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شكر هلل تعالى على ما وهبنا إياه من العزم لال يسعنا في هذا املقام إال نتقدم بالحمد وا

 واملقدرة على كتابة هذا العمل.

لألستاذ  قدير الفائق، وأعمق معاني الثناءنتقدم بالشكر الخاص واإلمتنان الخالص والت

له من جهد وصبر في ذ، وملا بهذه املذكرةلتفضله باإلشراف على  أبو القاسم عيس ىالدكتور 

ديدة، ستقويمه وتزويده بمصادره، وإغنائه بفيض معلوماته وإنارته بنصائحه وتوجيهاته ال

إتمام هذا البحث والذي كان خير  وإثرائه بآرائه العلمية القيمة التي أسهمت بشكل كبير في

 عون لنا في إنجاز هذا العمل. فجزاه هللا خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته.

بجامعة غرداية الذين قدموا لنا كل  قسم الحقوق كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا ألساتذة 

 املساعدات بنصائحهم وتوجيهاتهم فالشكر الجزيل لهم وجزاهم هللا كل خير.

 ا نشكر أيضا لجنة املناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل.كم

 على مساعدتهم فجزاهم هللا خيرا.الحقوق ونتقدم بالشكر ملوظفي املكتبة الجامعية كلية

 

 تقديرشكر و



 إهـــداء
 إىل روح والدي الغالي رمحه هلل

 .عمرها يف اهلل واطالا هاورع هللا هاإىل والدتي العزيزة حفظ

 .بامسه كل واحد إىل كل عائليت

 والزمالء إىل كل األصدقاء

 مجعيا مهل اهذ املتواضع عملي يهدأ
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 إهـــداء
إلجناز آداء هذا الواجب ووفقنا  واملعرفة وأعاننا علىاحلمد هلل الذي أنار لنا درب العلم 

 .العمل هذا

ما أنا من هلم الفضل الكبري     يف وصولي اىل  شيءأهدي مثرة هذا اجلهد أوال وقبل كل 

 .عمرهماعليه اآلن والداي الكرميني حفظهما اهلل وأطال يف 

 .وعائليتكما أهدي عملي هذا اىل أحبائي ونور قليب إخوتي 

 .ىل كل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة أو دعاء يف ظهر الغيبإ

 .ىل كل األصدقاء واألحبـــةإ

 .الطريق أمامي يضيء إىل كل من علمين حرفا أصبح سنا برقه

 .االداريىل كل أساتذتي وزمالئي دفعة القانون إ

 .علــــمنسأل اهلل أن جيعل هذا العمـــــل نرباســـــا لكـــــل طالب 

  سعـــــاد
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 ملخـــــص املذكـــــرة 

مر التنظيم القضائي االداري يف اجلزائر بعدة حمطات أساسية ومهمة حيث شهدت هذه األخرية عدة 
أجل إصالحات إذ كان النظام آنذاك يتأرجح بني األخذ بنظام وحدة القضاء واالزدواجية يف القضاء وذلك من 

والذي هجر نظام وحدة  1996حتقيق املساواة مع القضاء العادي والذي ساد مدة طويلة ، اىل أن جاء دستور 
منه ، حيث منح هذا النظام نوع من  152القضاء وأفضى إبنتهاج وتكريس نظام االزدواجية وذلك مبوجب املادة 

الذي مبوجبه مت استحداث هيئات قضائية حلل االستقاللية للقضاء االداري كتنظيم جديد ضمن اهلرم القضائي و 
املنازعات االدارية تتمثل يف احملاكم االدارية كجهة أوىل يف املنازعات االدارية وجملس الدولة كهيئة تقوميية ألعمال 

 اجلهات القضائية االدارية . 

 جملس الدولة، احملاكم اإلدارية، االختصاص االستشاري. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The administrative judicial system in Algeria has passed through several 

basic stations, where many reforms were known. This system at that time been 

between adopting the system of the judiciary unit and duality in order to achieve 

justice with a normal justice which prevailed for a long time until the 

constitution 1996 came and which abandoned the system of the judiciary unit 

led to the devotee of a system of duality under article 152 thereof. This system 

gave a kind of independence to the administrative judiciary as a new 

organization within the judicial pyramid under which it  a judicial crews have 

been created to resolve administrative disputes : administrative courts as a first 

part in administrative disputes and the Council of State as an assessment crew 

for the work of administrative judicial entities. 

 Keys Words : The State court, The adminstrative tribunals, The advisory 

jurisdiction
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إّن بعض ممارسات اإلدارة العاّمة يف الّدولة خالل القيام ابملهام املخولة هلا، ينجّر عنها ضياع للحقوق يف 
بعض األحيان، وهذا ما يدفع إىل إفراز خصومة بني طرفني أحدمها اإلدارة العامة، وعليه نكون أمام ميالد ما 

تصة للفصل فيه حىت ال يهدر ذلك احلق الّضائع، على يسّمى ابلّنزاع اإلداري؛ هذا األخري البد من وجود جهة خم
اعتبار أن دولة القانون البّد أن يرسى فيها مبدأ املشروعية؛ الذي يقتضي خضوع اجلميع لسيادة القانون سواء 
تعّلق األمر ابحلّكام أو احملكومني، وهو ما يعكس مستوى التقّدم من التحّضر والّدميقراطية، إذ تتجّسد الرغبة 

امة يف محاية األفراد من تعّسف واستبداد اإلدارة العاّمة فيما لو تركت تتصرف وتعمل دون إخضاعها لقواعد الع
 .قانونية مسبقة

وعند خروج اإلدارة العامة على مبدأ املشروعية الذي يقتضي خضوع اإلدارة العامة وتصرفاهتا ألحكام      
امة والقضاء اإلداري بصفة خاصة، إلعادة املراكز القانونية إىل القانون، فيدخل هنا دور اجلهات القضائية بصفة ع

 .جاّدة القانون؛ حيث يتّم الفصل يف قرار تلك اجلهة اإلدارية املطعون فيها مبا تقتضيه قوانني ولوائح الّدولة احلديثة

تصاص حبيث يف اجلزائر متارس هذا الدور كلٌّ من احملاكم اإلدارية على مستوى الوطن، وحسب توزيع االخ
تعترب صاحبة الوالية العامة يف املنازعات اإلدارية، وأيضا جملس الدولة على مستوى العاصمة وهو املقّوم ألعمال 

 .اجلهات اإلدارية

والّدارس للمادة القانونية على يقني من أّن القضاء اإلداري ليس وليد القوانني الوضعية احلديثة، بل إّن      
منذ اخلالفة اإلسالمية، وكانت هناك جهة خاصة مستقّلة تنظر يف املنازعات اليت تتعلق  أحكامه ضاربة أطناهبا

ابإلدارة، تسمى بديوان املظامل؛ وقد كانت مهام هذه اجلهة رد املظامل ألصحاهبا اليت يرتكبها رجال الدولة أو 
داري مل تكن هبذا املصطلح الدقيق، العمال التابعني هلم أو أقارهبم، كما ميكن اإلشارة إىل أن تسمية القضاء اإل

 .وإمنا كانت أتخذ عدة تسميات منها الرسائل والصكوك

ويرى الكثري من فقهاء القانون اإلداري املعاصر أن ظهور القضاء اإلداري كان يف فرنسا إبنشاء جملس      
يحه أن فرنسا درست وأخذت ، مستندين على أّّنا الرائدة يف القانون اإلداري، وما ينبغي توض1872الدولة سنة 

أسس القضاء اإلداري من جتارب الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف احلضارة اإلسالمية دون الّتصريح بذلك، 
 .هلذا األمر تعّد مرجعا للّدول األخرى يف املادة اإلدارية
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وج، متكون من قضاء عادي وابعتبار اجلزائر بلدا إسالميا، فإّنا انتهجت نظاما قضائيا ذا طابع مزد     
وقضاء ديوان املظامل، وقد طّبقت اجلزائر هذا النظام قبل االحتالل الفرنسي، فقد حذا حكامها من والة وأمراء 

 .حذو الّنيب صلى هللا عليه وسلم، ويسلمون أبن وظيفة نظر املظامل هي من صلب وظيفة اإلمارة بعد قيادة اجليش

طّبقت سلطاهتا القضاء الفرنسي كما كان يطبق يف فرنسا،  1830ر سنة وبعد احتالل فرنسا للجزائ     
وشهدت هذه الفرتة متييزا كبريا مارسته اإلدارة االستعمارية ضد األهايل اجلزائرية، وحرماّنم من حقوقهم وحرايهتم 

 .األساسية

اليت قلبت الوضع الذي   وعند االستقالل اعتمدت اجلزائر نظام القضاء األحادي، كنتيجة لثورة التحرير     
كان سائدا مّدة االحتالل، مع اإلبقاء على الغرف اإلدارية على مستوى اجملالس القضائية واحملكمة العليا؛ إذ 

 .ختتص ابلنظر يف القضااي اإلدارية، وتطبق قانون اإلجراءات املدنية يف الشكل، والقانون اإلداري يف املوضوع

س االزدواجية القضائية ورجعت اجلزائر إىل نظام القضاء اإلداري، حيث ، مّت تكري1996وبعد دستور      
استحدثت هياكل القضاء االداري املتمثّلة يف جملس الدولة واحملاكم اإلدارية، ومت الّشروع يف تنصيب أجهزة 

عى للبحث عن وهياكل القضاء اإلداري، وعليه مّت الفصل بني أجهزة القضاء العادي والقضاء اإلداري، واجلزائر تس
أفضل السبل وأحسن األساليب لضبط قواعد االختصاص هليئاهتا القضائية خاصة اإلدارية ملا هلا من ارتباط وثيق 

    .حبقوق وحرايت األفراد األساسية

وبناء على ما سبق تربز أمهية املوضوع املتعلقة ابلتنظيم القضائي اإلداري من خالل ضرورة الوقوف على   
ملشرع اجلزائري يف أتسيسه جلهات القضاء اإلداري وذلك بتوضيح معامل هياكلها وكذا طريقة قيامها مدى اجتهاد ا

مبهامها وأيضا كل ما يتعلق بتكوينها البشري، حيث تعترب هذه اجلهات احملور األساسي الذي يفصل يف املنازعات 
 مثيل هلا يف القانون اخلاص ما يعطي خصوصية اليت تكون اإلدارة طرفا فيها ابعتبارها جهة قوية تتمتع ابمتيازات ال

مميزة للنزاعات اإلدارية تتمثل يف التوازن الذي تقوم به هذه اجلهات بني اإلدارة واألفراد عند الفصل يف النزاعات 
  .عن طريق الدور االجيايب الذي يقوم به القضاة اإلداريني

 الدافع الشخصي الذي يقوم على االهتمام املتواصل وتعود األسباب اليت دفعتنا اىل دراسة هذا املوضوع إىل
 .ابلقضاء االداري واملكانة اليت حيتلها

 .جهزة القضاء االداري ومدى اختصاصهابراز دور اهلياكل واألإأما املربرات املوضوعية هو 
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حمكمة واهلدف من هذه الدراسة يكمن يف حماولة التأكد من مدى جناعة وفعالية أجهزة القضاء اإلداري )
إدارية وجملس الدولة(، يف احلفاظ على مبدأ املشروعية، وهذا من خالل اإلحاطة واإلملام مبميزات وخصائص 
القضاء اإلداري واليت نلتمسها من تنظيمه وهيكلته وإطار عمله وآلياته ووسائله، حىت ميكن الوقوف على 

اليت تنظم هذه األجهزة، وأيضا تقصي النقائص  اإلجيابيات اليت جسدها املشرع خاصة من حيث اآلليات القانونية
اليت تشوبه حىت ميكن تداركها، كل هذا يدفع إىل اإلسهام يف حتقيق دولة القانون، كما هتدف الدراسة إىل معرفة 

 .جمال ونطاق اختصاص كل من احملاكم اإلدارية وجملس الدولة

ه أتثري إجيايب يف حدود اختصاصاته اليت منحها عليه فإن أتثري القضاء اإلداري يف تكريس دولة القانون لو  
إايه القانون، فال ميكن التوصل إىل معرفة هذا التأثري إال ابإلحاطة مبؤشرات هذا التأثري بدأ بتنظيم القضاء اإلداري 
على مستوى هياكله وعلى مستوى موظفيه وكل ما يتعلق مبهامهم، وكذلك إسهامات الدور الوظيفي عن طريق 

 واآلليات اليت منحها القانون للقاضي اإلداري،الوسائل 

 : ميكن ذكر أهم الدراسات السابقة املتعلقة واملتقاربة ابملوضوع واليت متكننا من االطالع عليها وهيو  

وزو،  دراسة "اختصاص القضاء اإلداري" للطالبة بوجادي عمر أطروحة دكتورة دولة كلية احلقوق جامعة تيزي
الدراسة أن العدالة القضائية مضمونة على مستوى القضاء العادي أكثر مما هي على ، وقد توصلت 2011سنة

 .املستوى القضاء اإلداري

دراسة "النظام القانوين للمحاكم اإلدارية" للطالب ملوك صاحل، رسالة ماجيستري يف القانون العام، كلية 
ضمان عدم تناقض النصوص القانونية ، وقد توصلت الدراسة إىل ضرورة 2011، سنة1احلقوق جامعة اجلزائر

املنظمة هليكل قضائي واحد حىت تضمن السري احلسن للمحاكم اإلدارية، ضرورة التعجيل وتنصيب احملاكم اإلدارية 
 .ابعتبارها أصبحت هيكل مهم يف التنظيم القضائي بعد تبين نظام القضاء املزدوج

البحث نظرا  لرتابط   وجزئياتعناصر  ميتقسصعوبة  ثأما عن الصعوابت اليت واجهتنا يف هذا البح
 .نهايب مايوالتقارب ف

 :رح اإلشكال اآليتنطوعليه ومما سبق ذكره، حىت ميكن التفصيل أكثر يف موضوع الدراسة  

 كيف نظم املشرع اجلزائري القضاء اإلداري ؟ ✓
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 ويتفرع عن ذلك اإلشكاليات الفرعية التالية:

 القضاء االداري يف اجلزائر؟ماهي املراحل اليت مر هبا تنظيم  ✓
 جهات القضاء اإلداري يف ظل االزدواجية القضائية؟ما هي  ✓

على املنهج الوصفي والتحليلي، من بيان وسرد األوصاف اليت متيز   اعتمادانلإلجابة على هذه اإلشكالية 
للنصوص القانونية  اهلياكل والتشكيالت القضائية اإلدارية، ومن جهة أخرى االعتماد على األسلوب التحليلي

 .القضاء االداري رهباواملنهج التارخيي وذلك بصدد تتبع املراحل اليت م واألحكام.

ىل فصلني إىل تقسيم هذا البحث إجل اإلحاطة جبزئيات هذه الدراسة وإبشكالية البحث ارأتينا أ من
نا فيه  تطور القضاء االداري إلداري يف اجلزائر حيث تناولاول لدراسة تطور القضاء رئيسني خصصنا الفصل األ

كمبحث اثين، ويف الفصل الثاين   لخالل الفرتة االستعمارية كمبحث أول و تطور القضاء االداري بعد االستقال
سيتم تناول جهات القضاء اإلداري يف اجلزائر من خالل التطرق إىل احملاكم االدارية كمبحث وجملس الدولة  

.توصل إليه يف هذا املوضوع احليويم املالحظات وما مت الكمبحث وذلك يف مبحثني، وخامتة أله



 

 

 الفصل األول: 

يف اجلزائر تطور القضاء اإلداري  



 تطور القضاء اإلداري                                                               الفصل األول: 
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حىت اتريخ االحتالل وطبقته العهد اإلسالمي يف  اعروفم الذي كاننظام قضاء املظامل عرفت اجلزائر       
عرفت هذه املرحلة نفس التطور الذي عرفه القضاء اإلداري الفرنسي حيث اهلياكل القضائية  إذالفرنسي للجزائر، 

، وكان تطبيق التشريعات الفرنسية يف اجلزائر يهدف إىل إلغاء القوانني السارية املفعول قبل االحتالل وذلك الدنيا
يئات الفرنسية خلدمة أغراض السياسة هلابلقضاء على املؤسسات اإلدارية والقضائية اجلزائرية واستبداهلا اب

 االستعمارية.

ابلنظام القضائي اإلداري الفرنسي إال ما يتناىف مع لعمل وامت االحتفاظ 1962عند استقالل اجلزائر 
، املتعلق بتمديد العمل 31/12/1962واملؤرخ يف  153-67رقم  االمر الوطنية وذلك تطبيقا لنص لسيادةا

 دولةشهد القضاء اإلداري عدة اصالحات يف لقد ، و  إال ما تعارض مع السيادة الوطنيةابلقوانني الفرنسية 
، 1996زائرية املستقلة، ولقد مت إقرار االزدواجية القضائية يف اجلزائر مبوجب التعديل الدستوري لسنة اجلمهورية اجل

، 1962وعليه مت تبين القضاء العادي والقضاء اإلداري، هذا األخري شهد عدة تطورات بعد االستقالل سنة 
، وهران( اليت أنشأهتا دولة االحتالل فرنسا حيث كان هنام ما يسمى ابحملاكم اإلدارية الثالثة )اجلزائر، قسنطينة

اليت أنشأهتا اجلزائر بعد االستقالل ودام هذا إىل غاية  1خالل حقبتها االستعمارية إضافة إىل حمكمة األغواط 
اين شهدت اجلزائر تغيريا يف أجهزة القضاء بشكل عام ما أدى إىل  62/157مبوجب تطبيق القانون  1965

إلدارية، وتبىن وحدة القضاء حيث حتولت احملاكم اإلدارية الثالث السالفة الذكر إىل غرف إلغاء تلك احملاكم ا
إدارية على مستوى اجملالس القضائية )اجلزائر، قسنطينة، وهران( واألحكام اليت كانت تصدرها هذه الغرف والقابلة 

حيث مت اقرار االزدواجية  1996 للطعن، كان يتم ذلك على مستوى اجمللس األعلى وامتد هذا النظام إىل غاية
مبوجب  1998القضاء اإلداري )احملاكم اإلدارية جملس الدولة( وذلك سنة  ي( وبدأ تفعيل)قضاء عادي وإدار 

 اليني.توهو ما سيتم تفصيل دراسته يف املبحثني ال قوانني منظمة هلذه اهليئات.

 .املبحث األول: القضاء اإلداري خالل الفرتة االستعمارية

د تطور وتغري تشكيل واختصاص التنظيمات املختصة ابلنزاعات اإلدارية خالل الفرتة االستعمارية لق
فرنسا وانقيادها خلدمة  ذه التنظيماته اع يف فرنسا واجلزائر مع احنيازت األوضا(، حسب تطور 1830-1962)

 :املطلبني التاليني وهذا ما سنتناوله يف 2على حساب العدل وحقوق وحرايت اجلزائريني. يةاالستعمار 

                                                           
 .40، ص2004حممد الصغري بعلي، القضاء اإلداري )جملس الدولة(، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة  - 1
 .35حممد الصغري بعلي، املرجع السابق ، ص  - 2



 تطور القضاء اإلداري                                                               الفصل األول: 
 

7 

  1848-1830لطة القضائية املطلب األول: مرحلة اخللط بني السلطة اإلدارية والس

 حمطات رمسية سنبينها يف الفروع التالية: 3وقد ظهرت 

 :conseil d’administrationالفرع األول: فرتة جملس اإلدارة 

 صالحيات متنوعة.له  تتلفة، كما خولمشكال من ممثلني عن جهات خم 1832سنة  جملس االدارة أنشئ   

 أوال: التشكيل:

اجلهات اإلدارية )املدنية والعسكرية( خمتلف يتكون جملس اإلدارة من كبار املوظفني واملسؤولني عن 
 .حتت رائسة احلاكم العام 1834 سنة الصادرة خاصة يتألف طبقا للنصوص واجلهات القضائية، إذ أنه

Le gouverneur général زائر بعد احتالهلا من ابجل: 

 رئيس جملس إدارة الناظر اإلداري -1
 ب العامئالنا -2
 مدير املالية والضرائب  -3
 1ضباط عسكريني.  30 -4

كان هلذا اجمللس السيادة املطلقة يف كل ما يصدره من أحكام حيث كانت أحكامه غري قابلة لطعن فيها 
من أجل تقوية وتعزيز مركز  مرغوب فيها من قبل السلطات وكانت هذه الوضعية يلس الدولة الفرنسجمأمام 
 رة الفرنسية يف مواجهة األفراد الفرنسية.اإلدا

ما كان مرغواب فيها بقصد تدعيم جملس اإلدارة ابعتباره أعلى هيئة قضائية يف اجلزائر له االختصاص ك
يتميز بطابعه املتنوع واملختلط حيث كان  هأنا ، كمةالعام يف النظر يف كافة املنازعات أاي كان نوعها مدنية أو إداري

 2يتمتع تبعا لطبيعة تكوينه بصالحيات إدارية وأخرى قضائية.

 

                                                           
 .22-21، ص 2005حممد الصغري بعلي، احملاكم اإلدارية )الغرف اإلدارية(، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،   - 1
، 2014حلقوق، جامعة جباية، مرزوق حليلي، بديس حراثي ، تطور املنازعات  اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة ماسرت يف ا -  2

 .15ص
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 اثنيا: اإلختصاص

ضد  هةحيث النظر يف الطعون املوجمن فبالنسبة لالختصاص القضائي كان جملس اإلدارة جهة استئناف 
ظهر يف املالية العامة والشؤون األمنية والعسكرية ابعتبارها فت، لالختصاص اإلداري  ابلنسبة كام احملاكم العاديةأح

هيئة تنسيقية لإلدارة العامة الفرنسية يف أرض اجلزائر، كما يعترب جملس اإلدارة قاضي أول وآخر درجة يفصل 
املوجه ضد ابتدائيا وّنائيا يف املنازعات اإلدارية هذا ألن جملس الدولة الفرنسي كان دائما يرفض النظر يف الطعون 

وبقي النظام على هذه  1 (cappé)، وذلك ما يظهر جليا يف قضية كايب 1834قرارات جملس اإلدارة إىل غاية 
الوضعية واحتفظ جملس اإلدارة بصفته كأعلى هيئة منظمة للحياة القضائية أين حتول جملس اإلدارة إىل جهة 

لتنازع بني السلطات ال والنظر يف حاالت صاحب االختصاص بعملية الفصزعات اإلدارية و ااختصاص ابملن
 التنظيم هبيئة أخرى وهي جملس املنازعات. هذاوقد عدل  2اإلدارية واحملاكم اإلدارية حتت  رائسة احلاكم العام.

 :le conseil de contentieuxالفرع الثاين: جملس املنازعات 

املتضمن أساسا إعادة  15/04/1845أسس " جملس املنازعات" بواسطة األمر امللكي املؤرخ يف 
 اجلزائرية. provincesتنظيم اإلدارة اجلزائرية املركزية واملقاطعات 

وميكن اعتبار هذا اجمللس هيئة قضائية شبه مستقلة عن اإلدارة من حيث تشكيل صالحياته وخاصة من 
 3حيث بعض القرارات الصادرة عنه.

املوجودة آنذاك  conseils de préfectureو احملافظات فتم انشاؤه نظريا جملالس العماالت أو الوالايت أ
 بني جملسني مها: 15/4/1945 الصادر يف ، حيث ميز األمر4بفرنسا )امليرتوبول(

اجمللس األعلى لإلدارة: الذي يتكون من رؤساء املصاحل األساسية، وتتمثل مهمتهم يف مساعدة احلاكم  .أ
 زائر.العام يف نظر القضااي اليت تتعلق حبكومة اجل

 

                                                           
 .35،ص2009حممد الصغري بعلي، النظام القضائي اإلداري اجلزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة اجلزائر،  -  1
 .16مرزوق حليلي، بديس حراثي ، املرجع السابق، ص  2
 .69، ص2007، ديوان املطبوعات اجلامعية، 3ري، طرشيد خلويف ، قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القاضي اإلدا  3
 .37بعلي ، القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص حممد الصغري  4
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مهمته الفصل يف املنازعات اليت كانت يف جملس املنازعات: الذي يتشكل من رئيس وأربعة مستشارين، و  .ب
  1فرنسا من اختصاص جمالس احملافظات.

