلمانية في مصر فإنيا تأخذ حكـ القوانيف وتخرج بذلؾ مف 
والية اإللغاء المقررة لمجمس الدولة أخذا بالمعيار الشكمي، واستثناء مف ذلؾ أخذت 

مة القضاء اإلداري بالمعيار الموضوعي فيما يتعمؽ بالقرارات الصادرة بشأف موظفي محك
 .   البرلماف، وأخضعتيا لمطعف فييا باإللغاء

وتجدر اإلشارة إلى أف القرارات التشريعية التي تصدرىا السمطة التنفيذية في حالة اندماج 
ة أخذا بالمعيار الشكمي، أما السمطات تظؿ بالرغـ مف أف ليا قوة القانوف قرارات إداري

                                                           
 .129د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص     
، ص 886، المجمد الثالث، قاعدة رقـ 7ؽ، مجموعة مجمس الدولة، س 6لسنة  218حكميا في القضية رقـ     

مجموعة مجمس الدولة، ،ؽ 7لسنة  1954ديسمبر 20بجمسة  4081وفي ذات المعنى حكميا في القضية رقـ.1825
 .152، ص 119، قاعدة رقـ 9س
مف حيث أف تعييف موظفي البرلماف وترقيتيـ "الذي ورد فيو: 1948ديسمبر 01وكاف ذلؾ في حكميا الصادر في     

ومف حيث أنو ال وجو لمتحدي في ىذا الصدد بما ىو متبع في فرنسا،  ومنحيـ عبلوات ىو بطبيعتو عمؿ إداري...
ف عدـ جواز الطعف عمى القرارات اإلدارية الخاصة بموظفي البرلماف... اذ أف قانوف مجمس الدولة المصري وم

تضمف... أحكاما تفيد اختصاص محكمة القضاء اإلداري بنظر مسائؿ الموظفيف العمومييف بما فييـ موظفي 
 106ص 26قاعدة رقـ  3س س الدولة، مجموعة مجم200" حكـ محكمة القضاء اإلداري في القضية رقـ ...البرلماف
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القرارات التشريعية التي تصدرىا السمطة التنفيذيػػة في الفتػػرات التاليػػة إللغػػاء الدستػػور أو 
تعطيؿ أحكامو فيي قوانيف بالمعنى الصحيح، وتخرج عف رقابة اإللغاء شأنيا شأف 

ية أخذا بالمعيار القوانيف العادية الصادرة مف السمطة التشريعية في الظروؼ العاد
    الموضوعي.

أما موقؼ القضاء اإلداري في الجزائر فقد حذا حذو مجمس الدولػػة الفرنسػػي والمصػػري 
في ىذا االتجاه، فقد اعتبر مجمس الدولة أنو ليس مف اختصاصو الفصؿ في النزاعات 

ي إطار المنصبة حوؿ رقابة مدى مشروعية القرارات الصادرة عف المجالس البرلمانية ف
األعماؿ البحتة التي تساىـ مباشرة في سػػف القوانيػػف أو المصادقػػة عمييػػا أخػػذا بالمعيػػار 
الشكمػػي، واستثناءًا مف ذلؾ أخذ بالمعيار الموضوعي فيما يتعمؽ بالقرارات الصادرة بشأف 

لجزائػػري موظفي البرلماف، وأجازت الطعف فييا باإللغاء وتطبيقا لذلؾ أكد مجمس الدولة ا
ىذه الجية  اختصاص...مف المستقر عميو أف "بقولو: 2011سبتمبر 28في قرارلو بتاريخ 

القضائية اإلدارية العميا في ىذا المجاؿ، ينحصر في البت في النزاعات المنصبة حوؿ 
تعويضات النواب والموظفيف والنزعات التي تخص المسار الميني لمموظفيف والطعوف 

مدى شرعية القرارات البرلمانية الصادرة عف مصالحيا اإلدارية وال  الرامية إلى رقابة
سف القوانيف  يمكف أف تتسع إلى رقابة األعماؿ البرلمانية البحتة التي تساىـ مباشرة في

وحيث متى كاف مف الثابػػت أف القػػرار المعػػروض عمى رقابػػة مجمس  أوالمصادقة عمييا.
المتضمػػف آراء  2010مسة مناقشػػة قانػػوف الماليػػة لسنػػة الدولػػة والمتمثػػؿ في محضر ج

الػنواب المؤدية إلى التصويت عمى ىذا القانوف يكتسي طابع برلماني بحت فإنو يتضح 
    القضاء اإلداري...". اختصاصأف مسألة فحص مشروعيتو تخرج عف 

ذلؾ مثؿ األعماؿ  تخرج األعماؿ القضائية، مثميا في: أعمال السمطة القضائية -رابعا
أف تكوف ىذه األعماؿ محبل  القضاء اإلداري، فبل يمكف اختصاصالتشريعية، عف 

عضو  -باسـ الدولة -يودلدعوى اإللغاء وبما أف "العمػؿ القضػػائي ىو تقرير قانوني يؤ 

                                                           
 وما بعدىا. 346سابؽ، ص  اإلداري، مرجعالقضاء  ،د. محمود محمد حافظ    
   وما بعدىا. وكذلؾ في نفس المعنى  168ص 2012سنة  10، مجمة مجمس الدولة، العدد  62648قراره رقـ     
 وما بعدىا. 166، ص 2012لسنة  10دد ، مجمة مجمس الدولة، الع 28/04/2010بتاريخ  60189القرار رقـ    
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مستقؿ ومحايد، في نطاؽ إجراءات خاصة تعرؼ باإلجراءات القضائية، وليذا التقرير 
     ".لقانونيةقوة الحقيقة ا

واألصؿ العاـ أف األعماؿ القضائية تخرج عف اختصاص القضاء اإلداري، استنادا لمبدأ 
العادي )، ومػػا يترتب عميو مف استقبلؿ جيتي القضػػاء   الفصػؿ بيػػف السمطػػات

، ألنيا    واإلداري(، فاألحكاـ القضائية بمعناىا الفني ال تقبؿ بشأنيا دعوى اإللغاء
طرؽ الطعف القضائية المعروفة في األحكاـ، كاالستئناؼ، والنقض، كما أف تخضع ل

نما صادرة  األحكاـ القضائية ال تعتبر قرارات إدارية، وليست صادرة عف سمطة إدارية، وا 
عف السمطػػػة القضائيػػة التي تكفمت التشريعات الخاصة بيا ببياف إجراءات أعماليا 

وبما أف أعماؿ السمطة القضائية ممثمة بوزارة  التيا.انات البلزمة لسبلمتيا وعدوالضم
والمحاكـ التابعة ليا ال تقتصر فقط  -التػػي ىي جػػػػزء مف السمطػػة التنفيذيػػة  -العدؿ 

نما يصػػدر عنيػػا مف األعماؿ الوالئية التي تتخذ شكؿ وصبغة  عمى إصػػدار األحكػػاـ، وا 
  رةوالجزائر ضرو ، ومصػػر،     عميػػػو في كػػػؿ مػػف فرنسػػا فػػإف المستقػػر .القرارات اإلداريػػػة
 لتي تأتييا السمطة القضائية وىي:مف األعماؿ ا    التمييز بيف نوعيف

وتشمؿ القرارات الخاصة بإنشاء المحاكـ : القضاء مرفقاألعمال الخاصة بتنظيم  -  
لقضائية، كالتعييف، والترقية وتنظيميا أو إلغائيا، وكذلؾ القرارات المتعمقة بالوظيفة ا

نياء  الخدمة، وبشكؿ عاـ تعد القرارات الصادرة بتنظيـ مرفؽ القضاء مف  والتأديب، وا 
                                                           

    د. القطب محمد طبمية، العمؿ القضائي في القانوف المقارف والجيات اإلدارية ذات االختصاص القضائي في     
 .143، ص 1964مصر، رسالة دكتوراه، مقدمة لكمية الحقوؽ، جامعة القاىرة سنة     
 .578ؽ ص د. فؤاد العطار، القضاء اإلداري، مرجع ساب    
 .73د. محمد الصغير بعمي، القضاء اإلداري )دعوى اإللغاء(، مرجع سابؽ، ص     
  . موضحا أنو:" مف المبلحظ أف قضاء 151د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
      عمى أساس التفرقة بيف اإلجراءات  مجمس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع الفرنسيػػة وضػػع معيػػارا آخر يقػػـو   
    "Fonctionnementبسير" "وتمؾ الخاصةOrganisation du service judiciaireبتنظيـ مرفؽ القضاء" المتعمقة  
    " L’exercice des fonctions de l’autorité judiciaireمرفؽ القضاء أي ممارسة وظائؼ السمطة القضائية "  
  أما األعماؿ الخاصة  اء أف اإلجراءات والقرارات المتعمقة بالتنظيـ تخضع لرقابة القضاء اإلداري،ىذا القض وقرر  
 القضائية والمتمثمة في األحكاـ بصفة أساسية وما يتصؿ بيا مف أعماؿ تحضيرية وتنفيذية، فإنيا  بممارسة الوظيفة  
 :ع في ذلؾ إلىالقضاء اإلداري كقاعدة عامة". مشيرا كمرج اختصاصتخرج مف   

- Auby (J.M) et Drago (R), traité de contentieuxadministratif,op.cit,p,49                                 
     . د. فتحي 129د. سميماف محمد الطماوي، دروس في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ، ص  أنظر بالتفصيل:    
 .34ص 1996لنيضة العربية، طبعة سنة فكري، الوجيز في قضاء اإللغاء، دار ا   
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األعماؿ أو القرارات اإلدارية، ومف ثـ تخضع لرقابة القضاء اإلداري، بؿ ويمكف الطعف 
    فييا باإللغاء.

عماؿ القضائية بمدلوليا وتشمؿ مجموعة األ: القضاء فقر األعمال الخاصة بسير م -2
الفني إبتداءا مف األحكاـ القضائيػػة الصػػادرة مف مختمؼ المحاكـ، كما تمتد لتشمؿ إلى 
جانب األحكاـ بعض األعماؿ واإلجراءات كتمؾ التي يقـو بيا أعضاء النيابة العامة، 

األحكاـ ليا، أي  امتدادا. وتعتبر إجراءات تنفيذ األحكاـ    ورجاؿ الضبطية القضائية
وكذلؾ اإلجراءات السابقة عمى صدورىا، ومف ثـ تتحصف طبقا لممعيار الشكمي ضد 
رقابة اإللغاء، وتأسيسا عمى ذلؾ، إطردت أحكاـ مجمس الدولة الفرنسي عمى عدـ قبوؿ 
طعوف اإللغاء ضد قرارات رئيس الجميورية التي يصدرىا بالعفو عف العقوبة في بعض 

      الدستوريةالجرائـ، في حدود سمطاتو 
    أعماؿ السيادة أو أعماؿ الحكومة نظرية قضائية فقيية:    أعمال السيادة -خامسا

وضعية، تحدد بطائفة مف األعماؿ و االجراءات الصادرة عف السمطة التنفيذية، و ال 
تخضع لرقابة القضاء، سواء كاف عاديًا أـ اداريًا أـ دستوريًا، فيي مستثناة مف جميع 

 االلغاء، والتعويض و فحص المشروعية( و كاف)قابة القضائية و مظاىرىاصور الر 

                                                           
 . 34والية القضاء االداري، مرجع سابؽ ص ،القضاء اإلداري،د. إبراىيـ عبد العزيز شيحا راجع في ذلك:    

 وما بعدىا. 290ص  د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ    
 .580ابؽ، ص د. فؤاد العطار، القضاء اإلداري )دراسة مقارنة(، مرجع س    
 مشيرا في ذلؾ    41د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة )قضاء اإللغاء(، مرجع سابؽ، ص     
 - C.E.31 Novembre 1947. Société « les Files de F.F, S.1949    .لقرار مجمس الدولة الفرنسي   
  ويطمؽ عمييا في الواليات المتحدة األمريكية  "المسائؿ السياسيوتسمى ىذه األعماؿ في انجمترا " أعماؿ الدولة"     
  انظر في ذلك:ويطمؽ البعض عمى ىذه األعماؿ اسـ أعماؿ السيادة ويطمؽ عمييا آخروف "اسـ أعماؿ السياسة".    
             .51د. بكرالقباني و د. محمود عاطؼ البنا، الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة  مرجع سابؽ ص   
  ففي فرنسا استنبطيا الفقو و شراح القانوف العاـ مف أحكاـ مجمس الدولة، و محكمة التنازع، ولذلؾ أطمؽ عمييا      
 الفقو بانيا نظرية قضائية فقيية، اما في مصر فقد ولدت نتيجة تأثر المشرع المصري بالفقو الفرنسي، حيث جعميا   
   : د. عبد الفتاح  ساير داير، راجع في ذلك قيدا تشريعيا عمى والية المحاكـ.المشرع المصري منذ الوىمة األولى   
 ص  1955نظرية اعماؿ السيادة " دراسة مقارنة في القانونيف المصري الفرنسي، رسالة دكتوراه جامعة القاىرة سنة   

      جزائر عمى خبلؼ و ما بعدىا، اما في ال 51محمود محمد حافظ ، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص.د     
 الموقؼ المصري و في نفس اتجاه الموقؼ الفرنسي فالقضاء االداري الجزائري ىو المصدر الرئيسي ألعماؿ السيادة  
 االستاذ خموفي  أنظر في ىذا الشأنحيث لـ ينص عمييا المشرع الجزائري صراحة في جميع التشريعات المتعاقبة.   
 .72ارية" شروط قبوؿ الدعوى االدارية" مرجع  سابؽ صرشيد، قانوف المنازعات االد  
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مة األولى بأنيا ىموقؼ القضاء االداري الفرنسي واضحًا مف ىذه األعماؿ اذ حدد منذ الو 
الدولة الفرنسي، ال أعماؿ تخرج بطبيعتيا عف واليتو، فأعماؿ السيادة في نظر مجمس 

و ذلؾ الرتباطيا باعتبارات سياسية خاصة  تصمح ألف تكوف محبل لخصومة قضائية،
 تتصؿ بأمف الدولة الداخمي و الخارجي.

الفقو يبذؿ محاوالت عدة في تبرير ىذا الوضع االستثنائي ألعماؿ السيادة فقاؿ  و أخذ
  :بعدة معايير لتمييز، و تحديد األساس الذي تقوـ عميو أعماؿ السيادة عمى النحو اآلتي

الذي يتمخص في أف العمؿ الصادر مف السمطة  :   عث السياسيالبا -المعيار األول 
التنفيذية يعتبر مف أعماؿ السيادة وال يخضع لرقابة القضاء متى كاف باعث الحكومة 
ودافعيا في إصداره تحقيؽ غرضًا سياسيًا، ىدفو حماية الببلد أو الدولة مف أعدائيا في 

في فرنسا، وبالتحديد في عيد نابميوف  وقد ساد ىذا المعيار قديماً     الداخؿ والخارج
    .الثالث، أي في عيد اإلمبراطورية الثانية

نما أوكؿ  وأىـ االنتقادات التي وجيت ليذا المعيار عدـ تحديده ألعماؿ السيادة وا 
ذلؾ لمسمطة التنفيذية، وبالتالي يتيح لمسمطة التنفيذية فرصة التخمص مف رقابة القضاء 

لطرؽ، ويتحقؽ ذلؾ بمجرد ادعائيا أف الباعث عمى قياميا بالعمؿ بأيسر السبؿ وأقصر ا
أو اإلجراء كاف سياسيًا، لذلؾ لـ يطبؽ ىذا المعيار سوى لفترة وجيزة وسرعاف ما عدؿ 

 .إلى األخذ بالمعيار الموضوعي   عنو مجمس الدولة ومحكمة التنازع في فرنسا

                                                           
  مف   4قضاء مجمس الدولة الفرنسي بحكمو الذي أصدره بمناسبة تطبيؽ المادة  يبدأت فكرة الباعث السياسي ف    
 وتتمخص وقائع ىذه القضية في أف المادة  1822بتاريخ أوؿ مايو «  Lafitte»في قضية  1816يناير  12قانوف   
  لفة الذكر تنص عمى استبعاد عائمة نابميوف بونابرت مف فرنسا وحرمانيا مف الحقوؽ المدنية وتممؾ أية أمواؿ، سا  
 سندات، أو معاشات كانت قد تقررت ليـ عمى سبيؿ المنحة، فرفض مجمس الدولة نظر الدعوى عمى أساس أف  أو  
   د. أنور أحمد  لممزيد راجعاذ قرار الفصؿ فييا، تختص الحكومة وحدىا باتخطمب المدعي يتعمؽ بمسألة سياسة   
 .154ص 1رسبلف وسيط القضاء اإلداري، مرجع  سابؽ اليامش رقـ  
 334ص  1970د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة، مكتبة القاىرة الحديثة طبعة سنة     
      1952ري المقارف رسالة دكتوراه،جامعة القاىرة سنة د. محمد حافظ ىريدي،أعماؿ السيادة في القانوف المص    
                 -C.E  19 Février 1875 prince Napoléon. G.A.J.A Rec.p.155                وما بعدىا. 127ص   
 أحمد .جمة دأحكاـ المبادئ في القضاء اإلداري الفرنسي، مجموعة القانوف العاـ، رينيو كاساف، مارسيؿ قاليف، تر     
 T.C 5 Novembre 1880 Marquigny .D 1880.3.121-           وما بعدىا. 41يسري، مرجع سابؽ ص    
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ؤداه أف العبرة بطبيعة العمؿ ذاتو وم: معيار طبيعة العمل أو موضوعو -المعيار الثاني
في ظؿ ىذا     أو موضوعو، بصرؼ النظر عف الباعث عميو، غير أف اآلراء تشعبت

  :المعيار عمى النحو التالي
ويكوف مف     دستوريقيؿ بأف يكوف العمؿ مف أعماؿ السيادة إذا كاف تنفيذًا لنص  .01

 .انيف العادية والموائحقبيؿ األعماؿ اإلدارية العادية إذا كاف تنفيذًا لمقو 
وقيؿ أيضا باعتبارىا مف أعماؿ السيادة إذا صدرت عف السمطة التنفيذية بوصفيا  .02

 .حكومة، وتكوف عمبًل إداريًا ماديًا إذا صدرت منيا باعتبارىا إدارة
ويؤخذ عمى األوؿ أنو تحكمي، ويجعؿ مف النصوص الدستورية أداة، أو مبلذًا لمتيرب 

ا يعيب الثاني أنو يصعب التفرقة بيف ما يدخؿ في اختصاص مف رقابة القضاء، كم
 .   الحكومة، وما يندرج في اختصاص اإلدارة

إزاء االنتقادات التي وجيت إلى المعياريف   معيار القائمة القضائية: -المعيار الثالث
د إلى ضرورة الرجوع إلى القضاء الستقراء أحكامو، في تحدي     السابقيف، فقد اتجو الفقو

أعماؿ السيادة، حيث رجعوا لمجموعة أحكاـ المحاكـ، خاصة أحكاـ مجمس الدولة 
الفرنسي ومحكمة التنازع ىناؾ،  وتمكنوا مف خبلليا إلى تكويف قائمة ألعماؿ السيادة 

 :   وأىـ ما احتوت عميو تمؾ القائمة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
 .سمطة التشريعيةاألعماؿ المنظمة لعبلقة السمطة التنفيذية بال  .1
 .األعماؿ المتصمة بالعبلقات الدولية و الدبموماسية  .2
 .بعض األعماؿ الحربية  .3
 .بعض إجراءات األمف الداخمي .4

                                                           
 د. محمود محمد حافظ القضاء اإلداري مرجع .168سابؽ ص األستاذ محو أحمد المنازعات اإلدارية مرجع :راجع    
 وما بعدىا 161قابتو ألعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ صد. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري ور  57سابؽ ص   
                   - Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’état      T  p    
 .148سابؽ ص  د. مصطفى أبوزيد فيمي، القضاء اإلداري ومجمس الدولة  مرجع    
     وما  163القضاء اإلداري ورقابتو أعماؿ اإلدارة مرجع سابؽ ص : د. سميماف محمد الطماوي،راجع في ذلك    
                                                  110رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص بعدىا. د محمد محمد بدراف،   
       دة، القضاء االداري،دعوى رأفت فو ..د58: د. محمود حافظ،القضاء اإلداري مرجع سابؽ صراجع في ذلك    
 وما بعدىا. د. رأفت فوده، مصادر  409ص  1997اإللغاء، دعوى التعويض، دار النيضة العربية، القاىرة سنة    
 وما بعدىا. 211ص  1994المشروعية اإلدارية ومنحنياتيا، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة سنة    
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 .المسائؿ المتعمقة بالسيادة اإلقميمية  .5
 .المسائؿ المتصمة بسيادة الدولة الخارجية وعبلقاتيا بمستعمراتيا .6

أكثر المعايير تحديدًا ألعماؿ السيادة وأكثر ومما ال شؾ فيو أف معيار القائمة القضائية 
واقعية، حيث يعيد لمقضاء بتحديد ما يندرج في أعماؿ السيادة وما ال يندرج فييا طبقًا 
لمظروؼ والمبلبسات الخاصة باألعماؿ والتصرفات التي تصدرىا السمطة التنفيذية، 

ًا لمظروؼ التي تمر طبق    فضبًل عف أف ىذا المعيار يمكف أف يختمؼ مف فترة ألخرى
بيا الدوؿ ومف ثـ يمكف لمقضاء أف يتشدد أو يتياوف في تحديد القائمة حسب ىذه 

وكما ىو الحاؿ في فرنسا، فالقضاء اإلداري ىو المصدر الرئيسي ألعماؿ .  الظروؼ
السيادة، فإف القضاء اإلداري الجزائري، كذلؾ يعتبر مصدر وجود ىذه النظرية في 

ينص عمييا المشرع الجزائري صراحة في جميع التشريعات الجزائرية الجزائر، حيث لـ 
المتعاقبة فقد أتت التشريعات الجزائرية خموة مف النص عمى أعماؿ السيادة أو األعماؿ 

غير أف القرارات القضائية المتعمقة بأعماؿ السيادة قميمة إلى حد ال يسمح .الحكومية
فقد وضعت الغرفة اإلدارية     .الموضوع بالتعبير عف اجتياد قضائي إداري في ىذا

لممحكمة العميا موقفيا اتجاه موضوع أعماؿ السيادة بنوع مف الوضوح وفي نفس الوقت 
عف ذلؾ  بنوع مف الحشمة والتحفظ بجعؿ ىذا الموقؼ يميؿ لصالح اإلدارة وتـ التعبير

ث السياسي بحيث استعممت معيارالباع     1984يناير 07ج. ب" بتاريخ .في قضية "ي
كما -تجاوزه قضاء مجمس الدولة الفرنسيكمعيار لتحديد أعماؿ السيادة وىذا المعيار 

 .أعتمد في مرحمة متقدمة ثـ التخمي عنو بعد أف -رأينا
وما يمكف قولو في ىذا الشأف ىو اإلناطة بالتوجو الذي أخذ بو المشرع الدستوري 

منو والتي تنص عمى أف "  23المادة  والسيما 1996الجزائري في الدستور الحالي لسنة 
وبالتالي ُيشجع القاضي اإلداري عمى رقابة القرارات  "   عدـ تحيز اإلدارة يضمنو القانوف

 .واحتراـ مبدأ المشروعية     اإلدارية تماشيًا ومتطمبات دولة القانوف
                                                           

 .60ضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص الجمؿ، الق يىد. يح    
 .72األستاذ. رشيد خموفي،  قانوف المنازعات اإلدارية مرجع سابؽ ص    
  4بيف السيد "ي،ج. ب" وزير المالية، المجمة القضائية لممحكمة العميا،العدد 36473قرارىا في القضية رقـ     

   211ص          
 .10السنة الثالثة والثبلثوف ص 1996ديسمبر  08بتاريخ  76د ، )ج، ر( العد1996الدستور الحالي لسنة     
  .75األستاذ. خموفي رشيد،  قانوف المنازعات اإلدارية )شروط قبوؿ الدعوى اإلدارية( المرجع ذاتو ص    
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 مف المعروؼ أف ظيور نظرية أعماؿ السيادة كانت :الحد من نطاق أعمال السيادة
استجابة لظروؼ تاريخية خاصة بمجمس الدولة الفرنسي وىي مف صنعو، وتمثؿ اعتداء 
وخروجًا كامبًل عمى مبدأ المشروعية لؤلسباب المتقدمة، لذلؾ كانت ىذه النظرية محؿ 

أف اعتبرىا البعض نقطة سوداء في جبيف  ىجـو عنيؼ مف جانب الفقو إلى حد
تمثؿ إفبلسًا جزئيًا لمبدأ  "البعض بأنيا المشروعية أو ثغرة في صرحيا كما وصفيا

بيا ذرعًا النتياكيا حقوؽ األفراد     المشروعية ال يجب السكوت عميو" لذا فقد ضاؽ
وحرياتيـ، وطالب بإدخاليا تحت رقابة القضاء، وعدـ تحصيف ىذه األعماؿ ضد الرقابة 

    القضائية
لخصوص، فإف نظرية وعمى أية حاؿ و أيًا كانت وجية نظر الفقو في ىذا ا

إلى إنكار     أعماؿ السيادة باقية ومقررة بنصوص صريحة، واف اتجو بعض الفقو
وجودىا، وتفسير عدـ الطعف عمييا عمى أساس أف القضاء اإلداري يمارس اختصاصو 
بالرقابة عمى النشاط اإلداري لييئات الدولة فحسب وبالتالي تخرج أعماؿ السيادة مف 

أف ىذا االتجاه رد عدـ الرقابة القضائية عمى ىذه األعماؿ طبقًا نطاؽ اختصاصو، أي 
لى جانب االتجاه السابؽ، وفي محاولة أخرى لمحد مف نطاؽ    .لقواعد االختصاص وا 

وآثار أعماؿ السيادة وميبًل نحو التضييؽ في مجاليا وتخفيفًا في حدتيا اتجو القضاء في 
عماؿ السيادة دوف إلغائيا، أي ال توجو كؿ مف فرنسا ومصر إلى إمكاف التعويض عف أ

    إلييا دعوى اإللغاء و إنما يمكف التعويض عف ىذه الطائفة مف األعماؿ.
   
 
 
 
 

                                                           
 . 120ص 1997: د. رمزي الشاعر، الوجيز في القضاء اإلداري، دار النيضة العربية القاىرة سنة  راجع    
 . 60عبد الغني بسيوني عبد اهلل ، القضاء اإلداري مرجع سابؽ صد.     
 .114د. محمد محمد بدراف، رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص    
 وما بعدىا.275د. سامي جماؿ الديف، القضاء اإلداري والرقابة عمى أعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص    
 وما بعدىا. 255ؿ السيادة )دراسة مقارنة( مرجع سابؽ صد. عبد الفتاح ساير داير، أعما    
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 المطمب الثاني                                   
    صدور القرار من قبل جية او سمطة إدارية
موكمة إلييا، ويتـ الدولة ككياف تقوـ بعدة أنشطة مختمفة كي تؤدي مياميا ال

توزيع ىذه المياـ عمى مؤسساتيا وأجيزتيا المختمفة، فالدولة القانونية تقـو عمى أساس 
الفصؿ بيف السمطات العامة، وىذا الفصؿ ىو بالدرجة األولى فصؿ عضوي، بحيث 
يختص كؿ بوظيفة معينة مف وظائؼ الدولة، وتكوف ميمتو األصمية محصورة في إطار 

سـ إلى ثبلثة وظائؼ بالنظر إلى الوظائؼ التقميدية لمدولة نجد أنيا تنقىذه الوظيفة، و 
الوظيفة التشريعية وىي مف اختصاص السمطة التشريعية، والوظيفة رئيسية وىي: 

القضائية وىي مف اختصاص السمطة القضائية والوظيفة التنفيذية وىي مف اختصاص 
يز القرار اإلداري يقضي أساسا بأف ير تموكنتيجة ليذا المبدأ فإف معيا السمطة التنفيذية.

ال عف سمطة إدارية أوالمؤسسات العامة أي األجيزة والتنظيمات ،القرار اإلداري ال يصدرا 
مف  –مبدئيا  –القائمة في إطار السمطة التنفيذية، وعميو فإف األمر يقتضي أف نستبعد 

لسمطة التشريعية والسمطة دائرة القرارات اإلدارية تصرفات كؿ مف األعماؿ الصادرة عف ا
، إال إذا نص القانوف    وكذا أعماؿ وتصرفات الييئات والتنظيمات الخاصة ،القضائية

عمى خبلؼ ذلؾ. وىكذا استقرت أنظمة القضاء اإلداري المقارف عمى ضرورة صدور 
صفتيا شخصا معنويا عاما، أما إذا بالقرار القابؿ لمطعف باإللغاء مف السمطة اإلدارية 

الة يماثؿ تصرفات حر عنيا بصفتيا شخصا معنويا خاصا فإف تصرفاتيا في ىذه الصد
تالي تخضع لقواعد القانوف الخاص ومف ثـ ال تكوف تمؾ القرارات بالاألفراد العادييف و 

قابمة لمطعف باإللغاء وذلؾ كالقرارات أو التصرفات التي تصدر بشأف األمواؿ الخاصة 
لمجيات اإلدارية أو السمطة اإلدارية المنبثقة مف السمطة  والتحديد التقميدي باإلدارة.

 التنفيذية، كما ىو مستقر لدى الفقو والقضاء يتمثؿ باألشخاص العامة التالية: 

                                                           
   ماجد راغب الحمو، القضاء .د.345راىيـ عبد العزيز شيحا القضاء اإلداري والية القضاء،مرجع صبا.د أنظر:    
 طعيمو الجرؼ، .د 589وما بعدىا.د. فؤاد العطار القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص 279اإلداري مرجع سابؽ ص   
 دعوى اإللغاء مرجع،د.عمار بوضياؼ.وما بعدىا 54ابة القضاء ألعماؿ اإلدارة، قضاء اإللغاء مرجع سابؽ صرق   
 .359د.عوابدي عمار النظرية العامة لممنازعات اإلدارية، الجزء الثاني مرجع سابؽ ص .وما بعدىا 75سابؽ ص   
 .12ص 2005ر والتوزيع سنة د. محمد الصغير بعمي، القرارات اإلدارية، دار العمـو لمنش    
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والجيات التابعة لمسمطة  وتشمؿ سمطاتيا اإلدارية المركزية ) كؿ الييئات الدولة: -1
ما يتعمؽ باختصاصاتيا اإلدارية ثـ إذ تبدأ برئيس الجميورية ومجمس الوزراء في (التنفيذية

دارات عامة.  الوزارات المختمفة بما فييا مف رئاسات إدارية، وما يتبعيا مف مصالح وا 
وىي الوحدات اإلدارية اإلقميمية التي تنظميا تشريعات  األشخاص العامة المحمية: -2

لواليات محافظات والمراكز والمدف والقرى واألحياء في مصر واالك)،   الحكـ المحمي
(، إذ تتمتع كميا بالشخصية المعنوية مما يكوف لرؤسائيا    والبمديات في الجزائر

 وممثمييا سمطات اتخاذ قرارات إدارية. 
وكانت تنقسـ مف قبؿ إلى نوعيف، مؤسسات عامة  األشخاص العامة المرفقية: -3

د ليا ميمة صناعية تسنالتعمؿ في النطاؽ االقتصادي ) وىي المؤسسة العامة التجارية و 
ما ىيئات  ،(تسيير المرافؽ العامة التجارية والصناعية امة تعمؿ في نطاؽ الخدمة عوا 

العامة، فيي في األخير مرفقية سواء كانت مصالح أو مؤسسات عامة ذات الطبيعة 
التي تسند ليا ميمة تسيير المرافؽ العامة اإلدارية حيث تدخؿ ضمف ىي اإلدارية و 

 باعتبارىالة وتتمتع بصفة الشخص المعنوي العاـ وتصدر قراراتيا التنظيـ اإلداري لمدو 
وتجدر اإلشارة إلى أف القضاء اإلداري في الجزائر    سمطة عامة و باإلرادة المنفردة.

                                                           
  ، 1979لسنة  43طبقا لقانوف الحكـ المحمي رقـ  ،فالمشرع المصري منح تمؾ الجيات الصفات اإلدارية العامة    
   كما لـ يخرج المشرع  1982مارس  02بتاريخ  213-82ومنحيا المشرع الفرنسي نفس الصفات طبقا لمقانوف    
      2011يونيو  22المؤرخ في  10-11يا أيضا نفس الصفات طبقا لمقانوف رقـالجزائري عف ىذا اإلطار فمنح   
 والمتعمؽ بالوالية. 2012فبراير  22المؤرخ في  07-12والمتعمؽ بالبمدية وكذا القانوف رقـ    
القانوف رقـ تنص المادة األولى مف  الوالية: -أ:تتمتع الوالية والبمدية بالشخصية المعنوية وفقا لمنصوص التالية    

 عمى ما يمي: " الوالية ىي الجماعة اإلقميمية لمدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقمة"  07-     
  عمى ما يمي:" البمدية ىي الجماعة اإلقميمية القاعدية  10-11تنص المادة األولى مف القانوف رقـ البمدية: -ب    
 المعنوية والذمة المالية المستقمة. "لمدولة وتتمتع بالشخصية     
وأنظر أيضا في وما بعدىا  56د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة" قضاء اإللغاء" مرجع سابؽ ص    

سيد وزير الطاقة الحيث أكد عمى ىذا المعنى بقولو:" ...وحيث أف  2009سبتمبر 30مجمس الدولة بتاريخ  قرار ذلك:
راجو مف الخصاـ  لكوف دعوى اإللغاء رفعت ضد الوكالة الوطنية لمممتمكات المنجمية وبذلؾ يعد والمناجـ يطمب إخ

مف قانوف المناجـ وتسري عميو أحكاـ  43طمبو مؤسس لكوف المدعى عمييا تتمتع بالشخصية االعتبارية طبقا لممادة 
وما  118ص 2012سنة10العدد  مجمة مجمس الدولة 50300رقـ  القرار" ...)ؽ،ـ(وما بعدىا مف  49المادة 

 وما بعدىا 121ص 2012سنة  10مجمس الدولة العدد 2011يناير  27بتاريخ  58486بعدىا. والقرار رقـ 
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 800بموجب المادة     وىو مكرس –كما أسمفنا مف قبؿ -يقـو عمى معيار عضوي
المتعمؽ  01-98قانوف رقـ ال مف 09والمادة  09-08رقـ )ؽ،إ،ـ،إ(مف  801مادة الو 

بمجمس الدولة، فيو يشترط في القرار اإلداري القابؿ لمطعف باإللغاء أف يكوف صادرا 
بمدية أو  ،والية ،دولة )   تعف أحد األشخاص المعنوية العامة ذات الطابع اإلداري البح

ية ثمة فإف القرارات الصادرة عف المؤسسات العموممؤسسة عمومية إدارية(. ومف 
االقتصادية والييئات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي ال تعد قرارات إدارية 
خاضعة لدعوى اإللغاء، واألساس القانوني لمثؿ ىذا الموقؼ يتمثؿ في أنو تدار وفقا 

ولكف عندما يوكؿ إلى المؤسسة  لشروط مماثمة لتمؾ التي تدار بموجبيا مشاريع األفراد.
ير مرفؽ عاـ فإف القانوف يخوؿ ليا بصفة يع الصناعي والتجاري تسالعمومية ذات الطاب

،    الي تطبيؽ قواعد القانوف اإلداريحية ممارسة السمطة العامة، وبتبلاستثنائية ص
 ، المرتكز عمى طبيعة النشاط وموضوعو.   فالمشرع ىنا يأخذ بالمعيار المادي

اإلداري في كؿ مف فرنسا ومصر تمؾ ىي األشخاص العامة التقميدية، غير أف القضاء 
أنشأتيا ونظمتيا بعض التشريعات،  قد عمى إضافة أشخاصا عامة أخرى كانت استقر

ولـ تحدد وصفيا القانوني، ما إذا كانت مف أشخاص القانوف العاـ أـ مف أشخاص 
في أحكامو عمى أف تمؾ  استقرالقانوف الخاص، فتركت تمؾ المشكمة لمقضاء، الذي 

نوف االق بامتيازاتنوف اقملديدة تعتبر أشخاصا عامة إذا كانت تتمتع طبقا االشخاص الج
وحقيا في فرض رسـو إجبارية ، ألعضائياالعاـ، وذلؾ كحقيا في إصدار قرارات ممزمة 

نوني التي تتمتع بيا الييئات العامة، االق االحتكارعمى المنظميف إلييا وغيره مف وسائؿ 

                                                           
     نصوص نادرة في بعض األحياف تكرس المعيار المادي مثبل" قانوف رقـ  -1،وذلؾ مف عمى الرغـ مف وجود    

      في عيد الغرفة اإلدارية "المجمس األعمى" مثؿ الشركة الوطنية  وقرارات قضائية يتيمة ومعزولة، -2"01/    
   مف)ؽ.إ.ـ( ضد الديواف  07وىي ليست مؤسسة عامة ذات صبغة إدارية، بمفيـو المادة  SONMPACسونباؾ   
 رية بينما تـ قبوؿ االختصاص القضائي لمغرفة اإلدا 1980مارس 08بتاريخ  OAICالوطني ما بيف الميف لمحبوب   

 75ص  مرجع سابؽ اليامش رقـ 2012محمد الصغير بعمي، القضاء اإلداري" دعوى اإللغاء" طبعة .د أنظر:   
 .356د. مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ، الجزء الثالث، مرجع سابؽ ص     
       لقانوف التوجييي لممؤسسة المتضمف ا 1988يناير 12المؤرخ في  01-88مف قانوف رقـ  58و 56المادة     
 .1988لسف  02االقتصادية المنشور بػ)ج، ر( العدد    
 50المستشار النويري عبد العزيز، المنازعة اإلدارية في الجزائر مرجع سابؽ ص     
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حكاـ القضاء النقابات العامة المينية، كنقابة المحاميف ومف أمثمة تمؾ األشخاص طبقا أل
 .    والميندسيف واألطباء....وغيرىا مف النقابات والغرؼ التجارية
فاف  –كما سبؽ أف أشرنا –و في الجزائر عمى الرغـ مف أنو بتطبيؽ المعيار العضوي 

لمشرع قد غيرأف ا،منازعات ىذه االشخاص تخرج عف نطاؽ صبلحيات القضاء االداري
 09في الفقرة األولى مف المادة  -السابؽ االشارة اليو -01-98أظير في القانوف رقـ 

   منو تأثره بما استقر عميو
االجتياد القضائي في فرنسا، اف المثاؿ عمى ىذا التأثر في  

منظمة المحاميف، التنظيـ الميني لمميندسيف ) مجاؿ المنظمات المينية الوطنية
مف قبيؿ القرارات االدارية، (ظيـ االطباء، الغرفة الوطنية لممحضريف...الخالمعمارييف، تن

   الدولةلمطعف باإللغاء أماـ مجمس  -مثبلً  –حيث أنيا تصمح 
شأنيا شأف القرارات  

 االدارية الصادرة عف السمطات االدارية المركزية ) الوزارة(.
                                                           

موضحا: " أف الشكؿ  59د. طعيمو الجرؼ رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة ) قضاء اإللغاء ( مرجع سابؽ ص      
انضماـ أبناء المينة الى نقابتيـ  -1الغالب في قياـ النقابات المينية ىو استنادىا عمى ثبلث أسس جوىرية ىي:

  -2انضماما إجباريا مع اإلقرار لمنقابة بسمطة اإلشراؼ والرقابة عمى القيد في جدوؿ النقابة لتنظيـ ممارسة المينة 
و إعماال لتمؾ الخصائص التي تقرب النقابات  اء المينة أنفسيـيشرؼ عمى إدارتيا مجمس إدارة فتنتخب مف بيف أبن

المينية إلى ما يشبو الييئات اإلدارية العادية إطردت أحكاـ مجمس الدولة الفرنسي عمى اعتبار قرارتيا ذات طبيعة 
وف العاـ إدارية مما يقبؿ في شأنيا الطعف باإللغاء، كما أكد مجمس الدولة المصري أنو تعتبر مف أشخاص القان

يكوف لمنقابة في مواجية االعضاء سمطة اصدار األوامر  -3ويجوز الطعف في قراراتيا بااللغاء أماـ مجمس الدولة. 
الممزمة البلئحية و الفردية بما يتصؿ بيا مف سمطة التنفيذ المباشر، و اصدار القرارات التأديبية ضد االعضاء الذيف 

يوليو  31قرار مجمس الدولة الفرنسي الشيير الصادر في  لممزيد أنظر -الممزمة." يخالفوف لوائح النقابة أو قراراتيا 
وقد تبعو مجمس الدولة المصري أيضا متاثرا بقضاء مجمس الدولة الفرنسي وذلؾ  (MONPEURT)في قضية  1942

رسبلف وسيط د. أنور أحمد  حول ذلك راجع لممزيد 1958أبريؿ  12في حكـ المحكمة اإلدارية العميا صادر في 
 :راجعومابعدىا.وفي نفس المعنى  422القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص

- C.E ASS.31    1942. Monpeurt – Rec.    compétence Administrative organismes chargés 
d’un service public actes administratifs,G.A.J.A,marceau,(L)et autres op.cit. p326 et s  

في الطعف  1990ديسمبر 16في مصر حكـ المحكمة اإلدارية العميا الصادر بجمسة  عمى سبيل المثال: وأيضا راجع
   . 5ص  36، المجموعة، السنة ؽ 35لسنة  3089رقـ 
   .376د. مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات االدارية، نظرية االختصاص، الجزء الثالث ص     
و  171ص 2002سنة  02مجمة مجمس الدولة العدد  4827رقـ 2002يونيو  24 مجمس الدولة بتاريخ قرار    

بخصوص الطعف باإللغاء المقدـ مف طرؼ وزارة العدؿ ضد القرار مابعدىا، حيث أكد المجمس عمى ىذا المعنى 
لمؤرخ ا 01-98مف القانوف رقـ  09الصادر عف الغرفة الوطنية لممحضريف القضائييف بقولو: "... حيث أف المادة 

تخوؿ لمجمس الدولة الصبلحية لمفصؿ ابتدائيًا و نيائيًا في الطعوف باإللغاء المقدمة ضد  1998مايو  30في 
 … = القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عف السمطات االدارية المركزية و المؤسسات العمومية الوطنية و
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إللغاء يجب أف يستند الى أف القرار االداري الذي يقبؿ الطعف با –و يخمص الباحث
سمطة مف سمطات القانوف العاـ، و يعبر عف االرادة المنفردة لجية االدارة، و بالتالي 

 يكوف الشرط ضروريًا و مطموبًا.
 المطمب الثالث

 أن يكون القرار نيائيا ومؤثرا 
إداريا عمى  -ال يكفي لقبوؿ دعوى اإللغاء أف يكوف العمؿ المطعوف فيو قرارا    

نما يجب إضافة إلى ذلؾ أف يكوف ىذا القرار نيائيا ومؤثرا. -فصيؿ السابؽالت  وا 
لذلؾ حرص المشرع المصري عمى النص في قوانيف مجمس الدولة المتعاقبة عمى وجوب 

وىذا ما  .   التي يقبؿ الطعف فييا باإللغاءاالدارية توافر صفة النيائية في القرارات 
والقوانيف السابقة عميو  1972لسنة 47مجمس الدولة رقـ تضمنتو المادة العاشرة مف قانوف

ط الفقو المصري عف مدى سبلمة اصطبلح اخبلفا في أوس -شرط النيائية-مما آثار
 مقصود بنيائية القرار اإلداري ؟ ، فما ىو ال   النيائية

لقد قررت محكمة القضاء اإلداري، أف المقصود بنيائية القرارات اإلدارية ىو صدورىا 
جية إدارية يكوف القانوف قد خوليا سمطة البت النيائي في أمر ما بغير حاجة إلى  مف

                   أما قبؿ ذلؾ فبل يزاؿ القرار في مرحمة اإلجراءات التحضيرية،  .   تصديؽ سمطة عميا
غير متمتع بأي خاصية تنفيذية، مما يجعمو لذلؾ غير قابؿ لمطعف فيو باإللغاء لدى 

    .دولةمجمس ال
كممة " نيائية " لمداللة عمى القرارات  اختيارأف     غير أف جانب مف الفقو يرى

اإلدارية التي تقبؿ الطعف باإللغاء غير موفؽ، ألف القرار النيائي قد يكوف نيائيا بالنسبة 

                                                                                                                                                                             

  ة لممحضريف القضائييف منظمة مينية وطنية و ىي تتخذ المنظمات المينية الوطنية، حيث أف الغرفة الوطني = …
 عقوبات تنظيمية دوف استشارة سمطة ادارية و ثمة فاف قراراتو تكتسي طابعًا قضائيًا و بالنتيجة يمكف الطعف فييا     
 كما ىو منصوص في المادة المذكورة أعبله أماـ مجمس الدولة."      
 . 457، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص د. عبد الغاني بسيوني عبد اهلل     
 . د. داود الباز، الوجيز في قضاء اإللغاء، دار النيضة 64سامي جماؿ الديف الدعاوى اإلدارية مرجع سابؽ ص    
 .37ص  1995العربية طبعة سنة    
 83 ص 5، مجموعة أحكاـ المحكمة س1950نوفمبر 19ؽ بتاريخ  4س  78أنظرحكميا في الدعوى رقـ     
 .103ص  5، مجموعة أحكاـ المحكمة س1949فبراير  01ؽ بتاريخ  2س  583أنظر حكميا في الدعوى رقـ     
 . 197د. سميماف الطماوي، القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ اإلدارة  مرجع سابؽ ص     
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مف مجمس التأديب  الصادرة لسمطة معينة وغير نيائي بالنسبة لغيرىا، فالقرارات
لجنة شؤوف الموظفيف، والتي تحتاج إلى تصديؽ مف  مفلجنة شيخات، أو  ، أواالبتدائي

غير نيائية  اسمطة أعمى ىي قرارات نيائية بالنسبة إلى السمطات التي أصدرتيا، ولكني
 -عمى النحو السابؽ -النيائية " "المجمس إلى أف يحدد اضطرفي دعوى اإللغاء، وليذا 

غير مانع ألف مف القرارات ما يصدر مف جية  ولكف ىذا التحديد إذا كاف جامعا، فإنو
 نيائيا إدارية معينة، بغير حاجة إلى تصديؽ مف جية إدارية أخرى، ومع ذلؾ ال يعتبر

 .    كممة " نيائية " بكممة التنفيذية استبداؿفي مجاؿ دعوى اإللغاء وليذا يجب 
يرونو وافيا غير أف غالبية الفقو المصري ال تعترض عمى لفظ " النيائية "، إذ 

بالمقصود، خصوصا أف قضاء مجمس الدولة يستخدـ ىذا المصطمح، بؿ ويحمؿ نفسو 
ويظير حرص القضاء اإلداري المصري عمى     عناء تحديد معناه كمما اقتضى األمر

تفسير ىذا الشرط وفقا لصحيح القانوف في كثير مف أحكامو فقط قضى بأنو: " ليس 
ار اإلداري أف يكوف صادرا مف صاحب االختصاص يكفي لتوفر صفة النيائية لمقر 

ثره القانوني فورا ومباشرة بمجرد ابإصداره، بؿ ينبغي أف يقصد مف يممؾ إصداره تحقيؽ 
ال كاف بمثابة اقتراح، أو إبداء  صدوره، وأف ال توجد ثمة سمطة إدارية لمتعقيب عميو، وا 

قضاء المجمس عمى أف  استقروقد  ألثر القانوني لمقرار النيائي ".رأي، ال يترتب عميو ا
ىي تمؾ التي تصدر متخذة صفة تنفيذية دوف حاجة الى تصديؽ سمطة  النيائية القرارات
، وليذا فإف النيائية تختمط بالصفة التنفيذية في القرار اإلداري، ألنو ال يكوف    أعمى

    صفة التنفيذيةقاببل لمنفاذ قبؿ أف يكوف نيائيا، كما ال يكوف نيائيا قبؿ أف يكتسب ال
                                                           

  صود بالقرار التنفيذي ذلؾ " والمق  EXECUTOIR" لفظ " تنفيذي لمترجمة الدقيقة لمفظ الفرنسي " يرجع البعض:    
  153القرار الذي لو قوة إلزاـ بذاتو ". د. سميماف محمد الطماوي، دروس في القضاء اإلداري ، مرجع سابؽ ص    
د. سامي جماؿ الديف، الدعاوى اإلدارية مرجع سابؽ  37د. داود الباز، الوجيز في قضاء اإللغاء مرجع سابؽ ص    
ية العظمى مف األحكاـ تكتفي بوصؼ القرار أنو نيائي، وذلؾ التزاما منو بالوصؼ الذي مشيرا إلى أف الغالب 64ص

أطمقو المشرع عمى القرارات اإلدارية القابمة لمطعف باإللغاء، موضحا أف محكمة القضاء اإلداري قد انتقدت في بعض 
 268ص  9مجموعة س ؽ7س 1955يناير 30بتاريخ  649أحكاميا اصطبلح تنفيذي، كحكميا في القضية رقـ 

 وفيو تقوؿ: "  627ص  7مجموعة أحكاـ المحكمة س 1953مارس 09حكـ محكمة القضاء اإلداري الصادرفي     
 إف قضاء ىذه المحكمة قد جرى في إطراد عمى أف العبرة في نيائية القرار اإلداري ىو صدوره مف سمطة إدارية     
 ة إدارية أعمى ".تممؾ حؽ إصداره دوف حاجة إلى تصديؽ سمط    
  د.عوابدي عمار  .282: د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة مرجع سابؽ ص أنظر كل من    

 وما بعدىا. 179نظرية القرارات اإلدارية ، مرجع سابؽ ص     
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اإلداري أف يكوف ذا  في القرار اشترطاإلداري الجزائري فقد  لمقضاء وبالنسبة       
ما قضى بو في القرار في  بيقات مجمس الدولة في ىذا الشأف:طابع تنفيذي: ومف تط

...مف المسممات القانونية وما دأب عميو  ":اعتبرحيث  2001يوليو 30القرار بتاريخ 
القانوني والفقو لكي تقبؿ دعوى العارض يجب أف يكوف القرار المتظمـ منو  االجتياد

وىو ما أكده  .   ثار قانونية بذاتو "آإداريا وأف يكوف كذلؾ تنفيذيا، ومف ثـ يترتب عميو 
والذي حدد فيو بوضوح ىذا الشرط  2003مارس18بتاريخ  مجمس الدولة أيضا في قرارلو

الطعف في قرار إداري إال إذا كاف نافذا وذلؾ وفقا لممبادئ وحيث أنو ال يجوز  ...:"بقولو
 15وكذلؾ فيما قضى بو المجمس في قرار آخر بتاريخ  .   العامة في القانوف..."

ف :حيث قضى 2003أبريؿ " أف القرارات الصادرة عف رئيس المجمس الشعبي البمدي وا 
ثارىا قانونيا، إال آلف مولدة كانت قرارات إدارية أي أنيا صادرة عف سمطة إدارية لف تكو 

إذا كانت قابمة لمتنفيذ وغياب العنصر األخيرالخاص بالنفاذ يفقد القرار طبيعتو القانونية 
عميو  انتيىويتضح أيضا فيما     عديـ األثاروال يمكف التمسؾ بو مف جية "ف فيصبح إذ

ت قانونا وفقيا "...بأنو مف الثاب:حيث قضى 2005نوفمبر 15بتاريخ المجمس في قرارآخر
    وقضاء أف القرارات اإلدارية نافذة بمجرد صدورىا ما لـ يضع القضاء حدا لتنفيذىا "

مف قرارات مجمس الدولة في ىذا الشأف،  -استعراضو مف ما سبؽ  -ويبدو لنا        
ف كاف قد استعمؿ كممة تنفيذيا في صفة   القرار اإلداريأف القضاء اإلداري في الجزائر وا 

مطعوف فيو، فإف ذلؾ ال ينفي صفة النيائية عف ىذا القرار، ولكف لمتفرقة بينو وبيف ال
. والواقع أف    صفة القرار النيائي الواجب النفاذ ااإلجراءات التحضيرية التي تنتفي عني

، وال يقـو خبلؼ يذكر بخصوص االصطبلحات استخداـالخبلؼ يكاد ينحصر في 
 .   ة الطعف قضائيا في ىذا القرار أو ذاؾ أو عدـ قابميتوالحموؿ العممية، أي حوؿ قابمي

                                                           
     ضري لمتنسيؽ )في قضية بوكازي عبد القادر ضد رئيس المجمس الح2001يوليو 30بتاريخ  2754قراره رقـ    
  .لمدينة الجزائر ومف معو ( قرار غير منشور   
 وما بعدىا. 183ص  2004سنة  05مجمة مجمس الدولة العدد  2003مارس  18بتاريخ  8041قراره رقـ     
 في قضية بمدية تبلغ ضد زاير صايـ( قرار غير منشور(2003أبريؿ 15بتاريخ  8019قرار مجمس الدولةرقـ    
 وما بعدىا 133ص 2005سنة  07مجمة مجمس الدولة العدد 2005نوفمبر 15بتاريخ  19341ره رقـ قرا    
   د. العطا بف عوؼ العطا، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في السوداف، رسالة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة     
 .150ص  1982الدكتوراه كمية الحقوؽ جامعة القاىرة سنة   
 . 225باني و د. محمود عاطؼ البنا، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة مرجع سابؽ ص د. بكر الق    
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يرورتو نيائيا أف يكوف قد صدر مف الجية صعمى أف القرار اإلداري ال يكفي ل       
التي خصيا القانوف بالبت في مسألة معينة، بؿ البد أف يؤثر في المراكز القانونية 

ؿ أو اإللغاء وعمى ذلؾ فالقرار اإلداري القائمة مف قبؿ سواء كاف ذلؾ باإلنشاء أو بالتعدي
الذي تختص المحكمة بإلغائو ىوالذي يقوـ عمى إفصاح جية اإلدارة عف إرادتيا الممزمة 

التعريؼ  -حينما تتجو ىذه اإلرادة إلى إحداث أثر قانوني معيف، وىذا ىو المستفاد مف
مف أحد األفراد، يجب  مع ذلؾ فمكي تقبؿ دعوى اإللغاء واتساقا -السابؽ لمقرار اإلداري

عمى النحو الذي سوؼ نراه تفصيبل في  -أف يكوف ىذا القرار مؤثرا في مركزه القانوني
القرار  عف ىذا المعنى بقولو إف    ويعبر مجمس الدولة الفرنسي –شرط المصمحة

 -denature àfaire-برافع الدعوى(بالمعنى الواسع(نو إلحاؽ أذىأالمطعوف فيو مف ش
 .   نتائج قانونية بشكؿ مباشر يتعمؽ بيا الطعف ويتولد عنيا االدعاء يترتب عميو

في فرنسا أف ىذه العبارة التي يستخدميا مجمس الدولة تتصؼ     ويرى فقو القانوف العاـ
، وليذا حاوؿ أساتذة ىذا الفقو توضيح المقصود مف ىذه العبارة،بالغموض وعدـ الوضوح

   قؽ ىذا الشرط ال بد مف توافر عنصريف أساسيففالفقياء يؤكدوف عمى أنو حتى يتح
: 

 ثار قانونيةآأف يكوف القرار المطعوف مف شأنو أف يولد  األول:-
              “Entraine des consequences juridiques”  

 استقرففي مصر .De nature à faire par lui-même.أف يحدث أذى بذاتو الثاني: -
أف يحدث القرار أثر قانوني وفي ىذا المعنى قضت  القضاء اإلداري عمى وجوب

محكمة القضاء اإلداري في أحد أحكاميا بأف:"...بزواؿ صفة القرار اإلداري عف طمب 
في قوائـ الممنوعيف بعد إحالة األمر إلى القضاء لعدـ إحداثو  اسـالنيابة العامة إدراج 

إلداري النيائي إذ أنو ال تترتب ألثر قانوني حيث قالت بأنو لـ يستكمؿ مقومات القرار ا
عميو إحداث أثر قانوني بمجرد صدوره بؿ ىو ال يعدوا أف يكوف طمب إلى مصمحة 

وقد أكدت     .."في قوائـ الممنوعيف مف السفر. اسمواليجرة والجوازات والجنسية إلدراج 
                                                           

    د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ اإلدارة ،مرجع سابؽ ص    
     - Auby (J.M) et Drago(R) traite de contentieux administratif T2,3eme éd paris ,    ,p176       
 .د.أنور أحمد رسبلف وسيط 468القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص  ،عبد الغني بسيوني عبد اهلل.د راجع في ذلك:    
 .443القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص    
 وما بعدىا. 154د. سميماف محمد الطماوي دروس في القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص     
 وما بعدىا 81ص  27ؽ مجموعة أحكاـ المحكمة س 26سنة  164رقـ  1973يناير 09حكميا بجمسة     
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إحداث  "...يقصد:ىذا المبدأ المحكمة اإلدارية العميا في حكـ حديث ليا تقوؿ فيو أنو
أف العمؿ اإلداري الذي يكوف تطبيقا ،ومؤدى ذلؾ.مصمة عامة.. ابتغاءأثرقانوني معيف 

 .   لنص قانوني ينشئ أو يعدؿ مركزا قانونيا يشكؿ قرارا إداريا بالمعنى المتعارؼ عميو"
 استنادا،قرارالذي أصدره الواليالأف  القضاء اإلداري في الجزائر اعتبرمع ذلؾ  واتفاقا   
 عقارية احتياطاتالمتضمف تكويف  26–74المخوؿ لو طبقا لؤلمر االختصاص إلى

 قضىفقد لصالح البمديات قرارا إداريا نيائيا تنفيذي وذلؾ ألنو يتولد عنو آثار قانونية 
اإلدماج ىوعمؿ حيث أف قرار …:"بأف 2005يوليو12لو بتاريخ    رالدولة في قرا مجمس
وى إلغاء القرار اإلداري في حيف أف القراررتب آثار حيث أف المستأنؼ يرفع دع ...إداري
العامة الصادرة عف اإلدارة االنفراديةوتطبيقا لما تقدـ فإف التصرفات واألعماؿ  "...قانونية

 -أي ليس مف شأنيا،ال تعد قرارات إدارية إذا لـ تكف تتمتع بالطابع التنفيذي النيائي
 :    ةبالنسبة لمتصرفات التالي و الحاؿما ىك-أف ترتب أي أثرقانوني-لوحدىا وبحد ذاتيا

  propositions  Les االقتراحات-ب    Les avis    اآلراء -أ  :التحضيريةؿ األعما -1 
      :ةاألعماؿ والتنظيمات الداخمي -3                         .البلحقة األعماؿ - 2

 داخمية.واألنظمة ال -جـ      .المنشورات -ب    .التعميمات -أ

                                                           
  769الجزء األوؿ ص 39ؽ مجموعة المبادئ التي قررتيا، س 37س 1994يناير 29بجمسة  3945حكميا رقـ    
 811صفة 35ؽ الموسوعة اإلدارية الحديثة الفكياني،ج  34س1990فبراير 24بجمسة  2644حكميا رقـ  وأيضا   
 وما بعدىا. 141ص  2005سنة  07، مجمة مجمس الدولة العدد722، الفيرس  015879قراره رقـ     
 وما بعدىا،  69د. محمد الصغير بعمي، القضاء اإلداري" دعوى اإللغاء" مرجع سابؽ ص راجع في ذلك:    
 ستاذ: محيو وما بعدىا، اال 360مرجع سابؽ ص   د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية، الجزء     
 .  .Rivero (J) droit administratif Dalloz 1980p -وما بعدىا 172أحمد المنازعات اإلدارية مرجع سابؽ ص  
بقولو:"...حيث أنو ومف جية أخرى فإف  2001يونيو 11وفي ىذا الشأف قضى مجمس الدولة في قرار لو بتاريخ     

كؿ المسائؿ ذات الطابع الفردي التي تخص الموظفيف حيث أنو  لجاف الطعوف تشكؿ ىيئة مكمفة بإعطاء رأييا حوؿ
وعمى الرغـ مف أف ىذه اآلراء تفرض حسب الحاالت عمى اإلدارة، فإنيا ال تشكؿ قرارات إدارية يمكف أف تكوف محؿ 

ليو في مؤلؼ  418طعوف بسبب تجاوز السمطة..." أنظر قضية) د.ب( ضد والي والية قالمة، فيرس رقـ مشارا 
 وما بعدىا 67ص2007، دارىومو طبعة 3تاذ، لحسيف بف شيخ آث ممويا،المنتقى في قضاء مجمس الدولة الجزءاألس
    بأنو:"...وعمى ىذا االعتبار ينبغي إدراج  2003مايو 06بيذا المدلوؿ قضى مجمس الدولة في قرار لو بتاريخ     
 ؿ الداخمية لئلدارة ال غير،وال تعد عمبل إداريا بالمعنى جميع وسائؿ اإلثبات المقدمة مف المستأنؼ مف قبيؿ األعما   
    القانوني، ذلؾ أنو مف المسمـ بو فقيا وقضاءا أف األعماؿ الداخمية تعد إجراءات داخمية غير قابمة لمطعف فييا    
   لخضر ضد بوسعيد  10117وبيذه الصفة ال تخمؽ مركزا قانونيا ثابتا لؤلشخاص المذكوريف فييا..." قضية رقـ   
 المجمس الشعبي لمدائرة الحضرية ببئر مراد رايس ومف معو، قرار غير منشور.  
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 المبحث الثاني
 ىالشروط المتعمقة بأطراف الدعو 

تتطمب دعوى اإللغاء ما تتطمبو أي دعوى قضائية بصفة عامة مف ضرورة أف 
تقديـ ذلؾ الطعف و أىمية تمكنو مف  مباشرة إجراءات  ويكوف لمطاعف صفة تخول
فالدعوى  ى،و ذلؾ عبلوة عمى اف تتوفر لو مصمحة لرفع الدعو ،التقاضي عمى نحو سميـ
 ومف ثـ فبل دعوى إذا لـ توجد مصمحة يحمييا القانوف.، لحماية مصمحة مشروعة

حديث في الفقو يرمي الى و ما يسترعي االنتباه بيذا الخصوص أف االتجاه ال
جراءات المنازعة اإلدارية عامة و دعوى اإللغاء خاصة و يرى دمج ىذه اتبسيط 

ي شرط واحد ، و ذلؾ لصعوبة التفرقة الشروط مف أىمية و صفة و مصمحة و حؽ ف
، و لكف عمى الرغـ مف ىذه الدعوى الى الدمج فاف القانوف لـ يتساىؿ في شرط     بينيما

األىمية و الصفة سواء تداخمتا أـ انفصمتا، فثمة قاعدة مف قانوف المرافعات المدنية و 
الدعوى  اسطة غيرهأف يباشر بنفسو ال بو  التجارية الفرنسي تشير الى أف عمى كؿ فرد

القضائية التي يجيزىا لو القانوف أي يجب عميو أف يتقدـ بنفسو الى القضاء كي يطمب 
   منو ما يدعيو 

و لئللماـ بأحكاـ كؿ مف األىمية و الصفة و المصمحة في دعوى  .
  ˸اإللغاء سنقسـ ىذا المبحث الى ثبلثة مطالب عمى النحو التالي 

 األىمية ˸ المطمب األول 
 الصفة ˸ لمطمب الثانيا
 .المصلحة˸  المطلب الثالث   

 
 
 

                                                           
     القاىرة  د محمد عبد السبلـ مخمص. نظرية المصمحة في دعوى اإللغاء، دار الفكر العربي :راجع بالتفصيل    

  ارية" الجزء الثاني" مرجع سابؽ د. مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات اإلد 73ص  1981سنة  طبعة     
    موضحا بيذا الخصوص " أف شروط قبوؿ الدعوى يمكف تختزؿ في حقيقة األمر الى  271ص 5اليامش رقـ   
 أما األىمية فيي  واحد وىو المصمحة، أما الصفة فيي خاصة ، أف تكوف المصمحة شخصية و مباشرة ، و شرط    
 ليس شرط مف شروط قبوؿ الدعوى و لكننا فصمنا دراستيا ..." شرط مف شروط مباشرة الخصومة و   
 مكتبة  "المبادئ العامة لمقضاء اإلداري و شرح قانوف مجمس الدولة المصري"مصطفى كامؿ. مجمس الدولة      
 و ما بعدىا 227ص  1954لنصر المصرية القاىرة سنة ا   



 

-     - 
 

 المطمب األول
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــاألىمي

يقصد بأىمية التقاضي صبلحية الشخص لمباشرة اإلجراءات أماـ القضاء باسمو، 
ة ، و تتساوى أىمية التقاضي مع أىمية األداء، و ال تتميز أىمي    أو لمصمحة األخريف

 التقاضي بالنسبة لدعوى اإللغاء بأية قواعد خاصة .
اـ، غير أف القضاء مغايرة القواعد العامة المقررة في مجاؿ التقاضي بوجو ع

ومجمس الدولة الفرنسي عمى وجو الخصوص توسع في تقدير األىمية  اإلداري عموما
، ممف ال تتوافر فييـ فيما يتعمؽ بدعوى اإللغاء الى الدرجة التي قبؿ فييا طعونا باإللغاء

و ذلؾ متى كاف القرار محؿ الطعف مؤثرا  -ىناؾ –األىمية ، طبقا لقواعد القانوف المدني
 .    في المبادئ األساسية لمحريات الفردية

تتحدد ببموغو سف الرشد،      واذا كانت أىمية التقاضي بالنسبة لمشخص الطبيعي 
جانب بموغو سنا معينة، ضرورة أف يكوف التي تختمؼ مف نظاـ ألخر، كما يشترط الى 

عاقبل قادر عمى االختيار، و عند عدـ توافر تمؾ الشروط فيو ، فاف إجراءات اتجاىو تتـ 
بواسطة مف يمثمو قانونا، و ذلؾ طبقا لمقواعد العامة في التقاضي ، أما بالنسبة لمشخص 

مؤسسات ( والجمعيات، فتكتمؿ و ال -البمدية  -كالييئات اإلدارية ) الوالية      االعتباري
عف  –أىميتيا لمتقاضي عند اكتسابيا الشخصية المعنوية أو االعتبارية، و يكوف ليا 

أنورأحمد رسبلف تساؤليف حوؿ تكييؼ شرط األىمية مف      الدكتور ويثير طريؽ ممثميا.
صومة الناحية القانونية ىؿ يعتبر شرطا لقبوؿ الدعوى ؟ أـ أنو يعتبر شرطا لصحة الخ

 و إجراءاتيا. 
                                                           

    راسة قانوف المرافعات المدنية و التجارية وأىـ التشريعات د)د . فتحي والي، الوسيط في قانوف القضاء المدني    
 و"األىمية اإلجرائية". أف مف اطبلقاتيا" أىمية االختصاـ" موضحا.352ص 1980النيضة العربية  المكممة لو( دار   
   91ع سابؽ ص د. سامي جماؿ الديف، الدعاوى اإلدارية واإلجراءات أماـ القضاء اإلداري ) دعاوي اإللغاء( مرج    
    المعدؿ والمتمـ في ىذاالصدد  1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75مف )ؽ،ـ( الجزائري رقـ 40تنص المادة     
     عمى ما يمي: " كؿ شخص يبمغ سف الرشد متمتعا بقواه العقمية، و لـ يحجر عميو يكوف كامؿ االىمية لمباشرة    

 سنة كاممة "        حقوقو المدنية و سف الرشد تسعة عشر    
  : عف القانوف المدني عمى ما يمي: " األشخاص االعتبارية ىي 49تنص المادة     

  الدولة ، الوالية، البمدية. المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري. الشركات المدنية و التجارية   -  
 يمنحيا القانوف شخصية قانونية "   الجمعيات و المؤسسات. الوقؼ . كؿ مجموعة مف اشخاص أو أمواؿ  -   
 و ما بعدىا. 460د . انور احمد رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
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اتجاىاف، أوليما يرى أف الدفع بعدـ توافر شروط األىمية  فعمى مستوى القضاء فقد برز
 وثانييما اعتبر األىمية شرطا لصحة إجراءات الخصومة. ،دفع بعدـ قبوؿ الدعوى ىو
أما بالنسبة لبلتجاه األوؿ فقد قررت المحكمة االدارية العميا المصرية في أحد     

أنو و لئف كاف األصؿ أنو ال يكفي لقبوؿ الدعوى أف  يا القضائية بقوليا: "...أحكام
يكوف الشخص الذي يباشرىا ذا حؽ أو ذا مصمحة او ذا صفة في التقاضي، بؿ يجب 
أف تتوافر لو أىمية المخاصمة لدى القضاء و ىو أصؿ عاـ ينطبؽ عمى الدعاوى 

كانت المصمحة ىي مناط الدفع كماىي اإلدارية كما ينطبؽ عمى غيرىا  اال أنو لما 
مناط الدعوى فأنو ال يجوز ألحد الخصوـ الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى لرفعيا مف غير ذي 

 .   .."اذا كانت لو مصمحة في ىذا الدفع.أىمية اال 
وأما بالنسبة لبلتجاه القضائي الثاني فقد قالت المحكمة اإلدارية العميا المصرية:    

ت شرطا لقبوؿ الدعوى، و انما شرط لصحة إجراءات الخصومة، ال "... األىمية ليس
 .   يتمسؾ بالبطبلف اال مف شرع البطبلف لمصمحتو "

 )ؽ،إ،ـ(-بيذا الخصوص فبعد أف كاف موقؼ المشرع مف خبلؿ و نود أف نشير
منو متماىيا مع االتجاه األوؿ باعتبار األىمية شرط  459   ةو ال سيما الماد -السابؽ
و ليس ضمف إجراءات الخصومة ىذا مف جية و مف جية     وط قبوؿ الدعوىمف شر 

 غير أنو ال يجوز تصحيح عيب األىمية. ثانية فانو جعميا مف النظاـ العاـ و معنى ذلؾ
                                                           

     ؽ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتيا 10لسنة  1119في القضية رقـ 1966ديسمبر 24حكميا بتاريخ     
   467ص 45المحكمة، السنة الثانية عشر،القاعدة رقـ    
    211ص 46ؽ،الموسوعة اإلداريةالحديثة،الفكياني،ج 42س 383في القضية رقـ1997يناير 19كميا بجمسةح    
 مف )ؽ. ا. ـ ( عمى أنو: " ال يجوز ألحد أف يرفع دعوى أماـ القضاء، ما لـ يكف 1فقرة رقـ  459نصت المادة     

    حائزا لصفو وأىمية التقاضي و لو مصمحتو في ذلؾ ".    
وفي ىذا الشأف قضى مجمس الدولة في الجزائر عمى تأكيد ىذا المعنى بقولو:"... المكتب المكمؼ باإلشراؼ عمى     

مف القانوف  09لناحية عنابة ال يمكف اعتباره كمنظمة مينية وطنية بمفيـو المادة انتخابات أعضاء مجمس النقابة  
زع عنو أىمية التقاضي أماـ العدالة حيث أف المكتب المكمؼ المتعمؽ بمجمس الدولة مما ين 98-01العضوي رقـ

عميو  الداخمي المصادؽ المتعمؽ بتنظيـ مينة المحاماة وال في النظاـ 91-04عميو في قانوف رقـ باالنتخابات لـ ينص
ى أماـ وعميو فإنو ال يتمتع بأىمية التقاضي وال بالشخصية المعنوية لكي يقاض 04/08/1995بقرار وزاري بتاريخ 

العدالة مما ينجر عنو أف كؿ دعوى قضائية مف شأنيا الطعف في صحة االنتخابات ال يمكف توجيييا إال ضد النقيب 
وعميو يتعيف القوؿ أف المكتب المكمؼ  91-04مف رقـ 46و32بصفتو الممثؿ لنقابة المحاميف طبقا ألحكاـ المادتيف 
قرار مجمس :انظر..." )ؽ،إ، ـ(مف  459ىمية في مفيـو المادة باإلشراؼ عمى االنتخابات ال يتمتع بالصفة أواأل

  53ص 2003سنة  04مجمة مجمس الدولة العدد  2003يونيو 17بتاريخ 11053الدولة رقـ
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في الفصؿ     13وال سيما المادة  09–08الحالي رقـ )ؽ،إ،ـ،إ(رأنو عمى اثر صدو 
االىمية و بذلؾ يكوف موقؼ المشرع  المتعمؽ بشروط قبوؿ الدعوى فقد استبعد شرط

الجزائري مماثبل لبلتجاه الثاني الذي ال يعتبر األىمية شرطا مف شروط قبوؿ الدعوى بؿ 
   الحالي )ؽ،إ،ـ،إ(مف 64شرط لصحة اإلجراءات وىذا بالفعؿ ما رسمو بوضوح في المادة

 المطمب الثاني
 الصفة

احب الحؽ، و سمبا لمف ا لصبيقصد بالصفة كشرط في الدعوى أف تنسب إيجا
، و لـ     يوجد الحؽ في مواجيتو، و ذلؾ تمييزا لمجانب الشخصي لمحؽ في الدعوى

تكف فكرة الصفة في الدعوى بوجو عاـ محبل التفاؽ الفقو، كما أف أحكاـ القضاء 
والخمط بينيا و بيف فكرة المصمحة ، فيعرفيا البعض بأنيا"  بصددىا تتسـ بالغموض

ني لرافع الدعوى الذي يسمح لو بأف يعرض عمى القاضي مسألة محددة المركز القانو 
القدرة القانونية عمى رفع  :"كما عرفيا البعض األخر بأنيا .   بمساعدة وسائؿ معينة " 

الخصومة الى القضاء، أو المثوؿ أمامو لتمقييا "،  فيي بالنسبة لمفرد، تتمثؿ في كونو 
أو وصيا، و تظير بالنسبة لمجية اإلدارية في كونيا  أصيبل، أو وكيبل أو ممثبل قانونيا

عميو ى صاحبة االختصاص في التعبير عف الجياز، أو الشخص االعتباري العاـ المدع
في الدعوى، و الذي تكوف لو القدرة الواقعية عمى مواجية الدعوى قانونا بالرد و بتقديـ 

و المصمحة وثيقة ، حيث يستخمص فالعبلقة بيف الصفة      المستندات أو ماليا بالتنفيذ
أف شدة ارتباطيما أدى الى تبايف آراء الفقو حوؿ كنو العبلقة بينيما، فضبل      البعض

عف وضع شرط الصفة في دعوى اإللغاء، حيث يرى البعض أنو شرط مستقؿ عف شرط 

                                                           
  " ال يجوز ألي شخص، التقاضي ما لـ تكف لو صفة و لو مصمحة قائمة أو  :إ، ـ، إ()ؽ،مف  13تنص المادة     

 ..." .محتممة يقرىا القانوف    
 72د. فتحي والي، الوسيط في قانوف القضاء المدني، مرجع سابؽ ص     
و ما بعدىا موضحا:" أف  134د محمد عبد السبلـ مخمص، نظرية المصمحة في دعوى اإللغاء مرجع سابؽ ص    

ناو المصمحة مجمس الدولة الفرنسي لـ  يفرؽ بيف الصفة والمصمحة ،حيث أخذ يستعمؿ في أحكامو عبارة الصفة أحيا
 أحيانا أخرى، بؿ و جمع بيف االثنيف في احكاـ كثيرة، مما انعكس ذلؾ في اراء الفقو حوؿ كنو العبلقة بيف العبارتيف".

موضحا أساس فكرة التمييز بيف شرطي الصفة و  89د.  سامي جماؿ الديف، الدعاوى اإلدارية مرجع سابؽ ص     
 ع الدعوى ذا صفة قانونية لرفعيا دوف أف يكوف لو مصمحة شخصية  مباشرة".المصمحة بقولو: "أنو يمكف أف يكوف راف

 135د . محمد عبد السبلـ مخمص، نظرية المصمحة في دعوى اإللغاء، مرجع سابؽ، ص     
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المصمحة، بينما يتجو الرأي الغالب في الفقو الى دمج شرط الصفة مع شرط المصمحة 
 الدعوى. في

أف المصمحة تختمؼ عف الصفة ألف المصمحة شرط لقبوؿ      فيرى البعض
الدعوى، اذ تقوـ عمى مخاصمة القرار ذاتو بينما تعتبر الصفة شرط لمباشرة الدعوى أماـ 
القضاء، فاذا انتفت الصفة كانت الدعوى غير مقبولة، و يجوز ابداء ىذا الدفع في أية 

الصفة شرط الـز و مستقؿ عف شرط المصمحة في طمب حالة كانت عمييا الدعوى ف
بالنسبة لؤلشخاص المعنوية، حيث تكوف المصمحة لمشخص  بجبلء اإللغاء، ويتضح ذلؾ

و تأكيدا عمى ىذا االتجاه ،     المعنوي بينما تكوف الصفة لمف يمثؿ ىذا الشخص قانونا
لقرار المطعوف فيو قد قضى مجمس الدولة في الجزائر في قرارلو بقولو:"... حيث أف ا

قضى بإلغاء القرار المستأنؼ، مف جديد عدـ قبوؿ الدعوى شكبل النعداـ صفة المدعي 
 01و يتضح ىذا المعنى كذلؾ مف قرار مجمس الدولة بتاريخ     في التقاضي ..."

قانوف المدني أف المف  50بقولو:"...حيث أنو مف المعمـو وفقا لنص المادة  2004يونيو
عتباري الذي يتمتع بالشخصية القانونية ىو الذي يممؾ االىمية القانونية و الشخص اال
في قضية يعبر عف ارادتيا و  ياذا كاف مف الواجب تمثيميا بمصف ...حؽ التقاضي

الذي يمثميا لذا يتعيف اعتبار الدعوى مقامو مف غير ذي  الحاؿ لـ يذكر اسـ المصفي
تأنؼ، والفصؿ مف جديد بالتصريح بعدـ قبوؿ صفة كذلؾ مما يتعيف الغاء القرار المس
     الدعوى لرفعيا مف غير ذي صفة ... "

إال أف غالبية فقياء القانوف العاـ في فرنسا و مصر يؤيدوف ما ذىب اليو القضاء      
اإلداري الفرنسي و مجمس الدولة المصري مف اندماج مدلوؿ الصفة في شرط المصمحة 

يث تتوفر الصفة كمما وجدت مصمحة شخصية مباشرة في نطاؽ دعوى اإللغاء، بح
     ادية كانت أو أدبية لرافع دعوى اإللغاء، وال يشترط استناد ىذه المصمحة الى حؽم،

                                                           
 القضاء اإلداري،ى الجمؿيد. يح.و ما بعدىا 617: د فؤاد العطار القضاء اإلداري مرجع سابؽ صراجع في ذلك    

   464مرجع سابؽ، ص ،. د. أنور أحمد رسبلف، وسيط القضاء اإلداري378سابؽ مرجع     
 997عاما ص  15المحكمة في  1968ديسمبر 1حكـ المحكمة اإلدارية العميا في مصر بتاريخ  أنظر في ذلك:    
  105ص 2003سنة  04مجمة مجمس الدولة العدد  2003مايو 06بتاريخ  13334قرار مجمس الدولة رقـ     
 389ص 2010سنة 65، نشرة القضاة العدد 2004يونيو  01بتاريخ  12925قرار مجمس الدولة رقـ     
  الدعاوى ،د. سامي جماؿ الديف.وما بعدىا 488مرجع سابؽ ص.القضاء اإلداري،عبد الغني بسيوني عبد اهلل د.    
 )=(  ...ظير لشرط المصمحةحيث يصؼ بأنيا وصؼ مف أوصاؼ المصمحة أو م 89اإلدارية مرجع سابؽ ص    
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ومف ذلؾ ماذىب اليو مجمس الدولة الفرنسي في شأف الربط بيف الصفة و المصمحة     
في المركز الطبي الى أف لرئيس القسـ  1982يناير 08 بوضوح في حكـ لو بتاريخ

مصمحة مباشرة تخولو الصفة في طمب الغاء قرار مجمس إدارة ىذا المركز الذي تضمف 
انشاء وحدة صحية فيو إلجراء عمميات اإلجياض باستخداـ أطباء مف ىذا القسـ و 

في حكـ ليا  ما قضت بو المحكمة اإلدارية العميا المصرية وأيضا.   بعض أماكنو
وؿ دعوى اإللغاء أف يكوف لرافعيا مصمحة شخصية ومباشرة و قياـ يشترط لقب.بقوليا:"..

