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 :يقول عماد الدين األصفهاني

إني رأيُت أنه ال يكتب أحد كتاباً في يومِه إال قال في " 

لُوُ غَّيَر هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان : َغِدهِ 

ُيستَحسن ولو ُقدَّم هذا لكان أفضل ولو تُِرك هذا لكان 

العبر وهو دليل على استيالء النقص وهذا أعظم . أجمل

 ".على جملة البشر

 

 

 

  



 

 

  

  كلمة شكر
  الحمد اهللا الذي هدانا إلى نور العلم وميزنا بالعقل الذي يسر طريقنا

الحمد اهللا الذي أعطانا من موجبات رحمته اإلرادة والعزيمة على إتمام عملنا نحمدك يا 

  .رب حمدا يليق بمقامك وجاللك العظيم

بن عودة مصطفى الذي أشرف على : بالشكر و التقدير والعرفان لألستاذ المحترمنتقدم 

هذا العمل وتابعه فكان نعم المؤطر بتوجيهاته ونصائحه السديدة، ومهما بلغنا في شكره لن 

  .نوفيه قدر تعبه جزاه اهللا ألف خير

والمناقشة راجين من كل الشكر أيضا ألعضاء لجنة المناقشة اللذين تحملوا عبء القراءة و 

  .اهللا أن يثبت الجميع

  .كما نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في إثراء هذا الموضوع

  

  

  



 

 

  إهداء
  .حممد صلى ا عليه وسلم سيدنا د اخللق إىل رسولنا الكريم منارة العلم و اإلمام املصطفى إىل سي إىل

  .إىل من حاكت سعادتيإىل الينبوع الذي ال ميل العطاء 

ألنعم بالراحة و اهلناء الذي مل يبخل بشئ   شقي خبيوط منسوجة من قلبها والدتي العزيزة إىل من سعى و

  .من اجل دفعي يف طريق النجاح الذي علمين أن ارتقي سلم احلياة حبكمه وصربه إىل والدي العزيز

       أخواتيو )شيخ،  عبد الرؤوف(  وتيبذكرهم فؤادي إىل إخ إىل من حبهم جيري يف عروقي و يلهج 

  ).عيسى ، تفاحة( و إىل جدي وجدتي العزيزين  )مغنية، ماجدة (

  .ا م وعميت العزيزة رمحه)  شيخ وعائشة( إىل روح  جدي وجدتي الغاليني

  ).بالطيب، بورقعة( و إىل كل العائلة الكرمية 

                                                            .اهدي هدا العمل ....األحباب و األصدقاء يف الدراسة والعمل و إىل كل من يعرفين  إىل 

  

                                                             عبد ايد  بالطيب 



 

 

  إهداء

إن احلمد والشكر والفضل وامللك والرزق  وحده ال شريك له ، والصالة والسالم على سيد اخللق 

  .حممد صلى ا عليه وسلم 

أمال، هاجر،  و أخواتي علي ، أخينورلنيابنيت الكرمية و  قرة  عيين  ، زوجيت الغاليني إىل أمي و أبي

حفظهم ا و جعلهم سندا دائما يل بعد ا سبحانه و  ريان، أبناء أخواتي دعاء، أميمة،  نايا و ماريا 

  .تعاىل

بصفة و  االحرتاممن سخر لنا جهده أعانه ا و رعاه ، نتقدم له جبزيل الشكر والتقدير و كل إىل 

  ى بن عودةخاصة األستاذ مصطف
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  ملخص

إن اهلدف من املنازعة اإلدارية هو إطالع القاضي اإلداري بكل عناصر القضية حىت يتمكن من الفصل فيها بصفة 

 09- 08اإلدارية نظمه املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية قانونية و موضوعية، والتحقيق يف الدعوى 

   .بقواعد وإجراءات خاصة �ا

  :الكلمات المفتاحية

  .التحقيق اإلداري، الدعوى اإلدارية

  

  

 . Summary  

 The objective behind proceeding the administrative dispute is that the 

judge have to know all about the elements of the case so that he can judge in 

legally and objectively. When investigating the administrative case, we find 

thatitwas organized by the Algerian legislator in Civil and administrative 

procedures law 08-09 with its own rules and procedures.  

 key words:  

Administrative investigation, administrative proceedings. 
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  :مقدمة 

إن الدولة احلديثة، ظهرت بنظام جديد للفصل وحل النزاع بني األفراد ودون اللجوء إىل نظام القوة، وذلك عن 

طريق ظهور مرفق القضاء وبروز دور القاضي، وهذا النظام الذي تبنته الدولة فرضت من خالله على مواطنيها يف 

أي حق من حقوقهم عدم اللجوء إىل القوة يف اسرتداد حقوقهم املنتهكة، بل خولت هلم حالة االعتداء على 

  .القضائية ىوسيلة قانونية للحصول على محاية حقوقهم وهذه الوسيلة القانونية تعرف بالدعو 

يف هذا  يهمناوالدعوى القانونية تأخذ عدة أنواع، فقد تكون عمومية وقد تكون مدنية وقد تكون إدارية، وهذا ما

  .املقام هي الدعوى اإلدارية

والدعوى اإلدارية هلا إجراءات تقاضي تتميز �ا عن باقي الدعاوى من حيث طبيعة األطراف، كون اإلدارة طرفا 

  .فيها، وكذا اهلدف منها هو تطبيق مبدأ املشروعية وسيادة القانون، وليس هدفها محاية حقوق ذاتية

وهذا من املظاهر اليت تعترب جتسيدا  ،1996القضاء مبوجب أحكام دستور  اجيةفاملشرع اجلزائري تبىن نظام ازدو 

لنظام ازدواجية القضاء، وهذا بدوره ما أدى إىل بروز االختالف بني القضاء العادي و اإلداري من حيث 

  .إجراءات التحقيق سواء من الناحية املوضوعية أو اإلجرائية

توافرها فمنها شروط خاصة بالعريضة و رافعها و شروط تتعلق بالدعوى  تحقيق يف الدعوى اإلدارية شروط حيبللو 

اإلدارية، وكذا أطراف الدعوى اإلدارية واليت فيها اإلدارة تعترب يف درجة أعلى يف الدعوى حبيث هلا امتيازات تتجلى 

القاضي بإلزامه اإلدارة واضحة يف حيازة املستندات و األوراق اإلدارية والتنفيذ املباشر و غريها وهنا يظهر دور 

بتقدمي هذه املستندات الضرورية لإلثبات واليت ال تكون حبوزة املدعي يف أغلب األحيان،وعند بداية التحقيق ال بد 

من إيداع عريضة افتتاح الدعوى لدى أمانة ضبط اجلهة القضائية املختصة وما يشملها من تقدمي رسوم قضائية 

و تشكيلة احلكم الفاصلة  وإدخال حمافظ الدولة يف التحقيق، القاضي اإلداريومن خالهلا يتم حتديد صالحيات 

يف موضوع النزاع، ولتحقيق يف الدعوى اإلدارية أساسيات يقوم عليها و خصائص يتميز �ا ووسائل و تدابري يتم 

قد يعرتض التحقيق عوارض حتول دون السري يف  املرحلة التقيد و األمر �ا يف مرحلة التحقيق، وخالل هذه

  .  الدعوى وهذه العوارض قد تكون منهية للتحقيق أو غري منهية له

يف جمال القانون اإلداري مبوضوع التحقيق يف  ظهر لنا من خالل اهتمام القانوننيت أهمية هذا الموضوعإن 

يف  وتناول املشرع بدوره هذا املوضوع ع القضية،تساعد يف الكشف عن وقائالدعوى اإلدارية، ألنه يعترب وسيلة 

  قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وخصص له إجراءات خمتلفة عن اخلصومة العادية، كما أن حداثة 



 مقدمة

 

 ب 

 

للبحث فيه، خاصة بعد املسامهة واملساندة الفعالة من طرف األستاذ املشرف حول دراسة ا املوضوع هو الذي دفعن

، سنة صدور قانون 2008ن نظام املنازعة اإلدارية يف اجلزائر مل يكتمل نسبيا إال يف سنة هذا املوضوع، كون أ

  .اإلجراءات املدنية واإلدارية

التحقيق يف الدعوى اإلدارية، السبب الرئيسي يعود بالدرجة األوىل إىل  أسباب اختيار هذا الموضوعإنه من 

ب ذاتية تتعلق بالرغبة الشخصية لدراسة موضوع البحث،  التخصص الدراسي يف القانون اإلداري، و هناك أسبا

  .كما أن املوضوع يتناسب ويرتبط مع جمال عملنا، وكذا توسيع األحباث والدراسات

فتمثلت يف أمهية موضوع التحقيق يف جمال الدعوى اإلدارية، وإبراز مواطن االختالف  األسباب الموضوعيةأما 

ي يف الدعوى العادية، وأهم الصالحيات املمنوحة للقاضي يف هذا ا�ال، بني القاضي اإلداري و القاضي العاد

والتعرف على أهم مراحل التحقيق يف الدعوى اإلدارية و خصائصها و اإلجراءات اليت تتميز �ا يف النظام 

  .التشريعي اجلزائري، وملا يتميز به املوضوع من أمهية يف التشويق من حيث معاجلته و مناقشته

  .كل ما يكتنفه التحقيق يف الدعوى اإلدارية أمام احملاكم اإلدارية  اكتشاف، أهداف هذه الدراسةومن 

  إبراز مدى أمهية التحقيق يف الدعوى اإلدارية، - و�دف إىل 

  و أهم اإلجراءات ووسائل اإلثبات املتبعة فيها، -   

  .و العوارض اليت تعرتض سري التحقيق يف الدعوى اإلدارية -            

واليت تتعلق مبوضوع البحث الحظنا أ�ا ختتلف حسب نظرة الدراسات السابقة  و إنه من خالل إطالعنا على

ن له الباحث لتخدم جمال ختصصه، ومن الدراسات السابقة جند أ�ا مل تتناول املوضوع من نفس نطاق دراستنا حن

  .فهناك من الدراسات السابقة من ركز على إجراءات التحقيق يف الدعوى اإلدارية

فقد متكنا من جتاوز هذه  - عز وجل -لكن بفضل اهللا  الصعوبات و ككل حبث أو دراسة علمية اعرتضنا بعض

  .الصعوبات

  :التاليةلطرح اإلشكالية  ومن منطلق دراستنا للموضوع هذا إرتئينا

  ؟ تحقيق يف الدعوى اإلدارية وما هي آلياتهكيف يتم ال - 

  :و تساؤالت فرعية منها

  ما هي أهم إجراءات افتتاح التحقيق يف الدعوى اإلدارية؟ -                   
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  ما هي وسائل التحقيق املعتمدة يف القضاء اإلداري؟ -                  

  ما هي عوارض التحقيق؟ -                   

، املنهج الوصفي التحليلي، ذلك أن طبيعة املوضوع تفرضه علينا، من خالل تسليطنا موضوعنا هذا انتهجنايف 

الضوء على شروط صحة الدعوى اإلدارية و أطرافها و خصائص التحقيق فيها، ومن خالل حتليل النصوص 

املدنية واإلدارية، ومن خالل وصف   القانونية املتعلقة بكيفية سري إجراءات التحقيق فيها وفقا لقانون اإلجراءات

  .كل من وسائل التحقيق واإلثبات، وحللنا بعض املواد القانونية من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

 التالية، حيث قسمنا الدراسة إىل فصلني، الفصل األول كان حتت عنوانالموضوع اتبعنا الخطة  و لدراسة هذا

شروط الدعوى اإلدارية وأطرافها، باملطلب األول تناولنا شروط  ملبحث حتت عنوانمفهوم  الدعوى اإلدارية، يضم ا

صحة قبول الدعوى اإلدارية، واملطلب الثاين خصصناه ألطراف الدعوى اإلدارية، واملبحث الثاين كان يتناول 

واملطلب الثاين أساسيات إجراءات ممارسة الدعوى اإلدارية، باملطلب األول تناولنا عريضة افتتاح الدعوى اإلدارية، 

  .وخصائص الدعوى اإلدارية

أما الفصل الثاين، كان حتت عنوان آليات التحقيق يف الدعوى اإلدارية، باملبحث األول تناولنا وسائل وتدابري اليت 

يعتمد عليها القاضي اإلداري خالل قيامه بدوره االستقصائي، املطلب األول كان حتت عنوان الوسائل العادية، 

ملطلب الثاين التدابري األخرى والوسائل احلديثة يف التحقيق، واملبحث الثاين يتناول عوارض التحقيق يف الدعوى وا

اإلدارية، املطلب األول يتناول العوارض الغري منهية لتحقيق، واملطلب الثاين العوارض الغري منهية للتحقيق يف 

  .        الدعوى اإلدارية
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التحقيق يف الدعوى اإلدارية مير بالعديد من اإلجراءات جيب االلتزام والتقيد �ا ألنه اهلدف من هذه اإلجراءات 

هو الفصل يف النزاعات املعروضة أمامها انطالقا من رفع الدعوى اإلدارية وسريها إىل غاية صدور احلكم الفاصل 

  . فيها و إجراءات تبليغها و تنفيذها

اإلدارية ختتلف عن الدعوى العادية من حيث أطرافها فاإلدارة باعتبارها طرفا وهي سلطة عامة حتوز والدعوى 

جمموعة من االمتيازات اليت تسعى من خالهلا إىل حتقيق املصلحة العامة، والدعوى اإلدارية جيب كذلك أن تتوفر 

ارية وشروط خاصة بالعريضة، بعد على جمموعة من الشروط فهناك شروط خاصة برافع الدعوى وبالدعوى اإلد

استيفاء مجيع هذه الشروط يتم قيد العريضة االفتتاحية وتقدمي الرسوم القضائية، ومنه يربز دور القاضي من خالل 

السلطات اإلجراءات والتحقيق وكذا حمافظ الدولة الذي أشركه يف الفصل يف النزاع اإلداري، والدعوى اإلدارية 

  .التحقيق وتتميز مبجموعة من اخلصائص يف التحقيق متيزها عن الدعوى العاديةترتكز على أساسيات يف 

من خالل هذا املنطلق سوف نقوم يف هذا الفصل بدراسة يف املبحث األول شروط صحة قبول الدعوى اإلدارية 

ائية املختصة وأطرافها، أما املبحث الثاين حول إجراءات إيداع عريضة افتتاح الدعوى لدى أمانة ضبط اجلهة القض

 .     وأساسيات التحقيق و خصائصه يف الدعوى اإلدارية
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  .شروط التحقيق في الدعوى اإلدارية و أطرافها: المبحث األول

الدعوى اإلدارية جيب أن تقوم على شكليات خاصة ال بد من مراعا�ا يف النزعات العادية وتتعلق بالعريضة        

الدولة أو الوالية أو البلدية أو املؤسسات ذات الصبغة اإلدارية طرفا يف النزاع حبيث ختضع : تكون اليت ترفع عندما 

لشكلية معينة، وقد تتعرض الدعوى إىل الرفض شكال من قبل القاضي عند عدم مراعاة هذه الشكليات دون 

ري واحتوائها على بيانات وهذا ما النظر إىل  املوضوع الذي جيب أن تتحرر العريضة وفق شكل أقره املشرع اجلزائ

  .شروط صحة قبول الدعوى اإلدارية:سوف نتعرض إليه يف هذا املطلب

  .  شروط صحة قبول الدعوى اإلدارية:األول المطلب

لتحقيق يف الدعوى اإلدارية ولقبول الدعوى اإلدارية، ومن هذه شروط  ا ملباشرة هناك شروط جيب توافرها       

ريضة، وشروط خاصة برافع الدعوى، وشروط خاصة بالدعوى اإلدارية وهذا ما سوف نتطرق له هو متعلق بالعما 

  .من خالل هذا املطلب بالتفصيل

  .الشروط الخاصة بالعريضة:األول الفرع

ترفع الدعوى أمام احملكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة تودع :" من ق إ م إ على أنه 14نصت املادة       

  .1من قبل املدعي أو وكيله أو حماميه، بعدد من النسخ يساوي عدد األطرافبأمة الضبط 

من خالل نص املادة نستنتج أنه ال ميكن رفع دعوى إدارية إال بعد حترير عريضة مستوفية لكل عناصرها وكذا 

  .إجراءا�ا الشكلية

  . إلزامية كتابة العريضة باللغة العربية:أوال

نستخلص وجوب كتابة العريضة وتوقيعها وتارخيها لقبوهلا أمام احملكمة  ق إ م إمن  14من خالل نص املادة    

  . من نفس القانون أنه جيب أن تكون هذه العرائض مكتوبة باللغة العربية 08ومن املادة 

                                           
 21ر،عدد .،يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،ج14،املادة 2008فيفري 23:يف مؤرخ 09-08قانون رقم  -1

 .2008لسنة
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فقرة 08ال يكفي أن تكون العريضة مكتوبة بل جيب أن تكون حمررة كذالك باللغة العربية وهذا تطبيقا لنص املادة 

جيب أن تتم اإلجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية :" من ق إ م إ حيث جاء فيها  01

  ."، حتت طائلة عدم القبول

املتضمن تعميم 05-91من قانون  07وقد جاءت هذه املادة لتكرس عمليا مبادئ الدستور وأحكام املادة 

ن حترير العرائض واالستشارات وكل عمل يصدر من اجلهات القضائية من استعمال اللغة العربية اليت جتعل م

  .1أحكام وقرارات يتم باللغة العربية

  .إلزامية توقيع العريضة من قبل محام:ثانيا

إن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية يشرتط ضرورة توكيل حمام، إذ يشرتط توقيع العريضة من طرف حمام    

  .من ق إ م إ 815اإلدارية حسب ما نصت عليه املادة  وذلك أمام احملكمة

مفادها إعفاء الدولة و األشخاص املعنوية  وهذه األخرية، من ق إ م إ 827وهذه املادة حتيلنا إىل نص املادة

  . من هذا القانون من ضرورة متثيلها بواسطة حمام أمام القضاء 800املذكورة يف املادة 

 من ق إ 826ونصت املادة ." البلدية، واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةالوالية، :" هذه األشخاص هي

متثيل اخلصوم مبحام وجويب أمام احملكمة اإلدارية حتت :"تأكيدا على هذا الشرط من خالل نصها على ما يليم إ 

االستعانة مبحامني ميثلوهم إن جزاء خمالفة هذه القاعدة اإلجرائية واليت جترب املتقاضي ." طائلة عدم قبول العريضة

  .من ق إ م إ 905- 826أمام القضاء اإلداري هي عدم قبول الدعوى شكال طبقا للمادتني 

من ق إ م إ هو توافر األشخاص املنصوص عليهم يف  827وإن الغاية من االستثناء املقرر مبوجب نص املادة 

لى التقاضي مباشرة دون اللجوء إىل خدمات من هذا القانون على اإلطارات القانونية قادرة ع 800املادة 

  .2حمامني

  

                                           
 .،املتضمن تعميم استعمال اللغة العربية1991يناير  16املوافق ل  1411مجادي الثاين عام  30املؤرخ يف  05 - 91من القانون رقم 07املادة -1
 .262، ص2005، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر،الطبعة الرابعة، 2اإلدارية،ج مسعود شيهوب،املبادئ العامة للمنازعات -2
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  .الشروط الخاصة برافع الدعوى: الفرع الثاني

إن من شروط قبول الدعوى اإلدارية بشكل عام سواء كانت مدنية أو إدارية واخلاصة بشخص الطاعن أي      

من ق  13وهذا ما نصت عليه املادة  باإلضافة إىل شرط األهلية، الصفة واملصلحة:رافعها يف شرطني أساسني مها

ال جيوز ألي شخص التقاضي ما مل تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو حمتملة يقرها :"إ م إ يف فقر�ا األوىل

 1."القانون

  .الصفة: أوال

  ."جيب أن يتمتع املدعي بالصفة الالزمة لرفع الدعوى"بأنه " حميو" كتب األستاذ   

  2."ال بد أن تكون للمدعي الصفة للتقاضي:" فيقول أنه" دولوبادير" أما األستاذ

ليس ذالك فحسب بل إن املشرع قد اشرتط أيضا لصحة الدعوى أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة إذ أنه 

يشرتط توافر الصفة لدى املدعي عليه، و إال كان مصري الدعوى عدم القبول، وهو ما أكده جملس الدولة يف قراره 