حيث أن اختصاصات هذا اجمللس هي نفس اختصاصات جملس اإلدارة السابق وكذلك اختصاصات جملس 
 رتص يف النظر يف املسائل واملنازعات كجهة قضائية إدارية تصدالعماالت يف فرنسا حتت تسمية خمتلفة حيث خت

أحكاما كدرجة أوىل قابلة لالستئناف أمام هذا اجمللس واملتعلقة ابملواضيع التالية: الضرائب، األشغال العمومية، بيع 
 2ة.األمالك الدولة، املنازعات املتعلقة مبخالفات الطرق، املنازعات املتعلقة ابالنتخاابت احمللي

ومن مت فقد كان اجمللس يلعب دور املستشار لإلدارة إىل جانب اختصاصه القضائي املتمثل يف النظر يف بعض 
 3املنازعات مع امكانية الطعن يف قراراته أمام جملس الدولة يف ابريس.

 الفرع الثالث: جملس املديرايت

وهران مبوجب األمر امللكي الصادر أنشئت ثالث جمالس مديرايت يف كل من اجلزائر العاصمة، قسنطينة، 
الذي نقل اختصاصات جملس املنازعات اليت تعد وفقا لنص املادة الرابعة من األمر املذكور  1847ديسمرب  1يف 

اجلهة املختصة ابلنظر والفصل يف كل املنازعات اإلدارية املماثلة لتلك اليت تنظرها جمالس األقاليم يف فرنسا 
 ات اإلدارية.ابإلضافة إىل االختصاص

 les directeurs des affaires كان يرأس كل جملس من هذه اجملالس مدير الشؤون املدنية
civiles   فكانت تتشكل من ثالثة أعضاء ابلنسبة ملديرية وهران وقسنطينة وأربعة أعضاء ابلنسبة ملديرية اجلزائر

 روع عن اإلدارة وتدعيم سياسة االحتالل.دفاع الالمشالالعاصمة، ولعبت جمالس املديرايت دورا أساسيا يف 

وتعترب جمالس املديرايت آخر اهليئات اإلدارية القضائية اليت كان يعهد هلا ابلنظر يف املنازعات اليت تتور 
بني اإلدارة واألفراد واليت كثريا ما حتكمت فيها اإلدارة احلاكمة وأخضعتها لسلطاهتا من أجل حتقيق أغراضها 

 االستعمارية.

                                                           
 .176، ص2003حممد أمقران بوبشري ، النظام القضائي اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   1
 .16مرزوق حليلي، بديس حراثي، املرجع السابق، ص  2
 .37لصغري بعلي، القضاء اإلداري )جملس الدولة(، املرجع السابق، صحممد ا  3
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الثة مبجالس دخال النموذج إىل اجلزائر فاستبدلت جمالس املديرايت الثإ، بفرنسا مت 1848 اثر ثورةلى وع
عرفت اجلزائر خالل املرحلة األوىل لالستعمار الفرنسي وطبقت نظام اإلدارة القضائية ، 1849األقاليم عام 

انني التنظيم القضائي الصادر يف عهد وكانت فرنسا قد طبقت هذا النظام يف اقليمها ملدة قصرية بعد صدور قو 
الثورة الفرنسية واليت منعت احملاكم العادية من التدخل يف أعمال اهليئات اإلدارية، حيث ترتب على منع احملاكم 

 العادية من النظر يف أعمال اإلدارة أن أصبحت منازعات اإلدارة بدون قاضي ينظرها فعهد هبا إىل اإلدارة نفسها.

يدة اإلدارة فيها بثالثة عقود إال أن حا تبني للفرنسيني مساوئ اإلدارة القاضية وعدم ولكن سرعان م
تطبيق نظام اإلدارة القاضية يف اجلزائر رغم استنكارها يف فرنسا ورغم التأكد من إىل السلطات االحتالل عمدت 

فخالل الفرتة املمتدة ما بني  ،لسياسة االستعماريةلأّنا ال تؤدي إىل محاية حقوق اإلنسان وحرايته وذلك خدمة 
عرفت اجلزائر نظام اإلدارة القاضية حيث كانت اإلدارة العمومية هي القاضي واخلصم يف نفس  1831-1848

الوقت وكانت اجملالس اإلدارية اليت أنشئت ابجلزائر ختتص وحدها ابلنظر يف املنازعات اإلدارية على أن تستأنف 
انشاء هذه اجملالس هو التحكم يف الوضع داخل اجلزائر واصدار األحكام  أحكامها جملس الدولة والغرض من

 لصاحل السلطات االستعمارية مبا يعزز ويدعم نفوذها على حساب حقوق اإلنسان اجلزائري وحرايته.

وأمهها التقرير الذي أعده  أنفسهموهو األمر الذي مت أتكيده من خالل التقارير اليت أعدها الفرنسيون 
Alexis de Tocqueville  للربملان بعنوان تقرير عن اجلزائر حيث جاء فيه: " إن اجلزائر هي  1847عام

الدولة اليت ال يوجد هبا أي ضمانة من الضماانت الكربى أو حرية من احلرايت اليت يتمتع هبا األوروبيون.... 
رية وخيالف أو يستبعد تطبيقه كلما تعلق ويطبق القانون يف اجلزائر كلما كان األمر يتعلق ابلسلطات واهليئات اإلدا

 1األمر ابلضماانت املعرتف هبا للمواطنني مبوجب القوانني الفرنسية".

 .1962إىل سنة  1849املطلب الثاين: مرحلة أتسيس قضاء إداري مستقل عن اإلدارة من سنة 

 les conseils deيف هذه الفرتة ظهرت هيئات قضائية جديدة متمثلة يف اجملالس الوالئية 

préfecture  وكذا احملاكم اإلدارية  (فرع أول) 1952إىل سنة  1849اليت بدأت نشاطها من سنةle 
tribunaux administratifs   2. (فرع اثين) 1962ت إىل مودا 1953اليت أتسست يف سنة 

                                                           
احلقوق،  جازية صاش، نظام جملس الدولة يف القضاء اإلداري، أطروحة دكتوراه دولة احلقوق، فرع القانون العام، جامعة اجلزائر، يوسف بن خذة كلية  1

 .64-63، ص2007/2008اجلزائر، 
 .73ص رشيد خلويف، املرجع السابق،  2
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 1952إىل  1849جمالس العماالت أو احملافظات من سنة فرتة الفرع األول: 

إنشاء ثالث جمالس عماالت يف كل من عمالة اجلزائر، وهران وقسنطينة مع مراعاة  1849مت يف سنة 
تشكل من نفس أعضاء جملس ت ية،األوضاع السائدة ابجلزائر، ومقتضيات وسياسات السلطة الفرنسية االستعمار 

بع الغالب هو هيمنة إدارة فرغم التغريات اليت طرأت على تركيبته البشرية يف فرتة وجوده إال أن الطا ،املديرية السابق
 1"احملافظة" عليه.

 أما ابلنسبة لالختصاصات فيتمتع جملس العمالة أو احملافظات بصالحيات متنوعة إذ يعترب:

 هيئة استشارية:-1

أن يستشريه ويطالب رأيه يف العديد من املواضيع حسب  "le préfet"حيث جيب على احملافظ الوايل 
رأاي سنواي  440مثال يعطي حوايل  –إذا كان جملس عمالة قسنطينة  1895ر أكتوب 28املرسوم الصادر يف 

 .1962إىل  1870خالل الفرتة من 

 هيئة إدارية:-2

نظرا لكفاءهتم واختصاصاهتم فإن احملافظ " الوايل" كان يكلف أعضاء اجملالس مبهام، ويفوض هلم صالحيات 
 لعمالة واتساعها.الرقعة اجلغرافية ل نظرا لشساعة 

 هيئة قضائية:-3

متتعت جمالس العماالت ببعض الصالحيات القضائية حيث كانت مثال تنظر يف الطعون املتعلقة يف املنازعات 
االنتخابية احمللية، ومنازعات الطرق، ومنازعات الضرائب املباشرة، ومنازعات األشغال العامة، حيث أّنا من هذه 

إذا أن الوالية العامة للمنازعات اإلدارية يف  juge d’attributionالناحية كانت متثل "قاضي اختصاص" 
 2هذه الفرتة كانت جمللس الدولة بباريس.

  les tribunaux administratifsالفرع الثاين: احملاكم اإلدارية 

                                                           
حلقوق ديل عبد اللطيف، اختصاص من القاضي اإلداري اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاسرت، ختصص إدارة اجلماعات احمللية، جامعة سعيدة، كلية ا  1

 .14، ص2016-2015والعلوم السياسية، 
 24حممد الصغري بعلي، النظام القضائي اإلداري اجلزائري، املرجع السابق، ص  2
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دارية وقد طبق هذا اإلاحملافظة إىل احملاكم  جمالسمبوجبه ، حتقق اصالح هام يف فرنسا، حتولت 1953يف عام   
،  حيث أدى إىل تعميق (16، املادة1953سبتمرب  30املؤرخ   934-53صالح يف اجلزائر )املرسوم رقم اال

 عملية اندماج ابلنسبة للهيئات القضائية الفرنسية.

ية حتقيق االنسجام مع مثيالهتا الفرنسية وهكذا غجرى اصالح تركيب احملاكم الوضع القانوين ألعضائها ب
 935-53رئيس و مستشارين، ميارس أحدهم مهام مفوض احلكومة )املرسوم رقم  اصبحت احملاكم تتألف من

 .(4ملادة ا 1953سبتمرب  30املؤرخ يف 

كما أصبح الرئيس واملستشارين ينتمون إىل مالك احملاكم اإلدارية املنظم على شكل هيئات متخصصة يتم 
  1أعضائها عن طريق املدرسة الوطنية لإلدارة.اختبار 

 ال اختصاص احملاكم اإلدارية فهناك اختصاصني اختصاص نوعي واختصاص اقليمي.أما عن جم

 اختصاص نوعي:-1

بعد ما كانت اجملالس الوالئية هيئات قضائية ذات الصالحيات احملدودة فإن احملاكم اإلدارية وحسب ما جاء 
 uneلعامة . أصبحت هيئات قضائية ذات الوالئية ا974-53من مرسوم 02من املادة 1يف الفقرة 

juridiction droit commun  النزاعات اإلدارية ما عدا تلك املخولة جمللس الدولة أي خمتصة يف مجيع
من املرسوم أعاله الذي جعل من هذا األخري هيئة قضائية ذات  2من املادة  2واملنصوص عليها يف فقرة 

  يف اجملاالت التالية:االختصاص احملدد، حبيث ال ينظر هذا اجمللس كدرجة قضائية أوىل إال

 دعاوي جتاوز السلطة املدفوعة ضد املراسيم التنظيمية والفردية -
 ني بواسطة مرسوم.ينالنزاعات املتعلقة ابحلالة الشخصية للموظفني املع -
محاكم لالدعاوى املرفوعة ضد القرارات اإلدارية اليت يفوق جمال تطبيقها جمال االختصاص اإلقليمي ل -

 اإلدارية.
 لمحاكم اإلدارية وجمالس املنازعات اإلدارية.لات اإلدارية القائمة خارج األقاليم اخلاضعة النزاع -

 

                                                           
 .16، ص2008، ديوان املطبوعات اجلزائرية، 7يو، املنازعات اإلدارية، ترمجة أمحد فائز وبيوض خالد، طأمحد حم  1



 تطور القضاء اإلداري                                                               الفصل األول: 
 

13 

والدعاوى املتعلقة مبداوالت هذا  Assemblée nationaleالنزعات االنتخابية اخلاصة ابجمللس الوطين  -
 1األخري.

 اختصاص إقليمي:-2

قاليم )العماالت( بفرنسا إىل عدة أقاليم امتد االختصاص اإلقليمي جملالس األ 1929ابتداء من سنة 
على أن اختصاص احملاكم اإلدارية يتجاوز احلدود اإلقليمية املوجودة  1953سبتمرب  30أخرى وقد أكد مرسوم 

 به هذه احملاكم.

وابلنسبة للجزائر فإن جمالس األقاليم الثالث اليت حتولت إىل حماكم إدارية بقى اختصاصها يف مرحلة أوىل 
 1956جوان  28ابلتقسيم اإلدارية القدمي، وبقى الوضع على هذا احلال حىت صدور املرسوم املؤرخ يف  مرتبط

والذي قسمت مبقتضاه األقاليم الثالثة إىل عدة أقاليم مع االحتفاظ ابحملاكم اإلدارية الثالث واليت أصبح ميتد 
دارية الفرنسية وأصبح االختصاص اإلقليمي م اإلاختصاصها اإلقليمي إىل األقاليم اجملاورة شأّنا شأن احملاك

 للمحاكم اإلدارية يف اجلزائر موزعا على :

 احملاكم اإلدارية للجزائر العاصمة وتضم والايت األصنام، املدية، تيزي وزو وجزء من الواحات )غرداية( -
 )تقرت(. احملكمة اإلدارية لقسنطينة وتضم والية قسنطينة، ابتنة، سطيف، جباية وجزء من الواحات -
 2.والساورةاحملكمة اإلدارية لوهران وتضم والايت وهران، مستغامن، تيارت، تلمسان، سعيدة  -

 بعد االستقالل املبحث الثاين: تطور القضاء االداري 

إىل  1962سنة  اجلزائرية لقد عرف التنظيم القضائي اإلداري اجلزائري عدة تطورات منذ استقالل الدولة     
(، الذي أحدث نظاما قضائيا مزدوجا مبوجب املادة  19963التعديل الدستوري ) دستور  يةاإىل غ حني دور

                                                           
 .88رشيد خلويف، املرجع السابق، ص  1
 .67جازية صاش، املرجع السابق، ص  2
 08، الصادرة بتاريخ 76عدد ، ج.ر.ج.ج، 1996ديسمرب  07املؤرخ يف  438 – 96، الصادر مبوجب املرسوم الرائسي رقم 1996دستور  -3

   1996ديسمرب 
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منه، ويعد هذا منعرجا حامسا يف مسار النظام القضائي اجلزائري، الذي كرس االزدواجية القضائية، حيث  1521
 . ق مطلبني. وسنتطرق يف هذا املبحث  اىل دراسته وفصيب أجهزة وهياكل القضاء اإلداريبث يف تن

 1998بعد  ىل ماإ 1962تطور التنظيم أثناء الفرتة املمتدة من املطلب األول: 

إىل  1962ويف هذا الصدد فقد شهد هذا التطور القضائي ثالث مراحل ميكن حتديدها ابلسنوات من سنة    
نظام الغرف اإلدارية  1998إىل غاية  1965األول (، بعدها من سنة الفرعنظام احملاكم اإلدارية )  1965غاية 

 الثالث ( الفرعجملس الدولة واحملاكم اإلدارية )  1998الثاين (، مث أخريا ما بعد سنة  الفرع) 

 ( 1965 -1962احملاكم اإلدارية ) نظام الفرع األول: 

 تنظيمها علىوكذا سنعرض التشكيل البشري واختصاص هذه احملاكم،  حيثنتناول نظام احملاكم االدارية    
 مستوى القاعدة وعلى مستوى القمة.

 : تشكيل احملاكم اإلدارية واختصاصاهتاأوال

، الذي ينص على االستمرار ابلعمل ابلتشريع الفرنسي إال ما 1572-62 االمرصدر  1962ديسمرب  31يف     
، وتطبيقا هلذا 3يتناىف مع مبادئ السيادة الوطنية، وهذا مؤقتا ريثما يتم بناء وتنظيم مؤسسات الدولة من جديد

القانون املذكور أعاله احتفظت اجلزائر ابحملاكم اإلدارية الثالثة ، كما نشري إىل أنه مت إنشاء حمكمة األغواط سنة 
لكنها مل تباشر عملها، ولقد كانت هذه احملاكم متارس وظائفها مع االحتفاظ ابلنظام القانوين املوروث  1962

 .4ان يشرف عليها خرباء فرنسيني هلم خربة وقدرات يف القضاء اإلداريعن النظام القضائي الفرنسي، كما ك

                                                           
متثل احملكمة العليا اهليئة املقومة ألعمال اجملالس القضائية واحملاكم. يؤسس جملس دولة  كهيئة على "  1996من دستور  152تنص املادة  -1

لقضائي يف مجيع أحناء البالد ويسهران على احرتام مقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية. تضمن احملكمة العليا وجملس الدولة  توحيد اجلهاز ا
 القانون ".

، ج.ر 25/07/1973املؤرخ يف  29-73، الذي ألغي ابألمر 1963لسنة  18ص  02ج.ر  31/12/1962مؤرخ يف  157-62 االمر  -2
 . 1973لسنة  62

) اجلزء الثاين(،  09، العدد  1مقال منشور يف حبوث جامعة اجلزائر عمر بن عيشوش ، نشأة القضاء اإلداري اجلزائري وعالقته بقضاء ديوان املظامل، -3
 .159اجلزائر، ص 

) بن يوسف بن  1جامعة اجلزائر  –فرع القانون العام  –صاحل ملوك ، النظام القانوين للمحاكم اإلدارية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون  -4
 .33و  32، ص 2011خده ( كلية احلقوق، اجلزائر، 
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وكانت احملاكم آنذاك تتشكل من رئيس وثالثة مستشارين، ميارس أحدهم مهمة مفوض احلكومة      
"commissaire du gouvernement" ومن انحية اإلختصاص فإن هذه احملاكم كانت صاحبة الوالية ،

يف مجيع املنازعات اإلدارية داخل اختصاصها احمللي، ماعدا ما كان  "  juge de droit communالعامة "
يعهده القانون صراحة ضمن اختصاصات جملس الدولة يف ابريس يف ابدئ األمر والذي كان يعترب جهة 

 .1استئناف

ى اجمللس أصبح يطعن يف أحكام هذه احملاكم أمام الغرفة اإلدارية على مستو  1963جوان  18ويف         
 . 18/06/19632املؤرخ يف  218-63األعلى الذي أنشئ مبوجب األمر 

ويعترب قانون انشاء اجمللس األعلى مبثابة اخلطوة األوىل للتخلي عن القضاء االداري يف اجلزائر كجهاز قضائي       
اسا اىل القضاء حيث أن املشرع إبنشاء هذا اجمللس كان يهدف أس ،مستقل ومنفصل عن جهاز القضاء العادي

على نظام ازدواجية القضاء والقانون يف اجلزائر اذ مل يعد القضاء االداري مستقال عن القضاء العادي استقالال كليا 
ختضع يف  ،وهران ،قسنطينة ،العاصمة حملاكم االدارية الثالث ابجلزائرواتما يف مجيع مراحل التقاضي بل أصبحت ا

جهة استئنافية من جهة األحكام سواءا كانت صادرة عن جهات القضاء  احكامها للمجلس األعلى ابعتباره
املتضمن انشاء اجمللس األعلى على أن:" تنشأ  218-63العادي أو االداري وقد نصت املادة األوىل من األمر 

 ،ا العاصمة"حمكمة عليا حتكم املواد املتعلقة ابلقانون اخلاص وقانون العمل وقانون اجلنائي والقانون االداري مقره
   .3هوكان اجمللس األعلى عند انشائه يتشكل من أربعة غرف طبقا للمادة الثانية من األمر أعال

 اإلقليمي لتلك احملاكم فكان يوزع على النحو التايل:  االختصاصوفيما خيص      

ئر، الشلف، املدية تيزي احملكمة اإلدارية ابجلزائر، كان ميتد اختصاصها اإلقليمي إىل الوالايت التالية: اجلزا -
 وزو، عنابة وجزء من الواحات.

احملكمة اإلدارية قسنطينة، كان ميتد اختصاصها اإلقليمي إىل الوالايت التالية: قسنطينة، ابتنة، سطيف،  -
 جباية واجلزء الثاين من الواحات.

                                                           
 . 41حممد الصغري بعلي، النظام القضائي اإلداري اجلزائري، املرجع السابق، ص  - 1
  .622ص  1963لسنة  43ج.ر رقم  18/06/1963املؤرخ يف  218-63األمر  - 2
 .73جازية صاش، املرجع السابق، ص –  3
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ران، مستغامن، تيارت، احملكمة اإلدارية بوهران، كان ميتد اختصاصها اإلقليمي إىل الوالايت التالية: وه -
 تلمسان، سعيدة، الساورة.

هذا الوضع السابق تبيانه واملتعلق ابلتقسيم اإلقليمي يفرض منطقا واقعيا وهو الثقل الذي كان يقع على       
كاهل هذه اهليئات الثالثة لتغطية كامل أرجاء الوطن من حيث البث يف القضااي املتعلقة ابلنزاعات اإلدارية، 

 .1ظل وجود إدارة حديثة النشأة جتهل أغلب معايري العمل اإلداريوأيضا يف 

فتحت ضغط الظروف والتحدايت الصعبة اليت كانت تواجهها تلك احملاكم من خالل ممارسة اختصاصاهتا،      
سواء  االمكانياتدفعت ابملشرع اجلزائري إىل التفكري يف تغيري هذا النظام القضائي الذي فرضته الظروف وقلة 

 أو املادية. لبشريةا

 : تنظيم احملاكم اإلدارية الثالثة اثنيا

بعد االستقالل قامت اجلزائر إبعادة النظر يف تنظيم القضاء املختص ابملنازعات اإلدارية، فعلى مستوى      
القاعدة مت احلفاظ على احملاكم اإلدارية الثالث، مع إضافة حمكمة األغواط اليت كانت قائمة منذ العهد 

رغم ما واجهها من صعوابت يف  1962ديسمرب  31، وذلك مبوجب القانون املؤرخ يف 1953الستعماري سنة ا
ممارسة االختصاصات على اعتبار نقص اإلطارات واإلمكانيات، وقد أصبح اجمللس األعلى صاحب الوالية العامة 

 إنشاء هيئة قضائية واحدة بدال من مت 1963جوان  18يف مادة املنازعات اإلدارية، ومبوجب القانون املؤرخ يف 
"، وأصبح على  cour suprêmeجملس الدولة وحمكمة النقض القائمة يف النظام الفرنسي هي اجمللس األعلى " 

 .2مستوى القمة توحيد للنظام القضائي، حيث أحدث به غرفة إدارية، إىل جانب الغرف األخرى

ه حنو إعمال وحدة القضاء والقانون يف هذه املرحلة، وعليه قد فقد وابلتايل فإن النظام القضائي اإلداري اجت     
 .3االستقاللية اليت كانت متيزه قبل ذلك

                                                           
  .36و  35صاحل ملوك ، مرجع سابق، ص  - 1
 . 66، ص 2005ازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة ) اجلزائر (، سنة حممد الصغري بعلي، الوجيز يف املن - 2
امعية، اجلزائر عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، اجلزء األول ) القضاء اإلداري (، ديوان املطبوعات اجل -3

 .169، ص 1995سنة 
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حيث نصت   1املتضمن التنظيم القضائي 16/11/1965املؤرخ يف  278-65وقد مت إصدار األمر رقم      
إىل الغرف  االستعماراإلدارية املوروثة عن  ( منه على نقل اختصاص احملاكم اإلدارية الثالثة إىل الغرف05املادة )

 اإلدارية على مستوى اجملالس القضائية ، ومبوجب هذا القانون مت إلغاء احملاكم اإلدارية الثالثة.

