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نيدي ىذا العمؿ إلى كؿ أفراد عائمة بف سممة وعمى رأسيـ أمي وأبي أطاؿ اهلل 

لى إخوتي وأخواتي كؿ  في عمرىـ الخاص وكذا عائمتي الكريمة  باسمووا 

و إلى جميع مف وأيضا إلى خطيبتي لمميسة حفصة عمى وقوفيا بجنبي دائما 

بصماتو  بأف يترؾعممنا حرفا و كؿ مف سمحت لو الفرصة في عمؽ الدىر 

 ناعمى صفحة عقم

 إلى األستاذ الدكتور لغالـ عزوز  نيدي ىذا العمؿ المتواضع

 

 محمد بف سممة
  



 

 

 

 

 

الشكر أوال هلل عز وجؿ لوافر نعمو وعظـ كرمو أف أغدؽ عمينا مف بحر جوده 
ووفقنا لموصوؿ إلى ىذا المقاـ ويسر لنا انجاز ىذا العمؿ وغنو لمف المباقة أف 

بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف كاف لو الفضؿ في انجاز ىذا العمؿ يتقدـ المرء 
ثراءه مف قريب أو مف بعيد  المتواضع وا 

وعمى رأسيـ األستاذ الدكتور لغالـ عزوز  جازاه اهلل كؿ خير  الذي قبؿ 
اإلشراؼ عمى انجاز ىذا العمؿ دوف أف يبخؿ عمينا في تقديـ الدعـ الالـز 

 اؿ اهلل أف يحفظو ألبنائو الطمبة ولخدمة العمـالبيداغوجي العممي و النفسي نس

الخاص عمى  باسمووالشكر أيضا ألساتذة كمية الحقوؽ والعمـو السياسية كؿ 
 الجيد الذي بذلوه معي طيمة مساري الدراسي بالجامعة 
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 ممخص بالمغـــة العربية : ∙

األساسية التي يقوـ عمييا النظاـ القانوني في المجتمع بأسره، يعتبر حؽ التقاضي مف الركائز    
بما ييدؼ إليو مف إرساء قواعد العدالة، وما يعنيو ذلؾ مف عدـ إقامة الحواجز بيف الفرد وطمب 
حقوقو، ألف طمب المجوء إلى القضاء ىو مف الحقوؽ الطبيعية لألفراد، ومف أخص حقوؽ اإلنساف 

فيو عماد الحريات جميعيا، التي تجد عف طريقو السبيؿ إلى حمايتيا  التي ال يجوز المساس بيا،
أو المطالبة بيا. وأف استقالؿ القضاء يعني المواطف كما يعني القضاء ذاتو، فيو ليس حصانة 
يقصد مف ورائيا حماية شخص القاضي فقط، بؿ اليدؼ منو أساسا كفالة استقاللو في الرأي 

تمكينو مف مواجية الضغوطات والتأثيرات التي قد تؤثر عمى حكمو والحيدة والتجرد في أحكامو، ب
وما تاله مف  1996ومف ثـ المساس بحؽ التقاضي بحد ذاتو. لذا حرص الدستور الجزائري لسنة 

عمى تكريس مبدأ استقاللية القضاء وحياده، في مواجية السمطات األخرى أو أية  تعديالت
ذا المبدأ واالرتقاء بو إلى مستوى سمو النصوص ضغوطات، مف خالؿ النص في صمبو عمى ى

الدستورية، بغرض عدـ المساس بو، نظرا الرتباط مبدأ استقاللية السمطة القضائية بكفالة حؽ 
 .التقاضي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

∙ Abstract: 

∙    Le droit au procès est l'un des piliers fondamentaux sur lesquels 
repose le système juridique dans toute la société, dans le but 
d'établir les règles de la justice, et ce que cela signifie n'est pas 
d'ériger des barrières entre l'individu et la demande de ses droits, 
parce que la demande de recourir à la justice est l'un des droits 
naturels des individus, et l'un des droits de l'homme les plus 
importants qui ne peut être violé, c'est le pilier de toutes les libertés, 
à travers lequel vous trouvez un moyen de les protéger ou de les 
revendiquer. Et que l'indépendance de la justice s'entend aussi bien 
du citoyen que de la justice elle-même. Il ne s'agit pas d'une 
immunité destinée à protéger la seule personne du juge, mais plutôt 
d'avoir pour principal objectif d'assurer son indépendance d'opinion, 
son impartialité et l'impartialité de ses jugements, en lui permettant 
de faire face à des pressions et influences susceptibles d'affecter 
son jugement et ainsi de porter atteinte au droit d'ester en justice 
avec une limite. Ainsi, la constitution algérienne de 1996 tenait à 

∙    Et les amendements ultérieurs pour consacrer le principe de 
l'indépendance et de l'impartialité de la justice, face à d'autres 
autorités ou à d'éventuelles pressions, en stipulant en son cœur ce 
principe et en l'élevant au niveau de la suprématie des textes 
constitutionnels, dans le but de ne pas le violer, étant donné que le 
principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire est lié à la garantie 
du droit d'ester en justice. 

∙  
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  مقدمة:

مختمفة مف عصره، اتسمت ؿ مراحؿ عرؼ القضاء الجزائري مجموعة كبيرة مف التغيرات خال   
 النزاعات، الشؤوف إدارية كانت أـ عادية.حمة عف الثانية مف حيث اليياكؿ و اختمفت كؿ مر و 

بدوره ىذا األخير القضاء، و  ازدواجيةتطبيقيا أف الجزائر تأخذ بنظاـ مف المتعارؼ عميو واقعيا و    
 االستعمارية أـ بعدىا.قد ساير الجزائر عبر مراحميا المختمفة سواء أثناء المرحمة 

لمجموعة مف الضغوطات السياسية واالقتصادية حتى  مف المؤسؼ أف الجزائر خضعت   
مخمفاتو، فالجزائر ورثت نظاميا عف فرنسا، التي و االجتماعية وىذا كمو بسبب االستعمار الفرنسي 

تبرىا التاريخ المنشأ بالتالي االزدواجية القضائية فيي تعذه األخيرة ميد لمقضاء اإلداري و كانت ى
 لو.

 : أىمية الدراسة

إف طبيعة موضوعنا يكمف في مجموعة ىذه النقاط المتسمسمة تاريخ االزدواجية القضائية الذي    
يعود أصميا إلى فرنسا كما اشرنا إليو مسبقا، مرور الجزائر بمجموعة  مف المراحؿ التي تركت 

األفاؽ التي االزدواجية القضائية، بيياكميا و بصمة عمى نظاميا القضائي اإلداري، وىي بصمة 
 إلييا بالدنا الجزائر.  تسعى

لذلؾ إف اليدؼ مف دراسة موضوع استقاللية القضاء اإلداري في ظؿ االزدواجية القضائية    
اإللماـ بحاصؿ التطورات الراىنة التي مست العديد مف القوانيف ذات العالقة بقواعد في تكمف 

توجيات التنظيـ شرافية محاولة التطمع إلى أفاؽ و وكذا عف طريؽ دراسة استالتنظيـ القضائي 
 القضائي الجزائري في ظؿ االزدواجية القضائية عمى ضوء ىذه المستجدات.

 : أسباب اختيار الموضوع

 الموضوعية :  

تطرقنا إلى ىذا الموضوع ىو مجموعة مف األسباب والدوافع الحقيقة كانت وراء معالجتنا و في    
حداثتو في نفس الوقت، ألنو في الحقيقة المشرع الغني لمنظاـ اإلداري الجزائري و تكمف في التاريخ 

الجزائري قد تدخؿ كثيرا في ىذا الشأف، ىذا ما يوضح لنا األىمية التي يكتسبيا ىذا 
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ودستور  1996القوانيف وصدور دستور تعديالت و ؾ مف خالؿ مجموعة مف الوذل  الموضوع
رة زاؿ لحد اآلف يبدؿ مج مف المساعي الكبيا يكثيرا في بناء النظاـ اإلداري وم الذي ساعد 1989

أيضا محاولة السعي مف أجؿ تفعيؿ التوجيات الجديدة التي تسود عمى مستوى قاعدة ىذا النظاـ و 
 التنظيـ القضائي اإلداري الجزائري حاليا.

 : الذاتية

تتمثؿ االسباب الذاتية في اختيار الموضوع في التعرؼ عمى واقع  استقاللية القضاء االداري    
 في الجزائري ومحاولة معرفة كؿ ما يخص جوانبو ومعطياتو .

 :  أىداؼ الدراسة

مجموعة القواعد القانونية المنظمة  لمسمطة القضائية بشكؿ عاـ  في التنظيـ القضائي يظير   
والمتعمقة بالجيات القضائية عمى اختالؼ أنواعيا ودرجاتيا وتشكيالتيا، وكذا الشروط المتعمقة 
بتعيف القضاة ووضعيتيـ خالؿ الخدمة  وحاالت إنيائيا، باإلضافة إلى نظاـ انضباطيـ، كما تمتد 

مف أمناء ضبط ومحاميف ي، لتشمؿ أسالؾ أعواف القضاء ومساعديو قواعد التنظيـ القضائ
يع بالمزاد العمني و خبراء، و قد مر التنظيـ القضائي في بالدنا بعدة ومحضريف ومحافظي ب

و الذي كرس نظاـ وحدة القضاء  1965محطات أساسية، أىميا مرحمة اإلصالح القضائي لسنة 
وقد تبنى ىذا األخير نظاـ االزدواجية  ،1996دستور  معتبرة إلى غاية صدورالذي استمر مدة 

سياسية أممت ضرورة إعادة خيرة لمبالد بمتطمبات اجتماعية واقتصادية و القضائية لتتميز الفترة األ
 النظر في الكثير مف المفاىيـ التي تحكـ التنظيـ القضائي.

 الدراسات السابقة : 

مثؿ المذكرة التي قدميا مسعود نذيري لموضوع يوجد بيف أىـ الدراسات التي تدخؿ في ىذا امف    
،" مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة 2016السمطة القضائية في ظؿ التعديؿ الدستوري  استقاللية"ضمانات 

رسالة أسعدي أماؿ  أيضا،  2016/2017المسيمة،  -جامعة محمد بوضياؼ–الماستر أكاديمي 
القضاء"، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في  استقالؿالسمطة القضائية  استقالليةبعنواف "بميف 

بف يوسؼ بف خدة، سعيد حمديف،  ،6القانوف، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر
الوظيفي  االستقالؿشيخي شفيؽ تحت عنواف "انعداـ  لألستاذورسالة الماجستير  ،2010/2011
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، وغيرىا مف الدراسات القيمة التي 2011وزو،  لمقضاة في الجزائر"، جامعة مولود معمري، تيزي
 .قاـ بيا الباحثوف مف مختمؼ الجامعات

 المنيج المتبع : 

ثؿ في المنيج العممي أي التحميؿ الموضوعي التي حاولت دراسة أىـ اف المنيج المتبع تم   
 جوانب ىذا البحث وكذا تحميؿ المحاور العامة لو .

 صعوبات الدراسة : 

بعض العوائؽ مثال صعوبة التنقؿ الى المكتبات الخاصة بمراجع ىذا الموضوع تتمثؿ في    
وأحيانا  شبكة االنترنت تكوف  ليست في تطمعات الباحث العممي مف أجؿ الوصوؿ الى ما يبحث 

 عنو .

 ومف خالؿ ما سبؽ ولمتعرؼ عمى مشتمالت بحثنا سنعرض اإلشكالية التاليػػػػػػػػػػػة :   

في الجزائر استقاللية عف ىيئات القضاء العادي في ظؿ االزدواجية  اإلداريء ىؿ عرؼ القضا   
 ؟ 1996بعد دستور 

ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية تـ تقسيـ موضوع البحث إلى فصميف تـ مف خالؿ الفصؿ األوؿ    
يا وذلؾ مف خالؿ العناصر التعرض إلى استقاللية القضاء االداري في الجزائر ىيكميا وعضو 

: األوؿ مف خالؿ التعرض الى استقاللية ىيكمية ناقصة وعضوية ميزوزة أما العنصر الثاني التالية
الداري المستقؿ عف القضاء القضاء ا قامةإلفيتـ التطرؽ مف خاللو إلى محكمة التنازع ضرورة 

ائية ة القضلمسمط اإلداريتـ التطرؽ فيو الى تبعية القضاء سي، أما في العنصر الثالث فالعادي
  اإلداريأما الفصؿ الثاني سيتـ مف خاللو التطرؽ إلى استقاللية القضاء  ،دوف السمطة التنفيذية
جرائيافي الجزائر وظيفيا  وذلؾ مف خالؿ العناصر التالية: األوؿ مف خالؿ التعرض إلى  وا 

 ثابتة رائيةإجاستقاللية وظيفية نسبية  أما العنصر الثاني فيتـ التطرؽ مف خاللو إلى استقاللية 
 محدودة وغير كاممة  ةاستقالليتـ التطرؽ فيو الى سي، أما في العنصر الثالث فلكنيا محدودة وأكيدة

.التقاضي إلجراءات



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ األوؿ:
 استقاللية القضاء االداري في الجزائر ىيكميا وعضويا
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 تمهيد:
ومستوياتو مف  تفاوتت األنظمة الدستورية في مدى التحديد الذي يعوضو لفكرة استقالؿ القضاء   

المعني خالؿ فترة  بمد آلخر نظرا العتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة سائدة في البمد
فرضت الدولة بوحدة السمطة وتركيزىا في يد واحدة زمنية معينة، ففي الجزائر بعد االستقالؿ 

 باعتمادىا الشرعية الثورية كأساس فعمي لمسمطة وصادؽ المجمس الوطني التأسيسي بتاريخ
وبذلؾ  1963/09/08عمى الدستور الجزائري الذي عرض لالستفتاء الشعبي في  1963/08/28

وفي ىذا  صؿ بيف السمطات.الذي رفض مبدأ الف 1963/09/10 صدر أوؿ دستور جزائري في
المبحث الفصؿ تـ التطرؽ إلى االستقاللية الناقصة والعضوية الميزوزة في المبحث األوؿ اما 

 إلقامة القضاء اإلداري المستقؿ عف القضاء العادي تياضرور و محكمة التنازع ل فتطرقنا فيو  الثاني
لمسمطة القضائية  دوف السمطة  اإلداريتبعية القضاء وأخير وليس آخرا تناولنا في المبحث الثالث 

 التنفيذية

 المبحث األول: استقاللية ناقصة وعضوية مهزوزة .
لقد أضحى مف الطبيعي والمسمـ بو أف يكوف القضاء بشكؿ عاـ  مستقال  ألجؿ ضماف    

ال أنو مف الثابت فقيا ، إعف ىذا المبدأ اإلدارياء ضسالمتو ومصداقيتو فذلؾ ال يعني أف يحيد الق
وبالرجوع الى التجربة الجزائرية  ،كمو الخاصة كأي جياز قضائي مستقؿىذا القضاء بيياأف يتمتع 

فإننا نالحظ تميزىا وانفرادىا عف باقي التجارب القضائية األخرى ىنا وىناؾ ، حيث لـ يرتؽ 
، فيو مستقؿ عف القضاء العاديكامؿ والفي الجزائر الى مرتبة الجياز القضائي ال اإلداريالقضاء 

 مازاؿ جياز قضائي في طريقو لالكتماؿ مما جعؿ استقالليتو الييكمية ناقصة .
 وسنقسـ الدراسة في ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب نخصص:   
 المطمب الثانياما المحكمة العميا إلى مجمس الدولة ب اإلداريةتحوؿ الغرفة  إلى المطمب األوؿ   

نعرج فيو المطمب الثالث  و اإلداريةكبير وبطئ عممية تنصيب المحاكـ التأخر فسنتطرؽ فيو الى 
 . استئنافية إداريةعدـ استحداث محاكـ عمى 
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 بالمحكمة العميا إلى مجمس الدولة. اإلداريةتحول الغرفة  : المطمب األول
مستقمة وىيكؿ جديد أفرزه النظاـ استحداث وتأسيس مجمس الدولة كييئة قضائية اف عممية    

أيف تحولت الجزائر مف نمط القضاء الموحد إلى نمط  1996القضاء المزدوج الذي كرسو دستور 
قضائي مغاير تماما عنو في مسألة ال يختمؼ حوليا اثناف، ذلؾ أف الخوض فييا ال يغني في 

يا الثانية: )يؤسس مجمس في فقرت 152االمر شيئا مع وجود نص دستوري صريح أال وىو المادة 
 الدولة كييئة مقومة ألعماؿ الجيات القضائية االدارية (.

 1990 تعديؿبعد  القاضي كدرجة أولى وأخيرة )الفرع األوؿ( ثـ كجية استئناؼ )الفرع الثاني(.   
فأصبح لو غرفة تنظر في  تغييراالقضائي اإلداري  التنظيـ، عرؼ المدنيةلقانوف اإلجراءات 

ذات الطابع اإلداري، و غرفة عمى مستوي خمس  اإلدارية الييئاتو ، البمديةاختصاصات المجالس 
و طعوف باالستئناؼ لقرارات  المركزية الييئاتمجالس فقط تنظر في القرارات الصادرة عف 

 .1996دستوري لسنة ال التعديؿإلى صدور  عمبوفظؿ الحاؿ عمى ما ىو  دنياال القضائيةالجيات 
بد مف إعادة النظر في النظاـ القضائي ي شيدىا المجتمع الجزائري كاف اللمتحوالت الت ونتيجة   

المبادئ العامة  يخالؼلـ  1996جاء دستور  ياؽأحسف لمعدالة، و في ىذا الس يريتسلضماف 
حتفظ أو  القضائيةفقد أكد عمى استقالؿ السمطة  ،1989الحكـ التي جاءت بحؽ دستور  لتنظيـ

 االزدواجيةو عّززىا بتبني  جديدة، االقانوف، بؿ أوكؿ ليا ميامة سيادبالدور المنوط بيا لفرض 
 1في ظؿ نظاـ قضائي مّوحد. القضائية

مف  2يعتبر مجمس الدولة أعمى ىيئة قضائية في ىـر النظاـ القضائي اإلداري، عرفتو المادةو    
"ىيئة مقومة ألعماؿ الجيات القضائية اإلدارية و ىو تابع  بأنو 01/98 القانوف العضوي رقـ

لمسمطة القضائية و يضمف توحيد االجتياد القضائي اإلداري في البالد و يسير عمى احتراـ 
 تتكوف تشكيمتو القضائية  ،القانوف، و يتمتع مجمس الدولة حيف ممارستو اختصاصاتو باالستقاللية"

 األساسي لمقضاء.مف قضاة يخضعوف لمقانوف  
    
 
 

                                                           
1
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  ٔػؼٕٚا ْٛكهٛا انجضائش فٙ االداس٘ انمؼاء اعتمالنٛحانفظم االٔل : 

 

6 
 

 مجمس الدولة كجية قضائية يختص بالفصؿ في المنازعات اإلدارية:   
 الفرع األول: كقاضي درجة أولى و أخيرة

المعدؿ و المتمـ لمقانوف  2011/07/26 المؤرخ في 13/11 مف القانوف العضوي رقـ 9 المادة   
 أخيرة، بالفصؿ في دعاوى:"يختص مجمس الدولة كدرجة أولى و  01/98 العضوي رقـ

اإللغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات الصادرة عف السمطات اإلدارية المركزية و     
و يختص أيضا بالفصؿ في القضايا المخولة لو  نية و المنظمات المينية الوطنيةالييئات الوط

 خاصة" بموجب نصوص
 .قانوف إلجراءات المدنية و اإلداريةمف  901 نفس االختصاص نصت عميو المادة    

 الفرع الثاني: كجهة استئناف
األوامر الصادرة ابتدائيا عف الجيات ضي استئناؼ يفصؿ في كؿ األحكاـ و مجمس الدولة كقا   

مف القانوف  10 ىذا ما نصت عميو المادةا لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ و القضائية اإلدارية م
 اإلدارية،قانوف اإلجراءات المدنية و مف  902 المادةالعضوي و 

 استئناؼمف القانوف العضوي لمجمس الدولة "يختص مجمس الدولة بالفصؿ في  10 المادة    
يختص أيضا كجية استئناؼ في و   عف الجيات القضائية اإلدارية األوامر الصادرةاألحكاـ و 

 القضايا المخولة لو بموجب نصوص خاصة".
 ولة كجهة نقضمجمس الد الفرع الثالث:

-98 المعدؿ و المتمـ لمقانوف العضوي رقـ 13/11 مف القانوف العضوي رقـ 11 نصت المادة   
"يختص مجمس الدولة بالنظر في الطعوف بالنقض في األحكاـ الصادرة في آخر  عمى أنو 01

 درجة عف الجيات القضائية اإلدارية،
 لو بموجب نصوص خاصة".خولة يختص أيضا بالنظر في الطعوف بالنقض المو    
 1مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 903 ىذا ما أكدتو المادةو    
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.33،ص:3002. العلوم دار(. الدولة مجلس)اإلداري القضاء -بعلً الصغٌر محمد.
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 . اإلداريةفي عممية تنصيب المحاكم  وبطيءالمطمب الثاني: تأخر كبير 
أساسيا التشريعي مف مجموعة مف النصوص القانونية وعمى رأسيا   اإلداريةتستمد المحاكـ    

ويشمؿ  اإلدارية، المتعمؽ بيذه الجيات القضائية 1998ماي  65المؤرخ في  57-98القانوف رقـ 
ثة فصوؿ، فخصص العمى تسع مواد مصنفة في ث اإلداريةالمتعمؽ بالمحاكـ  57-98القانوف رقـ 

المتكوف مف مادتيف لألحكاـ العامة وخصص الفصؿ الثاني المتكوف مف خمس   األوؿالفصؿ 
أما الفصؿ الثالث فيحتوي عمى مادتيف لألحكاـ االنتقالية  اإلداريةمواد لتنظيـ وتشكيمة المحاكـ 

 اإلدارية.ثـ اختصاص المحاكـ  يجب التطرؽ إلى اإلطار القانوني)الفرع األوؿ( والختامية. لذلؾ
 اإلطار القانوني: األول: الفرع

 المنشئ لممحاكـ اإلدارية. 1998مايو  30المؤرخ في  02/98قانوف    
المحدد لكيفيات تطبيؽ  1998نوفمبر سنة  14المؤرخ في  356-98المرسـو التنفيذي رقـ    

-11المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية معدؿ بموجب المرسـو التنفيذي رقـ  02-98احكاـ القانوف رقـ 
 2011.1مايو سنة  22المؤرخ في  195

 المحاكم اإلدارية: اختصاص الفرع الثاني:

المحاكـ اإلدارية ىي جيات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية تختص بالفصؿ في أوؿ درجة    
بحكـ قابؿ لالستئناؼ في جميع القضايا التي تكوف الدولة أو الوالية أو البمدية أو إحدى 

 طرفا فييا. اإلداريةالعمومية ذات الصبغة المؤسسات 

 تختص المحاكـ اإلدارية كذلؾ بالفصؿ في:   

دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية لمقرارات  -1
 الصادرة:

 الوالية والمصالح غير الممركزة لمدولة عمى مستوى الوالية، −
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 .4882َٕفًثش عُح  42انًؤسخ فٙ  353-82انًشعٕو انتُفٛز٘ سلى . 
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 البمدية والمصالح اإلدارية االخرى لمبمدية، −

 المؤسسات العمومية المحمية ذات الصبغة اإلدارية، −

 دعاوى القضاء الكامؿ، -

 القضايا المخولة ليا بموجب نصوص خاصة. -

 إال أنو وخالفا لما سبؽ ذكره، تختص المحاكـ العادية بالمنازعات اآلتية:   

 مخالفات الطرؽ، -1

المتعمقة بكؿ دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طمب تعويض عف االضرار  المنازعات -2
الناجمة عف مركبة تابعة لمدولة أو إلحدى الواليات أو البمديات أو المؤسسات العمومية ذات 

 1الصبغة اإلدارية.