  1999.02.01.3:املؤرخ يف

شخصية، وبالتايل فإن الدعوى اجلماعية غري مقبولةـ غري أن جملس الدولة  و إنه من املبدأ العام أن الدعوى

الفرنسي يقبل الدعاوى اليت ترفعها التجمعات ذات الشخصية املعنوية من نقابات و مجعيات الدفاع على املصلحة 

  4.اجلماعية

  

  

  

                                           
 .من ق إ م إ 13املادة أنظر -1
 .246رشيد خلويف، قانون املنازعات اإلدارية، شروط قبول الدعوى اإلدارية، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، ص -2
مقتبس من بربارة عبد الرمحن شرح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، الطبعة األول،  199.02.01:خ يفالقرار الصادر عن جملس الدولة املؤر -3

 .2009منشورات بغدادي اجلزائر،
 .273مسعود شيهوب، املرجع السابق، ص-4
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  .المصلحة: ثانيا

على أ�ا املربر لوجود الدعوى بالنسبة لصاحبها، وقد استقرت أحكام القضاء و التشريعات  تعرف املصلحة     

  1.يف الدول املختلفة على أن ال تقبل الطلبات املقدمة من أشخاص ليست هلم مصلحة شخصية

اف يف واملصلحة جيب أن تتوفر فيها أوصاف حىت تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء اإلداري، تشتمل هذه األوص

  .قانونية، قائمة أو حمتملة: أن تكون هذه املصلحة

 2.فاملصاحل القانونية هي تلك املصاحل اليت يعرتف �ا القانون وحيميها لذا�ا

واملصلحة قد تكون قائمة أو حمتملة أي قد يوجد االعتداء الفعلي أو يكون هناك جمرد �ديد له، وجب أن تكون 

لتحقيق أي أن يكون التهديد طاهرا ووشيكا و أن احلماية ل احتمال بعيدا املصلحة قائمة وحالة وليس جمرد

  .القضائية جيب أن تبسط وقاية الضرر حمقق للحدوث مستقبال

فإذا مل يقع االعتداء ومل يتحقق بذلك الضرر لصاحب احلق يقال بأن املصلحة حمتملة اليت يقر �ا القانون وفقا 

  .من ق إ م إ 13لنص املادة 

  .األهلية :ثالثا

  .3يف هذا ا�ال جيب أن منيز بني أهلية الشخص الطبيعي والشخص املعنوي   

، و متمتعا بقواه )سنة 19(يكون الشخص كامل األهلية ببلوغه سن الرشد  : أهلية الشخص الطبيعي -أ

صها تطبيق أحكام من ق م، ويف حالة فاقد األهلية أو ناق 40العقلية ومل حيجر عليه و هذا ما نصت عليه املادة 

  القانون املدين   

  

                                           
 .114،ص 2005رية، شادية احملروقي، اإلجراءات يف الدعوى اإلدارية، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،اإلسكند-1
 .16،ص2009-2006أمان اهللا املنصوري، شروط قبول الدعوى اإلدارية، مذكرة خترج إجازة املدرسة العليا للقضاء، اجلزائر،-2
اكم احمل-القضاء املزدوج-القضاء املوحد-قضاء املضامل-الرقابة على اإلدارة- حممد صغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، مبدأ املشروعية-3

- الطعن يف القرار القضائي-حمكمة التنازع-االختصاص القضائي اإلداري- دعوى التعويض-دعوى اإللغاء-الدعوى اإلدارية-جملس الدولة-اإلدارية

 .160،161يع، ص املتعلق باإلجراءات املدنية واإلدارية، دار العلوم للنشر و التوز  09-08القانون اجلديد رقم :اإلجراءات القضائية اإلدارية ، امللحق
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، أو )بالنسبة للقاصر(، ويف حالة الطعن باإللغاء فإنه يتوىل ذلك الويل أو الوصي )42،43،44خاصة املواد (  

  .، أو القاضي)احملجور عليه(القيم 

إن الشخص املعنوي االعتباري يتمتع حبق التقاضي، ويتم  ):العام أو الخاص( أهلية الشخص المعنوي  -ب

  .من ق م 50التعبري عن إرادته و متثيله بواسطة نائب يعينه، وهذا طبقا لنص املادة 

مع مراعاة النصوص اخلاصة، عندما تكون الدولة أو الوالية أو البلدية ":من ق إ م إ على أنه 828ونصت املادة 

لصبغة اإلدارية طرفا يف الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه، متثل بواسطة الوزير أو املؤسسة العمومية ذات ا

  " .املعين، الوايل، رئيس ا�لس الشعيب البلدي على التوايل، واملمثل القانوين بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة اإلدارية

  .الشروط الخاصة بالدعوى اإلدارية: الفرع الثالث

اصة بالعريضة و شروط املتعلقة برافع الدعوى، باإلضافة إىل ذلك هناك الشروط بعد توضيح الشروط اخل      

  .اخلاصة بالدعوى اإلدارية و املتمثلة يف شرط التظلم اإلداري املسبق و شرط امليعاد و االختصاص القضائي

  .شرط التظلم اإلداري المسبق: أوال

الشخص الذي يريد مقاضاة اإلدارة كإجراء، وذلك عن التظلم اإلداري املسبق يتمثل يف طعن إداري يقوم به     

  .1طريق توجيه شكوى أو احتجاجا بفرض مراجعة نفسها قبل الشروع يف مقاضا�ا

من نفس القانون اليت حتيلنا إىل املادة السالفة الذكر بأن  907من ق إ م إ و املادة  830جاء يف نص املادة 

وليس إجباري و وجويب إال بالنسبة لبعض الدعاوى كالدعاوى الضريبية التظلم اإلداري املسبق هو فعل جوازيا 

 .2مثال

  .رئاسي و والئي: والتظلم اإلداري املسبق ينقسم إىل قسمني

  

                                           
 .2006لسنة ) 08(جملة جملس الدولة ، العدد الثامن -1
 .2016من قانون اإلجراءات اجلبائية، 82املادة -2
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  . وهو التظلم الذي يرفع إىل السلطة اليت تعلو من إصدار القرار :التظلم الرئاسي -أ

حبيث أن التظلم الوالئي ليس موازيا للتظلم  ق إ م إمن  830وهذا ما نصت عليه املادة : التظلم الوالئي -ب

  .1الرئاسي بل هو بديال له يف حالة اهليئات اجلماعية أو تلك اليت ليس هلا رئيسا،لتمتعها باالستقالل الذايت

مثال ذالك بالنسبة للقرارات الصادرة عن ا�الس، اللجان، رئيس اجلمهورية، والوزراء، فهؤالء مجيعا ليس هلم 

  .سا، فهم السلطة العليارئي

أما بالنسبة مليعاد التظلم اإلداري املسبق، يرتتب عليه و ذلك يف الدعاوى اإلدارية اليت يكون فيها التظلم اإلداري 

  .2سقوط احلق يف ممارسة الدعوى وجوبيااملسبق و 

 .لفسادهذلك أن أي دعوى متارس بدون تظلم جتابه بعدم القبول لعدم استفاء شرط التظلم أو 

  .شرط الميعاد:ثانيا

على أنه ميعاد الطعن باإللغاء يسري من يوم تبليغ القرار إذا كان فرديا أو من  من ق إ م إ 829تنص املادة     

  .تاريخ نشره إدا كان مجاعيا أو تنظيميا

هة اإلدارية على أنه جيوز للشخص املعين بالقرار اإلداري، تقدمي تظلم إىل اجل من ق إ م إ 830ونصت املادة 

  .أعاله 829مصدرة القرار يف األجل املنصوص عليه يف املادة 

مبثابة قرار بالرفض ويبدأ هدا األجل ) 02(و يعد سكوت اجلهة اإلدارية املتظلم أمامها عن الرد، خالل شهرين 

 . من تاريخ تبليغ التظلم

  .من تاريخ تبليغ الرفض) 02(أجل شهرين ويف حالة رد اجلهة اإلدارية خالل األجل املمنوح هلا، يبدأ سريان 

  .1يثبت إيداع التظلم أمام اجلهة اإلدارية بكل الوسائل املكتوبة ويرفق مع العريضة

                                           
 .44، ص 2010حسني فرجية، املبادئ األساسية يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،-1
 .325للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق،ص  مسعود شيهوب، املبادئ العامة-2
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من ق إ م إ اليت نصت على ما  405وميكن امتداد امليعاد بسبب العطلة الرمسية وهذا حسب ما جاءت به املادة 

القانون كاملة، وال حيسب يوم التبليغ أو التبليغ الرمسي ويوم  حتسب كل اآلجال املنصوص عليها يف هذا: "يلي

  .انقضاء األجل

  .يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه اآلجال عند حسا�ا

تعترب أيام عطلة، مبفهوم هذا القانون، أيام األعياد الرمسية و أيام الراحة األسبوعية طبقا للنصوص اجلاري �ا 

  ."   ري من األجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا، ميدد األجل إىل أول يوم عمل موايلالعمل، إذا كان اليوم األخ

) 02(متدد ملدة شهرين :"على أنه من ق إ م إ 404و ميدد بسبب اإلقامة يف اخلارج وهذا ما نصت عليه املادة 

ذا القانون، ألشخاص أجال املعارضة و االستئناف و التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض املنصوص عليها يف ه

  ."املقيمني خارج اإلقليم الوطين

تنقطع أجال الطعن " على أنه من ق إ م إ 832وقد ينقطع ميعاد رفع الدعوى اإلدارية وهذا ما نصت عليه املادة 

  :يف احلاالت اآلتية

  الطعن أمام جهة قضائية إدارية غري خمتصة، - 1

  طلب املساعدة القضائية، - 2

  تغيري أهليته، وفاة املدعي أو - 3

  2."القوة القاهرة أو احلادث الفجائي - 4

  

                                           

 

 
، اجلسور للنشر و التوزيع، اجلزائر، 1عمار بوضياف، دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، دراسة تشريعية و قضائية و فقهية، الطبعة-1

 .95، ص2009

 .، املذكور سابقا09-08:القانون رقم-2
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  . االختصاص القضائي بالفصل في الدعوى اإلدارية:ثالثا

  .يعترب شرط االختصاص من أهم شروط قبول الدعوى اإلدارية وهو من النظام العام    

وتتجلى أمهية ذلك يف موقف القاضي اإلداري حبيث ال ينظر يف الشروط األخرى إال بعد حتديد اختصاصه النوعي 

 .  و اإلقليمي

  : االختصاص النوعي -1

تنشأ حماكم إدارية جلهات قضائية للقانون العام :" على أنه 02-98نصت املادة األول من القانون العضوي رقم 

  .1يف املادة اإلدارية

تنشأ عرب كامل الرتاب الوطين " نفس الفكرة بنصها  356-98من املرسوم التنفيذي رقم  02وجسدت املادة 

  .2حمكمة إدارية كجهات قضائية للقانون العام يف املادة اإلدارية) 31(إحدى وثالثون 

العامة يف الفصل يف من خالل نص املادتني نستنتج بأن االختصاص العام للمحاكم اإلدارية أل�ا صاحبة الوالية 

  .املنازعات اإلدارية

احملاكم اإلدارية هي ":حيث نصت على من ق إ م إ 800يف املادة  "جهات الوالية العامة"بينما استعمل عبارة 

جهات الوالية العامة يف املنازعات اإلدارية ختتص بالفصل يف أول درجة، حبكم قابل لالستئناف يف مجيع القضايا 

  3".ة أو الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيهااليت تكون الدول

يتضح لنا من هذه املادة أن املشرع أطلق االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية فجعلها صاحبة االختصاص يف 

 .4لدولةالنظر يف كل منازعة إدارية فيها، عدا ما استثناه املشرع فأوكل النظر فيه �لس ا

                                           
 .،املتعلق باحملاكم اإلدارية1998مايو سنة  30املوافق لـ  1419صفر 04يف املؤرخ  02-98القانون رقم -1
احملدد كيفيات تطبيق أحكام القانون العضوي رقم  1998نوفمرب  14املوافق   1419رجب عام  24املؤرخ يف  356-98املرسوم التنفيذي رقم-2

 .1998نوفمرب سنة  15،املؤرخة يف 85اجلريدة الرمسية،العدد 98-02
 .املذكور سابقا 02-98القانون رقم -3
  .144عمار بوضياف، دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، املرجع السابق،ص -4
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ومن هنا جند أن معيار االختصاص النوعي يقوم على اختصاص احملكمة اإلدارية بالنزاع اليت تكون الدولة طرفا فيه 

أو البلدية أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية مبعىن أنه يكفي لتكون احملكمة اإلدارية خمتصة أن 

 .نون العاميكون النزاع أحد طرفيه شخص من أشخاص القا

وأن الضابط األساسي لتحديد اختصاص احملاكم اإلدارية هو اتصال اجلهة اإلدارية باملنازعة و احلكمة اليت 

  .استهدفها املشرع هو ختصيص قاضي إداري للنظر يف قضايا اإلدارة و املواطنني

كما أن حتديد احملاكم اإلدارية للنظر يف قضايا معينة من أجل بلوغ احلقيقة يف الدعوى وتوفري املراكز القانونية 

 للمتعاملني مع اإلدارة، فاحملكمة اإلدارية املختصة هي بطبيعة احلال اجلهة اليت تستطيع الرد على تسوية املنازعة 

البث يف قبول الدعاوى اليت تتطلب التظلمات اإلدارية اإللزامية أو صلحا أو بتنفيذ حكم وهي اليت متلك وحدها 

  .1اختيارية على النحو الذي خيفف ويقلل من عدد القضايا الواردة عليها

ولقد عاجل املشرع االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من خالل ثالثة مواد 

رتبها كلها حتت القسم األول  802وحدد االستثناء يف املادة  801و  800 مادتني وزع اختصاصها العام بني

  .2يف االختصاص النوعي: بعنوان

ختتص احملاكم اإلدارية كذلك بالفصل :" أحكاما خاصة حينما نصت على ما يأيت 801حيث تضمنت املادة 

  : يف

  املشروعية دعاوى إلغاء القرارات و الدعاوى التفسريية و دعاوى فحص  - 1

  .الوالية واملصاحل غري املمركزة على مستوى الوالية - : للقرارات الصادرة عن

  .البلدية و املصاحل اإلدارية األخرى للبلدية -   

  .املؤسسات ذات الصبغة اإلدارية - 

                                           
 .358،ص1996عبد الغين بسيوين، القضاء اإلداري، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،-1
 .75،ص2011واختصاص، دار هومة، اجلزائر،عطااهللا بومحيدة، الوجيز يف القضاء اإلداري، تنظيم عمل  -2
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 .دعاوى القضاء الكامل - 2

  1".القضايا املخولة هلا مبوجب نصوص خاصة - 3

من قانون إ ج م إ مباهلا من والية عامة بالنسبة  801و  800اإلدارية طبقا للمادة ومن هنا نرى بأن احملاكم 

، دعوى تقدير املشروعية، تفسريدعوى اإللغاء دعوى ال: للمنازعات اإلدارية، مبجموعة من الدعاوى اإلدارية هي

خابية، الضريبية و دعوى التعويض و دعاوى إدارية أخرى ختتص �ا مبوجب نصون خاصة، مثل املنازعات االنت

  2.إخل......الصفقات العمومية

خالفا " :بعض االختصاصات من جمال احملاكم اإلدارية حيث نصت على من ق إ م إ 802واستثنت املادة  

  :أعاله يكون من اختصاص احملاكم العادية املنازعات اآلتية  801و  800ألحكام املادتني 

  .خمالفات الطرق - 1

املتعلقة بكل دعوى خاصة باملسؤولية الرامية إىل طلب تعويض األضرار النامجة عن مركبة تابعة املنازعات  - 2

  .3للدولة، أو إلحدى الواليات أو البلديات أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

للقضاء  من نفس القانون، حيث تعطي جماال أوسع 801ومنه خترج املنازعات األخرى اليت جاءت �ا املادة  

من نفس القانون يف قواعد  807اإلداري يف القضايا املطروحة أمامه، ولقد تشدد املشرع من خالل املادة 

االختصاص النوعي و أعتربها من النظام العام و أجاز للقاضي إثار�ا من تلقاء نفسه وكذا اخلصوم يف أي مرحلة  

عدم االختصاص النوعي من النظام العام، ":ون ذكرت أنهمن نفس القان 36كان �ا النزاع، وكذلك جند أن املادة 

  " .تقتضي به اجلهة القضائية تلقائيا يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى

  

  

                                           
 .92، املذكور سابقا، ص09-08القانون رقم -1
 .18،ص2010حممد الصغري بعلي،الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، دار العلوم، عنابة، اجلزائر، -2
، 55ضمن مهنة احملاماة، اجلريدة الرمسية، العدد،املت2013أكتوبر سنة  29املوافق   1434ذي حجة عام  24املؤرخ يف  07-13القانون رقم  -3

 .2013أكتوبر سنة  30املؤرخة يف 
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  .االختصاص اإلقليمي -2

يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع يف  ":نصت املادة األول من قانون احملاكم اإلدارية على أنه

 " .دائرة اختصاصها موطن املدعي عليه

أن كل حمكمة إدارية حملية ختتص  من خالل نص املادة يتبني لنا االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية، مبعىن

 .1باملنازعات اإلدارية احلاصلة يف النطاق اجلغرايف احملدد هلا الذي توجد به

يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع يف دائرة اختصاصها  ":على أنه 37حيث نصت املادة 

موطن املدعي عليه، و إن مل يكن له موطن معروف، فيعود االختصاص للجهة القضائية اليت يقع فيها أخر موطن 

املوطن املختار، ما مل ينص  ة اليت يقع فيهاله، ويف حالة اختيار موطن، يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائي

  ".القانون على خالف ذلك

يف حالة تعدد املدعى عليهم،يؤول االختصاص اإلقليمي للجهة القضائية اليت يقع :" جاءت مبا يلي 38أما املادة 

  2".يف دائرة اختصاصها موطن أحدهم

ومن هنا جند أن هذه العبارة تعترب   "موطن املدعى عليه"وفقا ملا جاءت به هاتني املادتني جند أ�ا تركز على عبارة 

  .كقاعدة و أساس لتجديد االختصاص اإلقليمي

وبتطبيق هذه القاعدة على منازعات اإلدارة يكون املقصود هو أن االختصاص احمللي ينعقد للمحكمة اإلدارية 

  .الواقعة بدائر�ا موطن املدعى عليه

ءات املدنية واإلدارية باستثناءات واجب األخذ �ا، حيث جند أن قائمة من قانون اإلجرا 804وجاءت املادة 

  .االستثناءات الواردة يف هاته املادة مل تكن طويلة و معقدة بل كانت واضحة حمددة

  

                                           
، 2013، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  6، الطبعة 2مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، نظرية االختصاص، اجلزء  -1

 .121ص
 .122مسعود شهيوب، املرجع نفسه، ص-2
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بالنظر يف الطلبات   - خصها -كما خص املشرع احملاكم اإلدارية املختصة إقليما بالنظر يف الطلبات األصلية 

من قانون إ م إ حيث  805العارضة أو املقابلة اليت تدخل يف اختصاصها، وهذا ما جاءت به املادة اإلضافية أو 

تكون احملكمة اإلدارية املختصة إقليما بالنظر يف الطلبات األصلية، خمتصة يف الطلبات اإلضافية :" نصت على أنه

 .أو العارضة أو املقابلة اليت تدخل يف اختصاص احملاكم اإلدارية

  ".تص أيضا احملكمة اإلدارية أيضا بالنظر يف الدفوع اليت تكون من اختصاص اجلهة القضائية اإلداريةخت

من ق إ م إ،ولقد تشدد املشرع أيضا بشأن  866،867،86وهذا أيضا ما ذكره املشرع يف كل من املواد 

القاضي يف أية مرحلة كانت االختصاص اإلقليمي و جعله من النظام العام الذي يرتتب عليه إثارة اخلصوم أو 

 1من نفس القانون 807عليها الدعوى، وهذت ما جاء يف نص املادة 

  

  .أطراف الدعوى اإلدارية: المطلب الثاني

، وكالمها يعترب طرفا بالدعوى و هذا ما سنتطرق املدعى عليه املدعي ضد ترفع الدعوى اإلدارية من طرف        