 ( 1998 - 1965)  واملراحل اليت مرت هبا الثاين: الغرف اإلدارية فرعال

مراحل إصالح التنظيم اإلداري، أول هذه املراحل من هذه الفرتة من تطور نظام الغرفة اإلدارية عرفت ثالث      
، وآخر مرحلة إصالح من  1990إىل غاية  1986نية من سنة الثااملرحلة ، و  1986إىل غاية  1965سنة 
 .  1998إىل غاية  1990سنة 

 ( 1986 - 1965املرحلة األوىل ) نظام الغرف االدارية يف الفرتة ما بني : أوال

إىل التماشي مع  1965زائري كان يهدف من خالل هذا اإلصالح القضائي الذي تبناه سنة إن املشرع اجل     
الوضعية السياسية واالقتصادية اليت ميزت البالد يف ذلك الفرتة الزمنية من جهة ، ومن جهة أخرى حماولته سد 

فهناك من قدر عدد املوظفني  الثغرات اليت أفرزهتا مغادرة اإلطارات األوروبية بصفة عامة والفرنسية بصفة خاصة،
 .2، أغلبهم قضاة%70الذين هاجروا البالد غداة االستقالل والذين يعملون يف مرفق العدالة ب 

عندما كرس  1963ولقد استكمل املشرع اخلطوة اليت كان قد بدأها عند إنشاءه للمجلس األعلى سنة      
ي كما وضحنا ذلك سابقا، حيث مت نقل اختصاصات املتضمن التنظيم القضائ 278-65( من األمر 05املادة )

احملاكم اإلدارية الثالثة إىل غرف إدارية ثالثة أنشئت مبوجب هذا األمر على مستوى اجملالس القضائية اجلزائر، 
قسنطينة ووهران، وعلى إثر ذلك تبىن املشرع اجلزائري نظاما قضائيا خاصا يتماشى ومتطلبات اجملتمع اجلزائري 

( من قانون 07الغرف، حسب املادة )ه بذلك عن النظام الفرنسي املكرس قبل هذه املرحلة، وكان هلذمستغنيا 
اختصاصا إقليميا وجهواي، حيث ختتص الغرفة اإلدارية على مستوى جملس  19663اإلجراءات املدنية لسنة 

قضاء قسنطينة ختتص ابملنازعات قضاء اجلزائر ابملنازعات الواقعة يف الوسط، والغرفة اإلدارية على مستوى جملس 
الواقعة يف والايت الشرق، أما الغرفة اإلدارية على مستوى جملس قضاء وهران ختتص ابملنازعات احلاصلة يف 

( السابقة الذكر من قانون 07الغرب، أما عن االختصاص النوعي هلذه الغرف فكانت تشري ذات املادة )
                                                           

  .1965لسنة  96املتضمن التنظيم القضائي، ج.ر رقم  16/11/1965املؤرخ يف  278-65األمر رقم  - 1
  .37صاحل ملوك ، املرجع السابق، ص  - 2
  ..582، ص 1966جوان  09املؤرخة يف  47، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، ج.ر رقم 1966جوان  08املؤرخ يف  154-66األمر  - 3
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ختتص اجملالس القضائية " ... ابحلكم ابتدائيا يف مجيع القضااي اليت تكون اإلجراءات املدنية ، اليت جاء فيها أنه 
 الدولة أو إحدى العماالت أو إحدى البلدايت أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها.

 ويكون حكمها قابال للطعن أمام اجمللس األعلى، ويستثىن من ذلك:     

 لقانون العام واملرفوعة أمام احملاكم.خمالفات الطرق اخلاضعة ل -

 وطلبات البطالن وترفع مباشرة أمام اجمللس األعلى ..." -
( لتصبح على الشكل التايل: " ختتص 07، مت إعادة صياغة مت تعديل املادة )77-69ومبوجب األمر      

الدولة أو إحدى الوالايت أو  اجملالس القضائية ابحلكم ابتدائيا يف مجيع القضااي وأاي كانت طبيعتها حيث تكون
إحدى البلدايت أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها، ويكون حكمها قابال للطعن 

 ابالستئناف أمام اجمللس األعلى، ويستثىن من ذلك:

 القضااي املرفوعة أمام احملكمة: -1

 خمالفات الطرق اخلاضعة للقانون العام. -

حبوادث العمل، وعقود اإلجيار الزراعية وعقود اإلجيار للسكن ولالستعمال املهين، وعقود  املنازعات املتعلقة -
 اإلجيار التجارية وكذلك يف مادة التجارة وقضااي نزاع العمال وأرابب العمل. 

 06املؤرخ يف  202-66املنازعات املتعلقة ابألموال اليت انتقلت ملكيتها إىل الدولة مبقتضى األمر رقم  -
 .1968ديسمرب  30املؤرخ يف 653-68، واألمر رقم 1966 مايو

املنازعات املتعلقة بكل دعوى املسؤولية للتعويض عن األضرار مهما كانت طبيعتها اليت سببتها أية مركبة  -
تكون فيها الدولة أو الوالية أو البلدية أو املؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية مسؤولة بدل مأمورها 

 رار خالل مزاولة مهامه .املسبب لألض

 املذكورة أسفله ابستثناء نزع امللكية لفائدة املنفعة العمومية. 475املنازعات املنصوص عليها يف املادة  -
 طلبات البطالن اليت ترفع مباشرة أمام اجمللس األعلى". -2
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دالء به أن املشرع ، إال أنه ما ميكن اإل801-71كما مت تعديل هذه املادة أيضا مرة أخرى مبوجب األمر       
اجلزائري عهد إىل هذه الغرف اختصاصا عاما ابلفصل يف مجيع القضااي اليت تكون فيها الدولة أو الوالية أو البلدية 
أو املؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها، معتمدا يف ذلك على املعيار العضوي، فكلما كان أحد 

القانون التقليدية ) الدولة، الوالية، البلدية املؤسسة العمومية ذات  معنوي من أشخاص صأطراف الدعوى شخ
الصبغة اإلدارية ( طرفا يف النزاع كلما انعقد االختصاص للغرف اإلدارية بغض النظر عن طبيعة النشاط، وهو 

شخصا معيار بسيط يوضح للمتقاضي بسهولة معرفة اجلهة القضائية املختصة مسبقا حينما يكون أحد األطراف 
(، إذ أن هناك 07من أشخاص القانون العام، مع األخذ بعني االعتبار االستثناءات اليت محلتها نفس املادة )

 .2العديد من القضااي اليت يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام قد عهد هبا إىل اختصاص احملاكم العادية

من الواجب مراعاهتا، فمبدأ تقريب اإلدارة من القضاء من إن هذا الوضع مس ابلعديد من املبادئ اليت كان      
غرف ال ميكنها أبي حال من  ثالثيراعى إليه من خالل هذا اإلصالح القضائي، حيث أن  نألاملتقاضني 

األحوال تغطية كامل مناطق الوطن يف الوقت الذي تفتقر فيه لإلمكانيات القانونية واملادية اليت تسمح هلا مبواكبة 
ملنازعات اإلدارية، إضافة إىل كل هذا مت تسجيل غياب مبدأ التقاضي على درجتني حيث جند أن هذه حجم ا

الغرف تستأنف أحكامها أمام اجمللس األعلى مباشرة، فوجود درجة االستئناف يف القضااي يساهم يف احلصول 
أما درجة قضائية إضافية، إىل  ر دقة من خال ل الطعن يف األحكام الصادرة يف أول درجةثعلى أحكام قضائية أك

 .3أن هذا الغياب مسجل يف ظل كل اإلصالحات اليت تلت هذا اإلصالح

ذا النقص يف الغرف اإلدارية إىل ثالثة، ومنهم األستاذ أمحد حميو الذي رأى أن السبب هلإال أن هناك من برر      
كفاية عدد القضاة كما ونوعا زايدة على   يف قصر نظام الغرف اإلدارية على ثالث جمالس فقط راجع لنقص وعدم

 .4نقص يف النزاعات اإلدارية

                                                           
 07املؤرخة يف  02املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، ج.ر رقم  154-66، املعدل واملتمم لألمر 1971ديسمرب  29املؤرخ يف  80-71األمر  -1

  وما يليها. 14، ص 1972جانفي 
سكرة ) عبد احلليم بن مشري، تطور االختصاص القضائي للمحاكم اإلدارية يف القانون اجلزائري، مقال منشور مبجلة املفكر، جامعة حممد خيضر ب -2

 .158و  157(، ص 04اجلزائر(، كلية احلقوق والعلوم السياسية، العدد )
  .39صاحل ملوك ، املرجع السابق، ص  - 3
  .43أمحد حميو، املنازعات اإلدارية، املرجع السابق،   - 4
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وهناك من رأى أبن املشرع اجلزائري من خالل تقسيمه هبذه الطريقة للغرف اإلدارية على مستوى اجملالس      
لى معيار القضائية أتثره ابلنظام الفرنسي  الذي كان سائدا أثناء االحتالل حيث أن املشرع اجلزائري اعتمد ع

 .1اجلهوية يف توزيع تلك الغرف

ونظرا للعيوب والنقائص اليت ميزت هذا اإلصالح واالنتقادات اليت وجهت له، اضطر املشرع اجلزائري يف سنة      
إىل إعادة النظر يف النظام القضائي من أجل تصحيح العيوب، أمهها من أجل ضمان تقريب العدالة من  1986

جانفي  28املؤرخ يف  01-86( من قانون اإلجراءات املدنية، مبوجب القانون 07املادة ) املتقاضني، فتم تعديل
أفريل  29املؤرخ يف  107-86.  وتطبيقا لقانون اإلجراءات املدنية املعدل، صدر املرسوم رقم 19862
يف إطار املادة  ، حيث وسع املشرع اجلزائري نظام الغرف اإلدارية على مستوى اجملالس القضائية العاملة19863

 ( من قانون اإلجراءات املدنية.07)

 ( 1990 – 1986املرحلة الثانية ) نظام الغرف االدارية يف الفرتة ما بني : اثنيا

من خالل هذا اإلصالح رفع املشرع اجلزائري من عدد الغرف اإلدارية على مستوى اجملالس القضائية إىل      
وهذا  .4السابق الذكر 107-86( غرف فقط عن طريق املرسوم 03)( غرفة بعدما كانت ثالثة 20عشرين )

اإلصالح جاء خاصة للحد من مسألة بعد املسافة بني بعض الوالايت اليت تدخل يف دائرة اختصاص جملس 
 . 5القضاء من املتقاضنيمرفق ، وابلتايل تقريب )واحد أو مشرتك(قضائي ) الغرفة اإلدارية ( معني

، حبكم تبنيها ئيزالت متبنية لوحدة النظام القضا املرحلة، وكما هو مبني فإن اجلزائر الوحىت خالل هذه      
 .6للنظام االشرتاكي

                                                           
، اجلزائر، سنة 03، ط 02عات اجلامعية، ج مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ) اهليئات واإلجراءات أمامها(، ديوان املطبو  -1

  .183، ص 2005
  .1986لسنة  0، ج.ر رقم 1986جانفي  28املؤرخ يف  01-86القانون رقم  - 2
  .707، ص 1986لسنة  18، ج.ر رقم 1986أفريل  29املؤرخ يف  107-86املرسوم  - 3
سابقة ) اجلزائر، قسنطينة، وهران (، هذه الغرف على مستوى اجملالس اآلتية: ( ال03( سبعة عشر غرفة إدارية زايدة على الثالث )17مت إضافة ) -4

، سيدي بلعباس، تيارت، جباية، جيجل، سكيكدة، تلمسان، تيزي وزو، مستغامن، البليدة،عنابة، أم البواقي،سطيف، ابتنة، ورقلة، بشار، سعيدة
 األغواط. 

  .43صاحل ملوك ، املرجع السابق، ص  - 5
  .159شوش ، املرجع السابق، ص عمر بن عي - 6
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وعلى الرغم من زايدة عدد الغرف اإلدارية على مستوى اجملالس القضائية كما مت اإلشارة لذلك، إال أن هذا      
 13-84( جملسا قضائيا مبوجب القانون 31لك )اإلصالح مل يشمل كل اجملالس القضائية حيث أنه كان هنا

( جملسا قضائيا مل يشملهم إضافة غرفة إدارية، ما يدفع املتقاضني 11، وعليه بقي )23/06/1984املؤرخ يف 
أيضا الذين ال يوجد يف دائرة موطنهم غرفة إدارية إىل التنقل إىل جملس قضائي آخر حسب االختصاص اإلقليمي 

زائري، مث قد يتبادر السؤال على أي أساس اعتمد املشرع هنا يف توزيعه لالختصاص الذي وضعه املشرع اجل
( ميتد اختصاصها إىل واليتني 11اإلقليمي لبقية اجملالس القضائية حيث جند أن بعض الغرف اإلدارية وعددها )

 إداريتني وهي:

 مستغامن مع امتداد دائرة اختصاصها إىل اجمللس القضائي ابلشلف. -

 زو مع امتداد دائرة اختصاصها إىل اجمللس القضائي ابلبويرة.تيزي و  -

 البليدة مع امتداد دائرة اختصاصها إىل اجمللس القضائي ابملدية. -

 عنابة مع امتداد دائرة اختصاصها إىل اجمللس القضائي بقاملة. -

 أم البواقي مع امتداد دائرة اختصاصها إىل اجمللس القضائي بتبسة . -

 ئرة اختصاصها إىل اجمللس القضائي ابملسيلة.سطيف مع امتداد دا -

 ابتنة مع امتداد دائرة اختصاصها إىل اجمللس القضائي ببسكرة. -

 ورقلة مع امتداد دائرة اختصاصها إىل اجمللس القضائي بتمنراست.  -

 بشار مع امتداد دائرة اختصاصها إىل اجمللس القضائي أبدرار. -

 لس القضائي مبعسكر. سعيدة مع امتداد دائرة اختصاصها إىل اجمل -

 األغواط مع امتداد دائرة اختصاصها إىل اجمللس القضائي ابجللفة. -
وعلى إثر ازدايد تدخل الدولة يف شؤون احلياة االجتماعية العامة، فرض واقع كثرة وتنوع املنازعات اإلدارية،      

يها، ما حتم على املشرع إعادة النظر دفع تلك الغرف اإلدارية إىل عدم استيعاب حجم القضااي املعروضة للفصل ف
 ومقتضيات احلياة العامة لألفراد وأيضا تقريب القضاء من املتقاضني.متاشيا يف اإلصالح وتبين غريه 
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 ( 1998 – 1990: املرحلة الثالثة ) اثلثا

عرب كامل  ( املوجودة31لقد مت إحداث غرفة إدارية بكل جملس من اجملالس القضائية الواحد والثالثني )     
 .1الرتاب الوطين، مع إضافة غرف إدارية أخرى على مستوى اجملالس القضائية املستحدثة الحقا

كما زاد املشرع اجلزائري من دعمه من خالل معاجلته ملسألة االختصاص النوعي هلذه الغرف اإلدارية، فجاء       
( من 07نصوص عليها يف املادة )، معدال لقواعد اإلختصاص امل1990أوت  18املؤرخ يف  23-90قانون 

 قانون اإلجراءات املدنية، وأخذت الغرف اإلدارية بذلك شكلني:

الغرف اإلدارية اجلهوية: وهي تلك الغرف اإلدارية اليت كانت قائمة ابجملالس القضائية التالية )اجلزائر،  -1
أو فحص مدى شرعية القرارات وهران، قسنطينة، بشار، ورقلة(  حينما تنظر يف الطعون ابإللغاء أو تفسري 

( من قانون اإلجراءات املدنية املعدل واملتمم، حسب اختصاصها احمللي 07الصادرة عن الوالايت، وفقا للمادة )
يف مادته الثانية واليت حددت االختصاص على  22/02/19902املؤرخ يف  407-90طبقا للمرسوم التنفيذي 

 النحو اآليت:

ع امتداد دائرة اختصاصه اإلقليمي إىل والايت املدية، تيزي وزو، بومرداس، اجمللس القضائي للجزائر م -
 جباية، البليدة، تيبازة، البويرة، غرداية، األغواط، اجللفة.

جملس قضاء وهران ميتد اختصاصه اإلقليمي إىل والايت سيدي بلعباس، عني متوشنت، تلمسان، معسكر،  -
 عني الدفلى، تيسمسيلت.مستغامن، غيليزان، تيارت، الشلف، سعيدة، 

إىل والايت ميلة، سكيكدة، عنابة، الطارف، جيجل، أم  جملس قضاء قسنطينة ميتد اختصاصه اإلقليمي -
 البواقي، خنشلة، قاملة، سوق أهراس، تبسة، ابتنة، بسكرة، سطيف، املسيلة، برج بوعريريج.

 البيض، أدرار. ة،جملس قضاء بشار ميتد اختصاصه  اإلقليمي إىل والايت تندوف، النعام -

 .3جملس قضاء ورقلة ميتد اختصاصه اإلقليمي إىل والايت الوادي، إيليزي، متنراست -
الغرفة اإلدارية ابجمللس القضائي: يتوفر كل جملس قضائي على غرفة إدارية إىل جانب الغرف األخرى،  -2     

، وكانت هذه الغرف ) أو ما املتضمن التقسيم القضائي 23/06/1984املؤرخ يف  13-84مبوجب القانون 

                                                           
  .40حممد الصغري بعلي ، املرجع السابق، ص  - 1
  .1990لسنة  56، ج.ر رقم 22/12/1990املؤرخ يف  407-90وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  - 2
  .42صاحل ملوك ، املرجع السابق، ص  - 3
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( من 07يسمى ابلغرف احمللية ( صاحبة الوالية العامة أو قاضي القانون العام يف املنازعات اإلدارية، طبقا للمادة )
 .1مكرر(  أو مبوجب قوانني أخرى 07قانون اإلجراءات املدنية، إال االستثناءات الواردة على ذلك مبوجب املادة )

شرع من خالل هذا اإلصالح عمل على تكريس أفضل ملبدأ تقريب القضاء من املتقاضني من وعليه، فإن امل     
خالل معادلته لعدد الغرف اإلدارية للمجالس القضائية، وكذا من خالل إعادة توزيع االختصاص النوعي، 

وى احملكمة فأصبحت هذه الغرف خمتصة بنظر بعض املنازعات اليت كانت حكرا على الغرفة اإلدارية على مست
 . 2العليا آنذاك

وفعال فإن هذا اإلصالح مكن املواطن من خماصمة اإلدارة يف العديد من قضااي " دعوى اإللغاء " على      
هذه اخلطوة الكثري من أهل االختصاص، من بينهم الدكتور مسعود شيهوب  تمستوى حملي وجهوي، ولقد مثن

ر األساسية لنظام املنازعات اإلدارية على مستوى اهليئات واإلجراءات الذي أدىل بقوله أن هذا اإلصالح مس احملاو 
 .3واالختصاص

( جملسا قضائيا، 48تزايد عدد اجملالس القضائية حيث أصبح ) 1997يف هذه املرحلة وابلضبط يف سنة      
لقضائي، املتضمن التقسيم ا 19/03/19974املؤرخ يف  11-97( من القانون 01وهو ما نصت عليه املادة )

 ( جملسا قضائيا ".48حيث جاء فيها " حيدث عرب جمموع الرتاب الوطين )

إال أن عدد الغرف مل يرتفع بعد ذلك، ونظرا ملا واجه هذا اإلصالح من انتقادات كعدم وجود قانون خاص      
ع اجلزائري إىل ابلقضاة املشكلني للغرف اإلدارية، وإشكاليات توزيع االختصاص وبطء اإلجراءات، أدى ابملشر 

حيث اعتمد املشرع  1996التدخل جمددا وإعادة النظر من جديد يف التنظيم القضائي وذلك من خالل دستور 
اجلزائري نظام االزدواجية القضائية املكرسة من خالل نصوص الدستور أو مبوجب نصوص قانونية أخرى، وكل 

ر إىل تزايد حجم املنازعات اإلدارية واختالفها عن هذا من شأنه جتسيد مبدأ املشروعية ودولة القانون ابلنظ
( كالتايل " يؤسس جملس دولة كهيئة مقومة ألعمال اجلهات 152املنازعات األخرى وقد جاء نص املادة ) 

 القضائية اإلدارية ".

                                                           
  .42و 41حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص  - 1
  .22/12/1990املؤرخ يف  407-90( من املرسوم 03ادة )نصت على ذلك امل - 2
  .189مسعود شيهوب، املرجع السابق، ص  - 3
 . 1997لسنة  15، ج.ر رقم 19/03/1997املؤرخ يف  11-97القانون  - 4
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 (  1998: احملاكم اإلدارية و جملس الدولة ) ما بعد سنة ثالثال الفرع

الدستوري  تعديلمن ال171واليت احلت حملها املادة  1996( من دستور 152املادة ) لقد دفع نص        
إنشاء هيئة قضائية إدارية إىل جانب احملكمة العليا كهيئة قضائية عادية وهي جملس الدولة ، وهو   2016 االخري 

 .اإلدارية  ما استدعى ابلضرورة إنشاء هيئات على مستوى القاعدة جتسيدا لالزدواجية القضائية وهي احملاكم

 : احملاكم اإلدارية أوال

يتبني أن ، 20161من تديل سنة  171واملعّدلة ابملاّدة  1996( من دستور 152ابلرجوع إىل نص املادة )     
خالل هذه املادة من تستمد احملاكم اإلدارية وجودها القانوين إذ احملاكم اإلدارية هي قاعدة اهلرم القضاء اإلداري، 

احملاكم متثل أدىن درجات التقاضي فيما خيص جهات القضاء الفاصلة يف املنازعات اإلدارية،  حيث أصبحت هذه
( أّنا مل تنص صراحة على احملاكم اإلدارية لكنها أشارت إىل 152إال أنه ما ميكن تسجيله على نص املادة )

 .2جملس الدولة ابعتباره اجلهة القضائية املقومة ألعمال اجلهات القضائية

على أن احملاكم اإلدارية هي قاعدة التنظيم اإلداري  023-98( من القانون 01كما أكدت املادة األوىل )      
 نصت "تنشأ حماكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام يف املادة اإلدارية".  ثحي

، اليت تكون اإلدارة وتعد بذلك احملاكم اإلدارية هي صاحبة االختصاص العام يف النظر والفصل يف املنازعات     
عدد احملاكم اإلدارية من خالل  02-98، وقد حدد املرسوم 4طرفا فيها يف ظل النظام القضائي اجلزائري اجلديد

( حمكمة إدارية على املستوى الوطين، وتشكيلتها املكونة من رئيس احملكمة والقضاة 13هذا اإلصالح األخري ب )
افة إىل كتابة الضبط، إال أنه ابلرغم من هذه الرتسانة من القوانني اليت وحمافظ الدولة، كل يف اختصاصه، ابإلض

جسدت االزدواجية القضائية يف القاعدة، إىل أّنا تثري الكثري من الغموض يف تطبيقها وذلك لعدة أسباب منها 
ء على الغرف يف اإلحاالت على قانون اإلجراءات املدنية والتنظيم وأيضا تنصيب حماكم إدارية يف مناطق واإلبقا

مناطق أخرى مع وجود قانون واحد هو قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الذي خياطب احملاكم اإلدارية فقط، من 

                                                           
 ، املرجع السابق.2016املعّدل سنة  1996من دستور  171جع إىل نص املادة ار  - 1

  ".داريةاإلعلى " يؤسس جملس دولة كهيئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية  9961من دستور  152/2نصت املادة  - 2
  3- قانون رقم 98-02 مؤرخ يف 1998/05/30، املتعلق ابحملاكم اإلدارية، ج.ر رقم 37 لسنة 1998.

  .2008لسنة  21، ج.ر رقم 2008فرباير  25مؤرخ يف  09-08من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم  800نصت على ذلك املادة  - 4
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شان ذلك بعث اخللل يف النظام القضائي اجلزائري من حيث اهليكلة، فتتشتت وتتوزع بني نظام الوحدة يف مناطق 
 .1م ختصص القضاة يف اجملال اإلداريونظام االزدواجية يف مناطق أخرى وكذا عد

ابلتفصيل الحقا حيث سيتم التعرض إىل دراسة هذه احملاكم مجلة وتفصيال للوصول إىل  لهكل هذا سنتعرض       
 مجلة اإلجيابيات والسلبيات اليت متيز هذا اإلصالح األخري خاصة فيما خيص توزيع االختصاص واإلجراءات.