 تشكيمة المحكمة اإلدارية: أوال:

 اإلدارية ىي جيات قضائية تتعمؽ بالقانوف العاـ في المادة اإلدارية. إف المحاكـ   

 تتشكؿ المحكمة اإلدارية مف ثالثة قضاة عمى األقؿ مف بينيـ رئيس ومساعداف برتبة مستشار.   

 ويتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، يساعده محافظي دولة مساعديف.   

 إلدارية:التنظيم الهيكمي لممحكمة ا ثانيا:

ىياكؿ غير قضائية نوعيف مف اليياكؿ ىياكؿ قضائية و تتشكؿ المحاكـ اإلدارية عموما مف    
 متمثمة في كتابة الضبط.
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 الهياكل القضائية: -1

 الغرف:• أ

 ما يمي:  02-98مف القانوف رقـ  04تنص المادة    

 ”.أقساـيمكف أف تقسـ الغرؼ إلى ـ المحاكـ اإلدارية في شكؿ غرؼ و تنظ“
 1998نوفمبر سنة  14المؤرخ في  356-98مف المرسـو التنفيذي رقـ  5كما حددت المادة   

المذكور أعاله، عدد الغرؼ واألقساـ بحيث تتكوف كؿ محكمة إدارية، مف غرفة واحدة إلى ثالث 
 غرؼ.

 .كما يمكف تقسيـ كؿ غرفة إلى قسميف عمى األقؿ أو إلى أربعة عمى أقصى حد   

 يابة العامة:الن• ب

، إذ يتولى محافظ الدولة النيابة 02-98مف القانوف رقـ  5نظمت النيابة العامة في المادة    
 اعدة محافظي دولة مساعديف.العامة بمس

 الهياكل غير القضائية: -2

 كتابة الضبط:• أ

توجد  مسألة تشكيمة كتابة الضبط بحيث 356-98مف المرسـو التنفيذي رقـ  6إذ تنص المادة    
في كؿ محكمة إدارية كتابة ضبط يتكفؿ بيا كاتب ضبط رئيسي يساعده عدد مف كتاب الضبط، 

 1يوضعوف تحت سمطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة.
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 :النوعي واإلقميمي لممحكمة اإلدارية االختصاص• ب
 النوعي: االختصاص -

ذا حاولنا تحديده فا       ة معينةئييمكف القوؿ بٔانو سمطة جية قضاف معنى االختصاص النوعي ا 
لى موضوع ، ٔاي يتـ تحديد االختصاص النوعي بالنظر لمفصؿ دوف سواىا في دعاوي معينة ا 

ي ال ، أ ص النوعي متعمقة بالنظاـ العاـ، والمبدٔا العاـ ٔاف قواعد االختصاالدعوى وطبيعة النزاع
تفاؽ عمى مخالفتيا  ، ويثيرىا القاضي مف تمقاء نفسو وفي ٔاي مرحمة مف مراحؿ الدعوىيجوز اال 

دارية في  جراءات المدنية واال  ف القاعدة العامة الختصاص المحاكـ العادية نص عمييا قانوف اال  ا 
 ة ذات االختصاص العاـ وتتشكؿ مف ٔاقساـ "ائيالقض" المحكمة ىي الجية  1الفقرة  32المادة 

، لمنازعات بحسب نوعيا ٔاو طبيعتياوعي لممحاكـ سمطة الفصؿ في اويقصد باالختصاص الن
سناد االختصاص لمحكمة معينة وفقا لممعيار النوع ، ي يستند عمى نوع النزاع مثاؿ ذلؾفضابط ا 

، واختصاص محاكـ الطرؽاختصاص محكمة النقض نوعيا بنظر الطعوف في األحكاـ بيذا 
 1بيذا الطريؽ. اـاألحكنوعيا بنظر الطعف في  ئناؼاالست

 فقد ساد طيمة عقود اجتياد المحكمة العميا والذي يقضي بما يمي:
"متى كاف مقررا ٔاف المحاكـ ىي الجيات الفضأيية الخاصة بالقانوف العاـ وىي تفصؿ في جميع 

ف بعض الفروع  نشاءا القضايا المدنية و التجارية ٔاو دعاوى الشركات التي تختص بيا محميا، فا 
، و مف ثـ النفي عمى ذه الفروع بؿ ىي تنظيـ داخمي بحتلدى المحاكـ ال يعد اختصاصا نوعيا لي

ختصاص ا ىذا ما يفسر ٔاف مختمؼ األقساـ و  لنوعي غير سميـ يتعيف رفضو"القرار بخرؽ قواعد اال 
داري و المشكمة لم  .األقساـتمؼ ىذه نوعية لمخت ليس توزيع الختصاصامحكمة تعتبر مجرد تقسيـ ا 

ؽ ا  ـ ا  التي تنص عمى "تفصؿ المحكمة في  32مف المادة 3ٔايضا في الفقرة  ىذا ما يتٔاكدو    
جتماعية و العقارية و قضايا شٔووف سرة االٔ  جميع القضايا ال سيما المدنية التجارية و البحرية و اال 

قميميا " مف ؽ ا  ـ ا  غير انو في المحاكـ  32مف المادة  5وكذلؾ في الفقرة و التي تختص بيا ا 
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القضايا  باستثناءالتي لـ تنشٔا فييا األقساـ ينقى القسـ المدني ىو الذي ينظر في جميع النزاعات 
سـ غير القسـ مف نفس المادة ٔانو في حالة جدولة قضية ٔاماـ ق 6، وتظيؼ الفقرة االجتماعية

لى القسـ المعني عف طريؽ ٔامانة الضبط،يياالمعني بالنظر ف خبار ، يحاؿ الممؼ ا  يس ئر  بعد ا 
و نالحظ في ىذه الفقرة ٔاف المشرع لـ يرتب البطالف )عدـ قبوؿ الدعوى( في  المحكمة المسبقة،

حالة عدـ تسجيميا في القسـ المتخصص لمنظر فييا وىذا ما ئوكد لنا ٔاف القاعدة العامة في 
ال ختصاصٔاقساـ المحكمة ليس ا   اختصاص داري كما سبؽ توضيحو ا   نوعي بؿ ىو مجرد تقسيـ ا 

 .القاعدة ىذه عمى استثناءات يوجد ٔانو
 : اإلقميمياالختصاص  -

قى لنا تحديد ما ىي الجية ية يبئيع القضايا بيف كؿ الجيات القضأاف عرفنا كيفية توز  بعد   
 ية مف نفس النوع والدرجة.ئالجيات القضاة محميا مف بيف كؿ ية المختصئالقضا

ية ما عدا ئلمجاؿ تطبؽ عمى كؿ الجيات القضاوالقواعد التي نص عمييا المشرع في ىذا ا
 المحكمة العميا التي ال تخضع لقواعد االختصاص المحمي كونيا تمارس صالحياتيا عمى القرارات 

 ية.ئادرة مف المحاكـ والمجالس القضاالص
  األوؿ لمقواعد العامة لالختصاص المحمي والقسـ الثاني لمقواعد الخاصة. سنخصص القسـ   

 القواعد العامة لالختصاص المحمي
جراءات المدنية )الممغى( النص  8تشكؿ المادة     الذي يرتكز عميو  األساسيمف قانوف اال 

ذا كانت ىذه المادة قد وضعت قاعدة  نيا تتضمف مف  مبدئيةاالختصاص المحمي لممحاكـ وا  فا 
 1جية ٔاخرى مجموعة مف االستثناءات.

 المبدأاختصاص محكمة موطف المدعى عميو ثـ سنعرض تطبيقات ىذا  لمبدأ أوالسنتطرؽ    
 .القضائيةسنتناوؿ قواعد اختصاص المجالس  وأخيرا
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 53،ص 3042ػٕاد٘ جًال، انمؼاء اإلداس٘ فٙ انجضائش، يزكشج نُٛم شٓادج انهٛغاَظ فٙ انؼهٕو انمإََٛح ٔ اإلداسٚح، . 
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 :عميه المدعى موطن محكمة اختصاص مبدا   -

جراءات 37حسب المادة     دارية فيي تحدد موقع ٔاو مكاف رفع الدعوى  مف قانوف اال  المدنية واال 
قميمي لمجية القضأيية  وىو مكاف سكف المدعى عميو وىي تنص عمى >>ئووؿ االختصاص اال 
ف لـ يكف لو موطف معروؼ فيعود  التي يقع في دائرة اختصاصيا موطف المدعى عميو، وا 

ر موطف لو وفي حالة اختيار موطف ئووؿ االختصاص لمجية القضأيية التي يقع في فييا ٓاخ
قميمي لمجية القضأيية التي يقع فييا الموطف المختار ما ل ـ ينص القانوف عمى االختصاص اال 

 خالؼ ذلؾ. 

 اآلتية: ترتكز ىذه القاعدة عمى األسس حيث   
ف المدعى عميو يستفيد مف قرينتيفأ      ما داـ لـ يحكـ في الدعوى فا 

 األشخاص يوجدوف في حالة توازف قانونيكؿ  -

ذا - الا   ٔاثبت العكس اعتبار الظواىر متطابقة مع الواقع ا 
ف يرفع أ  ةئيا سيتمكف المدعي ذي النية السيىذا األساس الذي ترتكز عميو القاعدة فبدون   

رىاؽ المدعى عميو. ةئيالدعوى ٔاماـ محكمة نا  ال 

 هيكميااإلدارية  لمقضاء كهيكل القضائية لسالممج اإلدارية بالغرف العمل استمرارية : 

في ظؿ النظاـ  اإلداريكييكؿ لمقضاء  اإلداريةسبؽ  البياف أف الجزائر قد أخذت بنظاـ الغرفة    
، توى المجالس القضائية كدرجة أولى، وكذلؾ عمى مسد سواء عمى مستوى المحكمة العمياالموح

العامة  اإلدارةوالتي تكوف  اإلداريةحيث اختصت كأصؿ عاـ ودوف سواىا بالفصؿ في المنازعات 
 طرفا فييا .

الذي أعمنو  لإلصالحوالحاؿ ىذه مظيرا مف مظاىر المرحمة السابقة  اإلداريةإذا كانت الغرفة    
بقائيا واستمرار  بؿ أساس الطابع الخاص لوحدة القضاء المنتيجة في بالدنا، فإف 1996دستور 
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العمؿ بيا في المرحمة الحالية ال يتماشى وطبيعة النظاـ القضائي المزدوج الذي يعترؼ بفصؿ 
 1عف جياز القضاء العادي فصال عضويا ووظيفيا. اإلداريىياكؿ القضاء 

 : استئنافية إداريةمحاكم  إحداثالمطمب الثالث : عدم 

الذي كرسو بموجب  1996القضائي لسنة  اإلصالحلقد أغفؿ المؤسس الدستوري الجزائري في    
كدرجة ثانية لمتقاضي في المادة  استئنافيةعف إحداث محاكـ  1996نوفمبر  28التعديؿ الدستوري 

باعتبارىا الدرجة األولى، وىو ما جعؿ مجمس الدولة في  اإلداريةإلى جانب المحاكـ  اإلدارية
في وظيفتو القضائية فيو قاضي موضوع إلى جانب كونو محكمة قانوف،  بازدواجيةنا يتمتع بالد

كدرجة نقض مف جية أخرى مما يؤثر سمبا عمى الختصاصو كدرجة استئناؼ مف جية و نتيجة 
مف القانوف العضوي  02نوعية القرارات الصادرة عنو وىو يتنافى مع ما جاء في أحكاـ المادة 

د عمى أف مجمس الدولة يضمف توحيد  االجتياد القضائي في البالد ويسير عمى التي تؤك 98/01
 2القانوف . احتراـ

نظاـ قضائي مزدوج مبتورا في ىياكؿ قضائو  أستوردومف ىنا يكوف المؤسس الدستوري قد    
 والنظاـ المزدوج . اإلداريمقارنة بما ىو سائد في فرنسا منشأ القضاء  اإلداري

في الجزائر في مجمس الدولة والمحاكـ االدارية يذكرنا تماما  اإلداريإف حصر ىياكؿ القضاء    
، أيف تحولت مجالس  1953القضائي األوؿ في فرنسا سنة  اإلصالحبما كاف معموال بو في 

الذي أصبحت عمى إثره المحاكـ  30/09/1953األقاليـ إلى محاكـ إدارية بموجب مرسـو 
 اإلداريةبتدائية ومجمس الدولة درجة استئناؼ مع قمب القاعدة بجعؿ المحاكـ االدارية درجة ا

 ومجمس الدولة ذو اختصاص محدد .  اإلداريةصاحبة الوالية العامة في المنازعات 

                                                           
1
هٛح انحمٕق عؼٕٛد٘ طفاء ػطاٚهٛح يحًذ انششٚف، يؼاٚٛشتحذٚذ اختظاص انًحاكى اإلداسٚح فٙ انمؼاء انجضائش٘، يزكشج نُٛم شٓادج ياعتش فٙ انمإٌَ، ك. 

 .35، ص  3043لانًح،  4825يا٘  02نغٛاعٛح، تخظض يُاصػاخ إداسٚح، جايؼح ٔ انؼهٕو ا
2
 .443،ص  3002ػًاس تٕػٛاف، انمؼاء اإلداس٘ فٙ انجضائش، انطثؼح انخاَٛح، جغٕس نهُشش ٔ انتٕصٚغ، انجضائش، . 
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وميما يكف فإف اقامة محاكـ إدارية استئنافية ىو ضرورة برأينا  أكثر منو اقتداءا بالنمط    
المستقؿ وفي تطابؽ  اإلدارياكـ دور كبير في إكتماؿ جياز القضاء الفرنسي ذلؾ أف ليذه المح

 1درجات التقاضي بيف اليرميف في القضاء المزدوج .

يعتبر  1996القضائي الذي عرفتو الجزائر بواسطة تعديؿ دستورىا سنة  اإلصالحومنا ىنا فإف    
ىاـ جدا لتكريس نظاـ القضاء االداري المستقؿ فإنو وبرغـ ذلؾ لـ يكف مكتمال وعميو فمف 
الضروري دفع ىذا االصالح غمى آخره مف خالؿ إحداث درجة  ثانية مستقمة لمتقاضي في المواد 

، االبتدائية وجمس الدولة اإلداريةبيف المحاكـ  اإلداريط ىـو القضاء االدارية كجية استئناؼ تتوس
 2الجيوية . اإلداريةجيويا لتحؿ بذلؾ محؿ الغرؼ  اختصاصيايتحدد 

المبحث الثاني: محكمة التنازع ضرورة إلقامة القضاء اإلداري المستقل عن القضاء 
 العادي.

بالفصؿ في تنازع االختصاص، وتستمد أساسيا تعد محكمة التنازع الجية القضائية التي تقوـ    
 أو مصدر النظاـ القانوني ليا مف نصوص قانونية محددة التي أكسبتيا خصائص معينة.

 قد تـ تقسيـ المبحث إلػػػػػػػػػػػى ثالثة مطالب كما ىو مبيف أدناه :و 
 .ريؼ محكمة التنازع وبياف خصائصياالمطمب األوؿ: تع

 .الثاني:  تنظيـ محكمة التنازع بالمطم
جراءات المتبعة أماميا .  المطمب الثالث : اختصاصات محكمة التنازع وا 

 .ريف محكمة التنازع وبيان خصائصهاالمطمب األول: تع
تعد محكمة التنازع مؤسسة دستورية قضائية، أسندت ليا ميمة ذات طابع تحكيمي تتمثؿ في    

ختصاص التي قد تحدث بيف جيات القضاء العادي وجيات الفصؿ في حاالت التنازع في اال
القضاء اإلداري، وال يمكف ليا أف تفصؿ في منازعات االختصاص بيف الجيات القضائية 

                                                           
1
 .403،ص  3005تٕتشٛش يحًذ ايمشاٌ، انُظاو انمؼائٙ انجضائش٘، دٕٚاٌ انًطثٕػاخ انجايؼٛح، انجضائش، . 

2
 .400: تٕتشٛش يحًذ ايمشاٌ، انُظاو انمؼائٙ انجضائش٘، انًشجغ انغاتك انزكش، ص. 
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الخاضعة لنفس النظاـ فيذه األخيرة تخضع لتنازع االختصاص بيف القضاة والذي يتـ الفصؿ فيو 
اءات تنازع االختصاص بيف القضاة المواد عف طريؽ قانوف اإلجراءات المدنية، وقد نظمت إجر 

فبراير  25المؤرخ في  09-08قانوف اإلجراءات المدنية، أما في القانوف رقـ  213إلى  205مف 
 403.1إلى  398يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية فقد نظمت في المواد مف  2008

 1998يوليو  03المؤرخ في  03-98وقد نظـ المشرع محكمة التنازع في القانوف العضوي رقـ 
 الذي يحدد اختصاصات محكمة التنازع وتنظيميا وعمميا.

أف مقر محكمة التنازع يكوف في الجزائر  03-98مف القانوف  2وقد جاء في نص المادة    
 مف الدستور. 93العاصمة، طبقا ألحكاـ المادة 

منو أف كؿ أشغاؿ ومداوالت ومناقشات المحكمة ومذكرات األطراؼ  4أنو ألـز في المادة  كما
 تكوف بالمغة العربية.