  .املدعى و املدعى عليه و املدخل يف اخلصام: الدعوى اإلداريةإليه من خالل هذت املطلب أطراف 

    .المدعي: الفرع األول

املدعي يف الدعوى اإلدارية هو الشخص القانوين الذي يبادر باللجوء إىل القضاء طلبا حق معني، ويف        

أو معنويا ) فرد(أغلب األحيان ما يكون الطاعن شخصا من أشخاص القانون اخلاص، وذلك سواء كان طبيعيا

اإلقليمية أو ( ن يكون من أشخاص القانون العام، إال أنه ميكن يف بعض احلاالت أ)شركة جتارية، مجعية(

  .2)املرفقية

تطرقنا إليها ( وإنه لقبول الدعوى اإلدارية جيب أن تتوفر مجلة من الشروط يف الطاعن تسري على مجيع الدعاوى 

  ).سابقا

                                           
 .من ق إ م إ  807 راجع املادة-1
جيوز للمجلس الشعيب البلدي أن يطعن لدى احملكمة املختصة يف قرار الوايل ببطالن املداولة أو : "من قانون البلدية على ما يأيت 46تنص املادة -2

 ."املعلن عن إبطاهلا أو رفض املصادقة عليها، وذلك وفقا للشروط و األشكال اجلاري �ا العمل
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القضاء للمطالبة حبق معني، وذلك حسب نوع الدعوى اإلدارية ففي دعوى اإللغاء يطالب وإن املدعي يلجئ إىل 

  .املدعي بإلغاء القرار اإلداري نظرا ملا يشوبه من عيب ميس ركنا أو أكثر من أركانه

ولكن عندما يطالب املدعي جبرب الضرر الذي حلقي به جراء تصرف اإلدارة فهنا نكون بصدد دعوى التعويض، 

 .ا احلال بالنسبة لباقي الدعاوى اإلداريةوهكذ

  .المدعى عليه: الفرع الثاني

األشخاص املعنوية العامة القائمة يف إطار السلطة  أحد غالبا ما يكوناملدعى عليه يف الدعوى اإلدارية       

التنفيذية، سواء كان موجودا باإلدارة املركزية أو باإلدارة الالمركزية أل�ا املؤهلة إلصدار القرارات اإلدارية أو 

دعوى اإللغاء، دعوى ( التصرفات و األعمال األخرى اليت تصلح ألن تكون حمال لدعوى إدارية 

  .)........التعويض

  

كما ميكن أن يكون املدعى عليه، يف حاالت أخرى من قبيل اهليئات الوطنية العمومية و املنظمات املهنية 

  .الوطنية، طبقا للنصوص السارية املفعول

  . التدخل واإلدخال: الفرع الثالث

واإلدارية وال خيتلف عما هو التدخل و اإلدخال يف املنازعات اإلدارية ينص عليه قانون اإلجراءات املدنية      

سائد أمام القضاء العادي، رغم العوائق اليت تعرتض إعمال هذه اإلجراءات يف دعوى اإللغاء، وذلك بالنظر إىل 

  1.شرط امليعاد والقرار السابق

  :هناك صورتني لتدخل و اإلدخال تتمثل يف

  .به الغري إىل دعوى مرفوعة أصالالتدخل هو التصرف اإلداري الذي ينضم ): االختياري(التدخل : أوال

                                           
  .302،303،304، املرجع السابق، ص، ص ، ص،حممد صغري بعلي-1
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  :والتدخل يف القانون املقارن، يأخذ كذلك صورتني

  ):   اإلختصامي، الهجومي(التدخل األصلي  -أ

هنا يصبح املتدخل طرفا يف الدعوى، بصفته مدع، مما جيعل طريف اخلصومة األصليني مدعى عليهما ويف هذه 

  .طلبات لنفسهاحلالة يدخل املتدخل للخصومة من أجل إبداء 

  ):اإلختصامي(من هناك شروط يف التدخل األصلي 197وإنه حسب نص املادة 

 وجود مصلحة للمتدخل، - 

  إذا مل تكن الدعوى األصلية مهيأة للفصل فيها، - 

 .االرتباط الكايف بادعاءات اخلصوم - 

  ):اإلنضمامي(التدخل الفرعي  -ب

دخل إىل جانب أحد اخلصوم مؤيدا لطالباته حبيث يصبح منه يف هذه احلالة يكون الت 198حسب نص املادة 

أو ) إذا كان إىل جانب الطاعن باإللغاء يف القرار اإلداري املطعون فيه(طرفا يف الدعوى، سواء بصفة املدعي 

  ).إذا كان إىل جانب اإلدارة مصدرة القرار اإلداري املطعون فيه(املدعى عليه 

  1.يف اخلصومة، سواء بطلب من أحد اخلصوم أو بأمر من القاضي ن إرادتهوهو إدخال الغري، دو :اإلدخال:ثانيا

  :ولإلدخال صورتني تتمثل يف

  :اليت تنص على ما يلي من ق إ م إ 199إىل نص املادة  بالرجوع:اختصام الغير -أ

  جيوز ألي خصم إدخال الغري الذي ميكن خماصمته كطرف أصلي يف الدعوى "

  ."القيام بذلك من أجل أن يكون الغري ملزما باحلكم الصادر للحكم ضده كما جيوز ألي خصم

                                           
  .302،303،304حممد صغري بعلي، املرجع السابق، ص، ص ، ص،-1
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  :على أنه من ق إ م إ 203نصت املادة  :اإلدخال في الضمان -ب

 ."الذي ميارسه أحد اخلصوم يف اخلصومة ضد الضامن الوجويباإلدخال يف الضمان هو اإلدخال "

 .عريضة افتتاح الدعوى:الثاني المبحث

إنه بعد تناولنا ألهم شروط صحة قبول الدعوى اإلدارية وأطرافها، فإنه جيب التطرق لكيفية قيد العريضة        

االفتتاحية وكذا تقدمي الرسوم القضائية، وتشكيلة احلكم الفاصلة يف املوضوع وعلى ماذا يرتكز التحقيق يف الدعوى 

وهذا ما سوف نتطرق له من خالل هذا املبحث  اإلدارية أي أساسياته وكما هناك خصائص يتميز �ا التحقيق

  . بالتفصيل

 .إيداع عريضة افتتاح الدعوى:األول المطلب

بعد استيفاء عريضة افتتاح الدعوى للشروط السابقة، تأيت مرحلة إيداعها لدى أمانة ضبط احملكمة اإلدارية،       

  . وصال يثبت ذلك، يتم بعد ذلك العريضة للخصوم) مودع العريضة(مع تسليم املدعي

  .قيد العريضة االفتتاحية و تقديم الرسوم القضائية: الفرع األول

تودع العريضة بأمانة ضبط احملكمة اإلدارية مقابل دفع الرسم القضائي، ما مل  ":بقوهلا  إ ق إ م 821املادة       

  ".ينص القانون على ذلك

فقد ينص القانون على إعفاء بعض الفئات من رسم التسجيل كما هو ، أعاله 821ومبفهوم املخالفة لنص املادة 

سبة للعمال أما خبصوص اإلشكاالت اليت تثور بشأن حالة احلال بالنسبة للدولة مثال، والقضايا االجتماعية بالن

منق إ  825اإلعفاء من الرسم القضائي فاالختصاص يعود لرئيس احملكمة اإلدارية للفصل فيها تطبيقا لنص املادة 

(......) يفصل رئيس احملكمة اإلدارية يف اإلشكاالت املتعلقة باإلعفاء من الرسم القضائي"اليت تقضي بأن  م إ

  " .أمر غري قابل ألي طعنب

تقيد العرائض و ترقم يف السجل حسب ترتيب :" اليت تنص على أنه من ق إ م إ 824واستنادا لنص املادة 

  ".ورودها، يقيد التاريخ ورقم التسجيل على العريضة وعلى املستندات املرفقة �ا
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  .قيدها لدى كتابة الضبطمن نص املادة نستنتج أنه ال تكتمل مرحلة إيداع العريضة إال بعد 

  1".التبليغ الذي يتم مبوجب حمضر يعده احملضر القضائي ":بشأن التبليغ على أنه من ق إ م إ 406نصت املادة 

  .2ويرتتب على تبليغ عريضة افتتاح الدعوى، شطب القضية

خيطر مجيع " من ق إ م إ على أنه  876اإلخطار بتاريخ أول جلسة يقع على عاتق املدعي حيث تنص املادة 

أيام على ) 10(اليت ينادي فيه على القضية، يتم اإلخطار من طرف أمانة الضبط عشرة  اخلصوم بتاريخ اجللسة

بأمر من رئيس تشكيلة ) 02(األقل قبل تاريخ اجللسة، يف حالة االستعجال جيوز تقليص هذا األجل إىل يومني 

  ".احلكم

يكون الطرف املدين يف الدعاوى اإلدارية دفع الرسوم القضائية واملقدرة وباملقابل يلتزم املدعي و الذي غالبا ما 

دج بالنسبة للدعاوى اليت موضوعها الصفقات العمومية، أما باقي الدعاوى تقدر رسومها القضائية  5000:ب

: دج، ما مل ينص القانون على خالف ذلك ويستفيد من دفع الرسوم السلطات العمومية املتمثلة يف 1000:ب

 12- 988من القانون رقم  64الدولة، الوالية، البلدية، املؤسسة العامة ذات الطابع اإلداري مبوجب نص املادة 

 .3املتضمن لقانون املالية 31/12/1998: املؤرخ يف

 ال تعترب العريضة مرفوعة طبقا لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية إال بإيداعها كتابة الضبط لتنعقد بذلك اخلصومة

وتكون الدعوى مقامة يف ميعادها القانوين إذا مت اإليداع خالل اآلجال احملددة هلا، ومبجرد تسجيل الدعوى أمام  

كتابة ضبط احملكمة اإلدارية خالل اآلجال القانونية تعترب الدعوى مقبولة من الناحية الشكلية ألن إعالن العريضة 

بقيام املنازعة اإلدارية و دعوة ذوي الشأن لتقدمي مذكرا�م  هو إجراء الحق مستقل يقصد به إبالغ الطرف األخر

  .4و مستندا�م

                                           
ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة :" بأنه 2006فرباير  20املؤرخ يف  03-06من القانون رقم  4يعرف احملضر القضائي حسب نص املادة -1

 .....".اخلاص وحتت مسؤوليته العمومية، يتوىل تسيري مكتب عمومي حلسابه
 .05، امللحق رقم 26.05.2011املؤرخ يف    059188أنظر قرار جملس الدولة بشأن اجلزاء املرتتب عن عدم تبليغ العريضة، القرار رقم -2
القوانني اإلجرائية والتنظيم : صصفوزية زكري، إجراءات التحقيق يف املنازعة اإلدارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام، خت -3

 .19، ص2012-2011القضائي، جامعة وهران، سنة اجلامعية 
 .174، ص2011حسني فرجية، شرح املنازعات اإلدارية،دراسة مقارنة، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، اجلزائر،-4
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  .تعيين تشكيلة الحكم الفاصلة في الموضوع النزاع: الفرع الثاني

املتعلق بإنشاء احملاكم اإلدارية  1998ماي  30املؤرخ يف  02-98بالرجوع إىل القانون العادي رقم        

نظيم و تشكيل احملاكم اإلدارية وأقسامها الداخلية وتركيبتها البشرية واإلطار العام والذي يتمحور حول مسألة ت

  . لتسيريها املايل و اإلداري، وعليه فإن احملكمة اإلدارية تضم هياكل إدارية وهياكل بشرية

  . الهياكل البشرية:أوال

على أ�ا تتشكل من رئيس  على تشكيلة احملكمة اإلدارية 02- 98من القانون رقم  03نصت املادة      

  .1احملكمة، يتوىل رئاستها قاض يعني مبوجب مرسوم رئاسي

قضاة على األقل من  03ونصت نفس املادة على أنه جيب لصحة أحكامها أن تتشكل احملكمة اإلدارية من 

بار أن القضاء بينهم رئيس ومساعدين اثنني برتبة مستشار، فتشكيلة احملكمة اإلدارية هي تشكيلة مجاعية على اعت

اإلداري كثريا ما يعتمد على االجتهاد فهو ليس بالقضاء التطبيقي يف أغلب احلاالت كما هو احلال بالنسبة 

  . للقضاء العادي

وتوجد على مستوى كل حمكمة إدارية حمافظ الدولة يتوىل مهام النيابة العامة مبساعدة حمافظ دولة مساعدين 

  .ويعني رئيس التشكيلة على ضوء كل قضية القاضي املقرر 02- 98م من القانون رق 05حسب نص املادة 

على أنه تتشكل كتابة الضبط من كتاب ضبط يشرف  356- 98من املرسوم التنفيذي رقم  06تنص املادة  و

عليهم كاتب ضبط رئيسي يساعده عدد من كتاب ضبط ويضع كل من كاتب الضبط الرئيسي ومساعديه حتت 

  .2ئيس احملكمة اإلداريةرأست حمافظ الدولة ور 

  

  

                                           
 .174حسني فرجية، املرجع نفسه، ص-1
 .168، ص2002داري تنظيم و اختصاص، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،رشيد خلويف، القضاء اإل-2
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  .الهياكل اإلدارية:ثانيا

املتعلق بتحديد   1998نوفمرب  14املؤرخ يف  356- 98من املرسوم التنفيذي رقم  05حسب نص املادة    

  ) 03(إىل ثالثة ) 01(حبيث جند كل حمكمة إدارية تقسم من غرفة واحدة  02- 98كيفية تطبيق القانون رقم 

أقسام كأقصى حد و ) 04(كحد أدىن و إىل أربعة ) 03(كل غرفة إىل ثالثة أقسام غرف، وميكن أن تقسم  

يتوىل وزير العدل حافظ األختام أمر حتديد هذه الغرف و األقسام طبقا هلذا النص، ويعود عدد األقسام و الغرف 

نازعات و حركة على حسب الكثافة السكانية، و عدد البلديات املعنية باختصاص احملكمة اإلدارية، وحجم امل

  .1النشاطات املرتبطة باحليز اإلقليمي الذي تبسط احلكمة اإلدارية اختصاصها

  .أساسيات و خصائص التحقيق في الدعوى اإلدارية: المطلب الثاني

الدعوى اإلدارية يرتكز على أساسيات خالل سري يف اخلصومة تتمثل يف القاعدة اليت يرتكز  إن التحقيق يف   

ق واليت نضمها املشرع يف مواد خاصة بقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية و كذا حاالت اإلعفاء من عليها التحقي

تحقيق يف لالتحقيق، والسلطات والصالحيات املمنوحة للقاضي املقرر و إدخال حمافظ الدولة يف التحقيق، ول

تحقيق والطابع التحقيقي وطابع الدعوى اإلدارية خصائص تتميز �ا تتمثل يف الطابع الكتايب إلجراءات ال

  : الوجاهية إلجراءات التحقيق، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه يف هذا املطلب من خالل فرعني

  .أساسيات التحقيق في الدعوى اإلدارية: الفرع األول

يرتكز التحقيق على بعض األساسيات ختص مبدأ إجراء التحقيق، سلطات القاضي اإلداري والقيام بأعمال     

  .إدارة التحقيق وإدخال حمافظ الدولة يف مرحلة التحقيق

  .إجراء التحقيق: أوال

أي إلجراء التحقيق و كذلك هناك  على هذه القاعدة إلجراء التحقيق قاعدة عامة، وهناك استثناء وراد     

  .حاالت اإلعفاء من التحقيق 

                                           
 .21فوزية زكري، املرجع سابق، ص -1
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  .قاعدة إجراء التحقيق -1

على مرحلة التحقيق قبل الفصل فيها، ويظهر هذا اجلانب املبدئي إلجراء متر مجيع القضايا املقدمة للقضاء 

  .من ق إ م إ 844التحقيق يف العناصر األساسية للمادة 

التشكيلة ......... يعني "أعاله اليت تنص على عباريت 844يتضمن العنصر األول يف أحكام الفقرة األول للمادة 

  .على ضرورة إجراء التحقيق" مبجرد قيد عريضة االفتتاح " و" .اليت يؤول إليها الفصل يف الدعوى

يعني رئيس تشكيلة احلكم القاضي املقرر الذي " ويتمثل العنصر الثاين يف أحكام الفقرة الثانية من نفس املادة 

 .1جمموعة من إجراءات ختص التحقيق" .....حيدد بناء على ظروف القضية اخل

  .االستثناء إلجراء التحقيق -2

حيوز لرئيس " اليت تنص على ما يلي  847إمكانية اإلعفاء يف التحقيق و هذا ما حييلنا إليه ق إ م إ يف مادته 

  احملكمة اإلدارية أن يقرر باألوجه للتحقيق يف القضية عندما يتبني له  

  .من العريضة أن حلها مؤكد، ويرسل امللف إىل حمافظ الدولة لتقدمي التماساته

  2."يأمر الرئيس بإحالة امللف أمام تشكيلة احلكم بعد تقدمي التماسات حمافظ الدولةيف هذه احلالة 

  : من خالل نص املادة نستنج و نستخلص أنه إلعفاء من إجراء التحقيق جمال نذكرها يف ما يلي

  . مجال اإلعفاء من التحقيق -

ففي حالة عدم اختصاص اجلهة  هناك حاالت جيوز فيها للقاضي اإلداري من أن يقرر اإلعفاء من التحقيق

القضائية اإلدارية املختارة أو يف حالة عدم توفر شروط قبول الدعوى أو طرق الطعن اإلدارية، باإلضافة إىل احلالة 

أن حل القضية مؤكد من خالل حمتوى  من ق إ م إ 844اليت يتضح فيها لرئيس احملكمة حسب نص املادة 

  .حقيق فيهاالعريضة االفتتاحية دون إجراء الت

                                           
اإلداري،الطرق البديلة حلل النزعات اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزء  رشيد خلويف،قانون املنازعات اإلدارية، اخلصومة اإلدارية،االستعجال-1

 .55،54،اجلزائر، ص، ص2ة الثالث، الطبع
 .، املذكور سابقا09-08القانون رقمأنظر -2
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  .سلطات القاضي المقرر في التحقيق:ثانيا

من ق إ م إ يتوىل القاضي املقرر مهمة حتضري الدعوى و �يئتها للمرافعة، ويف سبيل  844حسب نص املادة     

�يئة للدعوى منحت له سلطة االتصال بأطراف املنازعة على حد السواء أي سلطة االتصال باجلهات اإلدارية 

أي مستند يفيد للفصل يف النزاع ويكون املعنية للحصول على ما يكون ضروريا من البيانات واألوراق و تقدمي 

  .    مؤثر فيه

ويعترب القاضي املقرر هو اهليئة األساسية املسرية آلليات التحقيق يف املنازعة اإلدارية فله تفعيال لسلطته أن مينح 

 أجل ألطراف الدعوى اإلدارية قصد متكينهم من إعداد وحتضري أسانيدهم، و باملقابل له سلطة إن صح التعبري

عنها بسلطة تقديرية يف تقييم قيمة أي وثيقة مرفقة مع ملف القضية من خالل أيضا إمكانية استبعاد أية مذكرة 

  1.يودعها أي طرف بعد إيداع مذكرة الرد أو تقدمي بعد أخر ميعاد ممنوح له

تلقاء من ق إ م إ على إمكانية القاضي املقرر من استدعاء أي شخص بصفته شاهد من  860نصت املادة 

  .نفسه أي حىت ولو مل يقدم أحد األطراف طلب مساع ذلك الشاهد

على منح القاضي املقرر صالحية القيام بأعمال االنتقال إىل األماكن قصد  من ق إ م إ 146ونصت املادة 

  . اناملعاينة، إذا مت األمر بإجراءا�ا من طرف تشكيلة مجاعية املتمثلة يف رئيس التشكيلة والقاضيان املساعد

ستأخذ الوقت الضروري إلجناح هذه املرحلة وال يؤدي ذلك إىل متديد  رإن املهام و األعمال املوكلة للقاضي املقر 

إجراءا�ا و إمنا قد تكون مهام القاضي املقرر عامال من عوامل سرعة الفصل يف القضايا اإلدارية ألن له دور من 