شرط المصمحة يعني توافر الصفة في رافع الدعوى حيث يندمج الشرطاف في دعوى 
 .   اإللغاء"

الى أف معنى الصفة ىو أف يكوف لرافع دعوى اإللغاء شأف في رفع  :و يخمص الباحث
كما  -الدعوى، فالمستقر فقيا و قضاءا دعواه فاذا لـ تكف لو صفة ال يقبؿ منو رفع

 وليس لو أف يتوالىا في شؤوف ،ال يممؾ شخص المقاضاة اال في شأف نفسو "أنو –أسمفنا
وىذا ما تؤكده المحكمة اإلدارية العميا بقوليا:" اف  " غير اال بنيابة قانونية صحيحة

عوى أماـ المحكمة الخصومة القضائية وىي مجموعة مف اإلجراءات التي تبدأ بإقامة الد
ويمـز لصحة ىذه الدعوى أف تكوف  ...بناءا عمى مسمؾ إيجابي يتخذ مف جانب المدعي

موجية مف صاحب الشأف ذاتو أو مف صاحب الصفة في تمثيمو و النيابة عنو قانونا أو 
     فاذا لـ يقـ الدعوى صحيحة سقط ركف مف أركاف الخصومة ..." ،اتفاقا

                                     
 
 

                                                                                                                                                                             

و التي يبدأ عادة بالنظر فييا، أما المصمحة ،وىي في  الدعوى اإلدارية مف مسائؿ اإلجراءات الشكمية المحضة)=(...
عبد العزيز خميؿ بديوي، المرافعات المدنية و التجارية كمصدرلممرافعات .د و انظر أيضا ،فتمس موضوع الدعوى

أف الصفة ال  :"مؤكداً  .و ما بعدىا 25ص  1974سنة 4ة القانوف و االقتصاد العدد االدارية بحث منشور في مجم
 و انما أحد شروط المصمحة المعتبرة و المتعمؽ بالجانب الشخصي فييا " ،تشكؿ شرطا قائما بذاتو لقبوؿ الدعوى

                                                                C.E LE 08Janvier 1982, Lambert. Rec. p 17-                                                                                             
  2002ؽ مجموعة المبادئ التي قررتيا المحكمة مف أوؿ يناير 45س 2002يناير 12بجمسة  3096حكميارقـ     
  31ص 2002مارس  الى اخر   
   "     -    " عاما15مجموعة المبادئ القانونية التي قررتيا المحكمة في      برايرف    خبتاري ياحكم    
  او ما بعدى 975الجزء الثاني ص    
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 لمطمب الثالثا                                    
 ةـــــــــــصمحـــــــــالم

المبدأ العاـ أنو ال دعوى حيث ال مصمحة، و ال خبلؼ عمى ذلؾ المبدأ فإذا 
، عمى اختبلفيا أىمية توافر    انعدمت المصمحة انعدمت الدعوى، و تستمـز القوانيف

و     باشرة الدعوى، تمؾ القاعدة التي أشار الييا المشرع المصريشرط المصمحة لم
في نصوص جاءت خالية مف معايير و ضوابط دقيقة و واضحة لتحديد     الجزائري

معنى المصمحة المطموبة في الدعوى، و ال مطعف عمى مسمؾ المشرع في ذلؾ، ألف 
ي تختمؼ باختبلؼ الموضوعية الت المسائؿ تحديد معنى المصمحة في الدعوى مف 

يعمؿ فيو بسمطتو التقديرية التي تتناسب مع      ، فيترؾ لمقاضيطبيعة النزاع و ظروفو
و مف ثـ يكاد يجمع الفقو عمى أف المصمحة في الدعوى .    ظروؼ الخصومة و أحواليا

     تتجمى في المنفعة أو الفائدة العممية التي تعود عمى المدعي مف الحكـ لو بطمباتو

                                                           
  القانونية المستقرة في فقو  د. سميماف محمد الطماوي الى أف مبدا حيث ال مصمحة فبل دعوى مف المبادئ يشير    
   راجع مؤلفو القضاء اإلداري و رقابتو في رع المصري و طبقيا القضاء في مصر،المش  القانوف و التي أخذ بيا   
      أعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص   
   مف قانوف المرافعات المدنية و التجارية بعد تعديميا  03تمؾ القاعدة التي أشار الييا المشرع المصري في المادة    
 أو دفع في فقرتيا األولى بأنو:"ال تقبؿ أي دعوى، كما ال يقبؿ أي طمب حيث تنص      لسنة    بالقانوف رقـ   
  قائمة يقررىا  و مباشرة و لصاحبو فيو مصمحة شخصية  ىذا القانوف أو أي قانوف آخر ال يكوف استنادا ألحكاـ   
 عدـ قبوؿ  عمى " المصري بشأف مجمس الدولة 1972لسنة  47مف القانوف رقـ  12، كما نصت المادة  " القانوف   
 ."الطمبات المقدمة مف أشخاص ليست ليـ فييا مصمحة شخصية   
     13لقبوؿ الدعوى و ىذا ما نصت عميو المادة  و قد استمـز المشرع الجزائري بصريح النص توافر ذلؾ الشرط    
    صمحة قائمة أو يجوز ألي شخص، التقاضي ما لـ تكف لو صفة ولو م ال " بقوليا 09-08مف)ؽ،إ،ـ،إ( رقـ    
 المدعى عميو . كما يثير تمقائيا انعداـ  تمقائيا انعداـ الصفة في المدعي او في يثير القاضي .محتممة يقرىا القانوف   
 االذف اذا ما اشترطو القانوف".   
 لمصمحة في ، "اف ا 264د. مسعود شييوب، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ، الجزء الثاني، مرجع سابؽ ص    
 دعوى اإللغاء مف الصعب تحديد مفيوميا و تحمياىا نظريا بمعزؿ عف أحكاـ القضاء، لذلؾ فإف الفقو ينصرؼ الى   
  أنظر في ذلكالحموؿ القضائية ليستخمص منيا االحكاـ  العامة ليا، و المصالح التي اعتمدتيا ".    

- Debbasch (Ch), et Ricci (J.C), contentieux administratif 4eme éd Dalloz 1985 p 742 
 131د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة" قضاء اإللغاء" مرجع سابؽ ص     
 د. يسرى محمد العصار، شرط المصمحة في دعوى اإللغاء و في الدعوى الدستورية، دراسة مقارنة :راجع في ذلك    
 مرجع  محمد عبد السبلـ مخمص، نظرية المصمحة في دعوى اإللغاء.د .9ص 1994القاىرة  دار النيضة العربية   
 .410سابؽ ص مرجع الثاني الجزءاإلدارية  العامة لممنازعات عمار النظريةد. عوابدي  .18ص سابؽ   
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مصمحة ىي الباعث و المبرر و الغاية مف وجود الدعوى بالنسبة لصاحبيا، و يشترط فال
كأساس لقبوؿ الدعوى أف تكوف شخصية و مباشرة، قانونية )أي مشروعة(  ةفي المصمح

و قائمة، و تكمف أىميت شرط  المصمحة في اعتبارىا معيارا أساسيا لتحقيؽ الغرض 
قتصر الدعوى عمى حماية مصالح المدعي الذي وجدت مف أجمو الدعوى، حيث ال ت

فقط، وانما الستقرار النظاـ القانوني، و تأميف المعامبلت بيف الناس، وال بد أف يكوف 
 وراءىا مصالح تحمييا 

و يثير شرط المصمحة في دعوى اإللغاء خبلفا بيف الفقو، حيث ينازع رأي قديـ       
لغاء، بحجة أنيا دعوى ذات طبيعة في الفقو في وجود شرط المصمحة لقبوؿ دعوى اإل

عينية تتجو الى مخاصمة القرار اإلداري غير المشروع إللغائو، كما اف القانوف لـ ينص 
ف في الفقو الذي يجمع عمى اشتراط آل، ىذا الرأي ال وجود لو ا    عمى ىذا الشرط

بؿ و ال     ال تتحوؿ الى دعوى حسبة المصمحة في دعوى اإللغاء لضبطيا حتى
، فشرط المصمحة أساسي يستمـز توافره في رافع الدعوى، و بتوافره تتحقؽ    تتساوى معيا

 الصفة التي تثبت لصاحب المصمحة سواء كاف أصيبل أو في حالة التمثيؿ القانوني.

                                                           
   سميماف محمد الطماوي، شرط المصمحة في دعوى اإللغاء، مجمة مجمس .عرضا ليذا الرأي: د انظر بالتفصيل    
 عبد المنعـ الشرقاوي، المصمحة العامة في دعوى إلغاء األوامر اإلدارية .د .113.112ص1950  .الدولة، السنة   
 260.261ص 1946، العدد األوؿ  لتجاوز السمطة أماـ مجمس الدولة، مجمة القانوف واالقتصاد، السنة    
                             : المثال أنظر من الفقو الفرنسي عمى سبيل    

- Delaubadere(A),Trait de droit administratif T2,op,cit,p      
 د سميماف محمد الطماوي،  .490سابؽ ص اإلداري، مرجعمحمود محمد حافظ، القضاء . د: من الفقو العربي و    
 يو احمدالمنازعات اإلدارية وما بعدىا، األستاذ مح 207سابؽ ص اإلداري و رقباتو ألعماؿ اإلدارة مرجع القضاء    
 156مرجع سابؽ ص     
  وما بعدىا 68مرجع سابؽ ص  د يسرى محمد العصار، شرط المصمحة في دعوى اإللغاء و الدعوى الدستورية    

الماضي كاف يفسر شرط المصمحة في دعوى اإللغاء تفسيرا  الفرنسي حتى نياية القرف مجمس الدولة أف " موضحا:
اإلداري محؿ الطعف، و أصبح في  عمى حؽ مسو القرار هاستناد ةالدعوى ضرو  يشترط في رافع ضيقا، حيث كاف

األمر الى أف يقبؿ  بؿ و يتساىؿ في تطبيقو لو، و وصؿ بو بداية القرف الحالي يفسر شرط المصمحة تفسيرا واسعا،
وسيمة  ضائيا، و غدت دعوى اإللغاءاإلدارة ق أنواعا عديدة مف المصالح التي تعطي ألصحابيا الحؽ في مواجية جية
،فقد اعترؼ مجمس الدولة الفرنسي لؤلفراد  لحسف اإلدارة، فتحقؽ رقابة واسعة عمى اإلدارة تؤكد مشروعية تصرفاتيا

مصالحيـ حتى و  الغاء القرارات اإلدارية التي تمس ىأو جماعات معينة بالحؽ في رفع دعاو  لطوائؼ الذيف ينتموف
 "مجتمعيف. يـمصالح بمف ليـ مصالح منفردة في رفعيا ما دامت تؤثر في لو كانت غير مؤثرة
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و بعد ىذا التمييد عف شرط المصمحة في طعوف اإللغاء سنتناوؿ بياف أحكاـ المصمحة 
ة أو الشروط العامة أو األوصاؼ المطموبة فييا، مف خبلؿ عرض لخصائص المصمح

باعتبارىا شرطا في الدعوى ثـ نتطرؽ الى وقت توافر المصمحة و حالة الدفع بانعداـ 
 المصمحة في فرعيف عمى النحو التالي:

 خصائص المصمحة التي تجيز الطعف باإللغاء ˸الفرع األول                    
 وقت توافر المصمحة و حالة الدفع بانعداميا ˸ثاني الفرع ال                   

 األول الفرع                                   
 خصائص المصمحة التي تجيز الطعن باإللغاء.

ضرورة توافر المصمحة لقبوؿ دعوى اإللغاء، و أنو ال دعوى حيث ال  -فيما سبؽ -بينا 
مكاف قبوؿ الدعوى ، بؿ ال بد مف أف مصمحة، اال أنو ال يكفي مجرد وجود المصمحة إل

تتميز المصمحة بخصائص معينة ، فينبغي أف تكوف المصمحة شخصية و مباشرة ، 
ة محققة ،و يمكف أف تكوف سواء كانت مادية أو أدبية، كما يجب أف تكوف ىذه المصمح

 ˸و تفصيؿ ذلؾ كما يمي ، محتممة 
الشخصية، أف تكوف مصمحة  يقصد بالمصمحة: المصمحة الشخصية و المباشرة  – 1

، كما يقصد     الطاعف عمى درجة معينة مف التفريد ، بحيث ال تختمط بالمصمحة العامة
بمفظ مباشرة أف تعود الفائدة مف رفع الدعوى عمى رافعيا شخصيا ، فالترابط واضح بيف 

عف و مف ثـ يشترط أف تتوفر في الطا ،    الطابع الشخصي و الطابع المباشر لممصمحة
صفة المضار، و بمعنى أوضح أنو ال يتطمب في رافع الدعوى أف يكوف ذا حؽ مسو 
القرار المطعوف فيو وانما يكفي أف يكوف المدعي في حالة قانونية أثر فييا القرار 

كوف لو مصمحة شخصية مباشرة في طمب الغاء تومف ثـ ،    المطعوف فيو تأثيرا مباشرا
ميما  بؿ الدعوى مف غير ذي صاحب مصمحة شخصيةوعمى ذلؾ ال تق .اتىذا القرار 

كانت صمتو بصاحب المصمحة، فبل يمكف مثبل لمزوج أف يطمب الغاء قرار يمس 
                                                           

 .122د. محمد عبد السبلـ مخمص، نظرية المصمحة في دعوى اإللغاء، مرجع سابؽ ص     
 نظرية ،مخمص محمد عبد السبلـ.د 491مرجع سابؽ ص  ،القضاء اإلداري ،عبد الغني بسيوني عبد اهلل.د راجع:    
 149، د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة مرجع سابؽ ص 122جع سابؽ ص المصمحة مر    
    عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية .، د614سابؽ ص اإلداري، مرجعد. فؤاد العطار، القضاء     
في  1957فبراير 22لحكـ مجمس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ  مشيرا ،417مرجع سابؽ"الجزء الثاني"   

dechardon       قضية دي شردو 
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، كما أنو ليس لورثة الطاعف الحموؿ محؿ مورثيـ في السير    مصمحة شخصية لزوجتو
 .   في إجراءات الدعوى ما لـ تكف ليـ مصمحة شخصية مباشرة في طمب اإللغاء

تتوافر المصمحة الشخصية المباشرة مثبل لمورثة في الدعوى المتعمقة بترقية مورثيـ  و
لوضوح مصمحتيـ فيما سيرثونو عف مورثيـ مف استحقاؽ فارؽ الراتب، الذي سيؤوؿ 

فالراتب و المعاش مف  ،الذي سيستحقونو شالييـ، و ما لذلؾ مف أثر في ربط المعا
       الحقوؽ التي تورث

المصمحة التي يدافع عنيا الطاعف قد تكوف  :حة المادية و المصمحة األدبيةالمصم – 2
معنوية فاذا توافرت أي مف ىذه المصالح فإف الدعوى تكوف مقبولة و  فادية و قد تكو م

مثؿ قرار اإلدارة بغمؽ محؿ تجاري أو     الغالب األعـ مف المصالح تكوف مادية و مالية
الصحؼ أو امتناعيا عف منح ترخيص مزاولة مينة  مصنع أو قرار مصادرة صحيفة مف

و تتمثؿ المصالح األدبية أو المعنوية في كؿ ما يتصؿ ، مف الميف أو فتح محؿ عاـ
بسمعة الشخص أو الموظؼ أو تشكؾ في قدراتو و كفايتو، أو تتعمؽ بالمشاعر الدينية 

يو، كما قد تتمثؿ مف جراء غمؽ مكاف العبادة مثبل، و منع ممارسة الشعائر الدينية ف
المصمحة في الدعوى المرفوعة مف جمعية محاربة المشروبات الكحولية بطمب الغاء 
قرار اداري ييسر تناوؿ تمؾ المشروبات و قد اطردت أحكاـ مجمس الدولة الفرنسي عمى 
االعتداد بالمصمحة األدبية في قبوؿ دعوى اإللغاء بدوف أية تفرقة بينيا و بيف المصالح 

، و وضعت محكمة القضاء اإلداري في مصر قاعدة عامة في ىذا الشأف ىي المادية

                                                           
 مشيرا لحكـ مجمس الدولة الفرنسي الصادر  476د. أنور أحمد رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     

 .vaudray في قضية  1946يوليو  05بتاريخ     
 مجموعة مجمس الدولة ألحكاـ  1948مايو 25بتاريخ  ؽ 1لسنة  211حكـ محكمة القضاء اإلداري في القضية     

      ص 2القضاء اإلداري، س    
 مجموعة أحكاـ مجمس الدولة  1949أبريؿ  23ؽ بتاريخ  2لسنة 48حكـ محكمة القضاء اإلداري في القضية رقـ    

 .56ص  3س    
  :مجمس الدولة الفرنسي في ىذا الصدد مف أحكاـ    

- C.E le 8 Février 1908 Abbe Deliard S .1908 .3. 48 Concle Chare net Note Hauriou. C.E le 
   Juillet      Société des amis de l’école Polytechnique, s.    ,  ,  .     

 (01اليامش رقـ ) 495الييما في مؤلؼ: د عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص  مشارا    
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أنو ) يكفي فيما يتعمؽ بطمب اإللغاء أف يكوف لمطاعف مصمحة شخصية مباشرة في 
 .   الطمب مادية كانت أـ أدبية (

المقصود بالمصمحة المحققة تمؾ الفائدة : محة المحققة و المصمحة المحتممةالمص – 3
والعبلقة المباشرة بيف صاحب الشأف و بيف القرار  ،   آلنية و القائمةالشخصية و ا

، أما المصمحة المستقبمية أو المحتممة فيي تمؾ الفائدة    اإلداري المطعوف فيو باإللغاء
      ضرر لكنو يفتقر الى التأكيد الفرصة لجمب نفع أو دفع  ئالتي مف شأنيا اف تي

 تي تتصؼ بيا المصمحة المحققة.و يخمو مف المنفعة المباشرة ال
فمممدعي الحؽ في تحريؾ دعوى اإللغاء إذا كانت المصمحة مباشرة و قائمة كما أف 

دعوى اذا كانت ىذه ال المصمحة الغير مباشرة و المستقبمية  يمكف أف تبرر تحريؾ
 .   ، و أف المساس بمركز المدعي محتمؿ الحدوث بشكؿ كاؼ   واضحة المعالـ

ر التساؤؿ حوؿ المصمحة المحتممة أي غير المؤكدة فتجيز قوانيف المرافعات و و فيما يث
المقارنة قبوؿ الدعوى القائمة عمى مصمحة محتممة ، و مف ىذه التشريعات فقد نصت 
المادة الثامنة مف قانوف المرافعات المدنية و التجارية المصري و المعدؿ بالقانوف رقـ 

أي طمب أو دفع ال تكوف لصاحبو فيو مصمحة قائمة  عمى أنو " ال يقبؿ 1992لسنة  23
يقرىا القانوف و مع ذلؾ تكفي المصمحة المحتممة اذا كاف الغرض مف الطمب االحتياط 

    ..."يخشى زواؿ دليمو عند النزاع فيوستيثاؽ لحؽ اإللدفع ضرر محدؽ أو 
بقوليا "  09-08الجزائري رقـ  إ()ؽ،إ،ـ،مف  13وىو أيضا ما أشارت اليو المادة 

ال يجوز ألي شخص التقاضي ما لـ تكف لو صفة. و لو مصمحة قائمة أو محتممة يقرىا 
 .. " .القانوف

                                                           
 بسيوني عبد اهلل،  عبد الغني.و د 100االدارية مرجع سابؽ ص  امي جماؿ الديف، الدعاوى: د س انظر في ذلك    

 495القضاء اإلداري،مرجع سابؽ ص     
 146ص  1981أعماؿ اإلدارة، منشأة المعارؼ طبعة سنة  د. سامي عبد الجماؿ، القضاء اإلداري والرقابة عمى    
   190ص  1996دار النيضة العربية طبعة سنة القضاء اإلداري،  إسماعيؿ البدوي، .د    
 .298ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص  .د    
     Vedel (G) Droit Administratif ,op.cite p727-                                              أنظر في ذلك    
                  Debbasch(Ch) et Ricci (J.C)contentieux administratif,op,cite,p754– أنظر في ذلك    
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وقد استقر قضاء مجمس الدولة الفرنسي عمى قبوؿ دعوى االلغاء  حتى لو كانت 
قرار االدارة  صمحة شخصية و مباشرة، مثؿ دعوى إلغاءالمصمحة محتممة طالما انيا م

ماكف معينة دوف اف يكوف رافع الدعوى قد أالمرور يمنع الوقوؼ في بخصوص نظاـ 
طعف  كذلؾ الطعف في قرارات منع المواكب في الطرقات و كذلؾمنع مف الوقوؼ، و 

 .    الناخب في قرار تقسيـ دائرتو االنتخابية
و قد اعتد مجمس الدولة المصري بالمصمحة المحتممة، حيث ذىبت محكمة القضاء 

اف لممدعي مصمحة شخصية محتممة في  1958فبراير 27حكميا الصادراالداري ب
الطعف ضد القرار الصادر بالترقيات رغـ عدـ استيفائو وقت صدوره لممدة الزمنية 

 .   في كشوؼ الترقية الً ترقيتو مآنو تقديـ  ألغاء القرار مف شإف أالواجبة لمترقية، طالما 
 الفرع الثاني
 الدفع بانعداميا وقت توافر المصمحة و حالة

وافرىا وقت رفع نو يجب تإاذا كانت المصمحة شرط لقبوؿ دعوى االلغاء، ف
واال ستحكـ المحكمة بعدـ قبوؿ الدعوى النتفاء المصمحة و ال خبلؼ في ذلؾ.  ،الدعوى

ىؿ يجب توافر المصمحة عند رفع الدعوى و  نفسو ىوو لكف السؤاؿ الذي يطرح 
اـ يكفي توافر المصمحة عند رفع الدعوى فقط حتى لو استمرارىا حتى الفصؿ فييا؟ 

تخمفت المصمحة اثناء نظر الدعوى و الفصؿ فييا؟ و في حالة اشتراط  استمرار قياميا 
حتى الفصؿ فييا فما ىي طبيعة الدفع بانعداـ المصمحة في الدعوى؟ و عميو سنعرض 

 الدعوى ثانيا: ، و حالة الدفع بانعداـ المصمحة فيأواللوقت توافر المصمحة 
الفقيية حوؿ استمرارية  اآلراءلقد تباينت االحكاـ القضائية و  :وقت توافر المصمحة -والأ

المصمحة في الدعوى لحيف الفصؿ فييا لذا سنعرض لموقؼ القضاء مف وقت تقدير 
 رأي الفقو في مواقؼ القضاء .لالمصمحة ،ثـ 

 
 

                                                           
  مشيرا ألحكاـ مجمس الدولة الفرنسي في  ،480مرجع سابؽ ص، اإلداري وسيط القضاء، أنور أحمد رسبلف .د    
 و كذلؾ حكـ المجمس  « abisset » في قضية 1958فبراير 14مجمس الدولة الفرنسي بتاريخ  ىذا المعنى: حكـ   

  « chabat » قضية في 1903أغسطس  7بتاريخ     
  77ص 63مبدأ رقـ 13و 12تيفنمجموعة الس 1958فبراير 27بتاريخ ؽ 11لسنة 234في القضية رقـ  ياحكم     
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 اء من وقت تقدير المصمحة:  ضموقف الق -أ 
استقر قضاء مجمس الدولة الفرنسي الى اف العبرة  :مجمس الدولة الفرنسي موقف -1

بتوافر شرط المصمحة عند رفع الدعوى، و ال يشترط بقاء المصمحة لحيف الفصؿ في 
حيث يفصؿ المجمس  في  الدعوى بعد زواؿ مصمحة رافع الدعوى طالما ظؿ     الدعوى

ادا الى اف  دعوى االلغاء تعتبر وسيمة و ذلؾ استن    غير مشروع والقرار المطعوف في
الى انيا ترمى الى تحقيؽ  باإلضافةممصمحة العامة لعف مبدأ الشرعية حماية لمدفاع 

 المصمحة الشخصية لرافع الدعوى .
القاعدة العامة اف مجمس الدولة المصري يقدر  :موقف مجمس الدولة المصري -2

، فاذا زالت قبؿ فييا ياميا  حتى الفصؿالمصمحة وقت رفع الدعوى، و يشترط استمرار ق
ىذه القاعدة استنتجناىا ،في نظرالدعوى ضي بعدـ االستمرارف محاكمو تقإصدور الحكـ ف

منيا حكـ  المحكمة االدارية العميا  ،مف احكاـ  محاكمو التي اصدرتيا في ىذا الشأف
اف شرط  مةالمسممور مف األ "...   حيث قالت فيو 1966فبراير 24الصادر بتاريخ 

 ."المصمحة... يتعيف توافره مف وقت رفع الدعوى و اف يستمر قيامو حتى يفصؿ فييا ..
و ال  ،   يرى جانب مف الفقو انو يجب توافر المصمحة عند رفع الدعوى:ي الفقوأر  -ب

نو اف يؤثر في أ، فيذا االمر اذا كاف مف شاذا كانت ستبقى بعد ذلؾ اـ تتخمؼييـ ما 
، والقوؿ بغير ذلؾ ا اف يؤثر عمى قبوؿ الدعوى ذاتياانو ال يجوز مطمقاال  ،الموضوع

 .    دارية باطمة ال شؾ في بطبلنياإمعناه اف يغمؽ المجمس عينيو عف قرارات 

                                                           
  في ىذا مشيرا ألحكاـ مجمس الدولة  257الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة مرجع سابؽ ص، عبد اهلل طمبة.د    
       caisse nationale des marchés de l’état :  في قضية 1964نوفمبر18حكـ مجمس الدولة بتاريخ :المعنى   

 caisse de compensation de l’organisation »         في قضية: 1967يونيو 30حكـ مجمس الدولة في 
autonome nationale de l’industrie et du commerce »          

مشيرا عمى سبيؿ المثاؿ لحكـ مجمس الدولة  472مرجع سابؽ ص ،وسيط القضاء اإلداري ،أنور أحمد رسبلف د.    
في قضية  1963نوفمبر  22وكذلؾ حكمو بتاريخ  « pugibet »في قضية  1927ديسمبر 28الفرنسي بتاريخ 

« louis dalemas » 
  .971ص  20مبدأ رقـ  2عاماالجزء15مجموعة 1966فبراير 24 ريخابت ؽ 9لسنة  131في الطعف رقـ  ياحكم    
  Debbasch (Ch),Contentieux Administratif.op.cit.p.690–                             : أنظر في ذلك     
     رشيد االستاذ خموفي ،417مرجع سابؽ ص"الجزء الثاني"العامة لممنازعات اإلدارية  النظرية ،عوابدي عمار.د   

 . 264مرجع سابؽ ص " قبوؿ الدعوى اإلدارية شروط" قانوف المنازعات اإلدارية   
 .190مرجع سابؽ ص  مصطفى أبو زيد فيمي، القضاء اإلداري و مجمس الدولة، .د    
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المصمحة حتى الحكـ في الدعوى ال  استمرار اشتراطف أي أصحاب ىذا الر أو يضيؼ 
مع االىداؼ التي تستيدؼ  سؽلغاء و ال يتة لدعوى اإلخاصيتفؽ مع الطبيعة ال

  -يناأكما ر  -الدولة الفرنسي  ع موقؼ مجمس.ىذا الفقو يتفؽ م    تحقيقيا
 ىبينما يرى فريؽ اخرمف الفقو ضرورة اف تظؿ المصمحة قائمة حتى الفصؿ في الدعو   

ونيا خصومة قضائية مناطيا توافر و ذلؾ عمى اساس اف دعوى االلغاء ال تخرج عف ك
ستمرار الخصومة الى اف ىذا الشرط  با رافعيا وقت رفعيا و استمرار شرط المصمحة في

     و اال وجب الحكـ بعدـ قبوؿ الدعوى لعدـ قياـ سبب ليا ،يفصؿ فييا
، فاشتراط كونو يتفؽ مع طبيعة دعوى اإللغاءالى ترجيح الرأي األوؿ لو الباحث يميل: 

أما بعد  ،نقمب الى دعوى حسبوتوافر المصمحة عند رفعيا يضبط ىذه الدعوى حتى ال ت
، و ما تؤديو مف لدعوى تبقى قائمة حتى الفصؿ فيياف اإذا تخمؼ ىذا الشرط فإذلؾ ف

 دور ىاـ في المحافظة عمى مبدأ المشروعية .
بخبلؼ القضاء  -رأينا أف مجمس الدولة المصري فع بانعدام المصمحة:دال -ثانيا

المصمحة عند رفع الدعوى، و استمرار  يشترط وجود - ياإلداري الفرنسي و الجزائر 
ية الدفع اختبلؼ في الفقو المصري في خصوص وترتب عن ،وجودىا حتى الفصؿ فييا
 بانعداـ المصمحة كاألتي:

بداؤه في أية حالة كانت إذىب بعضيـ بأف ىذا الدفع ىو دفع موضوعي يجوز  - 1
الموضوع. و ىذا ما     في بالتكمـعمييا الدعوى، و ليس مف الدفوع الشكمية التي تسقط 

ينسجـ مع قضاء مجمس الدولة المصري و ىو ما أكدتو المحكمة اإلدارية العميا حيث 
ف أتقوؿ:" مف األمور المسممة أف شرط المصمحة الواجب تحققو لقبوؿ الدعوى يتعيف 

، و ال يؤثر في ستمر قيامو حتى يفصؿ فييا نيائيايتوافر مف وقت  رفع الدعوى و أف ي

                                                           
 ، أنور أحمد أرسبلف، وسيط القضاء 300اإلداري، مرجع سابؽ ص القضاء، د ماجد راغب الحمو :أنظر في ذلك    
طبعة  دار النيضة العربية الدستورية،د. نبيمة عبد الحميـ كامؿ، الدعاوى اإلدارية و     إلداري مرجع سابؽ صا   

  395مرجع سابؽ ص  ،دعوى اإللغاء ،، د إبراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري 81ص        
  "د. محمود حممي ، القضاء اإلداري   ،616د. فؤاد العطار، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص أنظر بالتفصيل:     

 .412ص  1977، الطبعة الثانية سنة  العربي الفكردار  "قضاء اإللغاء، القضاء الكامؿ ، إجراءات التقاضي    
  ،أنورأحمد رسبلف.. د217ص و رقابتو ألعماؿ اإلدارة القضاء اإلداري،سميماف محمد الطماوي د :في ذلك راجع    

   ،دارالنيضة العربية،دروس في دعوى اإللغاء ،، د سعاد الشرقاوي475مرجع سابؽ ص اإلداري،وسيط القضاء     
  44ص  1980طبعة     
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الدفع التأخير في ابدائو الى ما بعد مواجية الموضوع ألنو مف الدفوع التي ال تسقط  ىذا
 ."    بالتكمـ في الموضوع و يجوز ابداؤىا في أية حالة كانت عمييا الدعوى

ذىب البعض االخر الى أف الدفع بانعداـ المصمحة في دعوى اإللغاء ىو دفع بعدـ  - 2
مف قانوف مجمس  12جتيـ في ذلؾ نص المادة القبوؿ و ليس دفعا موضوعيا، و ح

ف أشخاص ليست ليـ مالدولة المصري الحالي الذي يقوؿ:" ال تقبؿ الطمبات المقدمة 
 ."    مصمحةفييا 

حيث تدعمو القواعد العامة الراجح، و يبدو أف الرأي األوؿ المؤيد مف القضاء ىو اٍلرأي 
ات التي تنص عمى ما يمي :" الدفع مف قانوف المرافع 115كنص المادة  ،في المصمحة

 ية حالة تكوف عمييا الدعوى".أبداؤه في إبعدـ القبوؿ يجوز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
        القانونية التي قررتيا  مجموعة المبادئ ؽ،9لسنة  131في القضية رقـ  1966ديسمبر 24جمسة يا،حكم    

  459ص  44قاعدة رقـ ، السنة الثانية عشر، المحكمة    
   ،   191مرجع سابؽ ص ، القضاء اإلداري و مجمس الدولة، مصطفى أبو زيد فيمي.د أنظر في ىذا الشأن:     
 القضاء  ،اهلل عبد الغني بسيوني عبد.د.316مرجع سابؽ ص ،الوسيط في القضاء اإلداري ،عاطؼ البنا محمود.د   
     مرجع سابؽ ص "دعوى اإللغاء "اإلداريضاء الق ،العزيز شيحا إبراىيـ عبد.د، 503اإلداري مرجع سابؽ ص  
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 المبحث الثالث
 شرط الميعاد في دعوى االلغاء.

نظرا لطبيعة دعوى االلغاء، و ما يترتب عمى قبوليا و الغاء القرار االداري مف 
انونية، و رغبة مف المشرع في عدـ ترؾ المنازعات بيف ثار ، تودي باستقرار المراكز القآ

االدارة و الفرد الى ما ال نياية تحقيقا لمتوازف بيف المصمحة العامة و المصمحة الخاصة، 
 قصيرا لمطعف باإللغاء في القرارات االدارية.     حدد المشرع ميعاداً 

رية التي اع االداوالحكمة مف جعؿ ىذا الميعاد قصيرا ىي: تحقيؽ استقرار االوض
، وتحقيؽ مصمحة االفراد بتوفير الثبات لمراكزىـ     االعماؿ االدرية تستجوبيا مقتضيات

    القانونية المترتبة عمى تمؾ األعماؿ.
التي  يترتب   ،   و قاعدة ميعاد دعوى االلغاء تنطوي عمى سمة النظاـ العاـ 

ثار الدفع بانقضاء الميعاد في أي عمييا عدـ جواز االتفاؽ عمى امتداده، فيمكف اف ي
     مرحمة  كانت عمييا الدعوى، و لممحكمة اف تثيره مف تمقاء نفسيا.

 
 

                                                           
 نتياء، ولممواعيد في الخصومة او المنازعة وظيفتاف، تيدؼ االالميعاد ىو فترة بيف لحظتيف: لحظة البدء، ولحظة     
 ولى الى دفع الخصـ لمقياـ بعمؿ اجرائي، حتى ال تبقى الخصومة مؤبدة، و تيدؼ الوظيفة الثانية منح الخصـ اال   
 الوسيط في قانوف القضاء المدني  ،فترة كافية مف الزمف لمقياـ بعمؿ او اجراء يحرؾ بو الدعوى. انظره فتحي والي   
      ويعرؼ الميعاد بصورة . يد االجرائية و مواعيد التقادـمؤكدا ضرورة التفرقة بيف المواع 418مرجع سابؽ ص   
  يحددىا القانوف إلجراء عمؿ معيف بحيث اذا انقضى ىذا االجؿ امتنع بانو االجؿ او الميمة الزمنية التي  ،عامة   
 .621القضاء االداري مرجع سابؽ ص ،د. فؤاد العطار انظر في ذلك: .اجراء العمؿ   
                                              Debbasch(Ch), contentieux administratif,op.cit,p 362- 
   .504مرجع سابؽ ص ، القضاء االداري ،د. محمود محمد حافظ المعنى : انظر في ىذا     

traité élémentaire du droit administratif, p.127.       :Waline (M) aussi -Voir  
    . 259د. سميماف محمد الطماوي ، القضاء االداري ورقابتو ألعماؿ االدارة، مرجع سابؽ ص  راجع في ذلك:    
  . د.عوابدي عمار، عممية الرقابة القضائية عمى 81أحمد محيو، المنازعات االدارية ، مرجع سابؽ ص .اذاألست   
 190مرجع سابؽ ص قانوف المنازعات االدارية، خموفي رشيد، االستاذ   .أعماؿ االدارة العامة مرجع سابؽ ص   
 مجموعة أحكاـ  1951فبراير 06بتاريخ  ؽ 4لسنة  408حكـ محكمة القضاء االداري رقـ  انظر في ىذا الشأن:    
      . مجموعة المبادئ التي 1955نوفمبر 24بتاريخ  1081في القضية رقـ  ياحكمو . 565ص  5سالمجمس    
 .41ص  47مبدأ رقـ  ،10سقررتيا،    
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اف دعوى االلغاء ترفع خبلؿ ميعاد قصير نسبيا حدده  وعمى ذلؾ فالمستقر        
والمشرع الجزائري بأربعة     والمشرع المصري بستيف يوما    المشرع الفرنسي بشيريف

ة مطالب وبناء عمى ذلؾ سوؼ نتناوؿ شرط  ميعاد رفع دعوى االلغاء في ثبلث    اشير
 عمى النحو التالي:      

 بدء سرياف الميعاد و كيفية حسابو المطمب االول:              
 امتداد الميعاد المطمب الثاني:              
 ثار انقضاء الميعادآالمطمب الثالث:               

الولالمطمب ا                                   
 بدء سريان الميعاد و كيفية حسابو                           

 وكيفية حساب الميعاد في فرع ثاني.نتناوؿ بالدراسة بدء سرياف الميعاد في فرع أوؿ، 
 الفرع االول

 بدء سريان الميعاد
تاريخ نشر القرار االداري  يبدأ سرياف ميعاد الطعف بإلغاء القرارات االدارية مف

محؿ الطعف او اعبلنو لصاحب الشأف )التبميغ(، فالنشر و االعبلف ىما الوسيمتاف المتاف 
     كما اف المستقر في كؿ مف فرنسا  ،يتحقؽ بيما قانونا عمـ االفراد بالقرارات االدارية

                                                           
    Article (1) : Décret N 6 -29 du 11 Janvier 1963. op.cit.p                                                                             
       " ميعاد رفع الدعوى أماـ :مف قانوف مجمس الدولة المصري الحالي في فقرتيا األولى بأف 24تنص المادة     
 رسمية فيما يتعمؽ بطمبات االلغاء ستوف يومًا مف تاريخ نشر القرار االداري المطعوف فيو في الجريدة ال المحكمة    
   أو في النشرات التي تصدرىا المصالح العامة أو اعبلف صاحب الشأف بو و ينقطع سرياف ىذا الميعاد بالتظمـ    
 الييئة االدارية التي اصدرت القرار أو الييئات الرئاسية و يجب أف يبت في التظمـ..." الى   
   يمي: " يحدد أجؿ الطعف أماـ المحكمة االدارية عمى ما  09-08مف قانوف )إ ، ـ ، إ( رقـ  829تنص المادة     
 ( أشير، يسري مف تاريخ التبميغ الشخصي بنسخة مف القرار االداري الفردي، أو مف تاريخ نشر القرار 4بأربعة )   
   مف نفس القانوف بأنو " عندما يفصؿ مجمس كدرجة  907االداري الجماعي أو التنظيمي." و تنص ايضًا المادة   
 أعبله." 832الى  829أولى و أخيرة، تطبؽ األحكاـ المتعمقة باآلجاؿ المنصوص عمييا في المواد مف   
   ىو اف   ،القاعدة العامة التي سارت عمييا االدارة وأخذ بيا القضاء في فرنسا فيما يتعمؽ بنشر القرارات االدارية    
 ية فيجب اف تعمف، ىذه القاعدة في الواقع مستوحاة مف التشريع القرارات التنظيمية يجب اف تنشر، اما القرارات الفرد  
 ( الذي اعتبرت نصوصو آنذاؾ بمثابة االساس المنطقي     ابريؿ  5مف القانوف الصادر في  96البمدي )المادة   
      نصوص والمعقوؿ، وتنص ىذه المادة عمى انو "مع األخذ في اعتبار كؿ مف امكانيات االدارة و االفراد فاف ال  
 ...)=(وحدىا ىي التي يجب نشرىا، اما القرارات ذات المضموف الفردي فيي التي يجب اعبلنيا" العامة   
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ي االساس بتقسيـ و مصر و الجزائر اف التفرقة بيف النشر و االعبلف )التبميغ( ترتبط ف
القرارات االدارية الى قرارات تنظيمية و فردية ، فيسري ميعاد الدعوى ابتداء مف النشر 
بالنسبة لؤلولى، و ابتداء مف االعبلف بالنسبة لؤلخيرة. والى جانب و سيمتي النشر و 

 التبميغ اضاؼ القضاء االداري الييما وسيمة ثالثة وىي العمـ اليقيف.
بالقرار اما بإعبلنو لصاحب الشأف او بالنشر، او بعمـ صاحب الشأف  و يتحقؽ العمـ 

حبلت العمـ و النشر و     عمما يقينيا كامبل، كما اف القاعد المسمـ بيا اف عبء اثبات
غاء يقع عمى عاتؽ االدارة. وعميو اللاالعبلف التي يبدا بيا سرياف ميعاد الطعف بإ

 االعبلف و العمـ اليقيني ، عمى النحو التالي:احكاـ كؿ مف النشر و  -تباعا –سنوجز 
عرفت محكمة التنازع  الفرنسية النشر بأنو: "مجموعة مف االفعاؿ  :النشر -اوال

ويقصد بالنشر كإحدى وسائؿ العمـ .    بمقتضاىا تصؿ االحكاـ الجديدة الى عمـ الكافة"
ـ الجميور بالقرار، و اتباع االدارة شكميات معينة لكي يعم" بالقرارات التنظيمية ىو 

      ا نص القانوف عمى وسيمة معينة فيجب اف تتبع تمؾ الطريقة" ذالقاعدة انو ا
وعرفو البعض االخر بانو "مجموعة االجراءات التي تتخذ بيدؼ اطبلع او معرفة 

خر الى تعريفو بانو " اعبلف الناس ومنيـ آوذىب رأي      الجميور بإجراء جديد"،

                                                                                                                                                                             

               في الفترة ما بيف "عبد العزيز السيد الجوىري، القانوف و القرار االداري.د: نراجع في ىذا الشأ)=(... 
   .105ص  2005لمطبوعات الجامعية الطبعة الثانية سنة ديواف ا "اإلصداروالشير، دارسة مقارنة   
و بيذا الخصوص تقوؿ المحكمة االدارية العميا المصرية أنو: " يقع عبء اثبات نشر القرار االداري أو اعبلنو     

حكـ  -الى صاحب الشأف أو عممو بو في تاريخ معيف عمى عاتؽ االدارة اذا دفعت بعدـ قبوؿ الدعوى..." ، انظر
. و 308ص  2003منشور بمجمة المحاماة العدد الثالث  2001 /12/ 02بجمسة  ؽ 40سنة  1680لمحكمة رقـ ا

عندما يتعمؽ األمر بالتبميغ، " اف قضت في ذات االتجاه عمى أنو: الغرفة االدارية()قد سبؽ لممحكمة العميا في الجزائر
. ) قضيت الشركاء 06/1966/ 08بتاريخ  ياحكم ذلك راجع فيفيقع عمى عاتؽ االدارة أف تثبت أنيا قامت بو..." 

 ،محيو أحمد : الحكـ في مؤلؼ االستاذ . ورد االشارة ليذا276ص 1966/1967حولية القضاء (كايامريس
 .331ص 1979ديواف المطبوعات الجامعية الجزائر الطبعة الثانية سنة  ،محاضرات في المؤسسات االدارية

    L’Ensemble des faits qui ont pour but de porter à la connaissance du public le texte            
nouveau » T.C 20 mars 1943.Sté Bétgumois d’éclairage et d’éméngre-rec,p.       

 311ص 1مرجع سابؽ اليامش رقـ، سرياف القرار االداري مف حيث الزماف ،في رسالة د. محمود حممي ليوإمؤشرا   
 266مرجع سابؽ ص  د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ اإلدارة     
   د. الديداموني مصطفى احمد، االجراءات و االشكاؿ في القرار االداري دراسة مقارنة في النظاميف الفرنسي و     
 29ص  1988المصري، رسالة دكتوراه جامعة القاىرة سنة    
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، في     تويات القرار الذي تصدره االدارة حتى يكونوا عمى بينة منوصاحب الشأف بمح
خر الى تعريفو بانو "وسيمة رسمية فرضيا المشرع عمى االدارة آلحيف ذىب البعض ا

    مصدرة القرار إلعبلـ الناس بو واسموه بالعمـ الرسمي بالقرار."
سري عمى البلئحة وقد استقر الفقو و القضاء الفرنسي مف مدة طويمو عمى اف ي 

حكـ القانوف مف حيث ضرورة نشرىا ومف حيث خضوعيا لئلجراءات الخاصة بالنشر 
في الجريدة الرسمية، و المدة التي تصبح بعدىا نافذة ىي نفس المدة المقررة بالنسبة 

اف النشر ىو وسيمة لمعمـ بالنسبة لمقرارات التنظيمية  -مما سبؽ –ويتضح     لمقوانيف
ويكوف النشر في الجريدة الرسمية او في النشرات المصمحية، ويجب اتباع )الموائح(، 

نص القانوف اذا كاف يحدد وسيمة معينة لمنشر، كأف ينص القانوف عمى اف لصؽ القرار 
في أمكنة  معينة في المدينة او نشره في جريدة رسمية او نشرة مصمحية، وال يغني عف 

قرار في نشرة اوامر تعدىا الوزارة اذا كاف القانوف النشر في الجريدة الرسمية اف ينشر ال
، ىذا ويقرر القضاء االداري في القانوف المقارف    ال يرتب عمى النشر فييا ذلؾ االثر

باف عممية النشر الرسمي تتـ في الجريدة الرسمية بالنسبة لمقرارات االدارية العامة 
نشر القرارات االدارية العامة المحمية  الصادرة عف السمطات االدارية المركزية، بينما يتـ

و البلمركزية في النشرات الرسمية الخاصة وفي اماكف ووسائؿ االعبلنات و النشر 
    الرسمية الخاصة. 

ويشترط في النشر اف يكوف العمـ شامبل بكؿ عناصر القرار االداري بطريقة 
    ى ىذا القرارتمكف صاحب الشأف مف معرفة حقيقة مركزه القانوني المترتب عم

وتطبيقا لذلؾ قضت المحكمة االدارية العميا في مصر عمى انو"... النشر في الجريدة  ،
الشأف بالقرار  الرسمية ليس اجراء مقصودا لذاتو ،انما ىو في غايتو وسيمة إلخبار ذوي

ة عمـ ذوي الشأف بيذا القرار انما يقـو مقاـ النشر في الجريد اثار ذلؾ واتصاؿ عمميـ بو
                                                           

  . 625ر، القضاء االداري مرجع سابؽ صد. فؤاد العطا    
 .96ص 1998فت فوده، النظاـ القانوني لمميعاد في دعوى االلغاء، دار النيضة العربية طبعة سنة أد. ر     
 وما بعدىا. 311مرجع سابؽ ص، د. محمود حممي مصطفى، سرياف القرار االداري مف حيث الزماف    
 و ما بعدىا. 266الداري ورقابتو ألعماؿ االدارة ، مرجع سابؽ صد. سميماف محمد الطماوي، القضاء ا    
                           Debbasch (Ch),contentieux administratif,op.cit,p.346 et s-   انظر في ذلك:    

     393الجزء الثاني مرجع سابؽ ص ،: د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات االداريةوأيضاً     
 . 492د. انور احمد رسبلف، وسيط القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     
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الرسمية لكي يرقى ىذا العمـ مبمغ مرتبة النشر في ىذا الخصوص ينبغي اف يحقؽ 
الغاية منو باف يكوف عمما يقينيا ال ظنيا او افتراضيا، واف يكوف شامبل لجميع محتويات 

    القرار جامعا لكؿ العناصر التي  يستطيع عمى ىداىا اف يتبيف طريقة الطعف عميو" 
دارية العميا ىذا المعنى بقوليا:"... فيو ال يري النشر كما أوضحت المحكمة اإل

، ومف ثمة فيو  إال قرينة عمى وصوؿ القرار المطعوف فيو إلى عمـ صاحب الشأف
يوجب لكي يؤدي النشر ميمتو أف يكشؼ عف فحوى القرار اإلداري بحيث يكوف     في 

    وسع صاحب الشأف أف يحدد موقفو حيالو." 
عمى انو: "يحدد اجؿ الطعف  إ،ـ،إ()ؽ،مف 829مشرع في المادة وفي الجزائر نص ال

يسري مف تاريخ التبميغ الشخصي بنسخة مف القرار ،المحكمة اإلدارية بأربعة اشير أماـ
أومف تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أوالتنظيمي." ويبدو أف المشرع ،االداري الفردي

مف حيث قوة كمييما في إثبات وصوؿ (فاإلعبل)الجزائري جعؿ النشر معادال لمتبميغ
 وفي بدا الميعاد المقرر قانونا لمطعف فيو.،القرارالمطعوف فيو إلى عمـ صاحب الشأف

 169وتطبيقا لذلؾ قضى مجمس الدولة في الجزائر عمى انو "...حيث أف المادة      
شر الذي حيث أف الن،اشترطت لسرياف اآلجاؿ ثبوت التبميغ أو النشر ؽ،إ،ـ()مكرر مف

    "...الوسيمة التي يصؿ بيا القرار إلى صاحبو، ويثبت عممو بو ،تتحدث عنو المادة
بقولو:...حيث  2009أكتوبر29وفي نفس السياؽ قضى مجمس الدولة في قرار لو بتاريخ

مكررمف قانوف  169ال يمكف احتساب األجؿ القانوني المنصوص عميو بالمادة 
مف تاريخ تبميغ القرار المطعوف فيو أو نشره وليس مف  اإلجراءات المدنية إال ابتداء

    تاريخ اإلشيار..."

                                                           
 .1318ص  8 ، س، مجموعة أحكاـ المحكمة 1957يونيو 19جمسة ب ؽ 8السنة  1769رقـ  ياحكم    
      مجموعة المبادئ القانونية التي قررتيا  ؽ 7لسنة  1372في القضية رقـ  1965فبراير  14بجمسة  ياحكم    
 .672ص  69محكمة السنة العاشرة القاعدة رقـ ال   
 )قضية جودي محمد ومف معو ضد الوزير المحافظ لمحافظة الجزائر  336فيرس  2001ابريؿ  23بجمسة  هقرار     
   الكبرى( قرار غير منشور ورد في مؤلؼ االستاذ، لحسيف بف شيخ آت ممويا، المنتقي في قضاء مجمس الدولة،    
 وما بعدىا. 405ص  2006، دار ىومة الطبعة الرابعة سنة الجزء األوؿ   
 و ما بعدىا. 148ص  2012سنة  10، مجمة مجمس الدولة رقـ  49447انظر قرار مجمس الدولة رقـ     
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اإلعبلف ىو إخطار صاحب الشأف بالقرار :  (Notification)    التبميغ اإلعالن -ثانيا
وىو:" الطريقة التي تنقؿ بيا اإلدارة القرار إلى عمـ فرد بعينو أو أفراد بذواتيـ       اإلداري

  (   مف الجميور"
في حيف توسع بعض الفقو في تعريؼ التبميغ بقولو :" إف اإلعبلف ىو الوسيمة التي تكفؿ 
عمـ األفراد بالقرارات اإلدارية الفردية التي تمس المراكز القانونية الذاتية ليـ ، ويتـ 
اإلعبلف بكافة وسائؿ اإلعبلف المعروفة، فقد يتـ عف طريؽ محضر، أو البريد أو بتسميـ 

    دويا إلى صاحب الشأف"القرار ي
وقد عرفت المحكمة اإلدارية العميا المصرية اإلعبلف )التبميغ( في حكـ ليا جاء فيو: 

منو الميعاد، الطريقة التي تنقؿ بيا جية "يقصد بإعبلف صاحب الشأف الذي يسري 
     اإلدارة القرار اإلداري إلى فرد بعينو أو أفراد بذواتيـ مف الجميور..."

في القرارات الفردية ىو إعبلف صاحب الشأف بالقرار، فاإلعبلف )التبميغ( يعد  فاألصؿ
وقد يتـ  -كما سبؽ أف بينا –شرطا لسرياف ميعاد دعوى اإللغاء في القرارات الفردية 

مف القرار وتوقيعو باالستبلـ، أو بإرساؿ      اإلعبلف باستبلـ صاحب الشأف بصورة
بتوقيع صاحب الشأف بالعمـ عمى اصؿ القرار، أو صورة لو مف القرار بالبريد، أو 

و األصؿ أف اإلدارة ليست ممزمة بإتباع بتوقيعو عمى المحضر أو سجؿ المعد لذلؾ.
وسيمة معينة لكي تبمغ صاحب الشأف بالقرار، عمى أف عدـ خضوع اإلعبلف لشكميات 

                                                           
       يذا المفظ بأنو لاختمؼ بعض الفقو اإلداري مع أغمبية في إطبلؽ لفظ "اإلعبلف" حيث يرى الفقو المعارض     
 عمى تبميغ القرار الفردي إلى المعنييف بو، ويفضؿ استخداـ كممة التبميغ  لةـ معظـ الفقو كممة اإلعبلف لمدال"يستخد   
 ألنيا أكثر دقة في التدليؿ عمى المعنى المقصود اذ أف واجب اإلدارة في حالة اإلعبلف ينتيي بإعبلف القرار وىي    
 في حيف أف القرار الفردي يجب عمى اإلدارة في معظـ الحاالت  ليست مسؤولة عف إيصالو إلى عمـ المخاطبيف بو   
       إيصاؿ محتواه إلى األفراد بوضوح ال يدع مجاال لمشؾ أو التأويؿ" انظر بالتفصيؿ: د. ماىر صالح عبلوى   
 .223ص  1991الجبوري، القرار اإلداري، دار الحكمة لمطباعة و النشر بغداد سنة   
                                                      - Debbasch (Ch), contentieux administratif,op,cit,p368                                                                                                    
 .268، مرجع سابؽ ص  د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري و رقابتو ألعماؿ اإلدارة    
  د. خالد الزعبي، القرار اإلداري بيف النظرية و التطبيؽ دراسة مقارنة فرنسا ، مصر، لبناف، األردف المركزالعربي     
 .200ص  1993لمخدمات الطبلبية عماف طبعة سنة    
 192ؽ المجموعة ص  8السنة  1962ديسمبر 8الصادر في  190في الطعف رقـ  ياحكم    
      ..يسرى مف تاريخ التبميغ ."بقولو ،إ، ـ، إ(ؽ)مف  829جبو المشرع الجزائري مف خبلؿ المادة و است ماو ىذا    
 الشخصي بنسخة مف القرار اإلداري الفردي..."  
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الجية معينة يجب أف ال يحرمو مف مقومات كؿ إعبلف، فيتعيف أف يظير فيو اسـ 
الصادر منيا سواء كانت الدولة أو احد األشخاص العامة األخرى ، واف يصدر مف 
الموظؼ المختص ، واف يوجو إلى ذوي المصمحة شخصيا اذا كانوا كاممي األىمية، 

اإلداري     والى مف ينوب عنيـ اذا كانوا ناقصي األىمية، ومف المسممات في المجاؿ 
بء إثبات النشر و اإلعبلف الذي تبدأ بو المدة يقع في مصر وفرنسا و الجزائر أف ع

ومف جيتو لـ يشترط المشرع الجزائري نمط  -كما سبؽ أف أوضحنا -عمى عاتؽ اإلدارة
و اف اشترط أف ترفع  ـ ،إ ( إ،،)ؽلؾ أفذمعيف أو طريقة في تبميغ القرارات اإلدارية 

ا لـ تمـز اإلدارة بإتباع طريقة الدعوى اإلدارية ضد القرار اإلداري خبلؿ مده محددة، فإني
وفي ىذا الصدد قرر مجمس الدولة الجزائري بأف التبميغ )االعبلف(  .   معينة في التبميغ 

ىو الطريقة التي تنقؿ بيا جية االدارة القرار االداري الى اصحاب الشأف، حيث قاؿ أنو: 
العميا و لمجمس الدولة  "... عمبل باالجتياد المستقر في الغرفة االدارية سابقا لممحكمة

جاؿ الطعف ضد قرار اداري ال تجرى اال بعد التبميغ الرسمي لممعني آفاف  –حاليا 
   ."باألمر..

ومف تطبيقات القضاء االداري الجزائري في ىذا الشأف ايضا قرارًا لو  .
الذي ورد فيو: "حيث بالرجوع الى القرار المستأنؼ فاف قضاة  2005يوليو  12بتاريخ 

التي تنص اف الطعف باإللغاء  في  ،ـ()ؽ،إمكرر مف  169مجمس استندوا عمى المادة ال
اشير مف التبميغ او نشره ... حيث اف قضاة المجمس  4القرار االداري يقع خبلؿ اجاؿ 

جؿ القانوني ولكف وفقا آلبناء عمى ذلؾ صرحوا بعدـ قبوؿ الدعوى لورودىا خارج ا
الذي ينظـ العبلقات بيف االدارة والمواطف  1988وليوي 04المؤرخ في  131-88لممرسـو 
ال يحتج باي قرار ذي طابع فردي عمى المواطف المعني بيذا القرار اال اذا  35في مادتو 

تنص عمى التبميغ او  )ؽ،إ،ـ(مكرر مف  169سبؽ تبميغو اليو قانونا، كما اف المادة 
قرار االداري المطعوف فيو قد بمغ النشر، في حيف لـ يوجد في قضية الحاؿ ما يفيد اف ال

     لممستأنؼ مما يجعؿ النعي المثار مؤسس يتعيف مف ثـ الغاء القرار." 
                                                           

 تاجر محمد، ميعاد رفع دعوى اإللغاء،  .د.494د. انوار احمد رسبلف، وسيط القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     
 27ص 2006لة دكتوراه"  كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو سنة "رسا   
 .213االستاذ: لحسيف بف الشيخ اث ممويا، المنتقى في قضاء مجمس الدولة، الجزء االوؿ مرجع سابؽ ص    
           ( قرارغير ـ ،قضية بمدية حمر العيف ضد ب)259فيرس 1999يونيو28بجمسة ،4،غقرارمجمس الدولة    

 و ما بعدىا. 137ص ذاتو مرجع "1الجزء "المنتقى ،ممويا آث شرا لو في مؤلؼ االستاذ لحسيفو م.منشور    
 وما بعدىا141ص 2005سنة 7مجمة مجمس الدولة العدد 722فيرس 2005يويول 12بجمسة   هقرار     
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اذا كاف النشر والتبميغ التي نص :  La Connaissance acquise العـــمم اليقيني: -ثالثا
أف، فاف ىما وسيمتاف العتبار القرار معموما لصاحب الش -كما بينا سمفا –عمييما القانوف

فراد بطريقة االوسيمة العمـ اليقيني ىو اجتياد قضائي. "اذ  يقصد بو اف يصؿ الى عمـ 
وبذلؾ فاف العمـ اليقيني اساسو نظرية العمـ اليقيني    مؤكدة عف طريؽ غير االدارة." 

التي ابتدعيا القضاء االداري و مؤداىا اف يعمـ صاحب الشأف بمضموف القرار االداري 
     و عمما حقيقيا ال ظنيا وال افتراضيا واف يكوف شامبل لجميع محتويات القرارو محتويات

ولـ تنص التشريعات سواء في فرنسا او مصر أو في الجزائر عمى ىذه الوسيمة لبدء 
    سرياف الميعاد، و اقتصرت النصوص فقط عمى النشر و التبميغ ) االعبلف(.

ىذه النظرية وال سيما مجمس الدولة الفرنسي ينت مواقؼ القضاء االداري مف آبينما تب
ره المصري فمف خبلؿ يبعكس نظ ،   الى انو يحاوؿ ىجرىا    االذي بدأ باألخذ بي

احكامو يتضح بانو تبنى نظرية العمـ اليقيني منذ نشأتو، وقد اقر في احكامو اف ىذا 
    بات معينة،العمـ يثبت مف اي واقعة او قرينة يفيد حصولو دوف التقيد بوسيمة اث

و االمر في كؿ االحواؿ مرجعو الى تقدير القاضي نفسو في ضوء ظروؼ ومبلبسات  
اما بالنسبة لموقؼ القضاء االداري الجزائري فيو ،    هالحاؿ و الوقائع المعروضة لنظر 

                                                           
 .602النظرية العامة لمقرارات االدارية مرجع سابؽ ص  ،د. سميماف محمد الطماوي    
 .200القرار اإلداري )بيف النظرية و التطبيؽ( مرجع سابؽ ص ،د. خالد الزعبي    
 .627القضاء االداري )دارسة مقارنة ( مرجع سابؽ ص ،د. فؤاد العطار   )
 C.E 04    1905martin,Rec   ,concl,Romieu,G.A.J.A,marceau,(L)-  :        انظر االحكام التالية    

           ,et autres op.cit,p87 et s- C.E 29 janvier 1909, Sieur Broc,R.pشرا لو في مؤلؼ ىذا الحكـ مؤ 
                                       142االداري مرجع سابؽ صالقرار و  القانوف،عبد العزيز السيد الجوىري.د    

 موضحا عدوؿ مجمس  274االدارة مرجع سابؽ صالقضاء االداري و رقابتو ألعماؿ  ،د. سميماف محمد الطماوي    
 عدؿ مجمس الدولة الفرنسي عف ىذا المسمؾ وقرر  1921الدولة عف األخذ بالعمـ اليقيني بقولو " ولكف منذ سنة    
 اف العمـ اليقيني الذي ال يستند الى نشر او اعبلف ال يؤدي الى بدء سرياف المدة ،في احكامو صراحة   
  ««La simple connaissance acquise d’une décisions sans notification régulière ne saurait courir 

le de délai de recour    في قضية  1921ابريؿ سنة  22مشيرا الى حكـ مجمس الدولة الفرنسي الصادر في
«Croix »    في قضية 1932يناير  29وحكمو الصادر في  393المجموعة ص  « Cordier»  

   مجموعة المبادئ التي  1971نوفمبر 26جمسة ؽ  16لسنة  437حكـ المحكمة اإلدارية العميا في الطعف رقـ     
 .217ص 21 قررتيا المحكمة السنة   
 .31ص  3مجموعة س  1948نوفمبر 11ؽ جمسة  2لسنة 167حكـ محكمة القضاء اإلداري في الطعف رقـ     
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    يتسـ بالتردد وعدـ االستقرار سواء اباف فترة الغرفة االدارية او مجمس الدولة حالياً 
 ا أي حقيقيا و مؤكدًا و محدداينيط في العمـ اليقيني بالقرار اف يكوف عمما يقويشتر 

    و شامبًل لكؿ عناصر القرار االداري بما يتيح لصاحب الشأف اف يحدد موقفو ازاءه،  
وتؤكد المحكمة االدارية العميا ذلؾ بقوليا باف االصؿ  ف يكوف العمـ ثابتا بتاريخ محدد.وا

بالقرار الذي يعوؿ عميو في مجاؿ سرياف ميعاد دعوى االلغاء يتعيف اف ىو أف "...العمـ 
     يكوف بالغًا حد اليقيف بحيث ال يقـو عمى ظف او افتراض

مف المقرر أف العمـ اليقيني الذي يبدأ  ...وكذلؾ أضافت المحكمة االدارية العميا بانو: "
و ،نيا ال ظنيا وال افتراضياييقمنو ميعاد رفع الدعوى يقـو عمى ركنيف، االوؿ اف يكوف 

الثاني اف يكوف شامبل لجميع عناصر القرار بما يمكف صاحب الشأف مف تحديد مركزه 
القانوني بالنسبة ليذا القرار ويستطيع اف يحدد عمى مقتضى ذلؾ طريقة في الطعف 

      وتقتصر تطبيقات العمـ اليقيني عمى حالتيف:    عميو"
 اعبلنو.ة لمقرار المعيب دوف سبؽ نشره او حالة تنفيد االدار  -  حالة اعتراؼ الطاعف. - 

 .ضمنيا بالقرار المطعوف فيو ويعتبر قياـ الطاعف بالتظمـ ىي حالة عمـ يقني
أما المشرع الجزائري فقد أخذ عند تحديده لميعاد الطعف باإللغاء بوسيمتيف ىما التبميغ و 

أو مف خبلؿ     رمكر  169المادة والسيما -السابؽ –)ؽ،إ،ـ(سواء بموجب  النشر
يحدد أجؿ الطعف أماـ المحكمة  :"بقوليا 829الحالي وما نصت عميو المادة  )ؽ،إ،ـ،إ(

يسرى مف تاريخ التبميغ الشخصي بنسخة مف القرار االداري  ،يرأش 4االدارية بأربعة 
 –إ،ـ()ؽ،ففي ظؿ  أو التنظيمي." االداري الجماعي الفردي، أو مف تاريخ نشر القرار

أضاؼ القضاء االداري الجزائري العمـ اليقيني كوسية ثالثة و طبقيا في العديد  -السابؽ

                                                           
 .116( ص 03فقرة )  2مرجع سابؽ اليامش رقـ  "دعوى االلغاء "اريد. محمد الصغير بعمي، القضاء االد    
 .527د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري مرجع سابؽ ص     
 17ص 2002يونيو الى اخر2002المجموعة مف اوؿ يناير 04/2002/ 07جمسة ؽ  44س 3958رقـ  ياحكم    
 .273ص  2003منشور بمجمة المحاماة العدد الثالث  2001براكتو  30ؽ جمسة  45لسنة  1296حكميا رقـ     
 .272د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االدارة مرجع سابؽ ص     
   عمى مايمي: " ال يجوز رفع الدعوى الى المجمس القضائي مف -السابؽ–مكرر مف )ؽ،إ،ـ(  169تنص المادة     
 بتطبيؽ الطعف في قرار اداري و يجب أف يرفع الطعف المشار اليو آنفًا خبلؿ األربعة أشير التابعة أحد األفراد اال    
 لتبميغ القرار المطعوف فيو أو نشره."   
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أف: " واقعة رفض -سابقاً -، حيث قررت الغرفة االدارية بالمحكمة العميا   مف أحكامو
المعنى بالقرار االداري تسمـ تبميغ القرار يعتبر دليبًل عمى حصوؿ واقعة العمـ اليقيني 

، و ىو ما أكد     نقطة بداية ميعاد دعوى االلغاء" الصادر بشأنو ثـ يعتبر ذلؾبالقرار 
مجمس الدولة بقولو:" حيث أف القرار المستأنؼ أعتبر المستأنفيف قد عمموا بالقرار 
المطعوف فيو باإللغاء عمميًا يقينيًا، و أف ىذا العمـ ثابت مف الرسائؿ التي وجيوىا لموالي 

 169عمى الرسالة التي وجيتيا المندوبية الزراعية...حيث أف المادة في شكؿ تظمـ زيادة 
مكرر مف قانوف االجراءات المدنية لـ تشترط التبميغ الشخصي لممعني بالقرار، و لكنيا 
اشترطت لسرياف اآلجاؿ ثبوت التبميغ أو النشر، حيث أف النشر الذي تتحدث عنو المادة 

صاحبو و يثبت عممو بو، حيث أف التظمـ مف  ىو الوسيمة التي يصؿ بيا القرار الى
     القرار ىو قرينة عمى العمـ الذي حصؿ عف طريؽ النشر في قضية الحاؿ..."

و ما يسترعي االنتباه ىنا أف المشرع الجزائري مف خبلؿ قانوف االجراءات المدنية و 
الطعف التي قررت عدـ االحتجاج بأجؿ     831االدارية و بالتحديد جديد المادة 

عندما ال يشار اليو في مقرر تبميغ القرار  829القضائي المنصوص عميو في المادة 
االداري المطعوف فيو، ىذا يعني أنو في حالة عدـ االشارة الى أجؿ الطعف القضائي في 
سند تبميغ القرار المطعوف فيو تكوف اآلجاؿ مفتوحة حتى و لو حصؿ بالفعؿ تبميغ القرار 

ا الموقؼ نتائج جد ميمة فيو مف جية يحمي حقوؽ المتقاضيف مف المطعوف فيو ليذ
خبلؿ االلزاـ بتحديد آجاؿ الطعف القضائي في سندات تبميغ القرارات االدارية و ىذا 
تحت طائمة عدـ االحتجاج بيا و مف جية أخرى ىو موقؼ يمـز القضاء االداري 

     بالتخمي عف األخذ بقرينة عمـ اليقيف
                                                           

    " قضية بوعمي الزيف ضد والي والية  115فيرس  2001فبراير 19قرار مجمس الدولة " الغرفة الثالثة" تاريخ     
   الصادر عف مجمس الدولة"الغرفة  2000أكتوبر 23القرار بتاريخ  –عو" قرار غير منشوراىراس و مف م سوؽ    
 " قضية حمودي ضد وزير الشباب و الرياضة" قرار غير منشور. 620الرابعة" فيرس    
       في ) قضية " أ.ـ" ضد والي  1985فبراير  09بتاريخ  40601قرار المحكمة العميا " الغرفة االدارية" رقـ     
  و ما بعدىا. 257ص  1989لسنة  01ووزير الداخمية( المحمية القضائية العدد  والية...    
 ) قضية جودي محمد و مف معو ضد  336فيرس  2001أبريؿ  23بتاريخ  -الغرفة الثالثة –قرار مجمس الدولة     
 الوزير المحافظ لمحافظة الجزائر الكبرى( قرار غير منشور.   
 عمى مايمي: " ال يحتج بأجؿ الطعف المنصوص عميو في المادة  09-08مف ) ؽ. إ.ـ.إ( رقـ  831المادة تنص     

 أعبله، اال اذا أشير اليو في تبميغ القرار المطعوف فيو."        
 .44ص  2009لسنة  09قراءة أولية لػ)ؽ،إ،ـ،إ( ،مجمس الدولة العدد  ،غناي رمضاف ،مقاؿ االستاذ    
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ليس وليد صدفة بؿ كاف نتيجة  -كما بينا –ف مسمؾ المشرع الجزائرأ ويرى الباحث
أسباب منطقية وواقعية أدت بالمشرع الجزائري في ىذا االتجاه و لعميا نفس االسباب 
التي أدت بمجمس الدولة الفرنسي الى العدوؿ عف العمـ اليقيني ذكرىا االستاذ الدكتور 

، وىذه القرائف معظـ الحاالت عمى قرائففي ني سميماف محمد الطماوي بقولو " العمـ اليقي
لف تبمغ في داللتيا مبمغ االعبلف، كما اف اضافة واقعة جديدة لبدء سرياف المدة لـ ينص 
عمييا القانوف يتنافى مع سياسة المجمس في التخفيؼ عف االفراد  وتممس األعذار ليـ 

ض الفقياء ذلؾ الى اسباب في تأخير بدء سرياف المدة عمى قدر االمكاف، كما يرجع بع
     عممية، وىي انتشار وسائؿ النشر و االعبلف بدرجة تغني عما عداىما"

 الفرع الثاني                                
 كيفية حساب الميعاد.

اذا ما تحدد بدء سرياف المدة، وفقا لمنشر او االعبلف )التبميغ( او العمـ اليقيني 
وذلؾ الف المشرع المصري قد احاال     يتـ وفقا لمقواعد العامة،ىذه المدة     فاف حساب

الى القواعد المقررة في قانوف المرافعات لممواد المدنية و التجارية في  كؿ ما لـ يرد في 
شانو نص خاص وىو نفس التوجو بالنسبة لممشرع الجزائري الذي بدوره احاال الى قانوف 

مف اصدار قانوف  3لمشرع المصري نص في المادة االجراءات المدنية وبياف ذلؾ نجد ا
 ىذا عمييا فيالمنصوص تطبؽ االجراءات  :"عمى اف 1972لسنة  47مجمس الدولة رقـ 

يصدر قانوف  فيما لـ يرد فيو نص، وذلؾ الى افقانوف وتطبؽ احكاـ قانوف المرافعات ال
 باإلجراءات الخاصة بالقسـ القضائي."

  01 -98مف القانوف رقـ 40ري فقد تضمنت المادة اما بالنسبة لممشرع الجزائ
المتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو انو: " تخضع اإلجراءات ذات 
الطابع القضائي اماـ مجمس الدولة ألحكاـ قانوف االجراءات المدنية" الذي اشار الى 

                                                           
 .274يماف محمد الطماوي، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االدارة ، مرجع سابؽ ص د. سم    
 يحسب ميعاد الطعف ضد القرار االداري في فرنسا مف حيث المبدأ عمى اساس شيريف كامميف ، مف تاريخ رقمي     
     ف المدة يـو حصوؿ يومي الى تاريخ رقمي يومي بصرؼ النظر عف عدد االياـ المكونة لمشير، وال يحسب م   
 .او االعبلف، وتنقضي بانتياء اليـو االخير مف الشير الثاني النشر   
               Debbasch (Ch), contentieux administratif,op,cit,p372- انظر بالنسبة لحساب الميعاد في فرنسا :   

-Christian gabolde, la procédure des tribunaux  administratifs,3eme éd Dalloz paris 1981 p116          
 .277د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االدارة، مرجع سابؽ ص     
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وف االجراءات اف قان -وما يسترعي االنتباه في ىذا الشأف –كيفية احتساب الميعاد 
 المدنية واالدارية حؿ محؿ قانوف االجراءات المدنية.

اما عف كيفية احتساب الميعاد في مصر ، فيبدا سرياف الميعاد مف اليـو التالي 
الذي تـ فيو عمـ صاحب الشأف بو عمما يقينيا او بإعبلنو بيذا الميعاد او مف اليـو 

مر ببداية سرياف الميعاد او انتيائو، التالي لمنشر وىذا المبدأ يسري سواء تعمؽ اال
وينتيي ميعاد الطعف باإللغاء بحساب اليـو االخير منو باعتباره ميعاد ناقصًا فالمادة 

مف قانوف المرافعات تنص عمى انو: اذا عيف القانوف لمحضور أو لحصوؿ االجراء  (15)
عبلف او حدوث االمر ميعاد مقدرا باألياـ او بالشيور او بالسنيف فبل يحسب منو يوـ اال

المعتبر في نظر القانوف مجريا لمميعاد، اما اذا كاف الميعاد مما يجب انقضاؤه قبؿ 
 االجراء فبل يجوز حصوؿ االجراء اال بعد انقضاء اليـو االخير مف الميعاد".

اال اف المشرع المصري وضع عددا مف االستثناءات التي ترتبط بحساب سرياف الميعاد 
ليـو االخير مف الميعاد بعطمة رسمية  او ارتبط الميعاد نفسو بالبعد الجغرافي اذا ارتبط ا

 عف مكاف المحكمة.
اما عف كيفية احتساب وانتياء الطعف باإللغاء في التشريع الجزائري فيتضح ذلؾ  

اآلجاؿ المنصوص عمييا في  بقوليا :" تحسب كؿ )ؽ،إـ،إ(مف     405مف نص المادة 
و باألشير ميما كانت اياـ الشيور  "، اي اف اآلجاؿ تحسب كاممةىذا القانوف كاممة

ىو اليـو الذي يتـ فيو التبميغ العادي او نشر  –فاليـو االوؿ   31-30-29-28الشمسية 
 ىو اليوـ المحدد بعد حساب المدة القانونية. -القرار االداري ، واليـو االخير

ؿ لمتبميغ او النشر، ويـو االخير النقضاء وعند تطبيؽ قاعدة اآلجاؿ الكامؿ فاف يوـ االو 
بقوليا: "وال يحسب يوـ  405االجؿ ،ال يعتد بو اي ال يحتسب وىو ما عبرت عنو المادة 

التبميغ او التبميغ الرسمي ويـو انقضاء االجؿ " واذا كاف يـو االخير مف االجؿ ليس يوـ 
واضح انو اذا صادؼ اخر و  د االجؿ الى اوؿ يوـ عمؿ موالي.عمؿ كميا او جزئيا، يمد

                                                           
  تحسب كؿ اآلجاؿ المنصوص عمييا في ىذا القانوف كاممة، وال  :"عمى ما يمي )ؽ،إ،ـ،إ(مف  405تنص المادة    
        جؿ، يعتد بأياـ العطؿ الداخمة ضمف ىذه اآلجاؿ عندألميغ الرسمي ويـو انقضاء ايحسب يـو التبميغ او التب  
   طبقا لمنصوص الجاري  اياـ االعياد الرسمية واياـ الراحة االسبوعية،بمفيـو ىذا القانوف ،تعتبر اياـ عطمة،حسابيا 
 االجؿ الى اوؿ يـو عمؿ  موالييا ، يمدد بيا العمؿ ،اذا كاف اليـو االخير مف االجؿ ليس يـو عمؿ كميا او جزئ 
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 يـو مف االجؿ يـو عطمة او يـو عيد فاف يوـ االخير يحدد بدء انتياء العطمة او العيد.
وفي حالة قياـ المدعي برفع تظمـ اداري فاف انطبلؽ حساب اجؿ الدعوى يكوف في اوؿ 

خر يوـ ممنوح لئلدارة لرد صريح عف ىذا التظمـ ، وفي حالة امتناع آيـو عمؿ يمي 
دارة عف الرد عف التظمـ المرفوع اماميا فاف حساب االجؿ يبدا مف اوؿ يوـ عمؿ يمي اال
مف  830في المادة  اخر يـو مف انتياء الميمة الممنوحة لئلدارة، والمنصوص عمييآ

 وىي شيريف. )ؽ،إ،ـ،إ(
اكتوبر  02قررت المحكمة العميا بجمسة  -وتطبيقا لما سبؽ :موقف القضاء في الجزائر

في ىذا الشأف عمى انو " متى كاف مقررا قانونا اف اآلجاؿ )المواعيد( المقررة في  1988
قانوف االجراءات المدنية تحسب كاممة ،فاف اليـو االوؿ لمتبميغ و اليـو االخير ال يحسب 

    يعد مخالفة لمقانوف."  بدأومف ثـ القضاء خبلؼ ىذا الم
بقوليا:  1992نوفمبر 22ار آخر بجمسة واكدت المحكمة العميا عمى ىذا االتجاه في قر 

، فاف جميع المواعيد المنصوص عمييا )ؽ. إ.ـ( مف  463"حيث انو حسب مقرر المادة 
في ىذا القانوف تحسب كاممة اي تسري ابتداء مف اليـو الموالي الذي يتـ فيو اجراء نشر 

"آاو تبميغ القرار و تنقضي ب     خر يوـ مف الشير الذي يعقب ذلؾ اليـو
فاف  -تحددت سابقا -الى انو :عمى ضوء انتياء مواعيد الطعف التي ويخمص الباحث

القرار االداري يتحصف مف حيث المبدأ ضد الطعف باإللغاء وال يقبؿ بعد ذلؾ الطعف فيو 
اال اف المشرع في دوؿ المقارنة : فرنسا، مصر، الجزائر قد تدخؿ ومد ىذه المواعيد 

الكامؿ فاف يوـ االوؿ لمتبميغ او النشر ويـو االخير النقضاء وذلؾ بتطبيؽ قاعدة اآلجاؿ 
االجؿ ال يعتد بو ،وكذلؾ بإضافة اياـ العطؿ و االعياد الرسمية الييا اذ صادفت يـو 
انتيائيا، كما اضاؼ الييا مواعيد المسافة و ىذه وتمؾ مقدرة قانونا ، وتختمؼ باختبلؼ 

   .التشريعات في الدوؿ و يمكف الرجوع الييا
 

                                                           
   مشار اليو في مؤلؼ د. محمد الصغير بعمي، القضاء االداري  1988اكتوبر  02بجمسة  50894قرارىا رقـ     
 .117ص  1اليامش رقـ 2012دعوى االلغاء، طبعة سنة    
 .117ص  1ذاتو اليامش رقـ مشار اليو في مؤلؼ د. محمد الصغير بعمي، المرجع  97434قرارىا رقـ     
 انظر امتداد حساب الميعاد قانونا وتقديره:    
                                                 ,Christian gabolde, la procédure des tribunaux admunistnatifs.op.cit.pp.128- ي فرنسا:ف  
 .سبقت االشارة اليو، مدنية و التجارية( مف قانوف المرافعات ال15.16.17المواد ) في مصر:  
 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08رقـ )ؽ ،إ،ـ، إ( مف  405المادة  في الجزائر:  
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 لمطمب الثانـــيا
 ـداد الميـــعادـــامتــ

مف المعروؼ اف ميعاد الطعف باإللغاء مف النظاـ العاـ، و بالتالي ال يجوز 
االتفاؽ عمى اطالتو او تقصيره ، غير اف ىذا الميعاد قد يطوؿ ، فيمتد ميعاد الطعف 

الوقؼ ىو اف  القضائي بسبب انقطاع مدة الطعف او وقفيا ، والفرؽ بيف االنقطاع و
االنقطاع يؤدي الى زواؿ المدة السابقة، وبدء ميعاد طعف جديد، وبذا ال تحسب المدة 
المنقضية، وتعتبر كأف لـ تكف في حيف اف الوقؼ يرتب فقط استكماؿ المدة الباقية بعد 
زواؿ سبب الوقؼ ، وحساب المدة المنقضية ضمف مدة الطعف القضائي،  وبذا يقتصر 

اسقاط مدة الوقؼ مف مدة الميعاد القانوني فقط ، وعميو يمنح صاحب  اثر الوقؼ عمى
وبناء عمى ما تقدـ سوؼ نتعرض لبياف  ة اضافية معادلة لمدة الوقؼ فقط.الشأف مد

حاالت امتداد ميعاد الطعف باإللغاء سواء عف طريؽ وقؼ مد ىذا الميعاد او قطعو في 
 الفرعيف التالييف عمى النحو التالي :

 وقؼ الميعاد الفرع االول :                            
 قطع الميعادالفرع الثاني:                            

 الفرع االول
 ادــــف الميعــــــوق

يقصد بالوقؼ في القانوف اف يتوقؼ ميعاد معيف عف سرياف بسبب محدد، عمى 
    اف يستكمؿ جرياف ىذا الميعاد بعد زواؿ ىذا السبب الموقؼ.