 لمحكمة التنازع : األساس القانونيالفرع األول: 
يوليو  3المؤرخ في  03-98يتمثؿ األساس القانوني لمحكمة التنازع في القانوف العضوي    

محكمة التنازع وتنظيميا وعمميا ويعد بطاقة تعريفيا، وقد تـ ، والمتعمؽ باختصاصات 1998
مف الدستور،  123/2عرضو عمى المجمس الدستوري لمراقبة مطابقتو لمدستور طبقا لنص المادة 

، 1998فبراير  3وتمت المصادقة عميو مف قبؿ المجمس الشعبي الوطني في جمستو المنعقدة في 
ونالحظ انو مف خالؿ تفحص أولي 1998مايو  3قدة في ومصادقة مجمس األمة في جمستو المنع

جرائية وموضوعية  2.ليذه البطاقة القانونية نجد أنو تكتنفيا عدة نقائص منيجية، شكمية وا 
 المتمثمة في سوء ترتيب وتقسيـ مواده حسب:03-89من حيث منهجية القانون العضوي • 

تخصيص فصؿ الختصاصات محكمة مواضيع محددة تسيؿ فيمو، ويتمثؿ ىذا النقص في عدـ 
-98نصت صراحة عمى ذلؾ، واف القانوف العضوي  96مف دستور  153التنازع رغـ أف المادة 

ىو بذاتو نص عمى ذلؾ في المادة األولى التي نصت عمى:" يحدد ىذا القانوف العضوي  03

                                                           
1
 .424، 4882انجايؼٛح انجضائش   ػٕاتذ٘ ػًاس، انُظشٚح انؼايح نهًُاصػاخ االداسٚح فٙ انُظاو انمؼائٙ انجضائش٘، انجضء األٔل، دٕٚاٌ انًطثٕػاخ . 

2
 .4882ٕٚنٕٛ  3خ فٙ انًؤس 03-82انمإٌَ انؼؼٕ٘ . 
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 ".مف الدستور 153اختصاصات محكمة التنازع وتنظيميا وعمميا طبقا ألحكاـ المادة 
فصوؿ: حيث أف الفصؿ  5مادة مقسمة إلى  35عمى  03-98وقد تضمف القانوف العضوي 

مواد تتعمؽ بتشكيمة  7مواد تتضمف أحكاـ عامة، ويتشكؿ الفصؿ الثاني مف  4األوؿ يتكوف مف 
 19مواد مخصصة لعمميا، والفصؿ الرابع مف  3محكمة التنازع، أما الفصؿ الثالث فيحتوي عمى 

أما الخامس فمف مادتيف تتعمقاف باألحكاـ االنتقالية  إلجراءات المتبعة أماميا،وتشمؿ امادة 
 والختامية.

كميا تتعمؽ بمجاؿ  3،15،16،17/2،18وفضال عف ذلؾ وعمى سبيؿ المثاؿ المواد     
فقد  3باستثناء المادة -اختصاص محكمة التنازع، لكنيا وردت في الفصؿ المعنوف باإلجراءات 

 .1المتعمقة بقرارات محكمة التنازع 30،31،32كما وردت المواد  -ؿ األوؿوردت في الفص
 أنو لـ يحتـر ترتيب تأشيرات أي الترتيب بيف مصادقة البرلماف ورأي من الناحية اإلجرائية:•  1

المجمس الدستوري عمى القانوف العضوي، حيث أف المشرع رتب مصادقة البرلماف بعد رأي مجمس 
مف الدستور التي تقر صراحة أف المجمس  165/2يراعي في ذلؾ أحكاـ المادة  الدستوري، فإنو لـ

 .وية بعد أف يصادؽ عمييا البرلمافالدستوري يبدي رأيو وجوبا في دستورية القوانيف العض
: فيمكف مالحظة سوء توظيؼ المصطمحات القانونية فمثال في من الناحية الموضوعية•  2

عنواف القانوف العضوي وبعض أحكامو، فباعتبار أف المشرع باستعمالو في عنواف القانوف العضوي 
" فإنو لـ وتسييرالمصطمحات ""صالحيات"، ""سير""،  14وعنواف الفصؿ الثالث والمادتاف األولى و
 مف الدستور. 153مقابمة ليا الواردة في المادة يعبر بأمانة عف المصطمحات ال

 96مف دستور 152كما نالحظ االختالؼ بيف عبارتيف ""تنازع االختصاص" الواردة في المادة 
، فشتاف 03-98مف القانوف العضوي  3وعبارة "منازعات االختصاص" التي وردت في نص المادة

 بيف العبارتيف لغة واصطالحا.
التعبير المطؿ فقد حددت مجاؿ  03-98مف القانوف العضوي  3ةكما عيب عمى الماد   

اختصاص محكمة التنازع في الفصؿ في تنازع االختصاص بيف الجيات القضائية الخاضعة 
                                                           

1
 .430،ص  3005انجضائش،  3،دٕٚاٌ انًطثٕػاخ انجايؼٛح،  2.ػًاس ػٕاتذ٘، انُظشٚح انؼايح نهًُاصػاخ اإلداسٚح فٙ انُظاو انمؼائٙ انجضائش٘، ؽ. 
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ألفضؿ  لمنظاـ القضائي العادي والجيات القضائية الخاضعة لمنظاـ القضائي اإلداري فكاف منا
 1دي وجيات القضاء اإلداري.قوؿ: تنازع االختصاص بيف جيات القضاء العا

 خصائص محكمة التنازع:الفرع الثاني: 
عمى النصوص القانونية السالفة الذكر المتعمقة بالنظاـ القانوني لمحكمة التنازع يمكف أف  بناءً    

نستنتج أف محكمة التنازع تتمتع بجممة مف الخصائص تميزىا عف بقية المؤسسات الدستورية 
 ومف أىميا: 96المستحدثة مف قبؿ الدستور 

مؤسسة قضائية دستورية مستقمة عف الجيات أف محكمة التنازع تابعة لمنظاـ القضائي باعتبارىا    
القضاء اإلداري والعادي، وليست مؤسسة إدارية، تقع خارج ىرمي التنظيميف القضائييف اإلداري 
 والعادي، ومف ثمة ليا وضع متميز ومكانة خاصة.

تشكيمة أعضاءىا يسودىا مبدأ التناوب والتمثيؿ المزدوج بيف قضاة القضاء العادي والقضاء    
 داري.اإل
إف قضاء محكمة التنازع قضاء تحكيمي محدد وليس باختصاص عاـ، فيو يقتصر عمى    

 الفصؿ في حاالت تنازع االختصاص بيف جيات القضاء اإلداري وجيات القضاء العادي.
 .العادي، ونيائي غير قابؿ ألي طعفإف ممـز سواء لجيات القضاء اإلداري أو 

 .تنازعب الثاني:  تنظيم محكمة الالمطم
اف البحث في محكمة التنازع يقتضي بداية التعرض لتشكيمة محكمة التنازع )الفرع االوؿ( ثـ    

 عمؿ محكمة التنازع )الفرع الثاني(
 تشكيمة محكمة التنازع.الفرع األول:  

المتعمؽ بمحكمة التنازع  03-98مف القانوف العضوي  10الى 5لقد تناولت المواد مف     
التنازع ومف خالليا يمكف القوؿ أف تشكيميا يسوده مبدأ التمثيؿ المزدوج ومبدأ أعضاء محكمة 

التناوب بيف قضاة القضائييف اإلداري والعادي وعمى ىذا األساس تتشكؿ مف عدة أعضاء ىـ: 
 رئيس محكمة التنازع، قضاة المحكمة ومحافظ الدولة.

                                                           
1
 .23ٌ ، ص. ط. انجضائش، د 4، داس سٚحاَح،  4ؽ)، 3000- 4833)ػًاس تٕ ػٛاف ، انمؼاء اإلداس٘ فٙ انجضائش تٍٛ َظاو انٕحذج ٔاالصدٔاجٛح. 
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 :: رئيس محكمة التنازع(1
يتولى وزير العدؿ رئاسة محكمة التنازع، فاف رئيس محكمة خالفا لموضع في فرنسا حيث    

سنوات بالتناوب مف بيف قضاة المحكمة العميا  3التنازع بالجزائر يعد قاضيا والذي يتـ تعينو لمدة 
 والتي تنص عمى: 03-98وف العضوي مف القان 7أو مجمس الدولة، وىذا ما جاء في نص المادة 

سنوات بالتناوب مف بيف قضاة المحكمة العميا أو مجمس الدولة  3 يعيف رئيس محكمة التنازع لمدة"
مف قبؿ رئيس الجميورية باالقتراح مف وزير العدؿ و بعد األخذ بالرأي المطابؽ لممجمس األعمى 

 ."1لمقضاء
 :: قضـاة المحكمة(2
قضاة نصفيـ مف قضاة المحكمة العميا  6إضافة رئيس المحكمة تتشكؿ محكمة التنازع مف    

)القضاء العادي(، ونصؼ اآلخر مف قضاة مجمس الدولة )القضاء اإلداري(أي المستشاريف في 
 2.ميمة عادية. ويضفي تشكيؿ محكمة التنازع عمى النحو السابؽ الطابع التحكيمي ليا

حكمة التنازع بمرسـو رئاسي صادر عف رئيس الجميورية كما ىو الحاؿ ويتـ تعييف أعضاء الم
يعيف نصؼ عدد " مف القانوف العضوي: 8بالنسبة لرئيس المحكمة وىذا ما جاء بو نص المادة 

قضاة محكمة التنازع مف بيف قضاة المحكمة العميا، والنصؼ اآلخر مف بيف قضاة مجمس الدولة، 
اح مف وزير العدؿ وبعد األخذ بالرأي المطابؽ لممجمس األعمى مف قبؿ رئيس الجميورية باقتر 

 لمقضاء".
 :: محافظ الدولة(3

(يعيف 5قضاة بما فييـ الرئيس )المادة  7إضافة إلى تشكيمة محكمة التنازع المؤلفة مف    
" إضافة  مف القانوف العضوي: 9بالمحكمة محافظ الدولة ومساعد لو، وىذا جاء في النص المادة 

 3أعاله، يعيف قاض بصفتو محافظ دولة و لمدة  5تشكيمة محكمة التنازع المبينة في المادة  إلى

                                                           
1
- 3042انحمٕق، لغى انحمٕق،  4عٓٛش ٔسشاَٙ ، يحكًح انتُاصع فٙ انتششٚغ انجضائش٘ ، يزكشج نُٛم شٓادج ياعتش، جايؼح يحًذ خٛؼش تغكشج ، كهٛح. 

 .44،ص 3045
2
،  4ػًٕيٛح ، جايؼح انجض ائش 3ٌٕ ، فشع دٔنح ٔيؤعغاخ عُٕعأٚغًٛح ، يحكًح انتُاصع ٔاالصدٔاجٛحانمؼائٛح ، يزكشج نُٛم شٓادج انًاجغتٛش فٙ انماَ. 

 . 43، ص  3044-3040كهٛح انحمٕق ،
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سنوات مف قبؿ رئيس الجميورية باقتراح مف وزير العدؿ وبعد األخذ بالرأي المطابؽ لممجمس 
 األعمى لمقضاء لتقديـ طمباتو ومالحظاتو الشفوية.

 األولى أعاله ولنفس المدة محافظ دولة مساعد.يعيف حسب نفس الشروط المذكورة في الفقرة    
 يقدـ محافظ الدولة ومحافظ الدولة المساعد طمباتيما ومالحظاتيا الشفوية".   
إال أف القانوف ىنا لـ يبيف جية انتماء محافظ الدولة ومساعده كما ىو عميو بالنسبة لقضاة    

تمثيؿ والتناوب، كما انو لـ يبيف مدى محكمة التنازع، وىذا مف شأنو المساس بمبدأ ازدواجية ال
التأثير القانوني لمرأي المطابؽ لممجمس األعمى لمقضاء عمى المرسـو الرئاسي المتضمف تعييف 

 1قضاة محكمة تنازع في حالة عدـ الحصوؿ عمى الرأي المطابؽ لممجمس األعمى لمقضاء.
 :: كتابة الضبـط(4
كتابة الضبط التي يتوالىا كاتب الضبط رئيسي يعد قاضيا يعيف مف قبؿ وزير العدؿ، إال أنو لـ    

التي نصت عمى: " يتولى  03-98مف القانوف العضوي 10المادة 2ينص صراحة عمى ذلؾ في 
كتابة ضبط محكمة التنازع كاتب ضبط رئيسي يعيف مف قبؿ وزير العدؿ"، عمى خالؼ كاتب 

مف  16بمجمس الدولة الذي نص صراحة عمى أف يكوف قاضيا وفقا لممادة الضبط الرئيسي 
، حيث نصت عمى:" لمجمس الدولة كتابة ضبط المتعمؽ بمجمس الدولة 01-98عضوي القانوف ال

وذلؾ تحت سمطة  ف بيف القضاة، بمساعدة كاتب ضبط،يتكفؿ بيا كاتب ضبط رئيسي يعيف م
 رئيس مجمس الدولة".

لعدؿ تحت تصرؼ رئيس محكمة التنازع الموظفيف والوسائؿ الضروري لتمكف وقد وضع وزير ا   
 03.3-98مف القانوف العضوي 11مف تسييرىا، وىذا ما أشارت إليو المادة 

 
 
 

                                                           
1
 . 43انمؼائٛح ، انًشجغ انغاتك انزكش ، ص  ٚغًٛح ، يحكًح انتُاصع ٔاالصدٔاجٛح عُٕعأ. 

2
 .03-82يٍ انمإٌَ انؼؼٕ٘ 40انًادج . 

3
 .04-82يٍ انمإٌَ انؼؼٕ٘  43. 
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 عمل محكمة التنازع:: ثانيالفرع ال
مف القانوف العضوي  13و 12 1وتتمخص قواعد سير محكمة التنازع فيما نصت عميو المادتاف   
أعضاء عمى  5المتاف جاء فييما انو لصحة مداوالت محكمة التنازع يجب أف تتشكؿ مف  98-03

األقؿ مف بينيـ عضواف مف المحكمة العميا وعضواف مف مجمس الدولة برئاسة رئيس محكمة 
ية دوف أف تبيف التنازع، وفي حالة حدوث مانع لحضور ىذا األخير يخمفو القاضي األكثر اقدم

مصدر انتمائو، إذ يحتمؿ أف يكوف القاضي األكثر اقدمية ال ينتمي إلى الجية القضائية التي 
ترأس محكمة التنازع، وىذا ال يخدـ مبدأ التناوب خاصة أنيـ كميـ خاضعوف لمقانوف األساسي 

التنازع أف يخمفو  لمقضاء، وعميو فانو مف األفضؿ لفكرة التناوب في حالة وجود مانع لرئيس محكمة
 القاضي األكثر اقدمية ضمف القضاة الممثميف لنفس الجية التي ينتمي إلييا الرئيس.

فنصت عمى أف محكمة التنازع تعقد  03-98مف القانوف العضوي  29و 28، 27أما المواد    
 جمساتيا بدعوة مف رئيسيا وىو الذي يسير عمى ضبط الجمسة.

فوعة أماميا بمقتضى قرارات تتخذ بأغمبية األصوات، وفي حالة كما تفصؿ في الدعاوي المر    
أشير ابتداء مف تاريخ تسجيميا، كما أحالت  6تساوييا يرجح رأى الرئيس وىذا خالؿ مدة 

إعداد النظاـ الداخمي لمحكمة التنازع والموافقة عميو إلى أعضائيا والذي يحدد  14و13المدتاف
 2. وتوزيع الممفات وكيفية إعداد التقارير كيفية عمميا خاصة استدعاء األعضاء

 
جراءات المتبعة أمامها: اختصاصات محكمة المطمب الثالث  .التنازع وا 

ىيئة قضائية فاف اختصاص محكمة التنازع يكمف في النظر والفصؿ في تنازع  باعتبارىا   
عمى ما يمي: "ال ترفع أماـ  03-98مف القانوف العضوي  15االختصاص، حيث تنص المادة 

 ".محكمة التنازع إال المواضيع المتعمقة بتنازع االختصاص
 

                                                           
1
 .03-82يٍ انمإٌَ انؼؼٕ٘  43ٔ 43انًادتاٌ . 

2
: ص.،  03انؼذد  03،  4882،  02، يمال يُشٕس تًجهح إداسج انظادسج ػٍ انًذسعح انٕؽُٛح نإلداسج تانجضائش، انًجهذ " يحكًح انتُاصع" سشٛذ خهٕفٙ ،. 

44. 
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 من حيث االختصاص.الفرع األول: 
مف القانوف  18الى15، والمواد رقـ 96مف دستور  153و 152/4انطالقا مف المادتيف    

المتعمؽ بمحكمة التنازع، يستخمص أف اختصاص محكمة التنازع خاص  03-98العضوي 
ومحدد قانونا، يقتصر عمى حؿ مسالة تنازع االختصاص بيف درجات القضاء العادي واإلداري 

 في حالة ما إذا كاف النظر في الموضوع دوف التطرؽ إلى الموضوع الدعوى المنشورة أماميا إال
 1.ضروري لتحديد الجية القضائية المختصة

ويمكف تحديد اختصاص محكمة التنازع مف الناحية العضوية ومف الناحية الموضوعية والذي    
 يتمثؿ في:
 العضوية: الناحية منالفرع الثاني: 

جبيات القضاء اإلداري فييا بينيا، أو ال تختص محكمة التنازع بالنظر بتنازع االختصاص بيف    
جيات القضاء العادي فيما بينيا، إذ يخضع األمر بيذا الصدد إلى أحكاـ تنازع القضاة طبقا 

 لقانوف اإلجراءات المدنية.
مف دستور عمى أف:" تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصؿ في حاالت تنازع  152/4لقد نصت ـ   

 جمس الدولة".االختصاص بيف المحكمة العميا وم
قد وسع مف نطاؽ ذلؾ االختصاص، حينما نص في  03-98ومع ذلؾ فاف القانوف العضوي   

منو عمى:" تختص محكمة التنازع في الفصؿ في منازعات االختصاص بيف الجبيات  03مادة 
القضائية الخاضعة لمنظاـ القضائي العادي الجبيات القضائية الخاضعة لمنظاـ القضائي اإلداري 

 ب الشروط المحددة في ىذا القانوف"حس
وعميو فاف اختصاص محكمة التنازع إنما يطاؿ وينصب عمى التنازع في االختصاص القائـ    

  بيف مختمؼ ىيئات القضاء العادي واإلداري: المحاكـ اإلدارية ومجمس الدولة مف ناحية، والمحاكـ
 2والمجالس القضائية والمحكمة العميا مف ناحية أخرى.

 
                                                           

1
.43،المرجعالسابقالذكر،ص:رشٌدخلوفً،"محكمةالتنازع . 

2
 .424، 4882انجايؼٛح انجضائش   ػًاس، انُظشٚح انؼايح نهًُاصػاخ االداسٚح فٙ انُظاو انمؼائٙ انجضائش٘، انجضء األٔل، دٕٚاٌ انًطثٕػاخ ػٕاتذ٘. 
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 من الناحية الموضوعية : الفرع الثالث:
كما ىو الحاؿ في فرنسا ومصر، فاف اختصاص محكمة تنازع بالجزائر يتعمؽ وينصب عمى    

مختمؼ صور وأشكاؿ التنازع وىي تتمثؿ في :"تنازع ايجابي، تنازع السمبي، تناقض األحكاـ ونظاـ 
 اإلحالة.

 الحالة في تمسؾ كؿ مف جيتي القضاء العادي والقضاءوتتمثؿ ىذه  أوال: التنازع االيجابي:   
اإلداري باختصاصيا في نفس النزاع موضوعا و أطرافا. إال أف ىذا التعريؼ الذي نصت عميو 

قاع يتعارض مع الغاية األساسية المبتغاة مف تكريس االزدواجية القضائية والمتمثمة في وجود  16ـ
صؿ في النزاعات اإلدارية واستبعاد القضاء العادي في قضاء إداري مختص مبدئيا دوف سواه بالف

 ذلؾ.
 إف شروط تحقيؽ ىذه الحالة ال يمكف إطالقا تصورىا عمميا والمتمثمة في:   
كأف  القضاء المزدوج لجيات القضاء العادي واإلداري باختصاصيا في الفصؿ في نفس النزاع،• 

 ضي المحكمة باختصاصيا فييا أيضامجمس الدولة باختصاصو في نفس القضية التي تق يقضي
.1 
: "يقصد بنفس النزاع 16/2وحدة النزاع مف حيث األطراؼ والموضوع وقد ورد ىذا في المادة • 

عندما يتقاضى األطراؼ بنفس الصفة أماـ جية إدارية وأخرى قضائية، ويكوف الطمب مبنيا عمى 
 ".نفس السبب ونفس الموضوع المطروح أماـ القاضي

 ويتجمى في حالة إصدار كؿ مف القضاء العادي والقضاء اإلداري التنازع السمـبي: ثانيا:   
حكميف بعدـ اختصاصيما بنظر ذات النزاع، ومثالو أف يرفع شخص دعوى أماـ القضاء العادي 
فيقضي بعدـ اختصاصو، فيتوجو إلى القضاء اإلداري ليرفع أمامو ذات النزاع فيحكـ بعدـ 

 اختصاصو كذلؾ.

                                                           
1
انؼذد  شْاجش شُٛخش، تُاصع االختظاص تٍٛ انمؼاء االداس٘ ٔانمؼاء انؼاد٘ ، دساعح يماسَح تٍٛ انتششٚغ انجضائش٘ ٔ انتششٚغ انتَٕغٙ يجهح انًفك. 