 : جملس الدولةااثني

السالفة  1996من دستور  1522رب جملس الدولة اجلزائري مؤسسة دستورية أنشئت مبوجب املادة يعت     
واليت جاء يف  19983ماي  30املؤرخ يف  01-98( من القانون 02الذكر، كما أوضحت أيضا ذلك املادة )

القضائية اإلدارية يضمن نصها أن جملس الدولة " هيئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية وهو اتبع للسلطة 
 توحيد االجتهاد القضائي ويسهر على احرتام القانون ".

ومن خالل النصني السالفي الذكر يتبني أن جملس الدولة هيئة اتبعة للسلطة القضائية، وهذا على خالف      
ستقاللية عن السلطة جملس الدولة الفرنسي الذي يتبع للسلطة التنفيذية كما أن جملس الدولة اجلزائري يتمتع ابال

اإلدارة العامة طرفا فيها، وما يؤكد هذه  تكون التنفيذية على الرغم من اختصاصه ابلنظر يف املنازعات اليت
من الدستور بنصها على أن " السلطة القضائية مستقلة ومتارس يف إطار القانون "،  138االستقاللية نص املادة 

الذي سبق ذكره ملا جمللس  01-98من القانون العضوي  13ه املادة وما يدعم أيضا هذه النقطة هو ما كرست
 .4الدول من استقالل مايل وتسيريي

                                                           
، كلية احلقوق والعلوم 12عادل مستاري، احملاكم اإلدارية واقع وآفاق ) دراسة مقارنة بني اجلزائر واملغرب (، مقال منشور مبجلة املفكر،العدد  -1

 .261و  260، ص 2016السياسية، جامعة بسكرة ) اجلزائر(، سبتمرب 
  " يؤسس جملس الدولة كهيئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية ". على 1996من دستور  152تنص املادة  - 2
  .1998عدد  37، يتعلق ابختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله، ج.ر رقم 30/05/1998، مؤرخ يف 01-98القانون العضوي رقم  -3
ية من دعاوى قضاء الشرعية، حترك وترفع بعد اإلحالة القضائية " تعرف دعوى فحص وتقدير املشروعية أبّنا دعوى قضائية إدارية موضوعية وعين -4

ئية عادية أصلية وذلك من خالل الدفع بعدم الشرعية يف أحد القرارات اإلدارية أو األحكام القضائية اإلدارية النهائية أثناء النظر والفصل يف دعوى قضا
 ) دعوى مدنية أو دعوى جتارية، أو دعوى عادية أخرى (.   
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جمللس الدولة اختصاصني، اختصاص قضائي  01-98والقانون العضوي  1996وقد حدد دستور      
 1ت من القضاةواختصاص استشاري، وميارس جملس الدولة هذه االختصاصات اليت خوله له القانون بواسطة فئا

 سيتم توضيحها فيما بعد أبكثر تفصيل.

وعليه فإن جملس الدولة يعترب اهليئة الوطنية العليا يف النظام القضائي اإلداري، ابملوازاة مع احملكمة العليا يف      
دارية عليا، النظام القضائي العادي، ابعتباره مستشارا للسلطة اإلدارية املركزية إىل جانب دوره الرئيسي كمحكمة إ

مع األخذ بعني االعتبار اهليئات الدستورية األخرى كاجمللس الدستوري الذي يدخل أيضا ضمن اختصاصاته إىل 
  .2جانب الرقابة على دستورية القوانني والتنظيمات، الفصل يف املنازعات االنتخابية الرائسية والتشريعية

 1996املطلب الثاين : تنظيم وسري القضاء بعد 

دخول البالد على الصعيد القضائي نظاما  1996ترتب على مصادقة الشعب على تعديل لسنةلقد 
قضائيا وهو نظام االزدواجية خيتلف من حيث هيكلته واجراءاته عن نظام وحدة القضاء الذي كان سائدا سابقا . 

نتطرق يف هذا املطلب اىل يتطلب تنظيم وسري القضاء دراسة واسعة وعميقة نظرا ألمهيته وكذا جانبه املتشعب وسو 
 .1996طبيعة النظام القضائي بعد

 :1996الفرع األول : طبيعة النظام القضائي بعد 

 أوال : الطابع اخلاص ابالزدواجية :

ويقصد ابالزدواجية وجود هرمني قضائيني جهة تفصل يف القضاء العادي تتوىل الفصل يف املنازعات الناشئة 
 هي جهات القضاء االداري حبسم املنازعات االدارية اليت تثور بني االدارة االفراد .بني االفراد وتقوم الثانية و 

كما يعرف أيضا على أنه وجود هرمني قضائيني يف التنظيم القضائي يف الدولة أوهلما عادي والثاين اداري يتوليان 
 الفصل يف كافة املنازعات اليت تثار أمام هذه اجلهات .

 : وجود هرمني قضائينيج القضائي املزدو تمثل عناصر النظام وت

                                                           
ص  2016( جامعة اجللفة ) اجلزائر (، سنة 05عيسى لعالوي ، دور جملس الدولة يف القضاء اإلداري، مقال منشور يف جملة آفاق للعلوم، العدد ) -1

01 . 
  .87ص  املرجع السابق،حممد الصغري بعلي، الوجيز يف املنازعات اإلدارية، - 2
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 يتشكل اهلرم االول من اهليئات أو الدرجات القضائية ويسمى ابلقضاء العادي أو القضاء العديل .

وخيتص هذا القضاء ابلنزاعات العادية ، املدنية ، التجارية ، اجلزائية وبصفة عامة كل النزعات اليت ال تكون 
 االدارة طرفا فيها .

هلرم الثاين من اهليئات أو الدرجات القضائية الفاصلة يف النزاعات االدارية ويسمى هذا اهلرم ويتشكل ا
 .1ابلقضاء االداري 

 اثنيا: الوضعية اخلاصة ابلقاضي االداري :

يتمتع القاضي االداري بوضعية متيزه عن القاضي العادي من حيث نظامه القانوين وتكوينه، كما أن 
لنظام قانوين خاص به خالفا للقاضي العادي حبيث ينتمي القاضي االداري اىل قانون القاضي االداري خيضع 

 الوظيف العمومي ، بينما يتشكل النظام القانوين للقضاء االطار الذي ينظم القضاء العادي .

ويتلقى القاضي تكويًنا يرتكز أساسا على مواد القانون العام كما يوظف يف بعض الدول اليت تبنت نظام 
 .2الزدواجية القضائية من خرجيي طلبة املدرسة الوطنية لالدارةا

 خصوصية ازدواجية النظام القضائي:

 اذا كانت عناصر االزدواجية متوفرة يف النظام القضائي اجلزائري مثل : 

 وجود هرمني قضائيني على رأسها هيئة تفصل يف نزاع اختصاصهما . •
 وجود نزاعني عادي واداري . •
 .اري يعتمد عليه القاضي االداري للفصل يف النزاعات االدارية وجود قانون اد •

 تتمثل يف:و فإن عناصر أخرى ال تقل أمهية تعطي طابعا خاصا هلذه االزدواجية 

القضائية  زائري يتميز ابإلزدواجيةخضوع انتماء القضاء االداري للسلطة القضائية أي النظام القضائي اجل -أ
 لكن يف وحدة السلطة القضائية .

                                                           
راسة مقارنة بني اجلزائر وفرنسا، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق، جامعة جباية، كلية االزدواجية القضائية د خدجية طوشان، الطيب زوايد،- 1

  .28،ص2014احلقوق والعلوم السياسية،
  .29الطيب زوايد، خدجية طوشان ، املرجع نفسة ، ص - 2
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هذا االدراج جاء فيها أن  30/05/1998املؤرخ يف  01-98من القانون العضوي  02وقد أكدت املادة 
 .1جملس الدولة اتبع للسلطة القضائية

 على أن االجراءات الواجب اتباعها أمام جملس  01-98من القانون العضوي رقم40تنص املادة  -ب

الذي يعين وجود قانون اجراءات خاص ابلنزاعات  ءالشي ريةواالدا قانون االجراءات املدنية ألحكامع الدولة ختض
 االدارية والقضاء االداري .

من القانون املتعلق  03من القانون العضوي املتعلق مبجلس الدولة واملادة  20نصت كل من املادة  -ج
يعين وجود سلك واحد ابحملاكم االدارية أن قضاة اهليئات القضائية االدارية خيضعون للقانون االساسي للقضاء ، 

 . 2للقضاء يتوزع حسب هذا القانون على القضاء االداري والقضاء العادي 

 الفرع الثاين: أسباب تبين نظام ازدواجية القضاء

الشك أن من وراء تبين نظام ازدواجية القضاء أسباب كثرية موضوعية دفعت اىل هجرت نظام الوحدة 
 األسباب يف أسباب موضوعية وكذا أسباب علمية وقانونية واعتماد النظام اجلديد وميكن حصر هذه 

 أوال: أسبـــاب موضوعيــــــة

 تزايد املنازعات االدارية : •

إّن "  عن السبب بقولة : 98مارس 21لقد أفصح السيد وزير العدل أمام جملس األمة يف جلسة يوم 
ندت اىل احملكمة العليا ، اال أن الواقع مهمة الفصل يف تنازع االختصاص بني خمتلف اجلهات القضائية فقد أس

العملي وتزايد النزاعات وتعقيداهتا نتيجة التطور السريع للمجتمع أدى كل هذا اىل ضرورة اعادة النظر يف النظام 
 .3القضائي السائد"

 عدم حتكم القاضي العادي يف املنازعات االدارية : •
 خصية والتجارية والعمالية والبحرية وغريها مبا يلي :تتميز هذه االخرية عن ساتر اخلصومات املدنية والش •

                                                           
  .168،ص2007ت اجلامعية ، اجلزائر،،ديوان املطبوعا3قانون املنازعات االدارية تنظيم واختصاص القضاء االداري،ط رشيد خلويف، - 1
  .169رشيد خلويف ، املرجع نفسه ، ص  - 2

  3 - عمار بوضياف، القضاء االداري يف اجلزائر دراسة وضعية حتليلية مقارنة، جسور للنشر والتوزيع،اجلزائر،2008، ص81.
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 من حيث االطراف : -أ

من ق.إ.م.إ هي : الدولة ،الوالية، البلدية،  800اطراف املنازعة االدارية طبقا للمادة السابعة واملعدلة ابملادة 
 املؤسسة ذات الصبغة االدارية .

 من االحيان صلة ابملصلحة العامة . من حيث املوضوع :ان ملوضوع املنازعة االدارية يف كثري -ب
 من حيث القانون الواجب التطبيق: -ت

اذا كان القاضي يف الغالب األعم قاضًيا تطبيقًيا يطبق النص التشريعي الذي سحكم املنازعة اليت بني يديه ، فإن 
 القاضي االداري قاضيا منشأ يف الغالب للقاعدة اليت سيطبقها على املنازعة اليت بني يديه.

 ن حيث الزمن املخصص للفصل يف املنازعة االدارية :م -ث

ان الزمن املخصص للفصل يف املنازعة االدارية وطول مدة البث فيها يقتضي أن يستقيل القاضي االداري عن جهة 
 .1القضاء العادي ليتفرغ للفصل يف املنازعة االدارية دون سواها ويتعمق فيها 

 جتسيد فكرة ختصص القضاء أو القضاة: •

املعايري  وضع يستوجب لذا شؤونه على القائمني وفاعلية جدية مدى على القضاء وفاعلية جدية توقفت
القضاء  بني يفصل وهو املشرع ارادة اجتهت وهكذا الوظائف، هذه بتويل اجلديرين لالنتقاء الكفيلة والشروط
واإلجراءات  التطبيق الواجب ونالقان أو القضاء يف سوآءا التخصص فكرة تكريس إىل اإلداري والقضاء العادي
 االهتمام طريق عن إال ذلك حتقيق ميكن وال والدقة السرعة زمن يف نعيش اليوم أننا رأينا وحسب به، اخلاصة

 مسألة ال املختلفة وفروعه القانون وشعب القانونية النصوص بكل القاضي إملام وابلتايل واحد، مبجال والتخصص
ختصص  فإنه وعليه الكل يف التحكم عدم البشر صفات ومن بشر القاضي نأل عاقل ابل يف ختطر أن ميكن

 وواحد من معني نوع يف النظر على تعوده حبكم ودقيقا كبريا أتهيال يكسبه التخصص من معني قسم يف القاضي
 .أفضل مردودية يولد مما ختصصه مبوضوع حتيط اليت واالجتهادات ابلدراسات وعلمه املنازعات
 ب البشــــري :توفــر اجلان •
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 منظا إتباع إىل فعمدت العامة للسلطة ابلنسبة عائقا وطنهم إىل عودهتم و الفرنسني القضاة جرةه شكلت
 وبعد القضاة، لدى عالية كفاءة يتطلب ال و معقد ريغ بسيطا نظاما ابعتباره متميز أبسلوب ولو القضاء، حدةو 

 ابجلانب ريةاألخ ذهه أن تعززت بعد و القضائية ؤسسةامل مستوى على الزمن من عقود ثةثال من أكثر جتربة 
 القضاء و العادي القضاء جهة ني ب تفصل أن من العامة السلطة ذلك مكن القضاة مئات هبا وألتحق البشري
 مةحمك 170 و قاضيا 2364ينالوط باالرت  عرب يوجد هأن تشري  1998 سنة حىت الرمسية فاإلحصاءات اإلداري

 قضائيا اجملس 17 لفتح جمابران1997 سنة ةعنيامل ارةالوز  وسطرت قضائيا، اجملس 31 و مةحمك فرع 31 و
 .1جديدا
 تطور اجملتمع اجلزائري : •
 السياسي و االقتصادي الصعيدلى ع جذرية تاتغري  ، 1989 دستور من ابتداء ئريزااجل اجملتمع عرف

 اليت احلزبية التعددية نظام إطار يف ئريزااجل تمعاجمل افهعر  اليت القانونية الصحوة لعبت اذ والثقايف، واالجتماعي
 القضائية اتهاجل أمام اإلدارة هةملواج املواطن لدى عقدة أي ناكه تعد مل هأن حيث ، 1989دستو لهاكف

 .السابقة لةاملرح يف يكن مل ما ذاهو  ملةكا مهحبقوقتها مطالب و 
تشريعي ، وكذا على مستوى مؤسسات الدولة كما مما تطلب ابلضرورة اجراء اصالحات على مستوى اجلانب ال

 .2تطلب االمر ابلضرورة تغيري هيكلة النظام القضائي
 اثنيــــا: أسباب علميـــة وقانونيـــة 

تج عنه وحبسب التصرحيات نن القضاء االداري ابلشكل الذي كان سائدا يف ظل النظام القضائي املوحد مإ
حية االجرائية والقانونية، وهذه االشكاالت تسبب من وجهة نظر البعض يف الرمسية الكثري من العقبات من النا

 ظهور هذا االصالح وهذا التعديل .
ن نظام االزدواجية وتبعا ملا عرفه اجملتمع من تطور على مجيع االصعدة ويف خمتلف اجملاالت من شأنه أن إ

لنفع على املتقاضني بشكل خاص ومهما يشكل دفعا قواي هبدف تطوير موفق العدالة وحتسني خدماته يعود اب
يكن من أمر فإن سبب تبين نظام االزدواجية وانشاء هياكلها من جملس الدولة وحماكم االدارية وحمكمة التنازع 

ها هبدف مواكبة تطور اجملتمع وسد الثغرات تثأحديدخل يف سياق السياسة العامة للدولة والثورة التشريعية اليت 
وعلى مجيع املستوايت كثريا  1996ابقة ، خاصة وأن اخلطاب الرمسي ابتداء من اقرار دستورونقائص املراحل الس

                                                           
  .47بق ، ص صالح الدين السايح ، املرجع السا -  1
  27الطيب زوايد، خدجية طوشان ، املرجع نفسة ، ص - 2



 تطور القضاء اإلداري                                                               الفصل األول: 
 

31 

ما كان على السلطة أن تدخل يف مرحلة من التغيري النوعي لتكسب ثقة املواطن خاصة أن األمر يتعلق مبرفق 
 .1القضاء

اء والنظام املزدوج من خالل نظام القضائي اجلزائري كان يتأرجح بني وحدة القض يف األخري خنلص إىل أن
( كان يطبق نظام وحدة القضاء وكانت االدارة هي القاضي 1884-1830مراحله فأثناء مرحلة االستعمار)

أصبح اجلزائر مبوجب عدة قوانني خاضعة  1848 من سنة ءوابتداواخلصم يف ونفس الوقت )االدارة القاضية(، 
ىل حماكم ادارية إجمالس االقاليم أو العماالت واليت حتولت فيما بعد لنظام القضاء والقانون الفرنسي وذلك إبنشاء 

يف هذه الفرتة مت فصل واستقالل القضاء االداري عن االدارة العمومية واحتفظت ابحملاكم الثالث  1954 سنة
 حىت فرتة االستقالل.

عامة وهذا نظرا بعدة خطوات من أجل إصالح العدالة بصفة املشرع اجلزائري ومنذ االستقالل قام  
كازدايد تدخل دور الدولة يف احلياة االجتماعية لألفراد لذلك كان يغري من فرتة إىل أخرى هيكلة   التاليةللمربرات 

، وهذا على غرار 1996ة يف دستور وقواعد النظام القضائي حىت وصل به املطاف إىل إقراره االزدواجية القضائي
دارية قضاء خاصا ينظر يف منازعاهتا، وابلتايل فإن املضي إىل احقاق دول العامل، حيث خصصت للمادة اإلبعض 

، هذه االستقالليةالعدالة وتكريس مبدأ املشروعية وضمان دولة القانون يكفله نظام قضائي قوي خاصة من انحية 
  اهليئات القضائية بواجب االختصاص الذي خوله هلا القانون. هاألخرية يضمنها مدى قيام هذ
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بعدما تطرقنا يف الفصل االول اىل تطور القضاء االداري يف اجلزائر سوف حناول من خالل هذا الفصل 
ذه اجلهات القضائية أنشأت حديثا وتتمثل يف هالثاين تسليط الضوء جهات القضاء االداري وآليات تكريسه ، 

مل يشر اليها املؤسس الدستوري بصفة مباشرة كما احملاكم االدارية وكذا جملس الدولة ،حيث ان احملاكم االدارية 
فعل ابلنسبة للمحاكم التابعة للنظام القضائي العديل اىل جهات قضائية ادارية تسمى "مبحاكم ادارية" بل استعمل 

، 1دستوري ابهتمامعامة وجمردة وابلتايل فإن احملاكم االدارية مل حتض وهي عبارة عبارة "اجلهات القضائية االدارية" 
منه واليت نصت على" يؤسس  152يف املادة  1996على خالف جملس الدولة الذي مت استحداثه يف دستور

 01-98من القانون  02املادة  ألحكاموطبقا  .2جملس الدولة كهيئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية االدارية"
اجلهات القضائية االدارية وهو  ألعمالاليت نصت على " جملس الدولة هيئة مقومة  1998مايو 30املؤرخ يف 

اتبع للسلطة القضائية ، يضمن توحيد االجتماع القضائي االداري يف البالد ويسهر على احرتام القانون ، يتمتع 
 .3جملس الدولة ، حني ممارسة اختصاصاته القضائية ، ابالستقاللية"

على انشاء احملاكم االدارية  أّنا نصت الفقرة االوىل السالفة الذكر 152يتبني لنا من حمتوى نص املادة  
من الدستور واليت جاء فيها مايلي "ينظر  143إضافة اىل نص املادة  "اجلهات القضائية االدارية" ضمنيا بقوهلا

املؤرخ  02-98أصدر املشرع اجلزائري القانون رقم وعليه فقد   .4القضاء يف الطعن يف قرارات السلطات االدارية"
نتج عنه تغيري إابن تلك الفرتة ابلنسبة للقضاء االداري  وهذا ما، املتعلق ابحملاكم االدارية  1998 ايوم 30يف 

الذي تطرقنا له ابلتفصيل يف الفصل االول ، وحنن اآلن بصدد دراسة جهات القضاء االداري يف اجلزائر وآليات 
 مبحث( وجملــس الدولة ) أول مبحث)ىل مبحثني : احملاكــم االدارية إتكريسه كفصل اثين حيث قمنا بتقسيمه 

 (. اثين
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 املبحث األول: احملاكــــم االداريــــــــة 

تعترب احملاكم االدارية اهلياكل القضائية القاعدية لنظام القضاء االداري، ولقد مت النص على إنشائها يف 
ارية التابعة للمجالس لتحل حمل الغرف االد 30/05/1998املؤرخ يف  02-98اجلزائر مبقتضى القانون 

  .1القضائية

"  مقرراوىل يف الفقرة االوىل منه يف مادته األ 30/05/1998املؤرخ يف 98/02م رق جاء القانون كما 
املادة الثانية من املرسوم التنفيذي  تتنشأ حماكم ادارية كجهات قضائية للقانون العام يف املادة االدارية" ونص

على أنه " تنشأ عرب كامل  98/02احملدد لكيفيات تطبيق القانون  1998 نوفمرب 14املؤرخ يف  98/356
( حمكمة ادارية كجهات قضائية للقانون العام يف املادة االدارية" مع إضافة 31الرتاب الوطين إحدى وثالثون)

 .2غرف ادارية اخرى مبجالس قضائية مستحدثة الحقا 

م وسري احملاكم االدارية )مطلب أول( واختصاصات وسنتطرق يف هذا املبحث اىل دارسة مطلبني: تنظي
 احملاكم االدارية )مطلب اثين(.

 ول : تنظيم وسيــر احملاكــم االداريـــة املطلب األ

من 171واملعدلة مبوجب املادة .من الدستور 152تستمد احملاكم االدارية وجودها القانوين من نص املادة 
حة على صعيد التنظيم القضائي نظام ازدواجية القضاء اذ جاء فيها اليت تبنت صرا 2016التعديل الدستوري 

علنت أوبذلك تكون هذه املادة قد  " اجلهات القضائية االدارية ألعمال"يؤسس جملس الدولة كهيئة مقومة 
نشاء احملاكم االدارية على مستوى أدىن درجات التقاضي مستقلة عن احملاكم العادية، تفصل يف إصراحة عن 

خاص ابحملاكم االدارية  صدر أول قانون 98/02ومبوجب القانون  1998مايو30وبتاريخ ازعات دون سواها،املن
مواد تناولت مسألة تنظيم وتشكيل احملاكم االدارية ، وخالايها وتركيبتها  10بعد االستقالل ، واحتوى على 

 .3البشرية واالطار العام لتسيريها ماليا وإداراي
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 ســـس التشريعية للمحاكم اإلداريةالفرع األول: األ

إن احملاكم االدارية ليست دخيلة على النظام القضائي االداري يف اجلزائر بل عرف هذا النوع من احملاكم 
إال أن  ، وكذلك خالل املرحلة االنتقالية (1953/1962بني ) مايف الفرتة إابن احلقبة االستعمارية خاصة 

على نظام االزدواجية القضائية وتبنيه نظام وحدة القضاء،  هف االدارية نظرا لتخليوعوضها ابلغر  عنها املشرع ختلى
وحدد بذلك األسس اليت استمدت منها احملاكم  1996ليتبىن نظام االزدواجية مبوجب دستور عودته فيما بعدو 

 .1االدارية وجودها

 أوال: األساس الدستوري 

إىل اهليئات القضائية  152إال من خالل اإلشارة يف مادتهينص الدستور صراحة على احملاكم االدارية  ال
 .2قّوم جملس الدولة أعماهلا، وهي ابلدرجة األوىل احملاكم االداريةياالدارية اليت 

 اثنيــا: األساس القانوين

وهو  1998ماي30املتعلق ابحملاكم االدارية املؤرخ يف: 02-98ينظم احملاكم االدارية أساسا القانون رقم
 نون الذي يثري املالحظات االساسية التالية: القا

 من  06إعماال للفقرة  02-98من حيث طبيعة القانون املتعلق ابحملاكم االدارية : لقد صدر القانون 

 اليت ختول للربملان أن يشرع يف" القواعد املتعلقة ابلتنظيم القضائي وإنشاء اهليئات من الدستور 140املادة 
   .القضائية"

من املادة  05ن البعض يرى ضرورة تنظيم احملاكم االدارية مبوجب قانون عضوي إعماال للفقرة ن كاإو 
منه اليت ختّول الربملان التشريع بقانون عضوي ابلنسبة للقانون األساسي للقضاء والتنظيم القضائي، وابلتايل  123

 فإن التداخل بني هذين النصني جيب إزالته رفعا للغموض .