 .2بل وصوهلا بني يدي القاضي اإلدارياملمكن أن يؤدي إىل إ�اء اخلصومة اإلدارية ق

ومتتد مدة مهام القاضي املقرر طوال فرتة التحقيق مأمور به من رئيس تشكيلة احلكم إىل غاية تاريخ اختتام 

  .التحقيق و اليت تنتهي معه مهام القاضي املقرر للمشاركة يف التحقيق القضائي

  

                                           
 .324، ص2009حممد صغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، -1
 .246رية، صشادية إبراهيم احملرويف، اإلجراءات يف الدعوى اإلدارية، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة،اإلسكند-2
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  .إدخال محافظ الدولة في مرحلة التحقيق : ثالثا

يتم إدخال حمافظ الدولة مرحلة التحقيق يف الدعوى اإلدارية بعد إرسال القاضي املقرر ملف القضية مرفق      

  . بتقريره الذي يسهر هذا األخري على حتضريه وإعداده وبعد استيفاء مجيع اإلجراءات واملهام املوكلة له قانونا

دور و صالحيات حمافظ الدولة، حينما ألزمه  - نسبيا -طور وقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد قد فعل و 

منه واليت  846و أشركه يف الفصل يف النزاع اإلداري املطروح أمام احملكمة اإلدارية وهذا ما تضمنه نص املادة 

عندما تكون القضية مهيأة للجلسة، أو عندما تقتضي القيام بالتحقيق عن طريق اخلربة أو ":تنص على ما يأيت

اع شهود أو غريها من اإلجراءات،يرسل امللف إىل حمافظ الدولة لتقدمي التماساته بعد دراسته من قبل القاضي مس

  ."املقرر

، يتضح أنه مبناسبة تعيني حمافظ الدولة يعني جبانبه 05يف مادته  02- 98:بالرجوع إىل القانون العادي رقم

على  05 تعيينهم مبوجب مرسوم رئاسي فتنص املادة حمافظي دولة مساعدين وتتبع نفس طريقة التعيني، مبعىن

، ويتم تبليغ حمافظ الدولة لتقدمي ."يتوىل حمافظ الدولة النيابة العامة مبساعدة حمافظي دولة مساعدين:" أنه

  :من ق إ م إ يف احلالتني التايل ذكرها 846التماساته املكتوبة بالرجوع إىل نص املادة 

النزاع إجراء التحقيق بواسطة اخلربة أو مساع الشهود أو غري ذلك من التدابري عندما يقتضي الفصل يف  - )1

  .املتاحة يف التحقيق القضائي

  .عندما تكون القضية مهيأة للفصل فيها - )2

ففي كلتا احلالتني تنص املادة على ضرورة إرسال ملف القضية مع الوثائق املرفقة به إىل حمافظ الدولة بعدما يقوم 

، وإنه بعد قفل التحقيق حييل القاضي ملف القاضي املقرر مرفقا بالتقارير والوثائق )امللف(قرر بتهيئته القاضي امل

على حمافظ الدولة لتقدمي طلباته املكتوبة يف أجل شهر من تاريخ استالمه امللف، وجيب على حمافظ الدولة إعادة 

 1.ء اآلجال املذكورة سواء قدم طلباته أو مل يقدمهاامللف والوثائق املرفقة به إىل القاضي املقرر مبجرد انقضا

  

                                           
 .27حلسن بن شيخ أث ملوية، املتنقي يف القضاء اإلداري دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص -1
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جيوز لرئيس احملكمة اإلدارية أن يقرر بأال وجهه للتحقيق :" من ق إ م إ على أنه 847/1وبالرجوع إىل نص املادة 

 ، من."يف القضية عندما يتبني له من العريضة أن حلها مؤكد، يرسل امللف إىل حمافظ الدولة لتقدمي التماساته

خالل نص املادة نستنتج أنه يف حالة إذا ما قرر رئيس احملكمة بأال وجه للتحقيق يرسل ملف الدعوى إىل حمافظ 

  .الدولة

من ق إ م إ على أنه جيب إشارة و بإجياز طلبات والتماسات حمافظ الدولة  900وإنه طبقا لنص املادة 

ب على عدم وجود التماسات حمافظ الدولة يف احلكم ومالحظاته والرد عليها يف أحكام احملكمة اإلدارية، ويرتت

  .القضائي عيب شكلي ووجه من أوجه الطعن فيه

  .خصائص التحقيق في الدعوى اإلدارية: الفرع الثاني

الطابع الكتايب إلجراء : خصائص أساسية هي) 03(يتميز التحقيق اإلداري يف املنازعات اإلدارية بثالث      

  . قي أو اإلستقصائي، والطابع الوجاهيالتحقيق، الطابع التحقي

  .الطابع الكتابي إلجراءات التحقيق: أوال

يرتكز التحقيق يف املنازعات اإلدارية على مبدأ الكتابة حيث تتم اإلجراءات مبوجب مذكرات مكتوبة يقدمها     

  .1دفوعهم أطراف الدعوى، وتضم هذه املذكرات طلبات األطراف و

العالقة بني صفة اجلهة القضائية اإلدارية و الكتابة وطيدة و طبيعية ال جتد هلا مثيال يف ويرى جانب من الفقه أن 

، وبالتايل فإن الكتابة باعتبارها وسيلة التعبري العادية لإلدارة، تتمتع بنفس هذا االمتياز أمام القضاة 2املواد املدنية

  .3اإلداريني

  

                                           
نازعة اإلدارية، تنفيذ عبد القادر عدو، املنازعات اإلدارية، مبدأ املشروعية اإلدارية،تنظيم القضاء اإلداري،دعوى إلغاء القرارات اإلدارية، التحقيق يف امل-1

 .181اإلدارية، قضاء االستعجال اإلداري، طرق الطعن يف األحكام اإلدارية،املسؤولية اإلدارية، دار هومة للطباعة والتوزيع، اجلزائر، صاألحكام 

2-R. chapus .droit du contentieux.admintratif.12.éd .montchastcm 2006.p815. 

3-CH.debbash.contentieux administratif.2é éd.dalloz 1978.p17 
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اإلدارية، واليت تعترب شخصا اعتباريا ال يتمتع بذاكرة شخصية أو  ومبا أن اإلدارة طرف أساسي و دائم يف الدعوى

  أحاسيس إنسانية، فإن من الضروري مبا كان إثبات كل تصرفا�ا يف املستندات 

 .1و األوراق بالكتابة، ومن مثة تقدميها إىل اجلهات املختصة

 .2خاصية الكتابةولكن ميكن أن تشرتك اإلجراءات اإلدارية مع اإلجراءات املدنية يف 

إال أن األوىل يغلب عليها الطابع الكتايب وهذا هو األصل فيها، حيث أن الكتابة تتجسد يف مجيع مراحل الدعوى 

  .3اإلدارية، أما الثانية فيغلب عليها الطابع الشفهي

شفويا باجللية، ما احملكمة اإلدارية غري ملزمة بالرد على األوجه املقدمة :" على أنه من ق إ م إ 886نصت املادة 

ومنه نستخلص أن القاضي الفاصل يف املادة اإلدارية ال تكتمل إال بناء على األدلة " .مل تؤكد مبذكرة كتابية

املستمدة من مستندات امللف، نستنتج يف هذا ا�ال أن اإلجراءات اإلدارية ال تتميز عن اإلجراءات املدنية 

   .فكالمها تدار و تباشر عن طريق الكتابة

  .الطابع التحقيقي إلجراءات التحقيق: ثانيا

تتصف اإلجراءات القضائية اإلدارية بكل مصادرها يف النظام القضائي اجلزائري خباصية التحقيقية يف أغلب       

  .عناصرها و مراحلها وذلك كأصل عام و أصيل

فإ�ا إجراءات ) احملاكم املدنية و التجارية( أما إجراءات التقاضي يف الدعوى اإلدارية أمام جهات القضاء العادي

قضائية مدنية و جتارية أ�امية كاستثناء من األصل العام الذي هو أن حل اإلجراءات القضائية اإلدارية على 

الدعاوى اإلدارية أمام الغرف اإلدارية با�الس القضائية والغرف اإلدارية باحملكمة العليا هي إجراءات قضائية إدارية 

   .4قيقةحت

                                           
 . 123، ص1997أمحد كمال الدين موسى، نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري، ديوان املطبوعات، القاهرة، مؤسس دار الشعب -1

 .121، ص 1998، سبتمرب 10حممد زغداوي، مالحظات حول النظام القضائي اإلداري املستحدث،جملة العلوم اإلنسانية، عدد   -2
، 1994- 1993صاص القضائي بالدعوى اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، رسالة ماجستري، كلية احلقوق ،اجلزائر،جازية صاش، قواعد االخت -3

 .176ص

، ديوان 2004ة عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري، نظرية الدعوى اإلدارية، اجلزء الثاين، الطبعة الثالث-4

 .260،261وعات اجلامعية، اجلزائر، ص املطب
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للقاضي دور إجيايب يف البحث عن األدلة و توجيه إجراءات اخلصومة القضائية وهذا منذ حلظة وصول الدعوى 

اإلدارية إىل القاضي املختص، فهو الذي يقدر لزوم إجراء حتقيق فيها، أو عدم لزومه،وهو الذي يقدر قيمة ما 

  .1يقدم إليه من وثائق دعما للطلبات أو الدفوع

يرى الفقه أن القاضي يف الدعوى املدنية يشارك بقسط ضئيل يف البحث عن احلقيقة، إذ يكتفي حبضور يف حني 

نقاش يشبه غالبا مببارزة قضائية، يقوم فيها بدور احلكم الذي تقتصر مهمته على إعالن نتائجها و باملقابل، 

  .يشارك القاضي يف الدعوى اإلدارية مشاركة فعالة

  .2ك من يرى أن اإلجراءات القضائية اإلدارية،ميكن أن تتسم ببعض اإلجراءات اإل�اميةلكن بالرم من ذلك هنا

النظام التحقيقي فهو يتميز بإعطاء القاضي الدور األكرب يف إدارة الدعوى ويسيطر هذا النظام على إدارة الدعوى 

  .3اإلدارية

  .طابع الوجاهية لإلجراءات التحقيق: ثالثا

تعترب ضمانا أساسيا للمتقاضني، و احرتاما حلق الدفاع و حتقيقا ملبدأ املساواة ، املكفولني  إن خاصية الوجاهية    

  .دستوريا هدا املبدأ الذي من شأنه أن يبعث روح االطمئنان و يزرع الثقة لدى كل خصم

ق  844م(يسهر القاضي اإلداري على تطبيق هذا املبدأ حيث حيدد األجل املمنوح للخصوم لتقدمي مذكرات الرد

كما يسهر على تطبيق هذا املبدأ عن طريق تبليغ نسخ الوثائق املرفقة بالعرائض واملذكرات إىل اخلصوم ) إ م إ

  4).ق إ م إ 841م (بنفس األشكال املقررة لتبليغ املذكرات

  

 ونظرا ألمهية هذا املبدأ، فقد أسهب املشرع يف هذا النهج بتخصيص نص قانوين ضمن األحكام التمهيدية

يستفيد اخلصوم أثناء :"من ق إ م إ على أنه 03واملتمثل يف نص املادة  -يسري على مجيع اخلصومات - واملشرتكة

  ،"سري اخلصومة من فرص متكافئة لعرض طلبا�م ووسائل دفاعهم، يلتزم اخلصوم والقاضي مببدأ الوجاهية

  

  

                                           
 .182عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص-1
 .219،ص1994،سنة 01عمار عوابدي، الطبيعة اخلاصة لقانون اإلجراءات القضائية اإلدارية، ا�لة اجلزائرية، العدد -2
 .65شادية إبراهيم احملروقي، املرجع السابق، ص -3
 .183نفسه، صعبد القادر عدو، املرجع -4
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اإلدارية واإلجراءات املدنية، وحسن فعل املشرع على ومنه فإن مبدأ الوجاهية يعترب نقطة تالقي بني اإلجراءات 

اعتبار أن هذا املبدأ خيدم مصلحة املتقاضي خاصة يف احلالة اليت تكون فيها اإلدارة يف مركز املدعى عليها إذ 

تقدميها حمتجزة إياها على  يسمح له مبعرفة كل ما تودعه اإلدارة من وثائق ومستندات خاصة تلك اليت حتجم عن

اها وبفعل تدخل القاضي املقرر الذي جيربها على تقدميها يتمكن املتقاضي من اإلحاطة مبا مل يعلمه من مستو 

  .قبل
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  .خالصة الفصل األول

من خالل ما سبق استخلصنا، أنه هناك شروط جيب توافرها يف الدعوى اإلدارية شروط خاصة بالعريضة تتمثل يف 

باللغة العربية و إلزامية توقيع العريضة من قبل حمام، وشروط خاصة برافع الدعوى أال ومها إلزامية كتابة العريضة 

الصفة واملصلحة واألهلية، وشروط خاصة بالدعوى اإلدارية واليت تتضمن توفر شرط التظلم اإلداري املسبق وامليعاد 

  .واالختصاص القضائي بالفصل يف الدعوى اإلدارية

وكذا إجراءات قيد العريضة االفتتاحية وتقدمي الرسوم القضائية، وتعيني تشكيلة احلكم الفاصلة يف املوضوع ودور  

و صالحيات القاضي اإلداري و إدخال حمافظ الدولة يف هذا التحقيق، باإلضافة إىل ذلك هناك أساسيات يرتكز 

ا الدعوى اإلدارية و املتمثلة يف الطابع الكتايب والطابع عليها التحقيق يف الدعوى اإلدارية، وخصائص اليت تتميز �

األولية الفتتاح الدعوى التحقيقي وطابع الوجاهية إلجراءات التحقيق فكل هذه تعترب من اإلجراءات و املبادئ 

.والتحقيق فيها اإلدارية



 

 

  

 

 

 

 

 

 
:الفصل الثاني  

آليات التحقيق في 

 الدعوى اإلدارية
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بعد التعرف على شروط صحة قبول الدعوى اإلدارية و أطرافها و كل ما خيص إجراءات افتتاح الدعوى    

  .وأساسيات التحقيق وخصائصه يف الدعوى اإلدارية

م تفويض تيوالتحقيق يف الدعوى اإلدارية لديه آليات تتمثل يف وسائل التحقيق و تدابريه، ووسائل التحقيق هذه 

أعماهلا هليئة غري القاضي اإلداري، ونظرا للطبيعة اخلاصة هلذا النزاع فهذه الوسائل تتطلب تكوين علمي ومعرفة 

خاصة ال تتماشى مع طبيعة تكوين هذا األخري، وهم ما يعرفون بأعوان القضاء وهذه الوسائل تتمثل يف اخلربة و 

خرى واليت يعكف القاضي اإلداري على تنفيذ أعماهلا، وهي عديدة مضاهاة اخلطوط، أما فكرة تدابري التحقيق األ

ذكر منها املشرع يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،ومنها ما تركها الجتهادات القاضي اإلداري، باإلضافة إىل 

هذا  االعتماد على الوسائل احلديثة يف التحقيق ، وكذا خالل السري يف التحقيق هناك عوارض تعرتض سري

  .الدعوى فمنها عوارض منهية للتحقيق وعوارض غري منهية للتحقيق

من خالل هذا املنطلق سوف نقوم يف هذا الفصل بدراسة يف املبحث األول آليات التحقيق الذي يتضمن 

الوسائل العادية وتدابري األخرى والوسائل احلديثة للتحقيق، واملبحث الثاين الذي يتمحور حول عوارض التحقيق 

  . الذي ينقسم إىل عوارض منهية للتحقيق وعوارض غري منهية له
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  .وسائل التحقيق و تدابيره في الدعوى اإلدارية: المبحث األول

حول احلل الواجب تطبيقه على  ة القاضي اإلدارييف تكوين قناع إذا مل تسعف املذكرات واملستندات       

موضوع النزاع، فإن بإمكانه أن خيتار ما يناسب القضية من وسائل للتحقيق، كطلبات التوضيح و الوثائق، فحص 

الوثائق و املستندات، معاينة األمكنة، اخلربة، مساع الشهود وكذلك تدابري أخرى للتحقيق كاالستجواب و اليمني 

  .حثنا هذاوالقرائن واليت هي موضوع مب

  .الوسائل العادية: المطلب األول

على متكني القاضي بناء طلب األطراف أو من تلقاء نفسه أن يأمر شفاهة أو   من ق إ م إ 75نصت املادة      

كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق اليت مسح �ا القانون بشرط أن ال تدخل هذه الوسائل يف تأهيله القانوين 

أعماهلا و إمنا يعهد بتنفيذ إجراءا�ا إىل خرباء يف جمال ويف اختصاص النقاط التقنية، وهذه الوسائل نص فال يباشر 

  .عليها قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واليت سوف نتطرق إىل شرحها من خالل هذا املطلب

  .  االعتماد على الخبرة: الفرع األول

من نفس القانون اليت تنص على  145إىل  125نا إىل املواد من من ق إ م إ حتيل 858إن نص املادة     

  .إجراءات اخلربة القضائية املطبقة أمام القضاء اإلداري

فيدال و مانيولو  املشرع اجلزائري مل يعرف اخلربة وهذا ما فتح ا�ال الجتهاد الفقه، وحسب األستاذان

)magnal-et vidal ( جهة لتنوير العدالة وصادرة بشأن مسائل خاصة عن اخلربة تتمثل يف معاينات و أراء مو

للقضاة املستقلني دوما يف تكوين  ءشيأناس ذوي معارف تقنية ويبدون اخلرباء رأيا شخصيا غري ملزم يف 

  .1قناعتهم

  

  

                                           
، 2009زائر، نصر الدين هنوين و نعيمة تراعي، اخلربة القضائية يف مادة املنازعة اإلدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،اجل -1

 .26ص
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 - : تايلالعلى العناصر اليت جيب أن يتضمنها حكم األمر بإجراء اخلربة وهي ك من ق إ م إ 128نصت املادة 

عرض األسباب اليت دفعت إىل اللجوء للخربة أكانت أسباب الطرف طالب اخلربة، و ذكر تربير االعتماد على 

  .ا ما عني أكثر من خبريذد إحأكثر من خبري وا

  .أسم ولقب اخلبري املنتدب مهما تعددوا بوضوح مع ذكر عنوانه املهين و ذكر أيضا اختصاصاته ذكر -

للمهمة املسندة للخبري حتديدا مفصال يتماشى مع تسهيل مهمة اخلربة وإطالع بيان دقيق و وصف كاف  -

  .اخلصوم على أحداث اخلربة ومتابعتها، والقاضي هو الذي حيدد املأمورية اليت جترى فيها

ة حتديد أجل إيداع تقرير اخلربة لدى أمانة ضبط احملكمة اإلدارية مصدرة أمر اخلربة والغرض من حتديد هذه املهل -

لتقدمي تقرير اخلربة حىت ال تطول فرتة التقاضي من خالل مرحلة التحقيق، وحىت ال تضيع حقوق املتقاضني من 

  .جراء إمهال اخلرباء و أالمباالة إن مل حتدد للخبري مهلة إجبارية

من  ميكن ألطراف الدعوى تقدمي طلب ندب خبري إىل قاضي املوضوع فيقوم القاضي بتعيني خبري أو عدة خرباء

  .احملال إليها 09-08من قانون  126نفس التخصص أو من ختصصات خمتلفة حسب نص املادة 

فله أن خيتار خبريا من بني اخلرباء املقيدين يف جدول اخلرباء، ويف  أي خبري يراه مناسباوللقاضي سلطة يف حتديد 

-310من املرسوم التنفيذي رقم 02حالة الضرورة حيوز تعيني خبري أمسه غري مقيد يف اجلدول حسب نص املادة 

  .1995- 10-10املؤرخ يف  95

وله كذلك سلطة يف حتديد عدد اخلرباء حبيث أنه من املبدأ هو االعتماد على خبري واحد مع عدم وجود أي مانع 

  1.قانوين بتعدد اخلرباء أكثر من واحد مىت دعت الضرورة إىل ذلك

اخلبري األطراف بيوم وساعة ومكان إجراء اخلربة عن طريق  على ضرورة إخطار من ق إ م إ 135ونصت املادة 

  .احملضر القضائي

  