 .320انغادط جايؼح تغكشج انجضائش ، ص 
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في حالة قضاء جية القضاء العادي 16ثـ فاف التنازع السمبي يقوـ كما جاء في المادة  ومف   
 .اص في نفس النزاع موضوعا وأطرافاوالقضاء اإلداري بعدـ االختص

 :ومف ىنا سنتخمص شروط التنازع السمبي والمتمثمة   
لفصؿ في بعدـ اختصاصيما في ا إصدار كؿ جية مف القضائيف العادي واإلداري حكميف-1

 الدعوى عمى أساس آف موضوعيا يدخؿ ضمف اختصاص القضاء اآلخر. نفس
 أف تتحقؽ وحدة الدعوى مف حيث األطراؼ والموضوع والطمبات.-2
وىي تعني وجود حكميف متناقضيف صدرا في موضوع دعوى  ثالثا: حالة تناقض األحكام:   

األمر الذي يترتب عنو إنكار واحدة احدىما عف محكمة عادية واآلخر عف محكمة إدارية. 
 لمعدالة

قاع عمى: "وفي حالة تناقض أحكاـ النيائية ودوف مراعاة لألحكاـ  17/02وقد نصت المادة   
 1المنصوص عمييا في الفقرة األولى أعاله، تفصؿ محكمة التنازع بعدي في االختصاص".

 ويقـو ىذا الشكؿ عمى توافر الشروط التالية:
 محكمة النقض فصال في نفس النزاعقراريف نيائييف عف كؿ مف مجمس الدولة و  صدور 
  .أف ينصب النزاع عمى الموضوع ال عمى االختصاص 
  أف يتناقض القراراف فيما قضيا بصفة تؤدي إلى إنكار العدالة، وىنا عمى محكمة التنازع

عمى التصدي  مسألة تنازع االختصاص مجبرةوبخالؼ اختصاصيا التحكيمي األصيؿ في 
لموضوع النزاع بصفة سيادية لتفصؿ محددة الجية القضائية المختصة بالفصؿ فيو، ومف 
ثمة إبطاؿ قرار الجية القضائي غير المختصة نوعيا وتثبيت قرار الجية القضائية المختصة 

 نوعيا .
 
 
 

                                                           
1
 .444، جايؼح انٕاد٘ ، ص  3008، جٕاٌ 2، يجهح انثحٕث ٔ انذساعاخ ، انؼذد " انُظاو انمإََٙ نًحكًح انتُاصع فٙ انجضائش " عؼاد ػًٛش،. 
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 من حيث رفع الدعوى والفصل فيها :الفرع الثالث: 
عمى اإلجراءات المتبعة، حيث  03-98مف القانوف العضوي 21عمى 17وقد نصت المواد    

ترفع الدعوى أماـ محكمة التنازع بموجب عريضة خالؿ أجؿ معيف. ويجب أف تستوفي الشروط 
 األساسية وىي:

 .03-98مف القانوف  19أف تكوف العريضة مكتوبة تودع وتسجؿ بكتابة الضبط طبقا لممادة -
كوف موقعة مف طرؼ محاـ معتمد لدى المحكمة العميا ولدى مجمس الدولة، أما بالنسبة أف ت  -

لمدولة أي السمطات اإلدارية المركزية فيجب التوقيع العريضة مف طرؼ الوزير المعني أو مف 
طرؼ موظؼ مؤىؿ ليذا الغرض، وبالنسبة لمجماعات العمومية األخرى ) الواليات والبمديات( 

مومية، فإف تمثيميا يكوف مف طرؼ الشخص المؤىؿ قانونا )الوالي، رئيس والمؤسسات الع
ف كاف ذلؾ ال يعفييا مف ضرورة تمثيميا بمحاـ وىذا ما جاء في المادة   .20البمدية والمدير(، وا 

أف تكوف العريضة مرفقة بعدد النسخ حسب األطراؼ الواجب تبميغيـ، وفي حالة اإلخالؿ   -
ة ضبط محكمة التنازع الطرؼ المعني لتقديـ عدد النسخ الالزمة في أجؿ بيذا الشرط، تنذر كتاب

ال ترتب عمى ذلؾ عدـ قبوؿ العريضة وبالتالي الطعف وىذا ما جاء في المادة   .21شير، وا 
أما بالنسبة لألجؿ المحدد لرفع الدعوى فنجده يختمؼ فبالنسبة لحاالت وأنواع التنازع الثالث    

لسمبي وتناقض األحكاـ( فترفع الدعوى أماـ محكمة التنازع في اجؿ شيريف )التنازع اإليجابي، ا
 مف تاريخ الذي يصبح فيو القرار األخير نيائيا أي غير قابؿ لمطعف.

في حالة اإلحالة فيتعيف عمى كتابة ضبط الجية القضائية أف ترسؿ قرار اإلحالة  أما   
 مصحوبا بكؿ الوثائؽ عمى محكمة التنازع في اجؿ شير واحد مف تاريخ النطؽ بالقرار.

وبعد إخطار رئيس محكمة التنازع بالنزاع يقـو بتعيف أحد قضاة المحكمة مستشارا مقررا    
ى كتابة الضبط قصد إرسالو إلى محافظ الدولة ، ويجب عمى الطرؼ المبمغ ليقدـ تقريره كتابيا إل

إليو الرد خالؿ شير إذا كاف مقيما بالجزائر وخالؿ شيرييف إذا كاف مقيما بالخارج مف تاريخ 
التبميغ ، وفي حالة عدـ الرد ينذره المستشار المقرر ويميمو مدة شير أخر مف تاريخ منحو 
 األجؿ .
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مف –مة جمساتيا بدعوة مف رئيسيا في تشكيمة تضـ خمسة أعضاء عمى األقؿ تعقد المحك   
لنظر في النزاع ويترأس الجمسة  -بينيـ عضواف مف مجمس الدولة وعضواف مف المحكمة العميا 

رئيس محكمة التنازع ويضبطيا طبقا لقانوف اإلجراءات المدنية ويتـ استخالفو لوجود مانع مف 
 مة.طرؼ القاضي األكثر أقدي

وبعد تالوة تقرير المستشار، يمكف لألطراؼ أو محامييـ تقديـ مالحظاتيـ الشفوية، ثـ تسمع    
 مذكرة محافظ الدولة.

تصدر قرارات محكمة التنازع بأغمبية األصوات مع ترجيح صوت الرئيس في حالة التساوي،    
 .أشير مف تاريخ تسجيؿ الدعوى فييا 6وذلؾ خالؿ 

نازع قراراتيا باسـ الشعب الجزائري، ويجب أف تشمؿ أسماء األطراؼ وتصدر محكمة الت   
والمستندات الرئيسية المؤشر عمييا والنصوص المطبقة وعند االقتضاء طمبات األطراؼ. وتكوف 
قراراتيا مسببة وتذكر بيا أسماء القضاة المشاركيف في اخذ القرار وكذا اسـ محافظ الدولة. 

 (.30مقرر وكاتب الضبط عمى األصؿ ) المادة ويوقع الرئيس والمستشار ال
ويتـ تبميغ قراراتيا مف طرؼ كتابة الضبط إلى األطراؼ المعنية في أجؿ أقصاه شير مف    

تاريخ النطؽ بو، وفي حالة اإلحالة تقوـ كتابة الضبط بإرساؿ ممؼ القضية مرفقة بنسخة مف 
 القرار إلى الجية القضائية

 .03-98مف القانوف العضوي  18قضية طبقا لممادة التي كانت قد أحالت ال   
والقرارات التي تصدرىا محكمة التنازع غير قابمة ألي طعف، وىي ممزمة لقضاة النظاـ القضائي 

 1سواء اإلداري أو العادي.
 
 
 

                                                           
1
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 لمسمطة القضائية  دون السمطة التنفيذية . اإلداريالمبحث الثالث : تبعية القضاء 
بالرجوع إلى تحميؿ بعض نصوص الدستور، نجد تأكيدا عمى الدور البالغ لسمطة القضاء في    

نظاـ ومف اجؿ ىذا تـ إنشاء لمسمطة التنفيذية دوف السمطة التنفيذية،  اإلداريتبعية القضاء 
)المطمب األوؿ( باإلضافة إلى حضور مكثؼ والعادي اإلداريقانوني واحد مشترؾ لمقاضي 

 )المطمب الثاني( عمى مستوى التركيبةيذية لمسمطة التنف
 والعادي . اإلداريالمطمب االول : نظام قانوني واحد مشترك لمقاضي 

 إلحاق مجمس الدولة والمحاكم االدارية بالسمطة القضائية.الفرع األول: 
 مكانة مجمس الدولة والمحاكم االدارية بين السمطات الدستورية: أوال:
الجزائري إلحاؽ مجمس الدولة بالسمطة القضائية خالفا لألنظمة القضائية برر المشرع     

لبعض الدوؿ التي جعمتو تابعا لمسمطة التنفيذية انطالقا مف مبدأ الفصؿ بيف السمطات وتوحيد 
السمطة القضائية لحماية المجتمع والحريات، وجاء ذلؾ صراحة في عرض األسباب لمشروع 

جمس الدولة، كما اعتمد وزير العدؿ عمى نفس التبرير في كممتو القانوف العضوي المتعمؽ بم
 التي ألقاىا أثناء تقديـ مشروع القانوف العضوي أماـ مجمس الوزراء.

وىكذا تجسدت ىذه التبعية بشكؿ صريح سواء في الدستور أو حتى في القانوف العضوي     
عمى تأسيس مجمس  1996مف دستور  152المتعمؽ بمجمس لدولة، فقد نصت المادة  98/01

الدولة كجية قضائية عميا مقومة ألعماؿ الجيات القضائية االدارية )المحاكـ االدارية( تقابؿ 
 المحكمة العميا باعتبارىا ىيئة مقومة ألعماؿ المجالس القضائية والمحاكـ.

لذي إف تبعية مجمس الدولة الجزائري لمسمطة القضائية عمى عكس مجمس الدولة في فرنسا ا   
ينتمي لمسمطة التنفيذية نابع مف اعتقاد المشرع الجزائري أف ىذه الييئة القضائية ال تكتمؿ 
استقالليتيا الوظيفية إال بعدـ اخضاعيا لمسمطة التنفيذية، ذلؾ أف وظيفة مجمس الدولة تتعمؽ 

ييا، وأف أساسا بالفصؿ في المنازعات االدارية التي تشكؿ االدارة أو السمطة التنفيذية طرفا ف
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التسميـ بتبعية مجمس الدولة ليذه السمطة يعني عدـ احتراميا لقراراتو طالما أنيا تمارس عميو 
 وصايتيا ونفوذىا.

المتعمؽ بالمحاكـ االدارية عمى تبعية ىذه  98/02لـ ينص صراحة المشرع في القانوف    
   يعني أف األمر عمى خالؼ  الجيات القضائية االدارية الدنيا لمسمطة القضائية، غير أف ذلؾ ال

ذلؾ، ذلؾ أف المحاكـ االدارية تشكؿ جزءا ال يتجزأ مف ىـر القضاء االداري إلى جانب مجمس 
 مف الدستور. 152الدولة المستقؿ عف ىـر القضاء العادي كما جاء بيانو في المادة 

ذ نقؼ ىنا لمقوؿ أف ازدواجية القضاء في الجزائر ال تزاؿ مبتورة فيي    إعادة ىيكمة لمجيات  وا 
الفاصمة في المنازعات االدارية ليس أكثر، ماداـ أف المشرع قد حافظ عمى وحدة السمطة 

 1. القضائية فكيؼ
 المطمب الثاني : حضور مكثف لمسمطة التنفيذية عمى مستوى التركيبة :

إدارة المشر ع انطالقا مف ذلؾ الطموح الذي تحمى بو القضاء في إدارة شؤونو بنفسو مكنت     
الجزائري عمى تحقيؽ ىذا المبتغى بإرساء دعائـ استقاللية القضاء منذ السنوات األولى بعد 
االستقالؿ فتـ انشاء المجمس  االعمى  لمقضاء ومحو ميمة االشراؼ ومتبعة المسار الميني 

 . ؿلمقضاة وحاوؿ في كؿ مرة إبعاد تدخؿ وتأثير ونفوذ السمطة التنفيذية في ىذا المجا
 : 1898تشكيمة المجمس االعمى لمقضاء في القانون االساسي لسنة الفرع األول: 

المتضمف  1969ماي  13المؤرخ في  69/27مف االمر  61بالرجوع الى نص المادة    
 القانوف االساسي لمقضاء فإف المجمس االعمى لمقضاء يتشكؿ مف :

 رئيس الدولة رئيسا لممجمس . -
 اـ  نائبا لمرئيس .وزير العدؿ حافظ االخت -
 مدير الشؤوف القضائية بوزارة العدؿ . -
 الرئيس االوؿ لممجمس القضائي األعمى ) المحكمة العميا حاليا ( . -
 النائب العاـ لدى المجمس القضائي االعمى )المحكمة العميا حاليا ( . -

                                                           
1
 433. ، ص  3003س انٓذٖ نهطثاػح ٔ انُشش ٔ انتٕصٚغ ، عُح ٕٚعف دانُذج ، انتُظٛى انمؼائٙ انجضائش٘ ، انطثؼح االٔنٗ ، دا. 
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 مدير االدارة العامة لوزارة العدؿ . -
 ( ممثميف لمحزب .3ثالثة ) -
 ثالثة أعضاء مف المجمس الشعبي الوطني . -
( لمنيابة العامة منتخبيف مف بيف القضاة المجالس 01( لمحكـ وقاض )2قاضييف ) -

 القضائية.
 (  لمنيابة منتخبيف مف بيف قضاة المحاكـ .01( قضاة لمحكـ وقاض )03ثالثة ) -

ة السمطة التنفيذية مف ىنا نستنتج أف المجمس األعمى لمقضاء ظؿ دائما يتأرجح بيف سيطر    
وفكرة الفئوية، وىذا أمر غير طبيعي قد أثر عمى سير مؤسسة القضاء برمتيا، ذلؾ أف تواجد 
عدد مف ممثمي السمطة التنفيذية أمر غير مستصاع  ولو كانوا مف اطارات وزارة العدؿ فيذا 

ارات المجمس الحضور المكثؼ لمجياز التنفيذي يمس ال محالة باستقاللية القضاء وبنزاىة قر 
 1االعمى لمقضاء.

 في تشكيمة المكتب الدائـ وأمانة المجمس االعمى لمقضاء . -1
إنا الحضور المكثؼ لمسمطة التنفيذية عمى مستوى مؤسسة المجمس االعمى لمقضاء ال    

ينحصر فقط في تشكيمة أعضائو، بؿ يمتد نفود ىذه السمطة حيث يتغمؿ داخؿ اليياكؿ االدارية 
 المكمفة بالتسيير االداري والمالي .ليذا المجمس 

يبدو أف المشرع أراد مف خالؿ ىذا النص منح استقاللية منقوصة لممجمس االعمى لمقضاء    
لما جعميا في المجاؿ المالي دوف أف يشمؿ ذلؾ التسيير االداري، وجرت العادة لدى المشرع 

االستقاللية المالية باالستقاللية عند اقراره االستقاللية لييئة ما أف يقرف وبنص واحد وصريح 
 2.االدارية أو التسيير 

 
 

                                                           
1
 403ص.4882.دٕٚاٌ انًطثٕػاخ انجايؼٛح.، انٕافٙ فٙ ششح انمإٌَ انذعتٕس٘، .فٕص٘ أٔطذٚك. 

2
 .300ص، 3002.،دٕٚاٌ انًطثٕػاخ انجايؼٛح، انجضائش،  8عؼٛذ تٕانشؼٛش، انمإٌَ انذعتٕس٘ ٔانُظى انغٛاعٛح انًماسَح، انجضء انخاَٙ، ؽ . 
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 :خاتمة الفصل
نخمص في االخير بالقوؿ أف استقاللية القضاء االداري في الجزائر كانت استقاللية ناقصة    

نوعا ما وىذا ظير مف خالؿ التأخر الكبير وابطئ الذي كاف في عممية تنصيب المحاكـ 
استحداث محاكـ ادارية استئنافية ، وعمى ىذا االساس كاف ال بدا مف اقامة االدارية وايضا عدـ 

 محكمة التنازع وىذا مف أجؿ اقامة استقاللية بيف القضاء االداري والعادي، كما عرؼ القضاء
االداري تبعية لمسمطة القضائية دوف السمطة التنفيذية. 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثاني:
استقاللية القضاء االداري في الجزائر 

جرائيا وظيفيا وا 
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 :تمهيد
ليس مردىا إلى  إف التوجيات الجديدة إلصالح التنظيـ القضائي في الجزائر في حقيقة األمر   

طبيعة ىذا التنظيـ، ولكف ذلؾ يعكس وضعية العدالة بشكؿ عاـ في الجزائر والتوجيات الطموحة 
 نحو إصالحيا و تعزيز مكانتيا.

وما مف شؾ أف مكانة القاضي اإلداري مرموقة في إقامة دولة القانوف، بؿ يكاد دوره أساسي    
القاضي اإلداري تعتبر جزء مف الوظيفة القضائية وضروري وأكيد ألجؿ تكريسيا، غير أف وظيفة 

ككؿ والتي بحكـ طبيعتيا، فميمتيا تطبيؽ القانوف عمى المنازعات المعروضة عمى القضاة مما 
، وىوما ديدات مباشرة كانت أو غير مباشرةيتعيف أف تمارس بعيدا عف أية قيود أو ضغوط  أو تي

ات ال تسمح ألي سمطة كانت حتى ولو كانت يتطمب فضال عف استقالليا العضوي تقرير ضمان
 .يقة أداء القاضي اإلداريفرعا مف السمطة القضائية أف تتدخؿ في طر 

  :وعمى ىذا األساس سنقـو في ىذا الفصؿ بالتطرؽ إلى   

رائية استقاللية إج فسنتناوؿ المبحث الثانيوأما في  المبحث األوؿفي  استقاللية وظيفية نسبية    
استقاللية محدودة وغير كاممة  فسنوضحالمبحث الثالث واما في  .ة لكنيا محدودةثابثة واكيد

 إلجراءات التقاضي .

 

 

 

 

 



  انفظم انخاَٙ : اعتمالنٛح انمؼاء االداس٘ فٙ انجضائش ٔظٛفٛا ٔاجشائٛا 

 

32 
 

 المبحث األول : استقاللية وظيفية نسبية.

لـ يكتؼ مجمس الدولة باعتباره ىيئة قضائية عميا في ىـر القضاء اإلداري في بالدنا     
الوظائؼ القضائية واالستشارية التي حضي بيا بنص الدستور ، فضال عف ميمة توحيد  بإزدواجية

االجتياد القضائي في المادة اإلدارية الى جانب المحكمة العميا ، بؿ راح يزاحـ المحاكـ اإلدارية 
 .يةية العامة في المنازعات اإلدار في اختصاصيا كجية الوالاالبتدائية في ىذا اليـر كذلؾ  الدراجة

ومف ىنا يكوف مجمس الدولة قد احتكر المنازعة اإلدارية السيما في ظؿ غياب ىيكؿ قضائي    
 إداري كدرجة ثانية لالستئناؼ .

وسنقـو بتقسيـ ىذا المبحث لثالثة مطالب  بحيث سنقـو بالتطرؽ إلى مزاحمة مجمس الدولة    
 في المطمب األوؿ.المحاكـ اإلدارية الوالية العامة في المنازعات اإلدارية 

أما المطمب الثاني فسوؼ نتكمـ فيو عف مجمس الدولة وظيفة مزدوجة قاضي إداري ومستشار    
الحكومة ، وفيما يخص المطمب الثالث فسنقـو بالتعريج إلى ضعؼ دور القاضي اإلداري في 

 إقامة التوازف بيف اإلدارة العامة والمواطف.

المحاكم اإلدارية الوالية العامة في المنازعات  المطمب األول : مزاحمة مجمس الدولة
 اإلدارية .

إذا كانت الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى المعموؿ بيا سابقا في ظؿ القضاء الموحد بالجزائر    
قد تمتعت باختصاص عاـ في المنازعات اإلدارية أو كجة الوالية العامة في المواد اإلدارية وذلؾ 

، فإف مجمس الدولة لـ يحض بيذه ستقالؿ واسترجاع السيادة الوطنيةد االفي المرحمة األولى بع
المتعمؽ بمجمس  98/01عضوي ثـ في القانوف ال 1996الوالية منذ تاريخ ميالده في دستور 

بموجب  2008، بؿ حتى في القانوف الجديد لإلجراءات المدنية واإلدارية  الصادر في سنة الدولة
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النصوص تعترؼ لممحاكـ اإلدارية عمى أنيا صاحبة االختصاص حيث جاءت كؿ ىذه  08/09
 1العاـ والوالية العامة في المنازعات اإلدارية .

 الفرع األول :  المحاكم اإلدارية كجهة الوالية العامة في المنازعات اإلدارية .