لوقؼ ميعاد الطعف في دعوى االلغاء :  بعض الحاالت: فقد حدد القانوف المصري اوال
 العطبلت  الرسمية. -نص القانوف، و ثالثيما  -وثانييما    القوة القاىرة –احدىما 

تتمثؿ القوة القاىرة في أي مانع قير او عذر طارئ يقؼ عائقا  حالة القوة القاىرة: -1
ويجري  د محاولتو رفع دعوى االلغاء الى المحكمة المختصة.اماـ صاحب الشأف عن

                                                           
 .536د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري مرجع سابؽ ص     
 قوة القاىرة، كحالة مف حاالت قطع ال ؽ،إ،ـ،إ((مف  4الفقرة  832اما بالنسبة لممشرع الجزائري فقد تناولت المادة     
   الميعاد وىذا خبلفا لممبادئ القانونية المكرسة ولما استقر عميو القضاء االداري المقارف في فرنسا ومصر والذي    
   ث ممويا، المنتقي في القضاء آاالستاذ لحسيف بف شيخ  ، راجع في ذلك:يعتبرىا حالة ومف حاالت وقؼ الميعاد   
 .18ص  2011دار الخمدونية الجزائر طبعة سنة  "دراسة مقارنة"ي االدار    
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 -   بمعناىا المتفؽ عميو  -منذ امد بعيد عمى اف القوة القاىرة    مجمس الدولة الفرنسي
تؤدي الى وقؼ المدة، بحيث ال تبدأ المدة في السرياف اال بعد زواؿ ىذه القوة القاىرة، 

اي ايضا فقد بينت المحكمة االدارية العميا ا الر ذولقد اعتنؽ مجمس الدولة المصري ى
القاعدة العامة  التي تحكـ وقؼ الميعاد بقوليا "اف القوة القاىرة مف شأنيا اف توقؼ 
ميعاد الطعف، اذ مف اثرىا حتى تزوؿ أف  يستحيؿ عمى ذوي الشأف اتخاذ االجراءات 

دًا اوقفًا اال في االحواؿ البلزمة إلقامتو، وال حجة في القوؿ بأف مواعيد الطعف ال تقبؿ م
المنصوص عمييا في القانوف ، ذلؾ أف وقؼ الميعاد كأثر لمقوة القاىرة مرده الى اصؿ 
عاـ ىو عدـ سرياف المواعيد في حؽ مف يستحيؿ عميو اتخاذ االجراءات لممحافظة عمى 

    "حقو...
رع المصري بمبدأ الى جانب القوة القاىرة، فقد أخذ المش:     حالة النص في القانون - 

التنصيص مف حيث النص صراحًة  عمى وقؼ ميعاد الطعف  باإللغاء  في بعض 
القرارات االدارية مثؿ قرارات المجاف القضائية الصا درة باالستناد الى قرارات  مجمس 

الى تمؾ القرارات  377/1953مف القانوف رقـ  04الوزراء المصري حيث أشارت المادة 
فقالت أنو ) يعتبر موقوفا لمدة سنة مف تاريخ العمؿ بالقانوف رقـ  بالنص عمييا صراحة

الخاص بالمعادالت الدراسية ميعاد الطعف في قرارات المجاف القضائية  377/1953
 الييا في المادة الرابعة منو(.  الصادرة  باالستناد الى قرارات مجمس الوزراء المشار

                                                           
 .404مرجع سابؽ ص  ،الجزء الثاني ،د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات االدارية :انظر في ذلك    

Debbasch (Ch), contentieux administratif, op,cit, p.p341-     - 
مشيرًا لحكـ مجمس الدولة الفرنسي الصادر في  521مرجع سابؽ ص  ري،اإلداد. محمود محمد حافظ، القضاء   

     12/11/1915ففي حكمو الصادر بتاريخ  .305المجموعة ص« Stora Commune »   1915نوفمبر     
      قبوؿ طمب الغاء بالرغـ مف وصولو الى سكرتارية قضايا مجمس الدولة بعد انتياء مدة شيريف مف تاريخ  قرر  
 القرار المطعوف فيو، وذلؾ بسبب احتجاز الطمب الذي قدـ في الميعاد ،في المحافظة التي قدـ عف طريقيا،  اعبلف  
      وقد ورد في ىذا الحكـ: " انو اذا كاف طمب العمدة قد وصؿ الى سكرتارية قضايا مجمس الدولة متأخرا، فيدا   
 اال قبوؿ الطعف ."التأخير منسوب لئلدارة وال يمكف في ىذه الظروؼ   
  .183د. سميماف محمد الطماوي، دروس في القضاء االداري مرجع سابؽ ص     
       ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتيا 1966ديسمبر 24جمسة ؽ 6لسنة 1868في القضية رقـ  ياحكم    
 .441ص  43القاعدة رقـ  12المحكمة السنة    
 .317ضاء االداري، مرجع سابؽ صد. ماجد راغب الحمو، الق    
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ف المرافعات المدنية والتجارية المصري، مف قانو  18طبقا لممادة  العطالت الرسمية: -4
خر الميعاد عطمة  رسمية امتد الميعاد الى يـو السبت التالي  واذا كانت  آاذ صادؼ 

العطمة أربعة  أياـ كعيد األضحى المبارؾ  يمتد الميعاد الى اليـو التالي النتياء عطمة 
فع دعوى االلغاء أيا ميعاد ر  االياـ االربعة لكف اذا وقعت العطمة خبلؿ الميعاد، فبل يمتد

     كانت العطمة
 في ما يأتي:     أما بالنسبة لمجزائر فتتمثؿ حاالت، وأسباب وقؼ الميعاد ثانيا:

تقر قوانيف المرافعات مواعيد المسافة لمف يكوف  بعد المتقاضي عن اقميم الدولة: - 1
بعيف االعتبار مد  بحيث يجوز لممحكمة عند نظر الطعف األخذ     موطنو في الخارج

الجزائري فيما يتعمؽ بتمديد  )ؽ،إ،ـ،إ(وقد أوضح  يد العادية أو باعتبارىا  ممتدة.المواع
منو عمى أنو " تمدد لمدة  404الميعاد بسبب االقامة في الخارج حيث تنص المادة 

شيريف آجاؿ المعارضة واالستئناؼ والتماس اعادة  النظر و الطعف بالنقض المنصوص 
 المقيميف خارج االقميـ الوطني لؤلشخاص ،في ىذا القانوف عمييا

تقرر قوانيف المرافعات انو اذا صادؼ اخر الميعاد عطمة رسمية  العطمة الرسمية:-2
وتعتبر اياـ عطمة في مفيـو القانوف اياـ الراحة  ،   امتد الى اوؿ يـو عمؿ بعدىا

يوليو  26المؤرخ في  278-63ـ رقاالسبوعية و االعياد الرسمية المحددة في القانوف 
 مف 405 المادة اعتبرتيا حيث،المتمـ والمعدؿ القانونيةاالعياد المحدد لقائمة 1963

ا الصدد تنص عمى انو "...يعتد بأياـ العطؿ ذمف حاالت وقؼ االجؿ، وفي ى )ؽ،إ،ـ،إ(
ياـ ا القانوف، اذه اآلجاؿ عند حسابيا، تعتبر اياـ عطمة، بمفيوـ ىذالداخمة ضمف ى

االعياد الرسمية واياـ الراحة األسبوعية طبقا لمنصوص الجاري بيا العمؿ ..." وانو  واف 
كانت مواد قانوف المرافعات في كؿ مف مصر والجزائر متفقة في شأف امتداد ميعاد 

 .امالطعف في حالة العطؿ، وىو ما استقر عميو ايضا القضاء االداري في كبل مني
 ما قضت بو المحكمة االدارية العميا في مصر عمى اف:  ومف تطبيقات ىذه الحالة

                                                           
 . وما بعدىا. 500د. أنور أحمد رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
    د. عوابدي  .119د. محمد الصغير بعمى، القضاء االداري، دعوى االلغاء، مرجع سابؽ ص  راجع في ذلك:    

 .402ؽ صعمار، النظرية العامة لممنازعات االدارية ، مرجع ساب    
      مف قانوف 1033مف قانوف المرافعات المصري والمادة  16وتقابميا المادة  )ؽ،إ،ـ،إ(مف  404انظر المادة     
 .نسياإلجراءات المدنية الفر    
 .18، و قانوف المرافعات المصري المادة 405الجزائري المادة  )ؽ،إ،ـ،إ(انظر     
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غاء بحسباف اف يوـ الخميس الللمطعف بإ ة"...اقامة الدعوى خبلؿ ستيف يوما المقرر 
    امتداد الميعاد الى أوؿ يوـ عمؿ وىو يـو السبت." –يوافؽ عطمة رسمية 

اد الميعاد في حالة كذلؾ طبؽ القضاء االداري في الجزائر ذات القواعد المنظمة المتد
.. اذا كاف االجؿ ينتيي يـو فة االدارية لممحكمة عمى أنو :".العطؿ فقد قضت الغر 
    مف قانوف االجراءات المدنية يمتد االجؿ لميـو الذي يميو" 469عطمة فتطبيقا لممادة 

 الفرع الثاني                     
 ـــع الميعــــادـــــقطـ                   

يقصد بقطع ميعاد دعوى االلغاء ىو وجود اجراء يكشؼ مف خبللو حرص          
المتضرر عمى التمسؾ بحقو ازاء القرار المطعوف فيو ،و يترتب عمى ىذا االجراء زواؿ 
ميعاد الطعف السابؽ عمى القرار و نشوء ميعاد كامؿ وجديد في السرياف لرفع الطعف 

       ياػػػػؽ عمييا فقػػػػػاء في مصر، متفػػػػػػػوى االلغػػػػػػػػػػػػػػػػوتوجد اربع حاالت النقطاع ميعاد دع
 التظمـ االداري.     -1 ، وتتمثؿ في:    و قضاءا

 حالة اعتر اض االدارة عمى القرار االداري. -2                          
 رفع دعوى الى محكمة غير مختصة.  -3              

 مب االعفاء مف الرسـو القضائية.ط -4              
 حاالت:    أما المشرع الجزائري فحصر انقطاع الميعاد في أربعة    

 أماـ جية قضائية  ادارية غير مختصة. الطعف -1              
 طمب المساعدة القضائية. -2              
 وفاة المدعى أو تغير أىميتو. -3             
 وة القاىرة أو الحادث الفجائي.الق -4              

 ي:مف ىذه الحاالت عمى النحو التالوسوؼ نوالي تباعا وبإيجاز شرح كؿ حالو      
 

                                                           
 .796ص  46، الموسوعة االدارية الحديثة الفكياني ج 1996يونيو  30جمسة  36لسنة،  472، رقـ  ياحكم    
      ، ورد لدى: د. مسعود شييوب، 1982مايو  29بتاريخ  28325قرار المحكمة العميا " الغرفة االدارية" رقـ     
 .336المبادئ العامة لممنازعات االدارية، الجزء الثاني، مرجع سابؽ ص    
 .539عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص  د. عبد الغني بسيوني    
 .الطعف اماـ جية قضائية1مف )ؽ،إ،ـ،إ( عمى ما يمى:" تنقطع آجاؿ الطعف في الحاالت اآلتية: 832تنص المادة    
 ".القوة القاىرة او الحادث الفجائي4وفاة المدعي او تغير اىميتو،.3. طمب المساعدة القضائية،2ادارية غير مختص، 
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 :   أوال: التظمم
بانو طمب يتقدـ بو صاحب الشأف الى     عرفو الفقو وأىميتو: مفيوم التظمم اإلداري 

فالتظمـ االداري  تو لمقانوف.االدارة طالبا منيا اعادة النظر في قرار اداري يدعى مخالف
وعممية يخوليا المشرع     والئيًا أـ رئاسيًا، يعتبر وسيمة قانونية ،   وجوبيًا كاف أـ اختيارياً 
مف القرارات االدارية لتعود تمؾ الوسيمة بالنفع عمى  -المتضرريف –لؤلشخاص المعنيف 

الحقيقة بالنسبة لجية االدارة كافة أطراؼ الخصومة )أي االدارة واالفراد(، وتتمثؿ أىميتو 
في منحيا الفرصة الزمنية الكافية أو المناسبة لتبلفي أخطائيا غير المتعمدة  ذاتيا فيتيح 
ليا فرصة استكماؿ كافة اجراءات الرقابة االدارية التي تجرييا، وذلؾ بدال مف أف تجد 

التي   -ة القضائيةالجي-قراراتيا وأعماليا محاال لئللغاء والبطبلف بواسطة سمطة أخرى
ىذا مف جية ومف جية أخرى تستفيد جية الرقابة     عنيا وممزمة بأحكاميا ةتعد خارج

، كالطمبات االقضائية، فيما توفره تمؾ التظممات االجبارية مف تخفيؼ العبء عف كاىمي
 التي النياية ليا. ،والطعوف

بل ذا االثر أف يكوف حاصلكي ينتج التظمـ االداري ى    ويشترط مجمس الدولة الفرنسي
ينقسـ التظمـ االداري الى نوعيف  -وكما او ضحنا سمفا -خبلؿ ميعاد رفع دعوى االلغاء

ىو االصؿ، فقد اخذ المشرع     )تظمـ اختياري وتظمـ وجوبي(، و يعتبر التظمـ االختياري

                                                           
 سنتعرض ىنا فقط لمتظمـ االداري كحالة مف حاالت قطع الميعاد دوف التعرض لمتظمـ بشكؿ موسع.    
  . د. 285د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االداري مرجع سابؽ ص انظر في ذلك:    
      في، قانوف المنازعات االدارية رشيد خمو  . االستاذ:318ماجد راغب الحمو، القضاء االداري مرجع سابؽ ص   
 .102)شروط قبوؿ دعوى االلغاء( مرجع سابؽ ص    
       يكمف فيصؿ التفرقة بيف نوعي التظمـ االختياري و االجباري في اف االخير يعد شرط لقبوؿ الدعوى عندما     
 روط القبوؿ، في حيف اف التظمـ تستمزمو النصوص، ويترتب عمى عدـ األخذ بو عدـ قبوؿ الدعوى لتخمؼ احد ش   
 االختياري يؤثر عمى ميعاد الطعف او الدعوى.   
 موضحاانو: "اطمؽ البعض  179د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء إلعماؿ االدارة، قضاء االلغاء،مرجع سابؽ ص    

   مع  ر السابؽ في فرنسا،عمى التظمـ االداري لفظ )وسيمة التصالح الودي( فالوجوبي منو يتساوى مع شرط القرا    
 .122بعض االختبلفات بينيما" وايده في ذلؾ: د. سامي جماؿ الديف، الدعاوى االدارية مرجع سابؽ ص وجود     
 .614د. سميماف محمد الطماوي، قضاء االلغاء مرجع سابؽ ص     
    13دولة الفرنسي بتاريخ مشيرا لحكـ مجمس ال 512د. محمود محمد حافظ، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص     
 .  832مجموعة احكاـ مجمس الدولة ص .Bausais.في قضية 1881ابريؿ    
 .543القضاء االداري، مرجع سابؽ ص  ،د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل    
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مس مف قانوف مج     الرابعة و العشريف( 24)المصري بالتظمـ االختياري في المادة 
حيث ترؾ الباب مفتوحا  لصاحب الشأف لتقديـ تظمـ  47/1972الدولة المصري رقـ 

اداري الى الجية االدارية، باعتبار التظمـ احد اسباب انقطاع ميعاد الطعف بدعوى 
االلغاء، حيث يبدا ميعاد الطعف مف جديد وذلؾ مف تاريخ اعبلف صاحب الشأف برفض 

  الستيف يوما التي حددىا القانوف لمتظمـ االداري.االدارة الصريح مف تاريخ انقضاء 
وىو ماجري عميو قضاء المحكمة االدارية العميا والتي قضت في احد احكاميا 

ا الميعاد ية اماـ القضاء ستوف يوما يسري ىذباف:"... ميعاد الطعف في القرارات االدار 
لعمـ اليقيني بالقرار ا -مف تاريخ نشر القرار المطعوف فيو او اعبلف اصحاب الشأف بو

ينقطع ىذا الميعاد بتقديـ صاحب  –المطموب فيو يقوـ مقاـ  نشر القرار او اعبلنو 
ويقرر     الشأف لتظمـ مف القرار الى السمطات مصدرة القرار او السمطة الرئاسية" 

الفرنسي انو ال عبرة بتكرار التظمـ، فالتظمـ االوؿ وحده ىو الذي يقطع  ةمجمس الدول
وىو نفس ما استقرت عميو احكاـ القضاء االداري المصري عمى انو في حالة     يعاد،الم

وقطعو ىو التظمـ االوؿ دوف سواه،  تعدد التظممات فاف المعوؿ عميو في حساب الميعاد
بحيث ال يفيد تتابع التظممات شيئا في ىذا الخصوص فالمدة ال تنقطع اال مرة واحدة 

مف تكرار التظممات وسيمة لبلسترساؿ في اطالة المواعيد،  وليس لذوي الشأف اف يتخذوا
التظمـ االوؿ .بحسب قضاء المحكمة االدارية العميا حيث قضت في احد احكاميا باف:"..

اف  –ىو الذي ينتج اثره مف قطع ميعاد رفع الدعوى اذا قدـ اثناء الميعاد القانوني 
ثر لمتظممات البلحقة بعد التظمـ االوؿ فبل ا -التظمـ الثاني او اكثر ال يقطع المواعيد 

                                                           
موضحًا:انو يتضح مف النص السابؽ انو  504أحمد رسبلف،وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص د.أنور    

اف ميعاد دعوى االلغاء ينقطع بالتظمـ المقدـ مف ذوي الشأف الى اإلدارة التي اصدرت االمراالول: -بعة امورىي:يقررأر 
يجب عمى االدارة البت في التظمـ قبؿ مضي ستيف يوما مف تاريخ  االمرالثاني: -القراراو الى الجيات الرئاسية

رفض التظمـ يجب االمرالثالث: -لؾ بمثابة رفض التظمـتقديمو،فاف انقضت المدة دوف اف تجيب عمى التظمـ اعتبرذ
 .يوما،بعد انقضاء الستيف يوما المقررة لمرد عمى التظمـ 60يكوف رفع الدعوى خبلؿ الرابع: االمر -اف يكوف مسببا

 . 809ص 46، الموسوعة االدارية الحديثة الفكياني ج 1996اكتوبر 08ؽ جمسة  41سنة 4509حكميا ، رقـ     
  08. مشيرًا لحكـ مجمس الدولة الفرنسي بتاريخ 513محمود محمد حافظ ، القضاء االداري مرجع سابؽ ص  د.    
    في  1933يوليو  12، و حكمو بتاريخ 268مجموعة أحكاـ المجمس ص  (Billant)في قضية  1923مارس    
 .788مجموعة أحكاـ المجمس ص  (Legeais)قضية    
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في قطع المواعيد في حالة مبلحقة صاحب الشأف لمقرارات االدارية الصادرة في حقو 
    بالعديد مف التظممات. " 

وىو العاـ الذي صدر  1966اما بالنسبة لمجزائر فيرجع تاريخ التظمـ االداري الى عاـ  
داري شرطا وجوبيا لمدعوى االدارية في كافة حيث كاف يجعؿ مف التظمـ اال )ؽ،إ،ـ(فيو 

خفؼ مف  1990لعاـ  23-90انواعيا )الغاًء وتعويضا(، غير انو بصدور القانوف رقـ 
حدة ىذا الشرط، فجعمو اختيارًا الصاحب المصمحة او الشأف اف يتوجو بطعنو اماـ 

ىذا الشرط  الغرفة االدارية لممجمس القضائي دوف تظمـ اداري مسبؽ ومع ذلؾ لـ يعد
 نونية اخرى خاصة ببعض المنازعات.مطبقا اماـ ىذه الجيات اال بموجب نصوص قا

جعؿ المشرع شرط التظمـ االداري المسبؽ مجرد اجراء  09-08رقـ  )ؽ،إ،ـ،إ،(وبصدور 
االدارية او مجمس الدولة  محكمة جوازي أي اختياري لقبوؿ دعوى االلغاء، سواء اماـ ال

مف )ؽ.ا.ـ.ا( بقوليا: "يجوز لمشخص المعني  1فقرة  830مادة وىو ما نصت عميو ال
بالقرار االداري ، تقديـ تظمـ الى الجية االدارية مصدرة القرار في االجؿ المنصوص 

 .             اعبله 829عميو في المادة 
( اماـ الجية االدارية Réclamation-ويمكف اعتبار اختيار المعني التظمـ )الشكوى

،    حالة مف حاالت مد المواعيد )ؽ،إ،ـ،إ(مف  830 قرار عمبل بأحكاـ المادةمصدرة ال
اشير، بدال مف  (8)اشير وما يقارب عف ثمانية  (4)فقد تمتد الى ما يزيد عف اربعة 

 اشيرا مقرره لرفع الدعوى القضائية. (4)اربعة
ف خبلؿ مجمس وفي مجاؿ تحديد معنى التظمـ االداري اشار القضاء االداري الجزائري م

، الى أىمية تحديد المشرع لمفيـو التظمـ االداري الذي     الدولة في عدد مف القرارات

                                                           
 69ص2002يونيو 30الى2002ابريؿ 01مجموعة المبادئ مف،2002مايو 04سةجم ؽ 44س1719رقـياحكم    
  معتبرا "التظمـ االداري ،401مرجع سابؽ ص( الجزء الثاني)النظرية العامة لممنازعات االدارية،د. عوابدي عمار    
   د دعوى االلغاء كسبب مف اسباب انقطاع و امتداد ميعاد دعوى االلغاء في القضاء االداري المقارف وعمى ميعا   
    ،والمنصبة عمى القرارات االدارية البلمركزية،المرفوعة اماـ الغرفة االدارية بالمجالس القضائية المختصة محميا   
     بحيث يؤدي التظمـ االداري السابؽ و االختياري الى انقطاع و امتداد ميعاد االربعة اشير لرفع وقبوؿ دعوى    
 فة االدارية بالمجالس القضائية المختصة محميا."االلغاء اماـ الغر    
 2004سنة  4مجمة مجمس الدولة العدد 2003سبتمبر16بتاريخ  8978قرار مجمس الدولة رقـ انظر بالتفصيل:    

قضية"تمار مولود ضد  560الفيرس  1999ديسمبر 06بتاريخ  880217وما بعدىا.قرار مجمس الدولة رقـ  95ص 
 ...)=(مجمس نشور مشارًا اليو لدى مؤلؼ االستاذ لحسيف بف الشيخ اث ممويا، المنتقى في قضاءم وزيرالعدؿ"قرارغير
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ينبغي اف ينصب عمى قرار اداري محددا تحديدا نافيا ألى غموض بشأنو، وقاطعا في 
    طمب الغاء القرار المتظمـ منو، فضبل عف عمـ المتظمـ بو بالطريؽ الذي رسمو القانوف

 التوضيح يدعو لمتفريؽ بيف طمب التظمـ وغيره مف الطمبات.، وىذا 
قياسا عمى حؽ االفراد في االعتراض  حالة اعتراض االدارة عمى القرار االداري: -ثانـــيا

عمى القرارات االدارية و تقديميـ لمتظمـ االداري، فقد قرر القضاء اف اعتراض جية 
اثره في قطع سرياف الميعاد المقرر لمطعف  ادارية عمى القرار في الميعاد القانوني ينتج

لمجمس الدولة الفرنسي و المصري يرمى الى المساواة بيف     باإللغاء، وىذا االتجاه
 اإلدارة واالفراد فيما يتعمؽ بتحمؿ النتائج المترتبة عمى قصر المدة.

حؽ  وعمى ذلؾ فاف ىذه الحالة تفترض نوعا مف التظمـ لئلدارة ذلؾ انو اذا كاف    
اصدار القرار لجية ادارية ثـ اعترضت عميو جية ادارية اخرى فانو يترتب عميو عيف 

     النتائج المترتبة عمى التظمـ
يؤدي رفع دعوى االلغاء أماـ محكمة غير  رفع دعوى الى محكمة غير مختصة: -ثالثا

جديدا مختصة الى قطع المدة المقررة قانونا لرفع دعوى االلغاء، بحيث يبدأ ميعاد 
 اعتبارًا مف صدور الحكـ مف قبؿ ىذه المحكمة يقضي بعدـ قبوؿ الدعوى.

ومما الشؾ فيو اف الحكمة مف وراء ىذا االجراء مف جانب صاحب الشأف لو داللتو 
الواضحة في رغبتو في الحصوؿ عمى حقو وتحفيزه لذلؾ، وعدـ تركيا خاضعة لظمـ 

 االدارة وتعنتيا وخروجيا عمى المشروعية.
لكي يترتب عمى رفع الدعوى الى جية قضائية غير مختصة قطع ميعاد الطعف و  

 توافر شرطيف معا ىما:    باإللغاء يشترط الفقو

                                                                                                                                                                             

   1985يناير 26بتاريخ 39297رقـ"الغرفة االدارية"قرارالمحكمة العميا.وما بعدىا 217مرجع سابؽ ص،الدولة)=(...
 وما بعدىا 235ص 1989سنة  4العدد ب.خ" ضد رئيس دائرة تيسمسيمت والية تيارت( المجمة القضائية.)قضية" د  
 .09-08مف قانوف االجراءات المدنية و االدارية رقـ  829راجع المادة     
 وما بعدىا. 187د. سميماف محمد الطماوي، دروس في القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     
 وما بعدىا. 266طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء االداري ، مرجع سابؽ ص  .د    
  .د. عبد الغني بسيوني عبد 509د. أنور أحمد رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص ظر في ذلك:ان    
  .د. عوابدي عمار،النظرية العامة لممنازعات االدارية )الجزء الثاني( 559اهلل، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص   
 وما بعدىا. 398مرجع سابؽ ص   
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اف يكوف رفع الدعوى اماـ المحكمة غير المختصة قد تـ في ميعاد رفع  الشرط االول:
 .دعوى االلغاء

مت اماـ المحكمة غير االدارة التي اصدرت القرار قد اختص اف تكوف الشرط الثاني:
المختصة ولقد تبنت المحكمة االدارية العميا االتجاه الذي استقرت عميو احكاـ مجمس 

     الدولة في كؿ مف فرنسا ومصر في ىذا الشأف
. اذا ارية العميا حيث قضت فيو انو:"..ونجد ىذا المعنى واضحا في حكـ المحكمة االد 

مما ينقطع بو سرياف ميعاد رفع دعوى كاف رفع الدعوى الى محكمة غير مختصة 
االلغاء فاف الدعوى والحاؿ كذلؾ تكوف قد اقيمت خبلؿ الميعاد القانوني المنصوص 

 .   مجمس الدولةمف قانوف  24 عميو في المادة
 832اما بالنسبة لمنظاـ القانوني في الجزائر فقد اعتبر المشرع مف خبلؿ المادة     
ماـ جية قضائية ادارية غير مختصة حالة مف حاالت قطع الطعف ا )ؽ،إ،ـ،إ(مف 1فقرة

رفع الدعوى أماـ جية الميعاد، و تتمثؿ الصور المحتممة و الممكنة التي يتـ فييا 
 قضائية غير مختصة في الصور التالية:

: حالة رفع دعوى الغاء اماـ مجمس الدولة يعود الفصؿ فييا الى الصورة االولى   
 محكمة ادارية.

ادارية  تعود الى اختصاص  : حالة رفع دعوى الغاء اماـ محكمةورة الثانيةالص   
  مجمس الدولة.

 اقميميًا.غير مختصة ادارية  حالة رفع دعوى الغاء اماـ محكمة  الصورة الثالثة:   
رفع دعوى الغاء  منو دوف الحاجة الى     813في المادة ( إ.ـ.إ.ؽ) ولقد نظـ 

مجمس الدولة مف طرؼ  الى ى عممية تحويؿ ممؼ الدعوىثانية، حيث نصت المادة ال
 رئيس المحكمة االدارية المخطرة في اقرب اآلجاؿ.

                                                           
 ، حكـ مجمس انظر ايضاوما بعدىا ،  187دروس القضاء االداري، مرجع سابؽ صد. سميماف محمد الطماوي،     
 قضية كوكي، وردت االشارة الى ىذا الحكـ في مرجع شارؿ ديباش. 1951ابريؿ13الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ   

- Debbasch (Ch),contentieux administratif, op,cit,p    
 826ص 46الموسوعة االدارية الحديثة الفكياني ج  1995نوفمبر 12ؽ، جمسة  37س 283حكميا رقـ     
        ندما تخطر احدى المحاكـ االدارية بطمبات ترى انيا مف :"ععمى ما يمى( مف )ؽ،إ،ـ،إ 813تنص المادة    
 ة يحوؿ رئيس المحكمة  الممؼ في اقرب اآلجاؿ الى مجمس الدولة، يفصؿ مجمس الدول ،اختصاص مجمس الدولة   
 ا "في االختصاص ويحدد، عند االقتضاء، المحكمة االدارية المختصة لمفصؿ في كؿ الطمبات او في كؿ جزء مني   
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مف  832اآلجاؿ المنصوص عمييا في المادة وعميو، فاف االستفادة مف قاعدة انقطاع  
يبقى يخص الحالة االولى والحالة الثالثة وتبقى مسالة قبوؿ القضاء االداري  )ؽ.إ.ـ.إ(

اآلجاؿ المنصوص عمييا في المادة في الدعوى االدارية المرفوعة امامو خارج  النظر
مف نفس القانوف في حالة ما اذا رفع شخص ما دعواه اماـ جية قضائية غير  829

 مختصة مرىوف بتوفر الشروط التالية.
اف ترفع الدعوى خطا اماـ جية قضائية غير مختصة وفي اآلجاؿ المحددة قانونا  -

  لقضائية المختصة.لمجية ا
اف ترفع الدعوى القضائية الثانية اماـ الجية القضائية المختصة وفي اآلجاؿ المحددة  -

 ابتداءًا مف تاريخ التبميغ الرسمي لمقرار القضائي الناطؽ  بعدـ االختصاص.
بالمحكمة العميا في الجزائر الى االخذ بما  -الغرفة االدارية -وقد جرى قضاء 

تجاه السائد في القضاء االداري الفرنسي و المصري بيذا الخصوص استقر عميو اال
حيث تعتبر مسالة الخطأ في الجية القضائية مف اسباب قطع الميعاد، حيث يبدا ميعاد 

 جديد لرفع وقبوؿ دعوى االلغاء مف تاريخ التبميغ بالحكـ بعدـ االختصاص.  
في حكـ ليا بانو:" مف  وتطبيقا لذلؾ قضت الغرفة االدارية بالمحكمة العميا 

المبادئ المستقر عمييا قضاًء، اف الطعف القضائي اماـ الجية القضائية المرفوع خطا 
اماـ جية تقاض غير مختصة، ال يسقط اجمو الذي يبقى قائما طواؿ المدة التي 
تستغرقيا الدعوى الخاطئة، شريطة اتماـ الرجوع  الى الجية المختصة في أجؿ شير مف 

ر عدـ االختصاص، ومتى توفرت شروط استمرار قياـ االجؿ، وجب اعتبار تبميغ قرا
     الدفع الناعي بفوات المواعيد غير مؤسس"

فأجؿ رفع ىذه الدعوى الثانية  ..ره مجمس الدولة، حيث قضى باف: ".وىو ايضا ما قر  
ي كرس ىو اجؿ مقبوؿ وذلؾ نظرا لبلجتياد القضائي لمغرفة االدارية لممحكمة العميا الذ

المبدأ التالي اف اجؿ الطعف القضائي اماـ الجيات القضائية االدارية قائـ طواؿ المدة 
التي تستغرقيا الدعوى الموجية اماـ الجية  القضائية غير المختصة ، حتى ولو انتقمت 

ؿ اجؿ الى االستئناؼ شريطة اف ترفع الدعوى اماـ الجية القضائية غير المختصة خبل
حيث اف ىذه القاعدة القانونية التي استقر عمييا اجتياد ، المعموؿ بوالطعف القضائي 

                                                           
 و ما بعدىا. 202ص  1989المجمة القضائية العدد الثالث سنة 1985نوفمبر  23بتاريخ  44026رقـ  ىاقرار      
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دعوى الغرفة االدارية لممحكمة العميا ثـ مجمس الدولة في مسألة اآلجاؿ عندما توجو ال
حيث أف ىذه القاعدة القانونية قد طبقت ايضا عندما ، أماـ جية قضائية غير مختصة

الشأف في قضية الحاؿ و بالتالي فقضاة ما ىو يتعمؽ االمر بحالة سوء توجيو الدعوى ك
في  ؤمجمس الجزائر لما قرروا عدـ قبوؿ الدعوى لوقوعيا خارج اآلجاؿ القانوني قد اخط

    تقدير الوقائع وفي تطبيؽ القانوف وبالتالي ينبغي الغاء القرار."
ية، وتسمى ايضا بطمب المساعدة القضائ طمب االعفاء من الرسوم القضائية: -رابعا

حيث يمجا الييا صاحب الشأف عند عجزه عف دفع الرسـو المطموبة او المقررة لرفع 
 الدعوى، فيطمبيا خبلؿ مدة سرياف ميعاد دعوى االلغاء.

ويعتبر مجمس الدولة الفرنسي اف تقديـ الطاعف طمب المساعدة القضائية لدفع الرسـو  
ع الميعاد، بحيث يسري ميعاد جديد البلزمة لرفع دعوى "تجاوز السمطة" االلغاء سببا لقط

    لرفع دعوى االلغاء، يبدا اعتبارا مف صدور قرار في شاف طمب االعفاء.
وقد استقر قضاء المحكمة االدارية العميا المصرية عمى اف طمب المساعدة  القضائية 
يحقؽ ذات االثر الذي يترتب عمى التظمـ مف حيث قطع ميعاد رفع الدعوى، فطمب 

القضائية انما ينبئ عف رغبة الطاعف في رفع الدعوى، وليس مف العدؿ  المساعدة
 حرمانو مف بعض الوقت لكي يتمكف مف مباشرة ىذا الحؽ.

وتطبيقا لذلؾ قضت المحكمة االدارية العميا في حكـ حديث ليا باف :"....طمب   
دعوى المساعدة لئلعفاء مف الرسـو القضائية يحؿ محؿ التظمـ ويغني عنو في قبوؿ 

االلغاء القرارات االدارية التي يشترط القانوف التظمـ منيا قبؿ طمب الغائيا، يترتب عمى 
قطع سرياف ميعاد رفع دعوى  –تقديـ طمب المساعدة القضائية خبلؿ ميعاد الطعف 

يظؿ ىذا االثر قائما لحيف صدور قرار في الطمب سواء بالقبوؿ او الرفض ،  -اإللغاء
    نفتح ميعاد جديد لمطعف باإللغاء."بصدور ىذا القرار ي

ولنفس الحكمة التي استقر عمييا قضاء مجمس الدولة الفرنسي ونظيره المصري في 
اعتبار المساعدة القضائية سببا مف اسباب قطع الميعاد، نجد ذات االتجاه مكرسا في 

                                                           
 وما بعدىا 99ص 2003سنة  3ولة العدد ، مجمة مجمس الد2002ديسمبر 17بجمسة  4945رقـ  هقرار     
 .507د. أنور أحمد رسبلف، وسيط القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص    
 823ص 46الموسوعة االدارية الحديثة الفكياني ج 1994ديسمبر 24، جمسة ؽ 36س 2623رقـ  ياحكم    
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قضائية الجزائري، حيث اعتبر المشرع الجزائري المساعدة ال )ؽ،إ،ـ،إ(مف  832المادة 
 تية:آلحالة مف حاالت قطع الميعاد بقوليا: " تنقطع آجاؿ الطعف في الحاالت ا

 ...."........-4........-3المساعدة القضائية.،  طمب -2.......-1
حالة اخرى  لقد نص المشرع الجزائري عمى الة وفاة المدعي او تغير اىميتو:ح -خامسا

بقولو: " تنقطع مف نفس القانوف  832لمادة في صدر امف حاالت قطع الميعاد )اآلجاؿ( 
 تية:آلجاؿ الطعف في الحاالت اآ

 : ..." وبياف ذلؾ انو....-4 ىميتوا اوتغير المدعي وفاة -3........-2........-1
جؿ المنصوص عميو في المادة آليستفيد الورثة بكامؿ ا وفاة المدعي: بالنسبة لحالة -أ

 .ـميغيسريانو مف تاريخ تب أحيث يبد 829
اف اصابة المدعي بعارض مف عوارض  تغير أىميتو المدعي: بالنسبة لحالة -ب

االىمية كالجنوف والعتو وغير ذلؾ...( يؤثر في قدرتو عمى الدفاع عف مصالحة، ويمنعو 
حقو في الطعف، ويشترط حتى يكوف ليذا العارض اثره اف ال تكوف  ةبالتالي مف مباشر 

اف كاف غير ذلؾ باف استكمؿ التحقيؽ مراحمو فاف لممحكمة القضية مييأة لمفصؿ فييا، ف
اف تفصؿ في القضية، ويرجع الى رئيس تشكيمة الحكـ  تقدير ماذا كانت القضية مييأة 

 لمفصؿ فييا اـ ال.
وقد مد مجمس الدولة الفرنسي ىذا المبدأ عمى حالة الحؿ االداري لمشخص المعنوي    

خبلؼ ما تبقى الدعوى محتفظة بوضعيا عمى خبلؿ سير الخصومة القضائية، حيث 
 .   اذا كاف الحؿ ال ارادياً 

 المطمب الثالث
 آثار انقضاء الميـــعاد

ويترتب  –السابؽ بيانيا  -حدد المشرع ميعادًا لرفع دعوى االلغاء وفقا لمقواعد 
عمى انقضاء ذلؾ الميعاد عدـ قبوؿ الدعوى التي ترفع بعد ذلؾ، بمعنى اف يكتسب 

ضد االلغاء، حتى ولو كاف مخالفًا لمقانوف ويصبح بمثابة     ر االداري، حصانةالقرا
، الف    القرار المشروع والدفع بعدـ قبوؿ الدعوى لفوات الميعاد، يعتبر مف النظاـ العاـ 

                                                           
 .131ص  2012د. عبد القادر عدو، المنازعات االدارية، دار ىومة، طبعة سنة      
 .636د. فؤاد العطار، القضاء االداري ) دراسة مقارنة( مرجع سابؽ ص     
 .268د. طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء االداري مرجع سابؽ ص     
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لذلؾ ال يمكف  ،المشرع قد راعى في تحديد الميعاد ضرورة استقرار المراكز االدارية
االلغاء ولو باتفاؽ الطرفيف ويجوزابداء الدفع بعدـ قبوؿ الدعوى تعديؿ ميعاد رفع دعوى 

لفوات الميعاد في اي مرحمة تكوف عمييا الدعوى، و لممحكمة اف تقضي بو مف تمقاء 
 نفسيا.

ويسري ىذا االثر عمى القرارات الفردية و القرارات التنظيمية او الموائح و يبلحظ انو   
ميو غمؽ باب الطعف باإللغاء في القرارات االدارية اذا كاف انقضاء الميعاد يترتب ع

بطريقة مباشرة، فاف االفراد يممكوف بعض الوسائؿ القانونية التي تخفؼ مف شدة النتائج 
المترتبة عمى انقضاء ميعاد الطعف ، والتي بموجبيا يمكف اثارة عدـ شرعية القرارات 

 :   بطرؽ غير مباشرة ممكفالتي تحصنت ضد االلغاء و التخمص مف نتائجيا الضارة 
الدفع  بعدـ شرعية القرار بصفة عرضية اثناء نظر قضية معينة و بذلؾ يستبعد   -1

تقادـ وال تسقط تطبيقو عمى ىذه القضية، ألنو اذا كانت الدعاوى تتقادـ فاف الدفوع ال ت
 فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف الدفع بعدـ شرعية القرار او بالغموض و بفوات المواعيد.

االبياـ خبلؿ النظر و الفصؿ في دعوى عادية اصمية اماـ جيات القضاء 
    بصورة نسبية و جزائية. "المدني و التجاري و الجنائي"العادي

الطعف في القرارات الفردية التي تصدر تطبيقا لمقرار االداري التنظيمي غير  -2
ة يمكف الطعف فييا المشروع الذي اكتسب حصانة ضد االلغاء، فيذه القرارات الفردي

باإللغاء عمى اساس عدـ شرعية البلئحة او القرار التنظيمي الذي بنيت عميو، ىذا ما 
     يقرره  القضاء االداري في القانوف المقارف.

اذا فات ميعاد الطعف و اغمؽ اماـ صاحب الشأف الطريؽ القضائي لرفع دعوى  - 3    
لؾ ال يحوؿ دوف البحث في ذالمدة، فاف االلغاء ضد القرار االداري المعيب لمضي 

مشروعية القرار بمناسبة نظر طمب التعويض عف االضرار المترتبة عنو ، حيث اف 
                                                           

   وما بعدىا.د. فؤاد العطار،القضاء  222د. سعاد الشرقاوي، القضاء االداري ، مرجع سابؽ ص راجع في ذلك:    
   وما  336. د. محمود عاطؼ البنا،الوسيط في القضاء االداري مرجع سابؽ ص637االداري، مرجع سابؽ ص   
              116بعدىا.  د. عوابدي عمار، عممية الرقابة القضائية عمى اعماؿ االدارة العامة مرجع سابؽ ص    

  - Debbasch (Ch), contentieux administratif, op. cit p 350.             
  406د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات االدارية الجزء الثاني مرجع سابؽ ص  في ىذا المعني: انظر    

- Debbasch (Ch), contentieux administratif, op. cit p 349                                                   
 وما بعدىا. 534ة )الجزء الثاني( مرجع سابؽ ص د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات االداري    
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دعوى التعويض او المسؤولية االدارية ال تتقادـ وال تسقط  بميعاد تقادـ وسقوط دعوى 
تتراوح عادة  المدد –قصيره و متوسطة و طويمة  –االلغاء ، وانما تتقادـ بمدد و مواعيد 

وستة اشير وخمسة عشرة سنة     ما بيف ستة اشير و ثبلثيف سنة في القانوف المقارف
 .   في النظاـ القانوني و القضائي الجزائري

اذا تغيرت الظروؼ التي ادت الى اصدار القرار غير المشروع او اذا عدؿ التشريع  -4
مف االدارة الغاء او تعديؿ الذي صدر في كنفو القرار جاز لصاحب الشأف اف يطمب 

القرار المذكور، فاذا رفضت االدارة كاف لو اف يطعف باإللغاء في قرار الرفض الصريح 
    او الضمني ، وذلؾ تطبيقا لنظرية تغير الظروؼ.

 ثارىا بصفة متجددة آويقصد بيده القرارات ، تمؾ التي تحدث     القرارات المستمرة -5
فييا طالما بقي القرار، دوف التقيد بالموعد المحدد لرفع  و قائمة، فانو يجوز الطعف

  دعوى االلغاء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                                                          -Debbasch (Ch), contentieux administratif, op cit,p 351                                                                                                               
 .  535د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات االدارية ،الجزء الثاني، مرجع سابؽ ص     
 .535عوابدي عمار النظرية العامة لممنازعات االدارية ،الجزء الثاني، مرجع سابؽ ص د. انظر في ذلك:    

  Debbasch (Ch),contentieux administrative,op,cit, p.p349,   -                                                                                                                                                                                       
 عدىا.وما ب 337الوسيط في القضاء االداري مرجع سابؽ ص ،د. محمود عاطؼ البنا    
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 لمبحث الرابعا
 انتفاء الدعوى الموازية

يشترط لقبوؿ دعوى االلغاء، أال يكوف المشرع، قد وضع تحت تصرؼ صاحب 
ؤدي الشأف وسيمة قضائية أخرى، يمكنو المجوء الييا لموصوؿ الى نفس النتائج التي ي

إلييا الطعف باإللغاء و ال فرؽ فيما اذا كاف ىذا الطريؽ يتمثؿ في رفع دعوى أماـ 
محكمة ادارية أو محكمة عادية و قد اطرد قضاء مجمس الدولة الفرنسي عمى عدـ قبوؿ 
دعوى االلغاء، اذا كاف أماـ الطاعف طريؽ طعف قضائي آخر، أو ما يعرؼ باسـ 

 الدعوى الموازية.
في ظؿ ظروؼ معينة، ثـ قضاء مجمس الدولة الفرنسي     الشرط في و قد نشأ ىذا

ترددت أحكامو في قضاء مجمس الدولة المصري بعد انشائو، مما أحدث جداًل في الفقو 
حوؿ مدى األخذ بو، كما ترددت أحكامو في قضاء الغرفة االدارية سواءًا خبلؿ فترة 

ومف ىنا فإف دراسة ىذا  مجمس الدولة.لعميا أو بعد إنشاء المجمس األعمى أو المحكمة ا
 ى ثبلثة مطالب عمى النحو التالي:المبحث تقتضينا أف نقسمو ال

  مقابؿ و أساس ذلؾ الدفع في فرنساشروط تطبيؽ الدفع بالطعف الالمطمب األول: 
 الطعف الموازي في مػػػػصر.المطمب الثاني: 
 لدعوى االلغاء. الطعف الموازي في الجزائر كشرط سابؽ المطمب الثالث:

 المطمب األول
 شروط تطبيق الدفع بالطعن المقابل و أساس ذلك الدفع في فرنسا.
    لتطبيؽ الدفع بالطعف المقابؿ ) الدعوى الموازية( البد مف توافر عدة شروط:

                                                           
   د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ االدارة  انظر اكثر تفصيل حول نشأة ىذا الشرط في فرنسا كاًل من:    
     محمود حافظ، القضاء االداري،مرجع سابؽ ص.د وما بعدىا. 161العامة، قضاء االلغاء، مرجع سابؽ ص    

 وما بعدىا. 419ارية ، الجزء الثاني، مرجع سابؽ ص د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات االد    
  وما بعدىا  315رقابة القضاء ألعماؿ االدارة العامة، مرجع سابؽ ص،طعيمو الجرؼ.د أنظر في ذلك كاًل من:    
 عممية الرقابة القضائية ،عوابدي عمار.د.وما بعدىا 274القضاء االداري مرجع سابؽ ص،طارؽ فتح اهلل خضر.د   
  -    Delaubadere (A),Manuel de droit administratif,op,cit,p .121مرجع سابؽ ص .أعماؿ االدارة عمى  

- Auby (J.M) et Drago (R) traite de contentieux administratif, op.cit,pp.146,147                
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يجب أف يكوف الطعف الموازي ىو دعوى قضائية ال تظممًا اداريًا: يشترط لتوافر  -1
طعنًا قضائيًا، أي دعوى قضائية، ومف ثـ يخرج مف ىذا  الطعف الموازي أف يكوف

 المفيـو التظمـ االداري سواء كاف اختياريًا أـ اجباريًا.
يجب أف يكوف الطريؽ الموازي ىو دعوى أصمية و ليس دفعًا: أف يكوف بمقدور  -2

صاحب الشأف المجوء الى دعوى قضائية ترفع أماـ جية قضائية مختصة بنظرىا، و ال 
يكوف بمقدور صاحب الشأف، أف يقؼ موقؼ مدافع، بأف يتوقى آثار تطبيؽ  يكفي أف

البلئحة المعيبة عف طريؽ الدفع بعدـ مشروعيتيا بؿ البد مف أف تتوفر لو وسيمة لميجوـ 
 و المبادأة، لتوقي آثار البلئحة ) أو القرار المعيب( و ذلؾ في صورة دعوى مباشرة.

لنفس المزايا التي يحققيا الطعف باإللغاء  يجب أف يكوف الطعف الموازي محققاً  -3
بالنسبة لرافع الدعوى: بمعنى أف الدعوى المتاحة لصاحب الشأف، يجب أف تكوف مجدية 

، بحيث يكوف مف شأنيا أف تؤدي بالمدعى الى ذات النتيجة التي ينتظرىا مف    و فعالة
    دعوى االلغاء.

دعوى مباشرة " ترفع أماـ قاضي، و يكوف ومف ثـ فإف الدعوى الموازية ُتعرؼ بأنيا: " 
مف شأنيا أف تشؿ آثار القرار االداري المعيب بالنسبة الى رافع الدعوى فتحقؽ لو عمبًل 

     ما تحققو دعوى االلغاء.
ير شرط الطعف الموازي الى أف الطعف باإللغاء ر وقد استند الفقو بادئ األمر لتب 

شأف اال في حالة عدـ و جود وسيمة قضائية ىو طعف احتياطي ال يمجأ إليو صاحب ال
يمكف بيا توقي اآلثار الضارة لمقرار المعيب، ولكف ىذا الرأي ال يبدو سميمًا،     أخرى

ألف القوانيف التي نصت عمى دعوى االلغاء لـ تقيدىا بأي قيد، و فضبًل عف ذلؾ فإف 
قيا دعوى االلغاء، ألف الطعف القضائي الموازي ال يكاد أف يحقؽ كافة اآلثار التي تحق

الحكـ الصادر في دعوى االلغاء يكوف حجة عمى الكافة، في حيف أف الحكـ في الطعف 
 القضائي الموازي يقتصر أثره فقط عمى أطراؼ الدعوى.

                                                           
                                    Waline (M), traité élémentaire de droit administratif, op.cit. p.      -        
                                                          - Vedel (G), droit administratif, op.cit., p.736                                                                                                         
 . 308مرجع سابؽ ص  ، ةداري و رقابتو ألعماؿ االدار القضاء اال ،د. سميماف محمد الطماوي    
    - Rivero (J) , Droit administratif, op.cit. p.   .                                                     
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و يبدو أف األساس الذي يستند اليو مجمس الدولة الفرنسي الستبقاء فكرة الدفع  
 .   سيفبالطعف الموازي ترجع الى اعتباريف أسا

ىو المحافظة عمى قواعد االختصاص، وذلؾ اذا كاف طريؽ الطعف االعتبار األول: 
 الموازي ىو دعوى مف اختصاص المحاكـ القضائية.

ىو ضرورة المحافظة عمى تعدد درجات التقاضي اذا كاف طريؽ  االعتبار الثاني:
تي تستأنؼ الطعف الموازي ىو دعوى مف اختصاص المحاكـ االدارية االقميمية ال
، بعد 1953أحكاميا أماـ مجمس الدولة، و لكف قيمة ىذا االعتبار تضاءلت منذ عاـ 

أف أصبحت دعوى االلغاء مف اختصاص المحاكـ االدارية االقميمية و تنظر أماـ 
 مجمس الدولة لطريؽ الطعف باالستئناؼ.

 المطمب الثاني
 الطعن الموازي في مصر

حتى صدور  1946في مصر مف سنة     ة المتعاقبةاذا تتبعنا قوانيف مجمس الدول 
فإننا ال نجد أي اشارة صراحة أو ضمنًا الى فكرة الدعوى  1972لسنة  47القانوف رقـ 

الموازية التي أثيرت في فرنسا باعتبارىا شرطًا مف شروط قبوؿ دعوى االلغاء غير أف 
لقبوؿ دعوى االلغاء، الفقو المصري اختمؼ حوؿ مدى استقبللية شرط الدعوى الموازية 

فيؿ يعد ذلؾ شرطًا مستقبًل و اضافيًا يضاؼ الى الشروط االخرى البلزمة لقبوؿ 
الدعوى؟ أـ أنو مجرد تطبيؽ لقواعد توزيع االختصاص بيف جيتي القضاء العادي و 

اينيف، يرى أوليما أف شرط بالقضاء االداري؟ وعميو تمحور ىذا الخبلؼ في اتجاىيف مت
ى الموازية شرطًا مستقبًل و قائمًا بذاتو مف شروط قبوؿ دعوى االلغاء، و انتفاء الدعو 

يرى ثانييما، بأنو ال محؿ الشتراط انتفاء الدعوى الموازية لقبوؿ الدعوى، و أف اعماؿ 
قواعد توزيع االختصاص العادية و تطبيقيا، تحقؽ النتائج نفسيا التي يرتبيا شرط انتفاء 

 .الدعوى الموازية في فرنسا
يرى جانب مف الفقو المصري : قالل شرط انتفاء الدعوى الموازيةاست -االتجاه األول

أف انتفاء الدعوى الموازية شرطًا مستقبًل و قائمًا بذاتو، يقـو بجانب شروط قبوؿ دعوى 
ذا كانت فكرة الدفع المقابؿ":يقوؿ الدكتورعثماف خميؿ،االلغاء األخرى بصورتيا  –وا 

                                                           
 .311مرجع سابؽ ص  ، ؿ االدارةاالداري و رقابتو ألعماالقضاء ، د. سميماف محمد الطماوي     
 .278د. طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص      
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يف الفرنسي و نو واضحة المعالـ عمى ىذا النحو في كؿ مف القان –المعروفة في فرنسا 
المصري، و كاف ال ينكر أف ليا مجااًل فعميًا تعمؿ فيو استنادًا في النياية الى قاعدة 

فبل نرى ضرورة إللحاؽ ىذا المجاؿ  –الخاص يقيد العاـ  –أصولية مسمـ بيا و ىي أف 
ويقوؿ الدكتور مصطفى     ،"الدعوىبنطاؽ ) االختصاص( بداًل مف نطاؽ ) قبوؿ 

كامؿ: " ومؤدى ىذا الشرط أنو مف أجؿ أف تكوف دعوى االلغاء مقبولة أماـ محكمة 
القضاء االداري المصري، يجب أال يكوف القانوف قد نظـ طريقًا قضائيًا آخر لمطعف في 

يؽ القرار االداري عف طريؽ الطعف بدعوى االلغاء، فاف كاف الشارع قد نص عمى طر 
طعف آخر، امتنع عمى المدعي الطعف عمى القرار المعيب بطريؽ دعوى االلغاء، ووجب 
عميو أف يمجأ الى طريؽ الطعف اآلخر، فاذا تخطى ىذا الطريؽ اآلخر و رفع دعوى 

مف أنصار ىذا . و    (االلغاء وجب عمى المحكمة أف تحكـ ) بعدـ قبوؿ ىذه الدعوى
 يمي بقولو: " وليذا فنحف ال نرى مانعًا مف إعماليااالتجاه الدكتور مصطفى أبو زيد ف

    واالستفادة منيا بالشروط نفسيا التي طبقت في فرنسا." 
ويرى مؤيدو ىذا االتجاه أف الدفع الذي يمكف اثارتو ىو دفع بعدـ قبوؿ، فاذا رسـ  

اء، بؿ القانوف طريقًا قضائيًا لمطعف بالقرار، امتنع عمى صاحب الشأف تقديـ دعوى االلغ
يتوجب عميو سموؾ ىذا الطريؽ الثاني، فاذا تخطى صاحب الشأف الطريؽ القضائي 

     اآلخرورفع دعوى إلغاء وجب عمى المحكمة االدارية أف تحكـ بعدـ قبوؿ ىذه الدعوى.
 االتجاه الثاني:  عدم اعتبار انتفاء الدعوى الموازية شرطًا شكميًا لقبول دعوى االلغاء

 شرطا الموازيةاء الدعوى الب في الفقو المصري الى عدـ اعتبار انتفذىب االتجاه الغ
أنو ال محؿ  قائمًا بذاتو لقبوؿ دعوى االلغاء فيقوؿ الدكتور محمود محمد حافظ: " نعتقد

    الشتراط انتفاء الدعوى الموازية لقبوؿ دعوى االلغاء أماـ مجمس الدولة عندنا "
ف االختبلؼ الجوىري بيف قواعد االختصاص ينا أأو في ر :"ويقوؿ الدكتور مينا 

المقررة عندنا و تمؾ التي تقررت في فرنسا، و اختبلؼ النظاميف القضائييف ىنا و ىناؾ 
                                                           

         ذكر الناشر، الطبعة د. عثماف خميؿ، مجمس الدولة  ورقابة القضاء ألعماؿ االدارة، دراسة مقارنة، بدوف     
                                                                   .335ص  1962الخامسة سنة    
 .254ص  1954د. مصطفى كامؿ، مجمس الدولة ، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة سنة     
 .242د. مصطفى أبو زيد فيمي، القضاء االداري و مجمس الدولة، مرجع سابؽ ص     
 .254د. مصطفى كامؿ، مجمس الدولة، المرجع ذاتو ص     
 و ما بعدىا. 548مرجع سابؽ ص د حافظ ، القضاء االداري د. محمود محم    
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فيما يتعمؽ بتوزيع االختصاص بيف جيات القضاء و فيما يتعمؽ بالفصؿ في مسائؿ 
االستاذ طعيمو  ويقوؿ    التنازع، ال يجيز األخذ في مصر بشرط انتفاء الطعف المقابؿ."

فمف األمور المسممة بيا، أنو متى كانت قواعد االختصاص تجري عمى حرماف  :"الجرؼ
مجمس الدولة مف والية النظر في نزاع معيف، لدخولو في والية جية قضائية أخرى، فانو 
لف يكوف ثمة محؿ في ىذه الحالة لغير دعوى قضائية واحدة يتعيف رفعيا أماـ الجية 

رىا قانونًا، فاذا رفعت الدعوى خطأ أماـ مجمس الدولة، وجب عميو الحكـ المختصة بنظ
و يرى     "وال مجاؿ في ىذه الحالة تطبيؽ فكرة الدفع بالطعف المقابؿ.،بعدـ االختصاص

مقتضى ىذا الشرط أنو يتعيف لقبوؿ دعوى االلغاء،  :"العطار نفس النظرة فيقوؿ االستاذ
الشأف طريقًا قضائيًا آخر لمطعف يمكنو مف الوصوؿ اال يكوف الشارع قد رسـ لصاحب 

الى النتائج ذاتيا التي تحققيا دعوى االلغاء، فاذا كاف الشارع قد رسـ طريقًا قضائيًا آخر 
 لمطعف في القرار االداري المعيب، وجب عمى صاحب الشأف أف يمتـز ىذا المسمؾ، فاذا

     ـ بعدـ االختصاصوجب عمى المحكمة أف تحك،جاوزه ورفع دعوى االلغاء
عماؿ قواعد توزيع االختصاص و تطبيقيا في مصر، إو يرى أنصار ىذا االتجاه أف 

يغني عف شرط انتفاء الدعوى الموازية فيقوؿ الدكتور سميماف محمد الطماوي: " اف 
اعماؿ قواعد االختصاص العادية يؤدي الى النتائج عينيا التي رتبيا مجمس الدولة 

قت الحاضر عمى فكرة الدعوى الموازية كدفع بعدـ القبوؿ، وليذا نفضؿ الفرنسي في الو 
استبعاد ىذه الفكرة مف بيف شروط قبوؿ دعوى االلغاء اكتفاء بأحكاـ الدفع بعدـ 

ويستند أنصار ىذا الرأي الى العديد مف الحجج و األسانيد     . االختصاص المعروفة"
    األسانيد فيما يمي: التي تبرر وجية نظرىـ و تتمثؿ ىذه الحجج و

 .اء االداري مف ىذا الشرطخمو القوانيف المتعمقة بالقض -1
 اختبلؼ التنظيـ القانوني لمقضاء االداري في فرنسا و مصر.  -2
 عدـ جدوى شرط انتفاء الدعوى الموازية.  -3

                                                           
 .274ص  1956د. محمد فؤاد مينا، الرقابة القضائية عمى أعماؿ االدارة، منشأة المعارؼ االسكندرية طبعة     
 .171د. طعيمو الجرؼ ، رقابة القضاء ألعماؿ االدارة ، قضاء االلغاء ، مرجع سابؽ ص     
 .637القضاء االداري، مرجع سابؽ ص د. فؤاد العطار،     
 .322د. سميماف محمد الطماوي ، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االدارة ، مرجع سابؽ ص     
 و ما بعدىا. 540د. محمود محمد حافظ ، القضاء االداري ،مرجع سابؽ ص     
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ومف خبلؿ استعراض أحكاـ القضاء االداري في مصر نجد ىناؾ العديد مف        
يا القضاء فكرة الطعف الموازي أو المقابمة لمحكـ بعدـ القبوؿ، و اف األحكاـ اعتنؽ في

  كانت بعض ىذه األحكاـ تشير في حيثياتيا الى تطبيؽ قواعد توزيع االختصاص
      -ـالنص الخاص يقيد النص العا -القضائي و االلتزاـ بالقاعدة األصولية و ىي أف

ظرية الطعف المقابؿ نتيجة دفوع أبديت مف فمف األحكاـ التي طبقت فييا المحاكـ ن      
جانب الحكومة بعدـ القبوؿ لوجود طعف مقابؿ، الحكـ الصادر مف محكمة القضاء 

و كاف األمر يتعمؽ بطعف في قرار وزير الداخمية بإسقاط  1947فبراير 24االداري بتاريخ 
مية الداخ عضوية أحد أعضاء المجالس القروية حيث قررت المحكمة " و حيث إف وزارة

بمقولة بأنو اذا سمـ بانو مف الطعوف االنتخابية فيتعيف  .دفعت بعدـ قبوؿ ىذا الطعف..
عدـ قبولو ايضًا ألف لو سبيبًل آخر و ىو الطعف فيو باعتباره قرارًا اداريًا أماـ دائرة الغاء 

سا و ىي القرارات االدارية بيذه المحكمة عمبًل بالنظرية التي أخذىا مجمس الدولة في فرن
و حيث أنو ال محؿ لتطبيؽ ىذه النظرية عمى  « Recours parallèles »معروفة باسـ 

ىذا الطعف استنادًا الى قياـ اختصاص محكمة اخرى بعدأف سبؽ اإليضاح اف محكمة 
القضاء االداري تختص دوف غيرىا بالطعوف االنتخابية، و أنو ال معنى لمدفع بعدـ قبوؿ 

اط العضوية( إلييا استنادًا الى أف ىناؾ ىيئة أخرى تختص معيا رفع ىذه المسألة )إسق
اختصاصًا عامًا بيا و بغيرىا مف المسائؿ التي مف نوعيا، و ال يصح انتزاع السمطة 
التي خوليا الشارع بنص خاص استنادًا الى نص آخر يقضي باختصاص عاـ لييئة 

و ليذا ال يصح التمسؾ  اخرى، و التعميـ في النصوص القانونية ال يمغي التخصيص
بيذا الدفع أماـ ىذه الدائرة التي خصيا قانوف إنشاء مجمس الدولة بالطعوف في 

وىذا ما طبقتو أيضًا محكمة القضاء االداري في حكـ ليا صادر بتاريخ     االنتخابات."
:"... األصؿ في قبوؿ الطعف باإللغاء أماـ ىذا القضاء اال     ، اذ قالت1953يونيو 23
وجد طعف مقابؿ و مباشر ينص القانوف عمى اختصاص جية قضائية أخرى بو، بشرط ي

أف تتوافر لمطاعف أماميا مزايا قضاء االلغاء و تتوافر لو ضماناتو، وبشرط اال تكوف 
ال يجد صاحب الشأف فيو موئبًل حصينًا تمحص لدية أوجو  والئياً  ىذه الجية قضاءً 

                                                           
 و ما بعدىا. 174اء( مرجع سابؽ ص د. طعيمو الجرؼ ، رقابة القضاء ألعماؿ االدارة العامة )قضاء االلغ    
  551ص  1، مجموعة المبادئ التي قررتيا المحكمة، مجموعة محمود عمر،الجزء1947فبراير 24حكميافي     
 .1700ص  836، المجمد الثالث ، قاعدة رقـ 7ؽ، مجموعة مجمس الدولة ، السنة 6لسنة  665حكميا رقـ     
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يستشيد مؤيدىما بنفس  -تجاىيف السابقيف في الفقواال –نبلحظ أف كبًل مف  اعو..."دف
األحكاـ الى تدعيـ موقفيما، فأصحاب االتجاه األوؿ: يرى مؤيدوه أف في ىذه األحكاـ 
تحقيقًا لفكرة الدعوى الموازية في قضاء مجمس الدولة، و أنو و إف كاف في ىذه الدعوى 

 القبوؿ.معنى لبلزدواج في االختصاص فاف مجاليا الصحيح ىو مجاؿ 
أما أصحاب االتجاه الثاني: فيروف فيو ميبًل لؤلخذ بنظرية الدعوى الموازية ال ألنيا لـ 
تأخذ بيا، ذلؾ أف الدفع الذي كاف يثار بشأنيا دفع بعدـ االختصاص في الغالب، و أف 
المحكمة كانت تعمؿ قواعد االختصاص، لذا فاف ىذه الدعوى كما يرى أصحاب ىذا 

و ىكذا نممس أف الخبلؼ بيف  ف شروط القبوؿ أماـ مجمس الدولة.يا بياالتجاه ال محؿ ل
االتجاىيف يتمثؿ في المجاؿ الذي تطبؽ فيو فكرة ىذه الدعوى، ىؿ ىو مجاؿ القبوؿ أـ 

 مجاؿ االختصاص؟
ولما كاف مجاؿ ىذه الدعوى كما نشأت في قضاء مجمس الدولة الفرنسي ىو  

 ىذا المجاؿ يجب أف نتراجع عف فكرة ىذه الدعوى.مجاؿ القبوؿ، فانو اذا ما استبعدنا 
واذا قمنا بإثارتيا في مجاؿ االختصاص فاف في ذلؾ إعمااًل ليا في غير مجاليا 
الطبيعي، وبالتالي ليس تطبيقًا ليا، وانما تطبيؽ لقواعد االختصاص، و ىذا ىو ماجرت 

 عميو أحكاـ مجمس الدولة، ليذا نرى أف االتجاه الثاني صائبًا.
 المطمب الثالث

 الطعن الموازي في الجزائر كشرط سابق لدعوى االلغاء
     276الدعوى الموازية عندما أوجبت المادة –فيما سبؽ –تبنى المشرع الجزائري 
المتعمقة باإلجراءات المتبعة أماـ الغرفة االدارية منذ صياغتيا  –السابؽ  – )ؽ.إ.ـ(مف 
لبطبلف مقبولة أيضًا اذا كاف الطاعنوف يممكوف بأنو : " ال تكوف الطعوف با 1966سنة 

 لمدفاع عف مصالحيـ طريؽ الطعف العادي أماـ أية جية قضائية أخرى."
وقد طبؽ القضاء االداري في الجزائر ىذه الفكرة فقد قضى المجمس األعمى   

في دعوى الغاء رفعتيا ُمدرسة  1982مارس  06)الغرفة االدارية( في قرار أصدره يوـ 
بية ضد وزير التعميـ العالي و البحث العممي في قرار تضمف فسخ عقدىا مع دفع أجن

مرتبيا، فحكـ المجمس بأنو : " مف المقرر قانونًا، أف الغرفة االدارية بالمجمس األعمى 
                                                           

    قانوف المنازعات االدارية ) شروط  قبوؿ الدعوى االدارية( مرجع سابؽ  ،: االستاذ رشيد خموفيانظر في ذلك    
 وما بعدىا. 161مرجع سابؽ ص  ،دعوى االلغاء ،القضاء االداري ،د. محمد الصغير بعمي، و ما بعدىا 20ص    
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تفصؿ ابتدائيًا و نيائيًا في الطعوف بالبطبلف في القرارات التنظيمية و الفردية المتخذة 
ة و مف ثـ فاف الطعف بالبطبلف ال يكوف مقبواًل اال اذا كاف الطاعف مف السمطات االداري

ال يممؾ لمدفاع عف مصالحو طريؽ الطعف العادي أماـ اية جية قضائية أخرى، و لما 
كاف مف الثابت في قضية الحاؿ أف طعف المدعية يرمي الى معاينة المساس بحقوقيا 

ئرية و األمر أيضًا باتخاذ التدابير البلزمة الناجمة عف التعاقد الذي ربطيا بالدولة الجزا
التي تعيدىا الى وضعيتيا عمى أساس الحؽ المطالب بو، و ىو نزاع يخضع لمقانوف 

وقضت الغرفة      العاـ، فانو يترتب عمى ذلؾ التصريح برفض الطعف لسوء التأسيس."
عو أحد في طعف بالبطبلف رف 1988نوفمبر 05ذاتيا في قرار آخر أصدرتو بتاريخ 

الموظفيف ضد مقرر مديرية التربية بالوالية تضمف توقيؼ راتبو الشيري فصرحت بأنو : 
" مف المقرر قانونًا أف الطعف بالبطبلف ال يكوف مقبواًل اذا كاف الطاعف يممؾ لمدفاع عف 
مصالحو طريؽ الطعف العادي أماـ الجية القضائية ذات االختصاص الكامؿ و مف ثـ 

           ىذا القرار المطعوف فيو بتجاوز السمطة يعد مخالفًا لمقانوف."فاف النعي عمى 
و نظرًا لبلنتقادات التي وجيت الى ىذه النظرية مف  –مما سبؽ بيانو  –و حاصؿ القوؿ

سواًء في فرنسا أو في مصر أو في الجزائر الذي اعتبر     طرؼ الفقو االداري المقارف
أي قيمة قانونية وال يمكف تطبيقيا في الواقع، فقد تخمى  ىذه القاعدة نظرية ميتة ليس ليا

-08المشرع الجزائري عف نظرية الدعوى الموازية و تـ استبعادىا مف أحكاـ القانوف رقـ 
 ))ؽ،إ،ـمف  276الذي جاء خاليًا مف أي مادة تشبو المادة  )ؽ،إ،ـ،إ(المتضمف  09
بوؿ دعوى االلغاء بمثابة شيادة و بذلؾ يكوف االستغناء عف ىذا الشرط لق –السابؽ –

 رسمية عف وفاتِو.

                                                           
 .210ص  1989لسنة  2"قضية "د.س" ضد وزير التعميـ العالي"المجمة القضائية، العدد  26776قراره رقـ     
 .149ص  1991لسنة  3قراره في ) قضية موظؼ ضد مدير التربية بالوالية( المجمة القضائية العدد     
         Vede (G),Droit administratif, Op.cit.p735 - :في فرنسا.أ   انظر بالتفصيل و عمى سبيل المثال:    
   مرجع ،القضاء االداري ،لموقؼ: د. محمود محمد حافظالواقع أف أغمب الفقو المصري مع ىذا ا في مصر: ب.    

     رقابة ،الجرؼ طعيمو.د. 638القضاء االداري،مرجع سابؽ ص ،فؤاد العطار.د ،وما بعدىا 540سابؽ ص      
   ،المنازعات االدارية،الشرقاوي سعاد.د، و ما بعدىا171مرجع سابؽ ص ،القضاء ألعماؿ االدارة قضاء االلغاء    
 األستاذ: .122عممية الرقابة القضائية مرجع سابؽ ص  ،عوابدي عمار.دفي الجزائر:  جـ. .188رجع سابؽ صم   
    دمحمد  ،ومابعدىا 26مرجع سابؽ ص، شروط قبوؿ الدعوى االدارية ،قانوف المنازعات االدارية ،خموفي رشيد   
 .161ع سابؽ ص مرج 2007طبعة  ،دعوى االلغاء  ،الصغير بعمي القضاء االداري   
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و بذلؾ يكوف المشرع الجزائري قد حسـ الجدؿ الفقيي القائـ في القانوف االداري  
  )ؽ،إ،ـ،إ(المقارف بتخميو عف ىذا الشرط في قبوؿ دعوى االلغاء و استبعاده نيائيًا مف

لو و ىو ما نميؿ لو ما يحمد الحالي و بالتالي جنب نفسو الوقوع في ىذه المآخذ و ىذا 
 في تقديرنا. 

و بيذا نكوف قد انتيينا مف اعطاء لمحة عف الشروط الشكمية لقبوؿ دعوى  
 تقؿ الى دراسة الشروط الموضوعية.االلغاء، لنن
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 الفصل الثالث                                  
 االلغاء ) أوجو الطعن باإللغاء( الشروط الموضوعية لدعوى   

عمو غير فتج لتي يمكف أف تصيب القرار االداري: كافة العيوب ا    يقصد بأوجو االلغاء 
 مشروع، و مستحؽ لئللغاء.

و كاف أوليا في  ظيرت أوجو االلغاء في قضاء مجمس الدولة الفرنسي تدريجيًا، 
حتى صدور قانوف     الظيورىو وجو عدـ االختصاص الذي لـ يرتبط بأي نص تشريعي

الذي أشار الى ىذا الوجو، عندما قرر أف طمبات عدـ االختصاص  1790أكتوبر  14–7
المتعمقة باألجيزة االدارية ليس مف اختصاص المحاكـ، و يتعيف رفعيا الى الممؾ رئيس 

و الذي كانت قراراتو في الحقيقة تصدر عف مجمس الدولة ألحؽ بعد ذلؾ  االدارة العامة،
عيب الشكؿ  بعيب عدـ االختصاص طالما أف مصدر القرار االداري ال يستطيع مباشرة 

    سمطاتو عمى وجو مجدي اال باتباع األشكاؿ الصحيحة إلصداره.
    األوجو السابقة،أضيؼ عيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة الى 1840و في عاـ     

الذي خفؼ مف قيود دعوى االلغاء برد عيب  1864نوفمبر  2وبعد صدور مرسـو 
القرار لمحؽ المكتسب، وبدأ يتميز بوضوح كأمر مسمـ،  النتياؾاستنادًا     مخالفة القانوف

، حيث كاف    و الذي كاف موجودًا في السابؽ كنوع مف الطعف بسبب عدـ االختصاص
بدا مجمس الدولة يقبؿ الطعف المستند عمى أساس وجو  1901وفي عاـ مدمجًا فيو.

 .   CASANOVAارتباطو بالحؽ المكتسب، وكاف ذلؾ في قضية  مخالفة القانوف دوف

                                                           
 وتسمى أيضًا: " أسباب االلغاء"، أو" حاالت بطبلف القرارات االدارية"، أو" الشروط الموضوعية لدعوى االلغاء".    
               Debbasch (Ch),Contentieux administratif,op.cit.pp705,708 -                    راجع في ذلك:     

Auby(J.M) et Drago (R) traite de contentieux administratif op.cit.pp,234,238  -                                                
     -Vedel (G), Droit administratif,op.cit,p,707et.s                                                     
    -Rivero (J), Droit administratif,op.cit,p25                                                               
 .554د. محمود محمد حافظ ، القضاء االداري )دراسة مقارنة( مرجع سابؽ ص     
    - Vedel (G), Droit administratif, op.cit. p.                                                             

    - C.E 29/03/1901,CASANOVA,Rec,333, G.A.J.A M Long et autres,op.cit,50 et.s.            
  ( قرر انشاء مركز طبي لتقديـ خدمات مجانية ألىالي OLMETO" و تتمخص  وقائعو  في أف مجمس بمدي )     
   لقرار الذي أنشأ ىذا المركز البمدة و ينفؽ عميو مف ميزانيتيا. طعف أحد المموليف مف أىالي البمدة في شرعية ا    
   مستندًا الى أف افراد البمدة ال يستفيدوف كميـ مف خدماتو، قبؿ مجمس الدولة الطعف عمى الرغـ مف عدـ وجود     
 اعتداء عمى حؽ مكتسب، و فصؿ فيو عمى أساس وجو مخالفة القرار لمقانوف."       



 

-     - 
 

وأخيرًا أخذ  .    Alcindroبصدور حكمو في قضية  1906ثـ استقر عمى ذلؾ منذ عاـ   
األسباب تطبيقًا لمبدأ قانوني عاـ  مجمس الدولة الفرنسي يمغي القرار االداري النعداـ

    هيفرض أف يكوف القرار االداري مبنيًا عمى سبب يبرر 
األوجو السابقة كأسباب .اف . 

إللغاء القرارات االدارية اذا كانت قد ظيرت تدريجيًا أماـ مجمس الدولة الفرنسي، فإنيا قد 
، 1946نذ انشائو سنة م    ظيرت أماـ مجمس الدولة المصري دفعة واحدة بنص التشريع

و استمر النص عمييا في قوانينو المتعاقبة حتى صدور القانوف الحالي لمجمس الدولة 
الذي تنص المادة العاشرة منو عمى ىذه األوجو بقوليا: "...  1972لسنة  47رقـ 

ويشترط في طمبات الغاء القرارات االدارية النيائية أف يكوف مرجع الطعف عدـ 
بًا في الشكؿ أو مخالفة القوانيف أو الموائح أو الخطأ في تطبيقيا او االختصاص أو عي

تأويميا، أو اساءة استعماؿ السمطة..."، ومف المبلحظ عمى ىذا النص أف المشرع لـ 
يذكر فيو عيب السبب، اال أف مجمس الدولة أخذ بو كوجو مف الوجوه التي تؤدي الى 

 الفقو حوؿ اعتباره عيبًا مستقبًل. الغاء القرارات االدارية، لذلؾ فقد اختمؼ
صنفيا الى     وكاف الفقو قد أخذ عند دراسة عيوب القرار االداري بتقسيـ تقميدي 

أربعة أوجو ىي: عيب عدـ االختصاص، و عيب الشكؿ، و االنحراؼ بالسمطة و عيب 
د مخالفة القانوف، غير أنو وجو ليذا التقسيـ عدة انتقادات، منيا عدـ وضوح المقصو 

بعيب مخالفة القانوف، و ذلؾ لشموؿ عبارة مخالفة القانوف عمى بقية العيوب االخرى، 
التي تصيب القرار االداري، كما وجو لمتقسيـ التقميدي أيضًا عدـ شمولو عمى عيب 
  السبب، و يرجع لمنقد األخير جيد الفقو و سعيو الواضح في اضافة الخطأ في الوقائع

 امس لمعيوب األربعة السابقة. ) أو عيب السبب(، كعيب خ
وازاء االنتقادات التي وجيت لمتقسيـ التقميدي السابؽ ألوجو االلغاء المبني عمى  

أساس عيب عدـ االختصاص،  وعيب الشكؿ و عيب مخالفة القانوف، وعيب االنحراؼ 
 بالسمطة، بحجة أنو ينبع مف التطور التاريخي، و ليس مف تحميؿ لعناصر القرار االداري

                                                           
 و  325( ص 3رقابتو ألعماؿ االدارة ، مرجع سابؽ ىامش رقـ ) القضاء االداري و ،د. سميماف محمد الطماوي    
  .516و آخريف ص  Alcindroفي قضية  1906يونيو  14مشيرًا لحكـ مجمس الدولة الفرنسي بتاريخ  326   
    -Delaubadere (A), traité de droit administratif T , op.cit. p,266.                                   
 .571د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل ،القضاء االداري ، مرجع سابؽ ص    )
 وما بعدىا. 243د. مصطفى أبو زيد فيمي ، القضاء االداري و مجمس الدولة ،مرجع سابؽ ص     
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و العيوب التي تمحقيا، كما أف مفيوـ خرؽ القانوف حسب ىذا التصنيؼ يغطي كؿ 
أوجو االلغاء، نتيجة ذلؾ ظيرت تقسيمات جديدة منيا مف يدرس ىذه األوجو بتقسيميا 

     قسميف:
رقابة المشروعية الخارجية لمقرار االداري و تشمؿ: عيب عدـ االختصاص و عيب  -1

  الشكؿ و عدـ صحة االجراءات.
رقابة المشروعية الداخمية و تشمؿ انعداـ األساس القانوني االنحراؼ بالسمطة أو  -2

 باإلجراءات و مخالفة القانوف.
  التقسيـ الذي أخذ بو األستاذ Auby et Drago-أوبي و دراجو    و تبنى األستاذيف

ة والمتمثؿ في التمييز بيف المشروعية الخارجية و المشروعي François Gazier–غازي
    حرفيا. Charles Debbasch–شارؿ ديباش الداخمية و الذي أخذ بو االستاذ

بيف العناصر المكونة لمقرار االداري  Delaubadere-ديموبادير    فيما ربط الفقيو       
و أوجو االلغاء أو عيوب القرار، وصنفيا بناءًا عمى ذلؾ الى خمسة أنواع و لـ يميز 

المشروعية الداخمية كما أنو جعؿ عيب السبب عيبًا مستقبًل بيف المشروعية الخارجية و 
 بذاتو.
   أما في الجزائر فقد أخذ األستاذ أحمد محيو      

بالتصنيؼ التقميدي الذي جاء بو  
الفريير، و ال يعترؼ االستاذ محيو بعيب السبب كعيب مستقؿ عف عيب مخالفة 

يضًا بالتقسيـ الكبلسيكي اعبله لكف عمار فقد أخذ أ    القانوف، أما االستاذ عوابدي
 اعتبر عيب السبب عيبًا مستقبًل عف عيب مخالفة القانوف.

                                                           
    -François (G), Essai de présentation nouvelle des ouvertures du recoures pour excès de     

  pouvoir  E.D.C.E N° 5 1951 P.77                                                                                                                                              
    Auby (J.M) et Drago (R). Traité de Contentieux  administratif T2,p   .                         -                                                                     
 دروس في المنازعات االدارية ) وسائؿ المشروعية( دارىومة الطبعة األولى  ،األستاذ لحسيف بف الشيخ آث ممويا    

 (.1ىامش رقـ ) 32ص  2006سنة     
      -Delaubadere (A) traité de droit administratif,T1, eme éd. L.G.D.J,Paris,    p594                                         
 .179االستاذ أحمد محيو، المنازعات االدارية، مرجع سابؽ ص     
 و ما بعدىا. 123د. عوابدي عمار، عممية الرقابة القضائية عمى أعماؿ االدارة العامة ، مرجع سابؽ ص     
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المصري باالتجاه الحديث في فرنسا، حيث ربطوا بيف أركاف،     بينما أخذ غالبية الفقو
 –وفقًا ليذا االتجاه  –أو عناصر القرار االداري و أوجو الغائو، و أصبحت عيوب القرار

ألركاف الخمسة التي يقوـ عمييا القرار االداري، ومف ثـ يكوف القرار االداري ترتبط با
صحيحَا و مشروعًا اذا كاف سميمًا في جميع أركانو و عناصره التي يقـو عمييا، بينما 
يعتبر غيرمشروع و مستحؽ لئللغاء اذا أصيب بعيب في أحد أركانو، حيث يكفي وجود 

ار االداري، كي يتقرر الغاؤه، و يتصؿ عيب عدـ أي مف العيوب التي قد تصيب القر 
االختصاص بمصدرالقرار، أو الجية التي عيد الييا القانوف اختصاص ومباشرة اصداره 
و يتصؿ عيب الشكؿ و االجراءات بشكؿ القرار واجراءات اصداره، ويتصؿ عيب 

مطة مخالفة القانوف بمحؿ أو موضوع القرارومضمونو، ويرتبط عيب االنحراؼ بالس
وأخيرًا يرتبط عيب السبب بالحالة الواقعية أو  ،ربالباعث أو الغاية مف اصدارالقرا

التي يستند عمييا القرار فالخمسة العيوب التي تصيب القرار االداري ترتبط  يةالقانون
ارتباطًا مباشرًا باألركاف و العناصراألساسية التي يقوـ عمييا القرار االداري. وىو ما 

استنا ليذه األوجو التي تعتمد عمى التصنيؼ التقميدي ليا وفقًا لتاريخ سيتضح مف در 
ظيورىا مع المقارنة بيف قضاء مجمس الدولة الفرنسي ومجمس الدولة المصري و 

ث عمى النحو الى خمسة مباح    القضاء االداري الجزائري ليذا سنقسـ ىذا الفصؿ
 التالي:

 االنحراؼ بالسمطة. لمبحث الرابع: ا      عيب عدـ االختصاص.المبحث األول: 
 عيب السبالمبحث الخامس:         عيب الشكؿ و االجراءات.المبحث الثاني: 
 عيب مخالفة القانوف.المبحث الثالث: 

 
 

                                                           
  : د. محسف خميؿ، القضاء االداري المبناني و رقابتو ألعماؿ االدارة، دراسة مقارنة، دار النيضة بالتفصيلراجع     

  .469. د. رمضاف محمد بطيخ، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص 514ص  1978العربية بيروت سنة     
   اطؼ البنا، الوسيط في القضاء ، د. محمود ع205د. سامي جماؿ الديف، الدعوى االدارية، مرجع سابؽ ص     
 . 555، د. محمود محمد حافظ، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص 355االداري، مرجع سابؽ ص     
   سندرس أوجو االلغاء حسب التصنيؼ التقميدي، ألف ىذا التصنيؼ ىو الذي يطبقو القضاء سواء في فرنسا أو     

   لى انو االسموب األفضؿ إلبراز ىذه األوجو بعيدًا عف األطر الشكمية في مصر أو في الجزائر ىذا باإلضافة ا    
 التي قاؿ بيا الفقو، فيو تصنيؼ عممي.   
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 المبحث األول
 عيب عدم االختصاص

تعتبر فكرة تحديد االختصاص نتيجة طبيعية مف نتائج الفصؿ بيف السمطات،  
حيث ال يقؼ نطاؽ ىذا المبدأ عمى توزيع االختصاصات في االطار التقميدي لسمطات 
الدولة الثبلث التنفيذية، و التشريعية، و القضائية، و انما يستتبع العمؿ بو ضرورة توزيع 
االختصاص في نطاؽ السمطة الواحدة و تعد فكرة االختصاص حجر الزاوية التي يقوـ 

ديث، حيث تباشر كؿ السمطات العامة في الدولة اختصاصات عمييا القانوف العاـ الح
     محدودة بواسطة الدستور أو القانوف أو الموائح.