يف  ا وخمال بغرضه حيث ال يتضمنب: فإن نص هذا القانون جاء مقتض02-98القانون  من حيث حمتوى
 مواد تتميز جلها ابإلحالة على: 10جممله سوى 
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 (9 – 8 – 3 – 2قانون االجراءات املدنية )املواد  -1

 (9 – 6 – 4 – 1التنظيم )املواد  -2

تكامل ومتميز عن القضاء العادي يف وابلتايل هذه اإلحالة تعترب مسعى غري مالئم إلقامة قضاء إداري م
ظل نظام االزدواجية حيث يقتضي األمر خمتلف اجلوانب األساسية املتعلقة ابحملاكم االدارية ملا يف ذلك من أتثري 

  1على حقوق وحرايت األفراد

 اثلثـا: األساس التنظيمي 

الذي حيدد   1998نوفمرب 14املؤرخ يف  356-98صدر املرسوم التنفيذي  98-02تطبيقا للقانون 
االدارية حيث نصت  ابحملاكمواملتعلق  1998 مايو 30 املؤرخ يف 02-98 كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم

( حمكمة إدارية كجهات قضائية للقانون 31منه على "تنشأ عرب كامل الرتاب الوطين احدى وثالثون ) 02املادة 
يدخل يف  عند توفر مجيع الشروط الضرورية لسريها، وهو ماالعام يف املادة االدارية" على أن تنصب تدرجييا 

  1962سنة  ففي  يف عدد احملاكم االدارية )وزارة العدل(. هناك من يرى أن الفرق كبري لإلدارةالسلطة التقديرية 
مث . 2حمكمة ادارية 31واليت ارتفع  عددها اىل  1998حماكم ادارية وبني سنة  03كان عدد احملاكم االدارية هبا  

حيث  2011مايو  22بتاريخ  195-11لتعديل مبوجب املرسوم التنفيذي  356-98خضع املرسوم التنفيذي 
حمكمة ادارية عرب كامل الرتاب الوطين مبا مياثل العدد االمجايل للوالايت ،  48رفع املرسوم عدد احملاكم االدارية اىل 
 .3وجيسد مبدأ التقاضي على درجتني

 التنظيم الداخــلي وتشكيلــة احملاكم االداريةالفــرع الثانــي: 

 أوال : التنظيــم الداخلــي للمحاكــم االدارية

تنظم احملاكم االدارية يف شكل غرف وتقسم الغرف اىل أقسام ، ويتوىل رئيس احملكمة االدارية حتديد عدد 
، على أن ال تقل عن غرفتني، الغرف مبوجب أمر حسب نوعية وحجم املنازعات االدارية املطروحة على القضاء
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( تظم 195-11من املرسوم التنفيذي  3-2وميكن لرئيس احملكمة أن يقسم الغرفة اىل قسمني على األقل )املواد 
احملكمة االدارية من الناحية العضوية كال من رئيس احملكمة، قضاة برتبة مستشار ، حمافظ الدولة يتوىل ومساعدوه 

ستوى احملكمة االدارية، حيث يقدم طلبات بشأن املنازعة املعروضة على احملكمة مهام النيابة العامة على م
 .1ابإلضافة اىل كتاب الضبط 

 اثنيــا: تشكيلـــة احملاكــم االداريــة 

وحمافظ الدولة ومساعديه وكذا املستشارين ، وهم مجيعا خيضعون اكم االدارية من :رئيس احملكمة تتكون احمل
، والساري على مجيع اجلهات 04-11لقانون العضوي ابحاليا املعّدل  21-89 لقضاء رقمساسي لللقانون األ

 .2القضائية القائمة ابلقضاء العادي والقضاء االداري، اىل جانب كتابة الضبط

 ركز رئيس احملكمة العادية ملرئيـــس احملكمة االدارية : ال يتمتع رئيس احملكمة االدارية مبركز قانوين مغاير  -1

 من حيث التعيني أو االختصاص. اءسو 

 على شروط واجراءات خاصة 356-98وال املرسوم التنفيذي  02-98التعييــن: مل بنص القانون  -أ
، 1996دستور من  85قاضيا، فهو يعني مبرسوم رائسي تطبيقا للمادة  ابعتبارهلتعيني رئيس احملكمة االدارية 

 . 2016من دستور  92واملعّدل ابملادة 

 ص: مل يتطرق النصان اىل اختصاصات رئيس احملكمة اال فيما يتعلق بكتاب الضبط االختصا -ب

 من حيث توزيعهم على الغرف واالقسام ومراقبتهم، وذلك ابالشرتاك مع حمافظ الدولة ابحملكمة االدارية
 وهو االمر الذي يستدعي حتديد املسؤوليات هبذا الشأن، درء للتنازع.

د العامة تسمح بتخويل رئيس احملكمة االدارية إضافة اىل مسامهته يف العمل وابلتايل فان تطبيق القواع
القضائي برائسة للتشكيالت القضائية )الغرف(، القيام أبعمال ادارية تتعلق ابلتسيري واالشراف االداري على 
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لى مداومتهم هو احلال يف احملاكم العادية حيث يقوم ابلتنسيق بني القضاة والسهر ع احملكمة االدارية كما
 . 1وانضباطهم ، كما يصدر العديد من االعمال االدارية والوالئية يف شكل أوامر أو رخص ادارية

على أن:" يتوىل حمافظ الدولة النيابة العامة  02-98من القانون  05حمافظ الدولة :تنص املادة  -2
 2حمافظي دولة مساعدين" مبساعدة

أنه ش كيفيات تعيينه ، ذلك أنه قاضي يعني مبرسوم رائسي،  التعيني: فإنه مل حيدد ال شروط خاصة وال -أ
 شأن مجيع قضاة اهليئات القضائية العادية أو االدارية.

  العامة، دور النيابة أعطاهاالختصاص: لقد حدد القانون اختصاص حمافظ الدولة بصورة عامة عندما  -ب
دولة على مهام النيابة العامة، دليل واضح ن قصر مهمة حمافظ الإ كما هو احلال ابلنسبة حملافظ جملس الدولة،

على مدى أتثر املشرع ابلنظام السابق للغرفة االدارية ابحملكمة العليا يف ظل نظام مغاير لنظام االزدواجية القضائية 
وذلك بتخويل  يقتضي تكييف اختصاصاته مع طبيعة القضاء االداري، ما وهو ،إلقامته الذي تسعى اجلزائر

هو سائد يف أنظمة القضاء  دورا أكثر فعالية ومسامهة يف حل املنازعات االدارية، على غرار ما حمافظي الدولة
 .3ابلنسبة هلذه اهليئة اليت تتمتع بصالحيات معتربة يف فض النزاع والفصل فيه املزدوج

 يالتاملستشـــــارون: تضم احملكمة االدارية جمموعة من املستشارين هلم صفة القضاة يقومون ابلتشك -3
القضائية للفصل يف القضااي املطروحة أمامهم، ومل حتدد النصوص أحكاما خاصة لتعيينهم وال اختصاصات متميزة 
عما هو سائد ابلنسبة للقضاة ومستشاري القضاء العادي، وخالفا للوضع مبجلس الدولة كما سنراه الحقا، فإن 

ية نظرًا القتصار اختصاصها على اجملال القضائي دون احملاكم االدارية ال توجد هبا مستشارون يف مهمة غري عاد
هو سائد يف فرنسا حيث ختّول النصوص احملاكم االدارية ممارسة اختصاصات استشارية يف  االستشاري عكس ما

 . 4بطلب من بعض اجلهات االدارية AVISشكل تقدمي آراء 

من القانون  06عليها املادة كتاب الضبط : تتوفر احملكمة االدارية على كتاب الضبط واليت نصت -4
وعلى هذا .  5أن" لكل حمكمة ادارية كتابة ضبط حيدد كيفيات تنظيمها وسريها عن طريق التنظيم " 98-02
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: " لكل  التايلتنظيم كتابة الضبط يف نصها  356-98من املرسوم التنفيذي رقم  06االساس ترسم املادة 
كاتب الضبط حتت سلطة ورقابة حمافظ الدولة ورئيس احملكمة   حمكمة ادارية مصلحة لكتابة الضبط يتكفل هبا

ومن خالل نص املادة نرى أنه وضع كتابة الضبط حتت رائسة شخصني األمر الذي ال يسهل عمل   .االدارية"
.أما عن اختصاصاهتم  1كتابة الضبظ يف حالة تنفيذ أوامر صادر عن كل من رئيس احملكمة االدارية وحمافظ الدولة

: " يسهر كتاب ضبظ احملاكم االدارية على حسن سري مصلحة   إذ  356-98من املرسوم  09ت املادة فقد نص
 ابحملكمة االدارية وحيضرون اجللسات " . اخلاصةوميسكون السجالت  الضبطكتابة 

 الفــرع الثــالـــث : سيــر احملاكــم االداريـــة 

 أوال : قواعد النشاط القضائي للمحاكم االدارية

السالف الذكر خبضوع اجراءات سري احملاكم االدارية  02-98الفقرة االوىل من القانون  02تقتضي املادة 
من نفس القانون أنه لصحة احكام احملاكم  03املشرع يف املادة  ألحكام قانون االجراءات املدنية ، كما أوجب

وتشارك النيابة  مستشار، مساعدين برتبة االدارية جيب أن تتشكل من ثالثة قضاة على االقل من بينهم رئيس و 
العامة اهليئات القضائية يف الفصل يف القضااي املطروحة أمامها، ويعود ذلك اىل طبيعة القضاء االداري، الذي هو 

  .اجتهادي وليس تطبيقي

على أن  منه 07يف املادة   02-98: اقتصر القانون رقم قواعد سري النشاط االداري للمحاكم االدارية: اثنيا
على: "تتوىل وزارة العدل التسيري  07التسيري االداري للمحاكم االدارية تتواله وزارة العدل حيث نصت املادة 

، على خالف جملس الدولة الذي يتمتع ابالستقاللية املالية يف تسيري مصاحله 2االداري و املايل للمحاكم االدارية "
أليس من املالئم ختويل الصالحيات  ،دارية تشكل جزء من القضاء االدارياالدارية والتقنية، وابلتايل فاحملاكم اال

املالية واالستقاللية للمحاكم نفسها أو على االقل جمللس الدولة كونه اهليئة القضائية االدارية العليا للهرم القضائي 
 .3االداري
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 املطلـــــب الثــــانــي : اختصـــاصــــات احملاكـم االداريــة 

تصر احملاكم االدارية يف اختصاصاهتا على اجملال القضائي ذلك ألّنا جهات قضائية للقانون العام يف تق 
املادة االدارية، على خالف جملس الدولة الذي يتمتع ابختصاص قضائي واختصاص استشاري، فاقتصار احملاكم 

لة الالحقة ليمتد اىل اجملال االستشاري االدارية على اجملال القضائي يف الرحلة احلالية ميكن ان يتطور يف الرح
 .1للمحاكم االدارية يف فرنسا مثال خاصة ابلنسبة للقرارات التنظيمية واللوائح الصادرة عن الوالة كما هو خمول

وألمهية االختصاص القضائي للمحاكم االدارية، اليت حلت حمل الغرف االدارية ابلدور الذي ستؤديه من 
عات االدارية احمللية، كان من الواجب البحث يف حتديد اجلهة املختصة ابلنظر والفصل يف خالل استقالهلا ابلنزا

يسهل على املتقاضي مع االدارة معرفة اجلهة القضائية اليت حيرك أمامها  املنازعات االدارية أبسلوب قانوين واضح،
 ة يف البحث عنها إبحقاق احلقوق،دعواه القضائية، ضد أعمال أو تصرفات الشخص االداري العام وجينبه املعاان

  .2عليها  اعتدتومحاية احلرايت اليت كانت االدارة قد 

من هنا سنتطرق اىل دراسة اختصاص احملاكم االدارية واليت تتكون من اختصاصني اختصاص نوعي  
 للمحاكم االدارية )فرع أول( واختصاص إقليمي للمحاكم االدارية )فرع اثين(.

 ختصــاص النــوعي للمحاكــم االدارية الفرع األول : اال

-98من املرسوم التنفيذي 02املتعلق ابحملاكم االدارية واملادة  02-98من القانون  01طبقا للمادة  
املتعلق ابحملاكم االدارية  02-98واحملدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون  14/11/1998املؤرخ يف: 356

دارية كجهات قضائية للقانون العام يف املادة االدارية حيدد اختصاصها االقليمي اللتان نصتا على: "تنشأ احملاكم اال
يالحظ على هذا النص هو حتديده اخلاطئ لالختصاص النوعي للمحاكم االدارية  ما .عن طريق التنظيم "

د املشرع بتوظيف خاطئ للمصطلحات يتمثل يف عبارة " جهات قضائية للقانون العام يف املادة االدارية" ويقص
من ذلك أّنا صاحبة االختصاص العام أو الوالية العامة ابلفصل يف النزاعات االدارية عكس االختصاص النوعي 

املتعلق مبجلس  01-98من القانون العضوي  11 – 10 – 9احملدد جمللس الدولة واملنصوص عليه يف املواد 
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ضع جملال اختصاص احملاكم االدارية عدة دعاوى . وخت091-08الدولة واختصاصاته املنصوص عليها يف ق.إ.م.إ 
 سنتطرق إليها فيما يلي :

 أوال: اختصاص احملاكم االدارية بدعاوى املشروعية

أي  اختصاص احملاكم االدارية بدعوى اإللغـاء: مل يتعرض املشرع اجلزائري اىل تعريف دعوى االلغاء يف -1
لكن الفقه تعرض هلا بتعريفها على أّنا:" هي الدعوى نص قانوين، واكتفى بتحديد االختصاص القضائي فيها، 

القضائية االدارية املوضوعية والعينية اليت حيركها ويرفعها ذوي الصفة القانونية واملصلحة أمام اجلهات القضائية 
املختصة يف الدولة للمطالبة إبلغاء القرارات االدارية غري املشروعة، وتنحصر فيها سلطات القاضي يف مسألة 

 .2مشروعيتها وذلك حبكم قضائي ذو حجية عامة ومطلقة البحث عن شرعية القرارات إذا مت التأكد من عدم

 شروط شكلية وكذا شروط موضوعية وهي : ولقبول دعوى االلغاء البد من توفر

 الشروط الشكلية لقبول دعوى االلغاء: حىت تقبل الدعوى االدارية البد من وجود الشروط  -أ

حىت تكون مقبولة أمام احملكمة االدارية للنظر يف القرارات االدارية غري املشروعة  قصد  الواجب توافرها
يلي: الشروط الواجب توافرها يف رافع الدعوى ، شرط امليعـاد، شرط تقدمي  فيما الغائها وتتلخص هذه الشروط

 العريضة.

الدعاوى ، ع  افرها يف كل أنوا الشروط الواجب توافرها يف رافع الدعوى : وهي شروط عامة جيب تو  -1-أ
وبتثبت من وجودها وصحتها قاضي االختصاص حىت تقبل الدعوى االدارية ، وتتمثل يف الصفة واملصلحة وكذا 

من ق.إ.م.إ " ال جيوز ألي شخص التقاضي ما مل تكن له صفة ، وله مصلحة  13االهلية، نصت عليها املادة 
 . 3قائمة أو حمتملة يقرها القانون"

 يلي : عرضها فيماوسن

 شرط الصفة: مل يعرف املشرع يف قانون االجراءات املدنية واالدارية الصفة وعلى مستوى الفقه حدث  -

                                                           
 . 19-18، ص  2009-2008عمور سالمي، الوجيز يف قانون املنازعات االدارية ،املكتبة القانونية ، جامعة اجلزائر،  -1
ارية، مشروع مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة املاسرت يف احلقوق، جامعة وردة ديهم، معايري متييز املنازعات االد -2

  .51ص2014/2015بسكرة،
  . 08/09من قانون االجراءات املدنية واالدارية 13املادة  - 3
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صفة من اوصاف املصلحة.  ابعتبارهابري فيما خيص استقالل هذا الشرط عن شرط املصلحة كخالف  
لدعوى أي أن يكون يف مركز قانوين سليم ويقصد ابلصفة يف التقاضي أن يكون املدعي يف وضعية مالئمة ملباشرة ا

 خيول له التوجه للقضاء، وأن يكون له احلق يف مباشرة الدعوى.

: "الوضعية اليت حيتج هبا املدعي للقيام بدعواه واليت هيالدكتور عياض بن عاشور  هاكما عرفواملصلحة  
صفته انخًبا أو اتجرًا، او مستعمل ملرفق عام املنتفد لدى قاضي اإللغاء فقد يقوم املدعي بطعنه ب أثرت سلبا ابلقرار

" وصاحب الصفة يف الشخص االعتباري هو الشخص املؤهل لتمثيله أمام القضاء، فالوزير ميثل الدولة يف قطاعه، 
والوايل صاحب صفة ابلنسبة لدعاوى الوالية، ورئيس اجمللس الشعيب البلدي كذلك صاحب صفة فيما خيص 

 1دعاوى البلدية.

 املشروعة اليت يراد  العمليةصلحة: مل يعرف القانون املصلحة، أما الفقه فيعرفها أبّنا " الفائدة شرط امل -

 .حتقيقها ابللجوء اىل القضاء"

وابلتايل فالقاعدة العامة هي أنه ال دعوى بدون مصلحة)بدون حق( واملصلحة مناط الدعوى، وال تعترب 
 .2لقبول كل طلب أو دفع أو طعن يف حكم املصلحة شرطا لقبول الدعوى فحسب وإمنا شرطا

فشرط املصلحة يف دعوى االلغاء يتسم بنوع من املرونة واالتساع نظرًا للطبيعة املوضوعية لتلك الدعوى 
وحق يشجع االفراد على الدفاع على دولة احلق والقانون، ولعل أهم خصائص ومميزات املصلحة تتمثل يف كوّنا: 

 ة ومباشرة وقائمة وحالة، سواًءا كانت مادية أو معنوية.شخصية وميكن أن تكون مجاعي

املركز القانوين للطاعن بصورة مباشرة وفعلية وهو  يف إذا مل يؤثر القرار املطعون فيه فشرط املصلحة ال يتوفر
 .3حيدده القاضي االداري ما

من  459ك تنص املادةيقصد أبهلية التقاضي املكنة أو القدرة على مباشرة الدعوى ويف ذل األهليـــة:  -
ألن يرفع دعوى أمام القاضي ما مل يكن حائزًا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة يف ذلك،  ق.إ.م على "ال جيوز

                                                           
  .267 – 266عمار بوضياف ، املرجع يف املنازعات االدارية ، املرجع السابق، ص  - 1
 .   265-264صمسعود شيهوب، املرجع السابق،  - 2
  .163حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات االدارية ، املرجع السابق، ص  - 3
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يقررها القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو األهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا  
 .كان هذا اإلذن الزًما "

من القانون املدين االهلية على أّنا:" كل شخص بلغ سن الرشد متمتع بقواه العقلية ومل  40ادة وتعرف امل
 ( سنة كاملة "19حيجز عليه ويكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية وسن الرشد تسع عشرة)

 هي الدولة،يلي :"االشخاص االعتبارية  من القانون املدين الشخص االعتباري مبا 49كما تعرف املادة 
اجلمعيات واملؤسسات،  طابع اداري، الشركات املدنية والتجارية،الاملؤسسات العمومية ذات  البلدية، الوالية،

 الوقف، وكل جمموعة من االشخاص أو االموال مينحها القانون شخصية قانونية".

جبميع حقوقه إال ما   من القانون املدين على: "يتمتع الشخص االعتباري 05ويف هذا السياق تنص املادة
 –ذمة مالية  –أن يكون هلا خصوصا -كانت منها مالزمة لصفة االنسان، وذلك يف احلدود اليت يقرها القانون، 

موطن وهو املكان الذي يوجد فيه مركز  –أهلية يف احلدود اليت يعينها عقد انشائها أو اليت يقررها القانون 
 .إدارهتا....... هلا حق التقاضي "

االعتبارية ونظرا لعدم قدرهتا على القيام ابلعملية القضائية مباشرة ،  لألشخاصط األهلية ابلنسبة وشرو 
 . 1...اخل  الوزارةتوكل اىل ممثلني عنه مثال الوزير كنائب عن 

القانونية  امليعـــــاد : تتحدد دعوى االلغاء أمام احملاكم االدارية ابالستناد اىل جمموعة من النصوص -2 -أ
 أفرزت مواعيد التبليغ والنشر اللذان خيتصان ابلقرار االداري من جهة وحساب املواعيد اخلاصة أمام احملكمة اليت

 . 2االدارية من جهة أخرى 

أشهر( سواًء أمام احملكمة االدارية 04ولقد حدد ق. إ.م.إ ميعاد رفع الدعوى  حمدًدا اايها أبربعة أشهر) 
 من ق.إم.إ . 832-829منه حيث أحالتنا إىل املواد  907ت عليه املادةنص أو أمام جملس الدولة، وهذا ما

 حساب املدة: حتسب مدة الطعن كاملة واتمة طبقا لقاعدة امليعاد كامال وهي ختضع للقواعد التالية:  -

                                                           
  . 100،101، 99عمر  بوجادي، املرجع السابق ، ص  - 1
  .107عمر بوجادي ، املرجع نفسه ، ص  - 2
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 ملطعونا*بداية امليعاد: تنطلق بداية امليعاد يف اليوم املوايل إلعالن القرار وذلك إما من اتريخ تبليغ القرار  
 القرار املطعون فيه إذا كان القرار تنظيميا . فيه اذا كان قرارًا فرداًي، أو من اتريخ نشر

طبقا ملبدأ حساب املدة كاملة تكون ّناية مدة امليعاد أيضا يف اليوم املوايل لسقوط ذلك  *ّناية امليعاد:
 .1امليعاد

 امليعاد ضروراي، بعض هذه احلاالت نص ميكن تصور عدة حاالت يصبح فيها متديد امتداد امليعاد: -
عليها قانون االجراءات املدنية وبعضها كرسها االجتهاد القضائي. وهذه بعض احلاالت : حالة متديد امليعاد 

متديد  –ق.إ.م(  61-4متديد امليعاد بسبب القوة القاهرة )املادة  –من ق.إ.م(  464بسبب عطلة )املادة 
متديد بسبب املساعدة القضائية )ليس هناك نص  -ارج )زايدة شهر إىل ميعاد الطعن(عاد بسبب اإلقامة يف اخليامل

صريح يف القانون يوجب متديد امليعاد بسبب طلب املساعدة القضائية من أجل رفع الدعوى االدارية يف مجيع 
دعي اعتباًرا متديد امليعاد بسبب حكم عدم االختصاص )حيث يوقف سراين امليعاد يف مواجهة امل -الدرجات(

االختصاص وال يبدأ السراين من جديد للمدة الباقية إال من اتريخ تبليغ  ممن اتريخ نشر الدعوى اليت تّوجت بعد
 من قانون اجراءات مدنية وادارية832حيث مت الغاء هذه املادة واستبداهلا ابملادة  احلكم بعدم االختصاص(

 االنتهاء سقوط احلق يف الدعوى، أي عند انتهاء ميعاد الدعوى يكون القرار انتهاء امليعاد: ويرتتب عن -
ن أي دعوى يكون ذلك هو هدفها جتابه بعدم قبوهلا شكال لفوات املراد إلغاؤه قد حتصن ويتعذر إلغاؤه، أل

 .2دعوىامليعاد. ميعاد الدعوى من النظام العام يثريه القاضي من تلقاء نفسه يف أي مرحلة كانت عليها ال

 الشروط املتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى: اشرتط املشرع يف عريضة الدعوى االدارية اليت ترفع أمام -3 -أ
أدانه ، ترفع  827من ق.إ.م.إ على مايلي :"مع مراعاة أحكام املادة 815احملكمة االدارية ، بنصه يف املادة

وتقدمي العريضة من الناحية الشكلية يشرتط لقبول دعوى  ،3الدعوى أمام احملكمة االدارية بعريضة موقعة من حماٍم"
االلغاء أمام هيئات القضاء االداري أن يقدم الطاعن عريضة مكتوبة بعدم اخلصوم، وتتضمن ملخص املوضوع 
وموّقع عليها الطاعن إذا كان شخصا طبيعيا أو ممثل قانوين إذ كان شخصا معنواي ، وجيب أن تكون مستوفية كل 

ذكر وجه من أوجه  ، واحتوائها على موجز للوقائع، ابألطرافيلي: معلومات تتعلق  ن تتضمن ماشروط وألا

                                                           
  . 59،58حممد الصغري بعلي ، احملاكم االدارية )الغرف االدارية(، املرجع السابق ، ص  - 1
  .336، 335مسعود شيهوب، املرجع السابق ،ص  - 2
  من قانون االجراءات املدنية واالدارية . 815املادة  - 3
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العامة املتمثلة  لإلدارةالطعن . كما كان الوضع ابلنسبة للقانون السابق، مع إبقاء االعفاء من ذلك قائما ابلنسبة 
الدولة واالشخاص املعنوية املذكورة يف املادة  اليت تنص على أنه: " تعفى 827يف اجلهات االدارية الواردة ابملادة 

املؤسسات  الدولة، الوالية، البلدية، من التمثيل الوجويب مبحاٍم يف االدعاء أو الدفاع أو التدخل واملتمثلة يف: 800
ىل جانب هذه العرائض هناك عرائض هلا شروط خاصة : حيث اشرتط املشرع إالعمومية ذات الصبغة االدارية ". 