: " تنشأ المادة األولى منو تنص عمى مايميفإف  98/02بالرجوع الى قانوف المحاكـ اإلدارية    
 محاكـ إدارية كجية قضائية لمقانوف العاـ في المادة اإلدارية ".

ومف ىنا فإف الصياغة الصحيحة والترجمة السميمة لمنص ىي أف المحاكـ اإلدارية جيات قضائية 
 2.المشرع بنص المادة السابقة الذكرذات الوالية العامة أو ذات االختصاص العاـ وىو ما قصده 

رع بصدور قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد استدرؾ االمر وقاـ بتصحيح غير أف المش   
: المحاكـ اإلدارية ىي جيات الوالية العامة في مىعندما نص ع 800الصياغة الخاطئة بالمادة 

 3المنازعات اإلدارية .

المنازعات اإلدارية مدى تمتو المحاكـ اإلدارية بالوالية العامة في  ويبقى التساؤؿ المطروح عف   
 بمنعى ىؿ المحاكـ اإلدارية ىي صاحبة الوالية العامة فعال ؟

عف ىذا التساؤؿ يتطمب دراسة قواعد االختصاص النوعي لممحاكـ اإلدارية التي  ولإلجابة   
 . 08/09عرفت تقمبات عديدة قبؿ صدور قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية 

 الختصاص النوعي لممحاكم اإلدارية .الفرع الثاني : مجال قواعد ا

ال يمكف تقدير مدى تمتع المحاكـ اإلدارية بالوالية العامة واالختصاص العاـ في المنازعات    
    أو تضييقا ، ذلؾ أف  اتساعااإلدارية إال بالنظر إلى ما حدده المشرع في مجاؿ لقواعد اختصاصيا 

في المنازعة اإلدارية مما يعني أنيا تفصؿ في جميع  القوؿ بأف جية قضائية صاحبة الوالية العامة

                                                           
1
 . 33، ص  4882سشٛذ خهٕفٙ ، لإٌَ انًغؤٔنٛح اإلداسٚح ، دٕٚاٌ انًطثٕػاخ انجايؼٛح عُح . 
2

 .82/03انًادج األٔنٗ يٍ لإٌَ انًحاكى اإلداسٚح . 
3

 .يٍ لإٌَ اإلجشاءاخ انًذَٛح ٔاإلداسٚح 200انًادج . 
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المنازعات اإلدارية بمختمؼ أنواعيا بحكـ ابتدائي قابؿ لالستئناؼ أماـ درجة ثانية وىو ما يضمف  
 1تحقيؽ مبدأ التقاضي عمى درجتيف ومبدأ تقريب العدالة مف المواطف .

 . 98/02قبؿ صدور قانوف مجاؿ اختصاص المحاكـ اإلدارية والوالية العامة  أوال :

 98/02يتشكؿ االطار القانوني الذي يحكـ قواعد اختصاص المحاكـ اإلدارية مف القانوف    
المتعمؽ بتعديؿ قانوف اإلجراءات المدنية  90/23المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية وكذلؾ القانوف 

اإلدارية لـ يحدد المتعمؽ بالمحاكـ  98/02حيث سبؽ البياف أف المشرع في قانوف  66/154
نص المادة األولى السالفة  مجاؿ اختصاصيا بؿ جعميا ذات اختصاص عاـ وذلؾ مف خالؿ

 .الذكر

لمحاكـ عمى اخضاع اإلجراءات المطبقة أماـ ىذه ا غير أنو وفي ذات الوقت نص صراحة   
مختصة إقميميا ، وبصفة انتقالية وفي انتظار تنصيب المحاكـ اإلدارية اللقانوف اإلجراءات المدنية

تبقى الغرؼ اإلدارية بالمجالس القضائية والغرؼ اإلدارية الجيوية مختصة بالنظر في القضايا 
 2التي عرضت عمييا طبقا لقانوف اإلجراءات المدنية .

يتبيف لنا عمى الفور االختصاص العاـ والوالية  98/02مف القانوف  1عند قراءة نص المادة    
بنصوص ، إال أننا سرعاف ما نصطدـ في المنازعة اإلدارية بكامؿ مداهية العامة لممحاكـ اإلدار 

مف قانوف اإلجراءات  7، ويكمف التحديد األوؿ في نص المادة أخرى تقمص وتحدد ىذا المدى
، الختصاص النوعي لممحاكـ اإلداريةالمدنية السابؽ والذي اعتبر األساس القانوني لرسـ قواعد ا

، إال أف المشرع ابقى لمعموؿ بيا في عيد النظاـ الموحدلغرؼ اإلدارية افرغـ ما يتعمؽ بنظاـ ا
اإلدارية كما مواصمة سريانيا عمى المحاكـ اإلدارية بصفة انتقالية إلى حيف تنصيبيا مكاف الغرؼ 

 .سبقت اإلشارة إليو

                                                           
1
 82.،ص 4882،انجضائش4د،د.و.انُظاو انجضائش٘،دػًاس ػٕاتذ، انُظشٚح انؼايح نهًُاصػاخ اإلداسٚح فٙ . 

2
 .433.،ص 4880د، انجضائش.و.ػٕاتذ٘ ػًاس انمإٌَ اإلداس٘ ، انًؤعغح انٕؽُٛح نهكتاب، د. 
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بمجمس  المتعمؽ 98/01وبعيدا عف قانوف اإلجراءات اإلدارية والمدنية فإف القانوف العضوي     
الدولة يكوف قد قمص مف مجاؿ ومدى االختصاص العاـ والوالية العامة لممحاكـ اإلدارية، وذلؾ 

جممة مف االختصاصات القضائية لمجمس الدولة جعمتو يزاحـ بيا  10و 9عندما أقر في المواد 
 1المحاكـ اإلدارية في ىذه الوالية العامة عمى المنازعات اإلدارية .

 98/09مجاؿ اختصاص المحاكـ اإلدارية والوالية العامة بعد صدور قانوف  ثانيا :

قبؿ التعرض إلى مجاؿ اختصاص المحاكـ اإلدارية في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية   
 يجب ابداء المالحظة التالية : 08/09

التنفيذ بعد سنة  والذي دخؿ حيز  2008اف صدور قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية في سنة    
منو جاء ليزيؿ الغموض الذي اكتنؼ النظاـ القضائي الجزائري ككؿ ال سيما  1062طبقا لممادة 

فقد جسد بحؽ إرادة الدولة  1996في ىياكؿ القضاء اإلداري المستقمة والمستحدثة بأحكاـ دستور 
 2الجزائرية لممضي قدما نحو التكريس الفعمي المزدوج في بالدنا .

افة عمى كونو قد فصؿ القواعد اإلجرائية كما ىو ظاىر مف عنواف ىذا القانوف، بفصؿ فإض   
اإلجراءات اإلدارية عف اإلجراءات المدنية وبعد أف كانت المرحمة السابقة عف صدوره تعتبر 
كمرحمة انتقالية، شيدت فييا إحداث المحاكـ اإلدارية عمى مستوى النص القانوني فقط مع إبقاء 

 3واصال بنظاـ الغرؼ اإلدارية وىي التي تخضع لقانوف اإلجراءات المدنية الممغى.العمؿ مت

: تختص المحاكـ منو تنص عمى ما يمي 801مادة وبالرجوع الى أحكاـ ىذا القانوف فإف ال   
 اإلدارية كذلؾ بالفصؿ في :

ة لمقرارات الصادرة دعاوى اإللغاء القرارات اإلدارية والدعاوي التفسيرية ودعاوي فحص المشروعي   
 عف البمدية والمصالح غير الممركزة لمدولة عمى مستوى الوالية  .

                                                           
1
 . 03ص . 4823، انجضائش، 3د، ؽ . و . د. حغٍٛ يظطفٗ حغٍٛ، انمؼاء اإلداس٘. 

2
 .85.، ص 3003نؼهٕو ، ػُاتح داس ا.يحًذ انظغٛش تؼهٙ، انٕجٛض فٙ انًُاصػاخ اإلداسٚح . 

3
 .353. ،ص  4888، انجضائش،  3د، د .و.د. يغؼٕد شٕٛٓب، انًثادئ انؼايح نهًُاصػاخ اإلداسٚح . 
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 دعاوى القضاء الكامل . -

 .القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة 

نالحظ مف قراءة أحكاـ ىذه المادة أف المشرع الجزائري استعمؿ عبارة المحاكـ اإلدارية صراحة    
اعالنا منو لالنطالؽ في عممية تنصيبيا ، وىكذا أصبح االختصاص  مكاف الغرؼ اإلدارية وذلؾ

النوعي لممحاكـ اإلدارية يضـ دعاوى اإللغاء والتفسير وفحص المشروعية لمقرارات الصادرة عف 
الوالية والمصالح  غير الممركزة لمدولة عمى مستوى الوالية ، باإلضافة الى دعاوى القضاء الكامؿ 

 1ليا بموجب نصوص خاصة . وكؿ الدعاوى المخولة

 المطمب الثاني : مجمس الدولة وظيفة مزدوجة قاضي إداري ومستشار الحكومة.

إف دور مجمس الدولة بصفتو قاض نقض ينحصر في الطعوف ضد القرارات القضائية الصادرة     
ي اإلدارية المتخصصة، أما القرارات الصادرة عنو كقاضي أوؿ وآخر درجة، وكقاض عف األقضية

استئناؼ ال تقبؿ الطعف بالنقض، وىذا ما أكده مجمس الدولة في كثير مف المرات، كما أف األحكاـ 
الصادرة عف المحاكـ اإلدارية ال تأخذ الطابع النيائي، إال في أضيؽ الحدود كما ىو منصوص 

ميتيا عميو في قانوف االنتخابات، وىي األخرى يشوبيا نوع مف الغموض حوؿ قابميتيا أو عدـ قاب
 2لمطعف بالنقض أماـ مجمس الدولة.

يمكف القوؿ أف إعادة النظر في االختصاصات القضائية المتنوعة لمجمس الدولة، والتي  وعميو    
ال تتماشى مع موقعو في اليـر القضائي اإلداري بات أمرا ضروريا ال مفر منو ألف نجاح وتفعيؿ 

عنو مف اجتيادات قضائية، أصبح مرىونا  الدور التقويمي لمجمس الدولة، وما ينجر

                                                           
1

 .يٍ لإٌَ اإلجشاءاخ انًذَٛح ٔاإلداسٚح 204انًادج . 
2
انمؼاء فٙ انمإٌَ انجضائش٘ ـــ دساعح يماسَح ـــ سعانح دكتٕساِ ػهٕو فٙ انمإٌَ، تخظض انمإٌَ انؼاو، جايؼح  يحًذ انطاْش أدحًٍٛٛ، َظاو اصدٔاجٛح. 

 .353،ص 3043ـــ  4انجضائش ـــ 
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ينتظر مف مجمس الدولة أف يجود باالجتيادات   باالختصاصات القضائية األخرى، إذ كيؼ
 1القضائية.

 درجتيف: انتياؾ مبدأ التقاضي عمى أوال:

وا  حدى أىـ الضمانات  يعتبر مبدأ التقاضي عمى درجتيف مف المبادئ اليامة واألساسية     
لمحاكمة العادلة ؛ فيو يسمح لمخصـو تدارؾ ما وقعوا فيو مف أخطاء وعرض قضيتيـ لتحقيؽ ا

عمى قضاة أكثر عددا وأكثر خبرة ، كما أف اإلقرار بمبدأ التقاضي عمى درجتيف ال شؾ أنو يحقؽ 
والسميـ  الصحيح جممة مف األىداؼ أىميا تحقيؽ عدالة األحكاـ والقرارات القضائية، والتطبيؽ

 2.وضماف حقوؽ الدفاعلمقانوف، 

مف  02قد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التقاضي عمى درجتيف في المادة اإلدارية بموجب المادة    
عمى أف  11/13مف القانوف  10المتعمؽ بالمحاكـ اإلدارية، كما أشارت المادة  98/02القانوف 

 مجمس الدولة جية استئنافية في القضاء اإلداري.

إال أف المشرع عندما اعترؼ لمجمس الدولة بسمطة النظر في بعض المنازعات اإلدارية كأوؿ    
وآخر درجة، قد انتيؾ بشكؿ أو بآخر مبدأ التقاضي عمى درجتيف الذي يعتبر مف المبادئ  

 3عمييا النظاـ القضائي الجزائري. األساسية التي يقـو

عاديا مف طرؽ  طريقا أوؿ وآخر درجة سيحجبوعميو فإف االعتراؼ لمجمس الدولة باختصاص    
الطعف المكرسة في ؽ إ ـ و إ؛ وىو طريؽ االستئناؼ، مما يبعث حالة عدـ تكافؤ الفرص عند 
المتقاضيف في مجاؿ القضاء العادي والقضاء اإلداري، األمر الذي يفرض عمى المتقاضي  

 لطعف بالنقض .العادية؛ وىي التماس إعادة النظر وا استعماؿ طرؽ الطعف غير

                                                           
1
اس٘ ٕٔا داسج انضْشج َظٛثٙ ، االختظاص انُٕػٙ تٍٛ يجهظ انذٔنح ٔانًحاكى اإلداسٚح فٙ انجضائش، يزكشج انًاجغتٛش فٙ انحمٕق، تخظض لإٌَ إد. 

 . 440،ص  3043ػايح، كهٛح انحمٕق ٔانؼهٕو انغٛاعٛح، لغى انحمٕق، جايؼح انحاد نخؼش، تاتُح انجضائش، 
2

 .43،ص 3002َثٛم طمش، انٕعٛؾ فٙ ششح لإٌَ اإلجشاءاخ انًذَٛحٔاإلداسٚح، داس انٓذٖ نهطثاػح ٔانُشش، انجضائش، .  
3

 .40ءاخ انًذَٛحٔاإلداسٚح، ، انًشجغ انغاتك انزكش  ،صَثٛم طمش، انٕعٛؾ فٙ ششح لإٌَ اإلجشا.  
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إال أف طريؽ الطعف بالنقض أماـ مجمس الدولة غير ممكف؛ بمعنى أف القرارات الصادرة عنو    
كقاضي أوؿ وآخر درجة غير قابمة لمطعف أمامو، وىو ما أكده في العديد مف قراراتو. ومنو يمكف 

تقاضي عمى القوؿ أف اختصاص أوؿ وآخر درجة لمجمس الدولة، يعد انتياكا واضحا لمبدأ ال
 1درجتيف المكرس قانونا، وبالتالي المساس بحقوؽ المتقاضيف.

 االستشارية لمجمس الدولة. ثانيا :التشكيمة

المادة   يمارس مجمس الدولة دوره االستشاري في شكؿ لجنة استشارية، وىذا ما أشارت إليو   
السالؼ الذكر ، بعدما كاف ىذا  18/02مف القانوف العضوي 02المعدلة بموجب المادة 

تشكيمة  18/02االختصاص ينظـ في شكؿ جمعية عامة ولجنة دائمة ، وقد حدد القانوف العضوي 
مكرر. حيث  41مكرر و 41إلى  35مجمس الدولة ذات الطابع االستشاري بموجب  المواد مف 

رئيس مجمس الدولة وتتشكؿ مف محافظ  منو عمى أنو: " يرأس المجنة االستشارية 37 تنص المادة
 تعيينيـ مف قبؿ رئيس مجمس الدولة. الدولة ورؤساء الغرؼ وثالثة مستشاري الدولة يتـ

تصح اجتماعات المجنة االستشارية بحضور نصؼ أعضائيا عمى األقؿ. يمكف لموزراء أف    
وا مف يمثميـ في الجمسات المخصصة لمفصؿ في القضايا التابعة يشاركوا بأنفسيـ أو يعين

أدناه". مف خالؿ ىذا النص نالحظ  39لقطاعاتيـ، حسب الشروط المنصوص عمييا في المادة 
التشكيمة التي تمارس االختصاص القضائي مف تمؾ التي يقع  ويميز أف المشرع الجزائري لـ يفرؽ

القضائية تمارس الدوريف معا، وىذا بالرغـ مف  ؿ التشكيمةعمى عاتقيا الدور االستشاري، بؿ جع
لدولة بيف االختصاصات القضائية اإلقرار الصريح مف المشرع عمى االزدواج الوظيفي لمجمس ا

 2االختصاصات االستشارية.و 

 

                                                           
1
ٍ جايؼح ػًاس تٕػٛاف، يجهظ انذٔنح انجضائش٘ تُٕٛظٛفٛح االجتٓاد ٔتؼذدٚح االختظاص انمؼائٛح، يمال يُشٕس فٙ يجهح االجتٓاد انمؼائٙ، انظادس ػ. 

 . 400،ص 3003،َٕفًثش 3تغكشج، ػذد
2

 4،ػذد 3نًجهظ انذٔنح، يمال يُشٕس فٙ يجهح انذساعاخ انمإََٛح، انظادسج ػٍ جايؼح ٚحٙ فاسط، انًذٚح، يجهذ َثٛهح تٍ ػائشح، انٕظٛفحاالعتشاسٚح.  

 .24،ص
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 القانونية لمرأي االستشاري لمجمس الدولة. الطبيعة ثالثا:

االستشارية لمجمس الدولة، حيث أصبح ىذا  لموظيفةأعطى المؤسس الدستوري أىمية بالغة    
الجميورية في التشريع  القوانيف، ومف قبؿ رئيس يستشار مف قبؿ الوزير األوؿ في مشاريع األخير

بأوامر في المسائؿ العاجمة فقط، في حالة شغور البرلماف أو في حالة العطؿ، واستبعاد مشاريع 
بنوعييا التي تبقى محصنة  )البرلمانية ، وكذا المراسيـ  النصوص التشريعية المقترحة مف النواب

 1مف إبداء الرأي فييا.

،نجد أف المؤسس  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  142، 136بالعودة إلى نص المادتيف     
ىذه االستشارة  قيمة الدستوري قد حدد المرحمة التي يجب استشارة مجمس الدولة فييا دوف أف يبيف

، إال أنو بالرجوع إلى  18/02مف القانوف العضوي  04صراحة، ونفس الغموض نجده في المادة 
منو تنص صراحة عمى الطابع الوجوبي لالستشارة  02نجد المادة  98/261المرسـو التنفيذي 

 مجمس الدولة .

برة قانونا باستشارة مجمس الجميورية( مج ومنو إذا كانت السمطة التنفيذية )الحكومة، رئيس    
السالفة الذكر، فإف االقتراحات التي يقدميا مجمس الدولة ال تمـز  02الدولة استنادا إلى نص المادة 

السمطة التنفيذية التي تقرر وفقا لسمطتيا التقديرية مدى مالئمة األخذ بالتعديالت المقترحة مف 
الدولة في ىذا الشأف تبقى مجرد آراء عدميا، ألف اآلراء واالقتراحات التي يقدميا مجمس 

استشاريةغير ممزمة ليا مف الناحيةالقانونية ، خاصة في غياب النص الذي يشير صراحة أو 
ضمنيا إلى التزاـ السمطة التنفيذية عند عرض مشاريعالقوانيف واألوامر عمى األخذ بما توصؿ إليو 

 مجمس الدولة.

 

 
                                                           

1
انتششٚؼٛح فٙ انجضائش، يمال يُشٕس فٙ يجهح انفكش انثشنًاَٙ، انظادسج ػٍ يجهظ األيح،  طاػ، انٕظٛفحاالعتشاسٚح نًجهظ انذٔنح ٔانؼًهٛح جاصٚح–.  
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 دولة .رابعا : الوظيفة االستشارية لمجمس ال

يتمتع مجمس الدولة الجزائري باختصاصات استشارية، و ىذا االختصاص خولو لو       
بنصيا "تعرض مشاريع القوانيف عمى مجمس الوزراء بعد األخذ  119 بموجب المادة 96 دستور

)معدلة بموجب  برأي مجمس الدولة، ثـ يودعيا رئيس الحكومة مكتب المجمس الشعبي الوطني
تعرض مشاريع القوانيف عمى مجمس الوزراء، بعد رأي مجمس " 2016 مف دستور 136 المادة

الدولة، ثـ يودعيا الوزير األوؿ حسب الحالة، مكتب المجمس الشعبي الوطني أو مكتب مجمس 
 1."األمة

مف القانوف  4 فمجاؿ االستشارة كاف يقتصر عمى مشاريع القوانيف فقط، و ىذا ما أكدتو المادة   
"يبدي مجمس الدولة رأيو في مشاريع القوانيف حسب الشروط التي  بنصيا 01-98 قـالعضوي ر 

 يحددىا ىذا القانوف و الكيفيات المحددة ضمف نظامو الداخمي"

أوامر  وسع مف مجاؿ استشارة مجمس الدولة و أخضع 2016مف دستور  142 غير أف المادة   
الوطني أو العطؿ البرلمانية أو في حالة  المتخذة خالؿ شغور المجمس الشعبي رئيس الجميورية

مسائؿ عاجمة في حالة  لرئيس الجميورّية أف يشّرع بأوامر في المسائؿ العاجمة إلى أخذ رأيو بقوليا "
 2       مجمس الدولة بعد رأي  أو خالؿ العطؿ البرلمانية،  شغور المجمس الّشعبّي الوطنيّ 

مشاريع األوامر مف قبؿ األميف العاـ لمحكومة نيف و ايخطر مجمس الدولة وجوبا بمشاريع القو    
مف القانوف العضوي  4 المعدلة بموجب المادة 01/98 مف القانوف العضوي رقـ 41 تطبيقا لممادة

عممو التي المتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو و  2018/03/07 المؤرخ في 02/18 رقـ
كومة مشاريع األوامر مف قبؿ األميف العاـ لمحانيف و تنص "يتـ إخطار مجمس الدولة بمشاريع القو 

يفرغ العمؿ االستشاري  ،"تكوف مرفقة بجميع عناصر الممؼ المحتممةبعد مصادقة الحكومة عمييا و 
إف كانت الحكومة ورئيس الجميورية ممزماف دستوريا  في شكؿ تقرير يتضمف رأي مجمس الدولة،

                                                           
1
 ." 2016 يٍ دعتٕس 136، ٔانًادج 4883يٍ دعتٕس     119 انًادج. 