و في نطاؽ القرارات االدارية، يشترط لمشروعيتيا أف تصدر ممف يممؾ  
االختصاص بإصدارىا، فاذ تـ اغفاؿ ىذه القاعدة، و صدر القرار مف غير مختص 

 ًا بعيب عدـ االختصاص.بذلؾ، فانو يعتبر مشوب
وقد كاف عيب االختصاص أوؿ وجو مف وجوه االلغاء تقرر أماـ مجمس الدولة   

و لعؿ ذلؾ راجع الى شدة وضوح ىذا  –كما أسمفنا  –الفرنسي مف الناحية التاريخية 
العيب، اذ أف المشرع قد وزع االختصاصات االدارية عمى أعضاء السمطة االدارية عمى 

ذا مورس اختصاص مف ىذه االختصاصات بواسطة مف لـ يمنحو القانوف نحو معيف. فا
وعميو سوؼ نقسـ دراستنا ليذا  قع التصرؼ باطبًل مستحؽ االلغاء.سمطة مباشرتو و 

الوجو مف أوجو االلغاء الى مطمبيف نتناوؿ في األوؿ منيما دراسة لؤلحكاـ العامة في 
 ختصاص.االختصاص، أما الثاني فنخصصو لصور عيب عدـ اال

 األحكاـ العامة لعيب االختصاص. المطمب االول:   
 صور عيب عدـ االختصاص. المطمب الثاني:

 لمطمب االولا
 األحكام العامة لعيب االختصاص

األصؿ في الدولة المعاصرة، أف الييئات العامة ال تممؾ أف تمارس تصرفًا يكوف  
ىذا التصرؼ في حدود الضوابط  صحيحًا شرعًا و منتجًا ألثاره قانونًا، ما لـ يصدر

المقررة الختصاص ىذه الييئات، ذلؾ ألف قواعد االختصاص ىي التي تقرر الرخص 

                                                           
 .186د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     



 

-     - 
 

القانونية لمييئات العامة، لكي تمارس نشاطًا معينًا عمى صورة تضمف شرعية ىذا 
 النشاط و تؤكد صحتو القانونية.

اص و جزاء واذا كاف عيب عدـ االختصاص يرتبط أواًل بتحديد االختص  
مخالفتو، فاف أحكاـ ىذا العيب، باعتباره أحد و أىـ عيوب القرار االداري ال تقتصر 

 عمى تعريؼ العيب، و انما تمتد لبياف أىميتو و خصائصو و ذلؾ عمى النحو التالي:
القاعدة المستقرة لدى الفقو و : ر تحديد االختصاص و جزاء مخالفتومصاد -أوالً 

القانوف العاـ يتـ وفقًا ألساسيف:  وتحديد االختصاص في مجاؿع، أف توزي    القضاء
دستوري يصدر عف مبدأ الفصؿ بيف السمطات و ما يقرره ىذا المبدأ مف حموؿ  -األوؿ

مختمفة في شأف توزيع وظائؼ الحكـ بيف سمطات الدولة الثبلث، التشريعية، و 
 القضائية، و التنفيذية.

والموائح و ما تقرره مف ضوابط تتعمؽ بتوزيع  تشريعي تتضمنو القوانيف -ثانييما
 االختصاصات و األعماؿ عمى الييئات االدارية، و األفراد العامميف فييا.

و ىكذا يعتبر الدستور في الدولة الحديثة المصدر األوؿ لمقواعد التي تنظـ توزيع 
مرتبة، ثـ االختصاصات بيف الييئات العامة االدارية، ثـ يأتي القانوف مف بعده في ال

البلئحة )التشريع الفرعي( بعد ذلؾ كمصادر مكممة لقواعد االختصاص، و محددة 
الى جانب تمؾ المصادر تعد قواعد التفويض، و الحموؿ، و االنابة القانونية، نوعًا     ليا،

مف قواعد تحديد االختصاص غير المباشر. حيث ذىب بعض الفقو الى تقسيـ قواعد 
قواعد مباشرة مصدرىا الدستور و القوانيف و الموائح، و أخرى تحديد االختصاص الى 

، غير أف ما نركز    غير مباشرة توضحيا قواعد التفويض و الحموؿ و االنابة القانونية
عندما تحدد  –دستورية كانت أـ قانونية أـ الئحية  –عميو ىنا، ىو أف القواعد القانونية 

                                                           
 القضاء ألعماؿ  رقابة ،طعيمو الجرؼ.د ،695ص مرجع سابؽ،قضاء االلغاء ،د. سميماف محمد الطماوي انظر:    
   وما بعدىا،  219الدعاوى االدارية مرجع سابؽ ص ،سامي جماؿ الديف.د ،240االدارة العامة مرجع سابؽ ص   
 25ص  27 سمجموعة   1972نوفمبر 21 بجمسة 568مشيرًا لحكـ محكمة القضاء االداري في القضية رقـ   

    .   .Delaubadere (A), traité de droit administratif,T1 Paris1992 p -       و من الفقو الفرنسي:
- Auby (J.M) et DRAGO (R),traité de contentieux administratif 3eme ed.T2 Paris 1984.p.        

 . 241د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ االدارة العامة ) قضاء االلغاء( مرجع سابؽ ص     
- Debbasch (Ch),Ricci (J.C) contentieux administratif 5eme éd 1990 Dalloz Paris p.                                                                                                                                                                                       

 و مابعدىا                               221د. سامي جماؿ الديف، الدعاوى االدارية مرجع سابؽ صانظرفي ىذا:     
- Auby (J.M) et DRAGO (R), traité de contentieux  administratif  op.cit. p   .                          
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 لعنصر شخصي، فتحدد الييئات االدارية، و االختصاص، فإنيا تستند في تحديدىا أوال
األفراد فييا، الذيف يجوز ليـ دوف غيرىـ مباشرة عمؿ مف األعماؿ االدارية، و ثانيًا 
لعنصر موضوعي بأف تحدد األعماؿ التي يمارسونيا، و تمؾ التي ال يجوز ليـ 

االدارة في ممارستيا، و ثالثًا لعنصر مكاني يتبيف مف خبلؿ الدائرة المكانية لرجؿ 
مباشرة اختصاصو، و احيانًا بعنصر زماني، فيكوف لرجؿ االدارة أف يباشر اختصاصو 

     مف خبللو، اثناء المدة التي تحددىا تمؾ القواعد.
في القرار االداري     و يترتب عمى مخالفة قواعد االختصاص أو الخروج عمييا 

الحاالت الخاصة، و ذلؾ تبعًا  في بعض    بطبلف ذلؾ القرار بصفة عامة أو انعدامو
 لنوع المخالفة أو العيب بسيطًا كاف أو جسيمًا.

  ،   التعاريؼ التي أوردىا الفقو اف مف ابرز: تعريف عيب عدم االختصاص -ثانياً 
" ينشأ عدـ االختصاص عندما     اذ قاؿ:  (Delaubadere)التعريؼ الذي قاؿ بو الفقيو

 المختصة، التصرؼ بالمخالفة لقواعد االختصاص." تتولى سمطة اخرى خبلؼ السمطة 
بأنو عدـ القدرة القانونية عمى القياـ بتصرؼ  "كما يعرفو بعض الفقو بوجو عاـ 

، وفي    معيف ألف التشريعات و القوانيف جعمتو مف اختصاص جية أو شخص آخر

                                                           
طبعة "ماـ مجمس الدولة والمحاكـ القضائيةأ "سميماف محمد الطماوي، نظرية التعسؼ في استعماؿ السمطة.د    

  66مرجع سابؽ ص القراراالداري بيف النظرية والتطبيؽ،د. خالد سمارة الزعبي 92دارنشرالثقافة االسكندرية ص 1950
 .597د. رأفت فوده ، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     
  البطبلف في القرارات  تدرجد. رمزي طو الشاعر،  اجعر وحوؿ معيار التفرقة بيف القرار المعدـو و القرار الباطؿ      

 و ما بعدىا. 59ص  1968االدارية ) دراسة مقارنة( رسالة دكتوراه ، دار النيضة العربية القاىرة سنة     
 بأنو:  Bonnard Roger)عرفو الفقيو ) بونار روجيو          انظر بالتفصيل التعاريف التالية عمى سبيل المثال:    

«L’inaptitude d’un agent à accomplir un acte qui pouvait être fait,mais qui devait être fait par un 
autre agent,par conséquent,le fait pour un agent d’accomplir un acte qui ne pouvait être 
accompli par aucun autre,d’exercer un pouvoir nom prévu au interdit par le droit positif, ne 
constitue pas une incompétence:c’est une illégalité matérielle quant à l’objet,il n’ya pas            

    . «incompétence puisqu’aucun compétence n’était fixée مؤلؼ د. سميماف محمدالطماوي في ورد    
     ( Vedelفيداؿ )كما عرفو الفقيو 329ص 2رقـ اليامش االدارة مرجع سابؽ القضاء االداري ورقابتو ألعماؿ    
 ىو عدـ قدرة الموظؼ قانونًا عمى انجاز عمؿ قانوني كاف مف المفروض انجازه بواسطة موظؼ آخر." :" بقولو    

             .Vedel (G),droit administratif, op.cit.p748 -                                                     انظر:
    - Delaubadere (A),traité de droit administratif, op.cit.pp595.                                       
 .329د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االدارة مرجع سابؽ ص     
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صبلحية مجاؿ اصدار القرارات االدارية يقصد بو صدور القرار ممف ليس لو سمطة أو 
 صداره طبقًا لمقوانيف و الموائح.ا

وقد عرفت محكمة القضاء االداري في مصر عيب عدـ االختصاص بأنو "   
     عدـ القدرة عمى مباشرة عمؿ قانوني معيف جعمو المشرع مف سمطة ىيئة أو فرد آخر."

عيب االختصاص يعد مف العيوب الجوىرية التي  :االختصاصخصائص عيب  -اثالث
بالقرار االداري، و مف ىنا يحرص المشرع عمى توزيع االختصاصات االدارية و تمحؽ 

مف الناحية  –في فرنسا  –يتميز ىذا العيب، عبلوة عمى أنو أوؿ أوجو االلغاء ظيورًا 
، و ىو األمر الذي يثير مسألة    التاريخية، بأنو العيب الوحيد الذي يعد مف النظاـ العاـ

 ب أو تصحيحو، و يترتب عمى ذلؾ عدة نتائج أىميا:امكانية تغطية ىذا العي
يتعيف عمى القاضي أف يحكـ بعدـ االختصاص مف تمقاء نفسو و لو لـ يثره  -1

.     الخصـو
االتفاؽ عمى تعديؿ قواعد االختصاص المقررة في نصوص القوانيف  ال يجوز -2

االدارية أف تعدؿ بموجب عقد مف العقود المبرمة بيف االدارة و االفراد، و ال يمكف لمجية 
مف جانبيا في قواعد االختصاص، بؿ وال يحؽ ليا أف تتنازؿ عف اختصاصيا لجية 

 اخرى أو تفويضيا فيو اال اذا أجاز ليا القانوف ذلؾ صراحة.
اف االستعجاؿ ال يبرر مخالفة االختصاص اال في حالة الظروؼ االستثنائية التي  -3

 .   تتطمب حالة استعجاؿ قصوى
    رار االداري مشوبًا بعيب عدـ االختصاص فبل يصحح ىذا العيباذا صدر الق -4

بإجراء الحؽ مف السمطة أو الجية المختصة كأف تصدؽ عميو أو تقره، و اف كاف يجوز 
                                                           

 .172ص  11ؽ مجموعة أحكاـ السنة  8لسنة  1867لقضية رقـ في ا 1957يناير 27انظرحكميا بجمسة    
 Delaubadere (A), traité de droit administratif, op.cit. p.596-                                 انظر:    
  . د. فؤاد العطار، القضاء االداري مرجع 561د. محمود محمد حافظ، القضاء االداري مرجع سابؽ ص وايضًا:   
 . د طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء 357. د. ماجد راغب الحمو، القضاء االداري مرجع سابؽ ص 643سابؽ ص    
 . د. محمود عاطؼ البنا، الوسيط في القضاء االداري، مرجع سابؽ 242ألعماؿ االدارة العامة مرجع سابؽ ص    
 . 180ص  . األستاذ: محيو أحمد، المنازعات االدارية مرجع سابؽ357ص    
    - Rivero (J), Droit administratif,op.cit,p255.                                                            
                                                               Waline (M), droit administratif.op.cit,p457 -                                     
    - Auby (J.M) et Drago (R), traité de contentieux administratif,op.cit,p.255… =                  
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ليا أف تصدر قرارًا جديدًا صحيحًا لتنظيـ نفس الحالة، بيد أف القرار الجديد ال يسرى اال 
بلحؽ لر باإلجازة أو التصحيح أو التصديؽ امف تاريخ صدوره، فبل يزوؿ بطبلف القرا

مف الجية االدارية سوى في حالة الضرورة و الظروؼ االستثنائية، و في أضيؽ الحدود 
 الممكنة أو المقررة لذلؾ.

عيب عدـ االختصاص قد يكوف : ( )عيب عدم االختصاص االيجابي والسمبي -رابعاً 
أف القانوف يخوؿ سمطة أخرى الحؽ في  قرارًا في حيف ايجابيًا كأف تتخذ سمطة إدارية

كما لو قامت احدى الجيات االدارية التي حدد القانوف اختصاصاتيا بإصدار ،اتخاذه
وقد يكوف سمبيًا كاف تتجاىؿ السمطة االدارية .قرارىومف اختصاص احدى المجاف

اختصاصيا أو تجيمو، كاف يرفض أحد الوزراء استعماؿ سمطتو الرئاسية لفحص التظمـ 
مف القرار الصادرمف السمطة المرؤوسة معتقدًا أف المحاكـ وحدىا المختصة في البث في 

  موضوعو.
 المطمب الثاني

 صور عيب عدم االختصاص
يميز الفقو و القضاء بيف صورتيف مف صور عيب عدـ االختصاص، فأحيانًا  

العيب  يكوف العيب جسيمًا، فيطمقوف عميو اصطبلح اغتصاب السمطة، وأحيانًا يكوف
منضبط ودقيؽ لمتمييز بيف الصورتيف وذلؾ     بسيطًا، ولـ يتأكد بعد عف وجود معيار

 لشدة التداخؿ، وعدـ وجود حدود دقيقة و فاصمة بيف كبًل مف الصورتيف.
 يف عمى النحو التالي:يكؿ مف الصورتيف في فرعلوعميو نعرض   
 .السمطة( عيب عدـ االختصاص الجسيـ ) اغتصابالفرع األول:      
 عيب عدـ االختصاص البسيط.الفرع الثاني:      

 
                                                                                                                                                                             

 .561القضاء االداري مرجع سابؽ ص  ،د. محمود محمد حافظ  = …
 و ما بعدىا. 576ابؽ ص د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع س انظر في ىذا الشأن:    
 و يرى "أف معيار التفرقة بينيما تتمثؿ في وجود  359د. ماجد راغب الحمو، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     
     البسيط(، ويكوف أماـ اغتصاب لمسمطة اذا (شبية االختصاص السميـ في حالة عيب عدـ االختصاص العادي  
 قرار مف غير الموظؼ أو مف موظؼ ليست لو صمة بإصدارالقرار كالساعي انعدمت ىذه الشبية، كحالة صدور ال  
 الشؾ حوؿ  مثبًل، أو تعمؽ االمر بما يخرج عف اختصاص السمطة االدارية بصفة عامة، واذا وجدت الشبية و ثار  
 صحة االختصاص، فاف األمر يتصؿ بعيب االختصاص البسيط."  
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 الفرع األول
 عيب عدم االختصاص الجسيم ) اغتصاب السمطة(

يطمؽ الفقو و القضاء عمى عيب عدـ االختصاص الجسيـ )اغتصاب  
و ذلؾ لمتدليؿ عمى فداحة المخالفة و جسامتيا، حيث تمثؿ اعتداء عمى أبسط    السمطة(

نونية، بؿ و أكثرىا أولية في العمؿ، كما أف خطورة ما يترتب عمى ىذا العيب القواعد القا
مف آثار، فالقرار الصادر في ىذه الحالة ال يعتبر باطبًل فحسب بؿ معدومًا فاقدًا لصفتو 

و تدخؿ اجراءات تنفيذه ضمف أعماؿ      االدارية فبل يتحصف بفوات ميعاد الطعف
 اخرجيا القضاء االداري الفرنسي مف اختصاصو.التي  Voie de fait--   التعدي
و يختمؼ الفقو حوؿ تحديد حاالت اغتصاب السمطة، و لكنيـ يتفقوف عمى  

حالة صدور القرار مف فرد عادي، وحالة اعتداء االدارة عمى اختصاص     حالتيف ىما:
تداء السمطتيف التشريعية و القضائية، و منيـ مف يضيؼ الى ىاتيف الحالتيف حالة اع

و أيًا كاف الخبلؼ     سمطة ادارية عمى اختصاص سمطة ادارية أخرى ال عبلقة ليا بيا،
ا، مفي الفقو حوؿ تحديد حاالت اغتصاب السمطة، فإننا سنعالج الحالتيف المتفؽ عميي

                                                           
. د. فؤاد 331مرجع سابؽ ص االدارة القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ ،اوي: د. سميماف محمد الطمراجع في ذلك    

مرجع سابؽ ص  ،القضاء االداري ،د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل .651مرجع سابؽ ص ،القضاء االداري ،العطار
ي مرجع القضاء االدار  ،. د. محمد الصغير بعمي360القضاء االداري مرجع سابؽ ص  ،د. ماجد راغب الحمو.581

القضاء  ،. د. مصطفى أبو زيد فيمي288القضاء االداري  مرجع سابؽ ص،د. طارؽ فتح اهلل خضر.257سابؽ ص
ال يوجد موضوع اختمفت فيو آراء الفقياء و تعددت :". مبينًا أنو253مرجع سابؽ ص  ،االداري و مجمس الدولة

ى مؤلؼ مؤلفات كبار الفقياء الفرنسييف حتى تجده وجيات النظر بالنسبة لو أكثر مف ىذا الموضوع، فما أف ترجع ال
و قد ترتب عمى ىذا التبايف المحسوس في اآلراء أف ،عف المؤلؼ اآلخر يختمؼ اختبلفًا واضحًا في وجية النظر

ووصفتو محكمة القضاء  تي يشايعونيا في الفقو الفرنسي."اختمفت أيضًا آراء الفقياء المصرييف بحسب اآلراء ال
 لممزيدإف غصب السمطة يمثؿ عيبًا خطيرًا و صارخًا ال يخطئو أحد..."  "مصر في أحد أحكاميا بالقوؿ: االداري في

  49ؽ ص 24 في مجموعة أحكاـ السنة ؽ 24لسنة  695في الدعوى رقـ  1973مارس 01 فيحكميا الصادر  راجع
 و أيضًا:  288مرجع سابؽ ص  ،القضاء االداري ،د. طارؽ فتح اهلل خضر انظر في ذلك: (  

-Debbasch (Ch), contentieux administratif. op.cit,p    .                            
 .559القضاء االداري مرجع سابؽ ص  ،د. محمود محمد حافظ    
 . 528د. محسف خميؿ، القضاء االداري المبناني ، مرجع سابؽ ص   انظر عمى سبيل المثال:    

-Debbasch (Ch), contentieux administratif, op.cit.p    .                               
 .704د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري ) قضاء االلغاء( مرجع سابؽ ص     
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وحالة اعتداء سمطة ادارية عمى اختصاص سمطة ادارية اخرى ضمف نطاؽ الوظيفة 
 االدارية لكثرة انتشارىا.

و تفترض ىذه الصورة صدور القرار مف أحد : حالة صدور القرار من فرد عادي-أوالً  
ادارية تمنحو الحؽ في مباشرة االختصاصات االدارية و     بأية صفة ال يتمتعاألفراد، 

بالتالي تكوف القرارات الصادرة في ىذه الحالة مشوبة بعيب عدـ االختصاص الجسيـ 
ا، فيي ليست سوى تصرفات مادية و ال ترقى الى درجة حيث تعتبر معدومة ال أثر لي

 الةء سوى في حالة واحدة، ىي حالة از القرارات االدارية التي يجوز الطعف فييا باإللغا
الذي يحقؽ حماية األفراد حسني النية عندما يتقرر انعداـ التصرؼ . القرار شبية وجود

     و بطبلف أثاره.
ري الى ىذه الحالة في حكميا الصادر بتاريخ وقد اشارت محكمة القضاء االدا 

"... اف العمؿ االداري ال يفقد صفتو االدارية وال يكوف :   حيث قالت 1953ديسمبر 16
 معدومًا اال اذا كاف مشوبًا بمخالفة جسيمة ومف صورىا أف يصدرالقرارمف فرد عادي..."

الوجية النظرية، فالقرار اف اغتصاب السمطة في ىذه الحالة ال يثير معضمة ما مف      
الذي يصدره المغتصب منعدـ وال يعتد بو، ولكف مف وجية النظر العممية يتعيف جعؿ 
النتائج المترتبة عمى اغتصاب السمطة مرنة، وذلؾ بتطبيؽ نظرية الموظؼ الفعمي التي 
 أقاميا مجمس الدولة الفرنسي والتي تؤدي الى التسميـ بصحة األعماؿ الصادرة مف أفراد

نية صحة     الذيف اعتقدوا بحسف عادييف، كما لو كانوا موظفيف عموميف، لحماية الغير
الصفة التي باشر فييا الفرد العادي أعماؿ االدارة، و مراعاة لقاعدة انتظاـ سير المرافؽ 

   العامة.
ىذه النظرية ليا تطبيقاف: تطبيؽ في الظروؼ العادية مبني عمى فكرة  

 تطبيؽ آخر في الظروؼ االستثنائية مبني عمى فكرة الضرورة.األوضاع الظاىرة و 

                                                           
                                               .   .Vedel (G),Droit administratif.op.cit.p- راجع في ذلك:    

 .290د. طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص      
 لبناف طبعة .د. محسف خميؿ، القضاء االداري المبناني، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، بيروت انظر في ذلك:    

 .706. د. سميماف محمد الطماوي قضاء االلغاء، مرجع سابؽ ص 491ص  1982سنة     
 .259ص  8ؽ، مجموعة مجمس الدولة ألحكاـ القضاء االداري، السنة  5لسنة  1113رقـ  حكميا في القضية    
  12مشيرًا الى حكـ مجمس الدولة الفرنسي  بتاريخ  361د. ماجد راغب الحمو، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص    

 .701ص   « Ducastel» 1876يوليو     
 .560رجع سابؽ ص د. محمود محمد حافظ ، القضاء االداري ،م    
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أنو رغـ نجاعة الحموؿ التي أقاميا مجمس الدولة الفرنسي في ىذا  يرى الباحث: 
اال أنو يبقى المغتصب مف  –حالة صدور القرار مف فرد عادي كما أسمفنا-الشأف 

مة نظاـ سير المرافؽ أخطر األفراد الذيف ييددوف حياة المجتمع، و يتسببوا في خمخ
العامة، بانتياكيـ حرمة الوظائؼ و مباشرتيا لتحقيؽ أغراض شخصية، وىو ما يقوض 

لذلؾ تحرص التشريعات     يروع األفراد فيو، األمف و الطمأنينة في المجتمع، و
عمى وضع جزاءات رادعة لمثؿ تمؾ الجرائـ، فتقرر عقوبات تصؿ الى درجة     الجنائية
 ف يأتي بيذا الفعؿ أو يصدره.ية متقييد حر 

و يتجمى الشكؿ : ريعية و القضائيةاالعتداء عمى اختصاصات السمطتين التش  -ثانيا
السمطة االدارية عمى اختصاصات السمطة     اآلخر الغتصاب السمطة في تعدي

التشريعية أو السمطة القضائية، و ذلؾ خبلفًا لما يقرره مبدأ الفصؿ بيف السمطات و ما 
سمطة بحيث ال تعتدي عمى  نو نصوص الدستور بتحديد اختصاصات كؿتتضم

اختصاصات السمطات األخرى، سوى في الحدود الممكنة أو البلزمة لمتعاوف و الرقابة 
 المتبادلة بينيا فتكفؿ الدساتير تنظيـ تمؾ العبلقة و كيفية ممارستيا.

يحضر عمى السمطة  :رية عمى اختصاص السمطة التشريعيةاعتداء السمطة االدا -أ(
االدارية التدخؿ في تنظيـ أمر مف اختصاص السمطة التشريعية، خصيا بو الدستور، و 
في ىذا الصدد تفترض ىذه الصورة صدور قرار اداري في تنظيـ أمر مف األمور اال أف 

و في ىذه  –كما بينا  –ىذا األمر ال يممؾ أف ينظمو اال المشرع حسب أحكاـ الدستور 
 وف القرار معتديا عمى السمطة التشريعية.الحالة يك

                                                           
واليتاااللغاء والتعويض دارالنيضة العربية طبعة  " د. محمد عبد الحميد أبو زيد،القضاء االداري" دراسة مقارنة    

 598ص 1997د.رأفت فودة، القضاء االداري" دعوى االلغاء، دعوى التعويض" دارالنيضة العربية  .93ص 1995
   و  عقوبات مصري، 155مف)ؽ،ع( الفرنسي، و تقابميا المادة  258دة مف ىذه التشريعات ما نصت عميو الما    

    مف)ؽ،ع( الجزائري، حيث تنص:" كؿ مف تدخؿ بغير صفة، في الوظائؼ  242الشيء بالنسبة لممادة  نفس    
 ( 5س)(الى خم1العمومية، المدنية أو العسكرية أو قاـ بعمؿ مف أعماؿ ىذه الوظائؼ، يعاقب بالحبس مف سنة)    
 دج. مالـ يكوف الفعؿ جريمة أشد." 500.000دج الى  100.000سنوات وبغرامة مف     
  ىذا ما قررتو و بينتو المحكمة االدارية العميا في حكـ حديث ليا بقوليا: "... القرار االداري ال يكوف منعدمًا اال     
    وغصب السمطة يكوف في حالة اعتداء سمطة في حالة غصب السمطة أو في حالة انعداـ ارادة مصدر القرار،    
 ؽ  45سنة  6292ادارية عمى اختصاص محجوز لمسمطة التشريعية أو السمطة القضائية...". انظر حكميا رقـ    
 .360ص  250منشور بمجمة المحاماة العدد الثالث قاعدة  2002يناير 19جمسة    
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و كانت محكمة القضاء االداري في مصر قد طبقت ىذه القاعدة في حكـ ليا  
بقوليا: " اف القانوف اذ ينص عمى تشكيؿ لجنة ما عمى وجو  1949يونيو  23بتاريخ 

ونًا معيف فانو ال يصح تعديؿ ىذا التشكيؿ اف رؤى تقرير ضماف أكبر اال ممف يممكو قان
و المشرع، أما السمطة القائمة عمى تنفيذ القانوف، فإنيا ال تممؾ أصبًل تعديؿ التشكيؿ، 

    فاف فعمت كاف تصرفيا مف قبيؿ اغتصاب السمطة فيقع باطبًل بطبلنًا اصميًا."
 08ومف تطبيقات مجمس الدولة الجزائري في ىذا الشأف القرار الصادر بتاريخ  
ما يمي: " ...حيث أنو اذا كاف مف صبلحيات مجمس النقد الذي قضى فيو  2000مايو 

فانو ال يستطيع أف يضيؼ   10-90و القرض اعداد األنظمة المتخذة تطبيقًا لمقانوف رقـ 
مف  15الى النص... حيث أنو في ىذه الحالة يتعيف التصريح باف مقتضيات المادة 

     دعوى..."النظاـ المذكور أعبله باطمة و عديمة األثر فيما يخص ال
وتجدر االشارة في ىذا المجاؿ الى أف مجمس الدولة الفرنسي يتحفظ كثيرًا في   

ىذا الموضوع، و غالبًا ما يكتفي باعتبار مثؿ ىذا التعدي بمثابة عيب عدـ االختصاص 
البسيط، و يعمؿ الفقياء مسمكو ىذا بغموض نصوص الدستور المحددة لبلختصاص و 

ؿ كؿ مف القانوف و القرار االداري، كما أف حدود عدـ وضع حدود توضح مجا
االختصاصات ليست ثابتة بؿ متحركة: فيي في الظروؼ العادية غيرىا في األوقات 

   االستثنائية.
 

ال تممؾ السمطة  رية عمى اختصاص السمطة القضائية:اعتداء السمطة االدا -ب(
تصاص المحاكـ و حدىا، االدارية الفصؿ في نزاع بقرار اداري ىو في األصؿ مف اخ

التي تفصؿ فيو بحكـ، فاذا صدر مف السمطة االدارية مثؿ ىذا القرار يكوف معدومًا، و 
الى  1957مايو  31بيذا الخصوص ذىب مجمس الدولة الفرنسي بحكمو الصادر بتاريخ 

أف القرار الذي يتضمف اعتداء مف جية االدارة عمى اختصاص جعمو المشرع لممحكمة 
   portée  « …qu’eu égard à la gravité de l’atteinte ainsi :يعتبر منعدمًا بقولواالدارية 

                                                           
 .1069موعة أحكاـ المحكمة، السنة الثالثة، ص قضائية، مج 2لسنة  588القضية رقـ  في ياحكم    
 وما بعدىا 75ص 2005سنة 06مجمة مجمس الدولة العدد  2000مايو 08بتاريخ  2138قرار مجمس الدولة، رقـ    
 .333د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االدارة، مرجع سابؽ ص     
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: par l’autorité administrative aux attributions du juge de l’élection, le dit  arrêté 
doit être regardé comme un acte nul et non avenu.. »     

لمصري في ىذا الشأف، حكـ محكمة القضاء و مف أمثمة تطبيقات مجمس الدولة ا 
بقوليا: " اف القرار التأديبي فيما قضى بو مف  1956نوفمبر  13االداري الصادر بتاريخ 

رد المبالغ التي استولى عمييا المطعوف ضده مف اعانة غبلء دوف وجو حؽ، لـ 
ييا، يستحدث عقوبة فحسب، و انما تعداىا الى الفصؿ في منازعة ال يممؾ الفصؿ ف

     في ىذا الشأف معدومًا ال أثر لو." هفاغتصب بذلؾ سمطة القرار، و أصبح قرار 
فقد جرى القضاء االداري في الجزائر عمى نفس المنواؿ و ىذا ما قضى بو  

بأف: "...حيث انو ليس مف سمطات     المجمس األعمى )الغرفة االدارية( في أحد قراراتيا
دي الحموؿ محؿ الجية القضائية، و البت في قضية مف  الرئيس أو المجمس الشعبي البم

قضايا الممكية، أو شغؿ مكاف ما يخص المواطنيف، اذ أف دورىا يجب أف ال يتعد تحقيؽ 
المصالحة بيف الطرفيف، حيث أف القرار المتخذ بالتالي عمى النحو السابؽ عرضو، 

 ف..."مشوب بعيب تجاوز السمطة الواضح و يستوجب مف أجؿ ىذا البطبل
و في قرار آخر لمغرفة االدارية لممجمس األعمى قضى بأنو: "...حيث أف القرارات  

 الناطقة بالخروج ىي قرارات مف اختصاص الجيات القضائية، و أف رئيس دائرة برج
منايؿ كاف بالتالي غير مختص لؤلمر بخروج المدعى و بمصادرة و بيع االثاث الموجود 

    يح بتأسيس الوجو و ابطاؿ القرار..."بشقتو، و أنو يتعيف التصر 
و في قرار آخر حديث لمجمس الدولة في الجزائر، و ضمف نفس االتجاه قضى  

بأنو: "... باتخاذ قرار التسخير المشوب بمخالفة جسيمة و ظاىرة، فاف الوالي المنتدب 
عمى ذلؾ  لمشراقة ارتكب تجاوزًا لمسمطة يجب أف يؤدي الى ابطاؿ ىذا التسخير و أنو زد

فاف السيد )ع.س( أخرج مف األمكنة مف طرؼ الدرؾ و أعواف اقامة  الساحؿ بناء عمى 

                                                           
    -C.E.  mai1957,rosanGirard,rec,355 Concl Gazier,G.A.J.A.M,Longet autres,op.cit,p491et,s  
 .205قضائية مجموعة أحكاـ السنة العاشرة ص  8لسنة  1137حكميا في القضية رقـ     
    سنة  3)قضية" ت، ح" ضد "ر،ـ،ش،ب ببرج الكيفاف"( المجمة القضائية، العدد1983أكتوبر 08قراره بتاريخ     

 ما بعدىا. و 190ص         
   )قضية"ب. ـ"ضد رئيس دائرة برج منايؿ ومف معو( المجمة القضائية 1987يناير 17بتاريخ  41705قراره رقـ     
 و ما بعدىا. 169ص 1990سنة 3العدد    
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ىذا التسخير غير القانوني في حيف أف السمطة القضائية ىي الوحيدة المختصة لمنطؽ 
    بمثؿ ىذه االجراءات باإلخراج..."

لقرار يكوف منعدمًا أنو مع تسميمنا بتمؾ االعتبارات، فإننا نرى أف ا ويرى الباحث: 
كمما كانت المخالفة جسيمة  –القرارات القضائية المذكورة اعبله  –في الحاالت السابقة 

وواضحة، ألف السمطة االدارية بمخالفتيا لقواعد الدستور و اعتدائيا عمى اختصاصات 
سمطة اخرى و ىي سمطة القضاء تخرج عف نطاؽ الوظيفة االدارية كمية و بالتالي كاف 

حرى بالقضاء االداري التصريح فقط بانعدامو دوف االشارة الى االبطاؿ ألنو ينحدر األ
 الى مجرد العمؿ المادي و ال تمحقو أي حصانة.

ة االعتداء عمى اختصاصات سمطة ادارية ال تمت بصمة الى السمطة مصدر  -ثالثاً 
تراـ قواعد اف مرجع العيب في ىذه الحالة ىو عدـ اح القرار واغتصاب سمطة التقرير:

لكنو بمغ حد مف الجسامة بحيث يعتبر مف     االختصاص في نطاؽ الوظيفة االدارية،
قبيؿ اغتصاب السمطة و مثاؿ ذلؾ أف يصدر وزير المالية قرارًا بتعييف موظؼ في وزارة 

الذيف ال يممكوف سمطة اصدار القرارات  –أو أف يصدرأحد الكتبة     التربية و التعميـ،
تتولى  أف، أو    قرار اداري « n’ayant aucun pouvoir de décision» –طبلقًا االدارية ا

لجنة مف لجاف مجمس منتخب اصدار قرار ال يممكو اال المجمس بأجمعو. وعمى ىذا 
بقولو : "...  1998يوليو 27األساس قضى مجمس الدولة الجزائري في قرار لو بتاريخ 

نية التنظيمية بأف اجراءات البيع تخضع لقواعد حيث أنو يستفاد مف ىذه النصوص القانو 
اخرى مغايرة... حيث يستخمص مما سبؽ بأف لجنة ما بيف البمديات لـ تكف مختصة في 

يتعمؽ بمسكف جديد و بالنتيجة، فاف القرار المتخذ  ممية بيع ىذا المسكف ما داـ األـع
     …"مف طرؼ جية غير مختصة يشكؿ قرارًا منعدماً 

                                                           
 وما بعدىا  89ص2003سنة 3مجمة مجمس الدولة العدد 2002سبتمبر 23بتاريخ  6460قرار مجمس الدولة رقـ     
 .711ماف محمد الطماوي، القضاء االداري، قضاء االلغاء، مرجع سابؽ ص د. سمي    
 ، مشيرًا لحكـ مجمس 335د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االدارة، مرجع سابؽ ص     
 .Blochفي قضية  1938أكتوبر  19الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ    
 مشيرًا لقرارات مجمس الدولة الفرنسي  301ابة القضائية عمى اعماؿ االدارة مرجع سابؽ صد. عبد اهلل طمبو، الرق    
في قضية  1943مايو 14والقرار الصادر بتاريخ  « Quary »في قضية  1937أكتوبر 20الصادربتاريخ    

«Commune de Joinville le pont »    
 و ما بعدىا. 81ص  2002سنة  01العدد مجمة مجمس الدولة  169417قرار مجمس الدولة رقـ     
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 نيالفرع الثا
 عيب عدم االختصاص البسيط

يقع ىذا العيب داخؿ نطاؽ الوظيفة االدارية، وىو ُيصـ القرار بالبطبلف، ومف ثـ  
 فيو يتحصف بفوات ميعاد الطعف القضائي وىذه الحصانة تحميو مف السحب أو االلغاء.

عيب عدـ االختصاص     ويتخذ عيب عدـ االختصاص البسيط أحد الصور الثبلث،
 عيب عدـ االختصاص المكاني، و عيب االختصاص الزماني: الموضوعي،

يقصد بعدـ االختصاص الموضوعي عندما  :الموضوعيعيب عدم االختصاص  -أوالً 
يصدر قرار اداري ممف ال يممؾ سمطة اصداره في مسألة معينة تدخؿ في اختصاص 

صاص و ىناؾ عدـ االخت،عدـ االختصاص االيجابي و ىذا ىو    عضو آخر، ىيئة أو
ظنًا منيا أنو يخرج عف  –السمبي اذا امتنعت سمطة ادارية عف مزاولة اختصاصيا خطأ 

فاألصؿ في القرار االداري أف ينسب الى مف صدر منو، و يحمؿ  -دائرة اختصاصيا
بالرفض( صادرًا  )توقيعو، ولو أصدره بناء عمى أمر مف رئيسو، و يعتبر القرار السمبي

التظمـ و في جميع الحاالت يجب أف تكوف السمطة المختصة  مف السمطة التي وجو الييا
، وترتب عمى تمؾ االختصاصات أثارًا قانونية، و كاف    قد مارست اختصاصات حقيقة

، و يأخذ ىذا العيب أوضاعًا    القانوف قد اختص جية أخرى غيرىا لترتيب تمؾ اآلثار
 متعددة، نتحدث عنيا بإيجاز كما يمي:

االعتداء في ىذه الحالة يفترض أف السمطة  عمى سمطات رئيسو:اعتداء المرؤوس  -1
المرؤوسة تتخذ القرار في مجاؿ يكوف االختصاص بشأنو لمسمطة الرئاسية، فبل 
يستطيع مدير مثبًل أف يصدر قرارًا مف اختصاص الوزير، كما ال يجوز لموزير أف 

    .يصدر قرارًا مف اختصاص مجمس الوزراء

                                                           
 .262د. مصطفى ابو زيد فيمي، القضاء االداري و مجمس الدولة ، مرجع سابؽ ص     
   .367د. ماجد راغب الحمو، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     
 .716د. سميماف محمد الطماوي، قضاء االلغاء مرجع سابؽ ص راجع في ذلك :     
 .235ؿ الديف، الدعاوى االدارية و االجراءات أماـ القضاء االداري مرجع سابؽ ص د. سامي جما    
مشيرًا في ذلؾ  337د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االدارة مرجع سابؽ ص انظر:    

المجموعة «  Albigé»في قضية  1948نوفمبر 05حكـ المجمس الصادر في  -10-ألحكاـ مجمس الدولة الفرنسي
  «syndicat généraldes médecins conseils»في قضية1953يناير 09الصادرفي  حكـ المجمس-11-413ص

 موضحًا أنو: مع مبلحظة أف مجمس الوزراء في الحقيقة ليس سمطة رياسية بالنسبة لموزير واف كاف سمطة اعبل.
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 09الدولة المصري ليذه الصورة ما قرر في حكـ لو بتاريخ ومف تطبيقات مجمس  
أنو: "...ال يجوز قانونًا ألية وزارة تعطيؿ قرار صادر مف مجمس الوزراء  1949يونيو 

ألنو صاحب السمطة االدارية العميا في الببلد، و ال يجوز ألية سمطة أخرى أدنى منو و 
     تعطيميا. بغير تفويض خاص بذلؾ أف توقؼ تنفيذ قراراتو أو

و في الجزائر مثااًل لذلؾ ما قضت بو الغرفة االدارية بالمجمس األعمى بإلغاء  
مدير التربية و الثقافة لوالية الجزائر بسبب عدـ االختصاص الذي يشوب ىذا  قرار

القرار بقوليا: " حيث أف السمطة المختصة بإصدار ىذا النوع و ىذه الدرجة مف القرارات 
و مف ىذا القبيؿ ايضًا ما قضى بو     وزير التربية و ليس مدير التربية... التأديبية ىو

و الذي جاء فيو: "...حيث  2002 اغسطس 14مجمس الدولة في قرار لو صادر بتاريخ 
ثابت مما سبؽ أف القرار االداري محؿ طمب وقؼ التنفيذ لـ يصدر مف الجية االدارية 

 .   لـ يبمغ لممدعى و مف ثـ يحتمؿ ابطالو المختصة و ىي وزارة الداخمية كما أنو
و يمحؽ بصورة اعتداء المرؤوس عمى اختصاصات السمطة الرئاسية، حالة  

صدور القرار مف المرؤوس بناء عمى تفويض باطؿ، كما لو لـ يرد بشأنو نص قانوني 
    أو الئحي يجيزه، أو أف القرار الذي صدر بالتفويض غير محدد و دقيؽ.

األصؿ اف لمرئيس عمى مرؤوسيو  ئيس عمى اختصاصات المرؤوس:اعتداء الر  -2
سمطة الرقابة و التوجيو التي تخولو حؽ تعديؿ قرارات المرؤوس أو حتى ممارسة 

 .    اختصاصاتو بداًل منو اذا اقتضى األمر، غير أف ىذه القاعدة ليست مطمقة
معيف بدوف أي و لكف ىناؾ حاالت يخوؿ المشرع فييا المرؤوس سمطة اتخاذ قرار 

تدخؿ مف قبؿ رئيسو، فينا ال يكوف لمرئيس أف يحؿ نفسو محؿ المرؤوس في اتخاذ ىذا 
 القرار، و ال أف يعدؿ فيو أو يعقب عميو اذا كاف القانوف يمنعو مف ذلؾ.

                                                           
    سميماف محمد الطماوي، د.شرًا لو في مؤلؼ و م 981ص 3السنة 1949يونيو  09حكـ مجمس الدولة بتاريخ     
                                        .337القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االدارة مرجع سابؽ ص    
 ) قضية "ؼ.ب.ع" ضد وزير التربية الوطنية ومدير التربية و الثقافة  1985يونيو  15بتاريخ  42917رقـ  هقرار     

                    و ما بعدىا. 243ص  1989سنة  4الجزائر العاصمة( المجمة القضائية العدد  لوالية    
 و ما بعدىا.  221ص  2002سنة  02العدد  ،مجمة مجمس الدولة 013772قرار مجمس الدولة، رقـ     
                         - Auby et DRAGO, traité de contentieux administratif, Op.cit,pp285,286     
 .369د. ماجد راغب الحمو، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     
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وفي حاالت اخرى يجعؿ المشرع االختصاص لممرؤوس مع خضوعو في  
حتى يباشر     عيف عمى الرئيس أف ينتظرممارستو لرقابة الرئيس، و في ىذه الحاالت يت

 كي يستطيع أف يمارس رقابتو عميو.المرؤوس اختصاصو ل
يمارسو الرئيس و المرؤوس معًا، ال     وقد ينظـ المشرع اختصاصًا مشتركاً   

يجوز لمرئيس أف ينفرد بممارسة االختصاص بمفرده في ىذه الموضوعات المشتركة، و 
 دـ االختصاص.قراره معيبًا بع براال اعت
وقد تعرض مجمس الدولة الفرنسي لعدد مف حاالت اعتداء السمطة العميا عمى  

اختصاصات السمطة التابعة، كما ىو الحاؿ بالنسبة لمقرار الخاص بعدـ السماح باإلقامة 
لشخص ما و المتخذ مف قبؿ المفوض االقميمي لمجميورية، في وقت كاف مثؿ ىذه 

 .    اختصاص المحافظيفاالجراءات يدخؿ حصرًا في 
ما قضت بو محكمة القضاء االداري  ،ومف تطبيقات مجمس الدولة المصري ليذه الصورة

القاضي بتعديؿ قائمة  ارةمف أف قراروكيؿ الوز  1954نوفمبر10بحكميا الصادربتاريخ 
حصص الشياخة، ونقؿ مواطف مف قائمة حصة شياخة الى قائمة حصة شياخة أخرى، 

ختص اذ أف الجية المختصة بذلؾ لجنة قواميا مشايخ الحصص م قد صدرمف غير
    برئاسة العمدة.

ومثااًل لذلؾ ما قضى بو مجمس الدولة الجزائري بإبطاؿ قرار رئيس الدائرة بقولة:  
"... أنو صادر عف سمطة ادارية ليس لدييا االختصاص إللغاء مقرر رئيس البمدية و 

اإلمضاء مف طرؼ الوالي و أنو طبقًا مف جية اخرى أنو تصرؼ بدوف تفويض ب
 منو، فانو ال يظير 75و خاصة المادة  1986يونيو  18المؤرخ في  30-86لممرسـو رقـ 

                                                           
 .594د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل ، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     
 .339د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االدارة، مرجع سابؽ ص     
وما بعدىا مشيرًا في ىذا الشأف ألحكاـ  306اعماؿ االدارة مرجع سابؽ صى ة القضائية عمالرقاب،عبد اهلل طمبو.د    

 1949نوفمبر 12الحكـ الصادرفي  (Frocrain)ةقضي 1948فبراير 27فيالحكـ الصادر :مجمس الدولة الفرنسي التالية
  Compagnie marchande de Tunisieةقضي 1965نوفمبر 12الحكـ الصادربتاريخ،YASRI Allouaقضية 

 .16ص  19، مجموعة المبادئ التي قررتيا ، السنة التاسعة، مبدأ رقـ ؽ 6لسنة  1254في القضية رقـ  ياحكم    
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أنو مف بيف مياـ رئيس الدائرة أف لو االختصاص في ابطاؿ قرار اداري صادر عف 
     رئيس البمدية..."

تحقؽ العيب ىنا في ي اعتداء سمطة ادارية عمى اختصاص سمطة ادارية موازية:  -3
أف تصدر سمطة ادارية قرارًا يدخؿ في اختصاص سمطة ادارية اخرى ال تربطيا بيا 

اشراؼ، و يكوف المشرع قد ساوى بيف الجيتيف فيما يتعمؽ بممارسة  صمة تبعية أو
 كؿ منيما الختصاصاتيا.

 و مف األمثمة عمى ىذه الصورة: ما قضت بو المحكمة االدارية العميا بحكميا 
، حيث ألغت القرار الصادر مف وزير الحربية بترقية 1956يونيو 16بتاريخ     الصادر

موظؼ أصبح تابعًا لوزارة أخرى بعد نقمو مف وزارتو لعيب عدـ االختصاص الذي شاب 
ىذا القرار، و مما قالتو في ىذا الحكـ: "... و يكوف القرار الصادر مف وزير الحربية في 

المطعوف في ترقيتو الى الدرجة الخامسة لموظفي سبلح البحرية  بترقية 1953أبريؿ  29
قد شابو عدـ االختصاص، و مف ثـ يكوف باطبًل لفقدانو أحد مقوماتو و يتعيف مف أجؿ 

 ذلؾ القضاء الغائو..."
قرار لو  في ومف تطبيقات ذلؾ في قضاء مجمس الدولة الجزائري ما قضى بو 
و غني عف البياف أف القرار االداري الصحيح المنتج  بقولو: "... 2002أبريؿ  08بتاريخ 

ألثاره القانونية يجب أف يصدر ممف لو الصفة القانونية و ىو األمر المتخمؼ في قضية 
    الحاؿ مما يستوجب تصويب القرار المخدوش."

األصؿ في نظاـ  اعتداء الييئة المركزية عمى اختصاصات الييئات الالمركزية:  -4
ية و البلمركزية ىو استقبلؿ الييئات البلمركزية، و أف االدارة الييئات المركز 

المركزية ليس ليا أف تمارس في رقابتيا عمى الييئات البلمركزية إال ما نص عميو 
صراحة في القانوف، و بالتالي ليس ليا أف تحؿ نفسيا محؿ الييئات البلمركزية في 

                                                           
 قرار غير منشور ورد في  (قضية "ش.أ" ضد والي والية تيزي وزو )2000فبراير 28بتاريخ  880321رقـ  هقرار     

 و ما بعدىا. 321ص مرجع سابؽ  1نتقى الجزءمؤلؼ االستاذ لحسيف بف شيخ آث ممويا، الم    
 905ص  109، مبدأ رقـ 1السنة .1، مجموعة المبادئ التي قررتيا، العددؽ2لسنة  348في الطعف رقـ  ياحكم    
 وما بعدىا 206ص  2002سنة  02مجمة مجمس الدولة العدد  3808الغرفة الرابعة ، رقـ ،قرار مجمس الدولة    
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خضع لوصيتيا أف تعدؿ في تمؾ اتخاذ قرار ما، و ليس ليا بالنسبة لمقرار التي ت
    القرارات أو تستبدؿ بيا غيرىا.

حيث  1957يونيو  02مف تطبيقات ذلؾ حكـ محكمة القضاء االداري الصادرفي  
قضت بأف:" مف المسمـ بو فقيًا و قضاء أف عبلقة المركزية بالمجالس البمدية و القروية 

ء عمى ذلؾ فاف األصؿ أف وزير اف ىي اال وصاية ادارية و ليست سمطة رياسية و بنا
الشؤوف البمدية و القروية ال يممؾ بالنسبة لقرارات ىذه المجالس سوى التصديؽ عمييا 

    كما ىي أو عدـ التصديؽ عمييا كما ىي، دوف أف يكوف لو حؽ تعديؿ ىذه القرارات."
 التفويض و الحمول:  -5
جانب مف  يقصد بالتفويض أف يعيد صاحب االختصاص بممارسةالتفويض:  . أ

نص يجيز ذلؾ، عمى أف تبقى  عمىاختصاصو بصفة مؤقتة الى بعض مرؤوسو بناء
مسؤوليتُو قائمة عف اآلثار المترتبة عف االختصاصات المفوضة، و يظير التفويض في 
الواقع في صورتيف األولى: تفويض السمطة بحيث تنقؿ السمطة بالتفويض الى الجية 

والذي ىو مجرد تخفيؼ األعباء عف المفوض     التوقيعالمفوض الييا، و الثانية تفويض 
 .     ومع استمرار اختصاصو بجانب المفوض الي

 

                                                           
 د. ماجد راغب .339محمد الطماوي، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االدارة، مرجع سابؽ صسميماف .د راجع:    
 .266ص  2012طبعة "دعوى االلغاء ". د. محمد الصغير بعمي، 370مرجع سابؽ ص الحمو، القضاء االداري   
 .491ة عشرة ص قضائية مجموعة أحكاـ المحكمة ، السنة الحادي 9لسنة   3071في القضية رقـ  ياحكم    
بقولو:  1988نوفمبر  05الغرفة االدارية( في قرار لو بتاريخ  )و في ىذا المعنى قضى المجمس األعمى بالجزائر    

"... حيث أف المدعي ينتقد القرار المطعوف فيو عمى اصدارموقعًا عميو مف طرؼ مديرالصحة لوالية سكيكدة والحاؿ 
ولكف حيث أف مديرالصحة عضو في الييئة التنفيذية لموالية و .الوالي وحدهلتوقيع عميو مف طرؼ أنو كاف يتعيف ا

التوقيع عمى القرارالمشاراليو أعبله..." اومف ثـ يحؽ لو قانون،اآلنؼ الذكر يتوفرعمى التفويض باإلمضاء مف لدف الوالي
 139ص  1992لسنة 3س.و.ص.ع( المجمة القضائية العدد..و)وح.ـ( ضد)ضيةق 58006 رقـر القرا:راجع في ذلك

و ما  340: د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االدارة، مرجع سابؽ ص راجع في ذلك    
و ما بعدىا. د. طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء  371القضاء االداري، مرجع سابؽ ص  ،بعدىا. د. ماجد راغب الحمو
ارعوابدي، نظرية القرارات االدارية بيف عمـ االدارة و القانوف االداري، عم.د،وما بعدىا 300االداري، مرجع سابؽ ص 

النظرية العامة لمقرارات االدارية مرجع سابؽ  د. سميماف محمد الطماوي .و ما بعدىا 72ص  2003دار ىومة طبعة 
 .249مرجع سابؽ ص "دعوى االلغاء "القضاء االداري ،د. محمد الصغير بعمي، وما بعدىا 297ص
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    ولكي يتـ التفويض صحيحًا يجب أف تتوفر عدة شروط:
يشترط أف يستند التفويض الى نص قانوني صريح، و قد يوجد ذلؾ النص في   -1

 ) تنظيمًا(.     الدستور أو القانوف أو البلئحة
اذ ال يجوز لئلدارة أو الشخص المختص أف     جب أف يكوف التفويض جزئيًا،ي -2

 –المفوض اليو  –يتخمص كميًا مف صبلحياتو ليمنحيا جميعًا الى غيره 
    يجب أف يكوف التفويض مف صاحب االختصاص األصيؿ.  -3
فالتفويض ينصب عمى السمطة فقط دوف     ال يجوز التفويض في المسؤولية، -4

، أي أف الرئيس االداري يقوـ بتفويض جزء مف سمطاتو بصفة مؤقتة مع بقاء المسؤولية
 مسؤوليتو الكاممة عف ىذه السمطات.

 منظمًا لمتفويض. 1967لسنة  42وقد صدرفي مصر قرار رئيس الجميورية بالقانوف رقـ 
أما عف التنظيـ القانوني لمتفويض في الجزائر، فنجد أف ىناؾ نصوصًا قانونيًا  
-88مف المرسـو رقـ  27ة تحكـ عممية التفويض، كما ىو وارد مثبًل في المادة متفرق
المنظـ لمعبلقات بيف االدارة و المواطف عمى ما يأتي:  1988يوليو  04المؤرخ في  131

" يجب البحث عف أنجع السبؿ لتنظيـ المياـ و توزيع المسؤوليات و أكثرىا مبلءمة في 
االدارية. كما يجب أف تفوض الى اكبرعدد مف الموظفيف مجاؿ تسميـ الوثائؽ واألوراؽ 

المعنيف قانونًا سمطة التصديؽ عمى مطابقة الوثائؽ ألصوليا وعمى صحة توقيع 
 الموقعيف." 

 

                                                           
      محمد . د .وما بعدىا 597القضاء االداري، مرجع سابؽ ص ،عبد الغني بسيوني عبد اهلل.د راجع في ذلك: (  

 .251بعمي، القضاء االداري مرجع سابؽ ص الصغير       
 و ما بعدىا مشيرًا الى  83األستاذ: لحسيف بف شيخ آث ممويا، دروس في المنازعات االدارية مرجع سابؽ .ص     

 ) قضية وزير قدماء المحاربيف(. 1959يناير  23أحكاـ مجمس الدولة الفرنسي بيذا الشأف، حكـ بتاريخ     
   ، موشرًا اليو لدى األستاذ: 1950فبراير  08بتاريخ  (Chauvet)حكـ مجمس الدولة الفرنسي في قضية شوفي     

 .84لحسيف بف شيخ آؿ ممويا نفس المرجع ص     
 مؤشرًا اليو لدى مؤلؼ  «Consorts branelle»في قضية  1953يونيو 03لة الفرنسي بتاريخ حكـ مجمس الدو     

 .304د. عبد اهلل طمبو ، الرقابة القضائية عمى أعماؿ االدارة مرجع سابؽ ص    
 .301د. طارؽ فتح اهلل خضر ، القضاء االداري ، مرجع سابؽ ص     
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مف القانوف رقـ  126وتنص المادة خاص بصورة التفويض في السمطة.     وىذا النص
حسب  تفويض توقيعو لكؿ موظؼيمكف الوالي  "المتعمؽ بالوالية عمى ما يأتي: 12-07

الشروط واألشكاؿ المنصوص عمييا في القوانيف والتنظيمات المعموؿ بيا." وىذا النص 
مف القانوف رقـ  70متعمؽ بصورة التفويض في التوقيع. ومثؿ أيضًا ما تنص عميو المادة 

ضائو المتعمؽ بالبمدية بقوليا: "  يمكف رئيس المجمس الشعبي البمدي تفويض ام 11-10
 لصالح نواب رئيس في حدود المياـ الموكمة ليـ."

وقد قرر القضاء االداري الجزائري بطبلف القرارات االدارية بسبب بطبلف  
عمى أنو : "... ال يظير  2000فبراير  28التفويض حيث قضى مجمس الدولة بتاريخ 

ادر عف أنو مف بيف مياـ رئيس الدائرة أف لو االختصاص في ابطاؿ قرار اداري ص
مف المرسوـ المذكور أعبله ال تنصاف  77و76رئيس البمدية، كما أف مقتضيات المادتيف 

عمى امكانية تمقيو تفويضًا باإلمضاء ليذا الغرض مف الوالي، و أنو يستخمص أف القرار 
    االداري المطعوف فيو مشوب بتجاوز صارخ لمسمطة..."

ختصاص األصيؿ، أو يقـو بو مانع يحدث الحموؿ عند تغيب صاحب اال الحمول: -ب
يحوؿ دوف ممارستو الختصاصو، فيحؿ محمو في مباشرة اختصاصو مف خولو القانوف 
 لذلؾ، و تكوف سمطاتو مف سمطات األصيؿ بخبلؼ المفوض الذي تقتصر سمطاتو عمى 

   ما تـ تفويضو فيو.
الحموؿ كالتفويض يستند الى نص قانوني يجيزه، بحيث اذا أغفؿ و    

 مشرع عف تنظيمو فاف تطبيقو يصبح مستحيبًل.ال
منو عمى أنو: "...     88في المادة  1996ومف أمثمة الحموؿ ما نص عميو دستور 

في حالة استقالة رئيس الجميورية أووفاتو، يجتمع المجمس الدستوري وجوبًا، و يثبت 

                                                           
  الخاص باإلدارة المحمية في مصرالتي خولت  1979لسنة  43وف رقـ مف القان 31ومثؿ ىذا النص نجد المادة     
      المحافظ الحؽ في "أف يفوض بعض سمطاتو و اختصاصاتو الى مساعديو أوالى السكرتيرالعاـ لممحافظة أو    
 السكرتير العاـ المساعد أو الى رؤساء الوحدات المحمية األخرى."   
 سبقت االشارة اليو 321 2000فبراير  28بتاريخ  880321لرابعة ، رقـ قرار مجمس الدولة، الغرفة ا    
 و ما بعدىا. 341د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االدارة مرجع سابؽ ص     
التي تنص عمى أنو: " اذا قاـ مانع مؤقت يحوؿ دوف  82المادة  1971و مثميا في الدستور المصري لسنة     

مباشرة رئيس الجميورية الختصاصاتو أناب عنو نائب رئيس الجميورية" و مثميا أيضًا المادة السابعة مف الدستور 
الفرنسي الحالي التي تنص عمى ما يمي: "... في حالة شغور رئاسة الجميورية، ألي سبب كاف، أو حصوؿ مانع 

يو باألغمبية المطمقة ألعضائو، فاف  وظائؼ...)=( أثبتو المجمس الدستوري بناء عمى اخطار مف الحكومة، و فصؿ ف
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ر النيائي الى الشغور النيائي لرئاسة الجميورية و تبمغ فورًا شيادة التصريح بالشغو 
البرلماف الذي يجتمع وجوبًا، و يتولى رئيس مجمس األمة مياـ رئيس الدولة مدة أقصاىا 

 تنظـ خبلليا انتخابات رئاسية..."( 60)ستوف يومًا 
وكذلؾ مف أمثمة الحموؿ، حموؿ الوالي محؿ رئيس البمدية في اتخاذ االجراءات  

مف قانوف البمدية و الحموؿ ( 101-100المواد )الضرورية لمحفاظ عمى النظاـ العاـ
يختمؼ عف التفويض في أنو كمي ال جزئي، فيو يشمؿ كقاعدة عامة جميع 
اختصاصات األصيؿ بينما يشترط في التفويض أف يكوف جزئيًا و يبقى لؤلصيؿ ممارسة 
اختصاص موازي الختصاص مف يحؿ محمو في اطار الحدود التي تتفؽ مع سبب 

، و ليس لؤلصيؿ أف يعتبر نفسو سمطة رئاسية بالنسبة لمتصرفات    التفويض أو الحموؿ
 الصادرة ممف حؿ محمو، و يجب أف يحتـر القرارات التي صدرت مف ىذا األخير. 

وأخيرًا، فاف الحموؿ ينتيي بعودة األصيؿ الستئناؼ عممو و ممارسة اختصاصو  
حالتو الى التقاعد أو بنفسو، أو بتعييف مف يحؿ محمو في منصبو في حالة وفاتو أو ا

عجزه الدائـ عف العمؿ أو االستيداع، بينما ينتيي التفويض بانقضاء مدتو أو انتياء 
الميمة المحددة في التفويض، أو يصدر قرار مف المفوض باسترداد اختصاصاتو التي 

    قاـ بتفويضيا.
ة قرارًا ويقصد بو أف يصدر أحد رجاؿ االدار : عيب عدم االختصاص المكاني -ثانياً 

، اف المشرع غالبًا     يمتد أثره الى خارج الحدود االقميمية الموضوعة لمزاولة اختصاصو
ما يحدد النطاؽ المكاني الذي ال يجوز لرجؿ االدارة أف يتعداه حيف يمارس اختصاصو، 
فاذا خرجت االدارة في ممارسة اختصاصاتيا و مياميا عف النطاؽ االقميمي المخصص 

 فاف قراراتيا تكوف مشوبة بعيب عدـ االختصاص المكاني. ،ليا قانوناً 

                                                                                                                                                                             

 أدناه، يمارسيا رئيس مجمس  12و  11)=(... رئيس الجميورية، باستثناء الوظائؼ المنصوص عمييا في المادتيف 
 الشيوخ مؤقتًا، و اذا حصؿ لرئيس مجمس الشيوخ أيضًا مانع حاؿ دوف أدائو ىذه الوظائؼ، فتمارسيا الحكومة..."     
 .342مرجع سابؽ ص  د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االدارة  (  
 .599د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل ، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     
  342مرجع سابؽ ص  د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االدارة راجع في ىذا الشأن:    

                     .Vedel (G), Droit administratif,op.cit.p-                                           و ما بعدىا.     
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، ألف رجؿ االدارة يعرؼ حدود    وعيب عدـ االختصاص المكاني نادر حدوثو 
 اختصاصو االقميمي الذي يباشر فيو صبلحيتو، لكنو ليس نظريًا، اذ يوجد لو تطبيقات 

ءات البوليس يتعمؽ بشخص اذا اتخذ الوالي اجراءًا مف اجرا،و اف كانت نادرة، منيا مثبل
مقيـ في والية اخرى غير والية متخذ االجراء، و كذا الحاؿ بالنسبة لمفتش الضرائب 

     الذي يبمغ مراجعة ضريبية لمموف غير مقيـ في دائرة اختصاصو.
المقصود بعدـ االختصاص الزمني مزاولة رجؿ : عيب عدم االختصاص الزمني -ثالثاً 

مراعاة لمقيود الزمنية المحددة لذلؾ، فيقوـ بالتصرؼ قبؿ أو  االدارة الختصاصاتو دوف
 .    بعد األجؿ المحدد لذلؾ قانوناً 

و القيود الزمنية المحددة لممارسة األعماؿ االدارية متعددة، فالموظؼ ليس مخمدًا في 
و ترتيبًا  عمى  سة اختصاصاتو بانتياء مدة خدمتو.الوظيفة اذ تزوؿ عنو صفتو في ممار 

فاذ باشر الموظؼ اختصاصو، سواء قبؿ تقمد مياـ الوظيفة )التعييف( أو بعد انتياء ذلؾ 
لبموغ السف، أو استقالتو...الخ( فانو يعد متجاوزًا     الرابطة الوظيفة باإلحالة الى )التقاعد

 اختصاصو مما يعيب تصرفو بعيب عدـ االختصاص الزماني.
بطبلف التعيينات المسبقة لموظفيف لـ تخؿ و تطبيقًا لذلؾ قضى مجمس الدولة الفرنسي ب

، ألف ىذه التعينات المسبقة فييا تجاوز لممبدأ الذي يقضي بأف العمؿ االداري    أماكنيـ
 .   ال يجوز أف يستند اال الى دوافع معاصرة لتاريخ انتاج آثاره

 11و بذلؾ قضت محكمة القضاء االداري المصرية في حكميا الصادر بتاريخ  
الذي فصمت فيو عدـ االختصاص الزمني بقوليا:"...اف مبدأ االختصاص  1955مايو 

                                                           
 .183االستاذ محيو أحمد، المنازعات االدارية، مرجع سابؽ ص  راجع في ذلك:    

- Debbasch (Ch), Contentieux administratif,op.cit,p.770                                   
 مشيرًا ألحكاـ مجمس  72األستاذ: لحسيف بف الشيخ آث ممويا، دروس في المنازعات االدارية ، مرجع سابؽ ص    

 ) قضية باتيسيت(. 1990يوليو  06و قرار بتاريخ  1950يناير  27الدولة الفرنسي بيذا الشأف: قرار بتاريخ     
 .343محمد الطماوي، القضاء االداري ورقابتو ألعماؿ االدارة، مرجع سابؽ ص انظر في ذلؾ: د. سميماف     
 .190د. سعاد الشرقاوي، القضاء االداري ،مرجع سابؽ ص     

           - Waline (M), Droit administratif.op.cit,p454.                                                        
 .269محمد الصغير بعمي، القضاء االداري" دعوى االلغاء" مرجع سابؽ ص  د. في ذلك:راجع    
 مشيرًا الى قرار المجمس الدولة الفرنسي:  589د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     

- C.E.20Juin1930.ASSOC.DesBibliothécaires.D.1932.3.25note.Waline              
             - Auby (J.M) et Drago (R), traité de contentieux administratif.op.cit. p296                                                          
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مف حيث الزماف الذي استند اليو المدعي في الدفع بعدـ اختصاص ىيئة التحكيـ، 
لصدور قرارىا بعد الميعاد الذي نص عميو القانوف، باعتباره متعمقًا بالنظاـ العاـ ال يمكف 

ة اال يباشر الموظؼ اختصاص وظيفتو بعد يتاللغاء آاالتفاؽ عمى مخالفتو، و اف جزاء ا
األجؿ الذي يجوز لو فيو ذلؾ، و ينتيي ذلؾ األجؿ اما بنقؿ الموظؼ أو ترقيتو أو 

    ال تجاوز اختصاصو و تعداه الى خمفو...(إفصمو أو اببلغو القرار الخاص بذلؾ، و 
 جاوز اختصاصيا الزمني.وقد انتيت المحكمة في ىذا الحكـ الى أف ىيئة التحكيـ لـ تت

ىذا اذا كاف المنصب الذي يشغمو الموظؼ اداريًا، اال أف ىذا المنصب قد يكوف  
كمنصب الوزراء، فقد استقر     سياسيًا، أو يكوف اداريًا ولكف يغمب عميو الطابع السياسي

صر الفقو و القضاء في فرنسا تطبيقًا ليذه القاعدة عمى أف ميمة الوزارة المستقيمة تنح
ونتيجة لذلؾ، فاف .   في تصريؼ األمور الجارية و األعماؿ التي ليا صفة االستعجاؿ

مجمس الدولة الفرنسي يعتبر القرارات التي تصدر مف الوزارة المستقيمة و ال تندرج في 
و في بعض      .األعماؿ الجارية أو المستعجمة معيبة بعدـ االختصاص و يحكـ بإلغائيا

رع فترة زمنية محددة التخاذ القرار خبلليا واذا مارست االدارة األحواؿ يحدد المش
 فاف القضاء االداري الفرنسي،اختصاصيا وأصدرت قراراتيا بعد انتياء ىذه المدة الزمنية

عمى أف تمؾ القرارات التي تمارس بيا االدارة اختصاصاتيا بعد ،   قد استقرالمصري و 
دـ االختصاص اال اذا نص المشرع عمى ذلؾ انقضاء األجؿ ال تعتبر دائمًا معيبة بع

صراحة، أما اذا لـ ينص القانوف عمى جزاء معيف فاف ذلؾ األجؿ يعتبر بمثابة افصاح 
أف عيب عدـ  -مما سبؽ-و يتجمىاالسراع في تنفيذ القانوف. تو فيالمشرع عف رغب
 زمني ينحصر في ثبلثة صور: االختصاص ال

 مياـ الوظيفة أي قبؿ صدور قرار التعييف.أف يصدر القرار قبؿ تقمد  األولى:

                                                           
 .423ؽ مجموعة مجمس الدولة السنة التاسعة ص 7لسنة  4436حكميا في القضية رقـ     
 .646سة مقارنة" مرجع سابؽ ص د. فؤاد العطار، القضاء االداري" درا    
                                                      - Rivero (J) , Droit administratif, op.cit,p,254      
     عبد الغني بسيوني عبد .د 183األستاذ: محيو أحمد، المنازعات االدارية، مرجع سابؽ ص انظر بالتفصيل:    
           ، مشيرًا سيادتو الى أحكاـ مجمس الدولة الفرنسي التالية:590داري، مرجع سابؽ ص اهلل، القضاء اال   

- C.E.  Avril      Syndicat des quotidiens d’Algérie,s    ,Delvolvé.R.D.P1952p     
-C.E.22 Avril 1966,Fédération National des Syndicats des polices.A.J1966.35.consl,Galmot.   

 .304د. طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء االداري مرجع سابؽ ص     
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 ار بعد انتياء الرابطة الوظيفية.أف يصدر القر  :الثانية
 أف يصدر القرار بعد انتياء المدة الزمنية المحددة إلصداره. :الثالثة

 المبحث الثانـــي
 .عيـــب الشـــكل و االجـــراءات

دـ االختصاص حيث ىمية عف عيب عأ يقؿ عيب الشكؿ في القرار االداري ال
اف كبلىما يشكؿ وجيا أساسيا مف اوجو الطعف الشكمية، ألف كميما او احدىما اف وجد 
فانو يحمؿ القرار االداري الى الطعف عميو باإللغاء مف قبؿ ذوي الشأف نظرا لوجود عيب 

 فيو.قانوني 
ومف المعمـو في مجاؿ القانوف اف قواعد الشكؿ في القرار االداري ليس ليا 

بلقة بموضوع القرار، بؿ ىي قواعد ترتبط بمدى تحديد المظير الخارجي لمقرار مف ع
جانب، و بكيفية قياـ االدارة بممارسة السمطة مف جانب آخر، وكأف ىذه القواعد ىي 

 التي تحدد المظير الخارجي لعمؿ االدارة سواء كانت سمطة االدارة مقيدة او تقديرية.
ؿ في عيب واحد نظرا لمتقارب بينيما، فاذا كاف االجراءات مع الشك    وتمتقي

الشكؿ يعني ذلؾ الييكؿ او القالب الذي ينبغي اف تتـ فيو عممية التعبير عف االرادة، 
فاف االجراءات ىي تمؾ الخطوات التي ينبغي اف تتبعيا االدارة عند اتخاذ القرار وقبؿ اف 

 يصدر فعبل.

                                                           
في احد قراراتو بإبطاؿ قرار صادر عف والي والية البميدة و المتضمف  "الغرفة االدارية" فقد قضى المجمس االعمى    

الموضوع وقد سبب  التصريح بالمنفعة العمومية ، دوف اف يعطي المجمس الشعبي الوالئي لوالية البميدة رأيو في
تنص عمى  1976مايو  25المؤرخ في  48-76المجمس االعمى قراره كما يمي:" حيث اف المادة الرابعة مف االمررقـ 

اف المجمس الشعبي الوالئي مطالب بإعطاء رأيو قبؿ التصريح بالمنفعة العمومية. حيث انو ال يوجد البتو في القرار 
ىذا الراي... حيث اف عدـ مراعاة ىذه االشكاؿ الجوىرية يجعؿ القرار االداري المطعوف فيو ما يفيد طمب او صدور 

قضية )ز.ـ( ضد والي والية البميدة و مف معو  1984مايو 26بتاريخ  35161انظر قرار رقـ  -باطبل وال أثر لو."
ما بيف عيبي الشكؿ و ىنا لـ يفرؽ المجمس االعمى  .و ما بعدىا 220ص  1989المجمة القضائية العدد الرابع لسنة 

االجراءات بالرغـ مف كوف استصدار استشارة مف المجمس الشعبي الوالئي ليست بشكمية بؿ ىي اجراء او تدبير سابؽ 
فالرأي االستشاري ال يدخؿ في  لتحرير القرار االداري الصادر عف الوالي  و المتضمف التصريح بالمنفعة العامة،

في ديباجة القرار، وىو بذلؾ ليس بشكمية تنشأ اثناء تحرير القرار، بؿ ىو سابؽ لو و تحرير القرار بؿ يشار إليو فقط 
 صادر ليس عف مصدر القرار االداري بؿ عف ىيئة مستقمة و منتخبة وىي المجمس الشعبي الوالئي.
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واالجراءات  ما قاؿ بو الفقيو ىذا االساس يمكف تعريؼ عيب الشكؿ  ىوعم 
   «Delaubadere »  :باعيا ىو اىماؿ أوعدـ صحة االجراءات الشكمية الواجب ات" بأنو
عدـ احتراـ  "ىو    يوما قاؿ بو االستاد الدكتور سميماف الطماو في العمؿ االداري." 

نيف و الموائح، القواعد االجرائية او الشكمية المحددة إلصدار القرارات االدارية في القوا
أو بمخالفتيا جزئيًا بينما يكاد يجمع الفقو عمى  ةسواء كاف ذلؾ بإىماؿ تمؾ القواعد كمي

لقواعد الشكؿ و  –كميا او جزئيا -تعريؼ عيب الشكؿ بانو: " مخالفة القرار االداري
     االجراءات المقررة في القوانيف والموائح."

قواعد الشكؿ   مع االصؿ العاـ الذي يرجع -في راي بعض الفقو –ويتفؽ ىذا التعريؼ 
    و االجراءات لمصدرىا ومنبعيا الحقيقي وىو القوانيف والموائح )النصوص التنظيمية(

غيراف تمؾ القواعد لـ تكف مجرد شكميات محضة، ترمى الى اسباغ الصفة الرسمية عمى 
ة العامة والخاصة العمؿ االداري فحسب، وانما  تيدؼ في المقاـ االوؿ تحقيؽ المصمح

وذلؾ بتجنيب االدارة مواطف الزلؿ والتسرع ومنحيا فرصة معقولة  ،    عمى السواء
 ودارسة وجيات النظرالمختمفة، فتقؿ بالتالي القرارات الطائشة و المبتسرة. ،لمتروي والتدبر

ءمتو اف تتأكد مف مدى مناسبتو ومبل،وبالتالي يتعيف عمييا قبؿ اقداميا عمى اتخاد القرار
وقانونيتو، فينبغي عمييا اف تتحقؽ قدر االمكاف بالمعاينة، واالستشارة، والتأكد مف أف 

ومف ثـ يصدر القرار االداري بعد بحث و     القرار موافؽ لما تقرره النصوص القانونية 
العجالة واالرتجاؿ، وفي ذلؾ تحقيؽ لممصمحة العامة  وضماف  أف تعتريودراسة بدال مف 

                                                           
     - Delaubadere (A), trait de droit administratif ,T1.1984,op.cit,p.   .                           
 .346مرجع سابؽ ص  ،القضاء االداري ورقابتو ألعماؿ االدارة ،د. سميماف محمد الطماوي    
    .272مرجع سابؽ ص ،قضاء االلغاء ،رقابة القضاء ألعماؿ االدارة العامة ،طعيمو الجرؼ .د راجع في ذلك: (  
            القضاء االداري ،ابوزيد فيمي مصطفي.د.654.655القضاء االداري مرجع سابؽ ص،د. فؤاد العطار   
 ،373ص بؽسيط في القضاء االداري مرجع ساالو ، د. محمود عاطؼ البنا 277مرجع سابؽ ص ،ومجمس الدولة   
                           753مرجع سابؽ ص ،قضاء االلغاء  ،القضاء االداري، د. سميماف محمد الطماوي   

             .Auby (J.M) et Drago (R) traité de contentieux administratif,p - ومن الفقو الفرنسي:   
  د. محمد ،312ص مرجع سابؽ ،الرقابة القضائية عمى ألعماؿ االدارة ،عبد اهلل طمبة .د ا المعنى:ذانظر في ى    
                                              .102عبد الحميد ابو زيد القضاء االداري مرجع سابؽ ص   
 .493مرجع سابؽ ص ،دراسة مقارنة ،القضاء االداري المبناني ،د. محسف خميؿ    
 "فاف  (:Ihering. مبينا قوؿ الفقيو االلماني )اىرنج 243سامي جماؿ الديف، الدعاوى االدارية ،مرجع سابؽ ص    
                              المدود لمتحكـ واالستبداد." الشكميات واإلجراءات تعد االخت التوأـ لمحرية وىي العدو    
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االدارة ىذا مف جية ومف جية اخرى يعكس ىذا التروي ووزف مبلبسات لحسف سير 
القرار والظروؼ المحيطة بو ايضا ضمانات فعمية لؤلفراد تحمييـ وتجنبيـ احتماالت 

فتقـو تمؾ الضمانات كحاجز موازف لسمطات     عسؼ االدارة عند اصدار قراراتيا 
تتمتع بو في ذلؾ مف حؽ التنفيذ  االدارة الخطيرة في مجاؿ القرارات االدارية، وما

ولنفس االىمية تحرص بعض الدوؿ عمى اف طة التقديرية  وقرينة  السبلمة. والسم
إلصدار القرارات االدارية خاصة تقمة لئلجراءات واالشكاؿ البلزمة تصدر تشريعات مس

     والسيما القانوف االمريكي تمؾ الدوؿ ذات النظـ االنجموسكسونية ،
انو ال يعتبر محققا لممصمحة العامة اف تجد االدارة نفسيا مطالبة باتباع ومع ذلؾ، ف

سمسمة طويمة مف االشكاؿ و االجراءات كمما ارادت اف تتخذ قرارا اداريا معينا، مما 
وفي المقابؿ،     يترتب عميو ازدياد اعبائيا و تضاعؼ عقبات الروتيف االداري اماميا 

 اد التي تقررت اغمب القواعد الشكمية لحمايتيا.ىناؾ مصالح ذوي الشأف مف االفر 
ولتوفيؽ بيف ىذه االعتبارات المختمفة، اخذ القضاء االداري في البحث عف اقامة توازف  

دقيؽ بيف الحفاظ عمى المصمحة العامة وحماية الحقوؽ والحريات الفردية، لذلؾ اختط 
و االشكاؿ مف عرقمة سير القضاء االداري لنفسو منيجا استيدؼ بو تخميص االجراءات 

العمؿ االداري وحماية حقوؽ المتعامميف مع االدارة فمـ يمغي القرارلعيب في االجراء او 
وعميو سنتناوؿ ىذا المبحث في .   الشكؿ اال اذا بمغ العيب درجة معينة مف الجسامة

 نعرض في االوؿ االوضاع المختمفة لمشكؿ واالجراءات، وفي المطمب الثاني ،مطمبيف
 نبيف الحاالت التي ال يؤدي فييا عيب الشكؿ الى الغاء القراراالداري عمى النحو التالي:

 ضاع المختمفة لمشكؿ و االجراءات.  االو  المطمب االول:      
                                                           

    -Auby (J.M) et Drago (R) traité de contentieux administratif p.300                                     
 موضحا  347ص 1د. سميماف محمد الطماوي، القضاء االداري ورقابتو ألعماؿ االدارة، مرجع سابؽ ىامش رقـ     
  "اف رقابة المحاكـ القضائية في الواليات المتحدة االمريكية عمى التصرفات االدارية مف حيث الشكؿ واالجراءات    
 تستند الى النصوص الدستورية التي تستمـز في التقاضي ضمانات خاصة والتي اىميا اال يحـر شخص مف حياتو    
  لة، وبتطبيؽ ىذا المبدأ في القانوف االداري، انتيي القضاء الى ضرورة او حريتو اوممكو اال بناء عمى دعوى عاد   
  سماع االفراد ومناقشتيـ قبؿ اصدار قرارات االدارية التي تتعمؽ بيـ، وزيادة في الضمانات لؤلفراد، صدر قانوف    
     مخالفة  وكؿ administrative procédureباسـ  1946ينظـ اإلجراءات التي تحكـ تصرفات االدارة في سنة   
 ألحكاـ ىذا القانوف تؤدي الى بطبلف التصرؼ االداري."    
    - waline (M), droit administratif,op,cit,p.459.                                                                                                                                                
 375د. محمود عاطؼ البنا، الوسيط في القضاء االداري مرجع سابؽ ص    
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 الحاالت التي ال يؤدي فييا عيب الشكؿ الى الغاء القرار االداري.   المطمب الثاني:     
 المطمب األول

 لمشـــكل و اإلجراءات.األوضاع المختمفة 
تتنوع وتختمؼ الشكميات الواجب إتباعيا مف جانب اإلدارة، ويمكف التمييز بيف  

 نوعيف مف الشكميات األوؿ منيا يتعمؽ بالشكميات السابقة عمى القرار اإلداري وىي تؤثر
 عمى مشروعيتو، والثاني يتعمؽ بالشكميات الخاصة بالقرار ذاتو حيث انو تعبير عف ارادة

عمى     و تابعو بعض الفقو المصري   االدارة، اذ استقر جانب مف الفقو الفرنسي 
 التمييز بيف ىذيف النوعيف:

فاذا كاف النوع االوؿ يعتبر عمميات سابقة عمى العمؿ نفسو، و النوع الثاني يتعمؽ 
يرتب عمى ذلؾ     بأساس العمؿ و فحواه و القالب الذي يصب فيو، فاف الفقو الفرنسي

نتائج قانونية، ذلؾ اف النوع االوؿ كما ىو واضح خاص باإلجراءات و بالتالي فاف 
اإلداري مخالفة االجراء البلـز اتخاذه يؤدي الى بطبلف العمؿ و الغائو، و يتخذ القضاء 

المبادئ القانونية العامة التي تيدؼ الى تحقيؽ ضمانات لؤلفراد ضد عسؼ االدارة 
 ممو مع مراعاة المبادئ التي تحكـ سير  المرافؽ العامة.يتخذىا منياجا و اساسا لع

وليذا التمييز الذي يشطر العيب الشكمي إلى قسميف فائدتو العممية ، اذ يؤدي في النياية 
إلى ضرورة تقنيف اإلجراءات اإلدارية غير القضائية في الدوؿ التي ليس فييا تقنيف لمثؿ 

     ىذه اإلجراءات
عيب الشكؿ و عيب اإلجراءات لـ يتفؽ الفقو والقضاء عمى  وفي مجاؿ التفرقة بيف

حيث ذىب  ،كما لـ يسمؾ منيجًا واحدًا في تحديد ماىية كؿ منيما ،مفيوـ دقيؽ ليما
وذىب جانب أخر إلي  ،    جانب مف الفقو إلى اعتبار اإلجراءات مف عناصر الشكؿ

                                                           
    - Vedel (G), Droit administratif,op.cit,p752.-Auby (J.M) et Drago (R) traité de contentieux    

                                              administratif,op.cit.p300 
 .347د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري، رقابتو ألعماؿ اإلدارة مرجع سابؽ ص  .ظران    
 .309د. طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص       
    - Auby (J.M) et Drago(R),traité de contentieux administratif,op.cit,p288                                
 مشيرًا لبعض الفقو الذي  2د الديداموني مصطفي احمد، اإلجراءات واألشكاؿ في القرار اإلداري مرجع سابؽ ص    
 سميماف الطماوي في مؤلفو النظرية العامة لمقرارات اإلدارية،  ايد القوؿ باف اإلجراءات مف عناصرالشكؿ كالدكتور   
   ي، دراسة مقارنة، في تنظيـ و نشاط اإلدارة العامة مرجع وما بعدىا،د. طعمية الجرؼ، القانوف اإلدار  219ص   
 .655ص  1955. توفيؽ شحاتو، مبادئ القانوف اإلداري الجزء األوؿ، الطبعة األولى 490، 489سابؽ ص   
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و يحدد مفيوما أ -خيراأل –اذ أخذ ىذا الجانب  ،اعتبار االجراء مستقبل عف الشكؿ
فالشكؿ يعني اإلطار أو القالب الذي يصدر فيو القرار  مدلوال لئلجراءات و آخر لمشكؿ.