لقوانني اخلاصة متميزة عن شروط الدعوى االدارية ، العادية ، واشرتط يف الدعوى اجلبائية أن تكون مدموغة، يف ا
 .1ويف عريضة الدعوى العقارية أن تكون مشهرة

 دمغ عريضة الدعوى اجلبائية: أوجب املشرع زايدة عن الشروط العامة املتعلقة بعريضة افتتاح  -1-ج

ص ابلعريضة املتعلقة ابلدعوى املرفوعة ضد االدارة اجلبائية ، وهو شرط دمغ الدعوى شرطًا إضافيُا خا
أو  استئنافكانت هذه اجلهة درجة أوىل، أو درجة   العريضة املقدمة ألول مرة أمام اجلهة القضائية االدارية، سواءً 

جاف تسلمه ادارة  نقض، فلقد كانت العريضة اجلبائية يف السابق حترر على أوراق خاصة مدموغة بطابع رمسي
الضرائب مقابل رسم الدمغة، أما اليوم أصبحت العرائض اجلبائية حترر على ورق عادي ويوضع عليه طابع 

 .2الدمغة)طابع جبائي(

 شهر الدعوى القضائية: تشتهر العرائض اليت تكون موضوع دعواها نزاًعا عقاراًي مهما تكن  -2-ج

 لدعوى ويتم شهرها يف إدارة احملافظة العقارية. ترفع أمامها تلك ا اجلهة القضائية اليت

 تقدمي نسخة من القرار االداري حمل الطعن : وذلك حىت يستطيع القاضي فحص أوجه اإللغاء املثارة من -
االدارة ويف هذه احلالة  كامتناعمن ق.إ.م.إ مامل يوجد مانع مربر   819نصت عليه املادة  طرف الطاعن ، وهذا ما

 منه أمام جملس الدولة. 904دميه لإلدارة يف أول جلسة، ومت متديد هذا االجراء مبوجب املادةأيمر القاضي بتق

  يشرتط لقبول دعوى اإللغاء تقدمي االيصال املثبت لدفع الرسم القضائي طبقا لقانون املالية، حيث خيتلف -
 .3أخرىدرجة اهليئة القضائية املختصة من جهة، وموضوع النزاع من جهة  ابختالفاملبلغ 

                                                           
  . 54وردة ديهم ، املرجع السابق ، ص  -1
، جامعة تلمسان، عبور حورية، الشروط الشكلية لقبول الدعوى االدارية وفقا لقانون االجراءات املدنية واالدارية، مذكرة ماسرت يف احلقوق -2

 .58-57،ص 2015/2016
  .55وردة ديهم ، املرجع السابق ، ص - 3
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الشروط املوضوعية لدعـوى اإللغــاء : ان القواعد العامة تفرتض الشرعية يف كل قرار اداري يكون  -ب
وفقا للقانون، وعليه فمن يرد املطالبة إبلغائه يثبت عكس ذلك أمام احملاكم االدارية كمدع، واالدارة صاحبة  صادر

تكون مشروعة، وما على الطاعن اال اثبات أوجه عدم  يف القرارات االدارية أن فاألصلالقرار كمدعى عليها. 
أو تشريع عادي أو  كانت خمالفة لقاعدة دستورية،  مشروعية القرار االداري وبيان العيوب اليت حلقت به، سواء

فرعي، عندما يقبل القاضي االداري الطعن شكال وذلك لتوافر كل الشروط الالزمة لقبوله، يعمد اىل البحث عن 
الطعن من الناحية املوضوعية حيث يرفض الطعن أو الدعوى موضوعا لعدم التأسيس إذا كان القرار  مدى أتسيس

ا كان ركن من أركانه أو أكثر إذاملطعون فيه أمامه يستند اىل أركان صحيحة وقانونية ، أو يقوم إبلغاء ذلك القرار 
عا أمام احملكمة االدارية أو جملس الدولة وإمنا تتمثل كان الطعن ابإللغاء مرفو   معيبا، وابلتايل فإن أوجه اإللغاء سواء

 –خمالفة القانون  –عدم االختصاص  –يف العيوب اليت تصيب أركان القرار االداري واملتمثلة يف: عيب السبب 
 .1االحنراف ابلسلطة –عيب الشكل واالجراءات 

 ختتص احملكمة االدارية ق.إ.م.إ نم 801 اختصــاص احملاكم االدارية بدعــاوى التفسيــر: وفقا للمادة -2
رؤساء اجملالس الشعبية  قرارات الوالة، ومسؤويل املصاحل غري املمركزة للدولة ابلوالايت، ابلطعون اخلاصة بتفسري

دارية، مما جيعل نطاق معيار اإل البلدية، مسؤويل املصاحل االدارية البلدية، وقرارات مديري املؤسسات العمومية
 . 2من ق.إ.م السابق 07ي هنا أوسع مما كان عليه احلال حسب املادة االختصاص الشخص

 شروط  قبول دعوى التفسري: ال تقبل دعوى التفسري اال بتوافر جمموعة من الشروط ذات طابع  قضائي -
 -الغموض واالهبام )أي أن القرارات الواضحة ال تقبل الطعن ابلتفسري( –يلي: حمل الطعن  وقانوين تتمثل فيما

 .3امليعاد  –الطاعن  –ود نزاع جدي قائم وحال وج

 اختصاص احملاكم االدارية بدعــوى فحص املشروعيــة: يقصد بدعوى فحص املشروعية الدعوى -3
 القضائية اليت حترك ضد القرارات االدارية الصادرة عن الوالايت، املصاحل غري املمركزة للدولة على مستوى الوالية،

والقرارات االدارية الصادرة عن  رة عن البلدايت واملصاحل االدارية االخرى للبلدايت،القرارات االدارية الصاد
املشروعية فتحال عن طريق  ماملؤسسات ذات الصبغة االدارية وتكون هذه القرارات يف بعض احلاالت مشوبة بعد

. ولدعوى فحص دعوى فحص املشروعية على احملاكم االدارية طبقا للقانون حىت يتم فحص مدى مشروعيتها
                                                           

  56وردة ديهم، املرجع السابق ، ص  -1
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 -املشروعية طريقتني يف حتريكها امام احملاكم االدارية إما عن طريق الدعوى املباشرة )وتتوفر على شرطني ومها :
عيب القرار االداري النعدام املشروعية (، أو عن طريق االحالة  –الشروط الشكلية املتعلقة بكل دعوى ادارية 

 .1القضائية

 دعاوى االستعجال ووقف التنفيذ:اختصاص احملاكم االدارية ب -4

تتنوع اختصاصات احملاكم االدارية بتنوع املنازعات املطروحة عليها، فقد تكون منازعات عادية وقد تكون 
استعجالية نظرا للظروف اليت أدت إىل إنشاء القرار االداري ، وحماولة تنفيذه ، وعليه فالتدابري االستعجالية يف 

تلك املتبعة يف تدابري الدعاوى العادية. ولتحريك الدعوى االستعجالية أمام احملاكم  املواد االدارية ختتلف عن
 .2شرط امليعاد  –شرط وقف التنفيذ  -االدارية ال بد من توافر عدة شروط وتتمثل يف: 

 ا: اختصاص احملاكم االدارية بدعاوى القضاء الكاملاثني

 سلطة القاضي  اليت تشمل احلكم التساعبذلك  اختصاص احملاكم االدارية بدعوى التعويــض: مسيت -1
وبذلك فهي تؤمن احلماية الكاملة  ةابلتعويض وتقدير التعويض وأحياان اختاذ قرار هو أصال من اختصاص االدار 

املتضمن قانون االجراءات املدنية  09-08يف الفقرة الثانية من القانون  801للمتضررين ، كما نصت املادة 
ه ختتص احملاكم االدارية كذلك ابلفصل يف الدعاوى القضاء الكامل وهو اختصاص نوعي مهما  واالدارية على أن

 .3كان طرف النزاع إدارة مركزية أو غري مركزية

تتميز دعوى التعويض خبصائص وشروط خاصة متيزها عن نظرياهتا من الدعاوى القضائية االخرى. اهلدف 
االدارة  ألعمالالالحقة ابلشخص رافع الدعوى، نتيجة  لألضرارعلى مقابل  احلصولمن رفع دعوى التعويض هو 

انواع الدعاوى واملواضيع اليت  ابختالفإال أن معرفة مدة تقادم دعوى التعويض ختتلف  ،املادية منها والقانونية
لقانون يف ترتبط هبا الدعوى ، وان مل يوجد نص ينظم امليعاد فمن الواجب الرجوع لتطبيق القواعد اليت نص عليها ا

 .4منه  312اىل  308املواد  من 

 اثلثا : اختصاص احملاكم االدارية مبوجب نصوص خاصة
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تنص القوانني املتعلقة مبجاالت معينة على اختصاص الغرف االدارية ابلفصل ابملنازعات اليت تثور بشأّنا 
املنازعات  –النتخابية احمللية وفق شروط واجراءات حمددة كما يظهر خاصة يف املنازعات التالية: املنازعات ا

 منازعات الصفقات العمومية . –الضريبية 

 وذلك مبوجب 1996املنازعات االنتخابية احمللية: بعد األخذ بنظام االزدواجية القضائية وفقا لدستور  -1
اجملال  جملس الدولة( حيث مت فسح –النص على انشاء هيئات مستقلة ومنفصلة للقضاء االداري )احملاكم االدارية 

املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام  1997مارس 06املؤرخ يف  07-97من خالل تعديل األمر رقم 
حيث مت القيام بتعديالت  2004فيفري  07املؤرخ يف  01-04االنتخاابت مبوجب القانون العضوي رقم 

عن الطعن القضائي سواًء تعلق  جوهرية على نظام املنازعات االنتخابية تتمثل يف فصل وتسبيق الطعن االداري
األمر ابلطعن يف التسجيل يف القائمة االنتخابية أو رفض الرتشح ، أو قوائم أعضاء مكاتب التصويت أو عمليات 

 'املتعلق بنظام االنتخاابت10-16هذا كان يف وقت سابقا إال انه عدل مبوجب القانون العضوي 1التصويت

 الدعاوى أو الطعون الضريبية اليت تثور حول صحة وقانونية ربطاملنازعات الضريبية: يقصد هبا تلك  -2
تطبيق قانون الضرائب، عندما يكلف املعنيون ابلوعاء  الضرائب أو فرض الرسوم. وتنشأ املنازعات االدارية من

الضرييب ابلدفع الذي يقابل بعدم رضاهم، وختضع الدعوى الضريبية اىل اجراءات خاصة هبا تتمثل يف الطعن 
 .2داري كالدرجة االوىل )الشكوى االدارية( والطعن القضائي كدرجة اثنية اال

 من املرسوم الرائسي 02:تعرف الصفقات العمومية حسب املادة منازعات الصفقات العمومية -3       
الصفقة  " الصفقات العمومية املعدل واملتمم على أن : املتضمن تنظيم 16/09/2015املؤرخ  15-247

اديني و فق الشروط وبة يف مفهوم التشريع املعمول به ، تربم مبقابل مع متعاملني اقتصـــــــهي عقود مكت العمومية
 ات ــــــال واللوازم واخلدمــــيف هذا املرسوم ، لتلبية حاجات املصلحة املتعاقدة يف جمال األشغ املنصوص عليه

ب ساسيتني األوىل تكون ابلطعن أمام جلنة الصفقات وتعاجل الصفقات العمومية إبتباع مرحلتني أ"والد ارسات
، يرفع الطعن أمام جلنة الصفقات  247-15املعدلتني من املرسوم الرائسي رقم 115-114أحكام املادتني 

من اتريخ نشر االعالن وتصدر جلنة  أايم ابتداء 10العمومية خبصوص اختيار املصلحة املتعاقدة يف أجل 
 يوما من اتريخ آجال عشرة أايم املذكورة ويبلغ املصلحة املتعاقدة ولصاحب الطعن. 15الطعن رأيها يف أجل 
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من ق.إ.م.إ )الطعن القضائي( ويكون االخطار  947-946أما املرحلة القضائية فنصت عليها املادتني
احملكمة قبل  أمام احملاكم االدارية من قبل كل من له مصلحة يف ابرام العقد والذي قد يتضرر منه، وجيوز إبخطار

يوم  20يوم وتفصل يف االخطار يف أجل 20ابرام العقد كما جيوز للمحكمة أتجيل امضاء العقد ملدة ال تتجاوز 
 . 1تسري من اتريخ إخطارها بطلبات مقدمة

 الفـــرع الثـــاين : االختصــاص االقليــمي للمحاكم االدارية

من ق.إ.م.إ وهي مادة مشرتكة  38-37للمادة يتحدد االختصاص االقليمي للمحكمة االدارية طبقا 
 .2من ق.إ.م.إ  803  العادي واالداري حبكم االحالة املقررة مبوجب املادةنييئتسري على القضا

 ي للمحاكم االدارية حسب قانون االجراءات املدنية واالداريةماالختصاص االقلي أوال :

انون االجراءات املدنية واالدارية امتداد املتضمن ق08/09من القانون  803-804-810حددت املواد 
من هذا القانون إذ يؤول  38-37االختصاص االقليمي للمحاكم االدارية كقاعدة عامة طبقا للمادتني 

رة اختصاصها موطن املدعى عليه وإن مل يكن له موطن ئاالختصاص االقليمي للجهة القضائية اليت يقع يف دا
ضائية اليت يقع فيها آخر موطن له. ويف حالة اختيار موطن االختصاص معروف فيعود االختصاص للجهة الق

االقليمي للجهة القضائية اليت يقع فيها موطن املختار ، مامل ينص القانون على خالف ذلك . ويف حالة تعدد 
 .3املدعى عليهم يؤول االختصاص االقليمي للجهة القضائية اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن أحدهم

 يا : االستثناءات الواردة على قواعد االختصاص االقليمي للمحكمة االداريةاثن

من ق.إ.م.إ أنه وخالفا للقاعدة العامة وهي وجوب رفع الدعوى يف موطن املدعى  804نصت املادة 
 عليه، فإن الدعوى ترفع يف أمكنة حمددة بتوجيه من املشرع يف حاالت معينة وهي:

 احملكمة املختصة هي حمكمة فرض الضريبة.يف مادة الضرائب والرسوم:  -01

  شغالاأل يف مادة االشغال العمومية أمام احملكمة االدارية اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان تنفيذ -02
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ابرام العقد  يف مادة العقود االدارية: مهما كانت طبيعتها أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان
 أو تنفيذه .

 املوظفني أو أعوان الدولة وغريهم من االشخاص العاملني ابملؤسسات العمومية بشأن منازعات -03
 االدارية أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان التعيني .

 يف جمال اخلدمة الطبية: ترفع الدعوى أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان تقدمي -04
 اخلدمات .

 شغال أو أتجري خدمات فنية أو صناعية أمام احملكمة اليت يقع يف دائرةيف جمال التوريدات أو اال -05
 اختصاصها مكان ابرام االتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد االطراف مقيما هبا .

اليت  يف مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصريي ترفع الدعوى أمام احملكمة -06
 وقوع الفعل الضار.  يقع يف دائرة اختصاصها مكان 

 .1شكالاأل لدعوى أمام احملكمة اليت صدر عنها احلكم موضوع يف مادة إشكاالت التنفيذ: ترفعا -07

 الفــــرع الثالـث: الطبيعة القانونية لقواعد االختصاص النوعي واالقليمي للمحاكم االدارية

من   807ت عليه صراحة املادةيعترب االختصاص النوعي للمحكمة االدارية من النظام العام والذي نص
ق.إ.م.إ" االختصاص النوعي واالختصاص االقليمي للمحاكم االدارية من النظام العام، جيوز إاثرة الدفع بعدم 

. ومها 2االختصاص من أحد اخلصوم يف أي مرحلة  كانت عليها الدعوى. جيب إاثرته تلقائيا من طرف القاضي "
ئي ومىت كان كذلك جيوز للقاضي إاثرته تلقائيا، كما للخصوم إاثرته يف كل أشبه ابالختصاص أمام القضاء اجلزا

كما أن جزاء خمالفة قواعد االختصاص النوعي هو احلكم بعدم االختصاص النوعي ،   مرحلة كانت عليها الدعوى.
ختفيف  لقد أراد املشرع من ذلك تفادي وقوع تناقض أحكام ّنائية صادرة عن القضاء االداري ومن جهة أخرى

الضغط على بعض احملاكم االدارية اليت يفضل أغلبية املتقاضني اللجوء اليها جلملة من اخلصائص كاخلربة ووفرة 
 .3املستشارين القانونيني
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 أوال:  تنازع االختصاص

 يتخذ تنازع االختصاص بني اهليئات القضائية املختلفة عدة صور وهي: 

بني اجلهتني القضائيتني  وهذا التنازع ة إدارية أخرى:تنازع االختصاص بني حمكمة إدارية وحمكم -01
ابحلل موضحة أن الفصل يف االختصاص  808ينتمي لنفس النظام أال وهو القضاء االداري وقد جاءت املادة 

 بشأن هذا النوع يؤول جمللس الدولة .

هة أي لنفس اجل هذا التنازع كذلك ينتمي تنازع االختصاص بني حمكمة ادارية وجملس الدولة: -02
مييزها عن احلالة السابقة أن التنازع مت بني حمكمة ابتدائية كدرجة أوىل وجملس الدولة   القضاء االداري ولكن ما

منها أن االختصاص يؤول جمللس  02يف الفقرة  808كهيئة قضائية عليا يف املادة االدارية ولقد بينت املادة 
 .1الدولة بكل غرفه 

 اثنيــا: االرتبــاط 

من القانون 811اىل  809ملشرع مسألة ارتباط  الطلبات يف عدة صور نصت عليها املواد من نظم ا
 وتتمثل فيما يلي: 08/09

بطلبات مستقلة  احملكمة االدارية أخطرتيف حالة ما إذا  تعلق االرتباط ابالختصاص النوعي: -01
لس الدولة ، حييل رئيس احملكمة ىل اختصاصها والبعض اآلخر يعود اىل اختصاص جمإ ولكنها مرتبطة بعضها يعود

االدارية وجواب مجيع الطلبات اىل جملس الدولة ليتم الفصل فيها مبوجب قرار واحد تفاداي لتعدد الدعاوى حنو نفس 
 النزاع.

احملكمة االدارية ابلفصل  تعلق االرتباط ابالختصاص االقليمي : وتتمثل هذه الصورة يف اختصاص -02
اختصاصها االقليمي وأيضا يف الطلبات املرتبطة هبا اليت تدخل ضمن دائرة يف الطلبات اليت تدخل ضمن 

 االختصاص االقليمي حملكمة ادارية أخرى جتاوز االختصاص يربره تفادي تعدد الدعاوى حول قضية واحدة،
 تبطةدارية عن غريها ابلطلبات املر إوضمان حسن سري العدالة ألن اجلهة املختصة ابلدعوى االصلية هي االكثر 

هبا. أما يف حالة إخطار حمكمتان إداريتان يف آن واحد بطلبات مستقلة ولكنها مرتبطة وتدخل ضمن االختصاص 
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االقليمي لكل منهما يرفع رئيسا احملكمتني تلك الطلبات اىل رئيس جملس الدولة مع إخطار كل رئيس حمكمة 
وحيدد احملكمة  مر يف مسألة االرتباط وإن تبثتادارية اآلخر أبمر االحالة ويتوىل رئيس جملس الدولة الفصل أب

دارية  املختصة للفصل يف كل الطلبات أو جزء منها ، ويرتتب على أوامر االحالة بسبب االرتباط املنصوص اإل
سواًءا املتعلقة ابالختصاص النوعي أو االقليمي إرجاء الفصل يف اخلصومة وهي غري  811-809عليه يف املواد 
 .1 قابلة ألي طعن

 اثلثــا: تسويــة مسائـل االختصـاص

من ق.إ.م.إ "عندما ختطر أحد احملاكم االدارية بطلبات ترى أّنا من اختصاص جملس  813جاء يف املادة
 .2الدولة حيول رئيس احملكمة امللف يف أقرب اآلجال اىل جملس الدولة "

دارية املختصة للفصل يف كل يفصل جملس الدولة يف االختصاص وحيدد عند االقتضاء احملكمة اال  
 .3الطلبات أو جزء منها ، وال جيوز هلذه األخرية التصريح بعد إختصاصها 

 الثـــــــانـــي: جملـــــــــس الدولـــــــــة بحـــــثامل

واليت  152يف مادته  1996ظهر جملس الدولة كهيئة قضائية ومؤسسة دستورية مت استحداثها يف دستور 
"يؤسس جملس الدولة كهيئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية االدارية. تضمن احملكمة العليا وجملس  ى:نصت عل

الدولة االجتهاد القضائي يف مجيع أحناء البالد ". وإستنادا هلذا النص أعلن الدستور عن دخول الدولة يف نظام 
ه احملكمة العليا وتتوسطه اجملالس القضائية هرم للقضاء العادي تعلو  االزدواجية مستحداث بذلك هرمني قضائيني،

وقاعدته احملاكم االبتدائية .وكذا هرم للقضاء االداري يعلوه جملس الدولة وقاعدته احملاكم االدارية . وقد قامت 
وقام اجمللس الشعيب الوطين  عليه، ةواملصادقاحلكومة اىل تقدمي مشروع قانون عضوي جمللس الدولة لغرض دراسته 

خالل دورته العادية، وصادق عليه جملس االمة يف جلسته املنعقدة  13/02/1998دقة عليه يف اتريخ:ابملصا
 جملس الدولة وتنظيمه وعمله. ابختصاصاتوهذا القانون متعلق  .19984مارس25يف

                                                           
 .66-65وردة ديهم ، املرجع السابق ، ص  -1
  .09-08من قانون االجراءات املدنية واالدارية  رقم  813املادة  - 2
  .189عات االدارية، املرجع السابق، صعمار بوضياف، املرجع يف املناز  - 3
 .139املرجع السابق، ص املرجع يف املنازعات االدارية، عمار بوضياف، - 4
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ويندرج أتسيس جملس الدولة يف سياق اإلصالحات املنتهجة من طرف السلطات العمومية، واليت جعلت 
إرساء أركان الدولة هدفا أساسيا وخّول املؤسس الدستوري مهمة رقابة نشاط االدارة اىل جملس الدولة  من مسألة

من الدستور وكذا  119على رأس هرم اهليئات القضائية االدارية ، واىل جانب هذه املهمة فقد أسندت املادة 
الدولة مهمة أخرى تتمثل يف اىل جملس  30/05/1998املؤرخ يف: 01-98من القانون العضوي  04املادة 

إبداء رأيه للحكومة حول مجيع مشاريع القوانني قبل عرضها على جملس الوزراء ، وهبذا يكون املؤسس الدستوري 
قد أعطاه مكانة خاصة يف النظام املؤسسايت ، وجعل منه هيئة من نوع خاص يف النظام القضائي اجلزائري تساهم 

 .1ثراء املنظومة القانونية تدعيما ألسس دولة القانونيف محاية احلقوق واحلرايت ويف إ

وسنتطرق يف هذا املبحث اىل دراسة جملس الدولة كهرم للقضاء االداري وذلك من خالل تقسيم املبحث  
جملس الدولة )كمطلب  اختصاصاتاىل مطلبني سوف نتطرق اىل تنظيم وسري جملس الدولة )كمطلب أول( وكذا 

 اثين (.