2
 .3043يٍ دعتٕس  423 انًادج. 
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نيف أو األوامر الرئاسية، إال أنيما غير ممزماف بإتباع بأخذ رأي مجمس الدولة حوؿ مشاريع القوا
 1رأيو.

 المبحث الثاني : استقاللية ثابتة وأكيدة لكنها محدودة .

، النوع األوؿ قواعد موضوعية  وىي إلى نوعيف مف القواعد القانونية يخضع القضاء عموما    
منازعات  وموضوع التداعي أصؿ المجموعة القواعد القانونية والمبادئ التي تحكـ جوىر الحقوؽ و 

، أما النوع الثاني قواعد إجرائية  وىي كؿ القواعد القانونية وىي كؿ القواعد القانونية التي القضائي
تنظـ مختمؼ اإلجراءات اإلدارية المعتمدة أماـ اإلدارة أو القضائية المتبعة أماـ المحاكـ والتي مف 

 يمو أو الفوز بو .شأنيا حماية الحؽ أو الوصوؿ إليو أو ن

اضي وبناءا ىذا سنقـو بالتطرؽ في المطمب األوؿ إلى المبادئ التي تقوـ عمييا إجراءات التق   
 دعوى قضائية متميزة في المواد اإلدارية في المطمب الثاني.اإلدارية تؤكد استقالليتيا و 

 .تؤكد استقالليتهاالمطمب األول : المبادئ التي تقوم عميها إجراءات التقاضي اإلدارية 

يجمع فقياء القانوف والسيما أولئؾ الذيف ينتموف إلى القانوف العػاـ عمى أف اإلجراءات القضائية    
 اإلدارية تقـو عمى جممة مف األسس التي تختمؼ في جوىرىا عف األسس التي ترتكز عمييا

رائية" تتميز وبجالء عف ثوابت ، فالتقاضي اإلداري تحكمو " فمسفة إجالمرافعػات المدنيػة والتجاريػة
 وفمسفة التقاضي في المادة المدنية والتجارية .

" عمى استقاللية اإلجراءات القضائية اإلدارية بمجموعة مف وتقـو ىذه " الفمسفة اإلجرائية   
 األسس الخاصػة والمتميزة ىو ما يمكف أف يعبر عنو في ىذا اإلطار بالثوابت التي تختص بيا ىذه

                                                           
1
انًتؼهك تاختظاطاخ  2018/03/07 انًؤسخ فٙ 02/18 يٍ انمإٌَ انؼؼٕ٘ سلى 4 انًؼذنح تًٕجة انًادج 01/98 يٍ انمإٌَ انؼؼٕ٘ سلى 41 نهًادج. 

 .يجهظ انذٔنح
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، ونعتقػد أف اإلجػراءات القضائية اإلدارية تتوفر عمى ىذه الثوابت وىي تتجمى مف خالؿ اتاإلجراء
 1الخصائص العامة التي تتميز بيا .

 الفرع األول : الخصائص المميزة إلجراءات التقاضي اإلدارية.

  ، تخضع كافة القواعد القضائية اإلجرائية لذات المبادئ العامة  عمى حد قوؿ العميد أحمد محيو    
، وىو ما يشكؿ سببا لتوحيد ير العدالة ، ضماف مصمحة األطراؼ، وتنوير القاضيكتػأميف حسف س

" فإّف الدعوى اإلدارية تستمر في الخضوع لقواعد ذاتية لقواعد ومع ذلؾ يؤكد ىذا األستاذىذه ا
امة لإلجراءات القضائية ، وىو ما يعبر عنو بالخصائص العجرائية العاديةاإلمتميزة عف القواعد 

اإلجراءات وىي ما تتميز أساسا عف اإلجراءات المتبعة و  ، وىي جممة مف السمات الخاصةاإلدارية
 2أماـ القاضي المدني والتجاري.

 يمي : مػف ىػذه السػمات والخصائص والتي نوجزىا فيما   

 الكتابي: الطابع -أوال 

اإلجػراءات كتابيػا ، إذ تدور ىذه لقضائية اإلدارية طابعيا الكتابيمف خصائص اإلجراءات ا    
لى حػد كبي ، فالمتقاضوف في المادة اإلدارية مطالبوف بتأييد طمباتيـ وادعاءاتيـ بوسائؿ مكتوبة روا 

لمذكرات المكتوبة بيف ، ويتـ تبادؿ ىذه امػذكرات يتـ تقديميا إلى القاضي تكوف عادة في شكؿ
، أو ما لطابع استبعاد المالحظات الشفييةالخصـو وأطراؼ الدعوى اإلدارية. ويترتب عػف ىذا ا

ف حدثت ىذه المرافعػات الشػفوية، والسيما مف طرؼ المحاميفيعبر عنو بالمرافعات وحتى و  ، فإنيا ا 
أو أف تيدؼ إلى  ،وادعاءاتتكوف في حدود ما احتوتو العريضة والمذكرات الكتابية مف طمبات 

، أي ي الغرفة اإلدارية عف ىذا المعنىشرح وبسط ىذه الطمبات ،وقد عبرت المحكمة العميا ف
التأكيد عمى الجانب الكتابي في كثير مػف قراراتيا مف ذلؾ " حيث أنو مف المقرر قانونا أف األصؿ 

 في إجراءات التداعي أماـ المحكمة العميا أف تكوف بالكتابػة.
                                                           

1
 . 435-432،ص  3005د، ، ػُاتّ، داس انؼهٕو، .يحًذ انظغٛش تؼهٙ، انًحاكى اإلداسٚح ؽ - د. 
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وتتكرر بعض العبارات التي تستعمميا المحكمة العميا في قرارات أخرى والتي تؤكد تمسؾ    
عة أمامو، مف ىذه القاضػي اإلداري الجزائري بالطابع الكتابي في اإلجراءات القضائية المتب

" وبعد االطالع عمى مجمػوع أوراؽ ممؼ القضية وعمى عريضة الطعف بالنقض العبارات مثال
، "حيث يتضح مف مراجعة أوراؽ الدعوى " وكذلؾ " وبعد االطالع عمى العريضة مذكرة الرد"وعمى 

والمذكرات وعمى جميع مستندات ممؼ القضية ". وأكد مجمس الدولة ذلؾ أيضا في جميع قراراتو 
 1كالقوؿ " بعد االطالع عمى العريضة المقدمة مف طرؼ المستأنؼ.

الـز أغمب مراحؿ الدعوى اإلدارية، ويعد ءات التقاضي اإلدارية يومف ىنا فالطابع الكتابي إلجرا   
، بينما الشفوية ال تعدو أف أصال فييا 11ؽ إ ـ إ بنصػيا "  9، ذلؾ ما قررتو أحكاـ المػادة ذلػؾ

األصؿ  12تكوف فييا إال استثناء فالدعوى ال تفتتح إال بعريضة مكتوبة وىو ما نصت عميو المادة 
حكمة ؽ إ ـ إ ، " ترفع الدعوى أماـ الم 815و 14ضي أف تكوف مكتوبة " في إجراءات التقا

، تودع بأمانة الضبط مف قبػؿ وكيمو أو محاميو بعدد مف النسخ بعريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة
والوثائؽ  13يساوي عدد األطراؼ " وعممية المرافعة ال تكوف إال مف خالؿ المذكرات والمستندات 

 بيف مختمؼ األطراؼ. المكتوبة والمتبادلة

يرا يقدـ فيو مالحظاتػو كما أف محافظ الدولة و بعد االنتياء مف التحقيؽ في الدعوى يحرر تقر     
، ووصوال إلى إصدار األحكاـ وصيغيا التنفيذية وتبميغيا إلى الخصـو تكوف وفؽ نفس وطمباتػو

، و توضيح و سائؿ اإلثباتة في حصر و الشكؿ المكتػوب  المكتوبة وىكذا تساعد خاصية الكتاب
 2تسييؿ ميمة القاضي االداري في نظر الدعوى و الفصؿ فييا.

 الطابع المبسـط : -ثانيا 

، يؤدي عوى وفؽ خاصية تحقيقيو لإلجراءاتإف تولي القاضي اإلداري لتسيير إجراءات الد    
التخفيؼ مف تراكـ  15بالضرورة إلي ويقضي أيضا عمى تماطؿ الخصـو في الدعاوى، مما يحقؽ 

                                                           
1
 .325:، ص3002،انجضائـش، دٚـٕاٌ انًطثٕػـاخ انجايؼٛـح،  2ؽ،  -ٔاختظاص انمؼاء اإلداس٘تُظٛى -خهٕفٙ سشٛذ، لإٌَ انًُاصػاخ اإلداسٚح. 
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، إال أنو يبقى أمرا نسبيا ادي نوعا مف السرعة في اإلجراءاتالوثائؽ، مقارنة بدعاوى القضاء الع
، أما عف قمة التكاليؼ فيثبت ذلؾ في النظاـ اإلجرائي ط بمردودية الجياز القضائي برمتوويرتب

، والتي تيدؼ إلي نظرا لطبيعتيا الموضوعية ،ط االستعانة بالمحامي في الدعاوىالفرنسي إلغاء شر 
عفائيا مف الرسـو القضائية اعتة الحقوؽ مػف  القضائية اإلداريةحماي داء محتمؿ لمسمطات ، وا 

، و تحقيؽ المصمحة العامة في التمتع وحماية شرعية أعماؿ اإلدارة العامة مػف العامة مف جية
، إعماال ة في النظاـ الفرنسي تسمح لمقاضيجية أخرى؛ فضال عمى أف بعض التدابير القانوني

لمبدأ المساواة، بأف يحكـ عمى اإلدارة بتعويض المدعي نفقات المحامي حتى و لو خسر ىذا 
سير الخصومة، مثؿ تكاليؼ الخبرة،  تفتضييااألخير دعواه. ومع ذلؾ، فإف بعض التكاليؼ الػتي 

 1وىو ما يجعؿ ىذه الخاصية نسبية في بعض الحاالت.

أماـ  ثـ إنو رغـ اتجاه المشرع بموجب نص صدر حديثا إلى تقرير المساعدة القضائية صراحة   
، مف أجؿ كافة المنازعات و جميع األعماؿ و اإلجراءات الوالئية و الجيػات القضائية اإلدارية

ي ، و كؿ اجني مقيـ بصورة قانونية ف، لكؿ شخص طبيعي أوكؿ شخص معنوياألعماؿ التحفظية
، وبصفة استثنائية إلى قوقو أماـ القضاء أو الدفاع عنيا؛ وال تسمح لو موارده بالمطالبة بحئرالجزا

، إال أف ىذا ال يجيب ىتماـ بالنظر إلى موضػوع  النزاعكؿ شخص عندما تكوف حالتو جديرة باال
 إال بصفة جزئية عمى مسألة ارتفاع تكاليؼ الدعوى .

 الطابع السري : -ثالثا 

اإلجراءات القضائية اإلدارية ذات الطابع دوف المرافعات المدنية والتجارية، التي تغمب تختص     
عمى إجراءاتيػا عندما تحتمو طبيعة بعض القضايا كما الطابع العمني إال ما تعارض مع النظاـ 

. غير أف صفة السرية تعني سرية أو حرمة األسرة في مسائؿ الطالؽ العاـ واآلداب العامة
السيما  -، ذلؾ أف األحكاـ القضائية في المادة اإلدارية ال سرية الحكـ الذي يتعيف شيره تالجمسا

يتـ نشرىا سواء في الحاالت الصادرة عف القضاء أو في بعض  -األحكاـ والقرارات اليامة منيا 
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  انفظم انخاَٙ : اعتمالنٛح انمؼاء االداس٘ فٙ انجضائش ٔظٛفٛا ٔاجشائٛا 

 

45 
 

الحاالت القانونيػة  اإلداري " مجمة مجمس الدولة " أوفي بعض المجموعات التي صدرت لبعض 
 1احثيف المتخصصة في القانوف العاـ.الب

فمبدأ حقوؽ الدفاع والسيما مبدأ المواجية بيف الخصـو الذي ىو عنصر مف عناصر حقػوؽ     
اضي ، ذلؾ أف القزائري وتحديدا في القضاء اإلداريالػدفاع  مكرس في النظاـ اإلجرائي الج

مستند لـ يتيسر ألحد الطرفيف  ، وفي ىذا جاء الدعوى عمى أساساإلداري ال يستطيع الفصػؿ في
" يمتـز الخصـو ؽ إ ـ إ 3فقرة  3و مضموف المادة عميو ومناقشتو وتقديـ المالحظات بشأن االطالع

 والقاضي بمبدأ المواجية.

 الفرع الثاني : نفوذ متميز وسمطات واسعة لمقاضي اإلداري:

بيا اإلجراءات القضائية يتعيف عمينا في سياؽ البحث عف جوانب االستقاللية التي تتميز    
، أف نبحث في طبيعة دور ونفوذ القاضي اإلداري ) أوال ( إذ يسود االعتقاد فقيا وقضاء اإلدارية

، وكذلؾ أف نتعرض إلى ية يتوّفر عمى نفوذ وسمطات واسعةأف القاضي في إطار المنازعة اإلدار 
 بررات ىذا النفوذ ) ثانيا ( وأخيرا إلى جوانػب مػف ىػذه السمطات الواسعة )ثالثا(.م

 طبيعة دور ونفوذ القاضي اإلداري: -أوال 

لقد سبؽ التعرض إلى إحدى الخصائص المميزة لإلجراءات القضائية اإلدارية وىي كونيػا    
ا يممؾ وفي إطار الدعوى اإلدارية دور تحقيقيػة أو تفتيشية ومف ىذا المنطمؽ فإّف القاضي اإلداري 

، إذ يقتضي الطابع التحقيقي ليذه اإلجراءات أال يمتـز القاضي حدود الحياد " إذ مميزا ونفوذا واسعا
قاضي الناظر في القضايا اإلدارية، حتى يفقد المدعي زماـ ما أف يصؿ إدعاء نظامي أماـ ال

الضرورية لمتحقيؽ ، وباتخاذ التدابير التبميغات ت ىو الذي يأمر بإجراء، فالقاضي بالذاالمصادرة
 ، وتحضير الحكـ"في القضية
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، يمثؿ ة ودوره الفاعؿ في سير إجراءاتياونعتقد أف اتساع نفوذ القاضي في إطار المنازعة اإلداري  
، ري وتميزىا عف اإلجراءات المدنيةأحد أىػـ الثوابت التي تؤكد استقاللية إجراءات التقاضي اإلدا

، رة ال أثر لو في الدعوى اإلداريةحيث أف مبػدأ حيػاد القاضي الذي يسود ىذه اإلجراءات األخي مف
بؿ إف القاضي يقع عمى عاتقػو الػدور األكبر في التحقيؽ في القضية والفصؿ فييا وىو الرأي الذي 

تقترب نسبيا مف أخذ بو فقو القانوف العاـ غير أنو يالحظ في المقابػؿ أف اإلجراءات المدنية بدأت 
النظاـ اإلجرائي اإلداري وذلؾ مف خالؿ المبادرة التي منحت لمقاضي المدني في إطار الدعوى 

 1المدنية وخاصة في مستوى اإلثبات.

، إال أنو حسػب القاضي المدني في تمؾ اإلجراءات لكف وبرغـ ىذا الدور األساسي الذي يمعبو   
ه محدودا مقارنة بالقاضي كشؼ عف الحقيقة أيف يبقى نفوذاعتقادنػا ال يتمتع بسمطة مطمقة في ال

 .اإلداري

غير أنو وميما يكف مف تقارب بيف اإلجراءات القضائية اإلدارية منيا والمدنية في نظامنا    
، فالثابت أف القاضي في إطار المنازعة اإلدارية يظؿ يتوفر ضائي أو حػتى في القانوف الفرنسيالق

 2يمّكنو مف التحكـ في النزاع إلى أف يصدر الحكـ وذلؾ لمبررات عديدة.عمى نفوذ كبير 

 مبررات نفوذ القاضي اإلداري:-ثانيا 

القاضي اإلداري بدور متميز ال يحوز عميو  يحظىقد يتبادر إلى أذىاننا تساؤؿ مفاده لماذا    
ضائيا في كال ئيا حكما قالقاضي المػدني أليس المجاؿ واحد ىو دعوى قضائية يراد مف ورا

، ولكف المبررات التي سنسوقيا وجييا وفي محمو في الوىمة األولى؟ يبدو أف ىذا التساؤؿ الدعوييف
 .عميو ستكوف في نظرنا وجيية أكثر بعد ذلؾ لإلجابة
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 عدم تكافؤ األطراف في الخصومة اإلدارية:- 1

مف المعموـ أف النزاع اإلداري إنما يجمع بيف جيتيف اإلدارة مف جية واألفراد الذيف ينازعونيا     
مف جية أخرى، ومف ىذا المنطمؽ فإف اإلدارة بما تمتمكو مف مميزات لمسمطة العامة ستسعى إلى 

يع استغالؿ كؿ نفوذىا مف أجؿ أف تكوف الغمبة لوجية نظرىا وتفوز بحكـ القضاء وبالتالي تض
، لذلؾ تـ إقرار نفوذ يمكف أف يضاىي نفوذ اإلدارةمصالح المتقاضي األعزؿ مف أية سمطة أو 

لمقاضي اإلداري سمطة واسعة في إطار الدعوى اإلدارية تمكنو مف إحداث نػوع مػف  التوازف بيف 
 1.اإلدارة والمتقاضي العادي

ية الطرؼ الضعيؼ في الخصومة أي تدخؿ القاضي لحما -وىكذا إذف ال يتعارض القوؿ السابؽ  
حداث نوع مف التوازف  مع طبيعة المنازعة اإلدارية والسيما دعوى تجاوز السمطة. -اإلداريػة وا 

 : العام القانون تطبيق عن الناجمة الروابط في اختالف.2

وضوعية إف روابط القانوف العاـ إنما تتمثؿ عمى خالؼ ذلؾ في نوع الخصومة العينية أو الم
تييمف ، ومبدأ سيادة القانوف فيجرده مف لدف الخصومة الشخصية التي إلى قاعدة الشرعية مردىػا

، ونتيجة لذلؾ استقر الوضع عمى أّف الدعوى القائمة عمى روابط عمى منازعات القانوف الخاص
القانوف العاـ يممكيا القاضي فيو الػذي يوجييػا ويكّمؼ الخصـو فييا بما يراه الزما الستيفاء 

، ثـّ ىي أخيرا إذ تتصؿ باستقرار حكـ القانوف في عالقات ىا وتحقيقيا وتييئتيا لمفصؿ فيياضير تح
األفراد مع الييئات العامة مما يمـز تأكيدا لصالح العاـ تيسػر أمرىػا عمػى ذوي الشػأف ....فالدعوى 

  يسيرىاػذي ، فيو الما يممكيا القاضي كما سمؼ البيافاإلدارية وىي ليست محض حؽ لمخصـو إن
 2وتييئتيا لمفصؿ. واستفائياويوجييا ويطمب ما يراه الزما لتحضيرىا 
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 مظاهر السمطات الواسعة لمقاضي اإلداري:-ثالثا 

وقد عبر األستاذ أحمد محيو عف حقيقة ىذه السمطات بقولو وىو في ىذا المجاؿ ينطمؽ مػف     
ي بقسط ضئيؿ ، يشارؾ القاضففي الدعوى المدنيةالدعوى المدنية والدعوى اإلدارية، " مقارنػة بػيف 

، يقوـ فييا بدور الحكـ نقاش يشبو غالبا بمبارزة قضائية ، إذ يكتفي بحضورفي البحث عف الحقيقة
في الدعوى اإلدارية مشاركة ، وبالمقابؿ يشارؾ القاضي نتائجيػا الذي تقتصر ميمتو عمى إعالف

لمساواة التي تكتنؼ دور المدعي في مواجية اإلدارة ، تسمح لو غالبا بتخفيؼ آثار عدـ افعالة
، از القرار المسبؽ في موقؼ المدعيبالنسبة لموضوع البينة ،فالمواطف يجد نفسو دائما نتيجة المتي

 1.اإلدارة تصرفت بصورة غير مشروعة الذي يتعيف عميو أف يقيـ الدليؿ عمى أف

ديـ البينة عمى عدـ المشروعية ألّف ىذه غير أنو يحدث غالبا أال يتمكف المدعي مف تق     
، وفي ة ال تعتبر ممزمة بإظيار بواعثيااألخػيرة تكمػف في البواعث الخفية لمقرار خاصة وأف اإلدار 

نما وؿ عف الدعوى أف يطمب مف اإلدارةىذه الحالة يمكف لمقاضي المسؤ  ، ليس إبداء بواعثيا وا 
تخػاذ القػرار المطعوف بو والتي قد تكشؼ صراحة أـ تقديـ مجمؿ الوثائؽ التي اعتمدت كأسػا س ال

، ومات واكتفػت بتبريرات غير مقنعةضمنا بواعثو ، فإذا رفضت اإلدارة تقديـ ىذه الوثائؽ أو المعم
 ، وىكذا فإّف األموروسيصدر القاضي حكمو عمى أساس ذلؾفإف طعف المدعي سيعتبر في محمو 

معنى أنو يقع عمى عاتؽ اإلدارة حينئذ أف تثبت كونيا ، بتؤوؿ إلى نوع مف عكس عبء البينة   
قد تصػرفت بصػورة مشروعة وعمى ىذا األساس فإّف السمطة التقديرية التي تتحصف وراءىا اإلدارة 

ى فييا قرائف ، تتراجع نتيجة لتدخؿ القاضي الذي سير تفسيرات حوؿ بواعػث  قراراتيالرفض تقديـ 
القضاء اإلداري في الجزائر إلى تأكيد ىذا المعنى في العديد وقد ذىب  ،عمى وجود تصرؼ خاطئ

مف قرارات الغرفة اإلدارية لممحكمػة العميا سابقا أو مجمس الدولة حاليا وفي كثير مف المنازعات 
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، والسيما تمؾ المتعمقة بالوظيفة العمومية ونػزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة سواء كاف داريةاإل
 1التقديرية لإلدارة أوفي قواعد اإلثبات. ذلؾ حوؿ السمطة

 : دعوى قضائية متميزة في المواد اإلدارية .المطمب الثاني

إف الوسيمة الوحيدة لتحريؾ تدخؿ القاضي في مواجية اإلدارة ىي الدعوى القضائية اإلدارية، إذ    
ذا كاف لمدور االست شاري في نظاـ القضاء ليس لمقاضي أف يقـو مف تمقاء نفسو بمراقبة اإلدارة. وا 

المزدوج، مبدئيا، أثره عمى توجيو اإلدارة إلى التصرؼ وفؽ ما يقتضيو القانوف والمصمحة العامة، 
فإف ىذا الدور ليس لو ما لمدعوى القضائية مف آثػار، فضال عمى أف جدوى الوظيفة االستشارية 

 2تبقى محدودة.