اإلداري ،أو انو الصورة التي يجب أف يفرغ فييا القرار، وبمعنى أخر الصورة التي تتـ 
و ، أما اإلجراء في   بيا عممية التعبير عف اآلراء التي ىي جوىر القرار اإلداري 

مجموعة العمميات والخطوات التي يمر بيا  القرار اإلداري مند بدء التفكير فيو وخبلؿ 
وعمى أساس ىذا  ،التحضير لو حتى ما قبؿ صياغتو والقالب أو اإلطار الذي يصور فيو

التقسيـ نوضح بعض اإلجراءات السابقة عمى إصدار القرار وتطبيقاتيا، ثـ بعض 
 لخارجي لمقرار عمى النحو التالي:قة بالمظير ااألشكاؿ البلزمة لو، والمتعم

توجد امثمة عديدة ليذا النوع مف االجراءات، : القرار ذاإلجراءات السابقة عمى اتخا -اوال
اال اننا سوؼ نكتفي بدراسة االجراءات السابقة عمى اصدار القراراالداري باعتبارىا 

خاصة عندما تستمـز ،عية القراروحدىا الضمانات الفعمية والحقيقية التي تؤثرعمى مشرو 
التشريعات ضرورة اتباع اجراءات معينة باعتبارىا ضمانات اساسية والزمة لسبلمة 
القراروحماية االفراد المتعامميف مع جية االدارة ويترتب عمى عدـ االلتزاـ بيا او مخالفتيا 

 اىميا: وتأخذ االجراءات عدة صور مف في الغالب بطبلف القرار لعيب في االجراء.
: االجراء االستشاري عمؿ قانوني تحضيري يسبؽ القرار الذي ينبيني االستشارة  - أ

، وانما شرطا اساسيًا الزمًا، لصحة التصرؼ او العمؿ    عميو، وال يعد قرار اداريا 
 ـػػػػواى    فائو اف يكوف التصرؼ مشوبا بالبطبلف ػػػػػاالداري ،حيث يترتب عمى عدـ است

                                                           
 1999د. إسماعيؿ البدوي، القضاء اإلداري، أسباب الطعف باإللغاء، الجزء الرابع دار النيضة العربية طبعة سنة     
 وما بعدىا. 61ص     

   . وبيذا الخصوص 60د. الديداموني مصطفي احمد، اإلجراءات واألشكاؿ في القرار اإلداري، مرجع سابؽ ص    
   بقولو :"... حيث انو ومف جية اخرى فاف  2001يونيو 11قضي مجمس الدولة في الجزائر في قرار لو بتاريخ    
 ء رأييا حوؿ كؿ المسائؿ ذات الطابع الفردي التي تخص الموظفيف، حيث لجاف الطعوف تشكؿ ىيئة مكمفة بإعطا   
     انو وعمى الرغـ مف اف ىذه اآلراء تفرض حسب الحاالت عمى االدارة، فإنيا ال تشكؿ قرارات ادارية يمكف اف    
 تمت االشارة اليو سابقا. 418تكوف محؿ طعوف بسبب تجاوز السمطة..." قرار رقـ    
، د. مصطفى محمود عفيفي المبادئ 604د الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع سابؽ صد. عب    

العامة لئلجراءات االدارية غير القضائية في كؿ مف التشريع و الفقو والقضاء المصري و في الدوؿ االجنبية، مطابع 
ا اىميتو تكمف في ضماف توافرعنصر موضح 152ص 1990البياف التجارية دبي، االمارات العربية المتحدة سنة 

الحيدة مف جانب االدارة ازاء المتعامميف معيا او العامميف فييا ،خاصة عند صدور الرأي االستشاري عف جيات 
مختصة بو، بصورة محايدة ومجردة فتتقيد بو االدارة وال تممؾ الخروج عميو او مخالفتو عندما تتوافر لمراي...)=( 
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 .   تشاريةاالجراءات االس
خاذىا تيمكف لئلدارة اف تمجأ الى استشارة جية اخرى قبؿ ا :االستشارة االختيارية -1

 لمقرار، دوف اف يكوف ىناؾ نص يمزميا بذلؾ.
يتجمى ىذا النوع  مف االستشارة حينما يوجد نص  االستشارة االلزامية )االجبارية(: – 2

تمجا الى استشارة جية اخرى ،عمى اف يكوف قبؿ اتخاذىا لقرارىا اف  -قانوني يمـز االدارة
 األخذ بما ورد في تمؾ االستشارة او مخالفتو. -بالنياية -ليا
    يتمثؿ االجراء االستشاري ىنا في اف االدارة ممزمة باستطبلع رأيالرأي المطابق:  -3

ومف االمثمة التي  ،جية اخرى مع ضرورة االلتزاـ ايضا بذلؾ الرأي لدى اصدار القرار
منيا  ةارية كثير تمزميا القوانيف المصرية وترتب عمى عدـ اتباعيا الغاء القرارات االدتس

 عمى سبيؿ المثاؿ:
 عدـ األخذ براي مجمس الجامعة في نقؿ عضو ىيئة التدريس  -ا
ابعاد االجانب ذوي االقامة العادية عمى المجنة االستشارية  عرض امر عدـ-ب

تو، وتمحيص دواعيو ، واالستيثاؽ  مف قياـ سبب المنصوص عمييا قانونا، لفحص مبررا
 .مف اسباب االبعاد الواردة في القانوف

عدـ االلتزاـ بأخذ  رأى لجنة شؤوف العامميف رغـ اف راييا استشاريا، ويممؾ الوزير  -ج
الذي يتخذه الوزير، لما  ومع ذلؾ قد يكوف الزما لصحة القرار ،األخذ بو او طرحو جانبا

لمضمانات التي كفميا القانوف مف  اغفالو مف اىدار عدـ األخذ بو، اوقد يترتب عمى 
    "مما يعيب القرارو يبطمو.زير ليستعيف براييا ومشورتيا..ايجاد المجنة المذكورة بجانب الو 

                                                                                                                                                                             

مية في المقاـ االوؿ وصدوره في المقاـ الثاني." كما اشارت الى ذلؾ و طبقتو محكمة القضاء )=(... الصفة االلزا
االداري المصرية بقوليا "...اف اغفاؿ عرض الترقيات عمى لجنة شؤوف الموظفيف ولو اف رأييا استشاري و غير ممـز 

ؾ اىدار الضمانات التي اريد تحقيقيا... لموزير اال اف ذلؾ ال يسوغ بحاؿ عدـ اخذ الراي لما يترتب عمى اغفاؿ ذل
ومف ثـ يكوف القرار المطعوف فيو قد انطوى عمى مخالفة قانونية تعيبو بعيب جوىري، و يتعيف لذلؾ الغاؤه..." انظر 

 .2353ص 199، مبدا رقـ 2، الجزء 15ؽ مجموعة احكاـ الخمسة 5لسنة  607حكـ المحكمة في القضية رقـ 
 وما بعدىا. 271مي، القضاء االداري ، دعوى االلغاء، مرجع سابؽ ص د. محمد الصغير بع    
       بقولو:" اف المجمس  1984مايو 26ومف تطبيقاتو ما قضى بو المجمس االعمى الجزائري في قرارلو بتاريخ     
 الية المصرح بالمنفعة الشعبي الوالئي مطالب بإبداء رأيو قبؿ التصريح بالمنفعة العمومية، ومف ثـ فاف قراروالي الو    
   العمومية الذي لـ يشر فيو الى ما يفيد طمب او صدور ىذا الراي يكوف باطبل وال اثر لو."انظرالمجمة القضائية    
 .220ص  1989سنة  4عدد   
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عندما يتعمؽ اخذ الراي بالصياغة، كما ىو الحاؿ بالنسبة لمقرارات التي يقوـ مجمس  -د
     اغتيا قبؿ اصدارىا طبقا لقانوف المجمس الحالي.الدولة المصري بمراجعة صي

 ومف امثمة ذلؾ في القانوف الجزائري عمى سبيؿ المثاؿ: 
بضرورة االلتزاـ ،المتعمؽ بالتعمير 176-91رقـ مف المرسـو التنفيذي 41ماورد بالمادة -ا

 مديةو التقيد برأي المصالح التقنية لمتعمير لدى منح رخصة البناء مف طرؼ رئيس الب
المتضمف القانوف االساسي  03-06مف االمر رقـ  158كذلؾ ما نصت عميو المادة  -ب

العاـ لموظيفة العمومية بقوليا " يمكف نقؿ الموظؼ اجباريا عندما تستدعي ضرورة 
المصمحة ذلؾ ،و يؤخذ رأي المجنة االدارية المتساوية االعضاء، ولو بعد اتخاذ قرار 

 ممزما لمسمطة التي اقرت ىذا النقؿ." النقؿ، ويعتبر رأي المجنة
بقوليا:" تتخذ السمطة...بعد اخذ  03-06مف االمر 165 وايضا ما اوردتو المادة -ج

المجتمعة كمجمس ،المجنة االدارية المتساوية االعضاء المختصة الراي الممـز مف
 تأديبي..." 

ييئة االستشارية عرؼ البعض االقتراح بأنو مبادرة أو حث مف جانب ال االقتراح: -ب
    .لمسمطة المختصة إلصدار قرار في أمر ما يدخؿ في اختصاصيا

االقتراح الذي يتعيف عمى االدارة االستشارية ابداؤه قبؿ صدورالقرار مف السمطة  وىو     
 24االدارية  صاحبة الحؽ في اتخاذ القرار ومف أمثمة ذلؾ في فرنسا  ما قررتو المادة 

مف أف المدير يبحث طمبات اإلسكاف بموجب  1945أكتوبر 11 في الصادر مف االمر
و مف أمثمة ذلؾ في مصر ما تنص عميو المادة     اقتراح مف المرفؽ  البمدي لئلسكاف 

بنظاـ  العامميف المدنييف  بالدولة مف أف:" يعرض   1978لسنة  47مف القانوف رقـ  35
اف بمرتبة ضعيؼ عمى لجنة شؤوف أمر العامؿ الذي يقدـ عنو تقريراف سنوياف متتالي

                                                           
 ة ...اف القانوف وقد اشترط اف يقـو مجمس الدولة بصياغ"وذلؾ ما اكدتو محكمة القضاء االداري في مصر بقوليا    
   الموائح الوزارية ومراجعيا، يكوف بذلؾ قد وضع شرطا شكميا لصحة ىذه الموائح، واف عدـ استيفاء البلئحة ليذا    
 الشرط يوجب البطبلف ولـ يضع القانوف ىذا الشرط عبثا، بؿ اراد بو اف يجنب الموائح االدارية مواطف الخطأ، وقد    
   أبريؿ 18. انظرحكـ المحكمة الصادرفي "ي شأف القرار المطعوف فيو بذاتوتحققت الحكمة التي توخاىا القانوف ف   

 .579مجوعة السنة الرابعة ص         
 تعريف الفقيو )ادوارد الفريار(:    
  -laferrière (E) traité de la juridiction, administrative et des recours contentieux 1896,11p529     

  . 36ص 1لدى مؤلؼ د. الديداموني مصطفي احمد، اإلجراءات واإلشكاؿ مرجع سابؽ اليامش رقـ موشرا اليو:   
 .38د.الديداموني مصطفي احمد، اإلجراءات واإلشكاؿ في القرار اإلداري، مرجع سابؽ ص    
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العامميف ... اما اذا تبيف لمجنة أنو غير صالح لمعمؿ في أية وظيفة  مف نفس درجة 
 .." طريقو، اقترحت  فصمو مف الخدمة .وظيفتو ب
بقوليا:"  03-06مف االمر  86ومف أمثمة ذلؾ في الجزائر ما  نصت عميو المادة      

بؿ السمطة  السممية المؤىمة، ويتوقؼ ذلؾ عمى التسجيؿ يتـ اقتراح ترسيـ المتربص مف ق
 في قائمة تأىؿ تقدـ لمجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة ."

لصحتيا ، يشترط في بعض القرارات أف يسبؽ اصدرىا اعداد وتقديـ  التقريرالمسبق:-ج
-91رقـمف القانوف  23تقرير مف طرؼ جية  أخرى ومثؿ ذلؾ: ما نصت عميو المادة 

المعدؿ والمتمـ الذي يحدد القواعد المتعمقة بنزع الممكية  1991 أبريؿ 27المؤرخ في  11
بقابمية التنازؿ عف يحرر القرار االداري الخاص  :"امف أجؿ المنفعة العمومية بقولي

االمبلؾ  والحقوؽ المطموب نزع  ممكيتيا بناء عمى  تقرير التعويض الذي تعده مصالح 
 ؾ الوطنية." ادارة االمبل

المتعمؽ   2012فبراير  21المؤرخ  في 07-12مف القانوف 47وأيضا ما قضت بو المادة 
بالوالية بقوليا: " يتـ حؿ المجمس الشعبي الوالئي وتجديده بموجب مرسـو رئاسي بناء 

 عمى تقرير الوزير المكمؼ  بالداخمية."
الدفاع  ىو مف المبادئ  اف عدـ االخبلؿ بحؽاالجراء المضاد "حقوق الدفاع":  -د

القانونية العامة التي توجد بغير نص ومع ذلؾ فيناؾ نصوص خاصة تحرص عمى 
مف الدستور الجزائري الحالي التي تقوؿ :"الحؽ في  151تأكيد ىذا الحؽ كنص المادة 

 الدفاع معترؼ بو، الحؽ في الدفاع مضموف في القضايا الجزائية."
الجزاء يجب  ىذا أيا كاف « Sanction »لصادرة بتوقيع جزاء اف كؿ القرارات االدارية ا   

أما عف الجزاء الذي يتيح لمفرد التمتع بضمانات حؽ الدفاع فيوجد  ،أال تخؿ بحؽ الدفاع
فيما يتعمؽ بالموظفيف العموميف واف كاف ليس      في شتى المياديف ونطاقو المفضؿ

الذي  1905أبريؿ  22في قانوف    ىذا االجراء ماثبل قاصرا عمييـ ففي فرنسا يظير
فرض عمى السمطة االدارية عدة التزامات ينتج عنيا عدـ استطاعتيا أف تتخذ قرارا لو 
طابع  العقوبة  دوف جعؿ المعني باألمر يتمكف مف تقديـ  وسائؿ دفاعيو "في اطار 

                                                           
 .287مرجع سابؽ ص ،و مجمس الدولة ،القضاء اإلداري ،د مصطفي ابو زيد فيمي    
 را لبعضيوما بعدىا موش 151دروس في المنازعات االدارية مرجع سابؽ ص ،ث مموياآبف شيخ  فياالستاذ: لحس    
                                                                 قرارات مجمس الدولة الفرنسي في ىذا المعنى.   
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قاعدة  مف ىذا القانوف أنشأت لفائدة أعضاء الوظيفة العامة  65اجراء وجاىي" فالمادة
وضع الممؼ التأديبي تحت تصرؼ المعني قبؿ توقيع العقوبة التأديبية. كما أوجبت 

والمتعمؽ بحقوؽ والتزامات  1983يوليو 13المؤرخ في 634-83مف القانوف 19المادة
مب االطبلع عمى ممفيـ  عمى االدارة اعبلـ ىؤالء بحقيـ في ط(ييفالفرنس)الموظفيف
 التأديبي 

االداري المصري عمى ىذه المبادئ المسمـ  بيا في شأف كفالة حقوؽ  ولـ يخرج القضاء  
وانما ىو قد أكدىا في معظـ الحاالت تأكيدا ال يكتنفو أي شؾ  فقد ذىبت     الدفاع،

لركف السبب لعدـ   ايعد فاقد الجزاءمحكمة القضاء االداري في أحد أحكاميا  بقوليا :"أف 
منسوب اليو وتمكينو مف الدفاع عف نفسو،  تحقيؽ دفاع الموظؼ بمواجيتو بما ىو

واتاحة الفرصة لو إلجراء المعاينة التي تمت في غيابو ، وبني عمى أساسيا الجزاء، واال 
لكاف الجزاء منتزعا مف مقدمات ال تنتجو، وال عبرة بالتحقيؽ البلحؽ الف وكيؿ الوزارة قد 

وقد زادت المحكمة االدارية     ؽ، أبدى رأيو قبؿ معرفة النتيجة التي انتيى الييا التحقي
العميا المصرية معنى حؽ الدفاع ايضاحا، كما عددت عناصره، و ذلؾ في ثنايا اسباب 
احكاميا المتعمقة بالتحقيؽ الذي يجري مع الموظؼ فقالت :" اف ما تضمنتو البلئحة 

لتأديبية مف احكاـ التنفيذية لقانوف التوظؼ والبلئحة الداخمية  لمنيابة االدارية و المحاكـ ا
ترمي الى تمكيف الموظؼ مف الوقوؼ عمى عناصر التحقيؽ معو وادلة االتياـ الذي 

 .   يرفرؼ عميو حتى يأخذ لؤلمر عدتو و يتأىب لمدفاع عف نفسو ودرء ما ىوموجو اليو"
 -السابؽ اإلشارة الييا في ىذا الشأف -أما في الجزائر فقد طبقت ىذه المبادئ  

خاصة في مجاؿ التأديب و مجاؿ الضبط اإلداري وكؿ ما مف     جراء ويظير ىذا اإل
شأنو أف يشكؿ خطرا عمى الحقوؽ و الحريات العامة ومف أمثمة ذلؾ ما نصت عميو 

بقوليا :" يحؽ لمموظؼ الذي تعرض إلجراء تأديبي أف  03-06مف األمر  167المادة 
فو التأديبي في اجؿ خمسة عشر باألخطاء المنسوبة إليو واف يطمع عمى كامؿ مميبمغ 

                                                           
 مجمة العمـو االدارية، العدد االوؿ، .العامةضوابط التأديب في نطاؽ الوظيفة  ،مقاؿ لو بعنواف، د. محمد عصفور    

 .59ص 1963سنة     
 .77ص  3قاعدة رقـ  3ج  1955ديسمبر 07ؽ بتاريخ  7سنة  946حكـ محكمة القضاء اإلداري القضية رقـ     
 مشيرا لحكـ  59د. محمد عصفور، مقاؿ لو بعنواف ، ضوابط التأديب في نطاؽ الوظيفة العامة. مرجع سابؽ ص    
 والحكـ لـ ينشر بعد. 1962يونيو  02قضائية بجمسة  6سنة  44المحكمة اإلدارية العميا في القضية رقـ    
 .274مرجع سابؽ ص 2012د. محمد الصغير بعمى، القضاء االداري، ) دعوى االلغاء( طبعة سنة     
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منو عمى ما يأتي:  169كما نصت المادة  تداء مف تحريؾ الدعوى التأديبية.يوما اب( 15)
" يمكف لمموظؼ تقديـ مبلحظات كتابية أو شفوية أو أف يستحضر شيودا و يحؽ لو أف 

 يستعيف بمدافع مخوؿ أو موظؼ يختاره بنفسو".
بقولو  2004ابريؿ  20بتاريخ     لجزائري في قرارلو وفي ىذا الشأف قضى مجمس الدولة ا

إف استدعاء الموظؼ المحاؿ عمى لجنة التأديب يعتبر إجراء جوىريا يدخؿ ضمف ..."
حقوؽ الدفاع ،وكاف عمى اإلدارة المستخدمة أف تتأكد مف ذلؾ قبؿ اتخاذ العقوبة 

 التأديبية في احؽ المعني."
وتشمؿ :  المظير الخارجي لمقرار اإلداري()شكلاألوضاع التي يأخذىا عيب ال -ثانيا

ىذه الحاالت كافة العيوب الجوىرية المؤثرة عمى شكؿ القرار أو مظيره الخارجي باعتبار 
األصؿ أف     مظير القرار أو طريقة عرضو إحدى وسائؿ التعبير عف إرادة اإلدارة

يغة معينة أو بشكؿ اإلدارة غير مقيدة في اإلفصاح عف ارادتيا بإفراغ قرارىا في ص
معيف، فالسمطة اإلدارية تتمتع بحرية تقدير إفراغ القرار في الشكؿ الذي تراه مناسبا، ما 
لـ يحتـ القانوف إتباع شكؿ خاص بالنسبة لقرار معيف، ولذلؾ فقد يكوف القرار اإلداري 

 .   مكتوبا وقد يكوف شفويا، صريحا أو ضمنيا، كما قد يكوف مسببا أو غير مسبب
لكف، اذا كاف ىذا ىو األصؿ العاـ، فاف ذلؾ ال يمنع المشرع مف اقتضاء أشكاؿ معينة  

في القرار اإلداري ويرتب عمى لمقرار اإلداري، ومف أىـ األشكاؿ التي يستمزميا القانوف 
 :بة القرار بعيب الشكؿ في ما يميمخالفتيا أو اإلخبلؿ بيا إصا

القرار أنيا ليست ركنا وال شرطا لصحة  -   لمكتابةبالنسبة  –األصؿ  التوقيع: الكتابة و -
ومع ذلؾ، اذا اشترط القانوف أف يتخذ القرار الشكؿ الكتابي، فيجب عمى     اإلداري

                                                           
 وما بعدىا. 143ص 2004لسنة  5مجمة مجمس الدولة العدد    9898قراره رقـ     
 .261مرجع سابؽ ص سامي جماؿ الديف، الدعاوى االدارية و اإلجراءات اماـ القضاء االداري     
 .518د. ابرىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء االداري )والية القضاء االداري( مرجع سابؽ ص     
 .608د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     

-Auby (J.M) et Drago (R) traite de contentieux administratif,op.cit,p290 et,s. 
-Debbasch (Ch), contentieux administratif,op.cit,p    .   .                     

 بقوليا "...انو ال  1996مايو  05وفي ىذا المعنى قضت الغرفة اإلدارية لدي المحكمة العميا في قرار ليا بتاريخ     
 ترط وجود قرار إداري مكتوب حتى تكوف الجية القضائية في اوؿ درجة مختصة واف كؿ قرار او تصرؼ معيب يش  
 مف قانوف  7صادرعف ىيئة إدارية يمكنو اف يكوف محؿ دعوى أماـ القضاء اإلداري وىذا تطبيقا لمقتضيات المادة   
 147ص 1996سنة  2المجمة القضائية العدد  فريؽ ؽ.ـ ضد" ـ، ش،د" قضية 137561ا.ـ ..." انظر القراررقـ   
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اإلدارة أف تحتـر إرادة المشرع، وقد ال يصرح المشرع بشرط الكتابة، إال أف ذلؾ قد 
)تبميغيو( فاف ذلؾ يعني     إعبلنويستفاد ضمنًا حيف يمـز القانوف اإلدارة بنشر القرار او 

 أف يكوف القرار مكتوبا.
عدـ لكما أف عدـ التوقيع عمى القرار المكتوب ينفي عنو صفة القرار اإلداري  
ة في مثؿ ىذا التصرؼ، وذلؾ بعدـ نسبتو إلى مصدره، دار اكتماؿ ركف اإل توافر أو

المكتوب، ويؤدي غياب توقيع فالتوقيع يعد عنصرًا أساسيًا في القرار الذي يأخذ الشكؿ 
المختص بتوقيعو إلى إصابة القرار بعيب الشكؿ خاصة اذا كانت نصوص القانوف 

إال أف إغفاؿ ذكر تاريخ القرار عندما يتطمب القانوف شرط الكتابة ال  ،    تقتضي ذلؾ
مف الدستور  19ما تنص عميو المادة     وبشأف التوقيع    يؤدي إلى إبطالو شكبل

مف ضرورة توقيع الوزير األوؿ و الوزراء المسؤوليف عمى  1958ي الصادر سنة الفرنس
مف نفس الدستور أف أعماؿ  22بعض أعماؿ  رئيس الجميورية، وما تنص عميو المادة 

 .    الوزير األوؿ يوقعيا عند االقتضاء الوزراء المكمفوف بتنفيذىا
 25المؤرخ في  63-76لمرسـو مف ا 7المادة  نصت عميوومف ذلؾ في الجزائر ما     

كؿ وثيقة  :"والمتعمؽ بتأسيس السجؿ العقاري بقوليا    المعدؿ و المتمـ 1976مارس 
يسمميا المحافظوف أو رؤساء مكاتب المحافظة، يجب بأف تكوف مكسوة إلى جانب 

 توقيعيـ بالختـ الرسمي لمصمحتيـ." 

                                                           
 .201د. سعاد الشرقاوي، المنازعات االدارية، مرجع سابؽ ص    
 .   د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات االدارية )الجزء الثاني( مرجع سابؽ ص     

-Auby (J.M) et Drago (R) traité de contentieux administratif,op,cit,pp.29 .        
 محمود عاطؼ البنا،الوسيط في القضاء االداري .د. 261د.سامي جماؿ الديف، الدعاوى االدارية مرجع سابؽ ص    
                                                                     وما بعدىا. 379مرجع سابؽ ص   
    23المعدؿ والمحيف الى غاية التعديؿ الدستوري في 1958مف الدستور الفرنسي الحالي لسنة  19تنص المادة    
      1الفقرة8عمى ما يمى:" توقع اعماؿ رئيس الجميورية فيما عدا تمؾ المنصوص عمييا في المواد  2008يوليو   
  و . "توقيعا مقاببل مف الوزيراالوؿ، وعند االقتضاء، مف الوزراء المسؤوليف 61و56و54و 18و 16و 12و 11و   
 مف نفس الدستورعمى ما يمى:" توقع اعماؿ الوزير االوؿ، عند االقتضاء، توقيعا مقاببل مف  22تنص ايضا المادة   
 الوزراء المكمفيف بتنفيذىا."   
 . 380د. محمود عاطؼ البنا، الوسيط في القضاء االداري مرجع سابؽ ص    
 .1993مايو  23بتاريخ 34الصادر في)ج، ر(عدد1993مايو 19المؤرخ في  123-93المعدؿ والمتمـ بالمرسـو    
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تنص عمى انو:" كؿ  مف نفس المرسـو اذ  64و أيضا ما تشير إليو المادة  
جدوؿ أو مستخرج أو صورة أصمية أو نسخة مودعة في محافظة عقارية قصد تنفيذ 
إجراء، يجب أف يحمؿ تأشيرة موقعة مف قبؿ محرر العقد أو مف قبؿ سمطة إدارية تشيد 

 بيوية األطراؼ."
بقوليا: و مف جانبيا ذىبت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا بالجزائر إلى ىذا االتجاه  

"...حيث أف الطاعنة قدمت نسخة مف القرار المذكور لكنيا غير مستوفاة لمشروط 
ا كانت خالية مف ختـ اإلدارة التي أصدرت اذاإلجرائية المطموبة في القرارات اإلدارية 

القرار المذكور وخالية مف إمضاء مصدرىا و الصفحة التابعة لمنسخة المقدمة غير 
ر عمى المحكمة مناقشة قرار اداري مبتور وال يحمؿ خاتـ اإلدارة موجودة...حيث انو يتعذ

توجب عمى الطاعف إرفاؽ نسخة  241التي أصدرتو وال اإلمضاء و حيث أف المادة 
    رسمية مف القرار المطعوف فيو..."

االصؿ أف االدارة غير ممزمة  بتسبيب قرارتيا، ولكف  ىذه  القاعدة   التسبيب:- 
يقضي بغير ذلؾ، ففي ىذه الحالة يجب     نص  قانوني  أو الئحي تنحصر اذا تدخؿ 

                                                           
 .79ص  1991لسنة  45نشرة القضاة العدد  64687رقـ  1990يوليو  14أنظر قرارىا بتاريخ     
، 1972لسنة  47مف قانوف مجمس  الدولة  رقـ  24ما أوضحتو المادة  في مصر: -ا: مف أمثمة تمؾ النصوص    

الخاص بنظاـ  1979لسنة  43مف القانوف رقـ 45رفض التظمـ، وكذلؾ المادة مف ضرورة تسبيب القرارالصحيح  ب
الحكـ المحمي،التي أوجبت تسبيب قرارحؿ المجمس الشعبي لممحافظة أوغيرىا مف وحدات الحكـ المحمي،كما أف 

وأف اليدؼ مف المستقر في حالة عدـ شموؿ القرار عمى االسباب التي استند عمييا يفترض فيو أنو  صدروفقا لمقانوف 
اصداره تحقيؽ المصمحة العامة،وىذه القرينة ىي التي  تصاحب كؿ قرار لـ تذكر أسبابو، وتضؿ قائمة الى أف يثبت 
المدعى أف االسباب التي بني عمييا القرارالمطعوف فيو ىي اسباب غير مشروعة وال تمت بصمو لممصمحة 

، د. مصطفى أبوزيد 250ي القضاء االداري،مرجع سابؽ صد.سميماف محمد الطماوي،الوجيزف لممزيد راجعالعامة.
.د. طارؽ فتح اهلل خضر،القضاء االداري مرجع سابؽ 294فيمي، القضاء االداري ومجمس الدولة،مرجع سابؽ ص

مف االمر  165ومف امثمة ىذه النصوص القرارات المتضمنة  العقوبات التأديبية  المادة  في الجزائر: -ب  311ص 
القرارات المتضمنة  رفض ترخيص ومف ذلؾ  رفض   -ضمف  القانوف االساسي لموظيفة العمومية المت 06،03

الذي يحدد كيفيات تحضير شيادة  176-91رقـ التنفيذي رخصة التجزئة المرسـو رخصة البناء، أو رخصة اليدـ، او
القرارات المتضمنة  توقيؼ -اليدـالمطابقة ورخصة  وشيادة وشيادة التقسيـ  ورخصة البناء التعمير ورخصة التجزئة

المتعمؽ  بالوالية كما جاء القانوف  07-12مف القانوف رقـ  45مف اعضاء المجمس الشعبي  الوالئي المادة  المنتخب
عمى تأكيد ىذا 11والمتعمؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتو، في مادتو  2006فبراير 20المؤرخ في  01-06رقـ 

يتعيف عمى المؤسسات واالدارات العمومية اف  الشفافية عمى كيفية تسيير الشؤوف العمومية،المعنى بقوليا:" إلضفاء 
       " وبتبيف طرؽ الطعف  المعموؿ بيا. :... بتسبيب قرارتيا عندما  تصدر في غير صالح  المواطف تمتـز اساسا
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عمى االدارة تسبيب  قرارىا  وأف  ال يكوف شكميا بحتا ، وانما  يجب  أف يكوف جديا  و 
كافيا،  فاذا ما بني القرار عمى أسباب  عامة  أو غامضة  فانو يعد قرارًا  خاليا مف 

 االسباب.  
في فرنسا و مصر عمى أف االدارة  مالـ  يوجد  نص صريح   فمقد استقر القضاء االداري

يمز ميا  بتسبيب  قرارتيا  االدارية  فإنيا ال تكوف ممزمة  بالتسبيب اال أف ذلؾ ال 
 رادت  ذلؾ  طواعية  أو اختيارًا.يمنعيا أف تسبب  قراراتيا  اذا  أ

أنو في غياب  كؿ  عمى :"وفي ىذا السياؽ قضى مجمس الدولة الفرنسي في أحد أحكامو 
   ."أسباب قرارىا  فإنيا ال تكوف ممزمة بتسبيب  قرارىا قيد يمـز االدارة باإلفصاح عف

    
ومف جانبيا  أو ضحت المحكمة  االدارية  العميا في مصر ىذا المعنى بقوليا: " أف 

كر أسباب لقرارىا إف لـ يمزميا القانوف بذكر ىذه ذالجية االدارية ليست ممزمة  ب
السباب، و في ىذه الحالة  تحمؿ قرارتيا عمى القرينة  العامة التي تقضي بافتراض ا

    وجود أسباب صحيحة ليذه  القرارات  وعمى مف يدعى العكس  اثبات ذلؾ ...." 
ويمثؿ تسبيب القرارات االدارية  أحد  مظاىرالشكؿ  التي  تظير فييا القرارات االدارية،  

عد أحد  أركاف  القرار االداري في أف التسبيب يرتبط  بشكؿ ويختمؼ عف السبب الذي  ي
بينما  يؤدي رفض      القرار، و يؤدي تخمفو الى امكانية  الغاء القرار لعيب في الشكؿ،

االفصاح عف السبب الى الغاء القرار االداري النعداـ سببو  ويمثؿ تسبيب القرارات 
ىذه   ونتيجة    االفراد والقضاء االدارية  ضمانة  في غاية  االىمية  لكؿ مف

                                                           
 مجمس الدولة الفرنسي: .موشيرا  لقرار132االجراءات واالشكاؿ مرجع سابؽ ص-د. الديداموني مصطفى احمد    

-C.E23mai1969Jammes et fédération des associations viticoles de France R.D.P1969  p266    
 مبادئ القانونية التي قررتيا المحكمة ؽ، مجموعة ال 7لسنة  1586في قضية رقـ  1965مايو  22حكـ بتاريخ     
 .1421ص 128،القاعدة رقـ 10االدارية، س   
   بقولو:"... حيث اف  2002فبراير 11و مف قرارات مجمس الدولة الجزائري في ىذا الشأف قراره الصادر بتاريخ     
 يجب اف يكوف مسببا... وحيث القرار او المقرر فيو جاء غير مسبب في حيف اف كؿ قرار اداري كاف اـ قضائي    
 المطعوف فيو اال اف كاف عمييـ مراعاة الجانب الجوىري أف قضاة الدرجة االولى قد أصابوا لما قضوا  بإلغاء القرار  

 مجمة مجمس الدولة العدد .5951فيو و ىو عدـ تسبيبو وعميو فانو يتعيف تأييد القرار المستأنؼ..." انظر القراررقـ    
 و ما بعدىا. 147ص 2002سنة      

 د. عبد الفتاح حسف، التسبيب كشرط شكمي في القرار االداري، تعميؽ عمى حكـ المحكمة االدارية  انظر في ذلك:    
 . 181ص 1966العدد الثاني، صادرسنة، منشور في مجمة العمـو االدارية 1963مارس  30العميا الصادر في    

 .264الدارية و االجراءات أماـ القضاء االداري مرجع سابؽ ص د. سامي جماؿ الديف، الدعاوى ا    
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االعتبارات طرأ تحوؿ أساسي  عمى مسألة تسبيب القرارات االدارية  في فرنسا  بصدور 
حيث أنشأ التزاما عاما  بتسبيب كافة  1979يوليو  11المؤرخ في  587-79القانوف رقـ 

أف يكوف التسبيب القرارات  الفردية  التي ال تكوف  في صالح االفراد، وقد اشترط القانوف 
مكتوبا وكافيا  عدا الحاالت الخاصة  التي  تنطوي عمى القرارات  الضمنية،  والقرارات  

    التي تصدر في ظروؼ االستعجاؿ القصوى.
 المطمب الثانـــي

 الحاالت التي ال يؤدي فييا عيــب الشــكل الى الغاء القرار
ر االداري، قصد بيا، اصدار اف الشكميات التي قد يتطمبيا المشرع ، في القرا

بغية حماية حقوؽ االفراد وحرياتيـ مف عسؼ االدارة مف جية،  قرارات سميمة متأنية،
 وتحقيؽ حسف سير المرافؽ العامة مف جية اخرى.

 -او استمزمت المبادئ القانونية العامة-لذلؾ، فاألصؿ انو متى تطمب المشرع         
جب احتراـ ىذا الشكؿ عند اصدار القرار، و اال كاف شكبل معينا في القرار االداري، و 

 القرار مشوبا بعيب الشكؿ.
فاف  -بطبلف القرار االداري لمخالفتو الشكؿ -وعمى الرغـ مف وضوح ىذه القاعدة 

لـ يسمـ بيذه القاعدة عمى اطبلقيا، رغبة منو في حماية     القضاء االداري المقارف
صة اذا كانت مصمحة االفراد، ال تمس بسبب عدـ االدارة مف "طوفاف الشكميات"، خا

 مراعاة الشكميات.
القضاء االداري، في ىذا الصدد، الى التمييز بيف "األشكاؿ الجوىرية "و لذلؾ لجأ      

"االشكاؿ غير الجوىرية" ورتب عمى ىذه التفرقة، اف مخالفة الشكميات الجوىرية تعيب 
و والغائو، اما  الشكميات غير الجوىرية، فبل القرار االداري، وتؤدي الى عدـ مشروعيت

    تعيب القرار، وال تؤدي الى الغائو. 

                                                           
                       :Debbasch (Ch),Contentieux administratif,op.cit,p.781-  انظر في ىذا المعنى    
 د. محمود عاطؼ البنا، .276دعوى االلغاء( مرجع سابؽ ص (محمد الصغير بعمى، القضاء االداري،.د وايضا:   
 . 382الوسيط في القضاء االداري مرجع سابؽ ص   
 : د. نبيمة عبد الحميـ كامؿ ود. يسرى محمد العصار، القضاء االداري و القضاء الدستوري راجع بيذا الخصوص    
 .257ص  2002"دعوى االلغاء" دار النيضة العربية طبعة سنة    
    Berlia(G)Levice de forme et le contrôle dela légalité des actes administratifs,R.D.P1941p370  
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رار االداري، قد الق وبناء عمى ذلؾ فاف االشكاؿ و االجراءات التي تؤثر عمى مشروعية
تكوف اشكااًل ثانويو وغير جوىرية مف ناحية، وقد تكوف اشكاال مقررة لمصمحة االدارة 

 ثير عمى مصالح االفراد مف ناحية اخرى.وحدىا وليس ليا تأ
لـ يستقر الفقو و القضاء عمى تحديد معيارا منضبطا، : االشكال غير الجوىرية -اوال

ودقيقا يتحدد مف خبللو الشكؿ واالجراء الجوىري او المؤثر او الممـز لئلدارة، و بالتالي 
 .   القرار االداري، لعيب في الشكؿ يترتب عمى مخالفتو او االخبلؿ بو بطبلف

وأخد الفقو و القضاء ينفي أىمية بعض االجراءات و االشكاؿ، بؿ وقمؿ مف تمؾ 
االىمية استنادًا الى عدـ تأثيرىا الموضوعي في سبلمة القرار الصادر، فكمما ثبت انيا 

يوجب  لـ تؤثر في القرار مف حيث الموضوع و لـ تنتقص مف ضمانات االفراد، بؿ ولـ
 القانوف مراعاتيا و احتراميا كانت غير جوىرية.

ومف امثمة تطبيقات ىذا االتجاه في قضاء مجمس الدولة المصري ما قررتو 
القرار  ومف حيث اف قواعد الشكؿ في اصدار "...المحكمة االدارية العميا بقوليا:

تحت جزاء يا االداري، ليست كأصؿ عاـ ىدفا في ذاتيا او طقوسا ال مندوحة مف اتباع
البطبلف الحتمي، وانما ىي اجراءات  سداىا المصمحة العامة و مصمحة األفراد عمى 

بيف الشكميات الجوىرية التي تناؿ مف تمؾ المصمحة و يقدح اغفاليا  السواء، يفرؽ فييا
رار االداري القفي سبلمة القرار وصحتو وغيرىا مف الشكميات الثانوية. وعميو ال يبطؿ 

اغفاؿ االجراء او كاف االجراء  ىاال اذا نص القانوف عمى البطبلف لد لعيب شكمي
جوىريا في ذاتو يترتب عمى اغفالو تفويت المصمحة التي عنى القانوف بتأمينيا، ومف ثـ 

خر آبطبلف القرار بحسب مقصود الشارع منو. اما اذا كاف االغفاؿ متداركًا مف سبيؿ 
بلمتو موضوعيا و ضمانات ذوي الشأف و دوف مساس بمضموف القرار االداري و س

اعتبارات المصمحة العامة الكامنة فاف  االجراء الذي جرى اغفالو ال يستوي اجراء 
    جوىريا يستتبع بطبلنا"

ومف امثمة تطبيقات مجمس الدولة الفرنسي في ىذا الشأف، والتي اعتبر فييا ىذا   
ثرعمى مضموف القرار، و بالتالي ؤ ت المجمس اف الشكمية لـ تبمغ حدا مف الجسامة بحيث
 اف الى حيث ذىب  1963مايو  08فيي غير جوىرية. ما جاء في قراره الصادر بتاريخ 

                                                           
 وما بعدىا.  195د. الديداموني مصطفى احمد، االجراءات واالشكاؿ في القرار االداري مرجع سابؽ ص    
 .111ص  24ؽ المجموعة السنة  18لسنة  571قضية  1979مايو  12حكـ المحكمة االدارية العميا بتاريخ      



 

-     - 
 

بعد اف ابدوا اعتراضاتيـ خبلؿ التحقيؽ عمى اعتبار  « Sauvy  »اغفاؿ شكوى ورثة 
و تقديـ ذات منفعة عامة،   « Canet – Plage  » االرض الممموكة ليـ و الكائنة  بناحية

مذكرة في ىذا الشأف  قبؿ اصدار المحافظ قراره، ليس مف  شأف ىذا االغفاؿ اف يؤثر 
     عمى شرعية القرار المطعوف فيو.

االصؿ اف قواعد الشكؿ واالجراءات قررت  :االشكال المقررة لمصمحة االدارة -ثانيا 
، ولكف يبدو اف مجمس لحماية المصمحة العامة، اي لمصمحة االفراد واالدارة عمى السواء

لـ يسمح لؤلفراد بأف  -انطبلقا مف ضرورة استقرار المعامبلت االدارية -الدولة الفرنسي
يستندوا لمقواعد الشكمية المقررة لمصمحة االدارة وحدىا في سبيؿ الغاء القرارات االدارية، 

فراد وقد اتضح ذلؾ مف رفض مجمس الدولة الفرنسي الغاء القرارالخاص بتطوع أحد أ
القوات المسمحة لعدـ إجراء الكشؼ الطبي عميو قبؿ تطوعو، وقد اعتبرمجمس الدولة أف 

وبالتالي يكوف لوزير الحربية وحده حؽ التمسؾ ،ىذه الشكمية إنما قررت لمصمحة الجيش
    بيا.

ويجرى قضاء مجمس الدولة المصري عمى نفس االتجاه، ففي احد االحكاـ تقوؿ  
العميا  "اف البطبلف و الحالة ىذه  يكوف قد شرع لمصمحة االدارة المحكمة االدارية  

وفي     وحدىا تمكينا ليا مف متابعة تصرفات العامميف فييا مما يحقؽ  الصالح العاـ"
حكـ سابؽ قضت في ىذا الشأف بقوليا انو :" مف المقرر فقيا وقضاء اف االصؿ في 

،     قدرىا المشرع فيي تمس الصالح " الشكميات و االجراءات انيا مقررة لمصمحة عامة
 ىذا االتجاه مف القضاء االداري نظرا لعدة اسباب اىميا:    وينتقد فقياء القانوف العاـ

                                                           
                                                                                                                        C.E 08 mai 1963. Consorts Sauvy .Rec. page 275-                         ي    سوفقضية فريق     
     129ي المنازعات االدارية مرجع سابؽ صف ث ممويا، دروسآف بف الشيخ يلحس.أمؤشرا ليذا الحكـ في مؤلؼ  
    362ألعماؿ االدارة مرجع سابؽ ص تو: د. سميماف محمد الطماوى، القضاء االداري ورقابانظر في ىذا الشأن   
 .  « Faure »ةفي قضي 168ص 1919فبراير 21وما بعدىا موشرا لقرار مجمس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ    
                           وما بعدىا. 611القضاء االداري، مرجع سابؽ ص ،ني عبد اهلل عبد الغني بسيو   
  15سقررتيا المحكمة  تيال مجموعة المبادئ ؽ 11لسنة  1200في القضية رقـ  1970مايو 30بجمسة ياحكم    
                                                                    .371ص 58القاعدة رقـ    
 368ص 11سؽ المجموعة  8لسنة  13874في القضية رقـ  1957يوليو 01بجمسة  ياحكم    
 وما  363: د. سميماف محمد الطماوى، القضاء االداري و رقابتو ألعماؿ االدارة ، مرجع سابؽ صراجع في ذلك    
 مصطفي ابو زيد فيمي، القضاء .د 612عبد الغني بسيوني عبد اهلل القضاء االداري مرجع سابؽ ص .بعدىا. د   
 .380د. ماجد راغب الحمو  القضاء االداري، مرجع سابؽ ص 283االداري و مجمس الدولة مرجع سابؽ ص    
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التي شرعت مف اجميا قواعد االجراءات  عدـ استقامة ىذا القضاء مع اىمية االفكار -1
 و االشكاؿ.

باف الشكميات قد تقررت الى جانب صعوبة تحديد الحاالت التي يعترؼ فييا  -2
 لمصمحة االدارة وحدىا فاف صالح االدارة فيو ايضا مصمحة لؤلفراد عند تحقيقو.

ال ينسجـ ىذا المسمؾ مف طبيعة دعوى االلغاء ذات الطبيعة الموضوعية التي  -3
 و تتعارض احكاميا عند تمييز مصالح اطراؼ النزاع فييا.،تخاصـ القراراالداري ذاتو

بيف الشكؿ واالجراء الجوىري، والشكؿ واالجراء     والفقز احكاـ القضاء ميومف استقراء 
غير الجوىري،  فنكوف أماـ اجراءات واشكاؿ جوىرية اذا اعطاىا القانوف ىذا الوصؼ 

الشكؿ واالجراء  -ىنا–او اذا رتب البطبلف عمى مخالفتيا، اما اذا سكت القانوف فيعد 
اف يغير القرار االداري الذي اتخذ، أي اف يكوف لو اثر جوىريا اذا كاف مف شأنو لو اتبع 

حاسـ عمى مسمؾ االدارة وىي تحدد مضموف القرار ، فاذا لـ يكف لمشكؿ او االجراء ىذا 
 التأثير عد ثانويا ىذا مف ناحية.

ومف ناحية اخري يترتب عمى ىذا التميز اف قبوؿ صاحب الشأف بالنسبة لمشكؿ  
الى امكانية تصحيح عيب الشكؿ او االجراء وال تأثير عمى و االجراء الثانوي يؤدي 

قبوؿ صاحب الشأف في حالة اصابة القرار بعيب جوىري او موضوعي، حيث ال يؤدي 
    قبولو الى امكانية اصبلح العيب او تغطيتو.

 
 

                                                           
 .278ص  2012القضاء االداري )دعوى االلغاء( طبعة سنة ، د. محمد الصغير بعمي : انظر في ذلك     

يميز بيف الشكميات الجوىرية المبطمة لمقرار وبيف الشكميات الثانوية التي  اختمؼ الفقو في تحديد المعيار الذي     
يمكف تصحيحيا: فذىب جانب مف الفقو الى اف المعيار يكمف في المصدر، ومف ثـ فالشكؿ الذي يستند الى الئحة 

ده عمى اساس موضوعي  يكوف ثانويا وال يرتب عمى مخالفتو البطبلف، غير اف ىذا المعيار وجو اليو النقد لعدـ استنا
فاتجو جانب اخر مف الفقو صوب معيار اليدؼ الذي ابتغاه المشرع مف تقرير االشكاؿ و االجراءات واعتبر الشكميات 
الجوىرية ىي المقررة لصالح االفراد، اما الشكميات الثانوية فيي المقررة لصالح االدارة، وبمعنى اخر اذا كاف الشكؿ 

تبر جوىريا، واف لـ يكف مؤثرا في القرار يعتبر ثانويا، وانتقد ىذا  المعيار ايضا في انو يقصر يؤثر عمى القرار فانو يع
فائدة الشكؿ الجوىري عمى تحقيؽ مصمحة االفراد فقط، و أيا كاف الرأي حوؿ سبلمة المعايير فاف مجمس الدولة 

، وذلؾ بأسموب ال يسمح فيو لسيء النية المصري أخذ نيجا منطقيا وفؽ مف خبللو بيف صالح االفراد وصالح االدارة
 ،الديداموني مصطفي احمد.د :انظر لمتفصيل اكثر. اف يستفيد مف مخالفة االدارة لشكمية بسيطة ال تمحؽ بو ضررا ما

 502القضاء االداري المبناني مرجع سابؽ ص ،وما بعدىا د. محسف خميؿ 195اإلجراءات واألشكاؿ مرجع سابؽ ص
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 المبحث الثالث
 عيب مخالفة القانون )المحل(

 ،ر أوركف  المحؿ في القرار االداريىو العيب الذي يمحؽ بعنص    عيب مخالفة القانوف
اذ  يشترط لصحة  او مشروعية القرار، اف     لمخالفتو القواعد القانونية  الموضوعية 

يكوف محمو، اي مضموف االثر القانوني الذي احدثو القرار حاال ومباشرًا  بمجرد صدوره 
 وترتب عميو. 

مجرد مخالفة النصوص التشريعية  أف مفيـو مخالفة القانوف ال يقتصرعمى    ويرى الفقو
سواء    ،فيشمؿ  كافة  القواعد القانونية     وانما لو مدلوؿ أوسع، الصادرة عف البرلماف

كانت مكتوبة او غير مكتوبة،  ىذا مف جية ومف  جية  اخرى ال يؤخذ اصطبلح عيب 
التي  تمحؽ حتى ال يشمؿ أو يختمط  ببقية العيوب االخرى، ،مخالفة القانوف عمى إطبلقو

االداري كعيب االختصاص، وعيب الشكؿ واالجراء، وعيب االنحراؼ بالسمطة،  بالقرار
 مخالفة  اصطبلحاستخداـ  عمى    وتفاديا لذلؾ درج جانب مف الفقو ،وعيب السبب

                                                           
. مشيرا لتوضيح االستاذ 212ث ممويا، دروس في المنازعات االدارية مرجع سابؽ صآف بف شيخ االستاذ: لحسي    

مجمس الدولة عف ىذا العيب  عبرأيف  «Bizet »شابي بقولو: "أف القضاء أوجد عيب مخالفة القانوف في قضية 
وفي الواقع فإف  عيب المحؿالمخالفة المباشرة لمقانوف ويسمي البعض ىذا العيب ب "بعبارة 1867مارس 13بتاريخ 

محتوى او محؿ القرارىو الذي يجد نفسو غير متطابقا مع مبدا الشرعية، و بأكثروضوح مع القواعد اوالنماذج التي 
            .Chapus (R),droit administratif Général,T1, éme éd,monterestien Général,p-تعموىا".

 .536قضاء اإلداري، ) والية القضاء اإلداري( مرجع سابؽ صد. ابراىيـ عبد العزيز شيحا، ال    
 سميماف محمد الطماوي، القضاء .. د672اد العطار القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص ؤ د. ف :انظر في ىذا الشأن    
  محمود عاطؼ البنا، الوسيط في القضاء اإلداري مرجع .د 369ورقابتو ألعماؿ اإلدارة مرجع سابؽ ص،اإلداري   
 وما بعدىا. 393سابؽ ص    
وبجبلء ىذا الموقؼ بقوليا:  1958يوليو 12فقد بينت المحكمة االدارية العميا المصرية في حكـ سابؽ ليا بتاريخ     

ا المصدر نصا دستوريا ذ"... المراد بالقانوف ىنا ىو بمفيـو العاـ، اي كؿ قاعدة مجردة أيا كاف مصدرىا سواء كاف ى
 3لسنة  929السمطة التشريعية المختصة بذلؾ، اـ قرار اداريا تنظيميا..." انظر حكـ المحكمة رقـ او تشريعيا تقرره 

 .169قررتيا المحكمة االدارية العميا السنة الثالثة ص  التيمجموعة المبادئ القانونية  1958يوليو 12بجمسة  ؽ
 Vedel (G)droit administratif,op.cit,p758-                                                         :انظر    

-Rivero(J),droit administratif,op.cit,p    
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ىما "القواعد  فاستبدلوا كممة"القانوف" بكممتيف،المعنى السابؽ بمعنى اضيؽ مف القانوف
      «La violation de règle de droit »ة"عيب مخالفة "القواعد القانوني واصبح،القانونية"

المصري عف ىذا الوجو مف اوجو االلغاء في المادة العاشر مف القرار   وقد عبر المشرع
بقانوف مجمس  الدولة  بقولو: "... او مخالفة القوانيف  او الموائح  او الخطأ في تطبيقيا 

قوانيف مجمس الدولة المتعاقبة عمى  تس العبارة التي درجاو تأويميا ..." وىي نف
 .1972لسنة  47وحتى القانوف الحالي رقـ  1946تسجيميا منذ سنة 

ونحيؿ القارئ لممطمب الثاني مف المبحث االوؿ مف الفصؿ التمييدي ليذه الدراسة 
والتي درست  لمعرفة انواع القواعد التي يترتب عمى مخالفة االدارة ليا بطبلف قراراتيا،

وحتى ال يكوف القرار مخالفا لمقانوف بصفة عامة ،تحت عنواف مصادرالمشروعية وتدرجيا
ونتيجة ذلؾ ينبغي دراسة ىذا  يجب اف يكوف موافقا لكؿ مصادر المشروعية التي تعموه.

القرار االداري و شروطو  في مطمب اوؿ، ثـ نعرض بياف المقصود بمحؿ ب  العيب
 فييا عيب مخالفة القانوف في مطمب ثاني عمى النحو التالي: لمصور التي يتجسد 
 المقصود بمحؿ القرار االداري وشروطو .        المطمب االول:                   
 صور مخالفة القانوف.  المطمب الثاني:                   

 المطمب األول
 المقصود بمحل القرار االداري و شروطو

ؿ بينا أف ىذا العيب  يتصؿ بمحؿ القرار االداري وعمى ىذا االساس قبؿ قمي            
ينبغي عمينا تحديد المقصود بمحؿ القرار االداري  في بادئ االمر، ثـ توضيح شروطو 

 وذلؾ في فرعيف عمى النحو التالي:
 المقصود بمحؿ القرار االداري. الفرع االول:               

 شروط محؿ القرار االداري.: الفرع الثاني                
 الفرع االول

 المقصود بمحل القرار االداري
يقصد بمحؿ القرار االداري موضوع القرار او فحواه المتمثؿ في اآلثار           

القانونية التي  يحدثيا القرار مباشرة، وذلؾ بالتغيير في المراكز القانونية سواء باإلنشاء 
                                                           

     - Auby (J.M) et Drago (R), traité de contentieux administratif, op, cit, p 336.                    
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قد عرفو البعض بأنو: " االثر الذي يحدثو ىذا القرار في و     أو التعديؿ  أو االلغاء
الحالة  القانونية والقائمة، وذلؾ اما انشاء مركز قانوني جديد او تعديؿ مركز قانوني قائـ 

    أو الغائو"
 ومف جانبيا عرفت محكمة القضاء االداري محؿ القرار االداري وميزت بينو وبيف محؿ

فمف االركاف  :"...   بقوليا 1954يناير  06در بتاريخ العمؿ المادي في حكميا  الصا
االساسية لمقرار االداري أف يكوف لو محؿ،  وىو المركز القانوني الذي تتجو ارادة 
مصدر القرار الى احداثو واألثر القانوني الذي يترتب عميو حاال ومباشرة وىذا األثر ىو 

... وبيذا يتميز محؿ العمؿ القانوني عف انشاء حالة قانونية معينة أو تعديميا أو الغاؤىا
 محؿ العمؿ المادي الذي يكوف دائما نتيجة مادية واقعية..."

ويختمؼ ذلؾ االثر بحسب نوع القرار تنظيميًا كاف أـ فرديًا، فالقرار التنظيمي          
نتاج )البلئحي( يترتب عميو انشاء أو تعديؿ أو الغاء في المراكز التنظيمية، وال يستنفذ ا

تمؾ االثار لمجرد تطبيقيو، وانما يظؿ قاببًل لترتيبيا كمما توافرت الشروط  المحددة 
لتطبيقو، بعكس القرار الفردي  الذي يستنفذ محمو أو اثره عند تطبيقو عمى الحالة الفردية  
التي صدر بشأنيا، فيستنفذ اثره بمجرد تطبيقو عمى الحالة الفردية التي استوفت شروط  

و أيا كاف نوع القرار وأثره فاف ذلؾ  االثر ىو أىـ  ما يميز بو  القرار     و عمييا،تطبيقي
االداري عف العمؿ  المادي، الذي  يكوف اثره  دائما نتيجة  مادية وواقعية،  واف االثار 

    التي تتولد عنيا انما  ىي وليدة ارادة  المشرع  وليس ارادة االدارة.
 
 
 
 
 

                                                           
 .620د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل القضاء االداري مرجع سابؽ ص     
 .301د. مصطفي ابو زيد فيمي، القضاء االداري و مجمس الدولة، مرجع سابؽ ص     
 401ص 200المجمد االوؿ والثاني قاعدة رقـ 8ؽ،مجموعة مجمس الدولة،السنة  6س934حكميا في القضية رقـ    
 و ما بعدىا. 450ميماف محمد الطماوي، النظرية العامة لمقرارات االدارية مرجع سابؽ ص د. س    
  .187د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري و رقابتو ألعماؿ اإلدارة  مرجع سابؽ ص  بالتفصيل : انظر    

 47د. محمود حممي مصطفي سرياف القرار االداري مف حيث الزماف  مرجع سابؽ ص     
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 الفرع الثاني
 محل القرار االداريشروط 

 يشترط في محؿ القرار االداري شرطاف أساسياف ىما:
بيذا الشرط أف يكوف محؿ القرار     المقصود أن يكون محل القرار االداري ممكنا:-أوال

مف حيث  الواقع  ممكنا مف الناحية القانونية و الواقعية، فاذا استحاؿ تحقؽ محؿ القرار
ويتحقؽ االنعداـ مف الناحية  الواقعية في  حالة صدور ،اأو القانوف أصبح القرار منعدم

القرار، واستحاؿ تنفيذه، كالقرار االداري الذي يصدر بإزالة منزؿ آيؿ لمسقوط  ثـ  يتضح 
أف ذلؾ المنزؿ قد سقط  بالفعؿ، و بالتالي  يستحيؿ تحقيؽ محؿ القرار وىو ىدـ 

ف الموظؼ قد بمغ  سف االحالة المنزؿ، أو أف يصدر قرار بترقية موظؼ  ثـ يتضح  أ
الى التقاعد قبؿ صدور قرار الترقية، أو أف يصدر قرار بترقية موظؼ بعد اعتزالو 

  22الخدمة،  وفي  ىذا الشأف تقوؿ المحكمة االدارية العميا بحكميا  الصادر بتاريخ 
 "...متى كانت خدمة المطعوف عميو قد انتيت بالقرار الصادر مف    : 1958نوفمبر 

بالموافقة عمى اعتزالو الخدمة،  فاف القرار الصادر   1954يناير 07مجمس الوزراء في 
يكوف معدومًا،  اذ لـ يصادؼ محبل يقبمو، ويقع  1954يناير 19بترقيتو بعد ذلؾ في 

 بعد ذلؾ اذ لـ يعد المدعي عميو موظفًا قاببل لمترقية ..." ،عميو
يجب أف يكوف جائزا قانونا بمعنى أف يكوف : ان يكون محل القرار االداري جائز أ -ثانيا

مستندا ألحكاـ القانوف حيث ال يكتفي بوجود المحؿ مف حيث الواقع، وانما يستمـز أف 
يكوف مشروعًا وغير مخالؼ ألية قاعدة  قانونية مكتوبة كانت أـ غير مكتوبة، فعمى 

ري وليس مف خبلؼ شرط اإلمكاف يعد شرط المشروعية مف شروط  صحة القرار االدا
أركانو و مف ثـ فاف عدـ مشروعية المحؿ ال يستتبع انعداـ القرار في ذاتو وانما قابميتو 

    .لئلبطاؿ

                                                           
 الجمؿ القضاء  ى. د. يحي 622د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل القضاء االداري مرجع سابؽ ص   :راجع في ذلك    
   مرجع  2012. د. محمد الصغير بعمي، القضاء االداري )دعوى االلغاء( طبعة 410االداري مرجع سابؽ ص    
 و ما بعدىا. 301جمس الدولة، مرجع سابؽ ص . د. مصطفي ابو زيد فيمي، القضاء االداري وم295سابؽ ص    
 157ص  14مبدأ رقـ 1،العدد4ؽ مجموعة المبادئ التي قررتيا المحكمة،س 3لسنة  722حكميا في الطعف رقـ    
 وقد اشار الى مجموعة مف احكاـ القضاء  .52د. محمود حممي مصطفي، سرياف القرار االداري مرجع سابؽ ص    
 ادر عف المحكمة االدارية العميا بيذا الخصوص وبنفس المعنى:...)=(االداري المصري الص   
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 المطمب الثاني
 صور مخالفة القانون.

اشار الييا المشرع المصري في     مخالفة القانوف في العمؿ ثبلثة اوضاع    تتخذ
...أو مخالفة القوانيف أو بقوليا:" 1972مجمس الدولة لسنة المادة العاشرة مف قانوف

الموائح أو الخطأ في تطبيقيا أو تأويميا..." كما اشارت الييا محكمة  القضاء االداري 
..اف مدلوؿ مخالفة القوانيف و الموائح بقوليا:". 1948ابريؿ 14بتاريخ  في حكميا الصادر

اواًل: مخالفة نصوص  ي ذلؾيشمؿ كؿ مخالفة لمقاعدة القانونية بمعناىا الواسع، فيدخؿ ف
القوانيف والموائح، ثانيا: الخطأ في تفسير القوانيف او في تطبيقيا وىو ما يعبر عنو رجاؿ 
الفقو االداري بالخطأ القانوني، ثالثا: الخطأ في تطبيؽ القوانيف و الموائح عمى الوقائع 

    الوقائع."االداري وىو ما يعبر عنو بالخطأ في تقدير  التي بني عمييا القرار
سنوضح ىذه الحاالت الثبلث و التطبيقات القضائية المقارنة ليا تباعًا و ذلؾ في      

 ثبلثة فروع عمى النحو التالي:
 المخالفة المباشرة لمقانوف الفرع االول:
 الخطأ في تفسير القانوف. الفرع الثاني:

 الخطأ في تطبيؽ القانوفالفرع الثالث: 
 
 

                                                                                                                                                                             

، 201ص 1مجموعة المبادئ التي قررتيا المحكمة، السنة 1955نوفمبر26)=(...حكـ المحكمة االدارية العميا بتاريخ
 ، 149ص  1ة مجموعة المبادئ التي قررتيا المحكمة ، السن  1956فبرير  11حكـ المحكمة االدارية العميا بتاريخ 
 ، 691ص 1مجموعة المبادئ التي قررتيا المحكمة ، السنة   1956ابريؿ  21حكـ المحكمة االدارية العميا بتاريخ 
 ،228ص  2مجموعة المبادئ التي قررتيا المحكمة ، السنة  1957يونيو  29حكـ المحكمة االدارية العميا بتاريخ 
 واحكاـ اخرى كثيرة. 221ص3مجموعة المبادئ التي قررتيا س1958برديسم 07حكـ المحكمة االدارية العميا بتاريخ

    مشيرا الى اف عيب المحؿ أو عيب مخالفة  127د. عوابدي عمار، عممية الرقابة القضائية، مرجع سابؽ ص    
   لخطأ في . ا2.المخالفة الصريحة و الواضحة ألحكاـ ومبادئ القواعد القانونية. 1 :القانوف يتخذ الصور التالية   
     و مف جانبو أشار د. محمد الصغير بعمي الى اف عيب المحؿ او عيب  .تفسير القانوف، و الخطأ في تطبيقو  
 مخالفة القانوف يتخذ الصور المباشرة او غير المباشرة، و يندرج في صورة المخالفة غيرمباشرة الخطأ في التفسير و   
 وما بعدىا. 296مرجع سابؽ ص 2012ري"دعوى االلغاء" طبعة القضاء اإلدا انظر مؤلفو:التطبيؽ.   
 .538مرجع سابؽ ص والية القضاء اإلداري دعوى اإللغاء د. ابراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري    
 .526مجموعة احكاـ المحكمة ، السنة الثانية  قاعدة ص  1948ابريؿ  14حكـ محكمة القضاء االداري بتاريخ     
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 الفرع االول
 فة المباشرة لمقانون.المخال

الحالة عند تجاىؿ االدارة القواعد القانونية الممزمة ليا كميا أو جزئيا، وتحدث ىذه 
وتتصرؼ عمى خبلفيا فتصدر أعماال تحرمو القاعدة القانونية، أو تمتنع عف القياـ بعمؿ 

واعد غير كما لو كانت تمؾ الق،فتتصرؼ االدارة ىنا بعيدا عف القواعد القانونية،    توجبو
وتجاىميا عمدا أوسيوا لما اشتممت عميو تمؾ القواعد مف أحكاـ، يكوف جزاءه     موجودة،

ويستوي أف تكوف تمؾ المخالفة لقاعدة قانونية مكتوبة     بطبلف التصرؼ في الحالتيف
أـ مخالفة لقاعدة غير مكتوبة     حوالموائكنصوص الدستور والقوانيف والقرارات التنظيمية 

 أوحكمًا قضائيًا نيائيًا.    .لفة قاعدة عرفية أو مبدأ مف المبادئ العامة لمقانوفكمخا
والغالب أف تحدث المخالفة المباشرة نتيجة عدـ التأكد مف وجود القاعدة القانونية، اما 
بسبب توالي التشريعات والنصوص القانونية مما يثير البحث في تحديد ما يظؿ نافذا مف 

منيا بصدور التشريع الجديد، واما بسبب الطبيعة غير  ال غياعتبر ىذه النصوص وما ي
المكتوبة أو المدونة لمقواعد القانونية التي ترجع الى المبادئ العامة لمقانوف أو العرؼ، 

                                                           
 د.طارؽ فتح اهلل خضر،القضاء اإلداري، 196مرجع سابؽ ص د سعاد الشرقاوي،القضاء االداري، :في ذلك نظرا    

     ،د. محمود حممي مصطفي، القضاء االداري قضاء اإللغاء، القضاء الكامؿ اجراءات 328مرجع سابؽ ص     
 .168دار الفكر العربي ص  1977التقاضي الطبعة الثانية سنة     
    - Rivero (jean), droit  administratif, op cit, p 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 .302د. سامي جماؿ الديف، الدعاوى االدارية و االجراءات اماـ القضاء االداري، مرجع سابؽ ص      
 ني مجرد احتراـ القواعد القانونية وفي ىذا الشأف تقوؿ المحكمة االدارية العميا بمصر: "...مبدأ الشرعية لـ يعد يع    
 الصادرة عف السمطة التشريعية بؿ اصبح يشتمؿ ايضا احتراـ القواعد القانونية الصادرة عف السمطة التنفيذية سواء    
 كاف مصدر ىذه القواعد لوائح عامة اـ كاف مصدرىا قرارات فردية، ويكاد يكوف ىناؾ اجماع عمى تفسير الشرعية    
 لمدلوؿ الواسع سالؼ الذكر الذي يدخؿ ضمف عناصرىا او مصادرىا الى جانب الدستور والقانوف والقرارات بيذا ا   
    منشور  2001نوفمبر 24ؽ، جمسة  41سنة  3892االدارية بنوعييا : "التنظيمية والفردية" انظر حكميا رقـ    
 .300ص 8قاعدة  2003مجمة المحاماة، العدد الثالث لسنة    
          - C.E. le 26 Juin 1959, syndicat général des ingénieurs, conseils rec. 394 G.A.J.A, m.  

                              .long et autres op. cit, p 498 et s وفي ىذا السياؽ يقوؿ مجمس الدولة الفرنسي    
« Il était cependant tenu de respecter, d’une part, les dispositions des lois applicables dans les 
territoires d’outre-mer,  d ‘autres  part, les principes généraux du droit qui résultant  
notamment du préambule de la constitution, s’imposent à toute autorité  règlementaire même 
en l’absence de dispositions législatives. » 
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وخاصة اذا وقع النزاع حوؿ وجودىا واعتراؼ القضاء بيا، وفي ىذه االحواؿ تتبمور 
     .د القانونية واجبة التطبيؽ عمى موضوع النزاعميمة القاضي االداري في تحديد القواع

وتتخذ ىذه الصورة تطبيقيات متعددة في القضاء اإلداري في الجزائر، وفي ىذا الصدد 
قاـ المجمس االعمى )الغرفة االدارية( بإبطاؿ قرار رئيس دائرة الجزائر العاصمة المتخذ 

 06المؤرخ في  1966 لسنة 102 لمخالفتو االمر رقـ 1983سبتمبر 05باسـ الوالي في 
المتضمف انتقاؿ االمبلؾ الشاغرة الى الدولة وسبب المجمس قراره كما  1966مايو

يمي:"...عف الوجو الثاني المأخوذ مف خرؽ القانوف، مف حيث أف القرار المتخذ بصورة 
القانوف االساسي لشغؿ ، المتضمف 1968أبريؿ 23المؤرخ في 68-88 مخالفة لممرسـو

    ..."المشار اليو أعبله خرقا واضحا ..الف السمطة اإلدارية خرقت النصات.العقار 
.حيث بقولو:".. 2011نوفمبر17بتاريخحديث لو  وأيضاما قضى بو مجمس الدولة في قرار

أف لجنة الطعف اعتبرت الخطأ المرتكب ىو مف الدرجة الثالثة وأنو ال يمكف انزاؿ اال 
قرار لجنة الطعف  كاف مبررا وموضحا أسباب عدـ  حيث أف…عقوبة مف الدرجة الثالثة

اتخاذ عقوبة ضد المدعي ولذا فاف القرار المطعوف فيو يكوف مشوبا بعيب مخالفة 
مما 1984يناير 14المؤرخ في 10-84 مف المرسوـ رقـ 25القانوف و بالخصوص المادة 

    ."الى منصب عممو االصمي.. لمدعيالغاءه واعادة ادماج ا يتعيف
تبر مف قبيؿ المخالفة المباشرة لمقانوف، عدـ التزاـ اإلدارة في اصدار قرارات مخالفة ويع

لممبادئ العامة لمقانوف، كمبدأ المساواة بجميع تطبيقاتو، وكذلؾ احتراـ الحقوؽ والحريات 
الفردية، ومبدأ عدـ رجعية القرارات االدارية ومبدأ كفالة حؽ الدفاع لممتيميف في 

ديبية وبناء عمى ذلؾ قضى المجمس االعمى )الغرفة االدارية( بإبطاؿ المحاكمات التأ
لمخالفتو لمبدأ الحقوؽ المكتسبة وسبب  1985يوليو 16قرار والي والية عنابة الصادر في

المجمس قراره كما يمي:"...حيث أف القرارات الفردية تكسب العوف حقوقا بمجرد التوقيع 
سحب ىذا القرار اال اذا كاف مشوبا بعيب عدـ  عمييا وأنو وطبقا لمقانوف، ال يمكف

                                                           
 .540د. ابراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري ) والية القضاء اإلداري( مرجع سابؽ ص    
 ضد وزير الداخمية و والى والية الجزائر( المجمة القضائية العدد  -) قضية " ت .ؽ" 1987يونيو 17قراره بتاريخ     

 و ما بعدىا. 159ص 1990لسنة       
 قرار  -98ص.2011سنة10مجمة المجمس الدولة العدد  68965قرار مجمس الدولة رقـ  -رارات التالية:انظر الق    

 وما بعدىا. 137ص 2009سنة  9مجمة مجمس الدولة العدد 2008أكتوبر21بتاريخ  44879مجمس الدولة رقـ     
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الشرعية، حيث أنو ال يوجد في الممؼ ما يفيد، باف القرار المشار اليو أعبله مشوب 
      بعيب عدـ الشرعية.

الحؽ لحكـ قضائي حائز لقوة االمر  عد مخالفة مباشرة لمقانوف أيضا صدور قراريو 
 21لذلؾ قضى المجمس االعمى بتاريخ  المقضي يتضمف  المساس بيذا الحكـ. وتبعاً 

لمخالفتو  1984أبريؿ 16 مف طرؼ الوالي بتاريخ المتخذبابطاؿ القرار 1985ديسمبر
ع( رفع أماـ -..حيث أف السيد )بقضي فيو وبرر قضاءه  كما يمى:".لحجية الشيء الم

ار الغرفة االدارية بالمجمس االعمى طعنا بالبطبلف مف أجؿ تجاوز السمطة، ضد القر 
المتضمف منح محؿ...  1981مارس 26الصادر عف والي  والية الجزائر الصادر في 

الطعف وأبطؿ القرار آنؼ  فصؿ المجمس االعمى في ىذا ،1983يونيو 18وأنو وبتاريخ
حيث أف القرار الصادر فصبل في طعوف مرفوعة مف أجؿ تجاوز السمطة الذكر. 

ندما تنطؽ ببطبلف كمي أو جزئي، حيث تكتسب الحجية المطمقة لمشيء المحكـو فيو ع
    أف المدعي محؽ بالتالي في تمسكو بخرؽ حجية الشيء المحكوـ فيو..."

وتتمثؿ أيضا ىذه المخالفة المباشرة لمقانوف في حالة صدور قرار اداري مخالفة لمبدأ 
ية عدـ رجعية القرارات االدارية، وقد قاـ المجمس االعمى بإبطاؿ مقررة الشؤوف الخارج

لمخالفتيا لمبدأ عدـ رجعية القرارات االدارية وسبب قضاءه  كما يمى:"... حيث أنو مف 
الثابت، ومف المبادئ المعموؿ بيا أف القرارات االدارية الضارة باألفراد  ال تطبؽ بأثر 
رجعي، وانما تطبؽ ابتداء مف تاريخ تبميغ القرار المتضمف  العقوبة وكاف يتعيف عمى 

وبخصوص ىذه النقطة، المجوء عمى االقؿ الى اجراءات التوقيؼ قبؿ المدعي عميو 
اتخاذ القرار المطعوف فيو ومف أجؿ ىذه االسباب، مف المبلئـ ابطاؿ المقررة الصادرة 

      ".فلمخالفتيا لمقانو  1982أبريؿ11في
 
 

                                                           
لسنة  03بة(المجمة القضائية العدد ) قضية " ؾ. ؼ" ضد والى والية عنا1987مايو 16قراره بتاريخ  انظر كذلك :    

 2010اكتوبر  28بتاريخ  55959وما بعدىا وانظرايضا في نفس المعنى: قرار مجمس الدولة رقـ 191ص       
 . 128ص  2012سنة 10مجمة المجمس الدولة العدد     
  205ص1989سنة  3د" قضية"ع.ب" ضد كؿ مف وزير الداخمية و..." المجمة القضائية العد43308قراره رقـ     

ومابعدىا. 175ص  1990سنة  4قراره في قضية "ي،أ" ضد والي والية تيبازة ومف معو، المجمة القضائية العدد      
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 الفرع الثاني
 الخطأ في تفسير القانون

    القانونية معنى غير المعنى الذي قصدهتفسير اعطاء القاعدة البالخطأ في     يقصد
الشارع، أو التفسير الذي لـ يتجو اليو قصده، ذلؾ أف االدارة ىنا ال تتنكر لمقاعدة 
القانونية أو تتجاىميا كما في حالة المخالفة المباشرة، انما تعطي القاعدة القانونية معنى 

    وارادة المشرع. . يرى القضاء أنو خاطئ وال يتفؽ   غير المقصود قانوناً 
ومف ثـ يكوف مغتفرا  ،وقد يكوف سبب التفسير الخاطئ غموض النصوص أو تعارضيا

في ىذه الحالة، خاصة اذا كاف النص مما يحتمؿ التأويؿ أو االختبلؼ فيو وىذا ىو 
الغالب، وقد يكوف التفسير الخاطئ مقصودا، خاصة عند محاولو االدارة الخروج عمى 

قانونية،  فتحتـر  حرفية القواعد وتخالؼ روحيا وىو ما يندرج تحت أحكاـ القاعدة ال
 التي سوؼ نعرض لو فيما بعد.    عيب االنحراؼ بالسمطة

ومف أمثمة لقضاء مجمس الدولة الفرنسي الذي ألغى فيو قرار االدارة المفسر لمقاعدة 
ى بموجبو رفض حيث ألغ 1934يونيو 29القانونية  تفسيرا خاطئا، قراره الصادر بتاريخ 

االدارة السماح الحد أطباء االسناف الفرنسيف االصميف مباشرة مينة طبيب أسناف نتيجة 
خطأ االدارة في التفسير  وبرر موقفو، أنو ليس مف المعقوؿ أف يكوف المشرع قصد 

وقد وضعت     تفضيؿ االجنبي المتجنس بالجنسية الفرنسية عمى الفرنسي االصمي
لؾ في حكميا ذ ري في مصر قاعدة عامة لتفسير االدارة لمقانوف و محكمة القضاء االدا

بقوليا بأف:" ال وجو لمتفسير اال حيث يكوف ثمة   1947أكتوبر 21 بتاريخ الصادر
    غموض يدعو اليو"

                                                           
 .568د. محمود محمد حافظ، القضاء االداري ) دراسة مقارنة( مرجع سابؽ ص    
 .329ابؽ ص د. مصطفي ابو زيد فيمي، القضاء االداري و مجمس الدولة ، مرجع س    
 .225د. سميماف محمد الطماوي،  دروس في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
                                                       -Rivero (Jean),Droit administratif ,op. cit,p,                                                                                                
 .390د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري و رقابتو ألعماؿ اإلدارة، مرجع سابؽ ص    
   لقرار مجمس الدولة الفرنسي   -مشيرا في ىذا الشأف 568مرجع سابؽ ص د. محمود حافظ ، القضاء االداري    

 .744لمجموعة ص ا « Moussy  »في قضية  1934يونيو سنة  29بتاريخ     
 .17ص  04ؽ مجموعة مجمس الدولة قاعدة رقـ  1لسنة  117في القضية رقـ  1947اكتوبر 21حكميا بتاريخ     
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 2003أبريؿ  15 وفي ىذا المنحى قضى مجمس الدولة  في الجزائر في قرار لو بتاريخ
مف 2الفقرة 274تفسيري المنصوص عميو في المادة بقولو: "حيث أف قبوؿ الطعف  ال

قانوف االجراءات المدنية ىو تابع ليس فقط لضرورة تفسير قرار أو عقد اداري فصبل، 
أي إلزالو التباس أو غموض بؿ أيضا لضرورة وجود نزاع قائـ وحالي يستوجب فضو 

ار أو قضية وأف طمباتو الموجية إلبطاؿ عقد او قر  التفسير المطالب بو.مف خبلؿ 
وأف الجية القضائية المقدـ أماميا طمب  ؾ المتعمقة بالتفسير غير مقبولة.أخرى غير تم

التفسير  ينبغي أف تقتصر عمى االجابة عمى مسألة التفسير و ال يجوز تغيير العقد أو 
    القرار وال حتى ابطاليما..."