                                           
 .140إلياس جوادي، املرجع السابق، ص - 1
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احلكم الذي أمر باخلربة إال مع  ر�ا األوىل على عدم إمكانية استئنافيف فق من ق إ م إ 145جاء نص املادة

احلكم الفاصل يف موضوع النزاع، و أما يف فقر�ا الثانية نصت على عدم إمكانية تشكيل املناقشات املتعلقة 

  .بعناصر اخلربة أسبابا للطعن فيه، إذا مل تكن قد أثرية مسبقا أمام اجلهة القضائية اليت فصلت يف نتائج اخلربة

باخلبري من السلطات التقديرية املرتوكة للمحكمة، وهي اليت تقرر لزوم أو عدم اللزوم هلذا اإلجراء، ويعترب االستعانة 

يعني القاضي اخلبري إما من تلقاء نفسه أو بناء على اتفاق :" اليت جاء فيها1من ق إ م 48وإنه وفقا لنص املادة 

خلرباء بالنسبة للقضاء اإلداري يف اجلزائر يكون وفقا للشروط واألوضاع املنصوص عليها قانونا، وتعني ا."اخلصوم

إما من الغرفة اإلدارية أو جملس الدولة بصفته قاضي موضوع ويكون ذلك بقرار قبل الفصل يف الدعوى بذات 

  .2األشكال واإلجراءات يف القضايا العادية وذلك ألن املشرع اجلزائري أدرج أحكام اخلربة ضمن األحكام املشرتكة

يعترب عمل اخلبري ما يدخل ضمن سلطتها املوضوعية فالقاضي اإلداري  من ق إ م إ 144 لنص املادة وإنه إعماال

غري ملزم باخلربة فله أن يأخذ �ا أو يستبعدها األمر مرتوك لسلطته التقديرية، لكن يف حالة إذا كان القاضي غري 

ع الوثائق الفنية، و انتهاء اخلبري من مهمته ملزما برأي اخلبري فيكون ملزما بتسبيب حكمه تسبيبا ال يتناقض م

املوكلة إليه يقوم هذا األخري بإعداد تقرير فيه ملخصا بالنتائج اليت توصل إليها متضمنا رأيه النهائي الذي توصل 

 إليه يف األخري وجيب أن يكون رأيه معلال مبنطقية، وجيب أن يتضمن التقرير ردودا على األسئلة اليت أثارها القاضي

  3.سابقا واليت كانت سببا يف تعيني اخلبري

اخلربة يف جمال إجراءات التحقيق هلا أمهية اليت أوهلا هلا مشرعنا إال أ�ا ال تعد الوسيلة الوحيدة للتحقيق، إذ جند 

إجراء أخر و وسيلة أخرى تتداول بني القضاة على مستوى اجلهات القضائية اإلدارية وهي مضاهاة اخلطوط وهذا 

  .ف نتطرق إليه يف الفرع الثاينما سو 

  .مضاهاة الخطوط: الفرع الثاني

هذه الوسيلة �دف إىل التعريف أمام القضاء الفاصل يف املادة اإلدارية بالكتابة أو اإلمضاء الذي تتضمنه       

  .األوراق العرفية، على خالف عملية الطعن بالتزوير فهي تتعلق باحملررات ذات الطابع الرمسي

  

                                           
 .586، ص45، ج، ر، عدد 1966-01-08، املتضمن لقانون العقوبات،  املؤرخ يف 156-66األمر  -1
 .140إلياس جوادي، املرجع السابق، ص -2
 .79، ص2015سعاد بوزيان، طرق اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر،  -3
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يقوم القاضي الفاصل يف املادة اإلدارية مبعاينة اخلطوط إال يف حالة وجود تنازع حقيقي بشأن احملرر العريف هذا وال 

إن .1من جهة، وباملقابل ال بد أن تكون هذه الوسيلة من شأ�ا أن تعود بالفائدة على النزاع القائم أمام القضاء

ضوعها املطالبة بإجراء مضاهاة اخلطوط، يكون ملزما على القاضي اإلداري إذا ما عرضت عليه منازعة يتضمن مو 

  .من ق إ م إ 174إىل  164تطبيق اإلجراءات العادية ملضاهاة اخلطوط املنصوص عليها يف املواد من 

من ق إ م إ ميكن تقدمي دعوى مضاهاة اخلطوط كدعوى أصلية، وإنه يف سبيل إجناح  164وحسب نص املادة 

: منح مشرعنا للقائم �ذه األعمال وسائل و تدابري لتسهيل عميلة املضاهاة وهيإجراءات مضاهاة اخلطوط 

  .من ق إ م إ 165/2شهادة الشهود، بعض املستندات، االستعانة باخلربة و هذا ما نستخلصه من نص املادة

ة إىل من إن مضاهاة اخلطوط تشرتك مع الطعن بالتزوير يف كون هلما نفس اهلدف وهو التحقيق من انساب الورق

  .يدعي تزويره أو ينكر اخلط فيه أو التوقيع

ويف كو�ما من وسائل اإلثبات يف الدعوى اإلدارية إال أن هناك فارق جوهري كبري بينهما يتمثل يف جمال كل 

تتعلق بالتحقق من صحة الورقة العرفية بالتحري عن مدى صحة  منها، حيث أن مضاهاة اخلطوط هو عملية

اخلط املنكر إىل الطرف املنكر هلما و ذلك عكس الطعن بالتزوير الذي ينصب على مجيع  أو انساب التوقيع

  .2األوراق املقدمة أمام القضاء بغض النظر عن طبيعتها من حيث كو�ا رمسية أو عرفية

ضاهاة ولكي يقوم القاضي اإلداري بإجراء املضاهاة وعملية املقارنة جيب أن يستند إىل عناصر وشروط يف أوراق امل

  3:من ق إ م إ 167أورد ذكرها يف املادة 

  .التوقيعات اليت تتضمنها العقود الرمسية - 1

  .اخلطوط والتوقيعات اليت سبق االعرتاف �ا - 2

  .اجلزء من املستند موضوع املضاهاة الذي مل يتم إنكاره - 3

                                           
 .274، ص2012حلسني بن الشيخ أث ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية، دار الطبع اجلزائر، دار هومه، -1

 .138، ص2008عبد العزيز عبد املنعم خليفة، اإلثبات أمام القضاء اإلداري، الطبعة األول، دار الفكر اجلامعي،اإلسكندرية، مصر،  -2
   .، املذكور سابقا09- 08قانون رقم  -3
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اإلداري هي نفس اإلجراءات  من ق إ م إ إجراءات املضاهاة باخلطوط أمام القضاء 862وإنه حسب نص املادة 

املطبقة على مضاهاة اخلطوط أمام القضاء العادي و بذلك جيد القاضي اإلداري إذا ما عرضت عليه دعوى 

يتضمن موضوعها املطالبة بإجراء مضاهاة اخلطوط يكون ملزما على تطبيق اإلجراءات العادية ملضاهاة اخلطوط 

من ق إ م إ، وجيب أن يتوفر الطلب باملضاهاة على شروط حىت  174إىل  164واملنصوص عليها يف املواد من 

  : يقبل أمام القضاء وهي كالتايل

  :أن يكون إنكار الخط أو التوقيع إنكارا صريحا -1

يف حالة اعرتاف الشخص بالتوقيع أو اخلط املوجود على الورقة احملتج عليه، سواء كان االعرتاف صرحيا أو ضمنيا 

  .وعدم إنكاره لتوقيعه أو خطه ليستنتج اعرتافه هلماويكفي سكوت الشخص 

  :أن تكون الورقة محل اإلنكار منتجة في الدعوى اإلدارية -2

من ق إ م إ، جند أنه هذا الشرط هو عام واجب التوافر واالحرتام والتحقق يف   165/1بالرجوع إىل نص املادة 

كل الوقائع اليت تكون حمال للتحقيق، ومفاده هو على أنه يف حالة إنكار أحد اخلصوم اخلط والتوقيع املنسوب إليه 

ي أن يصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة وز للقاضجيأو صرح بعدم االعرتاف خبطه أو بتوقيع غريه، 

  . 1غري منتجة يف الفصل يف النزاع، وذلك عن طريق السلطة التقديرية املمنوحة للقاضي اإلداري

  :أال يكون المنكر قد سبق له وأن أعترف بتوقيعه أو خطه -3

مها، يف هذه احلالة مل يبقى له سوى إتباع ويف حالة ثبوت صحة التوقيع أو اخلط بالورقة حمل اإلنكار بعد إنكاره إيا

ويف حالة توافر هذه الشروط يؤشر القاضي سبيل الطعن بالتزوير يف حق هذه الورقة إذا ما أراد للدعوى حجيتها، 

  .على الوثيقة حمل النزاع و يأمر بإيداع أصلها لدى أمانة الضبط

  

  

  

                                           
 .275حلسن بن شيخ أث ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية، املرجع السابق، ص -1
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  .األماكنمعاينة األمكنة و االنتقال إلى : الفرع الثالث

لقد نص املشرع اجلزائري على إجراء املعاينة و االنتقال إىل األماكن يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية،        

منه إال أن هذا اإلجراء كباقي وسائل التحقيق مل ينص على إجراءات خاصة �ا و إمنا  861يف حكم املادة 

ام املطبقة على املعاينة و االنتقال إىل األماكن املأمور �ا أمام اكتفى املشرع بإحالتنا إىل تطبيق نفس األحك

  . من نفس القانون 149إىل  146جهات القضاء العادي و املنصوص عليها يف املواد من 

أن للقاضي األمر بتدبري املعاينة واالنتقال لألماكن من تلقاء نفسه أو بناء على  من ق إ م إ 146نصت املادة 

م، ومن خالهلا تنتقل احملكمة إىل عني املكان وميكن ينتقل من تندبه لذلك من أعضائها طلب أحد اخلصو 

  .1ملشاهدة النزاع على الطبيعة

فإنه من الضروري حترير حمضر عن املعاينة و االنتقال إىل األماكن بعد  من ق إ م إ 149من خالل نص املادة

هذا اإلجراء يتم إيداعه لدى كتابة الضبط لتمكني الرجوع إليه  االنتهاء من أعماهلا ليوقع عليه ، وبعد االنتهاء من

عند االقتضاء و جيد هذا التدبري جماله احلقيقي يف املنازعات املتعلقة بالتعمري، البيئة، ونزع امللكية، ومن األمثلة 

األشغال قد  على ذلك تقدير ما ينجر عن الرتخيص بالبناء من اعتداء على طبيعة املكان، معرفة ما إذا كانت

  .2نفذت باملخالفة لألمر الصادر بوقف التنفيذ

واملعاينة تستمد أمهيتها من طبيعتها اخلاصة واليت متكن القاضي األمر �ا من أخد صورة واقعية وملموسة يف عني 

بالذكر أنه يف  إجراء قد يعطينا دليل يعد مبثابة قرينة تقنع القاضي اإلداري واجلدير مكان حمل املعاينة، وبالتايل فهو

  .3القانون الفرنسي ال يلجأ للخربة إال يف حالة عدم كفاية املعاينة يف توضيح وقائع الدعوى

وتظهر أمهية املعاينة بالنسبة للمنازعة اإلدارية، حيث تساهم يف السري احلسن إلجراءات التحقيق يف املنازعات 

  اإلدارية وتعترب أقل تكلفة من اخلربة وأسرع يف التنفيذ، كما تعترب وسيلة ناجحة من خالل الوقوف على حقيقة 

  

                                           
 .63، ص2010م، املركز القومي لإلصدارات القانونية، .، د1خليفة، اإلثبات يف الدعاوى اإلدارية،طعبد العزيز عبد املنعم -1
 .191عبد القادر عدو، املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص-2

 .65، ص 2011 مراد حممد شنيكات، اإلثبات باملعاينة و اخلربة يف القانون املدين، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،-3
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النزاع القائم أل�ا وسيلة يقوم �ا القاضي بنفسه وال يوكل غريه بالقيام �ا، واملعاينة تعترب وسيلة تؤدي إىل مزيد من 

الوضوح يف القضية املعروضة على الطبيعة فهي تعترب يف مقدمة وسائل التحقيق، أل�ا تتم مبعرفة القاضي اإلداري 

  ، واملعاينة باعتبارها كذلك وسيلة للتحقيق فإ�ا تتيح للقاضي اإلداري بنفسه أو من يندبه لذلك من قضاة احملكمة

من معاجلة األمور بصورة مادية حمسوسة ملوضوع النزاع بكل حيادية واستقاللية باعتبارها وسيلة دقيقة تنقل 

  1.للقاضي الصورة الكاملة عكس تقرير اخلربة الذي ميكن أن يشوبه خطأ أو حتيز فيه

  .سماع شهادة الشهود :الفرع الرابع

واليت  من ق إ م إ 859يعترب مساع شهادة الشهود من إحدى وسائل التحقيق،وهذا ما نصت عليه املادة       

نصت على مساع الشهود يف الدعوى اإلدارية تطبيقا يف ذلك لنفس األحكام املطبقة على مساع الشهود املقامة 

  .من القانون نفسه 162إىل  150اد من أمام القضاء املدين واملنصوص عليها يف املو 

وإنه استنادا إىل ذلك ميكن للقسم اإلداري للمحكمة اإلدارية أو الغرفة اإلدارية مبجلس الدولة األمر بإجراء مساع 

  .الشهود يف مرحلة التحقيق وقبل غلق با�ا حول الوقائع اليت تكون من طبيعتها قابلة إلثبات بالشهادة

عانة بالشهود يف األحوال اليت جييزها القانون، وهذا احلق يقابله واجب على الشاهد كما حيق للخصم االست

  .2باحلضور أمام احملكمة اإلدارية و اإلدالء بشهادته

و األصل يف الشهادة أن تكون مباشرة أي أن الشاهد يديل مبا رآه و مسعه مباشرة كما ميكن أن تكون غري مباشرة  

  .دة شفاهة وال مانع من اإلدالء �ا كتابةكما أنه ميكن أن تقدم الشها

من ق إ م إ على شروط شهادة الشهود حبيث هناك شروط موضوعية مرتبط بالشهادة يف  153ولقد نصت املادة 

حد ذا�ا بأن تكون الشهادة يف األصل شفهية، وأن يكون موضوع الشهادة مما جييز القانون اللجوء فيه لسماع 

أي الشاهد نفسه املتمثلة يف أن  شهادة الشهود، وهناك شروط شخصية وهي الواجب توافرها يف شخص احلالف

  . تكون الشاهد بالغ سن الرشد، وسليم اإلدراك وأن ال تكون له صلة أو قرابة مع أحد أطراف الدعوى اإلدارية

  

                                           
 .163حلسن بن الشيخ أث ملويا، مبادئ اإلثبات يف املنازعة اإلدارية، املرجع السابق، ص -1
 .  60، ص2011، دار الثقافة، عمان، األردن، 1مصطفى عب العزيز الطرياونة، القرائن القضائية إلثبات عدم مشروعية القرار املطعون فيه، ط  -2
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وجيب على الشاهد حلف اليمني شفاهة على قول احلقيقة وإال كانت شهادته قابلة إلبطال على أن تكون 

  .1"ول احلقيقة وال يقسم باهللاأقسم على أن أق:" الصياغة كالتايل

من ق إ م إ مل يشرتط هذه الصياغة وعلى العموم فاليمني الواجب تأديتها من قبل  152/2ولكن نص املادة 

  .، و إن مل يؤديها كانت شهادته قابلة إلبطال"أقسم باهللا على قول احلق وال شئ غري احلق:" الشاهد هي كالتايل

ق  151املادة (على نفقته  يعني من قبل اخلصم الراغب يف ذلك وع الشهود مبوجب تكليف باحلضور، و يتم مسا 

  ).إ م إ

والشهادة شأ�ا كشأن باقي وسائل حتقيق الدعوى اإلدارية تتسم بالصفة االختيارية حيث أن للقاضي وحده 

حىت ولو طلبها أحد أطراف النزاع، هذا إىل تقدير مدى مالئمة اللجوء إليها كما أن له رفض االستعانة بالشهادة 

  2.جانب أن للقاضي أن يأخذ يف حكمه ملا ورد بالشهادة أو أن يطرحه إذا مل يطمئن إىل صحته

وال تتمتع الشهادة أمام القضاء اإلداري بنفس القيمة اليت تتمتع �ا أمام القضاء العادي، وذلك راجع للطبيعة 

، وميكن ألطراف 3ت التقاضي اإلدارية، كما أن طبيعة النزاع اإلداري تستدعي ذلكالكتابية اليت تتصف �ا إجراءا

من ق إ م إ، ولقد  162النزاع احلصول على نسخة من حمضر شهادة من كتابة الضبط هذا طبقا لنص املادة 

جيوز و دين، من القانون امل 3364و335املواد  صحدد املشرع اجلزائري احلاالت اليت جيوز فيها اإلثبات يف نصو 

لتشكيلة احلكم أو القاضي املقرر الذي يقوم بالتحقيق، أن يستدعي أو يستمع تلقائيا إىل أي شخص يرى مساعه 

  .مفيدا كما جيوز مساع أعوان اإلدارة، أو طلب حضورهم لتقدمي اإليضاحات

  

  

                                           
 .179حلسن بن شيخ أث ملوية، مبادئ اإلثبات يف املنازعة اإلدارية، مرجع السابق، ص  -1

 .310عبد العزيز عبد املنعم خليفة، إجراءات التقاضي و اإلثبات يف الدعاوي اإلدارية، املرجع السابق، ص -2
والعلوم السياسية، جامعة حممد خضري بسكرة، اجلزائر، العدد الثاين، حممد حمدة، اإلثبات يف املواد اإلدارية، جملة االجتهاد القضائي، كلية احلقوق  -3

 .87، ص2005نوفمرب 
 .1975سبتمرب  30، مؤرخة يف 78، املتضمن القانون املدين، ج،ر ، عدد 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58- 75قانون رقم  -4
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  .التدابير األخرى والوسائل الحديثة في التحقيق: المطلب الثاني

باإلضافة إىل الوسائل األخرى املذكورة سابقا يف التحقيق، فقد أورد املشرع وسائل و تدابري أخرى على          

  جيوز لرئيس " :بقوهلا إ من ق إ م 863، حبيث نصت املادة "تدابري األخرى للتحقيق" سبيل املثال حتت عبارة 

إىل  858تلك املنصوص عليها يف املواد من تشكيلة احلكم تعيني أحد أعضائها للقيام بكل تدابري التحقيق غري 

  " .أعاله 861

من خالل نص املادة نستنتج أنه فتح باب االجتهاد القضائي لالعتماد على أي وسيلة حتقيق غري منصوص عليها 

لقضية يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية والغاية من ذلك خدمة للمنازعة اإلدارية لبلوغ احلقيقة و احلل القانوين ل

  .ومن خالل هذا املطلب سنتطرق إىل هذه التدابري األخرى لتحقيق بالتفصيل

  .التدابير األخرى للتحقيق في الدعوى اإلدارية:األول الفرع

إن للتحقيق يف الدعوى اإلدارية إىل جانب الوسائل العادية اليت مت التطرق إليها هناك وسائل و تدابري أخرى       

االستجواب والقرائن القضائية واليمني، وهذا ما سوف نقوم بشرحه من خالل هذا :  وهي تساعد يف التحقيق أال

  . الفرع

  .االستجواب:أوال

من ق إ م إ جند أ�ا أعطت للقاضي اإلداري األمر بأي تدبري حتقيق غري تلك  863بالرجوع إىل نص املادة      

من القانون نفسه ومنه فقد مت ضم االستجواب إىل  861إىل  858التدابري الواردة النص عليها يف املواد من 

  .تدابري التحقيق

على عملية استجواب األطراف واليت ميكن إتباعها يف ظل  1من ق إ م إ 107إىل  98نصت املواد من 

  .اإلجراءات اإلدارية ما دام ال يوجد نصوص خاصة تعاجل هذا األمر

  

                                           
 .، املذكور سابقا09-08القانون  -1
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طرف املوجهة إليه األسئلة أن جييب يف مكانه شخص أخر ينوب واالستجواب يعترب إجراء شخصي ال جيوز ألي 

  .عليه ولو كان حماميه

  .1وال يتوقف االستجواب على املستجوب بل جيب أن تدون األسئلة واألجوبة بالدقة والتفاصيل مبحضر اجللسة