ذا كانت وظيفة الرقابة التي يقـو بيا القاضي   اإلداري ىي تحصيؿ حاصؿ مف وظيفتو  وا 
األصمية التي ىػي فض النزاعات، فإف تدخمو كما سبؽ ال يكوف إال وفؽ طمب مف ذوي الشأف، 

، فوسائؿ تدخؿ القاضي اإلداري ىي مجموع الدعاوى وفؽ أوضاع وشروط يحػددىا القانوفيمارس 
لمطالب بحمايتو، أو حسب القضائية، التي ترفع إلى القضاء، والتي تختمؼ حسب نوع الحؽ ا

سمطة القاضي في مواجية ىذه الطمبات. وىكذا يتـ تصنيؼ الدعاوى حسب تصنيفيف ، وذلؾ عمى 
التصنيؼ التقميدي الرباعي الذي اقترحو ألوؿ مرة  فمتباينة. إأسس ومعايير منطيقة وموضوعية 

يعتمد عمػى معيػار سمطات القاضي في الدعوى، وحسب ىذا  Laferrièreالفقيو الفيريار
، قضاء اإللغاء )دعػاوى تجاوز السمطة ( التصنيؼ، تقسـ الدعاوى القضائية اإلدارية إلى قضاء

، والػدعاوى العقابية أو التفسير، وتقدير مدى المشروعية(، ودعاوى القضاء الكامؿ التفسير )دعاوى
 الزجرية .

، لـ يكف ثمة تصنيؼ واضح لمدعاوى القضائية اإلدارية التي يمكف ي الجزائريوفي النظاـ القضائ
    ، بؿ إف الوقوؼ عند حرفيػة ي في ظؿ قانوف اإلجراءات المدنيةرفعيػا أماـ القاضي اإلدار 
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النصػوص المتعمقػة بقواعػد  اإلجراءات المطبقة في المادة اإلدارية تكاد تستبعد كؿ دعاوى غير 
، إال أف ىذا النص أيضا لـ يصنؼ بشكؿ مبوب السمطة وىو األمر الذي استدركو زدعاوى تجاو 

عض ، مع أنو قاـ بتسمية بدنية و اإلدارية الجديد اإلداريةالػدعاوى القضػائية  قانوف اإلجراءات الم
ومف ذلؾ مادة الضرائب  ،ونص فييا عمى اختصاص إقميمي خاص ،المنازعات في المواد اإلدارية

، و مادة المنازعات المتعمقة بالموظفيف، ومادة الخدمات ، ومادة األشغاؿ العموميةالرسـو و
الطبيػة، ومادة التوريدات وتأجير الخدمات الفنية والصناعية، ومادة إشكاالت تنفيذ األحكاـ الصادرة 

 1عف الجيات القضائية  اإلدارية.

مدنية، قانوف اإلجراءات ال -اإلداري  ولكف بالنظر إلى النصوص القانونية التي تنظـ القضاء     
و القانوف العضوي لمجمس الدولة، وحتى قانوف اإلجراءات المدنية و  ،قػانوف المحػاكـ اإلدارية

كرس عدة دعاوى قضائية يتبيف لنػا أف النظػاـ  القانوني و القضائي الجزائري ي-اإلدارية الجديد
حص مدى ، دعوى فى تفسير القرارات اإلداريةلغاء لتجاوز السمطة، دعو : دعوى اإلإدارية وىي

مشروعة القرارات اإلدارية، دعوى المسؤولية اإلدارية، دعوى العقود اإلدارية، دعوى الضريبية، 
 . 2، الدعوى االنتخابية والدعوى اإلستعجالية اإلداريةدعوى الوظيفة العمومية

وح عف مظاىر لذاتية إف تفحص نصوص المنازعات اإلدارية في الجزائر تكشؼ وبكؿ وض
  pouvoir de exès pourواستقاللية إجراءات التقاضي اإلدارية ونرى أف دعوى تجاوز السمطة

 Recours   تمثؿ أحد ىذه المظاىر نظرا لما تتميز بو ىذه الدعوى القضائية مف خصوصيات
المشروعية  سواء عمى مستوى الشروط أو عمى مستوى اإلجراءات، وبما أف دعاوى التفسير وتقدير

تؤكد ىػي األخرى ىذه تعتبر جزء مف قضاء الشرعية الذي تتميز بو الدعوى اإلدارية فإنيا 
 .االستقاللية
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 pleine de ونعتقد أيضا أف دعوى التعويض أو كما يطمؽ عمييا دعوى القضاء الكامؿ   
Recours juridiction ؾ الشتراؾ ىذا تتوّفر عمى مالمح ليذه االستقاللية التي نبحث فييا وذل

الجانب مف القضاء اإلداري مع إجراءات دعوى تجاوز السمطة وخاصة عمى مستوى التحقيؽ ثـ 
ويض في المادة المدنية ولخضوعو أيضا لنصوص قانونية مستقّمة عف تمؾ التي تحكـ التع

طابع مف   Référéاإلداريػة  االستعجالية، ىذا وفضال عما يتميز بو نظػاـ الػدعوى والتجارية
 1خاص.

 المبحث الثالث :استقاللية محدودة  وغير كاممة إلجراءات التقاضي .

لية ة استقاللسبؽ البياف عمى أف التجربة الجزائرية ؼ المنازعات اإلدارية تعترؼ بؿ تؤكد مسأ   
، إف ظاىرة محدودية استقاللية إجراءات التقاضي ليست وليدة النظاـ اإلجراءات القضائية اإلدارية

ائية اإلدارية وفي جزائري وال مف خصوصياتو بؿ ىي سمة رافقت الكثير مف التجارب القضال
 .مقدمتيا فرنسا

إلدارية المدنية في وعمى ىذا االساس سنوضح رجوع القاضي اإلداري إلى إجراءات التقاضي ا  
يف في ، أما في المطمب الثاني فسنطرؽ الى عدـ اكتماؿ مبدأ التقاضي عمى درجتالمطمب االوؿ

دعاوى اإللغاء، وفي المطمب الثالث فسنعرج إلى غموض الطعف بالنقض في المواد اإلدارية وطوؿ 
 مدة الفصؿ في المنازعات اإلدارية .

المطمب األول : رجوع القاضي اإلداري إلى إجراءات التقاضي اإلدارية المدنية وطرق 
 سير الدعوى .

ظمت كؿ تطبيقات القضاء الفاصؿ في المواد اإلدارية  إجراءات التقاضي اإلدارية المدنية: أوال:  
، بعة عمى قانوف اإلجراءات المدنيةفي الجزائر ومنذ االستقالؿ تحيؿ في مسائؿ اإلجراءات المت

  ، إذ يحيؿ ري والتشريعي الزدواجية القضائيةواستمرت ىذه المفارقة حتى في ظؿ تكريس الدستو 
                                                           

1
 30: .،ص 3044لإٌَ انًُاصػاخ اإلداسٚح، انذػأٖ ٔؽشق انطؼٍ اإلداسٚح، دٕٚاٌ انًطثٕػاخ انجايؼٛح ،انجضء انخاَٙ، : سشٛذ خهٕفٙ .. 
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القانوف العضوي المتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو فيما يخص اإلجراءات 
قانوف المتعمؽ بالمحاكـ المتبعة أماـ المجمس عمى قانوف االجراءات المدنية وكذلؾ بالنسبة لم

 ، وىذا قبؿ صدور قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد ودخولو حيز التنفيذ.اإلدارية

ى واف كانت اإلجراءات المتبعة في المادة اإلدارية تختمؼ نوعا ما في شروط رفع الدعو  حتى   
اال أنيا تتبع نفس إجراءات الدعاوي المدنية فيما يخص  ،وقواعد االختصاص وبعض المواعيد

العامة لإلجراءات، فيما  لألحكاـطرؽ الطعف والتبميغات والتحقيقات القضائية وتخضع أيضا 
يخص الشروط العامة لرفع الدعوى والقواعد الواردة عمى حساب المواعيد وتوقفيا وانقطاعيا 
وبيانات العرائض وما إلى ذلؾ، إف خضوع المنازعة اإلدارية لإلجراءات العادية يمكف النظر إليو 

المبادئ العامة لإلجراءات  مف زاوية إيجابية ذلؾ أنو يوفر مجموعة مف الضمانات التي توفرىا
القضائية أي تمؾ القواعد القانونية اإلجرائية التي غالبا ما تكوف مكتوبة وتستشؼ مف النظاـ 
القانوني لمدولة ومواثيؽ الحقوؽ والحريات، ومف جممة ىذه المبادئ توفير و احتراـ حؽ الدفاع  إذ 

فو وابداء دفوعاتو التي يمتـز عمى القاضي أف يمكف كؿ طرؼ في الدعوى مف الدفاع عف موق
القاضي بنظرىا، ومنيا مبدأ الطمب الذي يمنع مف جية القاضي مف نظر أي دعوى لـ يطمب منو 

 1فييا شيء ويفرض عميو مف جية أخرى  .

 ثانيا/ سير الدعوى القضائية

ىا في قانوف تمر الدعوى القضائية أماـ مجمس الدولة بسمسمة مف اإلجراءات ورد ذكر     
اإلدارية، منيا ما ىو متعمؽ بالقواعد العامة ومنصوص عمييا في الكتاب األوؿ اإلجراءات المدنية و 

ىو متعمؽ بالمنازعات اإلدارية  ضمف األحكاـ المشتركة بيف جميع الجيات القضائية، ومنيا ما
 2دارية.منصوص عمييا في الكتاب الرابع المتعمؽ باإلجراءات المتبعة أماـ الجيات القضائية اإلو 

 ترفع الدعوى القضائية أماـ مجمس الدولة بطريقيف:
                                                           

1
 .350-353االداسٚح فٙ انُظاو انمؼائٙ انجضائش٘ ، انًشجغ انغاتك ص صانُظشٚح انؼايح نهًُاصػاخ : ػًاس ػٕاتذ٘. 

2
 35ٔ ص 24نحغٍٛ تٍ شٛخآحًهٕٚا، انًشجغ عاتك، ص. 
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  الطريق المباشر:  (1

التي يجب إليداع عريضة الطعف و  جيؿ الطعوفتس مصمحة أماـ مباشرة الطاعف دفاع فيو يتقدـ •
مف قانوف  904طبقا لممادة  825إلى  814أف تتوفر فييا الشروط المنصوص عمييا في المواد 

 المدنية و اإلدارية،اإلجراءات 

مف  905أف ترفع الدعوى بعريضة موقعة مف طرؼ محاـ معتمد لدى مجمس الدولة طبقا لممادة  •
 قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية،

مف قانوف  15أف تتضمف عريضة افتتاح الدعوى عمى البيانات المنصوص عمييا في المادة  •
 اإلدارية،اإلجراءات المدنية و 

 ترفع عريضة الطعف، في حالة إلغاء أو تفسير أو تقدير المشروعية بالقرار اإلداري محؿ الطعف، •

في حالة االستئناؼ أو المعارضة أو االعتراض خارج الخصومة أو طمب تصحيح الخطأ المادي  •
 أو التماس إعادة النظر، ترفؽ العريضة بالحكـ أو األمر أو القرار القضائي محؿ الطعف،

 رفؽ العريضة بالتظمـ اإلداري إذا كاف الطاعف قد قاـ بيذا اإلجراء،ت •

دفع الرسـ القضائي المحدد قانونا و الذي يختمؼ مبمغو باختالؼ موضوع النزاع )يستثنى  •
مف قانوف اإلجراءات المدنية و اإلدارية و كذا المستفيديف مف  800األشخاص المذكوريف بالمادة 

 ذا اإلجراء.المساعدة القضائية مف ى

ع كفالة في حالة الطعف عف طريؽ التماس إعادة النظر أو االعتراض الخارج عف الخصومة، تدف •
 1.إضافة إلى الرسـ القضائي

تقيد في ودع لدى أمانة ضبط مجمس الدولة و بعد استيفاء عريضة الدعوى لمشروط اإلجرائية، ت •
 .سجؿ خاص بالدعاوى و يعطى ليا رقـ تؤشر بو

                                                           
1
.35،ص:3003عكنونبناالدارٌةوالعلومالحقوقكلٌةماجستٌرمذكرة(الدولةمجلسوالدستوريالمجلس)سهٌلةدٌباس. 
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 تاريخ الوروددعوى ويؤشر عمييا برقـ القضية و رد المستندات المقدمة مع عريضة اليتـ ج •

يتـ إدخاؿ معموماتو في قاعدة البيانات المعموماتية لمتطبيقة المسيرة يشكؿ الممؼ القضائي و  •
 .SGDJلمممؼ القضائي و التي تدعى 

عطائرئيس مجمس الدولة لإلطالع عميو و يرسؿ الممؼ القضائي إلى  • و التكييؼ القانوني مع ا 
 .تحديد الغرفة أو القسـ المختص بالفصؿ

 .يعيف رئيس الغرفة المختصة المستشار المقرر •

القضائي، بينما تبميغ تبميغ عريضة الطعف لمخصـو تكوف مف طرؼ الطاعف بواسطة المحضر  •
 1.المستشار المقرراإلجراءات األخرى تتـ بواسطة أميف ضبط الغرفة أو القسـ بأمر مف المذكرات و 

التحقيؽ فيو، يرسؿ وجوبا إلى محافظ الدولة الممؼ مف طرؼ المستشار المقرر و  بعد دراسة •
مرفقا بتقريره مف أجؿ تقديـ طمباتو المكتوبة في أجؿ شير واحد مف تاريخ استالمو الممؼ 

 .القضائي

 ؿ لمفصؿ فييا،تجدو صؿ فييا يحدد ليا تاريخ الجمسة و عندما تكوف القضية مييأة لمف •

 يخطر أميف الضبط جميع أطراؼ الخصومة بتاريخ الجمسة عشرة أياـ عمى األقؿ قبؿ انعقادىا.•  

 الطريق غير المباشر:  (2

فيو عريضة الطعف عف طريؽ البريد، فتسجؿ بسجؿ بريد الوصوؿ بتاريخ وصوليا إلى  ترسؿ •
مجمس الدولة، وىذا ىو التاريخ الذي يؤخذ بعيف االعتبار في احتساب اآلجاؿ وال يعتد بتاريخ 

 اإلرساؿ.

                                                           
1
 .38،ص 3044سشٛذ، تُظٛى ٔاختظاص انمؼاء اإنذاس٘ ،انجضء اأنٕل، د ؽ ،د ٌٔ داس انُشش انجضائش ، خًٕفٙ. 
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يشكؿ الممؼ القضائي وتتبع فيو تيا إلى مصمحة تسجيؿ الطعوف و تحاؿ عريضة الطعف بمرفقا •
 اإلجراءات المذكورة سابقا.نفس 

إف مسار كؿ دعوى قضائية ينتيي بصدور قرار قضائي، ىذا القرار بعد التوقيع عميو مف طرؼ 
يمكف بعدىا لكؿ أطراؼ مف طرؼ ممثؿ الخزينة العمومية، و الييئة الفاصمة فيو، يؤشر عميو 

يع أطراؼ الدعوى ية بالنسبة لجم)النسخة العاد الخصومة أو موكمييـ الحصوؿ عمى نسخة منو
 النسخة التنفيذية بالنسبة لمف صدر القرار لصالحوو 

مع اإلشارة إلى أنو يمكف سحب النسخة العادية لمقرار الصادر عف مجمس الدولة مف أي  -
 1محكمة إدارية دوف اضطرار المعني باألمر أو موكمو التنقؿ إلى مقر مجمس الدولة.

 :ثالثا / سير ممف الدفع بعدم الدستورية

نظاـ القضائي التي أنشأت إجراء لـ يعرفو ال 188، استحدثت المادة 2016بعد تعديؿ دستور    
 .الدفع بعدـ الدستورية ىوالجزائري مف قبؿ، و 

"يمكف إخطار المجمس الدستوري بالدفع بعدـ الدستورية بناء عمى إحالة مف المحكمة  نص المادة:
ألطراؼ في المحاكمة أماـ جية قضائية أف الحكـ العميا أو مجمس الدولة، عندما يدعي أحد ا

 2.الحريات التي يضمنيا الدستور"عميو مآؿ النزاع ينتيؾ الحقوؽ و  التشريعي الذي يتوقؼ

 إجراءات الدفع بعدـ الدستورية: ❖

 يخطر مجمس الدولة بالدفع بعدـ الدستورية

مف القانوف  1/7المادة عف طريؽ حكـ بإرساؿ الدفع إليو صادر عف جية قضائية إدارية،  •
كيفيات تطبيؽ الدفع بعدـ المحدد لشروط و  2018/09/02رخ في المؤ  16/18العضوي 

                                                           
1
 .3،ص 3002/3008-40تٕحُك عًٛح ،عٛش انذػٕٖ االداسٚح  ،يزكشج انتخشد نُٛم إجاصج انًذسعح انؼهٛا نهمؼاء انذفؼح . 

2
 . 3043يٍ دعتٕس  422انًادج . 
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التي تنص: ".... تفصؿ الجية القضائية فورا بقرار مسبب في إرساؿ الدفع بعدـ و   الدستورية،
 ."محافظ الدولة بعد استطالع رأي النيابة العامة أو مجمس الدولة الدستورية إلى المحكمة العميا أو

عف طريؽ اعتراض عمى حكـ برفض إلرساؿ الدفع الصادر عف جية قضائية إدارية بمناسبة  •
التي تنص "يبمغ قرار رفض الدفع و  2/9النزاع أو جزء منو، المادة الطعف ضد الحكـ الفاصؿ في 

ـ د الحكال يمكف أف يكوف محؿ اعتراض إال بمناسبة الطعف ضستورية إلى األطراؼ، و بعدـ الد
 1".مسببةقدـ بموجب مذكرة مكتوبة منفصمة و يجب أف يالفاصؿ في النزاع أو جزء منو و 

يكوف بمناسبة استئناؼ أو الطعف ية ألوؿ مرة أماـ مجمس الدولة، و اإلخطار بالدفع بعدـ الدستور  •
 بالنقض.