 ول: تنظيم وسيــر جملــس الدولــةاملطلــب األ

 30/05/1998املؤرخ يف:01-98 ق،عمن  02وكذا املادة 1996من دستور  152حسب املادة 
  املؤرخ05/11رقم ق،عمن  02املتعلق إبختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله، وكذا املادة

هة قضائية يف النظام القضائي املتعلق ابلتنظيم القضائي  فإن جملس الدولة هو أعلى ج17/07/2005يف:
جملس الدولة من أجل ضمان محاية النظام  وأنشئ. 2االداري وميارس صالحياته يف اجملال القضائي واالستشاري

 القانوين حلقوق وحرايت األفراد وكذا ضمان استقالليته واستمراره .

 الفرع األول : األســس التشريعيــــة جمللــــس الدولــــة 

 ســاس الدستــــوريأوال: األ

من دستور  153-152-143-119 حيدد جملس الدولة أساسه يف أحكام الدستور خاصة يف املواد:
"متثل احملكمة العليا اهليئة املقومة ألعمال  منه على: 171ة حيث تنص املاد، 2016، واملعّدل بدستور 1996

                                                           
 كلية احلقوق،  مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف االدارة واملالية، االختصاص النوعي يف املنازعات االدارية يف النظام القضائي اجلزائري، سامية مشاكة، - 1

 .58،ص2016-2015زائر،جامعة اجل
  .109ص  قانون املنازعات االدارية )تنظيم واختصاص القضاء االداري(، املرجع السابق، رشيد خلويف، - 2
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يا لتضمن احملكمة الع، عمال اجلهات القضائيةة مقومة أليؤسس جملس الدولة كهيئ. اجملالس القضائية واحملاكم
تؤسس حمكمة التنازع  القانون. احرتاموجملس الدولة توحيد االجتهاد القضائي يف مجيع أحناء البالد ويسهران على 

يعترب  1996تتوىل الفصل يف حاالت تنازع االختصاص بني احملكمة العليا وجملس الدولة". وابلتايل فإن دستور 
 .1س نظام االزدواجية القضائية يف اجلزائر يف عهد االستقاللرّ أول نص يك

 اثنيــا: األســاس التشريــعي

على  ، 2016من التعديل الّدستوري لسنة  171، واملعّدلة ابملاّدة 1996دستور من  153تنص املادة 
هم، واختصاصات أخرى". أنه: "حيدد قانون عضوي تنظيم احملكمة العليا، وجملس الدولة، وحمكمة التنازع، وعمل

جملس الدولة وتنظيمه  ابختصاصاتاملتعلق  1998و ايم 30 املؤرخ يف 01-98رقم ق،عوبناءا عليه صدر 
 منه ويف نفس الوقت يف مواطن اإلحالة سواءا على: 44وعمله، وقد احتوى هذا القانون على املادة 

 ذات الطابع القضائي أمام جملس الدولة "ختضع االجراءات  منه اليت تنص على 40 القانون: مثل املادة •

 ألحكام قانون االجراءات املدنية".

 "حتدد أشكال وكيفيات االجراءات يف اجملال االستشاري عن طريق منه على 41ذ تنص املادة إ التنظيم: •
 التنظيم".

وعمل  "حيدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم منه على ما أييت: 19حيث ورد ابملادة النظام الداخلي: •
وجماالت عملها وكذا صالحيات كتابة الضبط واألقسام التقنية  واألقسام، الدولة، السيما عدد الغرف، جملس

 واملصاحل االدارية".

من الدستور اليت تنص على أن القانون العضوي  153 إن مثل هذا املسلك ال يتماشى ومضمون املادة
 )سريه(، واختصاصاته )هيكلته(، عمله ب: تنظيمهاملتعلق مبجلس الدولة جيب أن حيدد خمتلف اجلوان

 . 2)صالحياته(

                                                           
  .46)جملس الدولة(،املرجع السابق، ص  القضاء االداري حممد الصغري بعلي، - 1
  .94حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات االدارية، املرجع السابق، ص - 2
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ىل ضرورة إ( 43-41-29-17يف مواد عدة ) 01-98 رقم ق،عاثلثــا: األسـاس التنظيمـــي: لقد نص 
التدخل عن طريق التنظيم لبيان كيفيات تطبيقه، خاصة من حيث االطار البشري واالجرائي، وذلك كله إعماال 

 )مرسوم تنفيذي(. ية املخولة دستوراي لكل من رئيس اجلمهورية)مرسوم رائسي( ورئيس احلكومةللسلطة التنظيم

 :ةوبناءا عليه صدرت املراسيم التالي

 املتضمن تعيني أعضاء جملس الدولة، حيث 1998ماي30املؤرخ يف 187-98املرسوم الرائسي رقم -1
 عضوا مبختلف فئاته. 44تشكل يف بدايته من 

 والكيفيات املتعلقة لألشكالاحملدد  1998أوت29املؤرخ يف 261-98م ي رقاملرسوم التنفيذ -2
 ابالستشارة لدى جملس الدولة.

احملدد تصنيف وظيفة األمني العام  1998 أكتوبر 13املؤرخ يف  322-98 املرسوم التنفيذي رقم -3
 الدولة. جمللس

ات تعيني مستشاري حيدد شروط وكيفي 2003أبريل09املؤرخ يف165-03املرسوم التنفيذي رقم -4
 .1يف مهمة غري عادية لدى جملس الدولة الدولة

 الفرع الثـاين: تنظيــم وتشكيلــة جملـس الدولــــة

 تنظيــم جملس الدولة  أوال:

وهذا ما جيعله يضم نوعني من اهليئات )اهليئات  استشاريةجمللس الدولة وظيفتان: وظيفة قضائية ووظيفة 
 شارية(.اهليئات االست –القضائية 

 اهليئات القضائية جمللس الدولة: يباشر جملس الدولة صالحياته القضائية يف غرف، وتنقسم الغرف اىل  -1

 04عدد رؤساء الغرف األربعة وهذا يعين أن عددها  179-98أقسام ، وقد حدد املرسوم الرائسي رقم
تنفيذ القرارات االدارية، وابلقضااي  حيث اختصت الغرفة األخرية ابلقضااي املستعجلة كوقف 05غري أنه وصل اىل 

حيث  السياسية . غري أن هذا الوضع سيختلف يف ظل قانون االجراءات املدنية واالدارية، ابألحزاباملتعلقة 

                                                           
  .49)جملس الدولة(،املرجع السابق ، ص حممد بعلي، القضاء االداري - 1
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على اختصاص التشكيلة اليت تنظر يف موضوع الطلبات الرامية اىل وقف التنفيذ أبمر مسبب .  836نصت املادة
د جلسات مشكلة من كل الغرف جمتمعة خاصة يف احلاالت اليت يكون فيها القرار وميكن جمللس الدولة أن بعق

 .1املتخذ بشأّنا ميثل تراجعا عن اجتهاد قضائي

اهليئات االستشارية جمللس الدولة: جمللس الدولة وظيفة استشارية تتمثل يف إبداء رأيه يف مشاريع  -2
 01-98 العضوي من القانون 04ملان ، حيث نصت املادة اليت تتقدم هبا احلكومة قبل عرضها على الرب  القوانني
"يبدي جملس الدولة رأيه يف مشاريع القوانني حسب الشروط اليت حيددها هذا القانون والكيفيات احملددة  على:

. ويتداول جملس الدولة يف اجملال االستشاري يف شكل مجعية عامة وجلنة دائمة وميارس 2ضمن نظامه الداخلي"
 .013-98 العضوي من القانون 35طبقا للمادة هاختصاصات

اجلمعية العامة: وتتكون من انئب الرئيس وحمافظ الدولة ، ورؤساء الغرف ، ومخسة من املستشارين  -أ
النظر عن طبيعة مهمتهم ،كما يشارك الوزير الذي يتعلق مشروع القانون بقطاعه يف جلسات اجلمعية العامة  بغض

امكانية متثيله من قبل موظف ابلوزارة برتبة مدير ادارة مركزية ، يعني من طرف  املخصصة له برأي استشاري مع
 رئيس احلكومة بناًءا على اقرتاح من الوزير املعين .

وختتص اجلمعية العامة  إببداء رأيها يف مشاريع القوانني املقدمة من طرف احلكومة يف احلاالت واالوضاع 
 .4ور نصف األعضاء على األقلالعادية، وال تصح املداوالت إال حبض

 اللجنة الدائمة: وتتكون من رئيس برتبة رئيس غرفة ، وأربعة من مستشاري الدولة على األقل ، -ب

وذلك بغض النظر عن طبيعة مهمتهم ، كما يشارك الوزير، أو ممثله يف جلسات اللجنة ابلنسبة للقضااي  
 التابعة لقطاعه ، برأي استشاري .

 تناط ابجلمعية العامة يف االوضاع العادية، فإّنا تسند اىل اللجنة الدائمة يف احلاالت إذا كانت االستشارة
 االستثنائية الين ينبه رئيس احلكومة على استعجاهلا ، مما قد ميس من استقاللية اجمللس. يبدي جملس الدولة رأيه 

                                                           
  .53عبد القادر عدو ، املرجع السابق ، ص -  1
  .1998مايو30إبختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله املؤرخ يف  املتعلق 01-98 العضوي من القانون 04املادة  - 2
  .54عبد القادر عدو، املرجع السابق ، ص - 3
  .112حممد الصغري بعلي ، الوسيط يف املنازعات االدارية ، املرجع السابق ، ص  - 4
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كون مرفوقا ابلرتمجة اىل لغة حول مشاريع القوانني يف شكل "تقرير ّنائي" حيرر ابللغة العربية ، وقد ي
 .1أجنبية

 اثنيـــا: تشكيلــة جملــس الدولــــة 

جملس الدولة وتنظيمه وعمله ، التشكيلة  ابختصاصاتاملتعلق  01-98ق،عمن 20حددت املادة 
البشرية جمللس الدولة واليت تنص على :" يتشكل جملس الدولة من القضاة اآليت ذكرهم: من جهة :رئيس جملس 

انئب الرئيس ، رؤساء الغرف ، رؤساء األقسام ، مستشاري الدولة ومن جهة أخرى حمافظ الدولة،  ولة،الد
 .2حمافظي الدولة املساعدين. خيضع القضاة املذكورين أعاله للقانون األساسي للقضاء"

وم اجمللس إال أنه يعني مبرس رئيس جملس الدولة: مل حيدد القانون شروط خاصة يف من يعني لرائسة -01
من نفس املادة نستنتج أنه ليس من  07( من الدستور وحسب الفقرة 04)الفقرة 78طبقا للمادة رائسي

الضروري أن يكون رئيس جملس الدولة قاضيا ، خالفا لرئيس احملكمة العليا الذي يشرتط فيه أن يكون قاضيا ومع 
يس جملس الدولة قاضيا . وقد نصت رئ 01-98من القانون العضوي  20ذلك فقد أعترب املشرع مبوجب املادة 

 .3على أن رئيس جملس الدولة يتمتع ابلصالحيات االدارية والقضائية  01-98من القانون  22املادة 

املتعلق إبختصاصات جملس الدولة  01-98املعدل واملتمم للقانون العضوي 11-13كما نص القانون 
املؤرخ  01-98من القانون  25و23و22و19ملواد منه على :"تعدل وتتمم ا 06وتنظيمه وعمله يف املادة 

 واملذكور أعاله حترر كما أييت: 1998مايو30املوافق ل 1419صفر04يف

 توضح أحكام هذا الفصل يف النظام الداخلي جمللس الدولة. :19املادة

مسيا متثيل جملس الدولة ر -يسري جملس الدولة من قبل رئيسه ويتوىل هبذه الصفة على اخلصوص: :22املادة
تنشيط وتنسيق نشاط الغرف  –رائسة غرف جمتمعة  –رائسة أي غرفة من غرف جملس الدولة عند االقتضاء  –

اختاذ اجراءات  –السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمجلس  –وأمانة الضبط واألقسام واملصاحل االدارية 
 العام ورئيس الديوان ورؤساء االقسام االدارية على االمني ممارسة السلطة السلمية -ضمان السري احلسن للمجلس

 واملكلف أبمانة الضبط املركزية واملصاحل التابعة هلم.
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يساعد رئيس جملس الدولة انئب الرئيس ويستخلفه يف حال غيابه أو حدوث مانع له ويف حالة  :23املادة
 ف مبجلس الدولة.وقوع مانع للرئيس وانئبه معا يقوم مقام  رئيس اجمللس عميد رؤساء الغر 

اعداد مشروع النظام الداخلي جمللس الدولة -يتوىل مكتب جملس الدولة على اخلصوص: :25املادة
السهر على توحيد املصطلحات القانونية  –إاثرة حاالت تعارض االجتهاد القضائي بني الغرف  -واملصادقة عليه
حتدد كيفيات عمل املكتب واختصاصاته األخرى دراسة املسائل اليت يعرضها عليه جملس الدولة.  –لدى الغرف 

 .1يف النظام الداخلي جمللس الدولة"

انئب رئيس اجمللـس: يعني هو االخري مبوجب مرسوم رائسي ، وعن مهامه فهو يتوىل أساسا  -02
رئيس جملس الدولة يف حالة حدوث مانع له أو يف حالة حدوث غيابه ، ويف حالة ممارسة رئيس جملس  استخالف

 .2ة ملهامه يتوىل انئبه مهمة املتابعة والتنسيق بني خمتلف الغرف واألقسام الدول

 حمافظ الدولـــــة: يتم تعينه مبوجب مرسوم رائسي، ومل حيدد القانون شروط خاصة لذلك وال إجراءات -03
مرسوم معينة ومتميزة ، وإىل جانب حمافظ الدولة ميكن تعيني حمافظي دولة مساعدين وهم قضاة معينون مبوجب 

 رائسي . 

على :" ميارس حمافظ الدولة وحمافظو الدولة  01-98من القانون العضوي 26حيث تنص املادة 
املساعدون مهمة النيابة العامة يف القضااي ذات الطابع القضائي واالستشاري . ويقدمون مذكراهتم كتابيا ويشرحون 

وم بدور مهمة النيابة العامة وذلك من خالل تقدمي مالحظاهتم شفواي ". وابلتايل فمحافظ الدولة أو مساعده يق
 .3يبديه من مالحظات شفوية سواًءا يف التشكيالت القضائية أو االستشارية مذكرات كتابية أو ما

 مستشــارو الدولـــة: يعترب مستشارو الدولة الفئة األساسية مبجلس الدولة وهو على صنفني: مستشار -04
  عادية .يفولة يف مهمة مستشار د –دولة يف مهمة عادية 

                                                           
املتعلق ابختصاصات جملس الدولة وتنظيمه  01-98يعدل ويتمم القانون العضوي رقم2011يوليو 26املؤرخ يف  11-13القانون العضوي رقم -1

 .43، اجلريدة الرمسية،العدد2011أوت03وعمله املؤرخ يف
، 2012-2013اجلزائري، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ليسانس، حقوق، جامعة ورقلة، غريب البدري، تنظيم القضاء االداري يف  - 2

 .35ص
 . 56حممد الصغري بعلي ، جملس الدولة ، املرجع السابق ، ص -3
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 اقاضيا يعني يف مهمة عادية مبوجب مرسوم رائسي وذلك طبق ابعتباره مستشار دولة يف مهمة عادية:  -أ
الذي يتضمن  1998ايم 30 املؤرخ يف 187-98من الدستور. وابلرجوع اىل املرسوم الرائسي  87للمادة 

  مهمة عادية مت تعينهم من بني قضاة احملكمة العلياتعيني األعضاء جملس الدولة نرى أغلبية مستشاري الدولة يف
 )الغرفة االدارية سابقا( اىل جانب آخرين من خارج سلك القضاء )أساتذة جامعة ، والة(.

يف التشكيالت  واالستشارةتتمثل املهمة األساسية ملستشاري الدولة يف مهمة عادية يف القيام مبهمة التقرير 
الستشارية. كما خيول هلم القانون ممارسة وظيفة مهمة حمافظ الدولة املساعد وذلك القضائية وكذا التشكيالت ا

 .011-98 ق،عمن  29/2وفقا للمادة 

 أن كل من رئيس جملس الدولة وانئبه وحمافظ الدولة ابعتبار مستشار دولة يف مهمة غري عادية :  -ب
ساسي للقضاة فإن مستشاري الدولة يف ومساعديه واملستشارين يف مهمة عادية هم قضاة خيضعون للقانون اال

"  يف الفقرة االخرية على: 01-98من القانون  29مهمة غري عادية ال يتمتعون هبذه الصفة ، حيث تنص املادة 
املؤرخ  165-03حتدد شروط وكيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم" ، االمر الذي مت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم

شروط وكيفيات تعيني مستشاري الدولة يف مهمة غري عادية. هؤالء املستشارين يعينون املتعلق ب 2003أفريل09يف
 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بني ذوي اخلربة واالختصاص .03لفرتة مؤقتة مدة 

أما صالحياهتم فتقتصر مهمتهم على املسامهة والتدخل يف ممارسة االختصاص االستشاري جمللس الدولة 
اص القضائي املقتصر على مستشاري الدولة يف مهمة عادية. وابلتايل فهم يعتربون مقررين يف دون االختص

التشكيالت ذات الطابع االستشاري، ويشاركون يف املداوالت اليت جتريها تلك التشكيالت إىل جانب ابقي 
 .2أعضاء جملس الدولة

ارة اجمللس األعلى للقضاء، وخيتص رؤســـاء الغــــرف: يتم تعيينهم مبوجب مرسوم رائسي بعد استش -05
بتنسيق العمل داخل الغرف واألقسام ويقومون إبعداد  01-98من القانون  27الغرف وفقا للمادة  رؤساء

من نفس القانون ويرأسون الغرف واألقسام ويسهرون  03الفقرة  34جداول القضااي احملالة عليهم وفقا للمادة 
كذلك بتعيني املستشارين املقررين ويرتأسون اجللسات واملداوالت ويشرفون على حسن سريها، ويقوم رؤساء الغرف  

بني الغرف لرئيس جملس الدولة ،  على حسن تنظيمها. كما يتكفل رئيس الغرفة بتقدمي طلبات حتويل امللفات ما

                                                           
 .103حممد الصغري بعلي ، الوسيط يف املنازعات االدارية، املرجع السابق ، ص -1
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س اجمللس وقضاة ويوقع على أصول القرارات بعد ما يقوم املستشار املقرر ابلتوقيع عليها، ويعترب الوسيط بني رئي
الغرفة  فهو الذي يكلف بتبليغ القضاة مبالحظات الرئيس كما يشارك يف تنقيطهم . هذا ويعد رؤساء الغرف من 
 بني أعضاء مكتب جملس الدولة ويشاركون يف تشكيلة اجمللس عند انعقاده كغرفة جمتمعة ويسامهون يف أشغال

 . 1اجلمعية 

املؤرخ  1998-98( حسب الرسوم الرائسي 04و أربعة)وجتدر االشارة أن عدد رؤساء الغرف ه
املتعلق بتعيني أعضاء جملس الدولة وعدد الغرف احملدد يف النظام الداخلي هو مخسة  1998-05-30يف:

 .2غرف، األمر الذي أدى اىل قيام رئيس جملس الدولة برائسة الغرفة اخلامسة املتعلقة بقضااي األحزاب

 اعداد جداول 01-98رقم ق،ع من  28وىل رؤساء األقسام طبقا للمادة رؤســــاء األقســــام: يت -06
القضااي احملالة عليهم وتوزيع القضااي على القضاة التابعني ألقسامهم ورائسة اجللسات واعداد التقارير، كما هلم 

د رؤساء االقسام مهمة تسيري املناقشات واملداوالت والتوقيع على أصول القرارات الصادرة عن القسم ، وميكن لعمي
ويعد عميد رؤساء االقسام  من القانون الداخلي جمللس الدولة أن يرأس الغرفة عند االقتضاء 48حسب املادة 
من  32من االعضاء املشكلة ملكتب اجمللس ، وتنص املادة  01-98من القانون العضوي  24استنادا للمادة 

 .3ن تشكيلة جملس الدولة عند انعقاد الغرفة اجملتمعةذات القانون العضوي على أن رؤساء االقسام يعدون ضم

ختصع األقسام لنفس القواعد اليت تنظم سري الغرف ، كما ميكن لكل قسم أن يباشر نشاطه إما على   
 .4من النظام الداخلي للمجلس 44انفراد أو اجتماع قسمي الغرف يف شكل غرفة ، وهذا ما تنص عليه املادة 

 ـي : سيـــــر جملس الدولــــةالفـــــرع الثـــانـ

ختتلف قواعد جملس الدولة حسب طبيعة نشاطه. فتوجد قواعد خاصة بسريه كهيئة قضائية وقواعد خاصة 
 بسريه كهيئة استشارية.
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 أوال: قواعد سري جملس الدولة كهيئة قضائية

" يعقد جملس كيفية سريها :   01-98 ق،عمن  30يتكون جملس الدولة من غرف وأقسام حتدد املادة 
من نفس القانون  34اىل  31الدولة جلساته يف شكل غرف جمتمعة وغرف وأقسام " وحتدد بدورها املواد من 

العضوي سري اجمللس على شكل غرف أو أقسام كتشكيلة غري عادية متكونة من كل الغرف جمتمعة . وفصل 
 .1س الدولة يف تشكيلة عادية وغري عادية قواعد سري جمل 69اىل  45النظام الداخلي جمللس الدولة يف مواده 

غرف واقسام حتت  سري جملس الدولة يف تشكيلته العادية : يتشكل جملس الدولة كتشكيلة عادية من -1
اشراف رئيس اجمللس تفصل كل غرفة أو قسم يف املنازعات االدارية املطروحة أمامها ، وال ميكن ألي غرفة أو قسم 

 من االعضاء على االقل . 03الفصل يف القضااي إال حبضور 

 سري جملس الدولة يف تشكيلته غري العادية : يعقد جملس الدولة جلساته يف االحوال  -2

غري العادية من خالل كل غرفة جمتمعة حتت رائسة رئيس جملس الدولة وال يصلح الفصل يف القضااي 
 الغرف جمتمعة على األقل ، وهذا مااملعروضة على اجمللس يف هذه احلالة إال حبضور نصف عدد اعضاء تشكيلة 

 .2 01-98 ق،عمن  32 -31نصت عليه املواد 

 اثنيا : قواعـد سريه كهيئة استشارية 

 حتدد قواعد سري جملس الدولة كهيئة استشارية يف:

 .01-98رقم  ق،عمن  39اىل  35املواد   -

 1998./29/09املؤرخ يف  261-98املرسوم التنفيذي رقم  -

 من النظام الداخلي جمللس الدولة .  122اىل  77املواد  -

 وميزت هذه القواعد بني قواعد سري اجلمعية العامة وقواعد سري اللجنة الدائمة .