ويشار عند االقتضاء إىل غيا�م إن حتقق أو االمتناع عن تقدمي تصرحيا�م و إجابا�م عن األسئلة املطروحة 

عليهم، ويبني يف احملضر تاريخ وساعة ومكان حتريره على أن يوقع عليه من قبل القاضي وأمني الضبط باإلضافة 

  . إىل الطرف املستجوب بعد قراءته له من قبل أمني الضبط

يتخلل االستجواب إقرار الطرف بوقائع وأحداث عن نفسه وغالبا ما يكون إقرار صريح يعتمد عليه القاضي،  وقد

  .وبذلك قد يكون هذا اإلقرار وسيلة يعتمد عليها يف بناء حكمه أو قراره ملا له حجة املقر

ؤخذ �ا كأ�ا ظاهرة يف واإلقرار يعرف على أنه هو التصريح الذي يعرتف مبوجبه شخص ما بصحة واقعة واليت ي

اإلقرار هو اعرتاف اخلصم  :"بقوهلا 341، وعرفه القانون املدين يف مادته 2مواجهته ومن شأ�ا أن تنتج أثارا قانونية

من خالل نص املادة ".أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى �ا عليه وذلك أثناء سري الدعوى املتعلقة �ذه الواقعة

  :وهي نستخلص أنواع اإلقرار

  :اإلقرار الصريح و اإلقرار الضمني -1

إن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فيما خيص إجراءات التحقيق يف الدعوى اإلدارية ينص علة وجه التحديد 

ضرورة احلضور الشخصي ألطراف املنازعة ألنه أثناء حضورهم إلجراءات التحقيق قد يصدر عنهم تصرفات ورد 

يعرف باإلقرار الضمين الذي يستنتج عن سكوت الطرف املعين به بالرغم من القاعدة فعل يستخلص منه ما 

  .القائلة ال ينسب للساكت قوال

  

  

                                           
 .210، ص2006دي و اإللكرتوين، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، حممد حسن منصور، اإلثبات التقلي -1

 .318، ص2008، دار هومة للنشر والطباعة والتوزيع، ط الثالثة 2حلسن بن شيخ أث ملويا، املتنقي يف قضاء جملس الدولة، ج -2



 آليات التحقيق في الدعوى اإلدارية ثاني                                       ال الفصل

45 

 

  

  :اإلقرار القضائي و اإلقرار غير القضائي -2

، )القاضي املختص( اإلقرار القضائي هو الذي يصدر أمام القاضي الفاصل يف النزاع املتعلق بالواقعة حمل اإلقرار

ويكون غري قضائي الذي يتم خارج ساحة القضاء ومل يكن متصل بالدعوى موضوع اإلقرار الصادر أثناء التحقيق 

اجلزائي أو ذلك الصادر أمام اخلبري، والفرق املوجود بني اإلقرار القضائي وغري القضائي يكمن يف أنه أحيانا ما 

  :أكده جملس الدولة اجلزائري يف قراره الصادر يف يرتب أثارا قانونية على اإلقرار غري القضائي هذا املوقف

القاضي بأن قضاة جملس الدولة اعتربوا أن اإلقرار املصرح به خارج ساحة القضاء له حجية  1999- 28-06

  1.على اعتبار أن القاضي اإلداري يسعى إىل البحث عن احلقيقة

وره من أحد أطراف الدعوى الذي يشرتط فيه إن اإلقرار ال يكون منتجا يف إجراءات الدعوى اإلدارية إال بصد

  .   األهلية الكاملة والسلمية ونفس الشرط بالنسبة ملن ينوب عنهم اخلاص باملمثل الشرعي والقانوين

  .القرائن القضائية:ثانيا

القرينة القضائية وسيلة هامة يف اإلثبات اإلداري يستطيع �ا القاضي دحض اإلدعاء أو إثباته من خالل     

  .2استعانته بواقعة معلومة يف إثبات أخرى جمهولة بالنسبة له لقر�ا منها أو اتصاله �ا

وللقاضي سلطة تقديرية يف تقدير هذه القرائن فهو أمر يستقل به قاضي حيث ال خيضع يف تقديره إىل رقابة 

ئن من أي مصدر يراه مناسبا احملكمة العليا مىت كان استخالصه قائما على أسباب كافية فله أن يستنتج هذه القرا

  :وللقرائن القضائية أنواع من أمهها ما يلي،3من أوراق الدعوى أو أقوال الشهود أو تقدير اخلبري

  

  

  

                                           
 .190صحلسن بن شيخ أث ملويا، مبادئ اإلثبات يف املنازعة اإلدارية، املرجع سابق،  -1
 .388، ص2008عبد العزيز عبد املنعم خليفة، إجراءات التقاضي و اإلثبات يف الدعاوى اإلدارية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر -2
 .247،ص2005أنور سلطان، قواعد اإلثبات يف املواد املدنية و التجارية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،مصر،  -3
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  .قرينة سالمة القرارات القضائية: 1

وقرينة هذه القرينة مرتبطة مببدأ خضوع السلطة اإلدارية للقانون كحتمية قانونية لسيادة مبدأ املشروعية يف الدولة، 

سالمة القرارات اإلدارية تسري بالنسبة لكافة طوائف تلك القرارات، إذ يفرتض فيها أن تكون حممولة على الصحة 

   .1استنادا إىل قاعدة العامة يف هذا الشأن، واليت تفرض سالمة كل قرار إداري

  .قرينة االنحراف بالسلطة: 2

يقصد باالحنراف بالسلطة أو إساءة استعماهلا اجتاه مصدر القرار من خالل قراره، لتحقيق أهداف و مأرب 

  شخصية خارجة عن مقتضيات املصلحة العامة أو اهلدف املخصص له مبوجب النصوص و نظرا الرتباط هذا 

ي أن يقدم اإلثبات الكايف على العيب بالقصد الشخصي فهو يعترب من أصعب العيوب إثباتا، إذ يتعني على املدع

  .2االحنراف، فادا أخفق رفضت دعواه ومن مث فإن عبء إثبات العيب يقع على املدعي

  .قرينة العلم اليقين للقرار: 3

يقصد �ا علم املخاطب بصدور القرار اإلداري الذي يستويف شروطه القانونية، بإحدى وسائل النشر اليت تتمثل 

  .3نشرات واإلعالناتيف اجلريدة الرمسية وال

فالقرائن القضائية هي عنصر اإلثبات الذي يتبلور من خالله مبدأ اقتناع القاضي بكل جالء ووضوح، من خالل 

من ق م على  340الدالئل اليت يستنبطها من تقارير املعاينة و اخلربة وحىت مساع الشهود، ومن خالل نص املادة 

يرتك لتقدير القاضي استنباطها، حبيث هلذا األخري سلطة تقديرية يف  أن كل قرينة مل يقررها القانون بنص خاص

  .  اختيار الواقعة الثابتة واليت تسمى العالمة والذي جيد نفسه أمام عدة عالمات تساعده يف هده العملية

  

  

                                           
 .178، ص2011ساسي يف القانون اإلداري، ب،ط ، دار ا�دد، اجلزائر، ناصر لباد، األ-1
 .195حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، مرجع السابق، ص -2

 .399عبد العزيز عبد املنعم خليفة، إجراءات التقاضي و اإلثبات يف الدعاوى اإلدارية، مرجع السابق، ص-3
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  .اليمين في الدعوى اإلدارية:ثالثا

الغموض على موضوع النزاع، وهو عبارة عن تأكيدات اليمني يلجئ إليه يف حالة انعدام الدليل الالزم إلزالة      

  .1و تصرحيات للخصوم حول واقعة ما

،ومنه فهو احللف 2ويعرف اليمني على أنه هو تصريح مهيب باجللسة من قبل أحد اخلصوم بواقعة تكون يف صاحلة

  .ف األخرالذي يصدر من أجد أطراف الدعوى اإلدارية على صحة ما يدعيه أو عدم صحة ما يدعيه الطر 

  :وتنقسم اليمني أمام القضاء اإلداري إىل قسمني مها

  .اليمين الحاسمة -1

اليمني احلامسة ليست دليال يقدمه اخلصم إلثبات ما يدعيه، بل هي وسيلة احتياطية حيتكم �ا اخلصم إىل ذمة و 

اخلصم من وراء  ضمري خصمه عندما يعجز عن إثبات ما يدعيه بالدليل الذي يتطلبه القانون، إذ و يهدف

  .3توجيهها إىل حسم النزاع

  .اليمين المتمة -2

اليمني املتمة هي اليت يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ليكمل �ا اقتناعه فيما حيكم به يف موضوع الدعوى أو 

  .قيمتها

اليمني احلامسة وتعترب كل من اليمني احلامسة و املتمة يف نظر القضاء اإلداري ليست من أدلة اإلثبات و ذلك ألن 

و املتمة ال تنطبق و طبيعة الدعوى اإلدارية، فوقائع الدعوى اإلدارية تكون مسجلة مسبقا يف ملفات و سجالت، 

  .4األمر الذي يتيح للمحكمة أن حتصل على الدليل الالزم منها

  

                                           
 .221بق، صأنور سلطان، املرجع السا-1
 .203حلسن بن الشيخ أث ملويا، مبادئ اإلثبات يف املنازعة اإلدارية، املرجع السابق، ص-2
 .223أنور سلطان، املرجع السابق، ص-3
 .187حلسن بن الشيخ أث ملويا، املرجع السابق، ص-4
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جراء حتقيقي يساعد وإن حجية اليمني املتممة هي أقل من حجية اليمني احلامسة، حبيث أن اليمني املتمة هي إ

القاضي على حسن اإلطالع على الوقائع وهو حر يف تقدير قيمتها وغري مقيد بتأديتها أو استبعادها ومن أهم 

أثارها يكون احلكم الصادر على أساس اليمني املتمة قابل الستئناف، واليمني املتممة ما هي سوى سبيل يلجأ 

املتوفر لديه على أن يكون هذا الدليل موجودا ولكنه غري كايف لبناء إليه القاضي اإلداري إلنارة وتكملة الدليل 

  . اقتناعه

  .الوسائل الحديثة في التحقيق: الفرع الثاني

باإلضافة إىل الوسائل والتدابري األخرى يف التحقيق اليت مت التعرف عليها من خالل الفرع السابق، فإنه        

كذلك يوجد وسائل حديثة تيسر وتسهل عملية التحقيق وحل النزاع وهذه الوسائل ظهرت مع التطور 

كس ، والربيد اإللكرتوين وهي التسجيالت سواء الصوتية والبصرية ، والفاكس والتل ىلإالتكنولوجي احلديث 

  .ورسائل اإلنرتنت وهذا ما سوف نقوم بشرحه يف هذا الفرع بنوع من التفصيل

  .التسجيالت: أوال

، )شريط الكاسيت( الصوتية  ومن هذه التسجيالت هناك�ذه التسجيالت  إنه للقاضي سلطة يف األخذ      

  .هذه التسجيالت عتماديف ا ، وكذا سلطة احملكمة)املصغرات الفيلمية(والتسجيالت البصرية 

  ).شريط الكاسيت(التسجيالت الصوتية  -1

عن عملية ترمجة للتغريات املؤقتة ملوجات الصوت اخلاصة بالكالم أو املوسيقى إىل نوع  التسجيل الصويت هو عبارة

  1.املوجات أو التغريات الدائمة، وجيري التسجيل على شريط من البالستيك املمغنط أخر من

  :ولصحة الكالم املسجل هناك شروط جيب توافرها

  

                                           
العلمي يف اإلثبات املدين، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، احلجية القانونية لوسائل التقدم  -عباس العبودي، شرح أحكام قانون البيانات اجلديد -1

 .38، ص2007األردن،
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أن يكون اخلصم قد حصل على الكالم بطريقة مشروعة، فإذا كان قد حصل عليها بطرقة غري مشروعة أو كان  - 

الغش أو اإلكراه، فال جيوز عند تقدميها للقضاء، وإذا قدمها وجب قد سجلها خفية أو استوىل عليها عن طرق 

  1.استبعادها

أن يصدر من الشخص املنسوب إليه الكالم املسجل إذن بتسجيله، أي أن يرضى رضا صحيح بتسجيلها، وأن  - 

  .هذا الرضا يعد تنازال مؤقتا عن حقه حلرمة احلياة اخلاصة

  .رية تتعلق بالشخص الذي نسبت إليهأن ال يتضمن الكالم املسجل أمورا س - 

  .إذا توفرت هذه الشروط فإنه يعد تسجيال مشروعا، وجيوز للمحكمة أن تستند إليه عند إصدار احلكم

  ). المصغرات الفيلمية(التسجيالت البصرية  -2

ها على ويقصد به تصغري حجم الوثائق وطبعها على أفالم صغرية للرجوع إليها بسهولة عند احلاجة بعد تكبري 

حجمها االعتيادي بصورة فورية، فاملصغرات الفيلمية هي أوعية غري تقليدية للمعلومات، وتصنع من مادة فيلمية 

  .2معينة، وتستخدم يف التصوير املصغر لألدلة الورقية

صويرها وإنه هلذه املصغرات الفيلمية حجية األصل يف اإلثبات، وذلك إذا توافرت فيها الضمانات املتعلقة بإعداد ت

من حيث نوعية الفيلم املستخدم وصفات التحميض والطبع، وتكون املصغرات الفيلمية حجية األصل الذي 

  :استخرجت منه بشرط توافر الشروط التالية

  .أن تعمل املصغرات الفيلمية وفقا للمعايري احملاسبية املضادة لألصل الورقي - 

  3.أن تصل املصغرة بوضوح تام طوال مدة احلفظ - 

  

                                           
 .254، ص2009نبيل صقر و مكازي نزيهة، الوسيط يف القواعد اإلجرائية واملوضوعية لإلثبات يف املواد املدنية، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، -1
 .249عباس العبودي، مرجع سابق، ص -2
 .370، ص2007، اإلسكندرية، مصر، 1عبد الستار إمام يوسف، دور القاضي اإلداري يف اإلثبات، دار الفكر اجلامعي، طر حس -3
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  .سلطة المحكمة في اعتماد التسجيالت البصرية والصوتية -

حاول البعض تكييف التسجيالت البصرية باعتبارها صورة ومنحها حجية األصل إذا مل جيحدها اخلصم، فإن 

  1.جحدها تعني مراجعتها على األصل كان للقاضي أن يأخذ �ا على سبيل االستدالل

كانت احملاكم ترفض االعتداد به مطلقا ليس لعدم اقتناعها به، ولكن   أما خبصوص التسجيل الصويت يف البداية

ألن القانون مل يتول تنظيم التسجيل الصويت كدليل إثبات يف الدعوى وبنت رفضها على أساس أنه ليس من 

  .سلطات احملكمة أن يقبل دليال وتضفي عليه حجيته دون نص تشريعي يقتضي بذلك

واالعتداد به كبداية ثبوت بالكتابة ويتفق بعض الفقهاء ) شرائط التسجيل(سجيل فقد ذهب القضاء إىل قبول الت

مع هذا احلكم وذلك بالتوسع يف تفسري املادة املذكورة حيث مل تعد الكتابة شرطا ضروريا العتداد بالدليل كمبدأ 

  .2ثبوت بالكتابة، ومن مث قبول شريط التسجيل كوسيلة يف لإلثبات

  .كسالفاكس والتل: ثانيا

يطلق على جهاز الفاكس االستنساخ أو يعد نقل الصورة عن بعد، وكان يعد من أسرع اخلدمات : الفاكس -1

الربيدية يف العامل و األكثر تطورا، وأصبحت رسائل الفاكس من الوسائل احلضرية اجلديدة اليت ظهرت يف التعامل 

  .اليومي لألفراد

ات فإذا طبقنا األحكام الكتابية االعتيادية على رسائل الفاكس يف واالعرتاف التشريعي حبجية الفاكس يف اإلثب

غالبية التشريعات العربية فإ�ا ال ختلو عن وضعها لصورة السند الكتايب العادي، كما أنه أمهلتها بعض التشريعات 

  .   العربية منها اجلزائر ومل تعطها أي حجية يف اإلثبات

ديثة يف االتصاالت، ونادرا أن ختلو مؤسسة حديثة أو مكتب منها، التلكس هو أحد الوسائل احل:التلكس -2

  .وإذا كان اهلاتف سيد االتصاالت احلديثة فإن التلكس يعد سيد االتصاالت يف األعمال التجارية واإلدارية

  

                                           
 .327سحر عبد الستار إمام يوسف، املرجع نفسه، ص -1
 .320سحر عبد الستار إمام يوسف، املرجع نفسه، ص -2



 آليات التحقيق في الدعوى اإلدارية ثاني                                       ال الفصل

51 

 

  

االعرتاف التشريعي حبجية التلكس عرفت جدل كبري بني الفقهاء مابني مؤيد و معارض، وطلت معظم قوانني 

  . إلثبات ال تعطي حجية إىل على سبيل االستدالل، لكن فيما بعد اعرتفت بها

إذا  ) قيمة األوراق العرفية(تكون الربقيات هذه القيمة أيضا : وقد نضمها املشرع اجلزائري يف القانون حيث يؤكد أنه

ألصلها حىت يقوم الدليل كان أوصلها املودع يف مكتب التصدير موقعا عليها من مرسلها، وتعترب الربقية مطابقة 

  1.على عكس ذلك، وإذا أتلف أصل الربقية فال تعترب نسختها إال جمرد دليل الستئناس

  .البريد اإللكتروني و رسائل اإلنترنت: ثالثا

يعد من أهم مزايا اإلنرتنت، ويعين ببساطة إرسال ) email( نظام الربيد اإللكرتوين :البريد اإللكتروني -1

شبكات االتصاالت كاإلنرتنت، وميثل الربيد اإللكرتوين جانبا هاما من التجارة اإللكرتونية فباإلضافة الرسائل عرب 

  2.إىل إرسال الرسائل املتبادلة بني األطراف يستخدم أيضا لنقل امللفات

يف  تعرف شبكة اإلنرتنت بأ�ا شبكة إيصال عمالقة بني املشرتك وبني مراكز املعلومات: رسائل اإلنترنت -2

العامل، وتشكل جتمعا ضخما يضم عشرات أالف الشبكات اليت ميكن االتصال �ا عرب اآلالف من القنوات 

  3.الفضائية، و�ذه الشبكة ماليني من أجهزة احلاسب اآليل

ولقد استقر االجتهاد القضائي على األخذ بإمكانية إثبات العقود عن طريق رسائل التلكس أكثر من الرسائل 

سيما رسائل الفاكس، وذلك أن رسائل التلكس ترتك أثر ماديا مكتوبا بآلة الطباعة وعلى سند ورقي األخرى ال

  .   يدخل ضمن األدلة اإللكرتونية

  .حجية البريد اإللكتروني و رسائل اإلنترنت -

ها، وأثبت أنه مل وسائل الربيد اإللكرتوين يف حجيتها يف اإلثبات باإلسناد العادي إذا أقر �ا صاحبها أما إذا أنكر 

  .يرسلها ومل يقم بذلك أو يكلف أجد بإرساهلا فعند إذا تفقد هذه الرسائل قيمتها يف اإلثبات

                                           
 . 329، قانون مدين، املذكور سابقا، املادة 58- 75األمر   -1
 .210، ص2009حممد حسني منصور، اإلثبات التقليدي واإللكرتوين، دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية، مصر، -2
 .27عباس العبودي، املرجع  السابق، ص -3
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يعين أن رسالة الربيد ال تعترب حبال دليل إثبات قاطع يف النزاع، بل ختضع حجيتها يف اإلثبات لتقدير القاضي، 

التحقق من عدم الوقوع أي تالعب أو حتريف يف فهي حجية نسبية حبيث يستطيع قاض املوضوع دائما من 

  1.الرسالة اإللكرتونية، ويف حالة عدم اقتناعه ميكنه عدم األخذ �ذه الرسالة

  .عوارض التحقيق في الدعوى اإلدارية: المبحث الثاني

دون يقصد بعوارض التحقيق تلك احلاالت اليت تعرتض السري احلسن والعادي و الطبيعي للدعوى حتول        

الفصل فيها على الوجه الصحيح سواء من الناحية الشكلية أو حىت من الناحية املوضوعية، فهناك عوارض منهية 