االدارة وبيف مف  أف القضاء ىو المرجع في حسـ الخبلؼ بيف -مما سبؽ-يتضح لنا
في صحة القرار االداري مستندا الى ىذه الصورة مف صور مخالفة القانوف،     يطعف

ذلؾ أف عمى االدارة كي تنأى بقراراتيا عف التعرض لئللغاء أف تمتـز  ويترتب عمى
كما  ،بالتفسير الذي يقدمو القضاء، حتى ولوكاف ىذا التفسيرال يتفؽ مع حرفية النص

سميماف الطماوي ألنو ىو التفسير الذي ينبئ عف قصد المشرع،     ذاالستا-أشارالى ذلؾ
غي ما كاف منيا مخالؼ والف القضاء ىو الذي يراقب صحة تصرفاتيا في النياية ويم

 الفرع الثالث                             .لمقانوف
 الخطأ في تطبيق القانون
ة مباشرتيا لمسمطة التي منحيا يقصد بالخطأ في تطبيؽ القانوف مف قبؿ االدار 

القانوف اياىا في غير الحاالت التي نص عمييا القانوف، أو دوف توفر الشروط التي 
وتتحقؽ ىذه الصورة اذا ما أقدمت االدارة عمى تطبيؽ     حددىا القانوف لمباشرتيا،

شروط القانوف عمى حالة غير التي قصد المشرع تطبيقو عمييا، أو في حالة عدـ توافر ال
    البلزمة لتطبيؽ القاعدة القانونية عمى الحالة التي وضعت ليا.

 ويراقب  القضاء االداري جية االدارة في ىذا الخصوص مف ناحيتيف:
                                                           

 وما بعدىا. 178ص  2006سنة  8مجمة مجمس الدولة العدد  304فيرس  12355قرار مجمس الدولة رقـ     
 المتعمؽ باختصاصات مجمس  01-98مف القانوف رقـ09 مف)ؽ،إ، ـ،إ( الجزائري والمادة فقرة  801انظرالمادة     
 ) سبقت االشارة الييما(2011يوليو 26المؤرخ في  13-11و تنظيميو وعممو المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ الدولة   
 .390د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري، و رقابتو ألعماؿ اإلدارة ) دراسة مقارنة( مرجع سابؽ ص    
 وما بعدىا. 568. محمود محمد حافظ، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص د    
 .330د. طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
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  التحقيؽ مف الوجود المادي لموقائع.-أوال
 برر اصدار القرار االداري.التأكد مف أف الوقائع ت -ثانيا
لمقضاء االداري سمطة رقابة عمى الوقائع  قائع:التحقق من الوجود المادي لمو  -أوال

ليتحقؽ مف قياميا بشروطيا المقررة، فاذا ظير لو أف االدارة استندت في اصدار قرارىا 
الى وقائع لـ تحدث فعبل أو ثبت عدـ صحة الوقائع التي استندت عمييا، كاف قرارىا 

    ييا االدارة في اصدارهمخالفًا لمقانوف، لعدـ حدوث أو صحة الوقائع التي استندت عم
كأف تثبت عدـ صحة الوقائع التي استند الييا القرار في توقيع الجزاء ألنو يكوف منطويا 
عمى مخالفة لمقانوف، النعداـ االساس القانوني الذي يقـو عميو و لمخطأ في فيـ القانوف 

ت االدارة وتطبيقو عف طريؽ الخطأ في فيـ الوقائع، وتنعدـ  الوقائع أيضا اذا أصدر 
حالة الموظؼ الى التقاعد بناء عمى طمبو، و ثبت أف الطمب لـ يقدـ مف الموظؼ بإقرار 

 20عمى االطبلؽ، وفي ىذا الصدد قضى مجمس الدولة الفرنسي  في قرار لو  بتاريخ 
...مف حيث أنو وفقا لممستندات المقدمة في الدعوى فاف الثابت أف :"بقولو 1922يناير

أف يكوف قد شارؾ في طمب احالتو الى التقاعد، فانو يؤكدعمى العكس  المدعي بعيدا عف
في وظيفتو، وأنو بإصدار القرار مؤسسًا عمى أنو تـ بناء عمى طمبو، فاف  نيتو في البقاء

 امنعدمماديا واعطاء سببا قانونيا  صحيحة  عمى واقعة غير يكوف قد اقامو الوزير
«Cause juridique inexistante»   السمطةةـ يكوف ىناؾ محؿ إللغائو لمجاوز ثومف"…    

 في حكـ  ليا بتاريخ وبيذا الخصوص قضت محكمة القضاء االداري في مصر        
يجب قانونا لصحة القرار االداري أف يقـو عمى وقائع  بقوليا: "... 1953مارس 26  

    صحيحة ثابتة و اال انعدـ أساسو وكاف مخالفا لمقانوف..."
اذ  2000   نوفمبر 20و ذلؾ قرار مجمس الدولة  في الجزائر الصادر بتاريخ ومف أمثم

قاؿ : "...حيث أف المقرر المطعوف فيو اتخذ خرقا لمحؽ المعترؼ بو لممستأنؼ مف 
                                                           

 .392د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ االدارة ) دراسة مقارنة( مرجع سابؽ ص    
   ,C.E 20 janvier 1922 trepont. Concl .M. Rivet note jeze R.D.P 922-      :  انظر في ذلك    
     مشاًر اليو في مؤلؼ د. السيد محمد ابراىيـ،  رقابة القضاء اإلداري عمى الوقائع في دعاوى االلغاء، الطبعة    
 وما بعدىا. 53الناشر ص  دوف ذكر 1963االولى    
 .2360ص  218لخمسة عشر عاما الجزءالثالث مبدأ رقـ ؽ مجموعة ا 5لسنة  1211حكميا في القضية رقـ     
 قضية )ر.ع( ضد )ش.ط( بحضورالدائرة الحضرية لبمدية الكاليتوس(مشارًا اليو لدى  757قرارمجمس الدولة فيرس    

                            وما بعدىا 281مرجع سابؽ ص 2مؤلؼ االستاذ: لحسيف بف الشيخ أث ممويا،المنتقي في قضاء مجمس الدولة، الجزء
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وغير طرؼ نفس السمطة االدارية والمكرس بموجب العقد االداري المحرر لصالحو 
ألية واقعة أوسبب غير مف الوضعية  وبما أنو الوجود .المنازع فيو الى يومنا ىذا

والمقرر ،القانونية لممستأنؼ عمى قطعة االرض الممنوحة فاف حقو لـ يتـ المساس بو
ألنو حرردوف مراعات المبادئ العامة ،يستوجب االبطاؿ 13/06/1989المؤرخ في

تعيف وأنو وبالنتيجة واستناداالى سمطة التصدي الممنوحة لقضاة االستئناؼ فانو ي.لمقانوف
 لمطعوف فيو باطؿ كأف لـ يكف ..."القراراالداري ا والقوؿ بأف،الغاء القرار المستأنؼ

الى جانب سمطة رقابة القضاء  التأكد من أن الوقائع تبرر اصدار القرار االداري: -ثانيا
االداري عمى الوقائع والتأكد مف وجودىا فاف رقابتو تمتد الى أبعد مف ذلؾ حيث لو 

مف أف تمؾ الوقائع قد حدثت مستوفية لمشروط القانونية التي تجعميا مبررة سمطة التحقؽ 
    لمقرار االداري.

 1914أبريؿ سنة  04وفي ذلؾ ذىب مجمس الدولة الفرنسي في حكمو الصادر بتاريخ  
والذي تنحصر  وقائعو  في أف االدارة رفضت أف تصرح الحد  « Gomel »في قضية 

ة بأف البناء المقترح سيشوه مكانًا أثريًا، ممتعم  « Beau veau » االفراد بالبناء في ميداف
فمما فحص المجمس الدعوى انتيى الى أف ذلؾ الميداف ليس مف االماكف االثرية، ومف 

    ألغى القرار. دقػثـ ف
قرارًا باالستيبلء عمى     كما ألغت المحكمة االدارية العميا في مصر في أحد أحكاميا، 

تو لمقانوف بسبب عدـ تحقؽ الشرط المتطمب  في واقعة االستيبلء، والمبرر عقار لمخالف
قد اشترط  إلمكاف  1955لسنة  521 لمقرار، ومما ورد في الحكـ :"...اف القانوف رقـ

االستيبلء عمى العقارات البلزمة لحاجة وزارة التربية والتعميـ أو احدى الجامعات...أف 
أحد مالكا أو  –خمو في حكـ ىذا الشرط  أال يكوف يكوف العقار خاليًا، ومفيـو ال

شاغبل لمعقار عند صدور قرار االستيبلء عميو، حتى ال يترتب عمى القرار  -مستأجرا
 اخراج شاغميو جبرا، وىو محظور أراد الشارع أف يتقيو..."

                                                           
 .331د. طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
  مشيرا  لقرار مجمس  393د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري، ورقابتو ألعماؿ اإلدارة مرجع سابؽ ص    
 .25ص  3القسـ  1917مجموعة سيري سنة  1914ابريؿ سنة  04الصادرة في " GOMELالدولة الفرنسي في "   
 ، 15السنة  ،مجموعة المبادئ التي قررتيا فيؽ 12، لسنة 433في الطعف رقـ  1970اكتوبر 10بتاريخ  ياحكم    
 .114ص  18مبدأ رقـ  ،العدد االوؿ   
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ومف تطبيقات القضاء الجزائري في ىذا الشأف ما قضت بو الغرفة االدارية بالمجمس 
بقوليا: " حيث يستخمص مف  1986يوليو سنة  12 ى في قرار ليا بتاريخاالعم

الصادرة عف والي والية عنابة  97 رقـ المستندات المدرجة  في الممؼ والسيما الشيادة
.. حيث أف  القرار متنازع عمييا غير مصرح بشغورىا.أف الشقة ال 1975ماي  21 في

يستند الى أي أساس قانوني ذلؾ أف المادة المطعوف فيو حاليا والمتضمف االستيبلء ال 
بأي حاؿ عمى  عمى أنو ال يجوز االستيبلء 02مف ؽ.ـ. تنص في فقرتيا  679

 1984أبريؿ  09 قرار المحبلت المخصصة فعبل لمسكف، حيث يستخمص مما سبؽ أف
    مشوب بعيب خرؽ القانوف و يستوجب مف أجؿ ىذا االبطاؿ..."

مخالفة القانوف ال يجوز  تغطيتو اال في حالو صدور القرار  ونشير  أخيرًا الى أف عيب
في ظؿ الظروؼ االستثنائية، اذ أف القرارات التي تعتبر باطمة لمخالفتيا لمقانوف في 
االحواؿ العادية، تعتبر سميمة وغير باطمة  ومنتجو  ألثارىا  اذا صدرت أثناء الظروؼ 

 .   االستثنائية
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 168ص 1990لسنة 04المجمة القضائية العددة...(ضد وزير الداخمي "ال.ؾ "قضية)في 42136بتاريخ رقـ  هقرار     
 . 629مرجع سابؽ ص ، القضاء االداري ،د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل (  
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 المبحث الرابع                                    
 لسمطة )أو اساءة استعمال السمطة(عيب االنحراف با

ال يكفي أف يصدر القرار ممف يممؾ قانونًا االختصاص بإصداره، ووفقا             
لقواعد الشكؿ واالجراءات المقررة، و أال يخالؼ القانوف مف حيث محمو بؿ يجب 

، أف يسعى مصدر القرار لتحقيؽ الغاية التي مف أجميا منح سمطة لؾذباإلضافة الى 
اصدار القرار، فاذا لـ تتحقؽ تمؾ الغاية فاف القرار يكوف مشوبا بعيب االنحراؼ بالسمطة 
واساءة استعماليا لمصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة، مما يجعؿ القرار االداري 

، حيث يمكف لكؿ صاحب مصمحة رفع ومف وراءه االدارة في موقؼ ال يحسداف عميو
دعوى الطعف بإلغاء ذلؾ القرار. ولمحديث عف عيب االنحراؼ بالسمطة أو اساءه 
استعماؿ السمطة كأحد أوجو الطعف الموضوعية الموجية لمقرار االداري، ينبغي أف نبيف 

ب االنحراؼ ثـ نعرض لصور وأشكاؿ عي    أوال المقصود بيذا العيب وأىـ  خصائصو،
 ا المبحث في مطمبيف عمى النحو التالي:ذو عميو سوؼ نتناوؿ ى لسمطة وطرؽ اثباتو.با

 مفيـو عيب االنحراؼ بالسمطة وأىـ خصائصو المطمب االول:
 يب االنحراؼ بالسمطة وطرؽ اثباتوصور عالمطمب الثاني:            

 المطمب األول
 مفيوم عيب االنحراف بالسمطة واىم خصائصو

    ـ الفقو بشاف تسمية ىذا العيب الى اربعة اتجاىات، فذىب جانب منيـانقس        
يستخدـ اصطبلح "اساءة استعماؿ السمطة" وىي نفس التسمية التي اطمقيا المشرع 

مف     المصري في نصوص قوانيف مجمس الدولة المتعاقبة حتى نص المادة العاشرة
خر مف الفقو بإصبلح  آ في حيف اخذ جانب 1972لسنة  47القانوف الحالي رقـ

Détournement de pouvoir »   -وىواالصطبلح الشائع في » بالسمطة    االنحراؼ
                                                           

 و ما بعدىا. 719د. سامي جماؿ الديف ، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات االدارية، مرجع سابؽ ص     
     . د. محمد رفعت عبد 573مرجع سابؽ ص،د. محمود محمد حافظ، القضاء اإلداري انظر في ىذا االتجاه:    
 .229، د. محمد فؤاد مينا، دروس القانوف اإلداري مرجع سابؽ ص585الوىاب، القضاء االداري مرجع سابؽ ص  
  .. يشترط في طمبات الغاء القرارات االدارية النيائية اف يكوف مرجع الطعف عدـ ".عمى ما يمي:10المادة  تنص    
 ئح اوالخطأ في تطبيقيا اوتأويميا اواساءة استعماؿ السمطة..."اومخالفة القوانيف اوالموا االختصاص اوعيبا في الشكؿ  
   د. سميماف محمد الطماوي، نظرية التعسؼ في استعماؿ السمطة ) اماـ مجمس الدولة و  ا االتجاه:ذانظر في ى    
 … =)موضحا اف.وما بعدىا 51مطبعة دار نشر الثقافة، االسكندرية ص 1950المحاكـ القضائية( طبعة سنة    
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وفضؿ فريؽ ثالث: الجمع بيف االصطبلحيف"اساءة استعماؿ السمطة او االنحراؼ ، فرنسا
الى القوؿ: انو ميما تعددت و جيات نظر الفقو حوؿ األخذ     و اتجو راي رابع    بيا".
مف االصطبلحات ليذا العيب فاف اصطبلحي"استعماؿ السمطة واالنحراؼ  بأي 

 بالسمطة" متساوياف في المضموف و المفيوـ. 
و يقابؿ لفظ اساءة استعماؿ السمطة تعبير اساءة استعماؿ الحؽ في القانوف المدني أو 
الخاص، حيث استقى المشرع االداري منو ىذه  الفكرة و ادخميا في مجاؿ القانوف 

وإلعطاء صورة اوضح ليذا العيب يتوجب تبيف المقصود بيذا العيب اوال ثـ .   العاـ
استعراض اىـ مزاياه او خصائصو ثانيا و بالتالي نقسـ ىذا المطمب الى فرعيف عمى 

 النحو التالي:
   مفيـو عيب االنحراؼ بالسمطة ) او اساءة استعماؿ السمطة(الفرع االول:         
 خصائص عيب االنحراؼ بالسمطة. الثاني:الفرع         

 الفرع االول
 مفيوم عيب االنحراف  بالسمطة )أو اساءة استعمال السمطة(

االنحراؼ بالسمطة بأنو " يتمثؿ في واقعة استخداـ احدى " George Vedelعرؼ "    
     السمطات االدارية لسمطاتيا لتحقيؽ ىدؼ آخر خبلؼ اليدؼ المعيود بو إلييا"

                                                                                                                                                                             

      كممة االنحراؼ اقرب الى الداللة عمى ىذا العيب الذي ينصب اوال و اخيرًا عمى اليدؼ الذي تسعى اليو  = …
  االدارة، كما اف نظرية االنحراؼ اوسع مدى، حيث تتسع لصور تكوف فييا االدارة قد اصدرت قرارات، عف انبؿ    
 أ تخصيص االىداؼ و مؤلفو ايضا، الوجيز في القضاء االداري االغراض رغـ اف عمميا يعد معيبا لمخالفتو مبد   
 ، د. مصطفي 532د. محسف خميؿ، القضاء االداري المبناني،مرجع سابؽ ص وانظر كذلك 271مرجع سابؽ ص   
   مبينا "...اف تسمية االنحراؼ  بالسمطة  361ابو زيد فيمي، القضاء االداري و مجمس الدولة، مرجع سابؽ ص   
 و ارجعثر دقة و شموال ذلؾ الف االنحراؼ بالسمطة ينطوي عمى حالتيف احدىما فقط اساءة استعماؿ السمطة..."اك   
      د. محمود عاطؼ البنا، الوسيط في القضاء االداري مرجع سابؽ ، االستاذ: محيو احمد، المنازعات  ايضا:   
 .  191االدارية، مرجع سابؽ ص   
  299مرجع سابؽ ص  2012فؤاد العطار،عمي، القضاء اإلداري "دعوى االلغاء" طبعة .د :انظر في ىذا االتجاه    

 .660: د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل ، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص راجع أيضاً و     
 .585د. محمد رفعت عبد الوىاب، القضاء االداري ، مرجع سابؽ ص     
 و ما بعدىا. 146التعسؼ في استعماؿ السمطة، مرجع سابؽ ص  د. سميماف محمد الطماوي، نظرية    
                 -Vedel (G), droit  administratif, Thémis droit, P,U, F,  eme éd 1976.p.602             
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ي يتسـ ذال -" بأنو نوع مف عدـ المشروعية يتمثؿ في كوف القرارBonnardرفو "ويع  
الذي كاف يجب عميو يستيدؼ غرضا آخر خبلؼ ذلؾ  -بالشرعية في جميع عناصره 

أف يستخدـ االنحراؼ بالسمطة ىو :"بقولو « Lafferiére » ويعرفو الفقيو الكبير .   تحقيقو
تمؾ السمطة مف غير اليدؼ الذي أعطيت لو  رجؿ االدارة سمطتو لتحقيؽ ىدؼ آخر

اساءة استخداـ السمطة  "اذ قاال: «Auby et  Drago » كما يعرؼ الفقيياف    أجؿ تحقيقو
مف  –عمدا -االدارية لسمطاتيا ةىو عيب في العمؿ االداري يتمثؿ في استخداـ السمط

ويعرؼ كذلؾ    )أجؿ تحقيؽ ىدؼ غير اليدؼ الذي خولت الييا ىذه السمطات مف أجمو
بأف: "عيب االنحراؼ بالسمطة عندما تستعمؿ ىيئة ادارية سمطتيا لغرض مغاير لذلؾ  

     الذي منحت مف أجمو السمطة."
ومف جانبو يعرفو االستاذ الدكتور محمود محمد حافظ بقولو: "يعتبر القرار االداري معيبا 

غرض الذي مف أجمو بعيب اساءة استعماؿ السمطة اذا كاف يستيدؼ غرضا غير ال
   ".منحت االدارة سمطة اصداره

 

:" اف تصدر اإلدارة  قرارا اداريا لغير وويعرفو االستاذ الدكتور طعيمو الجرؼ بقول
 .    الغرض المقررة لو قانونا

ويقوـ الدكتور     المفيـو وتدور حوؿ نفس  -كما نرى -تتماثؿ    ه التعريفاتذوجميع ى
عنصريف اساسيف احدىما عنصر سمبي و االخر عنصر  بتحميميا بصفة عامة الى

                                                           
       - Bonnard (R), précis élémentaire de droit administratif, paris 4eme éd 1943p112             
    – Laferrière (e) , traité de la juridiction administrative , paris T2,1896p546                                                                         
    - Auby (J.M) et Drago (R),traité de contentieux administratif  T2.op.cit.p419                                                                       
 .191االستاذ : محيو احمد، المنازعات االدارية ، مرجع سابؽ ص     
 .573د. محمود محمد حافظ، القضاء االداري ) دراسة مقارنة( مرجع سابؽ ص     
 .259د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ االدارة العامة، مرجع سابؽ ص    
و تعرفو محكمة القضاء اإلداري في مصر بانو:"... سوء  :)أ(اضافة الى تعريفات الفقو ىناؾ تعريفات لمقضاء    

الخروج عف روح القانوف وغاياتو و اىدافو، و  استعماؿ السمطة الذي يعيب القرار االداري ىو توجو ارادة مصدره الى
الصالح العاـ، فإساءة استعماؿ  تحقيؽ اغراض و مآرب بعيدة عفتسخيرالسمطة التي وضعيا القانوف بيف يديو في 

وعرفتو المحكمة االدارية العميا بانو:" )ب( السمطة عمؿ ارادي مف جانب مصدر القرار تتوفر فيو العناصرالمتقدمة..."
 النحراؼ بيا..."السمطة اوا مف العيوب القصدية في السموؾ االداري قواميا اف يكوف لدى االدارة قصد اساءة استعماؿ

بالسمطة،     احمد حافظ عطية نجـ بعنواف،السمطة التقديرية لئلدارة ودعاوى االنحراؼد.انظربيذا الخصوص مقاؿ     
 .73ص 1982ديسمبر سنة 24، السنة 2ولة الفرنسي، مجمة العمـو االدارية، العدددفي االحكاـ الحديثة لمجمس ال
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فالعنصر السمبي يتمثؿ في كوف القرار االداري المشوب بعيب االنحراؼ ىو  ايجابي.
عمؿ اداري قد سممت جميع اركانو االخرى، وىو العنصر الذي يجعؿ االنحراؼ في 

اما مف الوجية غاية الخطورة، نظرا ألنو يعطي القرار االداري مظيرا خارجيا سميما تم
نية، او عمى االقؿ اىماؿ و تقصير مف  الشرعية،  ولكنو يخفي وراءه  قصد و سوء

جانب رجؿ االدارة، اما العنصر االيجابي، فيتمثؿ في كوف القرار االداري مشوبًا بعيب 
 في ركف واحد فقط مف اركانو وىو ركف الغرض، وىو العنصر الميـ في التعريؼ.

اوي  مف ذلؾ الى اف عيب االنحراؼ ىو عيب في االختيار، وينتيي الدكتور الطم
فاإلدارة بدال مف اف تختار اليدؼ المحدد الختصاصاتيا وسمطتيا، تسعى الى تحقيؽ 

 .   خر آغرض 
 الفرع الثاني

 خصائص عيب االنحراف بالسمطة
لعيب االنحراؼ بالسمطة اىمية كبيرة مف الناحيتيف القانونية و العممية: فمف 

ا العيب مظيرا التساع نطاؽ الرقابة القضائية عمى اعماؿ ذحية القانونية يعتبر ىالنا
عمى فحص الشرعية الخارجية     ا العيبذفي ى ءاالدارة، حيث لـ تقتصر رقابة القضا

او الظاىرة ألعماؿ االدارة، وانما تمتد الى التأكد والكشؼ عف النوايا الداخمية و البواعث 
 الدارة الى ممارسة سمطتيا و مباشرة اختصاصاتيا.النفسية التي تدفع ا
ادى ظيور ىذا العيب كسبب مف اسباب االلغاء الى زيادة عدد  ،ومف الناحية العممية

دعاوى االلغاء زيادة كبيرة ألنو  اكثر العيوب ذيوعا و انتشارا، بؿ و اكثر وقوعا  في 
اي مف الشكؿ و االجراءات العمؿ، فاإلدارة يندر اف تخالؼ قواعد االختصاص او تغفؿ 

التي يتطمبيا القانوف او اف تتعمد خرؽ قواعده مف الناحية الموضوعية، و لكنيا غالبا ما 
تتنكب جادة الصواب و تنحرؼ عف الغرض او اليدؼ الذي مف اجمو منحت او خولت 

أو قرارىا مشوبًا بعيب االنحراؼ بالسمطة     االختصاص، مستيدفة غرضا اخر، فيصدر

                                                           
 .68التعسؼ في استعماؿ السمطة  مرجع سابؽ ص د. سميماف محمد الطماوي، نظرية     
  عبد الغني بسيوني عبد اهلل، .، د   : د. محمود محمد حافظ، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص انظر في ذلك    

 . 616القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     
 ،        344ارية مرجع سابؽ صسميماف محمد الطماوي، النظرية العامة لمقرارات اإلد. د لممزيد انظر في ذلك:    

 .574د. محمود محمد حافظ، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص    
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االنحراؼ بالسمطة سمات و وبناء عمى ما تقدـ يظير جميا اف لعيب  ءة استعماليا.اسا
 خصائص يتميز بيا عف غيره مف العيوب التي تصيب القرار االداري اىميا:

ال يحوؿ دوف ظيور القرار بمظير االعماؿ االدارية  انو عيب خفي مستتر: -1
ب مف بذؿ اقصى درجات العناية و الصحيحة، و ازاء ما تستمزمو الرقابة عمى ىذا العي

و القضاء االداري الى      الحرص مف قبؿ القاضي االداري ال ثباتو، فقد انتيى الفقو
خر آجعؿ عيب االنحراؼ عيبا احتياطيا، يمكف االلتجاء اليو فحسب، اذا لـ يوجد عيب 

 يشوب القرار االداري و يصمح اساسا إللغائو، مما قمؿ كثير مف مجاؿ تأثيره.
يتصور وجوده اذا كانت االدارة سيئة النية، وذلؾ حينما من العيوب القصدية:  -2

تنحرؼ عف نطاؽ الصالح العاـ وتستيدؼ مف وراء قرارىا غرضا دوف الذي حدده 
المشرع واف كاف داخبل في اطار الصالح العاـ بقصد االنتقاـ او االنتفاع الشخصي او 

القانوف فاذا لـ يتوافرلدى االدارة قصد االنحراؼ  تحقيؽ مصمحة غيرالمصمحة التي تغياىا
    رالتي تعيب المصمحة الفردية مف القرا فبل قياـ ليذا العيب، ميما كانت االضرار

و بالتالي ال يكوف ىذا العيب سببا يرتبط عيب االنحراف بسمطة االدارة التقديرية:   -3
ف االدارة او مصدر القرار في الحالة لئللغاء في حالة استعماؿ االدارة لسمطتيا المقيدة ال

االخيرة يكوف ممزما باف يخرج القرار او التصرؼ بالشكؿ الذي حدده لو القانوف و تصبح 
                                                           

.د. سميماف 259د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ االدارة العامة، مرجع سابؽ ص بيذا الخصوص انظر:    
جمؿ، القضاء االداري مرجع ى الي،  د. يح57محمد الطماوي، نظرية التعسؼ في استعماؿ السمطة ، مرجع سابؽ ص

، د. رمضاف محمد بطيخ، القضاء 350. د. سامي جماؿ الديف، الدعاوى االدارية مرجع سابؽ ص428سابؽ ص
 .346، د. محمد مرغني خيري القضاء االداري مرجع سابؽ ص 533االداري مرجع سابؽ 

، د. نبيمة عبدالحميـ كامؿ، 363ص  د. مصطفي ابو زيد فيمي، القضاء االداري و مجمس الدولة، مرجع سابؽ    
، ومف االحكاـ الحديثة في قضاء مجمس الدولة المصري التي 188القضاء اإلداري" دعوى االلغاء" مرجع سابؽ ص 

اوضحت اف االنحراؼ بالسمطة عيب قصدي ما اوضحتو المحكمة االدارية العميا حيث تقوؿ " ومف حيث اف اساءة  
بيا ىما مف العيوب القصدية في السموؾ االداري قواميا اف يكوف لدى الجية االدارية  استعماؿ السمطة او االنحراؼ

قصد اساءة  استعماؿ السمطة او االنحراؼ بيا ودلؾ باف تكوف جية االدارة قد تنكبت وجو المصمحة العامة التي 
مى ىذا االساس فاف عيب يجب اف يتغياىا القرار او اف تكوف اصدرت القرار بباعث ال يمت لتمؾ المصمحة، و ع

ابريؿ  23اساءة استعماؿ السمطة او االنحراؼ بيا يجب اقامة الدليؿ عميو ألنو ال يفترض" انظر حكميا بتاريخ 
ؽ، وردت االشارة اليو في مؤلؼ د. انور احمد رسبلف، وسيط  القضاء  32لسنة  3252في الطعف رقـ  1995

الحكاـ الحديثة نسبيا التي اكدت عمى ضرورة توافر القصد في ومف ا. و ما بعدىا 528اإلداري مرجع سابؽ ص
وايضا  1788ؽ. المجموعة ص  31لسنة  797في الطعف رقـ  1990مايو 26عيب االنحراؼ حكميا بتاريخ 

 .287ؽ المجموعة ص  34لمسنة  576في الطعف رقـ  1990ديسمبر  09حكميا الصادرة في 
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معو فكرة االنحراؼ بالسمطة عديمة الفائدة، كما اف ىذه الحالة تصاحبيا قرينة ال تقبؿ 
ىا فييا عمى تنفيد اثبات العكس ىي اف قرارات االدارة تكوف سميمة طالما اقتصر دور 

فعيب االنحراؼ اذًا ممـز لمسمطة التقديرية لئلدارة،  ويتحرى      القانوف تنفيذا دقيقا
القضاء بواعث العمؿ ومبلبساتو واسبابو، فيفرض رقابتو عمى كؿ ذلؾ لموقوؼ عمى 

ي تنشده االدارة مف قرارىا و ما اذا كانت حقا قد رمت بو وجو ذاليدؼ الحقيقي ال
 المحددة ليا.   العامة، اـ تنكبت السبيؿ و انحرفت عف الغاية  المصمحة

وذلؾ لتعمقو بركف الغاية  عيب االنحراف بالسمطة ال تغطيو الظروف االستثنائية: -4
التي يجب أف تستيدؼ المصمحة العامة ،والحكمة مف ذلؾ أف االدارة واف كانت في 

ة ال تعني أف تبني القرارات عمى حاجة الى سمطات واسعة لمواجية الظروؼ االستثنائي
وقائع ليس ليا وجود أو مشوبة  بخطأ فادح في الوصؼ القانوني، وجميع السمطات 
الواسعة التي تتمتع بيا االدارة يجب أف تستيدؼ أوال المصمحة  العامة، ويجب أف 
تستيدؼ بعد ذلؾ دفع الظروؼ االستثنائية ومواجيتيا لممحافظة عمى كياف الجماعة 

رية وىذا ىو اليدؼ الخاص، فاذا  أخمت  االدارة واستعممت سمطاتيا الواسعة في البش
أي ىدؼ آخر مف أىداؼ المصمحة العامة كاف تصرفيا مشوبا باالنحراؼ بالسمطة 

ونظرا لطبيعة عيب  االنحراؼ وصعوبة اثباتو يبلحظ أف مجمس     جديرا باإللغاء،
االلغاء ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ، فبلبد مف اثارة الدولة الفرنسي يعتبر ىذا الوجو مف أوجو 

 .   الخصـو لو، وبالتالي ال يستطيع القاضي أف يتعرض لو مف تمقاء نفسو
 المطمب الثاني

 صور عيب االنحراف بالسمطة وطرق اثباتو
عمى ضوء ما تقدـ، تقتضي دراسة ىذا العيب أف نوضح الحاالت أو الصور 

ف اثباتو يتميز بنوع مف الصعوبة التي يتطمب بيانيا بنوع التي يظير فييا العيب، كما أ
 مف التفصيؿ فندرسيما في فرعيف عمى النحو التالي:

                                                           
  محمود .د 75اوي، نظرية التعسؼ في استعماؿ السمطة مرجع سابؽ ص د. سميماف محمد الطم انظر في ذلك:    
     ، د. رمضاف محمد بطيخ، القضاء االداري، 402عاطؼ البنا، الوسيط في القضاء االداري مرجع سابؽ ص    

 .539مرجع سابؽ ص     
 .261د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ االدارة العامة، مرجع سابؽ ص     
 .388د. مصطفي ابو زيد فيمي، القضاء االداري و مجمس الدولة، مرجع سابؽ ص    
 .337د. طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
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 : صور االنحراؼ بالسمطةالفرع االول                     
 اثبات عيب االنحراؼ بالسمطةالفرع الثاني: 

 الفرع االول
 صور االنحراف بالسمطة  

السمطة صورا مختمفة. فقد يحرؾ متخذ القرار ىدؼ  يأخذ االنحراؼ في استعماؿ
بعيد تماما عف المصمحة العامة اما لتحقيؽ مصمحة شخصية لو انتقاما مف شخص يكف 

أو لتحقيؽ مصمحة مالية لو، واما لتحقيؽ مصمحة لشخص ثالث، واما  ،لو ضغينة
    اندفاعا وراء أسباب سياسية.

لتيف  رئيسيتيف تتجمع فييما صور عيب غير أف المستقر لدى الفقو، أف ىناؾ حا
االنحراؼ بالسمطة ىما: حالة صدور القرار بعيدا عف المصمحة العامة، والحالة الثانية 

 سنتكمـ عنيما عمى النحو التالي: الو مخالفة قاعدة تخصيص االىداؼ.ىي ح
يقـو في القاعدة العامة المسمـ بيا أف النشاط االداري : مجانبة المصمحة العامة  -أوال

االساس عمى تحقيؽ المصمحة العامة، ومف ثـ ال يكوف تقرير القانوف العاـ لسمطات 
وامتيازات االدارة سوى وسيمة مف وسائؿ مساعدة االدارة عمى تحقيؽ ىدفيا االساسي 

و لمتأكد مف حياد االدارة و عدـ خروجيا أو جنوح      التي تسعى اليو، و ىو النفع العاـ
كاف مف الطبيعي أف  -المتمثؿ في تحقيؽ الصالح العاـ  -يدؼ العاـ قراراتيا عف ال

توجد رقابة قضائية، حتى يتـ التأكد مف تحقيؽ االىداؼ العامة المرجوة، ويأخذ النشاط 
  :عدة صور أىميا-في حالو استيداؼ أغراضًا بعيدة عف المصمحة العامة –االداري 

ي ىذه الصورة يصدر رجؿ االدارة وف :تحقيق مصمحة شخصية أو محاباة لمغير - 
ومف أمثمو ىذه     قراره بقصد تحقيؽ نفع شخصي لو أو لغيره ممف ليـ عبلقة بو،

 الصورة المستمدة مف قضاء مجمس الدولة الفرنسي: ما ذىب اليو بحكمو الصادرة بتاريخ
الخاص بقرار اداري صدر مف رئيس البمدية بتحديد الساعات التي  1934مارس  14

                                                           
 ى الجمؿ، القضاء االداريييح. ، د192االستاذ محيو احمد ، المنازعات االدارية، مرجع سابؽ ص راجع في ذلك:    

 .428مرجع سابؽ ص    
 وما بعدىا،االستاذ محيو احمد المنازعات االدارية،مرجع  573محمود حافظ، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص.د    

 536،د.عوابدي عمار،النظرية العامة لممنازعات االدارية،"الجزء الثاني"مرجع سابؽ ص428سابؽ ص    
 ، د. محسف خميؿ، القضاء 644سابؽ ص د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع انظر في ذلك:    
 .534االداري مرجع سابؽ ص   
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لدور الرقص في البمدة اي تفتح فييا ابوابيا، و ذلؾ حتى ينصرؼ الشباب الى  يجوز
اداء اعماليـ، وعندما تكشؼ لممجمس اف رئيس البمدية قد اصدر قراره بيدؼ تحقيؽ نفع 
شخصي لو، حيث اتضح انو يممؾ احد المقاىي التي انصرؼ عنيا روادىا الى دور 

    الرقص حكـ المجمس بإلغاء القرار.
ف تطبيقات مجمس الدولة المصري ليذه الصورة ما ذىبت اليو محكمة القضاء وم

الى أف ظروؼ و مبلبسات قرار نقؿ  1953 يونيو 15االداري بحكميا الصادرة بتاريخ 
المدعي تبيف أنو لـ ييدؼ الى تحقيؽ مصمحة عامة وانما قصد بو افادة شخص معيف 

الى الدرجة االولى، وقد ألغت المحكمة بالذات وىو الخصـ الثالث وذلؾ بغية ترقيتو 
    القرار لعيب اساءة استعماؿ السمطة.

 ومف تطبيقاتيا في قضاء مجمس الدولة الجزائري ما قضى بو في قرار لو بتاريخ  
 31-90مف القانوف 2حيث أنو تطبيقا ألحكاـ المادة  بقولو: "... 2006مارس  28 

مف القانوف  3لغرض مربح، كما أف لممادة المتعمؽ بالجمعيات أف الجمعية ال تسعى 
االساسي لمجمعية تؤكد ذلؾ. حيث اف تصرؼ المستأنؼ عمييا بتأجيرىا قطعة االرض  
الممموكة لمدولة  والمخصصة ليا  في اطار نشاطيا الجمعوي يعد تصرفا غير قانونيا 
ة ومف جية أخرى مخالؼ لمغرض الذي مف أجمو خصصت االرض لفائدة نادي الفروسي

مف القانوف االساسي لمجمعية ال يرخص ليا بأي  39 برياضة الفروسية، حيث أف المادة
حاؿ التصرؼ في أمبلؾ عمومية عف طريؽ تحويؿ  الغرض المخصصة مف أجمو، 

اف طمب  31-90 مف القانوف 35حيث عمى ىذا االساس وتطبيقا ألحكاـ المادة 
    .."يتعيف الغاء القرار. المستأنفة مؤسس قانونا...

تتحقؽ ىذه الصورة عندما  بالغير: االنحراف بالسمطة بقصد االنتقام أو االضرار -2
يتعمد رجؿ االدارة ممارسة سمطتو بقصد اشباع شيوة التشفي واالنتقاـ التي تدور في 

وضغائف شخصية، وىذه اسوأ صور االساءة عمى االطبلؽ، الف سمطات  نفسو ألحقاد
لتي منحت لئلدارة لتحقيؽ الخير المشترؾ عمى اتـ وجو، القانوف العاـ الخطيرة، وا

                                                           
 664المرجع ذاتو ص ،القضاء االداري ،مشارا ليذا القرار في مؤلؼ الدكتور عبد الغني بسيوني عبد اهلل     

- C.E.14 mars 1934. Melle Rault. Rec.p.337 
 1536ص  7ؽ، مجموعة مجمس الدولة، س 6لسنة  928و  644حكـ محكمة القضاء االداري في القضايا رقـ     
 وما بعدىا. 242ص  2006سنة  8مجمة مجمس الدولة العدد  150فيرس رقـ  30115قراره في الممؼ رقـ     
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ومف امثمة ىذه الصورة في قضاء مجمس الدولة     تستعمؿ في جمب األذى والشر،
و الذي ذىب فيو الى اف القرار  1971ابريؿ  02الفرنسي ما جاء في قرار لو بتاريخ 

ال ييدؼ الى تنظيـ الذي اصدره رئيس البمدية بتعديؿ ساعات العمؿ في مقر البمدية 
العمؿ و تقديـ خدمة افضؿ لمجميور، وانما كاف القصد منو عدـ تمكيف سكرتير دار 

مف مباشرة عممو نظرا الرتباطو  بالتدريس خبلؿ ساعات  -وىو يعمؿ مدرسا  -البمدية
العمؿ المحددة بالقرار، و بالتالي فصمو مف العمؿ، وىو بيذا ال ييدؼ الى تحقيؽ 

ة، و انما انساقت االدارة بسبب اصرار رئيس البمدية عمى موقفو مف المصمحة العام
المدعي، وىو موقؼ لـ يصدر منو اال عف ضغائف شخصية ال تمت لمصالح العاـ 

     بسبب..."
ومف تطبيقات ىذه الصور في قضاء مجمس الدولة المصري: الغاء المحكمة االدارية 

القرار الصادر بطرد موظؼ مف وظيفتو  1961مايو  13العميا بحكميا الصادر بتاريخ 
بعد اف اوقعت عميو االدارة عدة جزائات  بقوليا: " باف مبلحقة الجية االدارية لمطاعف 
عمى اثر اعتراضو ىو و بعض زمبلئو عمى بعض التنظيمات االدارية  المستحدثة 

مو الى وظيفة بتوقيع ثبلثة جزائات عميو في اياـ متوالية، ثـ االمتناع عف ترقيتو، ثـ نق
ادنى مف وظيفتو االصمية ثـ صرفو بعد ذلؾ مف الخدمة، كؿ ذلؾ يدؿ عمى اف ىذا 
القرار انما صدر لمتنكيؿ بالطاعف، ألنو طالب بحقو فانصفو القضاء، و بالتالي يكوف 

    مشوبا بسوء استعماؿ السمطة." 
ما استعمؿ  تتحقؽ ىذه الصورة اذا :االنحراف بالسمطة لغرض سياسي او حزبي - 3

رجؿ االدارة سمطتو مدفوعا باعتبارات سياسية، كأف يصدر قرار تحقيقا لغاية حزبية بعيدة 
ومف تطبيقات ىذه الصورة في قضاء مجمس الدولة الفرنسي حيث ،عف الصالح العاـ

الغى القرار الصادرعف جية االدارة بإنياء خدمة موظؼ ألنو لـ يصدر بدافع المصمحة 
كما الغى القرار الصادر بتقدير كفاية الموظؼ بالنظر ،    دافع سياسيالعامة و انما ب

                                                           
                                                      .                                                       232د. سميماف محمد الطماوي، دروس في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص    
                                                  E. le 02 avril 1971. Zimmermann Rec.p.269      .C -                                                                                                             
  1596قاعدة رقـ  2ؽ مجموعة المبادئ التي قررتيا، مجموعة ابوشادي، الجزء  6س109حكميا في الطعف رقـ     

 .1669ص     
 .539مرجع سابؽ ص ورد في مؤلؼ د. عوابدي عمار، النظرية العامة لممنازعات االدارية، الجزء الثاني    

C.E. le 26 octobre 1960. Rioux  Rec.p.558-                                                                                                                      
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ومف امثمتو في مصر     الى حؽ االنتخاب الذي يمارسو وليس بالنظر الى طريقة عممو
حيث قررت الغاء  1960ابريؿ  16بتاريخ  العميا الصادرما جاء بحكـ المحكمة االدارية 

. اذا كاف مف الثابت مف ظروؼ الدعوى و ..:"القرار الصادر بباعث حزبي اذ قالت
مبلبسات اصدار قرار صرؼ المدعي مف الخدمة، انو صدر بصورة غير عادية تنـ 
عمى الخبلؼ في شأنو بيف الوزارة وبيف رئيس الجميورية وقتذاؾ...ولـ تقدـ الجية 

ا يؤيد االدارية ما ينفي ذلؾ عمى الرغـ مف اتاحة المواعيد الكافية ليذا الغرض، فاف ىذ
صدؽ ما ينعاه المدعي عمى القرار المذكور مف انو صدر بباعث حزبي... ومف ثـ 

النحرافو عف الجادة ولصدوره   استعماؿ السمطةيكوف قد صدر مشوبا بعيب اساءة 
    بباعث حزبي ال بغاية المصمحة العامة، و بالتالي وقع باطبل مما يتعيف الغاؤه..."

االدارة قد تتحايؿ عمى  تعطيل تنفيذ حكم قضائي:االنحراف بالسمطة بيدف  - 4
ر، ففي ىذه الحالة تعتبر االحكاـ القضائية، بحيث تتيرب مف تنفيذىا بطريؽ مباش

ومف ىذا القبيؿ ما قامت بو االدارة في سبيؿ     بعيب اساءة استعماؿ السمطةمشوبة  
الموظفيف، حيث لـ التحايؿ عمى حكـ لمجمس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار تعييف أحد 

تظير مخالفتيا ليذا الحكـ وانما لجأت الى تغيير شروط التعييف في ىذه الوظيفة، حتى 
    تتمكف مف اعادة تعييف ىذا الشخص.

ليذه الحالة في تطبيقات مجمس الدولة الفرنسي أيضًا في قضية "السيدة  االمثمةو مف 
المحافظ باالستيبلء عمى ضيعة حيث لـ تكف الغاية مف قرار ”Dame Lamotte“الموت" 
، اال عرقمة تنفيذ حكـ مجمس الدولة الذي ألغى تنازؿ المحافظ عف نفس Lamotteالسيد 

    الضيعة لشخص آخر.
 حكـ المحكمة االدارية العميا الصادر بتاريخ ،ومف تطبيقات مجمس الدولة المصري     

                                                           
    -C.E. le 23 novembre 1962. Camara  Rec.p.627                                                   
 .699ص  74، مبدا رقـ 5التي قررتيا المحكمة االدارية العميا،السنة حكميا بدائرة دمشؽ، مجموعة المبادئ     
 .666د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص    
 .  666تمت االشارة اليو في مرجع د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص    

- C.E. le 10 octobre 1938. Amicale des griffiers d’Algérie Rec.p                  
     - C.E           , Ministre de L’agriculture. Dame Lamotte  Rec.p   ,G.A.J.A,M Long et  

 autres ,op.cit. p391 et,s«…ainsi qu’il été dit ci – dessus, n’a eu d’ autre but que de faire    
« délibérément échec aux décisions susmentionnées du conseil d’État statuant au contentieux, 

et qu’ainsi , il est entaché de détournement de pouvoir ,… » (Annulation)      
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لشرقية الستصداره باالستيبلء ، ويتعمؽ بطمب الغاء قرار سعي محافظ ا 1967فبراير 18 
عمى عقار كانت المحافظة تستأجره كبيت لمطالبات المغتربات، وذلؾ بعد أف صدر حكـ 
لصالح مالؾ العقار بإخبلئو وتسميمو لو، فصدر القرار حيث قالت :"...اف الباعث الذي 
حفز محافظ الشرقية بادئ االمر عمى السعي في استصدار القرار المطعوف فيو ىو 

لحكـ الصادر بإخبلئيا  المبنى المطموب االستيبلء عميو وقصدىا مف ذلؾ ىو تعطيؿ ا
    تنفيذ ىذا الحكـ..."

 ومف تطبيقات القضاء الجزائري في مثؿ ىذا الشأف قرار المجمس األعمى بتاريخ       
والذي قضى فيو بإبطاؿ المقرريف المتخذيف مف طرؼ والي والية تيبازة  1987يونيو 27
ذيف يستيدفاف الوقوؼ في وجو حكـ قضائي نيائي وقالت الغرفة ميس دائرة الشراقة الورئ

اعتمدا عمى وقائع مأخوذة مف االخبلؽ السيئة  ...حيث  االدارية بالمجمس االعمى:"...
ومنحا بموجب  1973ديسمبر 07 إبطاؿ مقرر 1984يناير16وقرر بموجب مقررا في ...
حيث أف المقرريف المطعوف فييما المذيف آخر،  الفيبل لشخص 1984ديسمبر 31رر مق

يمساف بالشيء المحكـو فيو مف طرؼ  يستيدفاف الوقوؼ في وجو حكـ قضائي نيائي،
حيث أف المدعي محؽ في تمسكو بكوف المقرريف  1982ديسمبر 11المجمس االعمى في 

    ا مشوباف بعيب تجاوز السمطة ، وفي مطالبتو بالبطبلف."مالمطعوف فيي
ال يكفي أف يستيدؼ القرار االداري  :االنحراف عن مبدأ تخصيص االىداف -نياثا

المصمحة العامة فحسب، بؿ أيضا اليدؼ الخاص الذي عينو القانوف ليذا القرار، فاذا 
كاف المشرع  قد حدد أىدافا معينة لئلدارة، وقامت االدارة باستعماؿ سمطتيا في تحقيؽ 

داؼ ليست بعيدة عف المصمحة العامة، كاف القرار أىداؼ أخرى، ولو كانت ىذه االى
 .   مشوبا بعيب االنحراؼ ووقع باطبل

وفي ىذا الصدد تقوؿ محكمة القضاء االداري:"...فاف القانوف في كثير مف أعماؿ       
االدرة، ال يكتفي بتحقيؽ المصمحة العامة في نطاقيا الواسع، بؿ يخصص ىدفا معينا 

ي معيف، وفي ىذه الحالة يجب اال يستيدؼ القرار االداري يجعمو نطاقا لعمؿ ادار 

                                                           
 .664ص  69مجموعة المبادئ التي قررتيا المحكمة مبدا رقـ  12السنة ؽ 1309حكميا في الطعف رقـ     
 175ص  1990سنة  04قضية"ي.ا "ضد "و.د.ج..ـ" ومف معو،المجمة القضائية العدد  53098راره رقـ انظر ق    
 محمد . ،  د 370د. مصطفي ابو زيد فيمي، القضاء االداري و مجمس الدولة، مرجع سابؽ صراجع في ذلك:     

 .   305ؽ ص مرجع ساب  2012الصغير  بعمي، القضاء االداري،  دعوى االلغاء طبعة سنة      
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ي عينو القانوف ليذا القرار عمبل ذالمصمحة العامة فحسب،  بؿ أيضا اليدؼ الخاص ال
بقاعدة تخصيص االىداؼ التي تقيد القرار االداري بالغاية المخصصة التي رسمت لو، 

يؽ المصمحة العامة ذاتيا، كاف فاذا خرج القرار عمى ىذه الغاية، ولوكاف ىدفو ىو تحق
     القرار مشوبا بعيب االنحراؼ."

 وأكثرىا حدوثا نذكر منيا: وليذه الحالة تطبيقات متعددة في مجاالت مختمفة أىميا 
يحدد المشرع عادة اليدؼ الذي تسعى سمطة الضبط الى  :في مجال الضبط االداري -1

الصحة العامة ،ناصره الثبلث )االمف العاـوىو المحافظة عمى النظاـ العاـ بع    تحقيقو،
،السكينة العامة( فاذا تنكبت االدارة عف أي مف تمؾ االىداؼ المخصصة، حكـ القضاء 
بإلغاء قرارىا النحرافو عف اليدؼ المخصص لو، ولولـ يتنافى اليدؼ الذي سعت اليو 

داري لتحقيؽ مصالح فقد تمجأ االدارة الى استخداـ الضبط اال.االدارة مع المصمحة العامة
 26مالية. ومف االمثمة الشييرة  في ىذا المجاؿ حكـ مجمس الدولة الفرنسي الصادر في

وتتمخص وقائع القضية في اف االدارة ارادت اف تحتكر صناعة عيداف  1875نوفمبرسنة 
الثقاب وكانت ىناؾ مصانع خاصة تتولى ىذه الصناعة ويتكمؼ نزع ممكيتيا مبالغ 

االدارة بإغبلؽ المصانع التي ليس لدييا ترخيص صحيح، بناء لماليا مف  كبيرة، فقامت
سمطة الضبط االداري، فقضى مجمس الدولة بإلغاء قراراالغبلؽ ألنو لـ يصدر بقصد 
المحافظة عمى النظاـ العاـ وىو ىدؼ الضبط االداري وانما لتحقيؽ مصالح االدارة 

    المالية.
ما يتعمؽ باستخداـ فيخاصة  –مجمس الدولة الفرنسي  ومف تطبيقاتيا ايضا في احكاـ  

الغاء المجمس لمقرار الصادر مف احد العمد - سمطة الضبط لتحقيؽ مصالح مالية بحتة 
الذي يحظرفيو عمى االفراد الذيف يرغبوف في االستحماـ مف خمع مبلبسيـ عمى 

 في مقابؿ اجر بس التابعة لمبمديةخر خبلؼ وحدات خمع المبلآالشاطئ، او في مكاف 
حيث برر المجمس الحكـ  باف العمدة لـ ييدؼ الى المحافظة عمى اآلداب      معيف،

العامة، وانما الى تحقيؽ مصمحة مالية بتحصيؿ رسـو مف استعماؿ رواد الشواطئ 

                                                           
 .229مجموعة احكاـ محكمة  القضاء االداري، السنة العاشرة ص  1956ابريؿ   22حكميا بجمسة     
 .668د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص    
     -C.E le 26 novembre 1875, laumonnier, carriel, Rec 1875 p 937.                                                                                                    
    E 04 juillet 1924 Beaugé, Rec,p 641                                                                    .-C                                                                                                                        
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لوحدات خمع المبلبس،  ومف ذلؾ ايضا القرار الصادر برفض الترخيص ببناء دار 
 .   منافستيا لمسرح البمديةعرض لمسينما بسبب احتماؿ 

ما قضت بو محكمة القضاء االداري بإلغاء القرار ،ومف تطبيقات مجمس الدولة المصري
االداري الصادر برفض الترخيص بفتح دار السينما رغـ توافر شروط منح الترخيص 
ألنو، " لـ يكف ثـ باعث لمقرار المطعوف فيو  سوى  رغبة  وزارة االشغاؿ  في شراء 

    ض التي اقيمت عمييا دار السينما خالية مف البناء فتحصؿ عمييا  بثمف بخس."االر 
ىذا مف حدة     قد خفؼ -سواء في فرنسا اـ في مصر -غير اف القضاء االداري

القضاء المتعمؽ بتحقيؽ مصالح مالية مؤكدة لئلدارة ، وتحوؿ الى رفض الحكـ بإلغاء 
ظير ىذا االتجاه بجبلء  ع مف االنحراؼ بالسمطة.بيذا النو القرارات االدارية المشوبة  

عندما رفض مجمس الدولة الفرنسي الحكـ بإلغاء قرار اداري اصدره العمدة بمنع شركة 
لمنقؿ بالسيارات مف مباشرة نشاطيا في ذات المنطقة التي تمارس فييا شركة تراـ 

االخيرة، وال تنقص متعاقدة مع المجمس نشاطيا، حتى ال يتأثر المركز المالي لمشركة 
   بالتالي حصة البمدية مف ارباحيا

. 

مف حيث  :"وقد سارت محكمة القضاء االداري المصرية في نفس االتجاه فقضت بانو 
اف مبنى طمب الغاء القراريف موضوع الدعوى انيما مشوباف بعيب اساءة استعماؿ 

التي نصت عمييا  هو السمطة الستيدافيما تحقيؽ مصمحة مالية خاصة لمبمدية ىي األتا
التراخيص، واف ىذه المصمحة المالية ال تعتبر غرضا مشروعا مما يبرر انياء او سحب 

ض غير مشروع  منطوي عمى اساءة استعماؿ السمطة، وحيث  اف و التراخيص بؿ ىو ع
المحكمة ترى  اف االسباب المالية التي دعت الى سحب التراخيص المتناع المدعيف 

دخؿ ضمف المصمحة العامة، ومف ثـ فاف المجمس البمدي اذا استيدؼ عف دفع االتاوة ت
مف الغائيا اف يفيد ماليا ليتسنى لو مواجية نفقات اصبلح شوارع المدنية والتي جاء في 
بعض اوراؽ الممؼ الخاص بالسيارات انيا تتأثر بعمؿ الشركات المرخص ليا عمبل 

                                                           
    - C.E 04 février 1932 boulet, Rec  p 142                                                             
 397د.ماجد راغب الحمو،القضاء االداري مرجع سابؽ ص ورد في مؤلؼ 1949ديسمبر 27حكمياالصادر بتاريخ    
         ماجد راغب  .و د.669: د.عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع سابؽ صراجع في دلك    

 .397الحمو، القضاء االداري مرجع سابؽ ص      
     -C.E 29 Juin 1932 société des autobus antibois. R.D.P p 177                                       
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الغ كبيرة، انما استيدؼ ىدفا مشروعا، دائما مستمرا، و اف نفقات اصبلحيا تصؿ الى مب
                                   وليس ثمة شؾ في اف موازنة الميزانية المحمية مف اغراض المصمحة العامة..."

موظفييا مف مكاف     يخوؿ المشرع االدارة سمطة نقؿ :في مجال الوظيفة العامة -2 
    حؽ تأديبيـ اذا ما اقتضى الصالح العاـ الى اخر ومف وظيفة الى اخرى، كما يخوليا 

ذلؾ، و لكنيا تنحرؼ احيانا في استعماؿ سمطتيا في المجاؿ الوظيفي، كأف تستخدـ 
سمطاتيا في مجاؿ نقؿ الموظفيف مكانيا او نوعيا، او تمتنع عف منحيـ ترقياتيـ، او تقدـ 

ات مقنعة، تفاديا عمى اصدار القرارات إلنياء خدمة بعضيـ اآلخر، و ذلؾ كمو كعقوب
لمجوء الى اجراءات التأديب المقررة قانونا الشتماليا عمى بعض الضمانات لمموظؼ 

 باإلضافة الى طوليا.
وىذا يتضح مف      وليذه الحالة تطبيقات متعددة يرددىا القضاء االداري في احكامو، 

انحرفت بسمطتيا حكـ المحكمة االدارية العميا في مصر بقوليا: "اف الجية االدارية قد 
خر عف الغاية التي وضعت ليا، و اتخذتيا اداة آفي نقؿ الموظفيف مف مكاف الى 

لمعقاب، وبدلؾ تكوف قد ابتدعت نوعا مف الجزاء التأديبي لـ ينص عميو القانوف و 
اوقعتو عمى المدعي بغير سبب يبرره، ومف ثـ كاف قرارىا مخالفا لمقانوف مشوبا بسوء 

 .(  استعماؿ السمطة
ومف تطبيقات مجمس الدولة الجزائري في ىذا الصدد ما قضى بو في قرار لو بتاريخ  

بقولو: "...حيث اف المستأنؼ يمتمس الغاء القرارالصادر عف مجمس  2004يناير 20
والذي قضى بإلغاء المقررالصادر عنو في  29/01/2001وزوفي قضاء تيزي

حيث اف العقوبة .ى المستأنؼ عمييا..والمتضمف تسميط عقوبة التوبيخ عم 10/07/1999
                                                           

 184ص  9ؽ مجموعة احكاـ المحكمة، السنة 7لسنة  635في القضية رقـ  1954ديسمبر  27حكميا بتاريخ     
و المتضمف القانوف  2006يوليو  15المؤرخ في  03-06مف االمر رقـ  156و بيذا الخصوص تنص المادة     

ة العمومية في الجزائر عمى ما يمي: " يمكف اف تكوف حركات نقؿ الموظفيف ذات طابع عاـ و االساسي العاـ لموظيف
مف نفس  158دوري او ذات طابع محدود و ظرفي، و تتـ في حدود ضرورات المصمحة."وتنص ايضا المادة: 
المجنة االدارية  القانوف عمى انو:" يمكف نقؿ الموظؼ اجباريا عندما تستدعي ضرورة المصمحة ذلؾ و يؤخذ رأى
 المتساوية االعضاء، ولو بعد اتخاذ قرار النقؿ. ويعتبر رأي المجنة ممزما لمسمطة التي أقرت ىذا النقؿ".

د. ماجد ،وما بعدىا 289د. سميماف محمد الطماوي، نظرية التعسؼ في استعماؿ السمطة مرجع سابؽ ص انظر:   
 .400راغب الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص

 .347د. طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
 290ص  46التي قررتيا،مبدا رقـ ؽ مجموعة المبادئ 15لسنة 1970ابريؿ18بجمسة 419حكميا في الطعف رقـ    
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المسمطة عمى المستأنؼ عمييا نتيجة لرفضيا تسميـ مفاتيح الشقة التي تشغميا في اطار 
وظيفتيا و بصفة قانونية ىي عقوبة مسمطة عمى المستأنؼ عمييا بصفة تعسفية و غير 

يًا يستوجب شرعية. حيث اف رفض المستأنؼ عمييا لتسميـ مفاتيح الشقة ال يعد خطًأ مين
حيث اف قضاة الموضوع قدروا الوقائع تقديرا سميما  قوبة العامؿ الرافض االمتثاؿ لو.ع

    لذا يتعيف تأييد القرار المستأنؼ ورفض االستئناؼ لعدـ تأسيسو..." 
يندرج ضمف حاالت مخالفة قاعدة تخصيص  النحراف  في استخدام االجراءات:ا - 3

" وذلؾ عندما تقـو االدارة بإحبلؿ االجراءات     جراءات االنحراؼ باإلاالىداؼ صورة " 
اذ مف المسمـ بو اف المشرع ،ما وضعت مف اجمو محؿ بعضيا و تستخدميا في غير

عندما يقرر بعض االجراءات  االدارية بصدد  قرارات ادارية معينة، فانو يستيدؼ مف 
ا في غير مجاليا المحدد ىذه اإلجراءات غرضا معينا، ومف ثـ فاف استعماؿ إجراءات م

و استبداليا باإلجراءات المقررة قانونًا اي تمؾ التي كاف يتعيف عمييا استخدامو لموصوؿ 
 ، ىو خروج عمى االىداؼ المخصصة لئلجراءات االولى.    الييا
لتحقيؽ  -كما بينا قبؿ قميؿ -وتمجأ االدارة عادة الستخداـ االجراء الذي قصده القانوف  

خبلؼ الغاية التي تسعى الييا، لمتيرب مف الشكميات و االجراءات المطولة،  غاية معينة
أو لمتخمص مف قواعد االختصاص او االقتصاد     او لتمغي بعض الضمانات لؤلفراد،

فيصبح قرارىا في ىذه الحالة مشوبا بإساءة استعماؿ السمطة عف طريؽ     في الماؿ، 

                                                           
 و ما بعدىا. 175ص  2004سنة  5مجمة مجمس الدولة، العدد  10502قراره رقـ الممؼ    
ف حالة االنحراؼ  باإلجراءات ليست سوى صورة مف صور مخالفة قاعدة تخصيص يري جانب مف الفقو ا    

االىداؼ، حيث اف تقدير بعض اإلجراءات االدارية مف جانب المشرع  بصدد اصدار قرارات معينة فانو ييدؼ الى 
المقررة قانونا  تحقيؽ غرض معيف، ومف ثـ فاف استعماؿ إجراءات ما، في غير مجاليا المحدد واستبداليا باإلجراءات

:د. مصطفي ابو زيد فيمي، القضاء االداري و مجمس الدولة، راجع في ذلكيعد مخالفة لقاعدة تخصيص االىداؼ" 
: د.ابراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء االداري" دعوى االلغاء" مرجع وانظر في ذات االتجاه.375مرجع سابؽ ص

.د.طارؽ فتح اهلل خضر،القضاء اإلداري، 399مرجع سابؽ ص .د.ماجد راغب الحمو،القضاء اإلداري،565سابؽ ص
راجع في  .،اال اف رأيًا اخرذىب الى اف االنحراؼ باإلجراءات يعد احدى صوراالنحراؼ بالسمطة348مرجع سابؽ ص

.د. عوابدي عمار، النظرية العامة 407د. محمود عاطؼ البنا،الوسيط في القضاء االداري مرجع سابؽ ص ذلك:
 193،االستاذ محيو احمد، المنازعات االدارية، مرجع سابؽ ص539مرجع سابؽ ص ت االدارية،الجزءالثاني،لممنازعا

     - Vedel (G) , Droit administrative,op.cit p.775                                                                
 .193ع سابؽ صاالستاذ: محيو احمد، المنازعات االدارية، مرج    
    - Waline (M), droit administratif,op.cit p 485.                                                                                                                       
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ا ذواضحة التي قدميما مجمس الدولة الفرنسي في ىاالنحراؼ باإلجراءات. ومف االمثمة ال
 -آنذاؾ -ي قرر فيو اف محافظ الجزائرذال 1960يونيو  24المجاؿ قراره الصادر بتاريخ 

يعتبر مرتبكا إلساءة استعماؿ االجراءات عندما استخدـ سمطتو لمصادرة عدديف مف 
طرابات تخؿ باألمف لكي يتفادى وقوع اض « France édition et publication»جريدة  

وذلؾ بالمجوء الى االجراءات المنصوص عمييا في المادة العاشرة مف قانوف االجراءات 
الجنائية، وىي اجراءات يقتصر تطبيقيا عمى االفعاؿ الخاصة بالجنايات و الجنح التي 
ترتكب ضد أمف الدولة وتقديـ مرتكبييا لممحاكـ، وذلؾ بدال مف استخداـ االجراءات 

 .    بتنظيـ االمف الخاصة
و الذي سمؾ مسمؾ مجمس     مثمة احكاـ محكمة القضاء االداري في مصرأومف  

حيث قضت بإلغاء قرار صادر  1950يونيو  13الدولة الفرنسي حكميا الصادر بتاريخ 
لعدـ اتباعيا االجراءات التي يحددىا  ،باالستبلء المؤقت عمى ارض تمييدا لنزع ممكيتيا

 الخاص بنزع الممكية. 1907لسنة  7القانوف رقـ 
ومف تطبيقات القضاء الجزائري في ىذا الشأف ما قضى بو المجمس االعمى )الغرفة  

لكونو مشوب بعيب االنحراؼ باإلجراءات،  واالدارية( بإبطاؿ مقرر والى والية تيزي وز 
ولقد سبب قراره كما يمى:" حيث اف المنفعة العامة تتوفر في كؿ عممية تستجيب 
لحاجيات تكتسي طابع النفع العاـ، وال سيما مف خبلؿ انجاز مخططات وطنية او محمية 
لمتنمية... حيث اف مشروع شؽ طريؽ ترابية سيتـ بالتالي تحريفو عف ىدفو االصمي، 

    وبذلؾ تكوف االدارة قد ارتبكت ووقعت في االنحراؼ باإلجراءات. "
 الفرع الثاني

 .اثبات عيب االنحراف بالسمطة 
عيب االنحراؼ يتصؿ باألىداؼ و البواعث، لذلؾ فيو عيب خفي ال يسيؿ            

اكتشافو، ذلؾ اف القرار المشوب بعيب االنحراؼ غالبا ما يكوف سميما في عناصره 
االخرى، كصدور القرار مف مختص، و بالشكؿ الذي يتطمبو القانوف، ويقع عمى محمو، 

                                                           
        -C.E 24 juin 1960 société FRAMPAR et société France éditions et publications Rec 412. 

Concl Heumann .G.A.J.A.M. (L) et autres.op.cit,p,515 et s.  
 .  881مجموعة  احكاـ محكمة القضاء االداري لمسنة الرابعة ص  ؽ 4لسنة  236حكميا في قضية رقـ     
  183ص 1993سنة 4لعدد)قضية "ؼ،ـ"ضد والي والية تيزي وزو( المجمة القضائية ا1989يناير 14قراره بتاريخ     
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القانوف، ومع ذلؾ يكوف معيبا في غايتو، التي ىي وألسباب تبرر اصداره في الواقع و 
واثباتو شاقة ودقيقة، اذا ما قورف بحاالت اثبات بقية     أمر  نفسي يجعؿ ميمة اكتشافو

العيوب االخرى، الف عيب االنحراؼ عيب شخصي يكمف في نويا رجؿ االدارة 
المقاصد، وترتبط ومقاصده، فيتحقؽ وجود عيب  االنحراؼ عند عدـ سبلمة تمؾ النوايا و 

ي  ينعاه عمى القرار المطعوف ذاثبات العيب ال ءصعوبة اثباتو بما يواجو المدعي عب
وسبلمة القرارات     فيو، وذلؾ تطبيقا لمقاعدة العامة في االثبات، وتسميما بقرينة صحة

االدارية، ومف ثـ يعكس ذلؾ شدة الوطأة التي تمحؽ المدعي عند اثباتو، ازاء ارتباط 
يب بنية مصدر القرار ونفسيتو، كما أف اثبات سوء نية اإلدارة لـ يكف باألمر الييف، الع

لما يؤدي ذلؾ الى وضعيا في موقؼ الحرج والضرر بسمعيا وىيبتيا أماـ القضاء 
    والرأي العاـ، عبلوة الى مساسو بأخبلقياتيا وثقة االفراد بيا.

اقامة الدليؿ عمى عيب االنحراؼ فيذا  ضرورة    ومع ذلؾ كمو يستمـز القضاء االداري 
ضرورة اقامة الدليؿ     العيب ال يفترض في حؽ االدارة، ومف ثـ يتعيف عمى المدعي 

 ي يثبت ويؤكد ادعاؤه ضد االدارة وقرارىا عمى  وجو الخصوص.ذال

                                                           
 .540النظرية العامة لممنازعات االدارية )الجزء الثاني( مرجع سابؽ ص  -: د. عوابدي عمار انظر في ذلك    

- Debbasch(Ch),contentieux administratif,op.cit,pp731,732-rivero (J) droit administratif,op.cit  
1983 p260. - Auby(J.M)et Drago (R)traite de contentieux administratif,op.cit,p   . 

  وفي ىذا المعنى تقوؿ المحكمة االدارية العميا في مصر بأف:" االصؿ في القرارات االدارية صحتيا وانيا بذاتيا     
    ـ دليؿ عمى ىذه الصحة وعمى توافراالركاف القانونية الموجبة لمصحة واف الغاية فييا المصمحة العامة مالـ يقد   
 رقـ        الطعف حكميا فير عميو"انظ االداري عكس ىذه القرينة ومف ثـ يكوف عبء االثبات المتضررمف القرار   
  92القاعدة  2003سنة  3منشور بمجمة المحاماة العدد 2001نوفمبر 27ؽ جمسة  44سنة 981،1000،1005  
 وما بعدىا. 203الفقرة ب ص   
 د. ابراىيـ  .136محمد الطماوي، نظرية التعسؼ في استعماؿ السمطة مرجع سابؽ صد. سميماف  راجع في ذلك:    
      د. سامي جماؿ الديف ، الدعاوى  .566عبد العزيز شيحا، القضاء االداري" دعوى االلغاء"مرجع سابؽ ص    
 وما بعدىا. 347االدارية مرجع سابؽ ص   
  حيث قضت المحكمة االدارية العميا تأكيد ا ليذا المعنى بقوليا: وتطبيقا لذلؾ في قضاء مجمس الدولة المصري     
 "... عيب اساءة استعماؿ السمطة يجب اقامة الدليؿ عميو ألنو ال يفترض بؿ ىو مف العيوب القصدية في السموؾ    
 فبراير 16بجمسة االداري قوامو اف يكوف لدى االدارة قصد اساءة استعماؿ السمطة او االنحراؼ بيا" انظر حكميا    

 .1020ص  35ؽ المجموعة االدارية الحديثة، الفاكياني جزء  36سنة  2909في القضية رقـ   1991   
وفي نفس االتجاه قضت المحكمة االدارية العميا باف:"... عبء االثبات في المنازعة االدارية ال يخرج عف االصؿ     

 … = العبء عمى المدعي فيو الذي يتحمؿ عبء اثبات ما يدعيو، اذاالعاـ الذي قرره قانوف االثبات، وىو وقوع ىذا 



 

-     - 
 

ولـ تقؼ صعوبة اثبات ىذا العيب عمى المدعي فقط الذي يفتقر في الغالب   
تي تمتمكيا او تحوز عمييا االدارة، و انما يواجو القاضي أيضًا صعوبات  ألدلة االثبات ال

في سبيؿ الكشؼ عف عيب االنحراؼ، لذلؾ اعتبر مجمس الدولة  الفرنسي ىذا العيب 
    احتياطيا ال يمجأ اليو اال اذا لـ ينطوي  القرار عمى وجو آخر مف وجوه االلغاء.

ي والقاضي عند اثبات عيب االنحراؼ بالسمطة وازاء تمؾ الصعوبات التي تواجو  المدع
القضاء االداري في كؿ مف فرنسا ومصر والجزائر يستنتج دليؿ اثبات انحراؼ  ذأخ

 اإلدارة  بسمطتيا بوسائؿ متعددة أىميا :
مازاؿ  مجمس الدولة  االثبات من مضمون القرار المطعون فيو و ظروف اصداره: -1

يستخمص وجود االنحراؼ بالسمطة مف عدمو مف  حتى اليوـ يحاوؿ  اف    الفرنسي
صمب  القرار المطعوف فيو ذاتو كمما امكف ذلؾ  اوال، ثـ في الظروؼ التي صاحبت 
اصداره، و ذلؾ عند قراءتو لو و تأممو في الظروؼ التي صاحبت  ظيوره او اصداره، 

ار الى فقد يجد في ذلؾ ما يكشؼ او يثبت عدـ شرعية اليدؼ الذي يسعى مصدر القر 
تحقيقيو رغـ حرص االدارة عمى اف يكوف النص الظاىر لمقرار مطابقا لمقانوف، وىو امر 
طبيعي، اذ مف المفروض اف تكوف اولى الخطوات ىي  فحص مضموف القرار لمتحقؽ 

حدوث     مف مدى مشروعيتو قبؿ الخوض في سائر االوراؽ و االدلة، ويصؼ الفقو 
ذلؾ بطريؽ السيو أو الخطأ، كما تمتد سمطة القاضي الى  ىذه الحالة بالنادرة مالـ يكف

معرفة ظروؼ اصدار القرار فيعترؼ عمى كافة االحواؿ التي صاحبت صدور القرار 
 لعميا تسيؿ لو كشؼ عيب االنحراؼ.

ومف  تطبيقات مجمس الدولة الفرنسي بظروؼ اصدار القرار في بعض احكامو حيث 
ب جية االدارة، ذلؾ الف المدعى احالتو االدارة قضى بوجود انحراؼ بالسمطة مف جان

                                                                                                                                                                             

  اقاـ المدعي الدليؿ الكافي عمى دعواه كاف عمى المدعي عميو اقامة الدليؿ الداحض الذي ينفى ادعاء المدعي"   = …
 98ص 25مجموعة المبادئ التي قررتياالمحكمة جزء30في الطعف رقـ س 1988فبراير 27انظرحكميا بجمسة

  ، د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري، 195محيو احمد، المنازعات االدارية، مرجع سابؽ ص انظر االستاذ:    
 .مشيرا في ذلؾ لقرار مجمس الدولة الفرنسي 401مرجع سابؽ ص   

 -C.E    novembre      association  national des propriétaires d’embranchements p.    
 .83مد حافظ عطية نجـ، السمطة التقديرية لئلدارة و دعاوى االنحراؼ بالسمطة مرجع سابؽ ص اح .د    
   د. ماجد راغب  139د. سميماف محمد الطماوي، نظرية التعسؼ في استعماؿ السمطة مرجع سابؽ ص  راجع:    
  .350ري، مرجع سابؽ ص ،د. طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء اإلدا402الحمو، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص   
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الى التقاعد بسبب الغاء  وظيفتو اال انو بالفحص تبيف اف سبب ذلؾ يعود الى رفعو 
       .دعوى عمى االدارة و بالفعؿ الغى مجمس الدولة قرار االدارة بإحالتو الى التقاعد

وعمى ذلؾ كانت     االتجاه  ىذا القضاء االداري في مصر زميمو الفرنسي في وقد ساير
مجمس الدولة المصري، فقد قضت محكمة القضاء االداري بقوليا:"... ظروؼ تطبيقات 

الحاؿ ومبلبساتو تدؿ عمى اف احالة المدعي الى المعاش كانت ردًا عمى دعواه االولى 
 قضت المحكمة االدارية العميا باعث مف الصالح العاـ، كمااي وليدة االنتقاـ وليست ب

بأف: " تبلحؽ قرارات النقؿ المكاني وصدورىا بغير مقتض مف الصالح العاـ يفيد اف 
الجية االدارية قد انحرفت بسمطتيا في نقؿ الموظفيف مف مكاف الى مكاف عف الغاية 
المحددة ليا و اتخذتيا اداة لمعقاب، وبذلؾ تكوف قد ابتدعت نوعا مف العقاب يقع مخالفا 

    تخداـ السمطة "لمقانوف مشوبا بسوء اس
حتى نياية القرف التاسع عشر كاف  االثبات من ما يشتمل عميو ممف الدعوى: -2

مجمس الدولة الفرنسي ال يخرج في مجاؿ اثبات عيب االنحراؼ عف صمب القرار محؿ 
الطعف، بحيث تظير دالئؿ االنحراؼ مف نصوصو وىي بدوف شؾ كانت نظرة قاصرة 

اطرد عمى ضرورة أف يقدـ دليؿ ،19ولة بعد نياية القرف،غير أف مجمس الد    ةوضيق
 .   االنحراؼ مف ممؼ الدعوى ذاتو بحيث يجب أف يكوف لو أصؿ ثابت في االوراؽ

وقد انعكس ىذا التطور الحاصؿ في القضاء االداري الفرنسي عمى القضاء  
عف  االداري المصري والجزائري،  ففي مصر تكشؼ االحكاـ الصادرة في ىذا الشأف

اعتمادىا لموسائؿ التي أخذ بيا مجمس الدولة الفرنسي في استخبلص الدليؿ و بيذا 
الخصوص بينت محكمة القضاء االداري ذلؾ بقوليا:" استقر الفقو وقضاء مجمس الدولة 

                                                           
 مشيرا في ذلؾ لقرار مجمس الدولة الفرنسي. 352د. طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     

- C.E 18 juin 1926 Rodiere,p.624                                                                                                        

  ص 5،مجموعة س07/06/1951بتاريخ وحكميا الصادر 877ص 17/4/1951مف ذلؾ حكميا الصادر في     
 .233ص 10مجموعةالسنة  05/03/1956وحكميا الصادر بتاريخ  1026   
 290ص 15ؽ مجموعة المبادئ المحكمة االدارية العميا،س 12س 419في الطعف رقـ08/04/1970حكميا في    
84نجـ،السمطة التقديرية لبلدارة مرجع سابؽ ص د.احمد حافظ عطية     

  

 . 439د. طعيمو الجرؼ، رقابة القضاء ألعماؿ االدارة العامة، مرجع سابؽ ص    
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الفرنسي  عمى أف يكوف اثبات عيب اساءة استعماؿ السمطة عف طريؽ اعتراؼ االدارة 
     الظروؼ المحيطة بصدور االمر االداري"أومف ممؼ الخدمة واالوراؽ و 

ومف ثـ يمثؿ ممؼ الدعوى وما يشتمؿ عميو مف وثائؽ ومستندات احدى الوسائؿ  
اليامة التي يمجأ الييا القاضي والطاعف لمحصوؿ عمى دليؿ اثبات عيب انحراؼ 

في تفسير المقصود بممؼ     السمطة، وقد توسع القضاء االداري الفرنسي والمصري 
عف عيب االنحراؼ، فيشمؿ ممؼ الدعوى عمى     لدعوى الذي يرجع اليو لمكشؼ ا

المراسبلت التي سبقت أو أعقبت صدور القرار االداري المطعوف فيو وكذلؾ تعميمات 
الرؤساء االدارييف التي أستند عمييا مصدر القرار اف وجدت وادعاءات الطاعف ىذا مف 

أف     ومصر والجزائر االداري في كؿ مف فرنساناحية ومف ناحية أخرى أعتبر القضاء 
التمييز في المعاممة بيف الناس أو االفراد، وعدـ المبلءمة الظاىرة، وانعداـ الدافع، كؿ 

لؾ فانو ذسمطة، والى جانب الذلؾ اعتبرىا قرائف يستعيف بيا القاضي ألثبات االنحراؼ ب
 يا االدارة.يدخؿ في مدلوؿ )ممؼ الدعوى ( التحقيقات التي تقـو ب

                                                           
 .232السنة العاشرة  ص ،المحكمة ، مجموعة احكاـؽ 8لسنة  150القضية رقـ  1956مارس 04بتاريخ  ياحكم    
 وما بعدىا. 414ألعماؿ االدارة مرجع سابؽ ص داري ورقابتود. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإل    
 بدأ مجمس الدولة الفرنسي يتوسع قميبل في نطاؽ البحث عف عيب االنحراؼ، فخرج مف الحدود الضيقة لنصوص     
     القرار المطعوف فيو، وبدأ يقمب االوراؽ  المحفوظة في ممؼ الدعوى بحثا عف دليؿ يستخمص منو وجود ذلؾ    
 اعتمد 16/11/1900" بتاريخ  Maugrasففي قضية "  :العيب مف عدمو ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ القرارات التالية   
             "بتاريخ  Parisetوفي قضية "  مجمس الدولة عمى المرسبلت وحدىا إلثبات وجود االنحراؼ بالسمطة   
   " شركة مناجـ اعتمد  lensات الرئاسية وفي قضية " اعتمد عمى التعميمات الصادرة مف السمط 26/11/1975   
  احمد حافظ عطية  د.:لممزيد من التفصيل بشان ىذه القرارات انظرعمى تقارير ىندسية محفوظة بممؼ الدعوى.   