                                                           
  .132رشيد خلويف ، قانون املنازعات االدارية ،املرجع السابق ، ص - 1
  .72، املرجع السابق ، ص  مرزوق حليلي -بديس حراثي - 2
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كقاعدة سري اجلمعية العامة على:   01-98من القانون  37قواعد سري اجلمعية العامة : نصت املادة  -1
أيضا من املرسوم  8". كما نصت املادة قل ال يصلح الفصل اال حبضور نصف عدد أعضاء اجلمعية على األ

احملدد اشكال االجراءات وكيفيتها يف اجملال االستشاري امام جملس الدولة على :" تتخذ  261-98التنفيذي رقم 
من  37م املادة كامداوالت اجلمعية العامة واللجنة الدائمة أبغلبية اصوات االعضاء احلاضرين مع مراعاة اح

 .1"01-89 القانون العضوي رقم

 قواعد سري اللجنة الدائمة  -2

 261-98العامة وابلتايل كرر املرسوم التنفيذي رقم خيضع سريها لنفس القواعد اليت حتكم سري اجلمعية
املطلقة واالغلبية النسبية حول  ابألغلبية( نفس الفرق بني العمل 108وكذا النظام الداخلي جمللس الدولة )املادة 

اىل قاعدة اخرى ختص سري اللجنة الدائمة  01-98من القانون  38العامة. وتشري املادةطريقة ابداء رأي اللجنة 
تتمثل يف تكليفها بدراسة مشاريع النصوص املقدمة هلا يف احلاالت االستثنائية اليت ينبه الوزير االول على 

 .2استعجاهلا 

 املطلــــب الثـــــاين: اختصاصـــــات جملــس الدولـــــــة 

الغرفة االدارية للمحكمة العليا هي صاحبة االختصاص يف ممارسة العمل القضائي كدرجة أوىل كانت 
حيث مت اعتناق نظام االزدواجية أين أصبح العمل  1996 سنة واثنية يف ظل نظام وحدة القضاء اىل أن جاءت

، وابلتايل أصبح هذا القضائي الذي كان يناط للغرفة االدارية ابحملكمة العليا من اختصاص جملس الدولة 
االختصاص متنوع ميارس يف إطار التشكيالت القضائية ، كما ميارس الوظيفة االصلية اليت أنشأ هلا خصيًصا 

 . 3جملس الدولة وهي الوظيفة االستشارية
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 : االختصاصـــات االستشــاريةالفرع األول

جمللس الدولة الفرنسي هبذا الصدد. خمّول  ويتمتع جملس الدولة إبختصاصات استشارية أضيق نطاقا مما ه
 .1يستشار جملس الدولة اجلزائري فقط يف اجملال التشريعي دون االداري ، وتتم االستشارة وفق اجراءات خاصة

 نطاق الوظيفة االستشارية أوال:

من الدستور واليت جاء  136 املادة التشريع من نص يستمد جملس الدولة وظيفته االستشارية يف جمال
:" تعرض مشاريع القوانني على جملس الوزراء ، بعد االخذ برأي جملس الدولة ، مت يودعها الوزير االول مكتب فيها

واليت جاء فيها يبدي  01-98 عضويال من القانون 04". ويستمد أيضا من نص املادة الوطيناجمللس الشعيب 
ا القانون والكيفيات احملددة ضمن نظامه جملس الدولة رأيه يف مشاريع القوانني حسب الشروط اليت حيددها هذ

يث جاء فيها:" يبدي جملس الدولة رأيه يف املشاريع اليت يتم حمن نفس القانون  12الداخلي". ومن املادة 
 أعاله ويقرتح تعديالت اليت يراها ضرورية ". 04اخطاره هبا حسب االحكام املنصوص عليها يف املادة 

يشكل غرفة مشورة ابلنسبة للحكومة يف جمال التشريع فإن ارادت تقدمي نستنج مما سبق أن جملس الدولة 
مشروع قانون ما تعني عليها اللجوء جمللس الدولة وأخذ رأيه خبصوص املشروع، فمجال االستشارة يقتصر على 

املواد السالفة الذكر كل من  04نصت عليه اضافة للمادة مشاريع القوانني اليت يبادر هبا الوزير االول وهو ما
خيّول جمللس الدولة دورا يف املشاركة واملسامهة يف وضع وصناعة  وهو ما 01-98 ق ، عمن  12-36-39:

 .2القانون خالفا للمحكمة العليا اليت ال تتمتع هبذا االمتياز 

من الدستور خاصة ال تعرض على جملس  124ن االوامر اليت يصدرها رئيس اجلمهورية طبقا للمادة إ
 ث أن الدستور اعرتف لرئيس اجلمهورية إبصدار أوامر يف أربعة مواضيع وهي :الدولة .حي

 يف حالة شغور اجمللس الشعيب الوطين . -أ

 بني دوريت اجمللس الشعيب الوطين .  -ب

 من الدستور. 93يف احلالة االستثنائية املذكورة يف املادة  -ج
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 من الدستور( 120يوما )املادة  75يف حالة عدم مصادقة الربملان على قانون املالية يف أجل أقصاه  -د

ن الرأي الذي يبديه جملس الدولة من شأنه أن يضيق االختصاص االستشاري جمللس الدولة ، وهو مسلك إ
هو سائد يف االنظمة املقارنة اليت أتخذ ابالزدواجية القضائية ويوجد هبا جملس دولة ، حيث ميتد  ال يتسق مع ما

 . 1مثال ملراسيم ، القرارات الوزارية( كما هو الوضع يف فرنسا ومصر)ا اختصاصها اىل اجملال االداري

 املقارنة فان جمال استشارة جملس الدولة يتسم ابلضيق. ابألنظمةمقارنة 

بعد  04وجيوز جمللس الدولة ان ميارس رقابته على املراسيم الرائسية والتنفيذية وهذا ما أشارت اليه املادة 
من  اهباليت جاء فيها :"... كما ميكن أن يبدي رأيه يف مشاريع املراسيم اليت مت اخطاره مصادقة  الربملان عليها و 
 س احلكومة".يقبل رئيس اجلمهورية أو رئ

نطاق املشورة ابلنسبة جمللس الدولة اىل مراسيم رائسية وتنفيذية ، غري ان  04وسعت هذه الفقرة من املادة
يف فقرهتا السالفة الذكر،  04حصه بدقة متناهية وكبرية لنص املادةاجمللس الدستوري وحال عرض االمر عليه وف

جملس  من الدستور واليت قصرت تدخل 19قدر ان هذا االختصاص الواسع جمللس الدولة فيه جتاوز لنص املادة 
ضافة إىل إ 2الدولة فقط ابلنسبة ملشاريع القوانني دون سواها ومن مت ابعد املراسيم الرائسية واملراسيم التنفيذية

-39-38-37-36-35، وتصبح املواد: 2016األوامر، ومّت أيضا تعديل املواد يف التعديل الدستوري لسنة 
 ، تتحّدث عن موضوع دراستنا.40-41

 االجــــراءاتاثنيــا: 

 29املؤرخ يف  261-98 ، صدر املرسوم التنفيذي رقم01-98 القانون العضويمن  41 بناء على املادة
والذي عدل مبوجب  وكيفياهتا يف اجملال االستشاري أمام جملس الدولة اإلجراءاتو شكال ألادد احمل 1998وت أ

كما تتم استشارة جملس الدولة حول مشاريع القوانني وفق االجراءات   ،2018لسنة   18-02القانون العضوي 
 .الواردة ابلنظام الداخلي

 أتخذ اجراءات االستشارة املسار التايل : 
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من طرف جملس احلكومة ، يقوم االمني العام للحكومة ، الذي يتوىل السهر على  هادقة عليبعد املصا -أ
  1العالقة بني احلكومة وجملس الدولة، إبرسال مشروع القانون وكل الواثئق املتعلقة به اىل االمني العام جمللس الدولة

 يقوم رئيس جملس الدولة، حسب احلالة، إما:  -ب

 مقرر لذلك، من بني مستشاري الدولة، يف احلالة العادية، الذي يقوم بدراسة احلالة االوىل: بتعيني   -

 ومناقشة مشروع القانون من طرف فوج عمل من املستشارين يف جلسات، وللوزير أو ممثله حق احلضور.

كما ترسل نسخة من عناصر امللف اىل حمافظ الدولة الذي يعني أحد مساعديه يكلف مبتابعة االجراءات 
 مالحظاته املكتوبة ، وعند االنتهاء من االشغال يطلب املستشار املقرر من رئيس جملس الدولة استدعاء وتقدمي

 مناقشة عامة حول مشروع التقرير النهائي . إلجراءاجلمعية العامة لقضاة جملس الدولة 

 ومخسة ء الغرف،رؤسا حمافظ الدولة، يرتأس رئيس جملس الدولة اجلمعية العامة واليت تضم: انئب الرئيس،
 .2( من مستشاري الدولة على االقل يعينهم الرئيس، وال تصح مداولتها اال حبضور االغلبية البسيطة ألعضائها5)

اجلمعية احلاضرين من أجل  ألعضاءالبسيطة  ابألغلبيةويف النهاية، ختتم املناقشة عن طريق االنتخاب 
 مانة العامة للحكومة.املصادقة على التقرير النهائي الذي سريسل اىل اال

احلالة الثانية : إحالة املشروع اىل رئيس اللجنة الدائمة )رئيس غرفة عادة( الذي يعني بدوره مقررا من بني  -
تتشكل اللجنة الدائمة اليت يعينها رئيس جملس الدولة من: رئيس برتبة  ،مستشاري الدولة، يف احلالة املستعجلة

 الدولة على االقل، كما حيضر ممثل الوزير جلسات اللجنة. ( من مستشاري4) رئيس غرفة وأربعة

على التقرير النهائي  ابألغلبيةعد املداولة أعضاء اللجنة الدائمة وحمافظ الدولة املساعد بويف اخلتام، يصادق 
 .3الذي يعده ويقدمه املستشار املقرر، مث يرسل اىل رئيس جملس الدولة

ة يف اجملال االستشاري إما تتم يف شكل مجعية عامة أو جلنة انعقاد اجللسة: ان جلسة جملس الدول -ه
من املرسوم التنفيذي  08وأثناء هذه اجللسة يتلى التقرير املعد من قبل العضو املقرر، ولقد حددت املادة  دائمة
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 اكتفت أبغلبية أصوات ، إذالنصاب القانوين املطلوب العتبار اجللسة صحيحة من الناحية القانونية 98-262
رئيس جملس  يقومويدون رأي اجمللس يف شكل تقرير ّنائي  ،يف حالة التعادل يرجح صوت الرئيسو  ،احلاضرين

 .1مني العام للحكومةالدولة إبرساله لأل

 الفــرع الثــاين: االختصاصــات القضائيــــة

عمال اجلهات القضائية أمي إبعتبار جملس الدولة اجلهة القضائية العليا يف اجلزائر فإنه يتمتع بسلطة تقو      
 .2واحكام قانون إ.م.إ  01-98 لـــ ق.عاالدارية اجملسدة يف احملاكم االدارية، حيث متارس هذه الوظيفة وفقا 

وكذا قاضي استئناف وأيضا  ميارس اختصاصاته القضائية ابعتباره قاضي أول وأخر وابلتايل فجلس الدولة
 : تباعا قاضي النقض وهذا ما سنتطرق اليه

 أوال: اختصاص جملس الدولة كقاضي أول وآخر درجة 

ابجلمع بينهما ، و من قانون إ.م.إ  901املعدل واملتمم، واملادة  01-98 ق،عمن  09حسب املادة     
نستنتج أن املشرع عهد جمللس الدولة وظيفة الفصل ابتدائيا وّنائيا فيما يتعلق بدعاوى االلغاء والتفسري وتقدير 

د القرارات الفردية والتنظيمية الصادرة عن السلطات االدارية املركزية واهليئات العمومية الوطنية املشروعية ض
 واملنظمات املهنية الوطنية :

السلطات املركزية: ويقصد هبا جمموع االدارات العامة املتمركزة على مستوى العاصمة وهي رائسة  -أ
 اجلمهورية، الوزارة االوىل .

وطنية: ويقصد هبا االجهزة والتنظيمات املكلفة مبمارسة نشاط معني لتلبية اهليئات العمومية ال -ب
  القطاعاتاالحتياجات الوطنية يف خمتلف جماالت احلياة وتتمثل هذه االجهزة يف اجملالس العليا القائمة يف خمتلف 

الوزارات واملؤسسات .....اخل اضافة اىل واالجتماعيكاجمللس االعلى للغة العربية واجمللس الوطين االقتصادي 
 املركزية القضائية ومؤسسات الربملان.

                                                           
  .63صالح الدين السايح، املرجع السابق ، ص -1
  .73مرزوق حليلي ، املرجع السابق ، ص  بديس حراثي، - 2



 لقضاء اإلداري وآليــــات تكريســـــــــههــات اج                                     الفصـل الثــــانــــي: 
 

67 

، املهندسني لألطباءوتتمثل يف القرارات الصادرة عن املنظمات الوطنية  املنظمات املهنية الوطنية:-ج
 .1املعماريني، احملاسبني ، احملامني ....اخل 

 اثنيـا: اختصاصات جملس الدولة كقاضي اسئناف :

اثين درجة، تعيد النظر يف القضية من حيث الوقائع والقانون ابلنسبة استئناف أو قاضي إبعتباره      
ق،ع ن م 10 الذي تضمن تعديل املادة 13-11ق.عمن  02ة اجلائز االستئناف فيها. وطبقا للماد لألحكام

عن اجلهة "خيتص جملس الدولة ابلفصل يف استئناف االحكام واالوامر الصادرة  املتعلق مبجلس الدولة: 98-01
نصت  القضائية االدارية، وخيتص ايضا كجهة استئناف يف القضااي املخولة له مبوجب نصوص خاصة". وهو ما

املتعلق ابحملاكم االدارية :" احكام احملاكم  02-98عليه  أيضا الفقرة الثانية من املادة الثانية من القانون رقم 
 امل ينص القانون على خالف ذلك .االدارية قابلة لالستئناف أمام جملس الدولة " م

وبناًءا على ذلك فقد وضع النصان السابقان قاعدة ومبدأ، تكون مبقتضاه مجيع االحكام الصادرة ابتدائيا 
 نص القانون على خالف ذلك . ال ماإمن احملاكم االدارية، قابلة لالستئناف أمام جملس الدولة، 

ادية، يهدف اىل تنظيم ومراجعة االحكام الصادرة عن احملاكم يعترب الطعن ابالستئناف طريقة من الطرق الع
االدارية، بقصد تعديلها أو الغائها والتصدي ملوضوعها من جديد بغرض تصحيح ما ميكن أن يكون قد تضمنته 

 .2من أخطاء موضوعية أو اجرائية أو قانونية

 اثلثا: اختصاصات جملس الدولة كقاضي نقض

اص ضمن طرق الطعن العادية وغري العادية االخرى، وذلك الن الطعن الطعن ابلنقض مبركز خ حيظى
ابلنقض ال يبتغي من ورائه مراجعة احلكم ، وال تعديله وال تصحيحه وال إعادة النظر فيما قضى به وامنا مراقبة 

 مدى تطبيق صحيح للقانون .

، واملعّدلة مبوجب املادة 1996ر من دستو  152مبوجب املادة  اإلداريةاملشرع جمللس الدولة يف املادة  منح
مهمة االجتهاد القضائي وتقومي أعمال اجلهات القضائية االدارية،  ، 2016من التعديل الدستوري لسنة 171
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واملعّدل ابلقانون  01-98من ق،ع  11كما واله هذا االختصاص املشرع اجلزائري، حيث نصت املادة 
الطعون ابلنقض يف قرارات جملس احملاسبة"، إضافة اىل ذلك على أن :"يفصل جملس الدولة يف  02-08العضوي 

يف من ق.إ.م.إ على : "خيتص جملس الدولة ابلنظر يف الطعون ابلنقض يف القرارات الصادرة  903نصت املادة 
 آخر درجة عن اجلهات القضائية، كما أضاف أيضا يف آخر تعديله اهليئات اإلدارية املستقلة.

 يف الطعون ابلنقض املخّولة له مبوجب نصوص خاصة". خيتص جملس الدولة كذلك

الدستورية املعلن عنها يف التعديل  لإلرادةإن اختصاص النقص وظيفة مستحدثة يف املادة االدارية، وتنفيذ 
، ويتجلى ذلك يف موقف الغرفة االدارية ابحملكمة العليا اليت قضت يف القضية رقم 1996ة الدستوري لسن

"إن الطعن ابلنقض أمام الغرفة االدارية للمحكمة العليا يعد يف نظر  على: 11/04/1995بتاريخ : 425/75
 االجتهاد القضائي املستقر عليه استنافا ". 

وابلتايل فالطعن ابلنقض يف املادة االدارية قبل توليته جمللس الدولة مبوجب التعديل الدستوري لسنة 
 .1غري وارد1996

وتبين نظام االزدواجية وفصل القضاء العادي على القضاء  1996وجب دستور مب ويف االخري خنلص اىل انه
االداري مت استحداث هياكل وجهات للقضاء االداري ختتص ابلفصل يف الدعاوى واملنازعات االدارية ، جاءت 

االدارية واليت  هاته اجلهات هبدف سد الثغرات والنقائص اليت عرفتها اجلزائر خالل احلقبة السابقة ، وتتمثل احملاكم
تعترب قاعدة القضاء االداري وختتص ابلدرجة األوىل يف الفصل يف املنازعات االدارية ، مت النص على انشائها 

تقتصر احملاكم االدارية يف اختصاصها على اجملال القضائي ألّنا تعترب جهات قضائية   02-98مبوجب القانون 
لس الدولة فهو هيئة قضائية ادارية متخصصة ويتمتع بالستقاللية حيث مت للقانون العام يف املادة االدارية ، أما جم

وهو يعترب قمة هرم القضاء االداري وكذا صاحب االشراف االعلى يف  01 -98استحداثها مبوجب القانون 
اجملال النظر والفصل يف القضااي املعروضة على القضاء االداري ، كما أنه ميارس اختصاصه يف اجملال االستشاري و 

 القضائي كقاضي أول وآخر درجة ، وكقاضي استئناف الحكام احملاكم االدارية وكذا قاضي نقض. 

                                                           
حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق، جامعة ابتنة، كلية  اكم االدارية يف اجلزائر،واحملالختصاص النوعي بني جملس الدولة الزهرة نصييب، ا -  1

 .113، ص2011/2012احلقوق والعلوم السياسية، 
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منذ  بدأتمن خالل دراستنا ملوضوع تنظيم القضاء االداري يف اجلزائر أنه شهد عدة تطورات اتضح لنا 
من و يصدر من تشريعات فرنسية يف اجلزائر  احيث اتسمت هذه املرحلة بتطبيق كل م الفرنسي للجزائر االحتالل

بينها التشريعات املتعلقة ابلتنظيم القضائي ، وابلتايل فالقضاء االداري اجلزائري أثناء فرتة االحتالل مر بنفس 
 .يف فرنسااملراحل اليت مر هبا القضاء الفرنسي 

ق نظام وحدة القضاء والقانون أين طب 1948اىل  1830بني   أي الفرتة املمتدة ماففي املرحلة األوىل 
هي اخلصم والقاضي يف نفس الوقت، وما ميز هذه  اإلدارةأن االدارة العاملة هي االدارة القاضية أي  ابعتبار

املرحلة عدم استقرار هذا النظام حيث ظهرت أنظمة عديدة منها جملس االدارة وجملس املنازعات وكذا جمالس 
ت على االدارة القاضية واستبدلت جمالس املديرايت مبجالس  األقاليم مث املديرايت ، كما قد اجريت تعديال

 حتولت هذه االخرية اىل حماكم ادارية  واليت متثل هيئة ادارية كدرجة أوىل للنظر يف املنازعات االدارية.   

صا ومتميزا ويف مرحلة االستقالل وبعد استعادة السيادة الوطنية أختذ التنظيم القضائي اجلزائري منهجا خا
عن التنظيم القضائي الفرنسي مع احتفاظه ببعض النصوص السابقة ، حيث يف بداية عهد االستقالل كما سبق 
ذكره عرف هذا النظام وحدة على مستوى القمة وذلك إبحداث اجمللس االعلى والذي يعترب كهيئة مقومة ألعمال 

اجية على مستوى قاعدة اهلرم القضائي وذلك بتكريسه اهليئات القضائية الدنيا ، إال أن نفس النظام عرف ازدو 
 نظام احملاكم الثالث املورثة عن االستعمار .

حيث  1990اىل 1965بني  يف الفرتة ما تكما شهد التنظيم القضائي يف مرحلة اإلصالح واليت امتد
اليت ميزت البالد  مع الوضعية السياسية واالقتصادية يالتماشكان يهدف املشرع من خالل هذا االصالح اىل 

احملاكم االدارية الثالث واستبداهلا بنظام الغرف االدارية لتختص دون غريها ابلفصل يف  إبلغاءآنذاك ،إذ قام  
 املنازعات االدارية .

منه قد  152ومبوجب املادة  1996وتبني لنا من خالل هذه الدراسة أن املشرع اجلزائري بصدور دستور 
اجية القضائية وذلك بفصل القضاء االداري عن القضاء العادي وإصدار نصوص تشريعية تبىن وكّرس نظام االزدو 

واملتمثلة يف  1998هياكل قضائية سنة ابستحداثخاصة ابلقضاء االداري ومتعلقة ابملنازعات االدارية، كما قام 
الدولة الذي يعترب   وكذا جملس 1998 ايوم 30 املؤرخ يف 02-98احملاكم االدارية املستحدثة مبوجب القانون 

كهيئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية االدارية )احملاكم االدارية( ، والذي أصبح ميارس مهامه القضائية 
 واالستشارية على خالف احملاكم االدارية اليت حصر اختصاصها يف اجملال القضائي دون االستشاري.
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ببعض املالحظات والنتائج اليت توصلنا إليها من خالل دراستنا هلذا املوضع ميكن يف األخري ان نديل 
 واملتمثلة يف:

سعي املشرع اجلزائري عرب املراحل اليت مر هبا التنظيم القضائي اجلزائري اىل ارساء مبادئ القانون االداري  •
 وتكريسه جملموعة من القوانني.

 توضيح االجراءات والدعاوى املتبعة أمام اهليئات القضائية االدارية . •

وكذا الل تيين نظام االزدواجية القضائية أصبحت امكانية التكفل ابلنزاعات تبعا لنوع املنازعة من خ •
 . ختصص القضاة يف ذلك

ضرورة تكوين قضاة متخصصني يف اجملال االداري ، ألن اجلهود غري كافية لتغطية الكم اهلائل للمحاكم  •
 االدارية .

 لك ألنه ضروري يف مرحلة توسع النشاط االداري.منح االختصاص االستشاري للمحاكم االدارية وذ •

 ابإلجراءاتعلى املشرع اجلزائري فصل قانون االجراءات املدنية واالدارية وذلك بوضع قانون خاص  •
 االدارية كون أن الطبيعة اخلاصة ابملنازعات االدارية تتطلب وضع قانو خاص هبا .

 



 

 

 

 

قائمة املصادر 
 واملراجع
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