  .للتحقيق وهناك عوارض غري منهية للتحقيق وهذا ما سنتطرق له من خالل هدا املبحث

  .منهية للتحقيقالغير العوارض : المطلب األول

: العوارض الغري منهية للتحقيق وهي العوارض اليت حتول دون االستمرار يف الدعوى، وهي ثالث حاالت      

  . حالة الضم والفصل وحالة انقطاع اخلصومة وحالة وقف اخلصومة

  .حالة الضم والفصل: الفرع األول

، معروضة أمام نفس إذا وجد ارتباط بني خصومتني أو أكثر ":على أنه من ق إ م إ 207تنص املادة       

القاضي، جاز له وحلسن سري العدالة، ضمهما من تلقاء نفسه، أو بطلب من اخلصوم والفصل فيهما حبكم 

  ".واحد

تقوم وحدة املوضوع عندما يرفع نفس النزاع إىل جهتني  ":من ق إ م إ اليت تنص على 53ووفقا لنص املادة 

  ".قضائيتني خمتصتني ومن نفس الدرجة

ص أنه يقصد باالرتباط بني خصومتني أو أكثر أن تكون أمام وحدة األطراف و وحدة املوضوع و ومنه نستخل

  . السبب

                                           
،  2010بريوت، دراسة مقارنة، منشورات احلثقوية،: عباس العبودي، حتديات اإلثبات بالسندات اإللكرتونية و متطلبات النظام القانوين لتجاوزها -1

 .264ص
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األحكام الصادرة بالتخلي بسبب وحدة املوضوع أو االرتباط، ملزمة  ":من ق إ م إ على أنه 57تنص املادة و

  ".للجهة القضائية أو التشكيلة احملال إليها، و هي غري قابلة ألي طعن

ومن خالل نص املادة فإنه يؤمر بالتخلي حلالة االرتباط أو لوحدة املوضوع من طرف التشكيلة أو اجلهة القضائية 

اليت طرح عليها النزاع ويكون احلكم الذي يصدر ملزما جلهة اإلحالة اليت تأمر حتما بضم القضايا موضوع 

  .1االرتباط أو لوحدة املوضوع

خصومتني أو أكثر حبكم واحد مما يسمح بتفادي صدور أحكام متناقضة،   يؤدي ضم اخلصومات إىل الفصل يف

  .2كذلك يؤدي إىل توفري الوقت و اقتصاد اجلهد و املال على املتقاضي

ميكن للقاضي و حلسن سري العدالة، أن يأمر بفصل اخلصومة إىل ":من ق إ م إ على أنه 208ونصت املادة 

ضي فصل اخلصومة الواحدة إىل خصومتني أو أكثر إدا رأى ضرورة ومىت ومنه فإنه حيوز للقا".خصومتني أو أكثر

  .، فهذه الصالحية أستحدثها قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية3تبني له أن السري احلسن للعدالة يقتضي ذلك

ي من ق إ م إ إن أحكام الفصل تعترب من األعمال الوالئية وبالنتيجة غري قابلة أل 209وحسب نص املادة 

  .طعن، فأمر فصل اخلصومة إىل خصومتني أو أكثر سلطة خمولة وتقديرية بيد القاضي وحده دون اخلصوم

يتم الفصل يف الدعويني أو الدعاوى املفصولة بأحكام منفصلة ومستقلة، يكون كل حكم منها قابال للطعن فيه 

  .4جديد أمام قاضي االستئناف وحده مبا فصل فيه يف الشكل ويف املوضوع فال حيوز بعدئذ إثارة الضم من

  

  

                                           
، 8جملة املفكر، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة حممد خضري بسكرة، عدد " 09-08عوارض اخلصومة يف ظل القانون "حممد بركات، -1

 .49، ص2008
ط، كليك للنشر، .هة قضائية، داإلجراءات اخلاصة بكل ج -عادل بوضياف، الوجيز يف شرح ق إ م إ، األحكام املشرتكة جلميع اجلهات القضائية -2

 .238، ص2011اجلزائر، 
 .87، ص2010حسني فرجية، املبادئ األساسية يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، د،ط، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -3
 .49بركات، املرجع نفسه، ص حممد-4
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  .حالة انقطاع الخصومة: الفرع الثاني

، ألسباب متعلقة باحلالة الشخصية للخصوم أو 1يقصد بانقطاع اخلصومة عدم السري فيها حبكم القانون       

مبجرد قيام ممثلهم القانوين ما يؤدي إىل تغري حالتهم و مراكزهم القانونية، حيث تنقطع اخلصومة حبكم القانون 

  .هذه األسباب و دون احلاجة إىل صدور احلكم

يدعو القاضي شفاهة، فور علمه بسبب انقطاع اخلصومة كل من له :"على أنه من ق إ م إ 211تنص املادة 

  .صفة ليقوم باستئناف السري فيها أو خيتار حمام جديد

  ".طرق التكليف باحلضوركما ميكن للقاضي دعوة اخلصم الذي يعينه الستئناف سري اخلصومة عن 

وعليه نستنتج أن القاضي ال يتمتع بأية سلطة تقديرية يف تقرير االنقطاع، ألن دوره فقط عند قيام سبب من 

تنقطع اخلصومة يف القضايا اليت تكون " :على أنه إ من ق إ م 210األسباب االنقطاع، واليت تضمنها نص املادة 

  :غري مهيأة للفصل ألسباب اآلتية

  غري أهلية التقاضي ألحد اخلصوم،ت - 1

  وفاة أحد اخلصوم، إدا كانت اخلصومة قابلة لالنتقال، - 2

  ".وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي احملامي، إال إذا كان التمثيل جوازيا - 3

الغاية من ذلك وقد ذكر املشرع اجلزائري األسباب املؤدية إىل انقطاع اخلصومة على سبيل احلصر يف ق إ م إ و 

محاية اخلصوم و ذوي احلقوق من صدور أي حكم ضدهم يف غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم يف 

  .2الدفاع

  

  

                                           
اإلجراءات االستثنائية، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات اجلامعية،  - نظرية اخلصومة -الدعوىبوبشري حمند أمقران، قانون اإلجراءات املدنية، نظرية -1

 .261، ص2008اجلزائر، 
 .164عبد الرمحن بربارة، املرجع السابق، ص -2



 آليات التحقيق في الدعوى اإلدارية ثاني                                       ال الفصل

55 

 

 

من ق إ م إ يتعلق فقط بالدعاوى املرفوعة أمام احملاكم أو  210إن انقطاع اخلصومة املنصوص عليه يف املادة 

تتوقف " :من ق إ م إ اليت تنص على أنه 580ليا، ومن خالل نص املادة ا�الس القضائية وال تشمل احملكمة الع

  : اليت مل توضع يف املداولة، يف حالة اخلصومة يف القضايا

  وفاة أحد اخلصوم، - 1

  " .وفاة أو استقالة أو توقف أو تشطب أو تنحية احملامي - 2

  .1كانت جارية بني اخلصوم طوال هذه الفرتةويرتتب على انقطاع اخلصومة انقطاع مجيع املواعيد اإلجرائية اليت  

إن انقطاع اخلصومة ال يكون إىل ماال �اية، بل ميكن إعادة سريها و استئنافها سواء من طرف القاضي أو من 

حصول عارض من عوارض  الدعوى دون احلكم يف موضوعها، أوطرف أحد اخلصوم تفاديا ملسألة انقطاع 

 .2اخلصومة غري االنقطاع

 من ق إ م إ على أنه إذا مل حيضر اخلصم املكلف باحلضور يف إعادة سري اخلصومة يفصل 212املادة وأضافت 

  .القاضي يف النزاع غيابيا جتاهه

  .حالة وقف الخصومة: الفرع الثالث

 .3يقصد بوقف اخلصومة تعطيل سريها فرتة من الزمن لقيام سبب من األسباب املوجبة هلذا الوقف       

من ق إ م إ جندها نصت على احلالتني اللتني يتم فيهما وقف اخلصومة حبيث  213إىل نص املادة و بالرجوع 

  " .توقف اخلصومة بإرجاء الفصل فيها أو شطبها من اجلدول" :نصت على أنه

  

  

                                           
ة، د، ط، مكتبة الثقافة للنشر و صالح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز يف مبادئ التنظيم القضائي و املرافعات يف اململكة األردنية اهلامشي -1

 .123، ص1996التوزيع، األردن، 
 .138عادل بوضياف، املرجع السابق، ص -2
 .19، ص1991عبد احلكيم فوده، البطالن يف قانون املرافعات املدنية والتجارية، د، ط، ديوان املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  -3
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يؤمر بإرجاء الفصل يف اخلصومة بناء على طلب اخلصوم ماعدا " :من ق إ م إ على أنه 214ونصت املادة 

  ومنه نستنتج أن اإلرجاء يكون بطلب من اخلصوم، وال ميكن للقاضي وقف ،".املنصوص عليها يف القانوناحلاالت 

اخلصومة بطلب من أحد األطراف دون موافقة اخلصم األخر، ألن وقفها جيب أن يتم بناء على اتفاق الطرفني من 

 1.أجل احملافظة على املراكز القانونية

جيب على القاضي إرجاء الفصل يف اخلصومة إذ نص القانون على منح  ":ى أنهمن ق إ م إ عل 59ونصت املادة 

، نستنج من خالل نص املادة أن القانون أوجب على القاضي إرجاء الفصل يف ."أجل للخصم الذي يطلبه

  . اخلصومة إذ نص على منح أجل للخصم إذ ما طالبهم

باالستئناف يف أجل عشرين يوم من تاريخ النطق به حسب ويصدر القاضي أمرا باإلرجاء قابال للطعن فيه 

يتم إرجاء الفصل يف اخلصومة بأمر قابل ":من ق إ م إ على أنه  215إجراءات االستعجال، حيث تنص املادة 

  . يوما من تاريخ النطق به) 20(الستئناف يف أجل عشرين

  ".ستعجالخيضع استئناف هذا األمر والفصل يف القضية املطبقة يف مواد اال

جند أنه إدا كانت هذه املادة ال تنص إال على استئناف األمر الذي يأمر بإرجاء الفصل، فهذا ال مينع اخلصم 

  .الذي يهمه األمر من استئناف األمر الرافض لطلب إجراء الفصل احرتاما حلقوق الدفاع

ون القدمي و لذلك جيعله من عوارض وأعطى القانون اجلديد للشطب مفهوم جديدا وخمتلفا عما كان عليه يف القان

ميكن للقاضي أن يأمر بشطب ":من ق إ م إ اليت تنص على  01ف  216اخلصومة املوقفة هلا طبقا لنص املادة 

  ."القضية ، بسبب عدم القيام باإلجراءات الشكلية املنصوص عليها يف القانون، أو تلك اليت أمر �ا

من ق إ  217اء مدة الوقف و زوال السبب يف شطبها، حيث تنص املادة ـــهادة السري يف اخلصومة بعد انتــيتم إع

يتم إعادة السري يف اخلصومة من جديد مبوجب عريضة افتتاح الدعوى تودع بأمانة الضبط احملكمة بعد ":على م إ

  ".إثبات القيام باإلجراء الشكلي الذي من أجله مت شطب الدعوى

  

                                           
  .89فریجة حسین، المرجع السابق، ص - 1
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  ".تطبق القواعد املتعلقة بسقوط اخلصومة على األمر القاضي بالشطب":على منق إ م إ218ونصت املادة 

  .العوارض المنهية للتحقيق: المطلب الثاني

باإلضافة إىل العوارض الغري منهية للتحقيق، فهناك عوارض منهية للتحقيق واليت تكون و تتحقق يف إحدى       

اخلصومة أو حالة التنازل عن اخلصومة و هذا ما  إما حالة انقضاء اخلصومة أو حالة سقوط: احلاالت التالية

 .سوف نتطرق إليه بالتفصيل يف هذا املطلب

  .حالة انقضاء الخصومة تبعا النقضاء الدعوى: الفرع األول

تنقضي اخلصومة النقضاء الدعوى بالصلح أو بالقبول باحلكم أو :" من ق إ م إ على أنه 220تنص املادة       

  .بالتنازل عن الدعوى

  ".ميكن أيضا أن تنقضي اخلصومة بوفاة أحد اخلصوم، ما مل تكون الدعوى قابلة النتقال

من قانون املدين  459من خالل نص املادة نستخلص تعريف الصلح الذي تطرق له املشرع اجلزائري يف املادة 

وذلك بأن يتنازل كل منهما الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا حمتمال، ":اليت تنص على

  ".على وجه التبادل عن حقه

  .ومنه ليس من الضروري أن ينهي الصلح مجيع املسائل املتنازع فيها فقد ينهي بعضها لتبث احملكمة يف الباقي

ويقصد بالقبول باحلكم هو ختلي أحد اخلصوم عن حقه يف االحتجاج على طلب خصمه أو على حكم احلق يف 

ما جزائيا أو كليا، والقبول ليس بالتنازل عن اخلصومة فحسب بل هو تنازل عن احلق يف الدعوى و يكون إ

الدعوى و يكون ذلك إما يف املرحلة األوىل للتقاضي و إما أمام اجلهات القضائية العليا كالتنازل عن حقه يف 

    . 1استعمال طرق الطعن

 .2ازل عن الدعوى إذن هو العدول عن احلق حمل النزاعو املراد بالتنازل عن الدعوى من خالل نص املادة فهو التن

                                           
 .175، ص2011، موفم للنشر، اجلزائر، 02عبد السالم ديب، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، ط  -1
 .147، ص2009، د، ط، منشورات أمني، اجلزائر،09-08العيش فضيل، شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، القانون -2
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و ذكر بوفاة أحد اخلصوم، ما مل تكون الدعوى قابلة النتقال ضمن نص املادة حبيث جعل قانون اإلجراءات 

، حيث 1املدنية واإلدارية وفاة أحد اخلصوم أثناء سري اخلصوم سببا النقضائها مىت كانت الدعوى غري قابلة النتقال

انتقال الدعوى من عدمها مرتبط مبوضوعها و أطرافها و سببها، وخيتلف األمر فيما إذا كانت الدعوى أن 

  .شخصية ولصيقة باملدعي عما إدا كانت تتعلق حبقوقه املالية

تنقضي اخلصومة أصال، بسبب سقوطها أو التنازل عنها، يف هذه " :من ق إ م إ على 221ونصت املادة 

 "  .الختصام من جديد، ما مل تكن الدعوى قد انقضت ألسباب أخرىاحلاالت ال مانع من ا

من خالل نص املادة نستخلص أن املشرع اجلزائري نص على حاليت انقضاء اخلصومة بصفة أصلية إذ �ما تنتهي 

و تزول مجيع أثارها دون أن تصل إىل غايتها املتمثلة يف صدور حكم فاصل يف موضوعها فتنقضي كجزاء على 

  .واالة إجراءا�ا يف املواعيد املقررة يف القانونعدم م

  .حالة سقوط الخصومة: الفرع الثاني

تسقط اخلصومة نتيجة ختلف اخلصوم على القيام باملساعي " :منق إ م إ على01ف  222تنص املادة       

  " .الالزمة

اختاذها ملواصلة السري يف القضية وفقا ويقصد باملساعي الالزمة املذكورة يف املادة أعاله، تلك اإلجراءات الواجب 

من ق إ م إ على كافة  224الفقرة األخرية، و يسري أجل سقوط اخلصومة حسب نص املادة  223لنص املادة 

األشخاص الطبيعيني كانوا أو معنويني، وبالتايل فإن سقوط اخلصومة يكون مبرور سنتني هذا حسب نص املادة 

صدور احلكم أو صدور أمر القاضي الذي كلف أحد اخلصوم القيام من ق إ م إ حتسب من تاريخ  223

باملساعي و تسري من هذا التاريخ على األشخاص االعتبارية كالدولة و اجلماعات اإلقليمية و املؤسسات 

العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعلى أي شخص معنوي أخر، كما تسري هذه املدة على األشخاص الطبيعية ولو  

اليت  من ق إ م إ 02ف  222من ق إ م إ، وبالرجوع إىل نص املادة  224ا و هذا وفقا لنص املادة كانوا قصر 

  جيوز للخصوم تقدمي طلب السقوط، إما عن طرق دعوى أو عن طريق دفع يثريه أحدهم قبل أية " :تنص على أنه

                                           

، دار أسامة للنشر و التوزيع، 01طرق الطعن، ج  -اخلصومة -االختصاص -، الدعوى09-08نزينب شوحية، اإلجراءات املدنية يف ظل قانو  -1

 .199، ص2009اجلزائر، 
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  يتمسك حبقه يف طلب  ومنه نستخلص أن لتمسك بسقوط اخلصومة طريقتني فللخصم أن".مناقشة يف املوضوع

  1.إما بطلب أصلي أو عن طرق دعوى تتمثل يف الدفع بسقوط اخلصومة:سقوط اخلصومة بإحدامها 

من ق إ م إ على أنه انه ال يؤدي سقوط اخلصومة إىل انقضاء الدعوى وإمنا يرتتب عليه  226ونصت املادة 

إجراء من اإلجراءات السابقة وال االحتجاج �ا و انقضاء اخلصومة، وال ميكن بأي حال من األحوال االستناد إىل 

  .أمام نفس اجلهة القضائية

تقرر سقوط اخلصومة يف مرحلة االستئناف أو املعارضة حاز احلكم  إذا" :على أنه من ق إ م إ 227نصت املادة 

وعليه نستنتج أنه إذا  ".املطعون فيه باالستئناف أو املعارضة قوة الشئ املقضي به حىت ولو مل يتم تبليغه رمسيا

فصلت جهة قضائية يف دعوى مرفوعة أمامها ومت استئناف احلكم بعد ذلك مت تقرر سقوط اخلصومة مبا يقتضيه 

  .   2القانون أمام قاضي االستئناف أو املعارضة فإن ذلك احلكم حيوز قوة الشئ املقضي فيه

إذا ":على من ق إ م إ 230حبيث تنص املادة و يتحمل دفع املصاريف القضائية الطرف الذي خسر اخلصومة، 

  3".مت النطق بسقوط اخلصومة يتحمل املصاريف القضائية الطرف الذي خسرها

 

 

 

 

 

                                           
سقوط  -التدخل يف اخلصام-اإلدخال -اخلربة كوسيلة إثبات - عبد العزيز سعد، أحباث حتليلية يف قانون اإلجراءات املدنية، اليمني كوسيلة إثبات - 1

، 2008تزوير وثائق اإلثبات، دار هومه للنشر والتوزيع، اجلزائر،  -تنفيذ األحكام األجنبية  -الطعن بالتماس إعادة النظر -الدعوى والتنازل عنها

 .52ص

 
 .59بركات، املرجع السابق، ص حممد-2
 .176عبد الرمحن بربارة، املرجع السابق، ص -3
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  .حالة التنازل عن الخصومة: الفرع الثالث

  .1ويقصد بالتنازل عن اخلصومة العدول عنها وتركها دون انتظار احلكم      

التنازل هو إمكانية خمولة للمدعي أل�ا اخلصومة، وال يرتتب :" على أنهمن ق إ م إ  01ف  231ونصت املادة 

  من خالل نص املادة يتضح لنا أنه عندما يرتك املدعي اخلصومة فإنه ال ، ".عليه التخلي عن احلق يف الدعوى

إعادة رفع يقصد  ترك  أصل احلق بل يرتك وسيلة محايته إما مؤقتا أو بصفة قد تطول بعض الوقت، حبيث حيق له 

 2."الدعوى مستقبال

، وال ميكن أن يكون ضمنيا، فإما كتابيا أمام قاضي املوضوع و إما 3ويتم التنازل عن اخلصومة بشكل صريح

 231بتصريح شفوي الذي يثبته حمضر حيرره رئيس أمناء الضبط ، بطلب من املدعي وهذا ما نصت عليه املادة 

  ".ل ، إما كتابيا وإما بتصريح يثبت مبحضر حيرره رئيس أمناء الضبطيتم التعبري عن التناز :" على أنه 02ف 

من ق إ م إ  234يتحمل املدعي الذي يطلب التنازل عن اخلصومة املصاريف القضائية و هذا مبوجب نص املادة 

لة تبعة تراجعه عن السري يف اخلصومة، والتعويضات املطلوبة من املدعي عليه بسبب الضرر الذي حلق به يف حا