 .85نجـ، السمطة التقديرية لئلدارة مرجع سابؽ ص    
 بأف التمييز  19/04/1999ؿ ما أشار لو القراربتاريخ مف تطبيقات القضاء اإلداري الجزائري مثبل في ىذا المجا    
 في المعاممة بيف االفراد مف خبلؿ المبادرة التي قامت بيا البمدية و المتمثؿ في قرارىا بنزع قطعة أرض مخصصة    
 لمبناء الذاتي مف شخص بعينو، في حيف اف ثمة اشخاص اخريف في نفس وضعية المعني، ونفس المكاف لـ تنزع    
 الغرفة "قرارمجمس الدولة :انظر بالتفصيلاراضييـ يستخمص مف ىذا القرار قرينة إلثبات عيب االنحراؼ بالسمطة    
   ف يقرارغير منشور مشارا لو في مؤلفاالستاذ:لحس (ضد بمدية اوالد فايت كيمياف لقضية ط )274فيرس "االولي   
                             وما بعدىا 109سابؽ صمرجع " الجزء االولى" اث ممويا،المنتقيآبف شيخ    
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    قد أجاز –ا الصدد الى أف القانوف في كبل مف مصر والجزائر ذونود أف نشير في ى
لمقاضي االداري وىو بصدد بحث اساءة استعماؿ السمطة او االنحراؼ بيا االتصاؿ 

االجراءات التي يراىا  ذبجية االدارة لمحصوؿ عمى ما يشاء مف وثائؽ او بيانات، و اتخا
لؾ، بؿ و يمكنو  اجراء تحقيؽ و استدعاء ذلشيود اف وجد ضرورة لالزمة بحضور ا

اء اصدار القرار الخصـو في الدعوى ألجؿ التوصؿ الى البواعث الحقيقية مف ور 
     ا االختصاص يجد اساسو في نصوص القانوف.المطعوف فيو، وىذ

ف المطموب ويذكر اخير اف القضاء االداري  يتشدد في اثبات عيب االنحراؼ، ادا ما كا
ىو الغاء القرار االداري، اذ يشترط وجود مجموعة مف القرائف ال تدع سبيبل الى الشؾ 

ا العيب بصدد ذا كاف المدعي يستند الى ىذفي االنحراؼ، فيو يبدي قدرا مف التساىؿ ا
لؾ في بعض الحاالت اف يرفض القضاء االداري ذالحصوؿ عمى تعويض، يترتب عمى 

 .   مى عيب االنحراؼ، ولكنو يعوض عنوالغاء القرار بناء ع
 
 
 
 
 
 

                                                           
   بخبلؼ  الوضع في مصر و الجزائر بالنسبة لمتحقيقات " فاف مجمس الدولة الفرنسي وىو بصدد تحري بواعث     
     االدارة ودوافعيا، ال يممؾ اف يأمر بإحضار رجؿ االدارة امامو الستجوابو، كما انو ال يستطيع اف يأمر بأجراء   
 تحقيؽ مع االدارة في ىذا الشأف، وذلؾ راجع الى مبدا الفصؿ بيف الييئات )االدارة القاضية واالدارة العاممة( ولذلؾ   
     اضطر الى تممس ىذه الدوافع و البواعث في ممؼ القضية والظروؼ المحيطة بالقرار االداري المطعوف فيو."   
 .137التعسؼ في استعماؿ السمطة مرجع سابؽ صمحمد سميماف الطماوي، نظرية  د. انظر:  
     مف قانوف مجمس الدولة الحالي عمى اف :"تتولى ىيئة مفوضي الدولة تحضير  27: تنص المادة ففي مصر    
       الدعوى و تييئتيا لممرافعة ولمفوض الدولة في سبيؿ تييئة الدعوى االتصاؿ بالجيات الحكومية ذات الشأف   
    ى ما يكوف الزما مف بيانات و اوراؽ، واف يأمر باستدعاء ذوي شاف لسؤاليـ عف الوقائع التي يرى لمحصوؿ عم  
  مف )ؽ،إ،ـ،إ( عمى ما يمى:" يجوز  860: عمى سبيؿ المثاؿ ما تنص عميو المادة وفي الجزائر لزوما تحقيقيا..."  
     يستدعي او يستمع تمقائيا الى اي شخص يرى  لتشكيمة الحكـ او لمقاضي المقرر الذي يقـو بسماع الشيود اف  
 سماعو مفيدا كما يجوز ايضا سماع اعواف االدارة، او طمب حضورىـ لتقديـ االيضاحات"  
 .422د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري  ورقابتو ألعماؿ االدارة )دراسة مقارنة( مرجع سابؽ ص    



 

-     - 
 

 المبحث الخامس
 عـــــــــيب الســــــــــــبب

تمثؿ الرقابة القضائية عمى أسباب القرارات االدارية في دعوى االلغاء ضمانة ىامة      
وخضوعيا لحكـ القانوف، ذلؾ أف رجؿ  وأساسية لتحقيؽ مشروعية تصرفات االدارة

تو لبلختصاصات المنوطة بو، يجب أال يخضع في تصرفاتو وقراراتو االدارة في ممارس
نما يمـز أف يستند في كؿ ما يصدره مف قرارات، وما ،لما تمميو عميو االىواء والميوؿ وا 

لؾ، ذلؾ أف االدارة ليست ىوى أو ذيمارسو مف نشاط، الى أسباب واقعية تسوغ لو 
العاـ، وىو ما يستمـز  بالضرورة أف  تحكما وانما ىي نشاط يمارس بقصد تحقيؽ الصالح

    يكوف تدخؿ رجؿ االدارة مبررا بقياـ االسباب التي تكفؿ اتجاىو لتحقيؽ ىذا الصالح.
و نظرا لؤلىمية التي تحظى بيا ا لرقابة القضائية عمى سبب القرار االداري في الوقت 

لنشأة جميع  -أي حديثة نسبيا -والحؽ     وقت متأخرالحاضر، غير انيا  نشأت في 
أوجو االلغاء االخرى، حيث  برز عيب السبب في قضاء مجمس الدولة الفرنسي كأحد 

ورغـ  حداثة ظيور رقابة السبب عمى  أسباب الطعف باإللغاء في أوائؿ القرف الحالي.
واتسع تطبيقيا، وذلؾ عمى الرغـ  مف     ا النحو، اال أنيا سرعاف  ما تزايدت أىميتياذى

ب كعيب قائـ  بذاتو اذ غالبا يد مف فقياء القانوف العاـ عدـ ادراج عيب السبمحاولة العد
                                                           

  ،رسالة دكتوراه مقدمة لكمية الحقوؽ ،السبب في القرار االداري ودعوى االلغاء د. محمد حسنيف عبد العاؿ، فكرة    
 .1ص 1971جامعة القاىرة سنة    
موضحا " اف الوضع في مصر يختمؼ  631د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص    

انشاء  ذفرض رقابتو عمى اسباب القرار االداري منعف فرنسا بالنسبة لنشأة السبب، حيث اف مجمس الدولة المصري 
لسنة  112مف قانوف مجمس الدولة األوؿ رقـ  3وذلؾ انطبلقا مف نص المادة  1946محكمة القضاء االداري سنة

، و الذي تكررت صيغتيا في قوانيف مجمس الدولة المتعاقبة، حتى المادة العاشرة  مف القانوف الحالي لمجمس 1946
" ويشترط في طمبات الغاء القرارات االدارية النيائية اف يكوف مرجع :التي تنص عمى 1972لسنة  47 الدولة رقـ

الطعف عدـ االختصاص او عيبا في الشكؿ او مخالفة القوانيف او الموائح، او الخطأ في تطبيقيا او تأويميا او اساءة 
بب، اال اف غالبية الفقو و القضاء تذىب الى اف استعماؿ السمطة." و يضيؼ انو اذا كاف المشرع لـ يذكر عيب الس
 عبارة "...او الخطأ في تطبيقيا او تأويميا" يقصد بيا عيب السبب.

 587-79فقد اصبحت رقابة القضاء اإلداري الفرنسي عمى عنصر السبب مف االموراليسيرة بعد صدورقانوف رقـ    
بيب قراراتيا االدارية الفردية التي مف شانيا الحاؽ الضرر حيث الـز جية االدارة بضرورة تس 1979يوليو 11بتاريخ 

باألفراد، وبالنسبة لمقرارات التي ال تمتـز فييا االدارة بالتسبيب مثؿ القرارات الضمنية، فاف مجمس الدولة يطالب االدارة 
جماؿ  سامي.د لممزيد راجع.ادعاءات الطاعف باإلفصاح عف سبب قرارىا فاذا عجزت كاف ذلؾ دليبل عمى صحة

 ومابعدىا 356القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص،طارؽ فتح اهلل خضر.د313الدعاوى االدارية مرجع سابؽ ص،الديف
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بؿ أف المشرع في العديد مف االنظمة  القانونية       ما يتـ دمجو مع العناصر االخرى،
 يغفؿ ذكره في العيوب التي تصيب القرار  االداري .

انعداـ السبب، يشكؿ عيبا  يميؿ الى اعتبار    غير أف ىناؾ جانب آخر مف الفقو       
و يدلؿ عمى ذلؾ  -فيما سبؽ -مستقبل وقائما بذاتو عف العيوب االربعة التي تناولنيا

عمى أساس الربط بيف أركاف القرار االداري ووسائؿ االلغاء المختمفة مع اسناد كؿ وسيمة 
بر مف تمؾ الوسائؿ الى كؿ عنصر مف عناصر القرار االداري، و لما كاف السبب يعت

ركنا فعاال مف أركاف القرار االداري، بحيث ال يمكف أف يقـو أي قرار دوف سبب أي 
دوف حالو واقعية أو قانونية تكوف عمة وجوده واصداره،  فاف عيب السبب يرتبط بيذا 
الركف المستقؿ عف باقي أركاف القرار االداري االخرى، مما يؤدي الى اعتباره وسيمة 

فضبل عف القضاء االداري     عف باقي  وسائؿ االبطاؿ االخرىقائمة بذاتيا  ومستقمة 
السبب صراحة سواء في درج عمى األخذ بعيب     أو الجزائري     الفرنسي أو المصري

                                                           
      Debbasch (Ch), Ricci (J.C) Ricci,contentieux administratif,op.cit.p,688 et s - :راجع في ذلك    
 سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري .، د584سابؽ ص مرجع حافظ، القضاء اإلداريمحمود محمد .د وايضا :  

 179،االستاذ: محيو احمد، المنازعات االدارية، مرجع سابؽ ص429ورقابتو ألعماؿ االدارة مرجع سابؽ ص   
Debbasch (Ch), Ricci (J.C) Ricci, contentieux administratif,op.cit.p.688 et s  - 

     ( مشارا لو في  مؤلؼ االستاذ: لحسيف بف شيخ اث ممويا،  Bonnard Roger)روجي بونار راجع في ذلك :    
 ، 673فؤاد العطار،القضاء االداري مرجع سابؽ ص.: دوايضا 362دروس في المنازعات االدارية مرجع سابؽ ص  
 .356د. مصطفي ابو زيد فيمي، القضاء االداري و مجمس الدولة، مرجع سابؽ ص   
   

  ص يا تاريخو  دوف ذكررقـ الطبعة دارالجامعة،مبادئ واحكاـ القضاء اإلداري المبناني،بد العزيز شيحاابراىيـ عد. 
 وما بعدىا. 647   
و يؤيد ىذا االتجاه ما ذىب اليو مجمس الدولة المصري نفسو و ىو يردد في احكامو كثيرًا ذكر ركف السبب كركف     

أف يقـو عمى  قوؿ في حكـ ليا:" اف القرار التأديبي كأي قرار اداري يجبىاىي المحكمة االدارية العميا ت مستقؿ، و
" و تقوؿ في حكـ آخر: "... فاذا كانت النتيجة منتزعة مف غير أصوؿ موجودة او كانت مستخمصة مف .سبب يبرره

انوف كاف القرار أصوؿ ال تنتجيا أو كاف تكييؼ الوقائع عمى فرض وجودىا ماديًا ال ينتج النتيجة التي يتطمبيا الق
ص  67السنة األولى بند  يا. مجموعة أحكام41ص 7السنة األولى بنديافاقدًا لركف السبب..." انظر مجموعة أحكام

. مشارًا الييا في مؤلؼ د. مصطفى أبو زيد فيمي، القضاء االداري 526ص  60و مجموعة السنة الثانية بند  555
 .355و مجمس الدولة، مرجع سابؽ ص 

 397ث ممويا، دروس في المنازعات االدارية، مرجع سابؽ صآف بف شيخ يلحس، االستاذ راجع:الجزائرفي     
حتى واف لـ يعترؼ صراحة القاضي االداري الجزائري بوجود عيب السبب كعيب مستقؿ عف  :"موضحًا في ذلؾ بقولو

المجمس االعمى والمحكمة العميا، وكذا في عيب مخالفة القانوف، اال اننا نجد الكثير مف حاالت ىذا العيب في قرارات 
 ...)=(و تتمثؿ تمؾ التطبيقات المنشورة في المجمة القضائية، و كذا في بعض 1998قرارات مجمس الدولة بعد سنة 
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أحكامو القديمة أو الحديثة،  واذا كاف عيب االنحراؼ يقابؿ ركف الغاية في القرار 
ف األمور العسيرة لما يتضمنو مف يعتبر اثباتو م -كما أسمفنا -االداري وىذا الوجو 

تمحيص نوايا رجؿ االدارة وبواعثو فمف باب أولى كوف السبب أحد أسباب أوجو االلغاء، 
    حيث أف اثباتو أقؿ مشقة عمى القاضي االداري مف اثبات عيب االنحراؼ.

اال أننا نبلحظ أنو البد مف اعتبار السبب وجو مف أوجو الطعف باإللغاء، وال       
يمكف انكار وجوده حيث قد درجت أحكاـ القضاء االداري الفرنسي والمصري والجزائري 
عمى اقراره، اضافة الى أنو أمر يمميو المنطؽ الذي يوجب وجود السبب، لكونو يعتبر 

 ؼ وراءه عيب عدـ وجود ىذا الركف.ركنا مف أركاف القرار االداري، فتخمؼ أي ركف يخم
الج ىذا العيب في مطمبيف: نخصص االوؿ منيما لدارسة ومف ىذا المنطمؽ فإننا سنع
 القضاء االداري عمى عيب السبب:  ونتناوؿ في الثاني لرقابة،القواعد العامة لعيب السبب

 القواعد العامة لعيب السبب.المطمب االول:             
 اري.رقابة القضاء االداري عمى عنصر سبب القرار االدالمطمب الثاني :            

 المطمب االول                                   
 القواعد العامة لعيب السبب

سنتناوؿ في ىذا المطمب بالتعريؼ بعيب السبب مف ناحية، وبالتمييز بينو          
 ناحية  ثانية وذلؾ في فرعيف عمى النحو التالي: وبيف العيوب االخرى لمقرار االداري مف

 التعريؼ بعيب السبب.  الفرع االول:                     
 التمييز بيف عيب السبب والعيوب االخرىالفرع الثاني:            

 الفرع االول
 التعريف بعيب السبب

يرتبط عيب السبب بعنصر أساسي مف عناصر القرار االداري وىو ركف           
الموضوعية والقانونية  ويستند سبب القرار االداري عمى مجموعة مف العناصر    السبب،

                                                                                                                                                                             

 : تتمثؿ في الغمط في الوقائع وتتجسد في انعداـ الحالة االولى :قرارات مجمس الدولة غير المنشورة في حالتيف)=(...
 : وتخص الغمط في القانوف، عندما تطبؽ االدارة نصا قانونيا الحالة الثانية .بب و السبب الذي اصبح منعدماالس    
 غير الواجب تطبيقيو، معتقدة في ذلؾ صحة سموكيا."    
 .360د. طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص    
 .632ي، مرجع سابؽ صد. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االدار     
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التي تسبؽ صدور القرار فتدفع جية االدارة الى اصداره، وتشكؿ تمؾ العناصر االساس 
ي يستند عميو القرار، مف حيث الواقع أو القانوف، فتحمؿ االدارة عمى ذال    الصحيح 

التدخؿ، وتدفعيا الى اصدار القرار االداري، وحوؿ ىده العناصر يدور تعريؼ السبب 
 ف مجموعيا أخذ الفقو والقضاء يعرؼ ركف  السبب كما يمي :وم
عريفات متشابية مف عرؼ الفقو السبب في القرار االداري بت تعريف السبب فقيا: -1

" سبب Bonnard     كر منيا عمى سبيؿ المثاؿ: عرؼ الفقيو"بونارذحيث المضموف ن
ة التي تسبؽ العمؿ االداري القرار االداري عمى أنو:"  تمؾ الحالة الواقعية أو القانوني

" ىو مجموعة العناصر  :بأنو"  Vedel -فيداؿ و "وتبرر احتماؿ اتخاذه." كما عرفو الفقي
 تماما عفو المستقمة  أساس القرارالموضوعية المتعمقة بالواقع أو بالقانوف والتي تكوف 

     النفساني لمصدره" التفكير
اوي بأنو: " الحالة القانونية أو الواقعية التي وعرفو األستاذ الدكتور سميماف محمد الطم

    تتـ بعيدًا عف رجؿ االدارة فتوحي اليو باتخاذ قراره."
في حيف عرفو االستاذ الدكتور ماجد راغب الحمو بأف:" عيب السبب ىو عدـ         

ار المشروعية الذي يصيب القرار االداري في سببو بأف تكوف الواقعة التي يقـو عمييا القر 
    غير موجودة أو غير صحيحة مف حيث تكييفيا القانوني"

عرفتو المحكمة االدارية العميا المصرية في حكميا الصادر  : تعريف السبب قضاءً  -2
قوليا: " السبب في القرار االداري ىو حالو واقعية أو قانونية ب 1976يونيو 29بتاريخ 

ي ىو محؿ القرار ابتغاء الصالح العاـ  تحمؿ االدارة عمى التدخؿ بقصد احداث أثر قانون
وبذات المعنى عرفتو محكمة القضاء االداري بحكميا الصادر في     الذي ىو غايتو."

                                                           
 .505د. محسف خميؿ، القضاء االداري المبناني، مرجع سابؽ ص    
      ( مشارا  لو في مؤلؼ د. سميماف محمد الطماوي، النظرية العامة لمقرارات Bonnard Rogerتعريؼ بونار )    
 .196اإلدارية ) دراسة مقارنة( مرجع سابؽ ص   
                                                             Vedel George, Droit administrative op.cit, p769-                                                                                                                                   
 .425قابتو ألعماؿ االدارة. مرجع سابؽ صد. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري  ور     
 .403د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلداري مرجع سابؽ ص    
 .2063ص  57، مبدا رقـ 3الجزء ،، مجموعة الخمسة عشرعاماؽ18لسنة  40حكميا الصادر في القضية رقـ     
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حيث تقوؿ :"والسبب بوجو عاـ ىو الحالة الواقعية أو القانونية التي  1953ديسمبر 24
            تسوغ تدخؿ رجؿ االدارة بسمطتو الممزمة."

لتعريؼ شامؿ  -مف خبلؿ استعراضنا لمتعريفات السابقة  -صخمنو نستطيع ان 
لمسبب: ىو مجموعة العناصر القانونية و الواقعية التي تقود االدارة الى التصرؼ فتتخذ 
قرارىا عمى اساس صحيح مف مبدأ او قاعدة قانونية، وحالو واقعية معينة، فيأتي قرارىا 

وعمى     ية، واقعية كانت اـ قانونية.نتيجة لياتيف المجموعتيف مف العناصر الموضوع
بانو قد يكوف واقعة مادية او واقعة قانونية  ،ذلؾ يتضح السبب في معناه الفني الدقيؽ

بحتة او كبلىما معا وىو الغالب،  وبالتالي يجب اف توجد حالة واقعية او قانونية سابقة 
السبب الباعث لة عمى كؿ قرار اداري، و خارجة عنو تبرر اصداره و تمثؿ تمؾ الحا

ال عبلقة ليا باإلدارة أو  -مادية كانت أـ قانونية –التخاذه، فالسبب اوال واخيرا واقعة 
مف يمثميا، فاذا صدر القرار دوف اف يستند الى اي مف تمؾ الحالتيف الواقعية او القانونية 

لسبب المتيف تشكبلف السبب الصحيح لصدوره، اصبح قرارا معيبًا بعيب السبب، فعيب ا
اذف ىو عدـ المشروعية التي تصيب القرار اإلداري  في سببو، ويكوف القرار غير 
مشروع او معيب مف حيث سببو اما لعدـ وجود او صحة اي الحالتيف الواقعية، او 

الوصؼ   القانونية، المتيف استند عمييما مصدر القرار او لعدـ صحة التكييؼ، او
    القانوني لموقائع التي بني عمييا.

ركنًا في كؿ قرار اداري فإف دوره  يختمؼ  –بتعريفو السابؽ  -واذا كاف السبب          
ا قاـ سبب ذال اإخر، ذلؾ اف المشرع قد يفرض عمى االدارة اال تتصرؼ آالى  مف قرار

مقيدا، والبد مف تحقؽ السبب بشروطو التي  اختصاص االدارة بعينو، وحينئذ يغدو
ف القرار شرعيًا، اما اذا لـ يفرض المشرع عمى االدارة سببًا فرضيا المشرع لكي يكو 

 .   بعينو لمتدخؿ، فاف ليا اف تختار ما تشاء مف االسباب التي تبرر تدخميا
 

                                                           
 .319ص  154وؿ والثاني مبدأ رقـ المجمداف اال ،، مجموعة مجمس الدولة8السنة 1386حكميا في القضية رقـ    
  د. السيد محمد ابراىيـ رقابة القضاء اإلداري عمى الوقائع في قضاء االلغاء، رسالة دكتوراه مقدمة لكمية الحقوؽ     
    موضحا اف موضوعية السبب تتجمى باعتباره حالة او واقعة ال ترتبط  375ص 1963سنة جامعة االسكندرية   
 كدًا أف السبب يرتبط بالقرار موضوعيًا عف طريؽ القانوف او الغرض.ؤ اي مجرده في ذاتيا، مبمصدر القرار    
 .632د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص    
 وما بعدىا. 243د. سميماف محمد الطماوي،  دروس في القضاء اإلداري، مرجع سابؽ ص     
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 الفرع الثاني
 التمييز بين عيب السبب و العيوب االخرى.

يختمؼ عيب السبب عف بقية العيوب الموضوعية االخرى التي قد تصيب القرار 
عيب السبب ينصب عمى ي خاصة عيب الغاية، وعيب مخالفة القانوف، في اف إلدار ا

والخارجة، او المنفصمة   -السابقة عمى القرار–الواقعة الموضوعية مادية كانت اـ قانونية
عف محتواه او اثره بؿ و بعيدة تماما عف نفسية مصدره فتدفع تمؾ الواقعة االدارة نفسيا 

تمؾ الواقعة، بينما يرتبط عيب الغاية باليدؼ الذي يسعى عمى اتخاذ القرار، لمعالجة 
نفسيا وذاتيا لدى مصدر القرار     مصدر القرار الى تحقيقو، فيكوف لمعيب االخير طابعاً 

ىذا مف ناحية ومف ناحية اخرى يصيب عيب المحؿ، موضوع القرارو مضمونو المتمثؿ 
اء او تعديؿ او الغاء مركز قانوني في االثار القانونية التي يحدثيا القرار سواء بإنش

وإليضاح ذلؾ، نورد ،معيف، فعيب السبب يصيب مرحمة سابقة عمى ترتيب ذلؾ االثر
ارتكبيا، فالسبب في توقيع الجزاء  ةالمثاؿ التالي: صدور قرار بفصؿ موظؼ لمخالف

او  التأديبي ىو تصرفات الموظؼ التي تعد مف االخطاء او الجرائـ التأديبية، و الغاية
اليدؼ مف قرار الفصؿ ىو ضماف حسف سير العمؿ االداري بالتخمص مف العناصر 

 غير الصالحة، اما محؿ القرار فيو انياء عبلقة الموظؼ باإلدارة.
كما يتشابو مصطمح السبب مف حيث المفظ  بمصطمح التسبيب، لكف لكؿ منيما  

ناه عف التسبيب، فالتسبيب داللة خاصة، فيختمؼ سبب القرار االداري بالمعنى الذي حدد
يرتبط بعيب الشكؿ الف مفيـو التسبيب يعنى ذكر اسباب القرار صراحة،  فاذا اغفمت 
االدارة عدـ  ذكر األسباب في قرارىا  كاف العيب مرتبطا بالشكؿ وليس بالسبب، الف 
القاعدة العامة اف  يكوف لكؿ قرار اداري سبب معيف، و المسمـ بو اف االدارة ليست 

    مزمة  باف تذكر سبب تدخميا اال حيث يحتـ عمييا القانوف ذلؾ.م
فقد قررت المحكمة االدارية العميا ىذه القاعدة العامة بقوليا:" اف الجية االدارية  

ليست ممزمة بذكر اسباب لقرارىا اف لـ يمزميا القانوف بذكر ىذه االسباب، وفي ىذه 

                                                           
    محمد حسنيف عبد كتور.دالعيب االنحراؼ بالسمطة واساءة استعماليا، راجع رسالة بشاف عبلقة عيب السبب ب    
 و ما بعدىا. 362فكرة السبب في القرار االداري ودعوى االلغاء، مرجع سابؽ ص  ،العاؿ   
 .425د. سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري ورقابة ألعماؿ االدارة. مرجع سابؽ ص    
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ضي بافتراض وجود اسباب صحيحة ليذه الحالة تحمؿ عمى القرينة العامة التي تق
     القرارات وعمى مف يدعى العكس اثبات ذلؾ."

ما رأينا  –بيد أف موقؼ القضاء االداري الجزائري في ىذا الصدد جاء بخبلؼ  
 2002فبراير  11لو بتاريخ     فمـ يميز بيف السبب و التسبيب، ففي قرار –قبؿ قميؿ 

 –و بيف التسبيب و ىو عنصر مف العناصر الشكمية ربط السبب و ىو ركف قائـ بذاتو 
ففي ىذا القرار ذكر مجمس الدولة عبارة: "... حيث أف  –اذا الـز المشرع االدارة بذلؾ 

 القرار جاء غير مسبب في حيف أف كؿ قرار اداري أو قضائي يجب أف يسبب..." 
حدث الخطأ  عمى ذلؾ بقولو: وىكذا    فقد عمؽ األستاذ الدكتور عمار بوضياؼ 

الواضح في استعماؿ المصطمح الصحيح، ذلؾ أف االدارة كما رأينا ليست ممزمة بتسبيب 
قراراتيا فمماذا يتشدد مجمس الدولة في القرار أعبله بالقوؿ اف كؿ قرار اداري يجب أف 
يسبب، فمو قاؿ مجمس الدولة أف كؿ قرار اداري يجب أف يبنى عمى سبب لكاف القوؿ 

تبارًا أف السبب ركف مف أركاف القرار االداري اف تخمؼ عد غير مشروع، أدؽ وأسمـ. اع
بينما يبقى القرار مشروعًا منتجًا ألثاره رغـ عدـ تسبيبو خاصة في حاؿ عدـ الزاـ 

عبد الكريـ في  هبودريو  الدكتور كما الحظ األستاذ. اراتياالمشرع لئلدارة بتسبيب قر 
أف مجمس الدولة ربط  2000يناير  31 بتاريخ لةمجمس الدو     مستيؿ تعميقو عمى قرار

    خطأ بيف ركف السبب في القرار االداري و تسبيب القرار
. 

ألف موقؼ القضاء االداري الجزائري في  ،الى ىذا االتجاه و يميل الباحث          
 الفقو و القضاء االداري المقارف ىذه القرارات شاذ و ال ينسجـ مع االتجاه الغالب في

 -كماسبؽ اف بينا-
 
 

                                                           
 1421ص 128القاعدة رقـ10التي قررتيا،س المبادئ مجموعة،1965مايو 22بجمسة ؽ7لسنة 1586رقـ ياحكم    
 .147ص  2002، مجمة مجمس الدولة العدد األوؿ لسنة 005951رقـ  ،قرار مجمس الدولة، الغرفة الثالثة    
 .203ؽ ص د. عمار بوضياؼ،  دعوى االلغاء، في قانوف االجراءات المدنية و االدارية، مرجع ساب    
    مجمة  الواقع واآلفاؽ" -الجزائر القضاء االداري في :"عبد الكريـ، بعنواف ه: بودريو الدكتور انظر مقاؿ االستاذ    

  .21ص  2005سنة  6مجمس الدولة العدد     
     مؤلؼ مشارًا اليو لدى .غير منشو قرار 90فيرس  2000يناير 31الغرفة الرابعة، بتاريخ ،قرار مجمس الدولة    
 بعدىا. وما 193مرجع سابؽ ص،2الجزء ،المنتقى في قضاء مجمس الدولة،ف بف الشيخ آث مموياياالستاذ، لحس  
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 المطمب الثاني
 رقابة القضاء االداري عمى عنصر السبب .

ذكرنا اف الرقابة القضائية عمى سبب القرار االداري برزت في قضاء مجمس  
زمميو      الدولة الفرنسي في بداية القرف الحالي، و اف مجمس الدولة المصري قد تابع

. كما ظير ىذا العيب في 1946سنة  الفرنسي في فرض ىذه الرقابة بعد انشائو
في قرارات المجمس االعمى و المحكمة العميا وكذا في قرارات مجمس الدولة     الجزائر

 .1998بعد سنة 
غير أف مجمس الدولة الفرنسي ظؿ لفترة طويمة بعيدا عف رقابة سبب القرار     

وصمت الى اف  االداري بالصورة التي تطورت بعد ذلؾ، فامتدت الى نيايتيا، حيث
يراقب مبلءمة القرار االداري لموقائع التي استند عمييا، وبالتالي تكوف رقابتو قد تخطت 
الرقابة التقميدية لمشروعية القرار االداري ووصمت الى اف يراقب مبلءمة القرار التي 

 كانت متروكة لسمطة االدارة التقديرية. 
وجود المادي لموقائع، ثـ نبيف رقابتو عمى وعمى ذلؾ سنتناوؿ اواًل رقابة القضاء عمى ال

التكييؼ القانوني لموقائع ثـ نتعرض بعد ذلؾ لمرقابة عمى مبلءمة القرار او تناسبو مع 
 و تأسيسًا عمى ذلؾ سوؼ نقسـ ىذا المطمب الى ثبلثة فروع عمى النحو التالي:الوقائع. 

 موقائع.الرقابة عمى الوجود المادي ل الفرع االول :              
 الرقابة عمى التكييؼ القانوني لموقائع.الفرع الثاني:               
 الرقابة عمى مبلءمة القرار أو تناسبو مع الوقائع.الفرع الثالث:               

 الفرع االول
 الرقابة عمى الوجود المادي لموقائع

كونة لركف السبب بدأ مجمس الدولة الفرنسي قضاءه بعدـ مراقبة مادية الوقائع الم 
عمى أساس أف المجمس وىو يقضى في الطعف باإللغاء، انما يقضي في مسألة تتعمؽ 
بالشرعية فيو قاضي قانوف وليس قاضي وقائع، فكؿ ميمتو انما تنحصر في السير 

 عمى حسف تطبيؽ القانوف وتفسيره.
                                                           

 ، د. سامي 425ص سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري ورقابة ألعماؿ االدارة مرجع سابؽ.: دراجع في ذلك    
 و ما بعدىا. 504رجع سابؽ ص م ،دعوى الغاء القرارات االدارية ،جماؿ الديف    
 .397مرجع سابؽ ص  "وسائؿ المشروعية "ث ممويا، دروس في المنازعات االداريةآف بف شيخ يلحس    
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ر الف الى حد كبي    ىذا االساس الذي قاـ عميو ىذا المسمؾ ىو أساس متداعي  
الوصوؿ الى معرفة  ما اذا كاف القرار االداري مشروعا أو مشوبا بالبطبلف ىو أمر ال 
يتعمؽ بالقانوف وحده وانما يتعمؽ بالوقائع أيضا، بؿ لعمو يستمـز أف تراقب الوقائع رقابة 

واذا كانت الوقائع المادية أو الموضوعية أحد المحاور مف رقابة القانوف. أعمؽ
لتي يقـو عمييا ركف السبب في القرار االداري، الذي البد أف يستند الى ا    الرئيسية

وضع مادي، سواء تحدد بنص القانوف أو اختارتو االدارة سببا لقرارىا، وذلؾ باعتباره 
    . اشرطا أساسيا لمباشرة سمطتي

وعمى ذلؾ فأوؿ ما يشترط في الواقعة أف تكوف مبررة لمقرار اذ ال تنيض كؿ  
با لمقرار، وانما البد أف يكوف أثرىا واضحا في دفع رجؿ االدارة الى اصدار واقعة سب

القرار، ومف  ثـ يكوف االثر الدافع  إلصدار القرار عنصرا في تكويف السبب، فاذا 
تخمفت الواقعة، أو لـ يظير أثرىا في دفع االدارة الى اصدار القرار فقدت قيمتيا ولـ تعد 

أف تكوف الوقائع محققة الوجود وقائمة  مف وقت طمب و الى جانب ضرورة     سبب،
اصدارىا الى تاريخ صدور القرار يشترط فييا أيضا أف تكوف محددة تحديدا واضحا غير 

     ة.مجيمة،  أو مجيولة،  كما يشترط فييا أخيرا أف تكوف مشروع

                                                           
 .337مرجع سابؽ ص  ،القضاء االداري و مجمس الدولة ،د. مصطفي ابو زيد فيمي    
  ا، ففي نزاع ما، يكوف لموقائع اعتبارىا ال شيء يبدوغيرعادي":(Chapus-شابي )وفي ىذا المضمار يقوؿ االستاذ    
  مثؿ ما ىو عميو الحاؿ بالنسبة لمقاعدة القانونية، وتبعا لما ىي عميو الوقائع تتبيف القاعدة الواجبة التطبيؽ، ففي    
         ولقد وضع حدا قرار "كامينو" مثؿ ما فعمو ؟ البدء نجد الوقائع، فيؿ بإمكاننا اف نصدرحكمنا مع تجاىميا    
   شرا لو في مؤلؼ و والذي كاف بإمكاف اف يثير تعجبنا لو استمر لمدة طويمة."م ،قرار"غوماؿ" لمتحفظ المبالغ فيو   
 .366مرجع سابؽ ص  ،دروس في المنازعات االدارية، ث مموياآف بف شيخ ياالستاذ لحس   
 ، 190ص 2010، دارالجامعة الجديدة طبعة سنة سامي جماؿ الديف، قضاء المبلئمة والسمطة التقديرية لئلدارة.د    

 .249ص  1974د. محمد مصطفى حسف، السمطة التقديرية في القرارات االدارية، مطبعة عاطؼ، القاىرة سنة     
 وما بعدىا. 377ص  مرجع سابؽ د. السيد محمد ابراىيـ رقابة القضاء اإلداري عمى الوقائع في دعوى االلغاء    
سامي جماؿ د.وما بعدىا. 177ذاتو ص مرجع،الطفي حسف، السمطة التقديرية في القرارات االداريةد. محمد مص    

وما  196وما بعدىا. ومؤلفو ايضا قضاء المبلئمة، المرجع ذاتو ص  318الديف، الدعاوى االدارية، مرجع سابؽ ص 
مجموعة ؽ  8لسنة  150ضية رقـ في الق1956مارس 04في ذلؾ لحكـ محكمة القضاء االداري بتاريخ  مشيرا.بعدىا
ص  6مجموعة السنة  ،1954مارس 06الصادر بتاريخ  ؽ 5لسنة  129و حكميا في القضية رقـ .222ص  10س

 . 248ص  3مجموعة السنة  1972يناير19الصادر بتاريخ  ؽ 2لسنة  393، حكميا في القضية رقـ 627
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ي عدد وقد ارسى مجمس الدولة الفرنسي مبدأ الرقابة عمى الوجود المادي لموقائع ف 
أصدرىا في بداية ىذا القرف ألغى بموجيا عددًا مف القرارات     مف أحكامو الشييرة،

يناير  20ه االحكاـ حكمو الصادر بتاريخذومف أبرز ى    االدارية النعداـ الوقائع فييا
، ويتعمؽ بطعف تقدـ بو أحد مديري االقاليـ إللغاء قرار وزير الداخمية المتضمف 1922

واحالتو عمى االستيداع بناء عمى طمبو خبلؼ الواقع، وقد الغى المجمس  اعطائو اجازة
: "اف وزير    القرار لتأسيسو عمى وقائع مادية غير صحيحة، ومما قالو في ىذا الحكـ

 الداخمية قد بنى قرار عمى واقع مادي غير صحيح واعطاء سببا قانونيا غير قائـ." 
نسي عمى ممارسة رقابتو عمى الوجود وىكذا استقرت احكاـ مجمس الدولة الفر  

المادي لموقائع، بحيث يحكـ بإلغاء القرار االداري اذا ثبت لو اف االدارة قد استندت الى 
 .     وقائع غير صحيحة مف الناحية المادية

وكاف مجمس الدولة المصري حريصًا منذ انشائو عمى االستفادة مف التطور الذي  
سي، ففرض رقابتو عمى وجود وصحة الوقائع التي تستند وصؿ اليو مجمس الدولة الفرن

عمييا االدارة، لتأسيس قرارىا وقد ارست محكمة القضاء االداري قاعدة عامة في ىذا 
 26النوع مف الرقابة منذ ما يقارب الخمسيف عاما، حيث قالت في حكميا الصادر بتاريخ

ـو عمى وقائع صحيحة ثابتة يجب قانونا لصحة القرار االداري اف يق : "...1953مارس 
     و اال انعداـ اساسو، وكاف مخالفا لمقانوف..."

كما ايدت المحكمة االدارية العميا عند انشائيا مسمؾ محكمة القضاء االداري في  
ولكف ليس في كؿ     فرض رقابتيا عمى صحة الوقائع التي يستند الييا القرار االداري

                                                           
   ، مشيرًا  في ذلؾ ألشير أحكاـ مجمس 639جع سابؽ صد. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مر     
               C.E 14 mai1910.Dessay,R.D.P 1911p.786 note Jeze -الدولة بيذا الخصوص منيا:    

C.E 14 janvier1916.Camino Recp15 R.D.P 1917p 463 concl, Corneilie note Jeze.               -                                                               
                                                       -Delaubadere (A), traité de droit administratif,    .p.                                                                                                                                               
                                                      -C.E 20 janvier 1922, Trépont, R.D.P 1922pp.  ,             
  .639د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص    
 .2360ص 218مجموعة الخامسة عشرعاما الجزء الثاني المبدأ رقـ  ؽ 5لسنة  1211حكميا في القضية رقـ     
  مجموعة  ؽ 7لسنة 1964نوفمبر 14بجمسة  4حكميا في الطعف رقـ  :انظر االحكام التالية عمى سبيل المثال    
 لسنة  1966نوفمبر 12بجمسة 775وحكميا في الطعف رقـ .28ص  4مبدأ رقـ1العدد 10،سالمبادئ التي قررتيا   

 .2047ص 36مبدأ رقـ  3الجزء عاما 15 مجموعة ؽ      
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اطمقت يد االدارة في     ت الضبط المتعمقة بإبعاد األجانب،الحاالت، فمثبل: بالنسبة لقرارا
تقدير الوقائع التي تستند الييا االدارة إلصدار ىذه القرارات كقوليا في حكميا الصادر 

اف  ليس لمقضاء االداري في حدود رقابتو القانونية :"...   1964مارس  28بتاريخ 
االدارة عف سببو او اف يتدخؿ في  يتطرؽ الى مبلئمة قرار االبعاد التي كشفت جية

 تقدير خطورة ىذا السبب ومدى ما يمكف ترتيبو عميو مف آثار..."
في   -الفرنسي و المصري  -الجزائري زميبله  االداري وقد شايع القضاء          

 ممارسة الرقابة عمى الوجود المادي لموقائع، ومف قرارتو في ىذا الصدد ما قضى بو
ومع ذلؾ انو بعد ادانة  بقولو: "... 2001 ابريؿ 09قرار لو بتاريخ  في مجمس الدولة

موظؼ مف طرؼ القاضي الجنائي بوقائع تشكؿ سبب العقوبة التأديبية فإف الصحة 
 ."االداري القاضياالداري و  المادية لموقائع ىي مف طبيعة تربط

شاركة في شبكة حيث انو في قضية الحاؿ فاف العارض ثبتت ادانتو بشأف الم         
ارىابية واف ىذه الوقائع المثبتة تفرض عمى االدارة وفضبًل عمى انيا قابمة اف تساىـ في 

 المؤرخ في 54-93يذي رقـ ػػػـو التنفػػػػحيث بالفعؿ فاف المرس ، يػػػػػػديبوصؼ الخطأ التأ
 المحدد بعض االلتزامات الخاصة القابمة لمتطبيؽ عمى الموظفيف و 1993فبراير16 

 02-93االعواف االدارييف وكذا عماؿ المؤسسات العمومية والذي يشير الى المرسـو 
المتضمف تمديد فترة حالة الطوارئ يمقى عمى عاتؽ الموظؼ  1993فبراير 06 المؤرخ في

التزامات بالتحفظ بخصوص الجدؿ السياسي او االيديولوجي وىذا االلتزاـ حتى خارج 
حيث اف عدـ احتراـ ىذا  ،رؼ او سموؾ ال يميؽ بوظيفتوي تصالعمؿ يمنعو مف القياـ بأ

االلتزاـ يشكؿ خطا مينيا جسيما يمكف اف يؤدي الى العزؿ، وانو بالتالي فالعارض ليس 
حيث واخيرا فانو خبلفا  ،ة اخطأت في وصفيا لوقائع القضيةمحقا لمتمسؾ بأف االدار 

                                                           
 ينتقد الدكتور محمود عاطؼ البنا،موقؼ المحكمة االدارية العميا في اطبلؽ يد االدارة بتقديرالوقائع، حيث يرى في     
  االبعاد  ذلؾ عودة الى نظرية القرارات التقديرية، كما طمب بضرورة اخضاع سمطة االدارة عند ممارستيا لقرارات   
  لرقابة القضاء. انظر مقالو المنشور في مجمة القانوف واالقتصاد بعنواف حدود سمطة الضبط االداري في االعداد    
 .504ص  1978عاـ  صادر 48)الثالث والرابع( لمسنة    
   . 888ص 75، مبدأ رقـ 9سمجموعة المبادئ التي قررتيا المحكمة  ؽ 9لسنة  ،452حكميا في الطعف رقـ     
 عف اضفاء صفة ؿ ويمكف تفسير ىذه القضاء بأنو بدي :"سامي جماؿ الديف عمى ىذا الحكـ بقولو.ويعمؽ االستاذ د   
    أعماؿ السيادة عمى ىذه القرارات التي تتصؿ، ولو بطريؽ غير مباشر، بالعبلقات الدولية." انظر مؤلفو قضاء    
 .  192( ص 1ة، مرجع سابؽ ىامش )المبلءمة و السمطة التقديرية لئلدار    
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دؽ عميو بموجب قرار الدعاءات العارض فاف رأي المجنة التأديبية قد طمب وصو 
    التسريح عميو بموجب قرار التسريح..."

 16خر لو بتاريخ آومف تطبيقات ذلؾ ايضا ما قضى بو مجمس الدولة في قرار        
بقولو: "...حيث اف المستأنؼ عمييا لما اعتبرت المستأنؼ كعامؿ مؤقت  2004 مارس

وف احتراـ اإلجراءات القانونية رغـ تشغيمو لمدة أكثرمف عشر سنوات وقامت  بتسريحو د
لضماف حقوقو قد تعسفت في حقو مما يتعيف الغاء القرار المستأنؼ الذي أساء تقدير 

     الوقائع..."
حيث تثبت مف بيانات المقرر محؿ :"...وفي قرار آخر قضى كذلؾ مجمس الدولة بقولو

لتأديبي أساس المتابعة الطعف أف الطاعف أخبربالوقائع المنسوبة اليو واطمع عمى الممؼ ا
وكانت لديو فرصة تنظيـ دفاعو وتقديـ توضيحاتو حوؿ الوقائع المتابع مف أجميا، حيث 
أف المقرر أشار بوضوح الى أف المجمس التأديبي عقد جمستو وتوصؿ الى النتيجة التي 
نطؽ بيا بعد مناقشة الوقائع المنسوبة الى الطاعف والسماع الى توضيحاتو وردَّه عمى 
االسئمة التي وجيت اليو وأف المقرر أسس عمى ما دار في الجمسة مف نقاش ومرافعات 

     مما يجعمو مسببًا تسبيبًا كافيًا وبذلؾ يتعيف رفض الوجو الثاني الغير المبرر."
 لفرع الثانيا

 الرقابة عمى التكييف القانوني لموقائع
ود المادي لموقائع الى جانب دور القاضي االداري مف وجوب تحققو مف الوج 

التي استندت الييا االدارة  في اصدارىا لقرارتيا، فانو يحؽ لو مراقبة تكييؼ االدارة 
 القانوني لموقائع وما أسبغتو عمييا مف وصؼ قانوني.

فعندما يطمؽ المشرع وصفا لحالة معينة او وقائع مادية محددة، فاف تطبيؽ ىذا  
ة و تستمـز تدخميا بقراراتيا االدارية يطمؽ عميو الوصؼ عمى الوقائع التي تصادؼ االدار 

فالمقصود مف عممية التكييؼ ىو ادراج حالة     اصطبلح "التكييؼ القانوني" لموقائع،

                                                           
 119ص  2002سنة  1العدد ،مجمة مجمس الدولة،ضد مديرية التربية لوالية قالمة(ب. ط)قضية 1192رقـ  هقرار     
 سنة  05الدولة،العدد في قضية )ـ.ع( ضد رئيس بمدية موالي العربي لوالية سعيدة مجمة مجمس 9993رقـ  هقرار     
 ىا.و ما بعد 150ص  2004   
 و ما بعدىا 59ص 2012سنة  10مجمة مجمس الدولة، العدد  16886رقـ  2005جواف 07بتاريخ  هقرار     
 .  549د. ابراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري ) والية القضاء اإلداري، دعوى االلغاء ( مرجع سابؽ ص     
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واقعيو معينة داخؿ اطار فكرة قانونية بحيث يمكف اف يحمؿ القرار المتخذ عمييا 
 .   باعتبارىا دافعا مشروعا التخاذه

مى اف رقابة القضاء عمى التكييؼ القانوني لموقائع تمثؿ ع    ويكاد يجمع الفقو 
الخطوة التالية التي يمجا الييا القاضي إلحكاـ رقابتو عمى سبب القرار المطعوف فيو، 

ضي عممية التكييؼ مف القائـ بيا، سواء االدارة اـ القاضي، اعطاء الواقعة الثابتة تفتق
عيا داخؿ نطاؽ قاعدة القانوف، ثـ يعمؿ لدى رجؿ االدارة اسمًا او عنوانًا يحدد موض

عمى تخصيص القاعدة القانونية التي تتسـ بالعمومية و التجريد و ذلؾ بإعطائيا معنا 
اكثر تحديدا واقؿ عمومية ثـ يبرز الواقعة الفردية التي ىو بصدد تكييفيا الى مستوى 

ا، فيركز عمى عمومية نص القانوف بعد اف يجردىا ويغفؿ الجوانب عديمة الجدوى فيي
ابراز الصفات التي تميزىا،  منفردة مف الناحية القانونية، وذلؾ كمو سعيًا لقياـ التطابؽ 
بيف النص و الوقائع فالقاضي يراقب في ىذا المجاؿ الوصؼ القانوني لموقائع التي 
استندت عمييا االدارة عند اصدار قرارىا، فاذا اتضح لو اف االدارة أخطأت في تكييفيا 

 .    انوني لموقائع، حكـ بإلغاء القرار لوجود عيب في سببوالق
التي فصؿ فييا مجمس الدولة الفرنسي (Gomel-الى قضية )جومؿ    ويستند الفقو 
فيعتبرىا نقطة التحوؿ اليامة في رقابة مجمس الدولة الفرنسي عمى  1914ابريؿ 4بتاريخ 

                                                           
 ، 28االلغاء، مجمة  ادارة  قضايا الحكومة، السنة  د. محمود سبلمة جبر، الرقابة عمى تكييؼ الوقائع في قضاء    
 .113ص  4عدد  1984عاـ    
     وايضا مؤلفو الدعاوى  210سامي جماؿ الديف، قضاء المبلءمة والسمطة التقديرية لئلدارة مرجع سابؽ ص.د    
    ، د. عبد 549تو ص ، د. ابراىيـ عبد العزيز شيحا، القضاء اإلداري مرجع ذا227االدارية مرجع سابؽ ص    
 الغمو في تقديرالجزاء، االنحراؼ في )الفتاح عبد الحميـ عبد البر،النظرات القضائية واوجو الطعف في القرار االداري   
   عوابدي عمار، .د.48دارالنيضة العربية بدوف تحديد تاريخ النشر ص (االجراء، الجزاء التأديبي المقنع استعماؿ   
 .551ة لممنازعات االدارية ، مرجع سابؽ ص النظرية العام   
 محمد الصغير بعمي،القضاء االداري، .د ،642عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص .د    

  290مرجع سابؽ ص  2012دعوى االلغاء طبعة سنة     
د. محمد مصطفى .551مرجع سابؽ ص ،النظرية العامة لممنازعات االداريةر عما عوابدي.د:انظر بالتفصيل    

د. رمضاف محمد بطيخ القضاء االداري مرجع ،185مرجع سابؽ ص ،حسف، السمطة التقديرية في القرارات االدارية
موضحا انو اوؿ حكـ لمجمس الدولة الفرنسي، وتشير اليو معظـ مؤلفات القضاء االداري في فرنسا  592سابؽ ص

مريف في غاية االىمية ىما: ما اذا كاف الموقع المزمع اقامة البناء عميو ومصر، مبينا اف حكـ )جومؿ( تطرؽ أل
 ...)=(البناء و الثاني اذا صح و صؼ الموقع  بانو اثري فيؿ سيسبب ،يصح اف يوصؼ بانو موقع اثري او جمالي
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في اصدار قراراتيا، وتخمص وقائع ي لموقائع التي تستند عمييا االدارة نالوصؼ القانو 
( تقدـ بطمب لئلدارة لمتصريح لو بالبناء في Gomel-تمؾ القضية في اف السيد )جومؿ

رفضت  -Préfetممثمة في المحافظ  -( اال اف االدارة Beauvauاحدى مياديف باريس )
، 1911يوليو 13مف القانوف الصادرفي 118منحو الترخيص، استنادا الى نص المادة 

لتي تخوؿ المحافظ حؽ رفض التصريح بالبناء في الحاالت التي يؤدي فييا  البناء الى ا
طعف اماـ مجمس  (Gomel-جومؿ)تشويو جماؿ المواقع اوالمناظر االثرية، فرفع المواطف

الدولة إللغاء قرار المحافظ لتجاوز السمطة، غير اف المجمس لـ يتصدى لموقائع الثابتة 
بحث الوصؼ القانوني الذي اضفتو االدارة عمى المنطقة، ولما  في ىذه القضية و انما

وجد انو غير صحيح قرر الغاء قرار المحافظ، ومما ورد في حيثيات الحكـ"...اف 
ال يمكف اعتباره في مجموعو احد المعالـ التذكارية، و بيذا فاف   Beauvauالميداف بوفو 

لمطاعف بالبناء اخطأ في تطبيؽ  مدير السيف اذا رفض بقراره المطعوف فيو الترخيص
    )الغاء("سابؽ الذكر... 1911يوليو سنة  13مف قانوف  118المادة 

« ...que la place Beauvau ne saurait être  regardée dans son ensemble comme 
formant une perspective monumentale : qu’ainsi, en refusant par la décision 
attaquée au requérant l’autorisation de construire, le préfet de la seine à fait une 

fausse application de l’art     de la loi précitée du           …  Annulation .    
عمى المنازعات التي عرضت عميو سواء في     وطبؽ المجمس ىذا القضاء 

لصحافة و السينما، و خاصة الرقابة عمى الوظيفة العامة او في مجاؿ النشر و ا
     الجوانب االخبلقية في ىذه االعماؿ.

                                                                                                                                                                             

     ري ومجمس مصطفي ابو زيد فيمي، القضاء اإلدا .د وانظر ايضاالمزمع تشيده تشوييا او ضررا لممنظر )=(...
 وما بعدىا. 188و االستاذ محيو احمد ، المنازعات االدارية، مرجع سابؽ   .339الدولة، مرجع سابؽ ص       

   احكاـ المبادئ  488(Gomelقضية )جومؿ 1914افريؿ  4انظر في ذلؾ قرار مجمس الدولة الفرنسي بتاريخ     
  .وما بعدىا 218سري مرجع سابؽ صفي القضاء اإلداري الفرنسي ترجمة د. احمد ي    

     - C.E le 04/  /     Recours  pour excès de pouvoir contrôle de la qualification juridique   
 des faits, Gomel Rec 488.G.A.J.A.M.long et autres op.cit.p161 et s 

          النظرية العامة ،د. عوابدي عمار،643مرجع سابؽ ص ،القضاء االداري،عبد الغني بسيوني عبد اهلل.د    
 وما بعدىا. 552الجزء الثاني مرجع سابؽ ص،لممنازعات اإلدارية   
     -C.E le 18 décembre 1959, société,les films lutetia et syndicat français des producteurs     

     exportateurs de films. Rec.693 G.A.J.A. M.long  et autres.op.cit.p 507 et s                                                   
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بعد اف اصدر مجمس الدولة ىذه االحكاـ التي تعتبر االساس في رقابتو عمى  
الوصؼ القانوني لموقائع استطرد في احكامو في فرض ىذه الرقابة عمى اسباب القرارات 

المسائؿ التي ترؾ لئلدارة حرية التقدير بشأنيا، التي تصدرىا االدارة، باستثناء بعض 
نظرًا لمطبيعة الخاصة ليذه القرارات وخاصة في مجاؿ القرارات المتعمقة بإقامة األجانب 
و نشاطيـ في فرنسا، و بالنسبة لمقرارات ذات الطابع العممي البحت التي تحتاج الى رأي 

  .    خبراء متخصصوف فييا
عمى فرض رقابتو لمتحقؽ مف صحة  االداري القضاء    وفي مصر فقد استقر  

التكييؼ القانوني الذي اسبغتو جية االدارة عمى الوقائع، وظير ىذا المسمؾ في العديد 
مف القرارات االدارية الصادرة مف االدارة في العديد مف المجاالت منيا عمى سبيؿ 

الداري الى اف الجزاء ا القضاء المثاؿ: في مجاؿ تأديب الموظفيف، فقد ذىبت محكمة
التأديبي كأي قرار اداري يجب اف يقوـ عمى سبب يبرره، وىو الجريمة التأديبية التي 
تدفع الرئيس االداري الى التدخؿ بتوقيع عقوبة تأديبية عمى مف يرتكبيا، فاذا ثار نزاع 
حوؿ ذلؾ قالت المحكمة بيذا الخصوص: " اف لمقضاء التحقؽ مف صحة قياـ االفعاؿ 

منسوبة الى الموظؼ وىؿ ىي مستخمصة استخبلصا سائغا مف اصوؿ تنتجيا، او ال
التكييؼ القانوني ليذه االفعاؿ عمى فرض حصوليا، وىؿ تكوف الجريمة التأديبية طبقًا 
لمقانوف، وليس مف شؾ في اف سمطة االدارة مف ىذه الناحية او تمؾ ليست سمطة 

مقيدة بقيوده ومف ثـ كانت رقابة المحكمة  تقديرية، بؿ ىي سمطة محددة بحدود القانوف
لمقرار في ىذه الحدود وتمؾ القيود ىي رقابة قانونية وليست رقابة موضوعية تتحرى بيا 

    مدى مطابقة القرار االداري لمقانوف او عدـ مطابقتو اياه."
ومف امثمة ذلؾ في قرارات الضبط حالة االشتباه و صحة تكييؼ االدارة لحاالت  
باه، حيث قضت المحكمة االدارية العميا بانو فيما عدا ىذه الحاالت "ال يسوغ االشت

التغوؿ عمى الحريات العامة و المساس بحؽ كؿ مواطف في االمف و الحرية وضماناتو 
الدستورية المقررة ضد القبض و االعتقاؿ التعسفي، فكرامة الفرد و عزتو وحريتو دعامة 

                                                           
 .643د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     
 .366د. طارؽ فتح اهلل خضر، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص     
     ونفس االتجاه  318ص  8ؽ المجموعة السنة  5لسنة  1386قضية رقـ  1953ديسمبر 23بتاريخ  ياحكم    

 .1586ؽ نفس المجموعة ص  6لسنة  1784القضية رقـ  1954جواف  23حكميا بتاريخ     
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قوتو وىيبتو، ومف حيث اف الثابت مف االوراؽ اف ال غنى عنيا في مكانة الوطف و 
المدعى جرى اعتقالو بقرار جميوري استنادا الى قانوف الطوارئ في غير الحالتيف المتيف 

مف  اجميا االعتقاؿ حاؿ اف صحيفة المدعي خمت مف كؿ شائبة و لـ يقـ بو  ابيح 
االعتقاؿ باطبل النتفاء سبب قانوني صحيح يبرر االعتقاؿ، االمر الذي يكوف معو  قرار 

      اسباب االعتقاؿ. "
اما في الجزائر فقد حذا القضاء االداري حذو مثيبله الفرنسي و المصري، حيث    

فرض رقابتو لمتحقؽ مف صحة التكييؼ القانوني الذي اسبغتو االدارة عمى الوقائع، فقد 
ميط عقوبة عمى موظفة تعرض مجمس الدولة الجزائري في احد قراراتو لقضية متعمقة بتس

بسبب رفضيا تسميـ مفاتيح الشقة التي تشغميا في اطار وظيفتيا، و بصفة قانونية، عمى 
اعتبارىا انيا غير مشروعو ومف شانيا تبرير العقوبة وفي ىذا الصدد يقوؿ: "... اف 
العقوبة المسمطة عمى المستأنؼ عمييا نتيجة لرفضيا تسميـ مفاتيح الشقة التي تشغميا 

عمييا بصفة  ي اطار وظيفتيا و بصفة قانونية ىي عقوبة مسمطة عمى المستأنؼف
حيث اف رفض المستأنؼ عمييا لتسميـ مفاتيح الشقة ال يعد خطا  تعسفية و غير شرعية.

     مينيا يستوجب عقوبة العامؿ الرافض االمتثاؿ لو..."
 25بتاريخرلو ػػراراخػػػق ولة فيمس الدػػانب مجػػػاه مف جػػىذا االتج دييأتوقد             

 ... حيث وحوؿ الوجو االوؿ المأخوذ مف انعداـ اسباب القرار...:"بقولو 2005اكتوبر
ولكف حيث انو بالرجوع الى القرار محؿ الطعف يظير مف محتواه انو اكتفى بسرد الوقائع 

الموثؽ المنسوبة لمطاعف و التيـ و المخالفات المينية الموجية لو والرد مف طرؼ 
المعنى باألمر عمى ىذه التيـ فوصؿ الى تسميط عقوبة توبيخ وىذا دوف تبرير ىذه 

اذ انو لـ يناقش تمامًا . العقوبة اي دوف اف يوضح كيؼ تـ التوصؿ الى ىذه العقوبة
التيـ المنسوبة اليو وما مدى ثبوتيا في حقو خاصة واف الموثؽ يفندىا بؿ ولـ يشر الى 

حيث  ثؽ المعني و تكييفو حسب القانوف.المرتكب مف طرؼ المو  طبيعة الخطأ الميني
بذلؾ اف ما جاء بمضموف القرار محؿ الطعف ليس تسبيبا بمفيوـ القانوف ألنو عمى ىذه 

حيث عمى ىذا االساس الحالة يتعذر عمى مجمس الدولة مناقشة مدى شرعية ىذا القرار. 
 معيب بعيب انعداـ االسباب مما اف الوجو المثار مؤسس الف القرار محؿ الطعف فعبل

                                                           
 .609سنة ص 15ؽ مجموعة  22لسنة  797، القضية رقـ 1978مايو 27بتاريخ  ياحكم    
 و ما بعدىا 175ص 2004سنة  5العدد ،ةمجمة مجمس الدول      رقـ الممؼ  2004يناير  20بتاريخ  هقرار     
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يتعيف عميو ابطالو واحالة المدخؿ في الخصاـ مف جديد اماـ نفس الجية ليحاكـ مف 
    جديد وفقًا لمقانوف..." 

و مف جانبو يأخذ مجمس الدولة الجزائري بذات االتجاه السائد في قضاء مجمس  
ت ذات الطابع العممي البحت بالنسبة لمقرارا -كما اوضحنا قبؿ قميؿ -الدولة الفرنسي

التي تحتاج الى رأي خبراء متخصصوف فييا. فقد سنحت الفرصة لقضائنا في استبعاد 
ىذه المسائؿ مف نطاؽ الرقابة، حيث رفض مجمس الدولة طعنًا رفعتو النقابة الجزائرية 

عف وزير العمؿ يحدد فيو قائمة المنتجات  لمصناعة الصيدالنية ضد قرارصادر
 ية القابمة لمتعويض مف طرؼ الضماف االجتماعي، وقد برر المجمس قضاءهالصيدالن
بأف: "...رأي المجنة التقنية لمتعويض بشأف معايير انتقاء واختيار  2015فبراير 15 بتاريخ

الدواء الواجب ادراجو في قائمة االدوية القابمة لمتعويض ىو رأي ال يجوز لمقاضي 
شوبًا بخطأ قانوني و ال بتجاوز لمسمطة، واف ىذا الرأي االداري مناقشتو عندما ال يأتي م

    يخضع لمصمحة تقنية ال يجوز لمقاضي مراقبتيا..."
 لفرع الثالثا
 القرار او تناسبو مع  الوقائع    الرقابة عمى مالءمة 

اذا كاف لمقضاء االداري مراقبة الوجود المادي لموقائع، و التكييؼ القانوني ليا،   
تنتيي عند ىذا القدر، وليس لو كقاعدة عامة التدخؿ وبسط رقابتو عمى فاف رقابتو 

التناسب بيف االجراء المتخذ و السبب، ذلؾ اف جية االدارة ليا حرية تقدير أىمية الحالة 
    و الخطورة الناجمة عنيا و االجراء المتخذ بشأنيا.

االداري،  راراف االدارة تترخص في تقدير مبلءمة الق -لنا مما سبؽ -ويتضح  
قد  –المصري و الجزائري –وعمى الرغـ مف ذلؾ فاف مجمس الدولة الفرنسي و مثيبله 

                                                           
 و ما بعدىا. 235ص  2006سنة  8مجمة مجمس الدولة، العدد  ،615، فيرس رقـ 27279ممؼ رقـ في ال هقرار     
 و ما بعدىا. 120ص 2005سنة  07الدولة، العدد مجمة مجمس،183رقـ الفيرس ،19704ممؼ رقـ ه في القرار     
      بب اف يكوف التوازف بيف الوقائع التي يبنى عمييا القراروالنتائج المترتبة عميو بالغ ومعناىا بالنسبة لعيب الس    
 الخمؿ،وىذا يعني اف يمد القضاء رقابتو عمى تقدير االدارة ألىمية السبب وخطورتو ومدى تناسبو مع االجراء المتخذ  
  :انظر بالتفصيل.التي تترخص االدارة في تقديرىاعمى اساسو، واالصؿ اف ىذا التقديرىو احد عناصرالقرار االداري   
 . 422الجمؿ، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص  يىد. يح  
  ، في 1967فبراير  25حكـ المحكمة االدارية العميا المصرية الصادر بتاريخ  انظر في ذلك عمى سبيل المثال:    
 .679ص  12المجموعة سنة  ؽ 8لسنة  546الطعف رقـ    
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خالفوا ىذا المبدأ واخذو في مراقبة مدى مبلءمة تقديراإلدارة لمتصرؼ الذي اتخذتو، و 
رقابتيـ عمى مبلءمة القرار في بعض     مدى التناسب بيف السبب والقرار، فبسطوا 

اذا كانت المبلءمة تكوف شرطا مف شروط المشروعية، و تركزت احكاـ خاصة .الحاالت
 المجمس في ىذا الشأف عمى القرارات المتعمقة بالحريات العامة عمى وجو الخصوص.

ومف تمؾ الحاالت التي بسط فييا القضاء االداري الفرنسي رقابتو عمى مبلءمة   
ليحدد مدى المبلءمة والتناسب بيف  القرارات االدارية المتصمة بالحريات العامة،القرار

شدة القرار االداري، وبيف الوقائع المادية التي حدثت ودفعت االدارة الى اتخاذ ىذا القرار 
اذ راقب المجمس التناسب بيف القرارات ،     لمحد مف ممارسة حرية مف الحريات العامة

 Liberté deاالجتماعات    االدارية وبيف الوقائع المستندة الييا بالنسبة لحرية عقد
Reunion  ،وبصدد حرية التجارة والصناعة    ،وفي مجاؿ حرية العبادة     

                                                           
 .290مرجع سابؽ ص  2012محمد الصغير  بعمي، القضاء االداري، دعوى االلغاء طبعة سنة  د.    
  .647د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء االداري، مرجع سابؽ ص    
" أوؿ قضية يتعرض فييا مجمس الدولة الى تقدير مبلءمة اجراء ضبطي اصدره احد Benjamin"تعتبر قضية    

يمنع اجتماع عاـ، و انتيى فيو المجمس الى الغائو، ألنو لـ يكف متناسبا مع درجة اىمية السبب الذي  رؤساء البمديات
دعا رئيس البمدية الى اتخاذ ىذا القرار، فقد كاف قراره يقضى بمنع اجتماع عاـ يزمع عقده بحجة أنو سوؼ يعرض 

احتج بيا رئيس البمدية، لـ تكف مف الخطورة  وقد وجد المجمس اف االضطرابات المحتممة التي،االمف العاـ لمخطر
 انظر فيبحيث ال يمكف تدارؾ نتائجيا بإجراءات اخرى اخؼ وطأة عمى الحريات العامة مف منع عقد االجتماع. 

حيث  .420د. عصاـ عبد الوىاب البرزنجي، السمطة التقديرية لئلدارية و الرقابة القضائية، مرجع سابؽ ص  :ذلك
 كـ مجمس الدولة في ىذه القضية ما يمى:جاء في حيثيات ح

« Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’éventualité de trouble, alléguée par le Maire de 
Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pu, sans interdire la conférence, 
maintenir l’ordre en édictant les mesures de police qu’il lui appartenait de prendre : que,des 
lors,sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen tire du détournement de pouvoir, les requérants 
sont fondés à soutenir que les arrêtes attaqués sont entachés d’excès de Pouvoir… 
Annulation.» -C.E le19 mai1933,sieur Benjamin,rec 541G.A.J.A,M.long et autres op.cit,p28  

         - C.E le 19 Février 1909 abbé olivier rec     s. 1909.3.34. concl. Chardenet              
D.    . .   .Concl,Chardenet,R.D.Publ 1910.69 G.A.J.A M.long et autres op.cit,p 114 et.s. 

      -C.E22 juin1951,Daudignac,Rec,362 concl.J.C,G.A.J.A  M.long et autres op.cit.p 420 et s 
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مصري زميمو الفرنسي في ىذا االتجاه، حيث بسط رقابتو الوقد ساير القضاء االداري 
و الصناعة،     وحرية التجارة،    عمى قرارات الضبط االداري في مجاالت حرية العبادة

وفضبل عف ذلؾ فقد مد  ة.و المحافظة عمى الصحة العام    ر و الصحافة و حرية النش
ات و الخطأ ءات التأديبية، حيث راقب عدـ التناسب الصارخ بيف الجزاءرقابتو الى الجزا

   اقترفو  بتقدير الجزاء المناسب لما  كانت جية االدارة ليا استقبلليا  التأديبي فاذا
 

قد قدرتو في الحدود القانونية المعينة لو، اال اف الموظؼ مف ذنب اداري مادامت 
القضاء االداري المصري خرج عف ىذا االصؿ و اورد ذلؾ االستثناء الخاص بالمبلءمة 
حيث قضت المحكمة االدارية العميا بانو:" وآلف كاف لمسمطات التأديبية، ومف بينيا 

اسبو مف جزاء، وبغير تعقيب المحاكـ التأديبية سمطة تقدير خطورة الذنب االداري وما ين
سمطة تقديريو  ةيأعمييا، اال اف مناط مشروعية ىذه السمطات شأنيا في ذلؾ شأف 

اخرى، اال يشوب استعماليا غمو، ومف صور ىذا الغمو عدـ المبلءمة الظاىرة بيف درجة 
خطورة الذنب االداري وبيف نوع الجزاء ومقداره ، ففي ىذه الصورة تتعرض نتائج عدـ 

مبلءمة الظاىرة مع اليدؼ الذي تغياه القانوف مف التأديب، واليدؼ الذي توخاه القانوف ال
مف التأديب ىو بوجو عاـ تأميف انتظاـ المرافؽ العامة، و ال يتأتى ىذا التاميف اذا 

     انطوى الجزاء عمى مفارقة صارخة..."
حيث اف  و:"...نأقرار لو ب في الدولة وكذلؾ الحاؿ  في الجزائر فقد قضى مجمس

 22العقوبة المسمطة عمى المستأنؼ تتنافى مع الواجبات المفروضة عميو بموجب المادة 
ذلؾ اف الفعؿ الذي اديف بو المستأنؼ جزائيا، وىو مف  ،59-85مف المرسوـ رقـ 

االفعاؿ التي تمس بشرؼ الوظيفة قطعًا، فضبًل عمى انيا تدؿ عمى اخبلؿ بالسموؾ 
وحيث ترتيبًا عمى ذلؾ، فاف  –مي بو مف طرؼ الموظؼ العموميالقويـ الواجب التح

المستأنؼ يكوف قد ارتكب خطا مينيا ثابتا مما يبرر تسميط عميو عقوبة تأديبية خبلفًا 
                                                           

       6لسنة  891في القضية رقـ 1956فبراير  14حكـ محكمة  القضاء االداري في  انظر عمى سبيل المثال:    
 .802، مجموعة احكاـ المحكمة لمسنة العاشرة  ص ؽ   
 340ص  6سمحكمة القضاء االداري  مجموعة احكاـ ؽ5لسنة167في القضية رقـ1952يناير 22بتاريخ ياحكم    
        مجموعة ؽ 2لسنة 1517ة رقـ في القضي 1957ابريؿ  13حكـ المحكمة االدارية العميا  الصادر بتاريخ     
 .886ص  2سالمبادئ القانونية التي قررتيا المحكمة،    
 .166د. محمد حسنيف عبد العاؿ، فكرة السبب في القرار االداري " دعوى االلغاء" مرجع سابؽ ص     
 27ص 7سالمبادئ التي قررتيا المحكمة  مجموعةؽ  7لسنة 563ة رقـفي القضي1961نوفمبر 11بتاريخ ياحكم    
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وحيث مف جية اخرى فاف الثابت فقيا و قضاءا، اف رقابة القاضي االداري  -الدعاءاتو
ال اذا تبيف لو عدـ التبلـز الواضح  بيف ال تمتد الى تقدير نسبة درجة العقاب المسمط، ا

غير متحقؽ في قضية الحاؿ بالنظر الى خطورة  نسبتي الخطأ و العقوبة ،وىو امر
      الخطأ الثابت في حؽ المستأنؼ..."

وفي ذات السياؽ اكد مجمس الدولة في الجزائر ىذا القضاء فقد قضى في قرار  
تندات المودعة في الممؼ و النقاش باف لو باف: " حيث انو يستخمص مف دراسة المس

.. حيث مى لمقضاء بسبب االعماؿ التالية.اماـ المجمس االع 1996العارض احيؿ سنة 
قاـ مجمس الدولة وبعد التصريح باختصاصو  1998يوليو  27انو بموجب قرار مؤرخ في 

وبة اليو باعتبار اف المجمس االعمى لمقضاء ارتكب خطا صريحا في تقدير لموقائع المنس
و اف ثمة عدـ توافؽ بيف ىذه الوقائع و العقوبة المسمطة، حيث اف مجمس الدولة ابطؿ 

     قرار المجمس االعمى لمقضاء." 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
      في قضية "برحمة يوسؼ" ضد مدير  371فيرس 1999يوليو 26الدولة، الغرفة الرابعة بتاريخ قرار مجمس     

      ث ممويا، آو التعميـ لوالية سيدي بمعباس قرار غير منشور ورد في مؤلؼ االستاذ، لحسيف بف شيخ  التربية    
 ما بعدىا. و 183في قضاء مجمس الدولة، الجزء االوؿ، مرجع سابؽ ص  المنتقى     
 وما بعدىا. 165ص  2002سنة  2جمة مجمس الدولة، العدد م      رقـ الممؼ 2002يناير 28بتاريخ  هقرار     
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 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــمة
 

توفيؽ منو،  االف وقد بمغ ىذا البحث منتياه ، بفضؿ مف اهلل سبحانو وتعالى و
وال ادعي انني قد وفيت موضوع الرقابة القضائية عمى اعماؿ االدارة في الجزائر حقو 
كامبل،  لما لمرقابة القضائية عمى اعماؿ االدارة مف اىمية كبيرة بوصفيا الضماف االكبر 
لحماية و تطبيؽ مبدأ المشروعية، وتوكيد سيادة القانوف، حيث ينيض القضاء االداري 

 ده ػػػػػػة صياغة مبادئ القانوف االداري، وارساء قواعػػلدور كما يساىـ في معرفة كيفيبيذا ا
و اصولو ووضعيا موضع التطبيؽ، ويعد ىو الجانب التطبيقي العممي لقواعد القانوف 
االداري، كما يتميز بالمقدرة  عمى تأصيؿ االحكاـ، وحسـ المنازعات التي تنشأ بيف 

الواسع في ىذا المجاؿ، انطبلقا مف تخصصو في نوعية ىذه  االدارة واالفراد لفيمو
المنازعات وفيمو لمشاكؿ االدارة، ومساعدتيا في تسير مرافقيا العامة بالطريؽ الصحيح 

 والسميـ الذي اختطو الشارع، وفقا لكؿ الظروؼ وفي جميع الحاالت .
ا لمتطبيؽ في وقد ىدفنا مف ىذه الدراسة لموصوؿ الى أسمـ الطرؽ وأيسرىا وأسيمي

الجزائر وكاف المنيج العممي الذي اتبعناه في ىذه الدراسة، ىو المنيج التحميمي مع 
المقارنة فيما بيف النظاـ الفرنسي والنظاـ المصري وكذا النظاـ الجزائري ، وذلؾ بيدؼ 
الوقوؼ عمى نقاط االتفاؽ واالختبلؼ فيما بيف ىذه االنظمة، وقد أيدنا ىذه المقارنة 

 عة مف أحكاـ القضاء، سواء القضاء االداري الفرنسي أو المصري أو الجزائري.بمجمو 
 ولقد اشتممت الدراسة عمى فصؿ تمييدي وبابيف. 

فكاف طبيعيا أف نبدأ بإجبلء االساس الذي يقوـ عميو حؽ  االفراد في مواجية السمطة  
ذلؾ المبدأ في االنظمة ممثمة باإلدارة(، وىو مبدأ المشروعية، وما يضفيو تطور )التنفيذية

القانونية والديمقراطية المعاصرة مف حؽ االفراد والجماعات  في مخاصمة سمطات 
 الذي بدوره انقسـ الى ثبلثة مباحث،  الفصؿ التمييدياالدارة وتجمى ذلؾ في 
القضاء االداري، مف ىذا البحث و المعنوف بتنظيـ و اختصاص  اما في الباب االوؿ
تناولنا فيو تنظيـ القضاء االداري، والذي  االوؿفقط،  فصميفو الي قسمنا الدارسة في

مف الباب االوؿ فقمنا فيو بدارسة اما في الفصؿ الثاني ، قسمناه بدوره الى ثبلثة مباحث 
عف اختصاص القضاء االداري  المبحث االوؿالقضاء االداري، فتحدثنا في اختصاص 

القضاء االداري في الجزائر مف اص اختصفي فرنسا ومصر، ثـ تحولنا لمنظر في 
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اما في المبحث الثالث مف الفصؿ الثاني مف الباب االوؿ ،المبحث الثاني خبلؿ
 القضاء، ختصاص بيف جيتي خصصناه  لدراسة تنازع اال

الباب االوؿ، والذي يعتبر بابا تطبيقيا خبلفا لمفصؿ التمييدي وكذا ، الثاني اما في الباب
االلغاء كأسموب مف اساليب الرقابة القضائية عمى اعماؿ االدارة،  فقد تناولنا فيو دعوى

القضاء االداري في كبل مف فرنسا وكاف لزامًا عمى الباحث مف استعراض تطبيقات 
و الجزائر، واف كاف قضاء مجمس الدولة الفرنسي قد ترؾ بصماتو الواضحة  ومصر

لقضاء دور رائد في ىذا عمى كؿ جزئية مف جزئيات ىذا الموضوع، حيث كاف ليذا ا
التطور، اال اف ىذا ال يعني انكار او تقميؿ الدور الذي قاـ بو الفقو في فرنسا او في 
مصر او في الجزائر فيما يتعمؽ بموضوع ىذه الدراسة، كبل فقد قاـ ىذا الفقو بدور 
 مشيود عف طريؽ متابعتو لصدور احكاـ القضاء االداري، وتناوليا بالتحميؿ و التعميؽ
والنقد، وكاف مف ثمار ىذا الجيد الفقيي، ظيور نظريات جديدة كانت تختمؼ مع ما 
ت استقر عميو القضاء في احكامو، وغالبا ما كاف ىذا القضاء يستجيب ليذه النظريا

الفصؿ  ،وعميو قمنا بتقسيـ ىذا الباب الى ثبلثة فصوؿ ويأخذ بيا في احكامو البلحقة .
تطرقنا لشروط قبوؿ  الثانيوفي الفصؿ بيعة دعوى االلغاء، تناولنا فيو دراسة ط  االوؿ

لدعوى االلغاء  لدارسة الشروط الموضوعيةالثالث الفصؿ  دعوى االلغاء، و خصصنا
فاستعرضت الجيد الكبير الذي قدمو الفقو و القضاء في مجاؿ تأصيؿ تمؾ االسباب او 

 ييا.ماالوجو فأوضحت مضامينيا وصورىا و التطبيقات القضائية ع
  اىم نتائج البحث:

مف خبلؿ دراسة موضوع الرقابة القضائية عمى اعماؿ االدارة في الجزائر توصؿ  
 الباحث الى اىـ النتائج التالية وىي: 

لمرقابة القضائية عمى اعماؿ االدارة اىمية كبيرة بوصفيا الضماف االكبر لحماية  -1
الحاكـ بالمحكوـ، و بالتالي صيانة و مبدأ المشروعية و توكيد سيادة القانوف في عبلقة 

 ضماف حقوؽ االفراد و حرياتيـ العامة.
اف التشريعات التي تنظـ اسموب الرقابة القضائية عمى اعماؿ االدارة تختمؼ مف  -2

دولة الى اخرى حسب ظروؼ المكاف، والزماف، ونظاـ الحكـ في الدولة ومدى تقدميا، 
رقابة شاممة عمى كافة اعماؿ  االدارة، كما ىو  فقد تسمح ىذه التشريعات لمقضاء بفرض

لوال  ،1971سبتمبر  11شأف التشريعات الفرنسية و التشريعات المصرية بعد دستور 
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 النص عمى تحصيف اعماؿ السيادة في التشريعات االخيرة. كما عكس الدستور الجزائري 
قائمة انو  منو 143تمؾ االسس في مضامينو حيث نصت المادة  1996الحالي لسنة 

   :"ينظر القضاء في الطعف في قرارات السمطات االدارية "
 قوة الرقابة السياسية تساىـ في فاعمية وقوة الرقابة القضائية.  -3
الرقابة القضائية في ظؿ نظاـ القضاء المزدوج ايسر و اسيؿ في الوصوؿ لمعدالة  -4

لما يتميز بو القضاء  االداري  مف الرقابة القضائية في ظؿ نظاـ القضاء الموحد،  وذلؾ
مف مقدرة في حسـ المنازعات التي تنشأ بيف االدارة واالفراد الطبلعو الواسع في ىذا 
المجاؿ، نظرا لتخصصو في نوعية ىذه المنازعات وفيمو لمشاكؿ االدارة وفقا لكؿ 

 الظروؼ، وفي جميع الحاالت.
الثالث مف الباب الثاني لمسمطة الفصؿ  1996افرد الدستور الجزائري الحالي لسنة  -5

عمى انو: "يؤسس مجمس دولة كييئة  152ف المادة مالقضائية، حيث نصت الفقرة الثانية 
 الدستوري ؤسسمقومة ألعماؿ الجيات القضائية االدارية" وظاىر مف ىذا النص اف الم

ري قد قطع دابر كؿ تردد بشاف ازدواجية القضاء، عندما وضع عمى رأس القضاء االدا
مجمسا لمدولة يوازي المحكمة العميا التي تشرؼ عمى ىيئات القضاء العادي، كما نص 

 عمى احداث محاكـ ادارية عمى المستوى القاعدي.
رعا ذألسباب سياسة ت 1965تخمى المشرع الجزائري عف نظاـ القضاء المزدوج سنة  -6

فرنسي الذي اسس بقطع الصمة بالحقبة االستعمارية ممثمة في التنظيـ القضائي ال
سنة اعاد العمؿ بيذا االسموب بعد اف اقره  31ألسموب القضاء المزدوج، و لكف بعد 

ذا ىذا التسرع في اتخاذ القرارات ا، فمم1996في الدستور الحالي لسنة الدستوري ؤسسالم
 والتي اثبتت بعد كؿ ىذه الفترة عدـ نجاعتيا ومف ثـ التخمي عنيا، آنذاؾالغير مدروسة 

 سموب ازدواجية القضاء في الجزائر يعتبر اصمح لمتطبيؽ، و ذلؾ لؤلسباب التالية:ا -7
 1451تزايد المنازعات االدارية: اتسع عدد رفع الدعاوى ضد البمديات، و عددىا  -أ

و الوزارات و الييئات االدارية المستقمة عنيا كاف لو اثر ( والية 48)بمدية، و الواليات
 ىذه الييئات وازالة الحقوؽ منيا . كبير في رفع الدعاوى ضد

عدـ تحكـ القاضي العادي في المنازعة االدارية: ذلؾ الف المنازعة االدارية تختمؼ  -ب
وتتميز عف باقي الخصومات العينية و الشخصية و التجارية، فيي مف حيث  االطراؼ 

سسات العمومية والمؤ  -البمدية –الوالية  –الدولة  ")ؽ،إ،ـ،إ(مف 801كما جاء في المادة 
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مما يعطي لممنازعات االدارية طابع خاص لو صمة  "غة االداريةبالمحمية ذات الص
بالمصمحة العامة  وكذا مف حيث القانوف الواجب التطبيؽ، ذلؾ الف القضاء االداري ىو  
قضاء منشأ لمقاعدة المطبقة، اما النزاع العادي الذي ىو قضاء تطبيقي اذ يكفي فيو 

 عي الذي يحكـ النزاع.النص  التشري
تفاديا ألي اشكالية في مجاؿ تنازع االختصاص تـ انشاء محكمة لتنازع  -8

وصدر قانونيا العضوي  1996مف دستور  4الفقرة  152االختصاص، بموجب المادة 
 . 1998جواف  03المؤرخ في  03-98رقـ 
ـ يفصؿ بيف اف المشرع الجزائري قد اخذ بوحدة تشريع االجراءات القضائية فم -9 

 امة ػػػػػة تػػػػبللية ذاتيػػػؿ منيا استقػػي لكػػػػراءات االدارية او يعطػػػػراءات المدنية و االجػػػاالج
، بؿ بالعكس 2008فبراير 25ي ػػػػػؤرخ فػػػػػالم 09-08د رقـ ػػػػػػالجدي()ؽ،إ،ـ،إو متميزة في 

ممنازعات التي تفصؿ فييا نجد اف ىذا القانوف رغـ تخصيصو بعض القواعد االجرائية ل
المحاكـ االدارية و مجمس الدولة، اال انو في الكثير مف ىذه القواعد يحيؿ الى القواعد 
االجرائية االخرى التي تفصؿ وفقا ليا منازعات تدخؿ ضمف اختصاص المحاكـ العادية 

-803،816،858،859،861:انظر عمى سبيؿ المثاؿ المواد"و الغرؼ القضائية االخرى
بمعنى اف المنازعة االدارية والمدنية يجمع بينيما قانوف واحد  ")ؽ،إ،ـ،إ(مف ...الخ862

اسموب نظاـ القضاء المزدوج في الدستور الحالي لسنة  الدستوري ؤسسالم رغـ اقرار
 المعدؿ و المتمـ. 1996

خ ليس بالتشريع الجيد وحده يمكف الوصوؿ الى افضؿ النتائج العممية، و انما بالمنا -10
الديمقراطي الذي يسود الدولة، و الذي يتمتع فيو القضاء باالستقبلؿ، و البعد عف 
المؤثرات، و يتيح لو الجرأة في تطويع النصوص بما يخدـ مبدأ المشروعية لضماف 

 حقوؽ االفراد و حرياتيـ.
فالتشريع قد يكوف مثاليا، ولكف عند التطبيؽ العممي تبقى ىذه المثالية في اطار 

النظرية، كما لو قرر الدستور مثبل اف االمتناع عف تنفيذ احكاـ القضاء  النصوص
جريمة جزائية و يرتب مسؤولية االدارة، و كانت ىذه االدارة سيئة النية و امتنعت عف 

 تنفيذىا متضرعة بأعذار واىية. 
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  : اإلقتراحات -
التوصؿ الى النتائج مف خبلؿ دارسة موضوع الرقابة القضائية عمى اعماؿ االدارة، وبعد 

 التالية: اإلقتراحات إبداء لذا أرى انو البد مف -المذكورة آنفا -
في الجزائر نظاـ االزدواجية القضائية صراحة في  الدستوري ؤسسبعد تبني الم -1

وتـ الفصؿ بيف جية القضاء االداري والقضاء العادي   ،1996الدستور الحالي لسنة 
 1998مايو 30 المتعمؽ بمجمس الدولة بتاريخ 01-98وصدور القانوف العضوي رقـ 

والقانوف رقـ   1998مايو  30المتعمؽ  بالمحاكـ االدارية بتاريخ  02-98و القانوف رقـ 
فكاف مف االجدر و االليؽ  ،)ؽ،إ،ـ،إ(المتضمف 2008فبراير 25المؤرخ في  08-09

االجرائية بيف تتويج مسار االصبلح القضائي بالفصؿ التاـ و النيائي مف الناحية 
المنازعات االدارية و المنازعات التي تخضع لمقضاء العادي بدال مف تخصيص كتاب 

 –خاصة واف المنازعات االدارية  االجراءات المدنية.ضمف قانوف  لئلجراءات االدارية
تتمتع بجممة مف الخصوصيات بالنظر ألطرافيا او موضوعيا وقصد تكريس  -كما راينا

يسمح بوضع قواعد  يرجى تخصيص قانوف مستقؿ لئلجراءات االداريةاالزدواجية فعبل 
 اجرائية اكثر مبلءمة واكثر احكاما.