ينظر فييا مجمس الدولة في  يكوف بمناسبة خصومةمباشرة بالدفع بعدـ الدستورية، و اإلخطار  •
 آخر درجة.أوؿ و 

في حالة اإلخطار المباشر بالدفع بعدـ الدستورية، تودع العريضة بأمانة ضبط مجمس الدولة  -
 اإلدارية،لمدنية و المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات المقواعد اإلجرائية المعموؿ بيا و وفقا 

الدستورية إلى المجمس الدستوري في أجؿ  يفصؿ مجمس الدولة في طمب إحالة الدفع بعدـ -
شيريف ابتداء مف تاريخ إسالـ اإلرساؿ مف الجية القضائية اإلدارية أو إيداع اإلخطار مباشرة أماـ 

كيفيات دد لشروط و المح 16/18مف القانوف العضوي رقـ  13أمانة ضبط مجمس الدولة، المادة 
 2.تطبيؽ الدفع بعدـ الدستورية

 ولة قراره بتشكيمة يرأسيا رئيس مجمس الدولة، أو نائبو في حالة تعذر، مع:يصدر مجمس الد -

 رئيس الغرفة المعنية، ♦

                                                           
1
 .انًحذد نششٔؽ ٔ كٛفٛاخ تطثٛك انذفغ تؼذو انذعتٕسٚح 3042/08/03انًؤسخ فٙ  43/42يٍ انمإٌَ انؼؼٕ٘  4/0انًادج . 

 
2
.25،مرجعسبقذكره،ص:(الدولةمجلسوالدستوريالمجلس)سهٌلةدٌباس. 
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 و ثالثة مستشاريف. ♦

تي لمجمس الدولة أجؿ عشرة أياـ مف تاريخ صدور القرار إلعالـ الجية القضائية اإلدارية ال -
 1ر المتخذ(.كذا تبميغ أطراؼ النزاع )القراأرسمت الدفع بعدـ الدستورية و 

 المطمب الثاني : عدم اكتمال مبدأ التقاضي عمى درجتين في دعاوى اإللغاء .

يعد التقاضي عمى درجتيف مف أىـ الحقوؽ التي نصت عمييا المبادئ العامة، التي يقـو عمييا     
 التنظيـ القضائي في الجزائر، فالنظر في النزاع ذاتو ألكثر مف مرة يعد أحد الضمانات لتحقيؽ

يمكف مبدأ التقاضي عمى والوصوؿ إلى حكـ قضائي عادؿ ، و  العدالة وترسيخ حقوؽ الخصـو
نو أف يؤدي إلى التطبيؽ السميـ درجتيف مف عرض النزاع عمى ىيئة ثانية إلعادة النظر فيو مف شأ

 الصحيح لمقانوف.و 

لنظاـ  إف التقاضي عمى درجتيف ىو إحدى الحقوؽ المنصوص عمييا في المبادئ العامة   
ف اإلجراءات المدنية واإلدارية القضائي في الجزائري، الذي نصت عميو المادة السادسة مف قانو 

التي تنص عمى أف التقاضي يقوـ عمى درجتيف ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ إال أنو غير و 
منصوص عميو دستوريا، ومف أجؿ تحقيؽ التقاضي عمى درجتيف في القضاء اإلداري أعمف 

الذي رسـ مالمح جديدة لنضاـ القضائي،  1996مشرع عمى التعديؿ الجديد الذي جاء بو دستور ال
المتمثمة في القضاء المزدوج المؤدي إلى فصؿ القضاء اإلداري عف القضاء العادي، وتـ اإلعالف 

صدار قانوف 152عف إنشاء مجمس الدولة بموجب المادة   30المؤرخ في  01-98مف الدستور وا 
نشاء محاكـ إدارية وفقا لمقانوف  1998ماي يتعمؽ باختصاص مجمس الدولة وتنظيمو وعممو وا 
إال أف نصو القانوني جاء مخال بغرضو بحيث ال يتضمف  ،1998ماي  30المؤرخ في  98-02

مواد فقط متميزة جميا باإلحالة إلى قانوف اإلجراءات المدنية، فنجد أف مكانة التقاضي 10سوى 
اليـر القضائي اإلداري يتمثؿ أوال في دور المحكمة اإلدارية، التي تعتبر عمى درجتيف داخؿ 
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القاعدة األساسية األولى التي تختص بالفصؿ في القضايا المنازعات اإلدارية وفقا لممعيار 
بأف تكو ف فييا الوالية أو  العضوي الذي يعتمد بالنظر إلى أطراؼ الخصومة ال لموضوعيا،

سات المحمية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فييا، وقد ألـز المشرع األفراد البمدية أو إحدى المؤس
بالتمثيؿ الوجوبي بمحامي أثناء التقاضي أماـ الييئات القضائية أما بالنسبة لدولة أو األشخاص 
المعنوية ترؾ ليـ حرية التمثيؿ، وتصدر األحكاـ الفاصمة في ىذه النزاعات مف طرؼ محكمة 

 1.ابتدائية قابمة لمطعف فييا أماـ مجمس الدولة الدرجة األولى بصفة

أي قاضي الدرجة الثانية لممنازعات اإلدارية في  يعتبر مجمس الدولة قمة اليـر القضائي اإلداري،
األحكاـ الصادرة عف المحكمة اإلدارية، المطعوف فييا يفصؿ فييا باالستئناؼ غير أنو يختص في 

- 98مف قانوف  09ارية المنصوص عنيا في المادة بعض القضايا المتعمقة بالجيات االد
كقاضي درجة أولى الذي يفصؿ فييا بحكـ ابتدائي غير قابؿ لمطعف، وال يمكف تحقيؽ 01

التقاضي عمى درجتيف إال عف طريؽ االستئناؼ الذي يعيد طرح النزاع عمى محكمة الدرجة الثانية 
وليا كؿ ما لمحكمة  فصؿ فيو مف جديد،بحالتو التي كاف عمييا قبؿ صدور الحكـ المستأنؼ لت

الدرجة األولى مف سمطة في البحث عف وقائع الدعوى وتقـو باتخاذ ما تراه مناسبا مف إجراءات 
صحيحة، وبذلؾ يستبعد ة القانونية التي تراىا مناسبة و اإلثبات وتقرير لموقائع ثـ تطبؽ القاعد

دليؿ ذلؾ أف نقض تقاضي عمى درجتيف و تي تحؽ لنا الالنقض مف أف يكوف إحدى طرؽ الطعف ال
الحكـ المطعوف فيو ال يترتب عميو كقاعدة عامة الفصؿ في موضوع الدعوى، بؿ الواجب ىو 
إحالة الدعوى إلى محكمتيا المطعوف في حكميا لتتولى إعادة الفصؿ فييا، مف بدائو األمور أف 

مد عف االستئناؼ كوسيمة وحيدة الطعف بالنقض ال يعد درجة ثالثة في القضاء العادي ليذا اعت
لتحقيؽ التقاضي عمى درجتيف، غير أنو ىناؾ أحكاـ تصدر عف المحكمة اإلدارية بصفة ابتدئيو 
وكذلؾ المنازعات التي يفصؿ فييا مجمس الدولة بصفتو قاضي درجة األولى فيذه األحكاـ 
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إال عمى درجة أولى، فيذه والقرارات غير قابمة لمطعف باالستئناؼ فبالتالي ال يمكنيا التقاضي 
 1األحكاـ تعتبر استثناء أو خروج عمى مبدأ التقاضي عمى درجتيف.

وبالرغـ مف أىمية موضوع المحاكـ االستئنافية إال أنو ما يالحظ عمى القضاء اإلداري افتقار    
 لميياكؿ القضائية، و إف عدـ تأسيس محاكـ إدارية استئنافية وحصرىا جميعا في مجمس الدولة
عمى مستوى كامؿ التراب الوطني باإلضافة إلى اختصاصات التقاضي بدرجة أولى واختصاص 
النقض وصالحيات االستشارية فجميع ىذه االختصاصات أماـ ىيئة واحدة مف شأنو أف يؤثر في 
التقاضي عمى درجتيف خاصة مع تراكـ الممفات المودعة أماـ أمانة ضبط ىذه الييئة، ومف أجؿ 

عمؿ ىذه الييئات القضائية لـ يكتفي المشرع بالقوانيف المخصصة لكؿ ىيئة بؿ  تسير وتنظيـ
مف  901أحاليا أيضا لقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وىذا ما أدى تعارض بيف أحكاـ المادة 

حوؿ الجية المختصة  01- 98قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية مع المادة التاسعة مف قانوف 
منازعات الييئات العمومية الوطنية والمنظمات المينية التي نصت عمييا المادة  بالفصؿ في

لـ يذكر إال السمطات  901السابقة التي يؤوؿ اختصاصيا إلى مجمس الدولة إال أف نص المادة 
جديد ى أف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية اللبقية، غير أننا نر اإلدارية المركزية ولـ ينص عف ا

، بحيث يجب تعديميا بموجب قانوف عضوي وليس بقانوف ف اختصاصات مجمس الدولةمس م
 2عادي، باعتبار أف ىذا األخير أدنى درجة مف القانوف العضوي.

 المطمب الثالث : غموض الطعن بالنقض في المواد اإلدارية .

ة بموجب المتعمؽ بمجمس الدولة فإف المشرع منح صراح 98/01بعد صدور القانوف العضوي    
منو لمجمس الدولة اختصاص قضاء النقض حيث جاء فييا: يفصؿ مجمس الدولة في  11المادة 
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ا الطعوف بالنقض في ذائية اإلدارية الصادرة نيائيا وكالطعوف بالنقض في قرارات الجيات القض
 قرارات مجمس المحاسبة .

في المنازعات اإلدارية عميا الفاصؿ و الجية القضائية ال وقد كانت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا  
في مرحمة القضاء الموحد ال يعتبرىا المشرع الجزائري صراحة وضمف اختصاصاتيا كقاضي نقض 

، رغـ أف الفقو اعتبرىا كذلؾ لكونيا مجرد غرفة كباقي الغرؼ ي احكاـ قانوف اإلجراءات المدنيةف
لؾ فاختصاص الغرفة اإلدارية بداخميا ، وبذة العميا التي تعتبر محكمة النقضالمشكمة لممحكم

، خالفا لمغرفة اإلدارية التي ى التي ال تممؾ سوى اختصاص النقضيماثؿ اختصاص الغرؼ األخر 
تجمع بيف القضاء االبتدائي والنيائي وقضاء االستئناؼ والنقض دوف اف يصرح المشرع بذلؾ في 

مؽ باألحكاـ الخاصة بالغرفة اإلدارية ، مما الباب الرابع مف قانوف اإلجراءات المدنية الممغى المتع
، كتمؾ التي نص عمييا قانوف رمزي لـ نشيد لو سوى حاالت نادرةجعؿ اختصاصيا بالنقض 

المتعمؽ بمجمس المحاسبة والذي قرر إمكانية  95/02الضرائب غير المباشرة أو بموجب القانوف 
 1.د القرارات الصادرة عف ىذا المجمس الطعف بالنقض أماـ الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا ض

مجمس الدولة في الطعف بالنقض بنظيره  اختصاصيبدو أف المشرع الجزائري قد تأثر عند تحديد   
، غير أنو لـ ـ مجمس الدولةفي فرنسا عندما جعؿ الطعف بالنقض في قرارات مجمس المحاسبة أما

قرارات مجمس المحاسبة قابمة الف تكوف  نوع ىذه القرارات مما يفيد أف كؿ 11يحدد في المادة 
 محؿ طعف بالنقض أماـ مجمس الدولة .

فإف احكامو لـ تنص اختصاص المحاكـ  98/02وبالرجوع إلى قانوف المحاكـ اإلدارية رقـ   
، وىو ذات حتى تصدر أحكاما تتخذ ىذا الوصؼ اإلدارية في مسائؿ معينة كجية قضائية نيائية

صوص القانوف الجديد لإلجراءات المدنية واإلدارية ويعد الطعف بالنقض الموقؼ الذي تحمت بو ن
نظاما يحقؽ مصمحة اجتماعية معينة ويسري عمى كافة المتقاضيف، بيدؼ تحقيؽ المساواة كمبدأ 
مف مبادئ العدالة والقانوف الطبيعي ومف ثـ فإف محكمة النقض ال تعمؿ فقط لمصمحة أطراؼ 
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محة العامة، ألنيا ترمي إلى ضماف احتراـ القوانيف، ولذا فإف الخصومة بؿ تعمؿ أيضا لممص
األحكاـ التي تصدرىا محكمة النقض تكوف ممزمة لكافة المحاكـ، وال شؾ أف ىذا الطابع اإللزامي 

زاء جميع المتخاصميف ير  والسيادي يعد السبيؿ إلى توحيد تفس القانوف عمى امتداد إقميـ الدولة، وا 
ور طابع سياسي: فتنظيـ الدولة الحديثة يقتضي وحدة التشريع فييا، وقد لقضائيا، وليذا الد

، وال يكفي لتحقيؽ ىذه ىا وضماف المساواة بيف المواطنيفاعتبرت ىذه الوحدة إحدى مقومات وجود
، في المحاكـ المنتشرة عمى ترابيا الوحدة أف تطبؽ النصوص القانونية ذاتيا عمى كامؿ إقميـ الدولة

تفسير ىذه النصوص عمى ذات النحو ووفؽ ضوابط متقاربة، ويناط بمحكمة النقض  يجب أف يتـو 
 1دور ضبط ىذا التفسير وتحقيؽ وحدتو.

كما أف الطعف بالنقض تطبيقا ألحد المبادئ التي تقـو عميو الدعوى القضائية وىي حماية   
التي  2016ارس م 06رخ في مف التعديؿ الدستوري المؤ  171القانوف وىذا وفقا لنص المادة 

. يمثؿ عماؿ المجالس القضائية والمحاكـ" تمثؿ المحكمة العميا الييئة المقومة أل :تنص عمى
مجمس لعميا و . تضمف المحكمة األعماؿ الجيات القضائية اإلداريةمجمس الدولة الييئة المقومة 

تفصؿ القانوف .د ويسيراف عمى احتراـ الدولة توحيد االجتياد القضائي في جميع أنحاء البال
. ختصاص بيف ىيئات القضاء العادي وىيئات القضاء اإلداريمحكمة التنازع في حاالت تنازع اال

ت القانونية كما أف المشرع الجزائري لـ يعرؼ الطعف بالنقض بؿ ترؾ ميمة تعريؼ المصطمحا
حكاـ القانوف ضوابط ممارستو بموجب ألمفقياء والقانونييف، إنما اكتفى بتحديد أطرافو وحدوده و 

حكاـ قانوف ، باإلضافة ألالمتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو 01- 98العضوي 
محكمة النقض اإلداري وىي تقـو بوظيفتيا إلى تحقيؽ  ىاإلجراءات المدنية واإلدارية. وعميو تسع

انوف وتقرير غرضيا األساسي المتمثؿ في تقويـ ما يقع في األحكاـ مف سيو وشذوذ في تطبيؽ الق
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المبادئ القانونية الصحيحة باختالؼ المسائؿ القانونية وصوال لمبدأ المشروعية، ألف القواعد و 
 1استمرار مبدأ المشروعية يعد استمرار الرقابة القضائية عمى صحة تطبيؽ القانوف بمفيومو العاـ.

نقض في المادة وفي ظؿ القضاء غير المستقر لمجمس الدولة حوؿ مجاؿ تطبيؽ الطعف بال   
ف كاف االختصاص القضائي  اإلدارية نخمص بالقوؿ بأف اختصاص مجمس الدولة كقاضي نقض وا 

 التماثؿالجديد الذي يجعؿ مجمس الدولة يختمؼ عف الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا سابقا رغـ 
ضا وما ، إال أف ىذا االختصاص بقي غاما في االختصاصات القضائية األخرىشبو التاـ بينيم

 الاالمر  ذاضائية المتعمقة بالطعف بالنقض وىزاد غموضو ىو الغياب الكمي تقريبا لمقرارات الق
 2. 98/01مف القانوف  11لنا معرفة التوجو الصحيح لمجمس الدولة في تفسيره لممادة  حيسم
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 خــاتمـة

لقد قمنا مف خالؿ امتداد فصميف كامميف إلى التطرؽ وتبياف واقع استقاللية القضاء اإلداري في     
ف كاف قد تـ تنصيب الجزائر ففيما يتعمؽ باالستقاللية الييكمية مازالت ناقصة  لـ تكتمؿ بعد وا 

، كما أف غياب محاكـ إدارية لعميا في ىـر القضاء اإلداريمجمس الدولة عمميا باعتباره الييئة ا
استئنافية في المواد اإلدارية ومنح ىذه الميمة لمجمس الدولة لدليؿ آخر عمى عدـ اكتماؿ ميالد 

خرقا لمبدا التقاضي عمى درجتيف في المادة  ىـر القضاء اإلداري المستقؿ في بالدنا كما يشكؿ
 اإلدارية .

إف االستقالؿ الوظيفي لمقاضي اإلداري مثؿ القاضي العادي يجد مصدره في القاعدة الدستورية    
، ذلؾ أف األصؿ في عمؿ القاضي اإلداري بالدرجة دىا عدـ خضوع القاضي إال لمقانوفالتي مفا

، منازعات تكوف اإلدارة طرفا فيياة عمى ما يعرض أمامو مف األولى ىو تطبيؽ القاعدة القانوني
ومف ىنا فاالستقاللية وظيفة القاضي اإلداري مسألة  .عمى أعماؿ اإلدارة العامة فوظيفتو محضة

وحدة القضاء أو حتى  سواءتابثة في الجزائر، أكدتيا القوانيف األساسية لمقضاء في كال النظاميف 
 اء المزدوج .في ظؿ النظاـ الحالي لمقض

ف شكؿ     وقد توصمنا إلى أف الجمع بيف المياـ القضائية واالستشارية داخؿ مجمس الدولة وا 
مخاطر استقاللية القضاء  عنصر اثراء متبادؿ بيف البيئة القضائية واإلدارية فإنو ال يخموا مف

العوامؿ مختمفة ، حيث ستظؿ ىذه االستقاللية رىينة عدـ خضوع القاضي اإلداري لتأثير اإلداري
 ومتعددة .

إجراءات  استقالليةومع كؿ ىذا فقد وجدنا أف االستقاللية اإلجرائية محدودة وأف ظاىرة محدودية    
، بؿ ىي سمة  رافقت لقضائي الجزائري وال مف خصوصياتوالتقاضي اإلدارية ليست وليدة النظاـ ا

ء فييا عمى أنيا ، التي أجمع أغمب الفقياائية اإلدارية وفي مقدمتيا فرنساالكثير مف التجارب القض
، إف عدـ ضائية اإلدارية في موطنيا األصمي، ىذا إذا كاف حاؿ اإلجراءات القاستقاللية نسبية



  خاتًح 

 

64 
 

كمية عف  بانفصالياكماؿ إجراءات التقاضي في المادة اإلدارية يعني استقالليا الشامؿ تاس
 اإلجراءات المدنية في شكؿ تقنيف مستقؿ .

وفيما يتعمؽ  باالستقاللية اإلجرائية فإف استقاللية إجراءات التقاضي اإلدارية في النظاـ  وأخيرا   
، حيث أنيا قائمة وال جداؿ فييا رغـ كونيا  محدودةة ومؤكدة ثابتانوني الجزائري برأينا مسألة الق

قو بذاتيا سواء مف خالؿ النصوص القانونية وما تولد عنيا اجتياد قضائي أو مف خالؿ الف
 القانوني.

 االقتراحات التالية : عومف ىنا سنقوـ بوض   
ال يمكف تصور قضاة مستقميف في غياب اإلدارة السياسية خاصة وأنو مازالت السمطة  -

 التنفيذية ىي الممثؿ الوحيد الذي يؤدي دور المحرؾ في المجتمع .

االحتكار  والتعدد الذي  إعادة النظر في اختصاصات مجمس الدولة القضائية النياء -
 يحضى بو عمى حساب المحاكـ  االدارية .

تفعيؿ دور محافظ الدولة وعدـ تقيده في مجرد دور النيابة العامة مف خالؿ تمؾ الطمبات  -
 الرامية لتطبيؽ القانوف .

ضرورة مواصمة االصالح رغـ  مزاياه وعدـ االكتفاء بتمؾ االحكاـ الخاصة بالجيات  -
 رية ضمف تقنيف واحد لإلجراءات المدنية واالدارية .القضائية االدا

أف نكوف قد ساىمنا بقدر المستطاع في إثراء إحدى أىـ المسائؿ المتعمقة  نرجووفي االخير    
بالقضاء االداري في بالدنا وتساىـ في توضيح االفكار بالنسبة لمباحثيف والميتميف راجيف مف 

البسيط في سبيؿ العمـ . مؿلى عز وجؿ أف يتقبؿ منا ىذا العالمو 
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