  .االتفاق بني اخلصوم فيما خيص املصاريف القضائية حيث يقضي احلكم �ذا االتفاق

من هذا القانون على  238و  234إىل  231تطبق املواد من " :من ق إ م إ على أنه 234تنص املادة  و 

  ".التنازل املتعلق باالستئناف و املعارضة و الطعن بالنقض

انون اجلديد مل يفرق بني إجراءات التنازل عن اخلصومة أمام احملكمة و ا�لس و نستنتج أن املشرع اجلزائري يف الق

احملكمة العليا و أعترب كل التنازل عن املعارضة أو االستئناف قبوال، حبيث ال ينتج أثاره إدا عارض أو أستأنف 

ليا من املدعى عليه ما مل أحد اخلصوم احلكم الحقا، ألن كل قبول بطلب اخلصم يعد اعرتافا بصحة إدعاءاته و خت

  . من ق إ م إ 238يطعن يف احلكم الحقا عمال بنص املادة 

  

  

                                           
 .174، ص1977راغب وجدي، املوجز يف مبادئ القضاء املدين، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، -1
 .799، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر د، س، ن ص7عز الدين الدناصوري، عكاز حامد، التعليق على قانون اإلثبات، ط  -2
 .203زينب شوحية، املرجع السابق، ص -3
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  .خالصة الفصل الثاني

من خالل ما سبق استخلصنا أنه هناك وسائل للتحقيق يأمر �ا القاضي لسري وتسهيل الوصول إىل حل النزاع من 

واملعاينة ومضاهاة اخلطوط، وتدابري أخرى لتحقيق  ذلك كاألمر باالعتماد على اخلربة القضائية ومساع الشهود 

كاالستجواب واليمني والقرائن وكذا االعتماد على  الوسائل احلديثة للتحقيق املتمثلة يف التسجيالت سواء 

والفاكس والتلكس ) املصغرات الفيلمية(أو التسجيالت البصرية ) شريط الكاسيت( التسجيالت الصوتية 

  . إللكرتوين و رسائل اإلنرتنتباإلضافة إىل الربيد ا

اليت نصت عليها املواد من  وخالل مرحلة التحقيق هنالك عوارض تعرقل سري ذلك منها عوارض منهية للتحقيق

كالتنازل عن اخلصومة و حالة انتهاء اخلصومة تبعا النقضاء الدعوى وسقوط   من ق إ م إ، 240إىل  220

من ق إ م إ بإضافة إىل املواد من  216إىل  207تضمنتها املواد من  واليت اخلصومة، وعوارض غري منهية للتحقيق

وهي حاالت الضم والفصل وحالة انقطاع اخلصومة وحالة وقف اخلصومة فهذه  من نفس القانون، 58إىل  53

 .العوارض قد حتول ودون السري يف التحقيق ومنها ما ميكن جتاوزه وإعادة السري بصفة عادية يف الدعوى

 



 

 

 

 

ة خـاتم  
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  خاتمة

نظرا تميز �ا، و ذلك يف يخصوصية  ع التحقيق يف الدعوى اإلدارية لهمن خالل هذه الدراسة، تبني لنا أن موضو  

عدم تكافؤ طريف النزاع، املتمثل يف اإلدارة باعتبارها سلطة عامة حتوز على امتيازات هدفها حتقيق املصاحل العامة، ل

  .وهو املدعي والذي يعترب الطرف الضعيف يف الدعوى اإلدارية والطرق األخرى أىل

ال التحقيق يف الدعوى اإلدارية أدت إىل إبراز دوره من خالل ولكن الصالحيات اليت يتمتع �ا القاضي يف جم

تسيري وتنظيم عملية التحقيق، من خالل توجيه اخلصوم إىل تقدمي املذكرات و الوثائق و املستندات اليت تساهم 

بدورها يف حتديد مآل النزاع، وأهم خصائص و أساسيات التحقيق يف الدعوى اإلدارية اليت بدورها تلعب دور 

  .فعال يف ذلك من خالل متيزها عن الدعوى العادية

وميتد الطابع التحقيقي للدعوى اإلدارية من خالل أمر القاضي اإلداري بتدابري ووسائل حتقيقه تساهم يف عملية 

البحث عن الدليل، وكذا إدخال حمافظ الدولة يف عملية التحقيق وملا له من صالحيات ودور يف ذلك، و الوسائل 

مد عليها القاضي املقرر منها وسائل عادية و تتمثل يف األمر باخلربة و املعاينة و مساع الشهود و مضاهاة اليت يعت

اخلطوط، والتدابري األخرى لتحقيق كاالستجواب و اليمني و القرائن و ذلك إعماال لنصوص قانون اإلجراءات 

  .املدنية واإلدارية

للتحقيق وهي حالة انقضاء ذه العملية منها عوارض منهية وخالل السري يف التحقيق هناك عوارض تعرتض ه

وحالة سقوط اخلصومة، وكذا حالة التنازل عن اخلصومة، و عوارض غري منهية للتحقيق واملتمثلة يف حالة  اخلصومة

الضم والفصل وحالة انقطاع اخلصومة، وحالة وقف اخلصومة، وهذه العوارض كلها نضمها املشرع يف املواد من 

  .من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 240ىل إ 207
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  :و بعد دراستنا للموضوع خلصنا إىل جمموعة من النتائج، بعد دراستنا و حتليلنا لنصوص ق إ م إ جند أن

وسائل التحقيق املعتمدة يف الدعوى اإلدارية هي عبارة عن وسائل مشرتكة بينها وبني القضاء العادي،  - 1

نظام اإلجالة فيها إىل األحكام املشرتكة بني مجيع اجلهات القضائية، رغم ختصيص نصوص واستعمل املشرع 

  .خاصة �ا

تعزيز الدور إلجرائي و التحقيقي للقاضي اإلداري من خالل حرصه و إشرافه بنفسه على السري احلسن  - 2

  . إلجراءات التقاضي

إلدارية، لتحقيق العدالة بني الطرفني املتنازعني إعطاء سلطات واسعة للقاضي اإلداري للنظر يف الدعاوى ا - 3

  .الغري متكافئني، لذا تعد سلطات القاضي اإلداري يف هذا ا�ال مبثابة ضمان لتحقيق مبدأ املشروعية

توفر الطرق و الوسائل القانونية اليت يستطيع القاضي اإلداري حتقيق العدالة �ا، وذلك حلماية احلقوق اخلاصة  - 4

  .من اعتداء اإلدارة عليهاباألفراد 

  :من منطلق هذه النتائج ارتأينا إدراج مجلة من التوصيات هي

تفعيل دور القاضي اإلداري من خالل توسيع اختصاصاته يف توجيه أوامر اإلدارة، فيما خيص القرار اإلداري  - 1

ذي قد جتعله اإلدارة حجة هلا وموضوع الطعن أو املستندات اليت ختدم القضية، وعدم اعتماد مبدأ السر املهين ال

  .ختفي �ا معلومات مهمة يف صاحل املدعى عليها

تسهيل بعض إجراءات التقاضي بإلغاء بعض الشكليات الغري ضرورية يف عريضة الدعوى اإلدارية، اليت تؤدي  - 2

. يف غالب األحيان إىل خسارة املدعى لدعواه، إىل جانب ختفيض الرسوم القضائية اليت ترهق كاهل األفراد
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  المراجع قائمة

  .المصادر :أوال

I. القانونية النصوص. 

 :القوانين .أ

 اجلريدة اإلدارية، و املدنية اإلجراءات قانون يتضمن ، 2008فيفري 23:يف ؤرخامل 09-08 رقم القانون.1

 . 2008 لسنة 21 عدد الرمسية،

 تعميم ،املتضمن1991 يناير 16 ل املوافق 1411 عام الثاين مجادي 30 يف املؤرخ05 -91رقم القانون.2

 .العربية اللغة استعمال

 .املتعلق باحملاكم اإلدارية ،2008فرباير 25 يف املؤرخ 02-98 رقم القانون.3

 كيفيات احملدد 1998 نوفمرب 14  املوافق 1419 عام رجب 24 يف املؤرخ356-98رقم التنفيذي املرسوم.4

  .1998نوفمربسنة 15 يف املؤرخة ،85الرمسية،العدد اجلريدة 02-98 رقم العضوي القانون أحكام تطبيق

 مهنة ،املتضمن2013 سنة أكتوبر 29  املوافق 1434 عام حجة ذي 24 يف املؤرخ 07-13 رقم القانون.5

 .2013أكتوبرسنة 30 يف ،املؤرخة55الرمسية،العدد احملاماة،اجلريدة

 مهنة تنظيم ،يتضمن2006سنة فرباير 20 املوافق 1427 عام حمرم 21 يف املؤرخ 03-06رقم القانون.6

  .األوىل القضائي،الطبعة احملضر

  :األوامر .ب

 املعدل اجلزائري املدين القانون املتضمن 1975 لسبتمرب املوافق 1395 رمضان 20 يف املؤرخ 58-75 األمر.1

  .واملتمم

العقوبات املتضمن لقانون  1966يونيو سنة  8املوافق لـ 1386صفر عام  18، املؤرخ يف 155- 66األمر .2

  .املعدل واملتم
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  .المراجع: ثانيا 

I. بلغة العربية الكتب: 

 :المتخصصة الكتب .أ

 القضاء-ملظاملا  قضاء-اإلدارة على الرقابة-املشروعية مبدأ( اإلدارية املنازعات يف بعلي،الوسيط صغري حممد.1

-التعويض دعوى-إللغاء دعوى-اإلدارية الدعوى-الدولة جملس-اإلدارية احملاكم-املزدوج القضاء-املوحد

) اإلدارية القضائية اإلجراءات-القضائي القرار يف الطعن-التنازع حمكمة-اإلداري القضائي االختصاص

 .التوزيع و للنشر العلوم اإلدارية،دار و املدنية باإلجراءات املتعلق 09-08 رقم اجلديد القانون:امللحق

 . 2010عنابة،اجلزائر، العلوم، دار اإلدارية، القضائية اإلجراءات يف الوجيز بعلي، الصغري حممد.2

  .2009 عنابة، التوزيع، و للنشر العلوم دار اإلدارية، املنازعات يف بعلي،الوسيط صغري حممد.3

 ،ديوان 6 ،الطبعة2 اجلزء ،) االختصاص نظرية( اإلدارية للمنازعات العامة املبادئ شيهوب، مسعود.4

 .اجلزائر اجلامعية،ت املطبوعا

 الطبعة اجلزائر، اجلامعية املطبوعات ديوان الثاين، اجلزء اإلدارية، للمنازعات العامة املبادئ شيهوب، مسعود.5

  .  2005 الرابعة

 :العامة الكتب .ب

 دار مؤسس مصر، القاهرة، املطبوعات، ديوان اإلداري، القانون يف اإلثبات نظرية موسى، الدين كمال أمحد.1

 .1997الشعب

 مصر اإلسكندرية، للنشر، اجلديدة اجلامعة دار التجارية، و املدنية املواد يف اإلثبات قواعد سلطان، أنور.2

2005. 

  . 1977راغب، املوجز يف مبادئ القضاء املدين، دارا لفكر العريب، القاهرة، يوجد.3
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ديوان املطبوعات اجلامعية،  حسني فرجية، املبادئ األساسية يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية،.4

  .2010اجلزائر،

حسني فرجية، شرح املنازعات اإلدارية، دراسة مقارنة، دار اخللدونية للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل،اجلزائر، .5

2011.  

 -اخلربة كوسيلة إثبات -اليمني كوسيلة إثبات ( سعد عبد العزيز، أحباث حتليلة يف قانون اإلجراءات املدنية.6

تنفيذ األحكام  -الطعن بالتماس إعادة النظر -سقوط الدعوى و التنازل عنها -التدخل يف اخلصام-إلدخال ا

  .2008، دار هومه للنشر و التوزيع،اجلزائر،)تزوير وثائق اإلثبات - األجنبية

  .2015سعاد بوزيان،طرق اإلثبات يف املنازعات اإلدارية، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر.7

اإلسكندرية،  ،1ة الطبععبد الستار إمام يوسف، دور القاضي اإلداري يف اإلثبات، دار الفكر اجلامعي، سحر.8

 .2007مصر،

 ).د،س،ن(القاهرة العريب، الفكر ،دار7الطبعة اإلثبات، قانون على حامد،التعليق عكاز الدناصوري،عز الدين .9

 اجلهات جلميع املشرتكة األحكام( اإلدارية و املدنية اإلجراءات قانون شرح يف الوجيز بوضياف،عادل .10

 . 2011،اجلزائر للنشر، ،كليك)ط.د( ،)قضائية جهة بكل اخلاصة اإلجراءات -القضائية

  .2011، موضم للنشر،اجلزائر،02 عبد السالم ديب، قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد، ط.11

  .2011هومة،اجلزائر، دار ،)اختصاص و عمل تنظيم(  اإلداري القضاء يف الوجيز بومحيدة،اهللا  عطا.12

، )دراسة تشريعي و قضائية و فقهية( عمار بوضياف، دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية .13

  .2009، اجلسور للنشر و التوزيع،اجلزائر،1الطبعة

املشروعية اإلدارية، تنظيم القضاء اإلداري، دعوى إلغاء القرارات مبدأ (عبد القادر عدو، املنازعات اإلدارية .14

اإلدارية، التحقيق يف املنازعة اإلدارية، تنفيذ األحكام اإلدارية، قضاء االستعجال اإلداري، طرق الطعن يف 

  .للطباعة و التوزيع، اجلزائر ه، دار هوم)األحكام اإلدارية، املسؤولية اإلدارية 

،اجلزء (نظرية الدعوى اإلدارية )النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائريعمار عوابدي، .15

  .2004الثاين،الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،
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م، املركز القومي لإلصدارات .،د1 عبد العزيز عبد املنعم خليفة، اإلثبات يف الدعاوى اإلدارية، الطبعة.16

  .2010القانونية،

عبد العزيز عبد املنعم خليفة، اإلثبات أمام القضاء اإلداري، الطبعة األول، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، .17

  .2008مصر،

عبد العزيز عبد املنعم خليفة، إجراءات التقاضي و اإلثبات يف الدعاوى اإلدارية، منشأة املعارف، .18

  .2008اإلسكندرية، مصر،

احلجية القانونية لوسائل التقدم العلمي يف اإلثبات  -العبودي،شرح أحكام قانون البيانات اجلديدعباس .19

  .2007املدين، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، األردن،

  1996عبد الغين بسيوين، القضاء اإلداري، منشأة املعارف، اإلسكندرية،.20

، ديوان املطبوعات اجلامعية، )د،ط(املرافعات املدنية و التجارية،، البطالن يف قانون عبد احلكيم فوده.21

  .1991اإلسكندرية، مصر،

، د،ط ،منشور التأمني   )09-08 القانون(، شرح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلديد فضيل العيش.22

  . 2009اجلزائر،

القضائي و املرافعات فيا ململكة األردنية صالح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز يف مبادئ التنظيم .23

  .1996، مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع، األردن،)د،ط(اهلامشية،

 املطبوعات ديوان الثانية، الطبعة اإلدارية، الدعوى قبول شروط اإلدارية، املنازعات قانون خلويف، رشيد.24

 قانون شرح الرمحن عبد بربارة من مقتبس  199.02.01يف املؤرخ الدولة جملس عن الصادر القرار اجلامعية

 .2009اجلزائر، ،بغدادي منشورات األول، الطبعة اإلدارية، و املدنية اإلجراءات

 . 2002اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان اختصاص، و تنظيم اإلداري القضاء خلويف، رشيد.25

   



  قائمة المراجع 

70 

 

  

 النزعات حلل البديلة الطرق اإلداري، االستعجال اإلدارية، اخلصومة( اإلدارية املنازعات قانون خلويف، رشيد.26

  .،اجلزائر2 الطبعة الثالث، اجلامعية،اجلزء املطبوعات ديوان) اإلدارية

 اإلسكندرية، للنشر، اجلديدة اجلامعة مقارنة،دار دراسة اإلدارية، الدعوى يف اإلجراءات احملروقي، شادية.27

 .2005 مصر،

، )اإلجراءات االستثنائية -نظرية اخلصومة -نظرية الدعوى(بوبشري ، قانون اإلجراءات املدنية  حمند أمقران.28

  .2008الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر

 )الطعن طرق -اخلصومة -االختصاص -لدعوىا( 08 - 09قانون ظل يف املدنية اإلجراءات شوحية، زينب.29

  .2009اجلزائر، التوزيع، و للنشر أسامة دار ،01 اجلزء

 اجلامعية، املطبوعات ديوان ،)د،ط( اإلدارية، و املدنية اإلجراءات قانون يف األساسية املبادئ فرجية،حسني .30

  .2010،اجلزائر

 و للنشر الثقافة دار مقارنة، دراسة املدين، القانون يف اخلربة و باملعاينة اإلثبات شنيكات، حممد مراد.31

  . 2011-1432التوزيع،

 عمان، ،1 الطبعة فيه، املطعون القرار مشروعية عدم إلثبات القضائية القرائن الطرياونة، العزيزد عب مصطفى.32

   . 2011، الثقافة دار

  .2011اجلزائر، ا�دد، دار ب،ط، اإلداري، القانون يف األساسي لباد، ناصر حسني حممد.33

  .2009مصر، اإلسكندرية، اجلامعي الفكر دار اإللكرتوين، و التقليدي اإلثبات منصور، حسن حممد.34

 .2012حلسني بن الشيخ أمثلويا، قانون اإلجراءات اإلدارية، دار الطبع اجلزائر، دار هومه،.35

، دار هومه للنشر و الطباعة و التوزيع، الطبعة 2 بن شيخ أمثلويا، املتنقي يف قضاء جملس الدولة،جنيحلس.36

 .2008الثالثة،
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 اهلدى، دار املدنية، املواد يف لإلثبات املوضوعية و اإلجرائية القواعد يف الوسيط نزيهة، مكازي و صقر نبيل.37

 .2009 اجلزائر، مليلة، عني

 و النشر و للطباعة هومه دار اإلدارية، املنازعة مادة يف القضائية اخلربة تراعي، ونعيمة هنوين الدين نصر.38

 .2009 اجلزائر، الثانية، الطبعة التوزيع،

II. والمذكرات الرسائل. 

 :الماجستير رسائل .أ

   2009أمان اهللا املنصوري،شروط قبول الدعوى اإلدارية، مذكرة خترج إجازة املدرسة العليا للقضاء، اجلزائر،.1

 - 2010 .  

 العام القانون يف املاجستري شهادة لنيل مقدمة مذكرة اإلدارية، املنازعة يف التحقيق إجراءات فوزية، زكري.2

 .  2012 - 2011اجلامعية  سنة،) القضائي التنظيم و اإلجرائية القوانني:ختصص(

 ماجستري،كلية رسالة اجلزائري، القضائي النظام يف اإلدارية بالدعوى القضائي االختصاص قواعد جازية، صاش.3

 . 1994- 1993 سنة اجلامعية اجلزائر، احلقوق،

III. المقاالت: 

.  1994،سنة01 عمار عوابدي، الطبيعة اخلاصة لقانون اإلجراءات القضائية اإلدارية، ا�لة اجلزائرية، العدد.1

 ،10 عدد اإلنسانية، العلوم جملة املستحدث، اإلداري القضائي النظام حول مالحظات زغداوي، حممد.2

  .1998سبتمرب

 السياسية، لعلوما و احلقوق املفكر،كلية جملة "09-08 القانون ظل يف اخلصومة عوارض"بركات، حممد .3

 .2008اجلزائر، عدد، بسكرة، خضري حممد جامعة

 حممد جامعة السياسية، العلوم و احلقوق القضائي،كلية االجتهاد جملة اإلدارية، املواد يف اإلثبات حمدة، حممد.4

  .2005الثاين،نوفمرب العدد بسكرة، خضري
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  .2006لسنة (08) الثامن العدد الدولة، جملس جملة.5

IV. القضائية االجتهادات: 

 .05 رقم امللحق العريضة، تبليغ عدم عن املرتتب اجلزاء بشأن الدولة جملس قرار.1

 : الفرنسية باللغة المراجع قائمة - ثانيا

 :الكتب.1 

1.R. chapus .droit du contentieux. admintratif .12.éd. montchastcm 

2006.  

2. CH.debbash.contentieux administratif.2é éd.dalloz 1978.     
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