مف القانوف العضوي  9اف االختصاص االبتدائي النيائي لمجمس الدولة حسب المادة  -2
المتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة و تنظيمو  1998مايو 30المؤرخ في  01-98رقـ

و حسب  2011يوليو 26المؤرخ في  13-11لمتمـ بالقانوف العضوي رقـوعممو والمعدؿ و ا
ينتيؾ مبدأ التقاضي عمى درجتيف  ،(إ.ـ.إ.ؽ)المتضمف 09-08مف القانوف رقـ 901المادة 

ىذا المبدأ ىو مف  المبادئ التي يقـو عمييا النظاـ القضائي الجزائري، ذلؾ اف االعتراؼ 
النيائي سيحجب طريقا عاديا مف طرؽ الطعف  لمجمس الدولة باالختصاص االبتدائي و

منو ىذا الحرماف يفرض  902ىو طريؽ االستئناؼ حسب المادة ؽ.إ.ـ.إ( )مكرسا في
 عمى المتقاضي استعماؿ طرؽ الطعف الغير عادية وىي التماس اعادة النظر و النقض.

يؿ ذات لذا يرجي اعفاء مجمس الدولة مف النظر في القضايا ابتدائيا و نيائيا وتخو 
االختصاص لممحكمة االدارية بالجزائر العاصمة فذلؾ مف شأنو اف يعيد االمور الى 

 .نصابيا الطبيعي
يبدو اف ىناؾ غياب ىيئة قضائية ادارية اخرى كاف مف الممكف اف تتوسط اليـر  -3

القضائي االداري الذي يقابمو اليـر القضائي العادي، اذا كاف اليـر االخير يتضمف في 
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تو محكمة ابتدائية و يتوسطو مجمس قضائي و تعموه المحكمة العميا التي تقابؿ قاعد
مجمس الدولة حاليا مما ال يسعنا القوؿ اف نظاـ االزدواجية القضائية في الجزائر ال يزاؿ 
في بداية مساره القضائي، و بالتالي فميس لو الوقوؼ اماـ كافة المشاكؿ، نتيجة تبني 

لكي تخفؼ مف الدستوري اف يضيؼ قاعدة وسطية  ؤسسلمىذا النظاـ فكاف عمى ا
انشاء محاكـ استئناؼ ادارية عمى شاكمة الغرؼ لذا نوصي بأف يتـ  المنازعات االدارية.

 "عمى مستوى المجالس القضائية لكؿ مف -سابقاً  -الجيوية الخمس التي كانت موجودة
تئناؼ، ومف ثـ يتفرغ مجمس تتولى قضاء االس" ورقمة ،بشار، الجزائر، وىراف ، قسنطينة

الدولة لقضاء النقض و ممارسة ميمة تقويـ اعماؿ الجيات القضائية االدارية وضماف 
لو مزيا تتمثؿ  -اف تـ – االنشاءتوحيد االجتياد القضائي و مما الشؾ فيو اف مثؿ ىذا

 فقد عرضنا لذلؾ تفصيبل عند دراستنا لمجمس الدولة كمحكمة استئناؼ... - :في
ترح الباحث انشاء قسـ خاص و في جميع المحاكـ االدارية، يختص بإعطاء يق -4

الفتوى وتقديـ االستشارة القانونية لمجيات االدارية التي تقع ضمف اختصاصيا االقميمي، 
وعمى حسف ادارة ارشيؼ االحكاـ القضائية،  واف يوضع في الخدمة لبلستفادة منو حتى 

ـ إلظيار مزاياىا و كذا عيوبيا لتفادي سمبيتيا يستطيع الباحثيف دراسة تمؾ االحكا
 بالنسبة لؤلحكاـ الجديدة.

ليا طبيعة خاصة متميزة  -التي ىي التطبيؽ العممي ليذا القضاء -اف دعوى االلغاء -5
لكونيا تخاصـ القرارات االدارية إللغائيا و لذلؾ فاف المصمحة في دعوى االلغاء مف 

وما شرعت بيذه الصفة اال لتكوف عامؿ ضبط  خصائصيا اف تكوف شخصية و مباشرة
ليذه الدعوى، حتى ال تتحوؿ الى دعوى شعبية، اال اننا نرى انو ليس ىناؾ ما يمنع مف 
اف تكوف دعوى االلغاء دعوى شعبية في حدود مخاصمة  القرارات االدارية  التي تمس 

 لو اتخذت االدارةمصمحة كؿ مواطف عمى ارض الدولة و تؤثر فييا تأثيرا مباشرا، كما 
 .   قرارا لدفف النفايات الذرية عمى ارضيا

اف مثؿ ىذه القرارات تظير بوضوح، اف لكؿ مواطف مصمحة شخصية و مباشرة لمطعف  
فييا، ذلؾ الف كؿ مواطف بالنسبة ليذه القرارات يكوف في حالة قانونية خاصة مف شانيا 

                                                           
 ، مشيرا في ىذا الشأف 220مرجع سابؽ ص ،نظرية المصمحة في دعوى االلغاء ،د. محمد عبد السبلـ مخمص      

 .1980ابريؿ  01بجمسة  1927لمطعف رقـ       
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، فاإلشعاعات الذرية قد تتسرب مف  اف تجعميا تؤثر في مصمحتو الذاتية تأثير مباشرا
 النفايات المدفونة في باطف ارض الدولة و تيدد حياة و سبلمة كؿ مواطف.

االدارة بتسبيب كافة القرارات     نوصي باف تنص التشريعات في الجزائر عمى الزاـ -6
ف االدارية الفردية التي تصدرىا في غير صالح االفراد، اذ اف مثؿ ىذا التسبيب يحد م

اصدار االدارة لقرارات تجانب فييا حدود القانوف، ويسيؿ في نفس الوقت عمى القاضي 
 االداري اثبات عدـ شرعيتيا اذا كانت كذلؾ.

باالطبلع عمى قضاء مجمس الدولة يبرز جميا اف قراراتو تأتي قصيرة جدا ومنصبة  -7
ب تماما االشارة الى في الغالب عمى سرد الوقائع واالجراءات بينما تشح فييا و قد تغي

المرجع او االساس القانوني المستند اليو، و تبرير ىذا البناء ومناقشتو، فبل تظير طبيعة 
االساس بيف مصادر القضاء االداري المعروفة و يغيب التركيز عمى المصطمحات التي 
تفيد المعنى المبتغى، كما تتجمى عدـ الدقة و الوضوح كذلؾ في احصاء العيوب، و 

 قائص التي تشوب االعماؿ االدارية الخاضعة لمرقابة القضائية.الن
ذلؾ ما رأينا اف نوضحو في نطاؽ الرقابة القضائية عمى اعماؿ االدارة في الجزائر، 
عسى اف نكوف قد اسيمنا بيذا االقتراح و بعد ىذه الدراسة في توضيح معالـ نظاـ 

اكوف موفقا، واف تناؿ توصياتي سبيميا الرقابة في الجزائر، واخيرا اساؿ اهلل عزو جؿ اف 
 الى الواقع العممي. 

 و باهلل التوفيق.                                             
  

 
 
 
 
 

                                                           
 يوليو  11المؤرخ في  587-79غرار الموقؼ المتخذ مف قبؿ المشرع الفرنسي عقب صدور القانوف رقـ  عمى     

 ة التي ال تكوف في صالح األفراد.حيث أنشأ التزامًا عامًا عمى االدارة بتسبيب كافة القرارات الفردي        
 -Debbash (Ch), contentieux administratif,op.cit,p,781 et s            :انظر في ىذا المعنى    
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 قائمة المراجع:
 أوال المراجع بالمغة العربية: 

 .مؤلفات عامة:  -1
تنظيـ القضاء اإلداري والية القضاء "إلداري، مبدأ المشروعية القضاء ا ،إبراىيم عبد العزيز شيحا -

 2001سنة  لمطباعة. طبعةأبو العـز  اإلداري" دار
منشأة المعارؼ  "دعوى اإللغاء"والية القضاء اإلداري  ،القضاء اإلداري ،إبراىيم عبد العزيز شيحا -

 2002طبعة سنة ، كندريةباإلس
الدار الجامعة بدوف ذكر رقـ  ،حكاـ القضاء اإلداري المبنانيمبادئ و ا ،ابراىيم عبد العزيز شيحا -

 الطبعة بدوف ذكر التاريخ  
دار  ،مبدأ المشروعية و مجمس الدولة اإلدارة،رقابة القضاء عمى أعماؿ  ،أحمد كمال أبو المجد -

 1994سنة  طبعة القاىرة. ،النيضة العربية
دار النيضة  "مبدأ المشروعية"لجزء األوؿ ا القضاء اإلداري، دراسة مقارنة، ،إسماعيل البدوي -

 ، 1992األولى سنة  العربية. الطبعة
الجزء الثاني. اسس تنظيـ الرقابة القضائية عمى  "دراسة مقارنة"القضاء اإلداري  ،اسماعيل البدوي -

  1993الطبعة االولى سنة   القاىرة ،دار النيضة العربية اعماؿ االدارة.
 بدوف تاريخ نشر. ،القاىرة ،عالـ الكتب ،لقضاء اإلداري ا، أبو راس  محمد الشافعي -
 .1981طبعة سنة  عالـ الكتب ،القضاء اإلداري ،الشافعي محمد أبو راس -
الثانية الطبعة  دار النيضة العربية ،القضاء اإلداري ،الوسيط في القانوف العاـ ،أنس قاسم جعفر -

1990. 
 ،دعوى التعويض ،دعوى اإللغاء  ،المشروعية مبدأ " وسيط القضاء اإلداري ،أنور أحمد رسالن -

   2003سنة  دار النيضة العربية.  "الدعوى التأديبية
المجمد األوؿ" تنظيـ  ،الرقابة القضائية ألعماؿ اإلدارة  ،محمود عاطف البنا د.بكر القباني و  -

بة القاىرة الحديثة مكت ،الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في الجميورية العربية المتحدة 
 .،1970الطبعة األولى سنة 

 1955، الطبعة األولى دوف ذكر دار النشر ،مبادئ القانوف اإلداري الجزء األوؿ ،توفيق شحاتو  -
 .1999سنة ، دار النيضة العربية طبعة ،ثروت بدوي القانون اإلداري -
 .1994ة سن طبعة القاىرة ،دار النيضة العربية ، النظـ السياسية ،ثروت بدوي -
 دار عالـ الكتب، القاىرة دوف ذكر تاريخ الطبع،، دور القضاء في المنازعة اإلداريةحسن بسيوني -
 "الحديثةضوء التطور الدستوري لمصر  في" الثانيةالقانوف الدستوري لمجميورية  عثمان،حسين  -

 .2013الطبعة األولى لسنة  ،المطبوعات الجامعية دار
 .1999سنة طبعة  ،ديواف المطبوعات الجامعية ،داريالقضاء اإل ،حسن مصطفى حسين -
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 القاىرة ،دار النيضة العربية ،دراسة مقارنة ،منحنياتيا مصادر المشروعية اإلدارية و ،فودهرأفت  -
 .1994طبعة سنة 

طبعة  دار النيضة العربية القاىرة" التعويضدعوى  اإللغاء،دعوى " القضاء اإلداري ،فودهرأفت  -
 .1997سنة 

 دار "اإلداريتنظيـ واختصاص القضاء  المشروعية،مبدأ "القضاء اإلداري  أحمد،مود رجب مح -
 .2005سنة  النيضة العربية

دار النيضة  "مسؤولية الدولة عف أعماليا غير التعاقدية" قضاء التعويض  ،رمزي طو الشاعر -
  2008سنة  طبعة ،العربية

 .1997، طبعة سنة العربية القاىرة النيضة اإلداري دارالوجيز في القضاء  ،رمزي الشاعر -
 .1996طبعة سنة  دار النيضة العربية ،النظرية العامة لمقانوف الدستوري ،رمزي طو الشاعر -
اإليديولوجيات التحررية وآثارىا في أنظمة الحكـ المعاصرة دار النيضة  ،رمزي طو الشاعر -

 .1987العربية، 
دراسة عممية و عممية في النظـ  ،داريالرقابة عمى أداء الجياز اإل ،بطيخرمضان محمد  -

 .1994الطبعة األولى سنة  ،القاىرة العربية،الوضعية و اإلسبلمية دار النيضة 
 دار النيضة العربية. 1999، المسؤولية التأديبية، طبعة سنة رمضان محمد بطيخ -
  1998سنة  نيةالطبعة الثا ،القاىرة  ،دار النيضة العربية ،القضاء اإلداري ،رمضان محمد بطيخ  -
المعارؼ اإلسكندرية طبعة  منشأة"اإلداريالقضاء "الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة،سامي جمال الدين -

1982  
 المشروعية تنظيـمبدأ  ،القضاء اإلداري ،الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة ،سامي جمال الدين -

 . 1982طبعة سنة  ،منشأة المعارؼ باإلسكندرية ،مجمس الدولة
منشأة  "دعاوى اإللغاء "الدعاوى اإلدارية واإلجراءات أماـ القضاء اإلداري ،ي جمال الدينسام -

 .1991المعارؼ اإلسكندرية، طبعة سنة 
طبعة دار النيضة العربية القاىرة  ،الموائح االدارية وضمانة الرقابة القضائية ،سامي جمال الدين -

  2003سنة 
رقابة اإلدارية عمى أعماؿ اإلدارة، مبدأ المشروعية، تنظيـ ال" القضاء اإلداري  ،سامي جمال الدين -

 .2003سنة القضاء اإلداري( دراسة مقارنة منشأة المعارؼ اإلسكندرية
منشأة ، ، اجراءات المنازعات االدارية في دعوى الغاء القرارات االدارية سامي جمال الدين  -

 .2005طبعة سنة المعارؼ باإلسكندرية 
 .دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية لئلدارة،قضاء المبلءمة و السمطة التقديرية  الدين،سامي جمال  -

 .2010طبعة سنة 
 .1970سنة  دار المعارؼ "اإللغاء دعوى ،دعوى التعويض "القضاء اإلداري ،سعاد الشرقاوي -
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 .1972سنة  الطبعة الثانية ،  دار المعارؼ بمصر ،المسؤولية اإلدارية ،سعاد الشرقاوي -
 . 1976طبعة سنة   ، دار النيضة العربية ،المنازعات اإلدارية ، لشرقاويسعاد ا -
 .1980طبعة سنة   القاىرة ،دار النيضة العربية ، دروس في دعوى اإللغاء ،سعاد الشرقاوي -
 القاىرة،دار النيضة العربيةالجزء األوؿ  ،الوجيز في القضاء اإلداري ،سعاد الشرقاوي -

    1981طبعة سنة         
 .1984دار النيضة العربية سنة  ،القضاء اإلداري ، عاد الشرقاويس -
 .2002سنة  النظـ السياسية في العالـ المعاصر، ، دار النيضة العربية ، سعاد الشرقاوي -
اماـ مجمس الدولة والمحاكـ " نظرية التعسؼ في استعماؿ السمطة ، سميمان محمد الطماوي -

 .1950طبعة سنة  ريةاإلسكند ،دار نشر الثقافة " القضائية
دار الفكر  ،دراسة مقارنة ،القضاء اإلداري ورقابتو ألعماؿ اإلدارة ، سميمان محمد الطماوي -

 .،1955الطبعة األولى سنة  ، العربي
الطبعة الثالثة دار  " دراسة مقارنة " النظرية العامة لمقرارات اإلدارية ، سميمان محمد الطماوي -

 .   1966القاىرة سنة  ،الفكر العربي 
السمطات الثبلث في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر السياسي  ، سميمان محمد الطماوي -

 .1979مزيدة و منقحة سنة ،الطبعة الرابعة دار الفكر العربي " دراسة مقارنة" اإلسبلمي
ر الفكر قضاء التأديب "دراسة مقارنة" دا ،الكتاب الثالث، القضاء اإلداري،سميمان محمد الطماوي -

 القاىرة. 1979العربي، الطبعة الثانية لسنة  
  1988طبعة  ،القاىرة الوجيز في القانوف اإلداري، دار الفكر العربي ، سميمان محمد الطماوي -
دار الفكر العربي،  "دراسة مقارنة "مبادئ القانوف االداري المصري ،سميمان محمد الطماوي -

 .1966الطبعة الثامنة سنة القاىرة 
 1991 دارالنيضة العربية "المبادئ العامة في القانوف اإلداري "دراسة مقارنة ،ح الدين فوزيصال -
 2001 دارالنيضة العربية ،اإلدارة العامة بيف عالـ متغيرومتطمبات التحديث ،فوزيصالح الدين  -
، ءتنظيـ القضاء اإلداري دعوى اإللغا ،مبدأ المشروعية، القضاء اإلداري ،طارق فتح اهلل خضر -

 .2005سنة  باليـر ةدار أبو المجد لمطباع
  1970سنة  مكتبة القاىرة الحديثة.  ،رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة العامة ، الجرف طعيمو -
مكتبة القاىرة ، دراسة مقارنة في تنظيـ و نشاط االدارة العامة  ،القانوف االداري  ، الجرف طعيمو -

 . 1973طبعة سنة  الحديثة
الطبعة دار النيضة العربية  ،بدأ المشروعية وضوابط خضوع اإلدارة لمقانوفم ،طعيمة الجرف -

 .1976الثالثة سنة 
 ، القاىرة،.1985الطبعة الخامسة سنة دار النيضة العربية القانوف اإلداري،  ، طعيمة الجرف -



 

-     - 
 

  منشر دار الريحانة ل،الطبعة األولى ،أحكامو، محدداتو،الدستور الجزائري نشأتو ،بوقفةعبد اهلل  -
 . 2002الجزائر سنة  التوزيع،و 

  .2005سنة  اليدى دار" فقيا تشريعيا، نشأة،" الدستور الجزائري  بوقفة،عبد اهلل  -
 1976 "المطبعة الجديدة دمشؽ،الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة، طمبوعبد اهلل  -
مشروعية دار النيضة مبدأ ال األوؿ،المجمد  ،مبادئ القضاء اإلداري ،عبد الحميد كمال حشيش -

 .1977 القاىرة سنة ،العربية
 1975 سنة طبعة اإلسكندرية المعارؼ، منشأة ،العامة الحريات ،متولي دالحمي عبد -
         في الفترة ما بيف اإلصدار والشير ، القانوف و القرار االداري ،عبد العزيز السيد الجوىري -

               2005الطبعة الثانية سنة  ةديواف المطبوعات الجامعي ،دراسة مقارنة 
 .1980 طبعة القاىرة القانوف الدولي، ، دار النيضة العربية ،عبد العزيز محمد سرحان -
مبدأ المشروعية الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة ، القضاء اإلداري ، عبد الغني بسيوني عبد اهلل -

 .1996بعة سنة ط، منشاة المعارؼ اإلسكندرية. " وتنظيـ القضاء اإلداري
 .2012طبعة سنة  المنازعات االدارية، دار ىومة ،عبد القادر عدو -
 ،بدوف ذكر الناشر" دراسة مقارنة"  مجمس الدولة ورقابة القضاء ألعماؿ االدارة ،عثمان خميل -

  .1962الطبعة الخامسة سنة 
ة لمنشر و مكتبة دار الثقاف ،الجزء األوؿ،موسوعة القضاء االداري  – عمي خطار شطناوي -

  2004طبعة سنة  التوزيع، عماف األردف.
ديواف المطبوعات الجامعية  ،النظاـ اإلداري ،الجزء األوؿ ،القانوف اإلداري  ، عوابدي عمار -

 .2005الطبعة الثالثة سنة 
  1999طبعة  ،قضاء التفسير في القانوف اإلداري الجزائري، دار ىومة، الجزائر، عوابدي عمار -
االوؿ  الجزء الجزائريالنظرية العامة لممنازعات االدارية في النظاـ القضائي  ،عوابدي عمار -

 .2003الطبعة الثانية سنة  ،. ديواف المطبوعات الجامعية،القضاء االداري 
الثاني النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظاـ القضائي الجزائري، الجزء  ،عوابدي عمار -

 .2003الطبعة الثانية سنة  ، المطبوعات الجامعية ديواف
  2007طبعة سنة ،الجػػزائػػر دار اليومػػة،دعوى تقديرالشرعية في القضاء اإلداري،عوابدي عمار -
دراسة مقارنة ألصوؿ رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة وعمميا  "القضاء اإلداري  ،العطارفؤاد  -

 .1967 ،1966عة سنة طبالنيضة العربية  دار" الوضعيومدى تطبيقاتيا في القانوف 
، المبادئ الدستورية العامة و تطبيقاتيا في مصر ،الكتاب األوؿ الدستوري،القانوف  ،فكريفتحي  -

 .2004طبعة سنة  دار النيضة العربية
دراسة قانوف المرافعات المدنية و التجارية و أىـ  "الوسيط في قانوف القضاء المدني ،واليفتحي  -

 .1980طبعة سنة  النيضة العربية القاىرةدار " التشريعات المكممة لو
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 .2000طبعة سنة  ،منشأة المعارؼ اإلسكندرية الناشر ،اإلداريالقضاء  ،ماجد راغب الحمو -
 ،اإلسكندريةدار المعارؼ، النظاـ الدستوري في مصر الجميورية العربية المتحدة،  ،محسن خميل -

 . 1959الطبعة األولى سنة 
 .1968طبعة سنة  دوف ذكر دار النشر ،رقابتو ألعماؿ االدارةالقضاء االداري و ،محسن خميل -
 1978الطبعة الثانية ،اإلسكندرية،منشأة المعارؼ،النظـ السياسية والقانوف الدستوري،محسن خميل -
دار النيضة  ،دراسة مقارنة ،القضاء االداري المبناني و رقابتو ألعماؿ االدارة  ، محسن خميل -

  1978سنة  طبعة العربية بيروت 
 1982طبعة  بيروت ،دار النيضة العربية،دراسة مقارنة ،القضاء االداري المبناني ،محسن خميل  -
 .2001سنة  التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة لمفنوف المطبعية ،لعشبمحفوظ  -
 1990طبعة ،القضاء اإلداري، دار النيضة العربية ، الوسيط في القانوف العاـ،محمد أنس جعفر -
رقابة مجمس الدولة لقرارات الضبط اإلداري الصادرة بالتطبيؽ لممادة  ،محمد حسنين عبد العال -

 ،دراسة تحميمية ألحكاـ القضاء  ،مف الدستور المصري  74مف الدستور الفرنسي و المادة  16
 1982طبعة سنة  دار النيضة العربية القاىرة

سيادة القانوف واختصاص القضاء ، األوؿ تاباإلداري، الكالقضاء  ،محمد رفعت عبد الوىاب -
 .1994دوف ذكر دار النشر سنة  ،اإلداري

 1986طبعة  القاىرة،دار الثقافة العربية ،رقابة القضاء ألعماؿ اإلدارة،محمد عبد الحميد أبوزيد -
دراسة مقارنة، مبدأ المشروعية وتنظيـ مجمس  ،القضاء اإلداري ،محمد عبد الحميد أبو زيد -

 .1995سنة طبعة  دار النيضة العربية، القاىرة الدولة،
واليتا االلغاء و التعويض  ، ، دراسة مقارنة ،القضاء االداري  ، د. محمد عبد الحميد أبو زيد -

 .1995طبعة سنة  دار النيضة العربية القاىرة
بية دارالنيضة العر ، دراسة مقارنة ،مبدأ المشروعية و ضماف تطبيقو ،محمد عبد الحميد أبوزيد -

 .2002طبعة سنة 
 1967طبعة ،مطبعة االستقبلؿ الكبرى القاىرة،سيادة القانوف،في الحرية والسمطة ،محمد عصفور -
  1956طبعة  منشأة المعارؼ االسكندرية ،الرقابة القضائية عمى أعماؿ االدارة، محمد فؤاد مينا -
الطبعة الثانية  باإلسكندريةدار المعارؼ ، األوؿالجزء ،القانوف اإلداري العربي ،مينامحمد فؤاد  -

 . 1965سنة 
منشأة  ،دراسة مقارنة، وأحكاـ القانوف اإلداري في ظؿ االتجاىات الحديثة ، مبادئمينامحمد فؤاد  -

 . 1975طبعة سنة  المعارؼ اإلسكندرية
 .1968الطبعة األولى سنة ، مبادئ القانوف اإلداري ، محمد كامل ليمو -
  1968سنة  دار النيضة العربية، اإلدارةوالرقابة عمى أعماؿ  مبدأ المشروعية،ليمومحمد كامل  -
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 دار النيضة العربية ،دراسة مقارنة، الرقابة القضائية، الرقابة عمى اعماؿ اإلدارة، محمد كامل ليمة -
 .1968سنة 

دار النيضة  األوؿ،الجزء  ،مبادئ القانوف اإلداري ،مقدمة القانوف اإلداري ،محمد كامل ليمو -
 .1969الطبعة األولى سنة العربية 

 دار النيضة العربية األوؿ،دراسة مقارنة الكتاب  اإلدارة،الرقابة عمى أعماؿ  ،محمد كامل ليمو -
 .1970 سنةطبعة 

 1999الطبعة الثانية ،مطابع الطوبجي التجارية،الوسيط في القضاء اإلداري ،محمود عاطف البنا -
 ،الكتاب األوؿ،رات االدارية وفقًا لممنيج القضائيضوابط مشروعية القرا، نينيمحمد ماىر أبو الع -

 . 2007طبعة سنة  مطبعة كمية الحقوؽ بالقاىرة
مبدأ المشروعية وتنظيـ ، الكتاب األوؿ ،رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة ،محمد محمد بدران -

 .1991طبعة سنة دار النيضة العربية ،واختصاصوالقضاء اإلداري 
  ،اجراءات التقاضي ،القضاء الكامؿ ،قضاء اإللغاء، اء اإلداري القض، محمود حممي مصطفى -

 .1977الطبعة الثانية سنة  دار الفكر العربي القاىرة
 1967الطبعة الرابعة دار النيضة العربية  ،مقارنةدراسة  اإلداري،القضاء  ،حافظمحمود محمد   -
صاصيبل ديواف محاضرات في المؤسسات اإلدارية، ترجمة د. محمد عرب  ،أحمدمحيو  -

 .1979الطبعة الثانية سنة  المطبوعات الجامعية
ديواف المطبوعات  ،ترجمة محمد عرب صاصيبل ،محاضرات في المؤسسات اإلدارية ،محيو أحمد -

 .1990طبعة سنة  الجامعية الجزائر
 ،ديواف المطبوعات الجامعية المنازعات اإلدارية، ترجمة فائز أنجؽ وبيوض خالد، محيو أحمد -

 1994ة سنة طبع
 المعارؼ اإلسكندرية منشأة ،األوؿالجزء  ،الوجيز في القانوف اإلداري ،مصطفى أبو زيد فيمي -

 . 1988سنة  طبعة
دار المطبوعات  ،قضاء اإللغاء الدولة،القضاء اإلداري ومجمس  ،مصطفى أبو زيد فيمي -

 .1998سنة  الجامعية اإلسكندرية
الطبعة األولى  دار المعارؼ بمصر الدولة،مجمس و ، القضاء اإلداري ،مصطفى أبو زيد فيمي -

 .1959لسنة 
 1985طبعة  منشأة المعارؼ اإلسكندرية،الدستورورقابة دستورية القوانيف،مصطفى أبو زيد فيمي -
 1974طبعة  القاىرة،مطبعة عاطؼ،السمطة التقديرية في القرارات االدارية ،محمد مصطفى حسن -
العامة لمقضاء اإلداري و شرح قانوف مجمس الدولة  الدولة، المبادئمجمس  ،مصطفى كامل -

 . 1954سنة  مكتبة النصر المصرية القاىرة ،المصري
  1978الطبعة الثانية  القاىرة ،دار األمانة،أصوؿ إجراءات القضاء اإلداري،مصطفى كمال وصفى -
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ة وتطبيقية دراسة نظري ،الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة والمنازعات اإلدارية  ،مصطفى محمود عفيفي -
مطابع البياف  ،الجزء األوؿ ،لمرقابة في كؿ مف دولة االمارات العربية المتحدة والدوؿ المقارنة

 .1990طبعة سنة  دبي ،التجارية
المبادئ العامة لئلجراءات االدارية غير القضائية في كؿ مف التشريع  ، مصطفى محمود عفيفي -

االمارات العربية  ،، ، مطابع البياف التجارية دبيو الفقو والقضاء المصري و في الدوؿ االجنبية
 1990طبعة سنة  المتحدة.

 ،أـ القرى دار ،اإلداري األوؿ، التنظيـالجزء  اإلداري،مبادئ القانوف  ،النيريمجدي مدحت  -
 .1995طبعة سنة بالمنصورة 

ار النيضة دمسئولية الدولة عف أعماليا غير التعاقدية "قضاء التعويض"،  ،النيريمجدي مدحت  -
  .1997الطبعة الثانية، طبعة سنة العربية 

 . 1997طبعة  دار النيضة العربية القاىرة ،الدستوريةالدعاوى اإلدارية و  ،نبيمة عبد الحميم كامل -
القضاء االداري و القضاء الدستوري دعوى  ،نبيمة عبد الحميم كامل و د. يسرى محمد العصار -

 .2002ة سنة طبع دار النيضة العربية ،االلغاء
دار النيضة  اإللغاء"،القضاء الدستوري "دعوى  القضاء اإلداري و كامل،نبيمة عبد الحميم  -

 .2005طبعة سنة العربية 
التعويض، الدعوى دعوى اإللغاء، دعوى  والدستورية،الدعاوى اإلدارية  ،نبيمة عبد الحميم كامل -

 1997طبعة سنة  الدستورية، دار النيضة العربية
 ،مقارنة دراسة المعاصرنظرية الضرورة في القانوف الدستوري و بعض تطبيقاتيا  ،جملال ىييح -

 .2002الطبعة الثالثة معدلة و منقحة سنة  دار النيضة العربية
 .1986طبعة سنة  دار النيضة العربية ،القضاء اإلداري الجمل، ىييح -
 .2002سنة  ة العربيةالقضاء اإلداري "دراسة مقارنة"، دار الثقاف ،يسرى محمد العصار -
 .2003طبعة سنة  دار النيضة العربية "دراسة مقارنة "اإلداري  القضاء العصاريسري محمد  -
 مؤلفات متخصصة: -2
 .2004الطبعة األولى سنة  منشأة المعارؼ، اإلسكندرية ،إلغاء القرار اإلداري ،إبراىيم المنجى -
 التقديرية،ي الرقابة القضائية عمى السمطة بعض مبلمح االتجاىات الحديثة ف ،احمد احمد الموافي -

 .2008 سنة طبعة ،دار النيضة العربية
 المشروعية االستثنائية دوف ذكر دار النشر و تاريخ الطبعة.  ،الموافيأحمد  -
 1999 طبعة دارالنيضة العربية،4الجزء "الطعف باإللغاء أسباب"اإلداري القضاء،البدويإسماعيل  -
 1985سنة  طبعة دار النيضة العربية، القاىرة. ،إلداريةالرقابة ا ،بكر القباني -
  2007طبعة  دار النيضة العربية  القاىرة، تدرج القرارات  اإلدارية و مبدأ الشرعية  ،ثروت بدوي -
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، النيضة العربية، القاىرة اإلداري دارالقابمة لبلنفصاؿ في القانوف  القرارات ساريجورجي شفيق  -
 .  2002طبعة مايو سنة 

دراسة " االجراءات االدارية لمطعف في األحكاـ القضائية االدارية ، ييان محمد ابراىيم جادوج -
 دار الكتب القانونية دوف ذكر تاريخ الطبعة. " مقارنة

ديواف المطبوعات  ،شروط قبوؿ الدعوى اإلدارية  ،قانوف المنازعات اإلدارية  ، خموفي رشيد -
 .2006الطبعة الثانية سنة الجامعية 

ديواف المطبوعات  ،تنظيـ واختصاص القضاء اإلداري ،قانوف المنازعات اإلدارية  ، موفي رشيدخ -
 .2005الطبعة الثانية سنة  الجامعية

 لبناف، مصر  ،فرنسا  ، دراسة مقارنة " بيف النظرية و التطبيؽ" القرار اإلداري  ،خالد الزعبي -
 .1993ة سنة طبع، ، المركز العربي لمخدمات الطبلبية عمافاألردف

 .1995طبعة سنة  ، دار النيضة العربية ،الوجيز في قضاء اإللغاء ،داود الباز -
 .1998طبعة سنة  دار النيضة العربية، النظاـ القانوني لمميعاد في دعوى االلغاء ، رأفت فوده -
 1999طبعة سنة  دار النيضة العربية. اإلداري،عناصر وجود القرار  ،فودهرأفت  -
   1998طبعة سنة  دار النيضة العربية ،لنظاـ القانوني لمميعاد في دعوى االلغاء ا ، رافت فوده -
 1997طبعة دعوى التعويض، دار النيضة العربية،  اإللغاء،دعوى  القضاء اإلداري، ،فودهرأفت  -
طبعة الحمامي لمطباعة " قضاء االلغاء" القضاء االداري الكتاب االوؿ ، سميمان محمد الطماوي -

 .1967الطبعة الرابعة سنة بالقاىرة 
دار الفكر العربي  " قضاء اإللغاء" القضاء اإلداري الكتاب األوؿ ، سميمان محمد الطماوي -

  . 1986الطبعة السادسة سنة القاىرة 
 األحكاـ في الطعف وطرؽ التعويض قضاء" اإلداري القضاء في دروس ، الطماوي محمد سميمان -

 . 1976 سنة طبعة بيالعر  الفكر دار"   مقارنة دراسة" 
 العربي، الفكر دار اإللغاء، قضاء األوؿ، الكتاب اإلداري، القضاء ، الطماوي محمد سميمان -

 . 1996 سنة طبعة
األحكاـ اإلدارية الصادرة باإللغاء )وكيفية مواجية امتناع اإلدارة عف تنفيذىا،   ،سميم بن سيمى -

 .2011بعة األولى، طبعة سنة الط المنصورة، دار الفكر والقانوف ،دراسة مقارنة
دار بمقيس  المنازعات اإلدارية في ظؿ القانوف الجزائري، ،ديدان سعيد بوعمي تحت إشراف مولود -

 ،.2014طبعة سنة  لمنشر
 2010الطبعة الثانية ،دارالنيضة العربية،اإلجراءات أماـ القضاء اإلداري،صبري محمد السنوسي -
 .2005طبعة دار الخمدونية  ،تبعة في المواد اإلداريةشرح وجيز لئلجراءات الم، طاىري حسين -
الطبعة مكتبة القاىرة الجديدة شروط قبوؿ الدعوى في منازعات القانوف االداري، ،طعيمو الجرف -

 .1956األولى سنة 
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  1977 طبعة، العربية النيضة دار ،اإللغاء قضاء، اإلدارة ألعماؿ القضاء رقابة ، الجرف طعيمو -
دراسػػة مقارنػػػة القانػػوف  ،القرارات القابمة لبلنفصاؿ وعقػػود اإلدارة ،حشيش عبد الحميد كمال -

 .القاىرةدار النيضة العربية المصػػري والفرنسػػي، 
الغمو في  ،النظرات القضائية واوجو الطعف في القرار االداري  ، عبد الفتاح عبد الحميم عبد البر -

دار النيضة العربية   ،الجزاء التأديبي المقنع  ،جراء االنحراؼ في استعماؿ  اال ،تقدير الجزاء
   القاىرة بدوف تحديد تاريخ النشر.

دار  (2000 -1962القضاء اإلداري في الجزائر بيف نظاـ الوحدة واالزدواجية ) ،عمار بوضياف -
 .2000الطبعة األولى سنة  ،ريحانة

اإلطار البشري طبيعة  ،ئ (المباد2000-1962)،النظاـ القضائي الجزائري ،عمار بوضياف -
 .2003األولى سنة  الطبعة دار ريحانة االختصاصاتالنظاـ القضائي  ىياكؿ القضائيالنظاـ 

القضاء اإلداري في الجزائر، دراسة وصفية تحميمية مقارنة، طبعة معدلة طبقا ، عمار بوضياف -
 .2008ة الثانية سنة الطبع جسور لمنشر والتوزيع ،2008لقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 

دراسة مدعمة باالجتيادات القضائية لممحكمة " المرجع في المنازعات اإلدارية،عمار بوضياف -
جسور  ،" اإلطار النظري لممنازعات اإلدارية" القسـ األوؿ، "العميا ومجمس الدولة ومحكمة التنازع

 .2013الطبعة األولى سنة  لمنشر والتوزيع
 جسور لمنشر والتوزيع ،"في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية" اءدعوى اإللغ ،عمار بوضياف -

  .2009الطبعة األولى سنة 
ديواف عممية الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في النظاـ الجزائري  ،عوابدي عمار -

 .1994الطبعة الثالثة سنة المطبوعات الجامعية 
ديواف المطبوعات ، تأصيمية، تحميمية ومقارنة ،دراسةنظرية المسؤولية اإلدارية  ،عوابدي عمار -

 .1994طبعة سنة الجامعية 
 .1999طبعة  ،دار ىومة الجزائر ،قضاء التفسير في القانوف اإلداري الجزائري ،عوابدي عمار -
 .2000طبعة سنة  ديواف المطبوعات الجامعية ،دروس في القانوف اإلداري ،عوابدي عمار -
األوؿ  الجزء الجزائريالعامة لممنازعات اإلدارية في النظاـ القضائي النظرية  ،عوابدي عمار -

 .2003الطبعة الثانية سنة  ،ديواف المطبوعات الجامعية" القضاء اإلداري"
الجزء الثاني  ،النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظاـ القضائي الجزائري ،عوابدي عمار -

 .2003الطبعة الثانية سنة ، عات الجامعيةديواف المطبو  ،نظرية الدعوى اإلدارية
ديواف  نظرية القرارات اإلدارية بيف عمـ اإلدارة العامة و القانوف اإلداري ،عوابدي عمار -

 .2005سنة  طبعة الجامعيةالمطبوعات 
 2007طبعة سنة ،ىومة الجزائردار  ،دعوى تقدير الشرعية في القضاء اإلداري،عوابدي عمار -
 .1996طبعة سنة دار النيضة العربية  في قضاء اإللغاء،الوجيز  ،فتحي فكري -
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  2006 ،4الطبعة دارىومة ،1الدولة الجزءالمنتقى في قضاء مجمس  ،لحسين بن الشيخ آث ممويا -
 .2005طبعة  دار ىومة 2 الدولة الجزءالمنتقى في قضاء مجمس  ،لحسين بن الشيخ آث ممويا -
 2007،  دار ىومة 3 الجزء الدولةفي قضاء مجمس  المنتقى ،لحسين بن الشيخ آث ممويا -
 .2011 طبعة،  دار ىومة ،المنتقى في القضاء اإلداري  ،لحسين بن الشيخ آث ممويا -
                                                                الجزائر الخمدونيةدار  "دراسة مقارنة"المنتقي في القضاء االداري  ،ث مموياآلحسين بن شيخ  -

 .2008 طبعة
 .2001مبادئ اإلثبات في المنازعات اإلدارية، دار ىومة طبعة   ،لحسين بن شيخ آث ممويا -
 الطبعة األولى" وسائؿ المشروعية" دروس في المنازعات اإلدارية  ،آث ممويالحسن بن الشيخ  -

 .2006 دار ىومة
الطبعة دار ىومة  "دراسة قانونية تفسيرية" ةقانوف االجراءات المدني ، لحسين بن شيخ آث ممويا -

 .2013الثالثة 
 2011الطبعة األولى  ،دار الفكر و القانوف، المنصورة،التظمـ االداري،محمد ابراىيم خيري الوكيل -
 "دراسة تحميمية و نقدية" التطورات الحديثة لمطعف باإللغاء في عقود االدارة، محمد السناري -

 .1994طبعة سنة دار النيضة العربية القاىرة  ،ي فرنسا و مصرألحكاـ  القضاء االداري ف
 .1991طبعة ، دار الحكمة لمطباعة و النشر بغداد ،اإلداري القرار الجبوريماىر صالح عالوى  -
 2005 العمـو لمنشر والتوزيع دار ،اإلدارية الغرؼ ،اإلدارية المحاكـ ،بعميمحمد الصغير  -
 .2005سنة  دار العمـو لمنشر والتوزيع ،اريةالقرارات اإلد ،محمد الصغير بعمي -
  2004طبعة  دار العموـ لمنشر والتوزيع ،مجمس الدولة ،القضاء اإلداري ،محمد الصغير بعمي -
 2007طبعة ،العموـ لمنشر و التوزيع اإللغاء داردعوى ، القضاء اإلداري،محمد الصغير بعمي -
 . 2012طبعة  التوزيع و دار العموـ لمنشر ،دعوى اإللغاء، القضاء اإلداري ،محمد الصغير بعمي -
 2005 طبعة العمـو لمنشر والتوزيع الوجيز في المنازعات اإلدارية طبعة دار،محمد الصغير بعمي -
          .2009طبعة  ،التوزيعلمنشر دار العمـو الوسيط في المنازعات االدارية  ،محمد الصغير بعمي -
 .2009طبعة  ،التوزيع لمنشرالعمـو  دار ،الجزائريداري النظاـ القضائي اإل ،محمد الصغير بعمي -
 . 2004"، طبعة التوزيع دار العموـ لمنشر و .القضاء اإلداري "مجمس الدولة ،محمد الصغير بعمي -
رقابة مجمس الدولة لقرارات الضبط اإلداري الصادرة بالتطبيؽ لممادة ، محمد حسنين عبد العال -

دراسة تحميمية ألحكاـ القضاء دار ، مف الدستور المصري  74 مف الدستور الفرنسي و المادة 16
 .1982طبعة  ، النيضة العربية القاىرة

مع نظرة عامة عمى تنظيـ  ،المحاكـ االدارية االستئنافية في فرنسا  ، محمد رفعت عبد الوىاب -
 .2012طبعة  االسكندرية ،دار الجامعة الجديدة  ،القضاء االداري الفرنسي 

تحميمية تطبيقية  لبلنفصاؿ، دراسةالقرارات اإلدارية القابمة  ، إلغاءجمعوـر محمد محمد سميـ -
 .2013طبعة  ،دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ،المصري مقارنة في القانونيف الفرنسي و



 

-     - 
 

مجمس الدولة و قضاء  ، االوؿالجزء  ، ومجمس الدولة ، ، القضاء اإلداريمحمد مرغي خيري -
  .1990 الثانية الطبعة ،عيف شمس جامعة مكتبة ، االلغاء

 .1993 دار النيضة العربية، القاىرة ،دراسة مقارنة اإلداري،القرار  ،حافظمحمود محمد  -
 1994 ديواف المطبوعات الجامعية،فائزأنجؽ وبيوض خالد ترجمة،المنازعات اإلدارية،أحمد محيو -
مة القضائية المقارنة والمنازعات األنظ، العامة لممنازعات اإلدارية المبادئ شييوبمسعود  -

 .1998سنة  الجزء األوؿ ديواف المطبوعات الجامعية ،اإلدارية
الثاني  الجزء أمامياواإلجراءات  الييئات اإلداريةالمبادئ العامة لممنازعات  ،مسعود شييوب -

 .1998،ديواف المطبوعات  الجامعية
ديواف  الثالث الجزء االختصاصظرية ن،المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية ، مسعود شييوب -

 .1999 المطبوعات الجامعية
 المعارؼ منشأة ،اإللغاء قضاء الثاني، الكتاب اإلداري، القضاء ،فيمي زيد أبو مصطفى -

 . 1979 الرابعة الطبعةاإلسكندرية 
 .1954طبعة  القاىرة، النيضة المصرية الدولة مكتبةمجمس  ،كاملمصطفى  -
 "دراسة مقارنة "المصمحة في دعوى اإللغاء و في الدعوى الدستورية  شرط ،يسرى محمد العصار -

 .1994طبعة  ،القاىرة دار النيضة العربية
دراسة تحميمية و نقدية ألحكاـ القضاء ، االلغاء الجزئي لمقرارات االدارية ، وىيب عياد سالمة -

 .1992طبعة  ،دار النيضة العربية االداري في فرنسا و مصر
 دار النيضة العربية ،دراسة مقارنة ،مجمس الدولة بيف االبقاء و االلغاء  ، مةوىيب عياد سال -

 .2011طبعة 
 الرسائل العممية:  -3
 :  رسائل دكتوراه:أ -
دراسة مقارنة في النظاميف  ،اإلجراءات واألشكاؿ في القرار اإلداري ، الديداموني مصطفى أحمد -

ة الدكتوراه في الحقوؽ، طبعة سنة رسالة مقدمة لمحصوؿ عمى درج ،الفرنسي والمصري
 جامعة القاىرة.1988

رسالة دكتوراه  ،رقابة القضاء اإلداري عمى الوقائع في دعوى االلغاء  ،  السيد محمد ابراىيم -
 .  1963سنة  .مقدمة لكمية الحقوقجامعة االسكندرية

ف نظاـ القضاء بي" الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في السوداف  ،العطا بن عوف العطا -
رسالة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه في ، الموحد ونظاـ القضاء المزدوج دراسة مقارنة

  ، جامعة القاىرة. 1982الحقوؽ، سنة 
الرقابة السياسية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية في النظاـ البرلماني، رسالة ، إيياب زكي سالم -

 .1983رة عاـ دكتوراه قدمت لكمية الحقوؽ جامعة القاى
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كمية الحقوؽ جامعة   "رسالة دكتوراه "النظرية العامة لمعرؼ اإلداري  ،برىان خميل زريق -
 .1984المنصورة عاـ 

كمية الحقوؽ، جامعة مولود  "رسالة دكتوراه"اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر،،بوجادي عمر  -
  2011تيزي وزو سنة معمري، 

  كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، دكتوراه"  "رسالة غاء،ميعاد رفع دعوى اإلل ،تاجر محمد -
  2006سنة  تيزي وزو

عبلقتيا بالسمطة والحريات "دراسة مقارنة"، رسالة  القوانيف األساسية و، دعاء الصاوي يوسف -
 . 2007مقدمة لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه في الحقوؽ جامعة القاىرة 

سنة  رسالة دكتوراه  " دراسة مقارنة " لقرارات االدارية تدرج البطبلف في ا ، رمزي طو الشاعر -
 ، دار النيضة العربية القاىرة.1968

نظرية التعسؼ في استعماؿ السمطة اماـ مجمس الدولة و المحاكـ  ،  سميمان محمد الطماوي -
مطبعة دار نشر الثقافة  ،1950القضائية رسالة دكتوراه قدمت لكمية الحقوؽ بجامعة باريس سنة 

 .1950السكندرية سنة ا
دراسة مقارنة في القانونيف المصري و  ،آثار حكـ االلغاء  ، عبد المنعم عبد العظيم جيره -

 .1970قدمت لكمية الحقوؽ جامعة القاىرة سنة  " رسالة دكتوراه"الفرنسي 
توراه الرقابة اإلدارية بيف القانوف اإلداري وعمـ اإلدارة العامة، رسالة دك ، عبده مسعود الجيني -

 قدمت لكمية الحقوؽ جامعة عيف شمس، بدوف تحديد العاـ.
رسالة دكتوراه قدمت  ،السمطة التقديرية لئلدارة والرقابة القضائية، عصام عبد الوىاب البرزنجي -

 .1971طبعة سنة  دارالنيضة العربية1970 لكمية الحقوؽ جامعة القاىرة سنة
لسياسية و القضائية عمى أعماؿ االدارة المحمية  الرقابة ا،  محمد الديداموني محمد عبد العال -

دار  2008طبعة سنة ، رسالة دكتوراه قدمت لكمية الحقوؽ جامعة المنصورة "دراسة مقارنة"
 النيضة العربية القاىرة .

رسالة دكتوراه مقدمة  ،فكرة السبب في القرار االداري ودعوى االلغاء  ، محمد حسنين عبد العال -
 . 1971امعة القاىرة سنة ج،  لكمية الحقوؽ

قدمت المقارف رسالة دكتوراه  و أعماؿ السيادة في القانوف المصري ،حافظ ىريديعبد المحمد  -
 . 1952 جامعة القاىرة سنة لكمية الحقوؽ 

دراسة "الضبط اإلداري في الظروؼ االستثنائية  سمطات المجيد،محمد شريف إسماعيل عبد  -
 .  1979قوؽ عيف شمس القاىرة سنة رسالة دكتوراه كمية الح "مقارنة

رسالة دكتوراه قدمت لكمية  اإللغاء،مخمص نظرية المصمحة في دعوى  ، محمد عبد السالم -
 . 1981 القاىرة سنةالحقوؽ جامعة عيف شمس 
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قدمت لكمية  سرياف القرار اإلداري مف حيث الزماف، رسالة دكتوراه، ،مصطفىمحمود حممي  -
 .1962 سنة القاىرةجامعة  الحقوؽ

رسالة  ،نظرية الظروؼ االستثنائية في القانونيف الفرنسي والمصري ، مصطفى أبو زيد فيمي -
 .1954دكتوراه باريس سنة 

نظرية الضرورة في القانونيف اإلداري والدستوري وتطبيقاتيا في  ، ىاني عمي ابراىيم الطيراوي -
 . 1992وؽ جامعة القاىرة سنة رسالة دكتوراه كمية الحق  "دراسة مقارنة" التشريع   األردني

 ب: رسائل ماجستير:  -
القرار اإلداري وشروط قبوؿ دعوى اإللغاء، رسالة ماجستير مقدمة، لكمية ، الطيب بوضياف -

 .1976الحقوؽ جامعة الجزائر سنة 
ماجستير مقدمة  رسالة،إجراءات الطعف باإللغاء أماـ مجمس الدولة ، محمد منصف حساني -

 . 2001لجامعة الجزائر سنة
 مقاالت:ال -4
اإلداري في مجاؿ  توزيع االختصاص بيف النظاميف القضائييف العادي و ، أحسن بوسقيعة -

 .2002لسنة  02العدد  ،مقاؿ بمجمة مجمس الدولة، المنازعات الجمركية
بحث منشور ، دعاوى االنحراؼ بالسمطة  السمطة التقديرية لئلدارة و،  احمد حافظ عطية نجم -

 .  1982ديسمبر  ، العدد الثاني ،السنة الرابعة و العشروف ، االدارية بمجمة العموـ
المنشور بمجمة مجمس  ،نظاـ مفوضي الدولة في مصر" مقالة بعنواف  ،أحمد كمال الدين موسى -

 .11الدولة السنة 
المشروعية اإلدارية وحدود رقابة المبلئمة، مجمة إدارة قضايا الحكومة، السنة  ،أيمن محمد حسن -

 .1984العدد األوؿ  28
مقاؿ بمجمة العموـ  ،رقابة القضاء االداري عمى الوقائع في دعوى االلغاء ، السيد محمد إبراىيم -

 .1963السنة الخامسة، يونيو  العدد األوؿ ،االدارية 
، 3مبدأ الفصؿ بيف الييئات اإلدارية والقضائية، مجمة كمية الحقوؽ، العدد  السيد محمد إبراىيم، -

 .1970صادرة عاـ  15جامعة اإلسكندرية، السنة مطبعة  4
النظرية التقييمية  "بيف المنافع واألضرار، مبدأ الموازنة بيف التكاليؼ و المزايا  " العربي زروق -

 .2006لسنة  8كأسموب حديث لمراقبة مبلءمة القرارات اإلدارية مجمة مجمس الدولة العدد 
القضاء اإلداري في الجزائر الواقع  "مقالو بعنواف  ،أستاذ بجامعة بجاية  عبد الكريم هريو بو د -

 . 2005لسنة  6مجمة مجمس الدولة العدد بالمنشور  " واألفاؽ
تعميؽ: جزاء مخالفة القرارات اإلدارية لقواعد  الشرعية درجات البطبلف في  ، عبد الكريم هريو بو د -

 .2004لسنة  5القرارات اإلدارية مجمس الدولة العدد 
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نظاـ محافظ الدولة في مجمس الدولة " محافظ الدولة مساعد بمجمس الدولة" ىبوصوف موس -
 والمحاكـ اإلدارية مكانتو و دوره.

القانونية واالقتصادية و  المجمة الجزائرية لمعمـو ،: المشاكؿ الحالية لمعدالة اإلداريةتوفيق بوعشبة -
 .04رقـ  1982ديسمبر  الجزائر ،السياسية 

موسوعة المحاكمات التأديبية أماـ مجمس الدولة مع الحديث في الفتاوى  ،خميس السيد إسماعيل -
 .1988واألحكاـ وصيغ الدعاوى التأديبية، دار الطباعة الحديثة بالقاىرة الطبعة األولى سنة 

ندوة القضاء اإلداري  "قضاء اإللغاء" مبدأ المشروعية وعناصر موازنتو  ، رمضان محمد بطيخ -
الرباط المممكة ،  2005يوليو 14الى  11اجراءات دعوى االلغاء مف  ورشة عمؿ تطبيقية حوؿ

 . 2005يوليو " القاىرة"مجمة صادرة عف المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، المغربية
صبلحيات القاضي اإلداري عمى ضوء التطبيقات القضائية الغرؼ اإلدارية ، زروقي ليمى -

 .1999لسنة  54لممحكمة العميا، نشرة القضاء العدد 
القاضي الجزائري غريب عف اإلدارة التي يراقبيا مقاؿ ورد في المجمة القضائية  ، صدرتي صدرتي -

 . 1993لسنة  3لمعمـو القانونية واالقتصادية والسياسية العدد 
"رئيس مجمس الدولة" مقدمة عدد السنة الثبلثوف لمجمة مجمس الدولة  ،الرحمن عثمان عزوز عبد -

 ".2003 - 2002لسنة" "مصر"
، مقالة، القضاء اإلداري في مصر وتحوؿ محكمة القضاء اإلداري مف محكمة عبد الحكيم فراج -

ذات اختصاص محدد إلى محكمة ذات والية عامة في المسائؿ اإلدارية، مجمة مجمس الدولة 
 .1951يناير  ،2السنة 

مجمة  ،ونة في الدستورمبدأ المشروعية ومشكمة المبادئ العميا غير المد ،عبد الحميد متولي -
 العدداف الثالث والرابع. 8السنة  ،الحقوؽ

، مقالو بعنواف " مجاؿ التفرقة بيف مجمس الدولة المصري و الفرنسي "  عبد الرزاق السنيوري -
 المنشور بمجمة مجمس الدولة العدد األوؿ.

التشريعية، مجمة  مخالفة التشريع لمدستور واالنحراؼ في استعماؿ السمطة ،عبد الرزاق السنيوري -
 . 1952مجمس الدولة، السنة الثانية، يناير 

قراءة حوؿ المركز القانوني لرئيس مجمس الدولة، مجمة مجمس الدولة العدد  ، عبد الرزاق زوينة -
 .2002األوؿ لسنة 

تعميؽ عمى حكـ المحكمة االدارية  ،التسبيب كشرط شكمي في القرار االداري ،عبد الفتاح حسن -
 1966العدد الثاني صادر  ،منشور في مجمة العمـو االدارية 1963مارس  30ادر في العميا الص

، تحوؿ لجنة الحكومة إلى مجمس الدولة، مجمة مجمس الدولة السنة األولى، عبد المجيد بدوي -
 .1950يناير
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ـ تطور القضاء اإلداري في الجميورية العربية المتحدة، مقاؿ في مجمة العمو  ،عثمان خميل عثمان -
.1959اإلدارية السنة األولى يونيو   

اشكاالتو القانونية في ضوء قانوف االجراءات المدنية و  المعيار العضوي و ،عمار بوضياف -
 .2012لسنة  10العدد  ،مقاؿ بمجمة مجمس الدولة ،االدارية 

العدد النظاـ القانوني لممحاكـ اإلدارية في القانوف الجزائري مجمة مجمس الدولة  ،عمار بوضياف -
 . 2004لسنة  5

مبلحظات حوؿ تعديؿ قانوف اإلجراءات المدنية وأثره عمى طبيعة الغرفة اإلدارية  ،عيسى رياض -
الجزائر وزارة  1990الغرؼ اإلدارية ديسمبر  في التنظيـ القضائي الجزائري أعماؿ ممتقى قضاة

 العدؿ.
دعوى اإللغاء أو الطعف  مستشار لدى المحكمة العميا بالجزائر، محاضرة بعنواف  ،لعزوبي -

ممتقى لدى ، 1990بالبطبلف ألقيت بمناسبة ممتقى قضاة الغرؼ اإلدارية بالجزائر في ديسمبر 
 الديواف الوطني لئلشغاؿ التربوية وزارة العدؿ.

 ،ضوابط التأديب في نطاؽ الوظيفة العامة. مجمة العمـو االدارية بعنواف،مقاؿ لو  ،محمد عصفور -
  .1963 سنة ،العدد االوؿ

العدد األوؿ  ،المحاماةمجمة  ،موقؼ الديمقراطيات مف رقابة دستورية القوانيف ،محمد عصفور -
 .51السنة 

المنازعات اإلدارية وحؿ إشكاالت تنازع االختصاص في المجاليف اإلداري  ،سالمةمحمود جبر  -
 .1981يناير  25العدد األوؿ السنة  ،مجمة إدارة قضايا الحكومة ،والمصري

مجمة العمـو اإلدارية المعيد  مقاالت،أبحاث و  القانونية،تدرج القواعد  ،مصطفىود حممي محم -
 .1963العدد األوؿ يونيو سنة  الخامسة،السنة  بالقاىرة،الدولي لمعمـو اإلدارية 

االختصاصات القضائية األصمية لمجمس ،تشكيؿ واختصاصات مجمس الدولة ، معاشو عمار -
 .2004لسنة  5مجمة مجمس الدولة العدد ،العاديةالدولة وطرؽ الطعف غير 

 1العدد  ،11المجمد ،المدرسة الوطنية لئلدارة "إدارة" مجمةالسمطات اإلدارية المستقمة،  ،لبادناصر  -
 . 2001لسنة 

المواطف و اإلدارة أماـ القضاء عمى ضوء تعديؿ  قانوف اإلجراءات المدنية  ،نويري عبد العزيز -
محاضر ألقيت في ممتقى قضاة الغرؼ  1990أوت  18بتاريخ  90-23بموجب القانوف رقـ 

 .1990اإلدارية بالجزائر في ديسمبر 
تطورىا  ،المنازعة اإلدارية في الجزائر" مستشار الدولة بمجمس الدولة" نويري عبد العزيز -

 .2006لسنة  8مجمة مجمس الدولة العدد  ،دراسة تطبيقية  ،وخصائصيا
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: القانونية النصوص -5  
 : التأسيسية النصوص - أ

التعديؿ  - .1996دستور     -.1989دستور -.1976دستور -.1963دستور  -الدسـاتير: 
 .2008الدستوري لسنة 

  :النصوص التشريعية -ب
    مجمس الدولة  باختصاصات المتعمؽ1998مايو  30. المؤرخ في 01-98القانوف العضوي رقـ  -

  2011يوليو سنة  26المؤرخ في  13-11وف العضوي رقـ وتنظيمو وعممو المعدؿ والمتمـ بالقان
المتعمؽ باختصاصات محكمة التنازع  1998يونيو  03المؤرخ في  03-98القانوف العضوي رقـ -

 وتنظيميا وعمميا.
 والمتضمف القانوف األساسي لمقضاء. 2004أيموؿ  06المؤرخ في  11-04القانوف العضوي رقـ  -
 والمتعمؽ بالتنظيـ القضائي 2005يوليو 17المؤرخ في  11-05القانوف العضوي رقـ  -
  96عدد  (ر.)ج المتضمف التنظيـ القضائي 1965نوفمبر  16المؤرخ في  278-65األمر رقـ  -
المتضمف قانوف اإلجراءات  1966يونيو  08المعدؿ و المتمـ، المؤرخ في  154-66األمر رقـ  -

 .47عدد  (ر.ج،)المدنية
 المتضمف قانوف العقوبات. 1966يونيو  08المعدؿ والمتمـ، المؤرخ في  156 -66األمر رقـ  -
 القانوف المدني. المتضمف 1975سبتمبر  26المعدؿ والمتمـ، المؤرخ في  58-75األمر رقـ  -
المتضمف القانوف األساسي لموظيفة العمومية  2006يوليو  15المؤرخ في  03-06األمر رقـ  -

 . 46عدد  (ج.ر)
المؤرخ في  58-75المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ  2005يونيو  20المؤرخ في  10-05وف رقـ القان -

  44عدد   (ر.ج)والمتضمف القانوف المدني، المعدؿ والمتمـ  1975أيموؿ  26
 .بالمحاكـ اإلداريةالمتعمؽ  1998مايو  30المؤرخ في  02-98القانوف رقـ  -
            واإلدارية،يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية  2008فبراير 25المؤرخ في  09-08رقـ القانوف -

  .21العدد  (ر. ج)
 .37ر العدد  المتضمف القانوف البمدي ج. 2011يونيو  22المؤرخ في  10-11القانوف رقـ  -
 .12ر العدد  . والمتضمف قانوف الوالية ج 2012فبراير  21المؤرخ  07-12القانوف رقـ  -

  ية:النصوص التنظيم -جـ 
 المواطف. و الذي ينظـ العبلقات بيف اإلدارة 1988يوليو  04المؤرخ في  131-88المرسـو رقـ  -
 المتعمؽ بحالة الحصار. 1991يونيو  04المؤرخ في  196 -91المرسـو الرئاسي رقـ  -
 المتعمؽ بحالة الطوارئ.1992فبراير  09المؤرخ في  44 -92المرسـو الرئاسي رقـ  -
 الدولة   أعضاء مجمس  المتضمف تعييف1998مايو 29المؤرخ في187-98رقـ رئاسيالمرسـو ال -
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المتضمف تنظيـ الصفقات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247 – 15المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 50العمومية وتفويضات المرفؽ العاـ ج.ر، العدد 

اؿ وكيفيات  اإلجراءات المحدد ألشك 1998أوت  29المؤرخ في  261-98المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 في المادة االستشارية لدى مجمس الدولة.

المحدد إلجراءات تعييف وتصنيؼ رؤساء  1998أوت 29المؤرخ في  263-98المرسـو التنفيذي رقـ -
 .2003أبريؿ 09المؤرخ في 166-03أقساـ مجمس الدولة المعدؿ بالمرسـو التنفيذي رقـ مصالح و

المحدد تصنيؼ وظيفة األميف  1998أكتوبر  13المؤرخ في  322-98المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 العاـ لمجمس الدولة.

المتعمؽ  02-98المحدد لكيفيات تطبيؽ أحكاـ القانوف رقـ  356-98المرسوـ التنفيذي رقـ  -
 بالمحاكـ اإلدارية.

   المتعمؽ بشروط وكيفيات تعييف 2003 أبريؿ 09المؤرخ في  165-03المرسوـ التنفيذي رقـ -
 مستشاري الدولة في ميمة غير عادية.

 المجالت و مجموعات األحكام: -6
 في مصر: -أ
 مجمة المحاماة. -
 مجمة العموـ. -
 مجمة القانوف و االقتصاد. -
 مجمة ىيئة قضايا الدولة. -
 مجمة مجمس الدولة. -
 االقتصادية. مجمة الحقوؽ لمبحوث القانونية و -
 قتصادية.مجمة العمـو القانونية و اال -
 مجمة البحوث القانونية و االقتصادية. -
 المكتب الفني. - ة العميايمجموعة المبادئ التي قررتيا المحكمة اإلدار  -
 المكتب الفني. –مجموعة المبادئ التي قررتيا محكمة القضاء اإلداري  -
العمومية لقسمي  مبادئ المحكمة اإلدارية العميا وفتاوى الجمعية ،الموسوعة اإلدارية الحديثة -

 )الفكياني( الدار العربية لمموسوعات بالقاىرة. 1997حتى  1946الفتاوى و التشريع منذ 
دائرة  "مكررا مف قانوف مجمس الدولة 54الدائرة المشكمة وفقا لممادة )أحكاـ المحكمة اإلدارية العميا -

 والقانوف المنصورة. رالفكردا 2006-2005تصنيؼ فؤاد أحمد عامرالطبعة األولى  "(توحيد المبادئ
 ب: في الجزائر:

 .1969إلى  1965حولية العدالة التي كانت تصدر سنويا مف  -
 (.1999الى 1989الصادرة عف قسـ المستندات و النشر بالمحكمة العميا)سنة ،المجمة القضائية -
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 ( الصادرة عف مجمس الدولة.2012إلى  2002)مف سنة ،مجمة مجمس الدولة -
 .الجزائر الصادرة عف مديرية البحث بوزارة العدؿ،لقضاة نشرة ا -
تصنيؼ  (قرارات المحكمة العميا، قرارات مجمس الدولة)االجتياد الجزائري في القضاء اإلداري -

الجزء الثاني ،الجزء األوؿ 2013األستاذ سايس جماؿ تقديـ األستاذ رشيد خموفي الطبعة األولى سنة 
 يؾ الجزائر.منشورات كم،و الجزء الثالث

قرارات محكمة التنازع تصنيؼ سايس جماؿ طبعة  ،االجتياد القضائي الجزائري، محكمة التنازع - 
 ، منشورات كميؾ الجزائر. 2014األولى سنة 

 الدولةقرارات المحكمة العميا، قرارات مجمس  "المنازعات الضريبية في االجتياد القضائي الجزائري  -
 منشورات كميؾ الجزائر 2014طبعة األولى سنة  األستاذ سايس جماؿ تصنيؼ

جـ : في فرنسا: -  
    دار الفكر الجامعي،د. أحمد يسري )المترجـ( أحكاـ المبادئ في القضاء االداري الفرنسي  -

.1995مصر الطبعة العاشرة لسنة  اإلسكندرية  
 كبرى في القضاء اإلداري،القرارات ال،برونوجينقوا،يبارداقوقيو،غي بريباف،بروسييرفيؿ،مارسولونغ -

  .2009الطبعة األولى سنة  –بيروت لبناف –المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع
  المجموعات: األعمال و التقارير و -7
بالجزائر الديواف الوطني  1990ديسمبر  24-2وزارة العدؿ، أعماؿ ممتقى قضاة الغرؼ اإلدارية،  -

 .1992ر.لؤلشغاؿ التربوية، الجزائ
 .1997وزارة العدؿ، مرشد التعامؿ مع القضاء. -
 .2000تقرير المجنة الوطنية إلصبلح العدالة سنة  -
 مواقع عمى شبكة المعمومات )االنترانت(:  -8
  www.conseil-etat-dz.or                          موقع مجمس الدولة الجزائري:      -

 ثانيا: المراجع بالمغة الفرنسية: 
 -                      .Constitution de (1791).- Constitution de (1946) الدساتير الفرنسية: - أ

- Constitution du 4 Octobre 1958. - 2008يوليو 23:فيالدستوري  المحيف الى غاية التعديؿ  
  -,Ouvrages                                                                            :المؤلفات -ب 

- André Delaubadere – MANUEL de droit administratif. Paris L.G.D.J. 11ème éd,  
                              -Traité élémentaire de droit administratif; T 1 5ème éd   ,1967.  

  -Traite de droit administratif. 6ème éd. L.G.D.J. Paris. 19  .     
-Traité de droit administratif-  ème  éd L.G.D.J. Paris 1976.  
-Traité de droit administratif T 1 8ème éd L.G.D.J  Paris 1980. 

      -Traité de droit administratif, T 2,  ème éd, L.G.D.J Paris 1980. 
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                      -Traité de droit administratif,T1. èmeéd.L.G.D.J1984.                                
-Traité de droit administratif,T1 Paris 1992                                                     

- André Delaubadere – Venézia(J.C) Gaudemet (Y) -Traité de droit administratif. 
L.G.D.J 1999 Paris.  

- André Hauriou - Droit constitutionnel et Institutions politiques Paris 1975. 
- Auby (Jean Marie) et Ader (Robert Ducos) Les institutions Administratives 4ème éd 

,Dalloz. Paris 1978.  
- Droit Public, 8ème éd, Sirey,     .  

- Auby (Jean Marie) et Dragon (R) - traite de contentieux administratif T 1 2ème éd. 
L.G.D J.Paris,     

-Traité de contentieuse administrative ème éd.T2 Paris 1984 
- Auby (Jean Marie) - L’inexistence des actes administratifs     .  
- Auby(Jean  Marie)et Jean Bernard Auby,les institutions administratives Dalloz 1996 
- Benoit Jeanneau, les principes généraux du droit dans la jurisprudence 

administrative Paris 1954. 
- Burdeau George,Droit constitutionnel et institutions politique,  ème éd,L.G.D.J,      
- Carré de malberg (R) - Contribution à la théorie générale de l’état. III, Sirey     . 

 - Contribution à la théorie générale de l’état      T   
- Chapus René - Droit administratif  Général,T 1. 9 éd monterestien Général.          

Responsabilité public et Responsabilité privé,Paris L.G.D.J.    . 
- Chapus (René) - Droit des contentieux administratif Montchrestien5ème éd,Paris 1995 
- Charles Debbasch - Contentieux administratif, Précis Dalloz  Paris 1975. 

 - Institutions et droit administratif, T2 P.U.F. Paris 1978. 
- Charles Debbasch,Jean Claude Ricci.contentieux administratif 5ème éd 1990 Dalloz  
- Duguit (Léon)- traité de droit constitutionnel T3, ème éd,4.L.Fe,cie éditeurs, 1923 

 - Traité de droit constitutionnel T1, ème édA.L.F.E. Paris 1928 
 - Eisenmann  Charles, Le droit administratif et le principe de légalité. E.D.C.E.1957  
- Esmein(A).Eléments et droit constitutionnel français et comparé T1, ème éd Sirey  
- George  Vedel - Cour de droit administratif,    -    . 

  -Droit administratif Thémis ,P.U.D.F. ème éd 1976.  
  -Droit administratif,P.U.D.F, Paris, 1980. 

- Hauriou Maurice - Précis de droit administratif et de droit Public, 1927. 
- Précis de droit administratif,  ème éd 1933 Préface.  

- Jean Rivero  – Droit administratif,  ème éd Dalloz,Paris 1975.   
    - Droit administratif, eme éd Dalloz,Paris 1977.                 
  - Droit administratif, Dalloz, Paris France 1980.  
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- La réforme du contentieux administratif.       
- Droit administratif. 12ème éd 1987, Précis Dalloz.       

- Jéze(Gastan),Principes généraux du droit administratif M T2 3ème éd,M.G.Paris 1925. 
- Roland (Louis), Précis de droit administratif 11ème éd. Paris, DALLOZ 1957. 
- La ferrière(E)Traite de juridiction administrative et des recours contentieux, ème éd 1896. 
- Le tourneur (Maxime) - Bauchet (J) - Meric (J), Le Conseil d’état et les tribunaux 

administratifs L.G.D.J  1962. 
- Le Tourneur (Maxime), Les Principes généraux des droits dans La Jurisprudence.    
-Landon Pierre,Histoire abrégée du recours pour excès de pouvoir des origines à 1954   
- Marcel Waline – traité élémentaire du droit administratif.    

- Droit administratif,  ème éd, Sirey Paris 1963. 
-  Le Contrôle  juridictionnel de L’administration.  
- (Cours de doctorat, professé à la faculté de droit de  Caire) 1949.  
- Précis de droit administratif. 

- Michel Pierre Gorbel, L’annulation Partielle des actes administratifs .A.J.D.A,     . 
- Paul Dueze et Guy Debeyre,Traite de droit administratif DALLOZ,Paris,    .  
- Philippe George, Cours administratifs 10ème éd 1996 Sirey. 
- Paul Benoit ,Le Droit administratif français 19  .  
- Yves Gaudemet, Traité de droit Administratif t ,   ème éd. L.G.D.J.  

Thèses:                       الرسائل -جـ   :  
- André Mathiot, La théorie des Circonstances exceptionnelles, Mélanges Mestre . 
- Momy(R),étude comparée des conseils préfectures en France et en Algérie,thèse, 

1931 Alger. 
- Mlle Birat, La théorie des Circonstances exceptionnelle dans la jurisprudence du C.E, 

thèse, Poitiers 1950 
- Fehemy Medany, La théorie des circonstances  exceptionnelles  en  droit  français  

et   Egyptien,  thèse Paris 1954  
- Charles Roig, La théorie des circonstances  exceptionnelles  thèse  paris 1958. 
- Lucien Nizard, les circonstances exceptionnelles  dans  la juris prudences 

administrative,thèse Paris 1959. 
– Jean Pierre Chaudet,les principes généraux de la procédure administrative 

contentieux thèse, rennes,     . 
Articles         المقاالت -د  
 

- Jéze (Gaston).Valeur juridique des déclarations des droits et des garanties des 
droits, R.D.P. 
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- François Gazier.Essai de présentation a nouvelle des ouvertures du  recoures pour 
excès de pouvoir  E.D.C.E N° 5 1951. 

- François  Gazier,Perspectives ouvertes par la réforme, R.D.P 1954.      
- Bontems Claude, les origines de la Justice administrative en Algérie,Revue 

algérienne.    . 
- Jéze Gaston, Une Catégorie juridique, ambugué, Le principe: générale  de droit 

R.D.P,    . 
- J.P Cordelier, Expropriation. Les réformes  récentes colleques de Marly 19-20 Avril 

    ,centre de recherche d’urbanisme,    . 
- Morange (G),Une Catégorie juridique, ambugué,Le principe général de droit, 

R.D.P,    . 
- Bernard Pacteau,L’Independence des Juges des Tribunaux  administratif,R.F.D.A       
- Bernard  Pacteau ,Nouvelle attributions pour les cours administratives  d’appel  

R.F.D.A. 1993 C.N.R.S Alger. O.P.U.     .  
- Marceau Long, Une réforme pour préparer L’avenir, R.F.D.A ,Mars, Avril 1988  
- Ronald  DRAGO,les cours administratives d’appel .Article R.F.D.A,Mars,Avril 1988  
- Bernard Stirn,La procédure devant  les cours administratives d’appel R.F.D.A.Mai, 

Juin 1988.  
- Bernard strin et Jaques Arrighi de Casanova, le nouveau code des tribunaux  

administratifs et des cours administratives d’appel R.F.D.A            
- Bernard Stirn.les tribunaux administratifs en 1989 et 1990 (Billan et perspectives) In. 

R.F.D.A .N°6.    . 
مجموعة األحكام: -د   

-Bouchahda(H)khaloufi(R)recueil d’arrêts jurisprudence Administrative o.p.u,Alger      
- Juris Prudence du conseil d’état : principale décision، 
- La documentation française, L.D.F., Paris.1983. 
- M. Long, P.Weil.G.Braibant,P.Delvolvé ,B.Genevois.Les grands arrêts de la 
jurisprudence administrative.  eme édition Dalloz 2009 . 

  مواقع عمى شبكة المعمومات )االنترنات(: -ه
- informations sur sites d’internet : 
La responsabilité de l’administration : http://www.unicaen.fr. Acte administrative 
unilatéral en France : http://fr.wikipedia.org. Les actes réglementaires et les actes non 
réglementaires : http://www.lex-publica.com. 
Analyse des décisions du Conseil d’État : http://www.conseil-ete.fr . 
Le service public de la diffusion du droit http://www.legifrance.gouv.fr. 
www.consecl-etat.fr/home,index.htm1                                 
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 :ملخص

قابة القضائية عمى أعماؿ االدارة تستحؽ الدراسة العميقة، لذا قمنا بتحميؿ ىذا ىمية الر أإف 
و تطوره في الجزائر مرحمة بمرحمة والتغير الذي طرأ، وطبيعة نظامو القضائي، يالموضوع لما يقتض

خاصة بعد انشاء ىيئات قضائية جديدة تتبلءـ مع مرحمة االصبلح، وما اعقبيا مف تأسيس مجمس الدولة 
 يغني ال حيث أثرًا، الرقابة أنواع أكثر االلغاء رقابة أف فيو شؾ ال المحاكـ االدارية ومحكمة التنازع، ومماو 

 االدارة أعماؿ عمى القضاء لرقابة العممي التطبيؽ تعتبر االلغاء فدعوى االخرى، االنواع مف نوع أي عنيا
بتحميؿ التطور القضائي لمرقابة القضائية  المشروعية، مما يجعؿ الباحث ممزماً  مبدأ احتراـ مف لمتحقؽ

عمى أعماؿ االدارة في الجزائر ومقارنتو مع نظيره في القانوف المصري لموصوؿ الى عدد مف 
االستنتاجات العممية التي تدفع بصاحب السمطة لمواكبة التطور الحاصؿ في فرنسا ألنو البمد الذي اكتمؿ 

 فيو نمو القانوف االداري. 
ؽ الباحث مف فراغ كاف عميو أف يراجع الدراسات السابقة التي بحثت في موضوع وكي ال ينطم

القضاء االداري لبلستنارة باالستنتاجات العممية واالدارية والمقترحات التي تضفي جديدًا عمى موضوع 
 القضاء االداري فضبًل عف مراجعة األحكاـ القضائية ومقارنتيا مع النظاميف المصري والفرنسي.

 
Résumé : 

L'importance du contrôle juridictionnel sur les actes administratifs mérite une 

étude approfondie, nous avons donc analysé le sujet tel que requis par son 

développement étape par étape  en Algérie  et le changement qui a eu lieu, et la nature de 

son système juridique, notamment après la création des nouvelles organisations 

juridictionnelles correspondant à la phase de la réforme, et la création ultérieure du 

Conseil d'Etat et les tribunaux administratifs et le  tribunal des conflits, et ne fait aucun 

doute que le contrôle en annulation a le plus d'effets en matière de contrôle, ceci nous 

amène à analyser l’évolution juridique du contrôle juridictionnel sur les actes de 

l'administration en  Algérie,  par rapport à son homologue égyptien et français . 

Nous avons examiné les études antérieures qui ont porté sur le sujet de la 

juridiction administrative, des conclusions scientifiques et administratives et les 

propositions éclairées, qui donnent des propositions sur le sujet de la juridiction 

administrative, ainsi examiner des décisions judiciaires et de les comparer avec les 

systèmes égyptien et français.  


