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 إياهاحلمد  الذي اعاننا على إسباـ ىذه ادلذكرة، بفضل ما وىبنا 
  .من علم ونعم ، فالشكر كلو 

 وال يفوتٍت يف ىذا ادلقاـ، أف أتقدـ بالشكر اجلزيل
 "  جديد حنان" إلى االسـتاذة الدكتورة  

األقل على  تابعت مسَتة ىذا البحث منذ اف كاف برعما إىل غاية اسػتقامتو وسبامو اليت
 .شكال ألف الكماؿ

احلقيقي ال ؽلكن لبشر الوصوؿ إليو، فكانت كاألـ جزاىا ا خَتا على نصائحها 
 .القيمة، ومساندهتا ادلعنوية الثمينة، وارشاداهتا
على  ،"تخصص قانون إداري" جبامعة غارادية و اىل كل أساتذيت الكراـ بقسم احلقوؽ

 .راسيالد ما قدموه من علم ومعرفة يف ادلسار
أف يعلي مراتبنا ويهدينا إىل خرة، و ا موالي ٔاف ينزلنا منزلة حسػنة يف الدنيا واأل أسأؿ

 .     أحسن، فهو العلي القدير اليت ىي

 
 

 

 

 
 إبراىيـــــم محمد األمين 



 
 َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقلإىل من قاؿ فيهما ا تعاىل ﴿ 

 ﴾ رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَبَـَّياِني َصِغيًرا
 إىل من نبض فؤادي حلبهما، إىل رمز العطاء واحلناف إىل من جعال تعبهما

 احلنوف  أبيهما سلما أصعد بو إىل قمم النجاح، ئوشقا
 ...الغالية أدامهما ا يل بصحة وعافية أميو

  يإخوتو  أخواتيإىل من كّن وسيبقُت السند الدائم 

  ""محمد آدموابٍت  الزوجةاىل 

 حفظهم ا صبيعا و رعاىم  الخاالتو  العماتو إىل 

 و إىل من تقامست معهم  أيامي حبلوىا ومرىا، إىل رفقاء دريب 

جامعة غارداية   أساتذةو  لدكتورة جديد حنان"أستاذة ادلشرفة "اإىل 
 2020 دفعة القسم اإلداريوباألخص كلية احلقوؽ وعلى رأسهم طالب 

إىل كل من تسعهم ذاكريت ومل تسعهم ُمذكريت، إىل كل ىؤالء أىدي شبرة 
 ..جهدي وتعيب

 

األمين   محمد 



 

 
 

 إىل الواحد األحد الذي ال الو إال ىو رب العرش العظيم الذي بفضلو
 وبفضل رضبتو أعاننا عل أف نتم حبثنا ادلتواضع ىذا، فنحمده

 يـو الدين ولنبينا الكرًن وسيدنا وحبيبنا وبارئنا ونشكره على كل ما منحنا إياه،

 أتقدـ بأمسى وأرضى آيات الشكر واإلمتناف والتقدير وابة 

  .الكرؽلُت حفضاعلا ا الوالدينإىل 

  .أخواتيو  إخوتيإىل 

 الصغَت إىل كل صبيع أفراد عائليت الكرؽلة من الكبَت حىت 

  .إىل أصدقائي األعزاء
  طريق العلم وادلعرفة إىل األساتذة الذين درسونا يف صبيع ادلراحل إىل الذين مهدوا لنا 

 الدراسية، واىل األساتذة الذين درسونا يف جامعة غارداية "قسم احلقوؽ"

 شكر خاص لكل من ساعد من قريب أو من بعيد،

 .بدعاء يعيننا ولو بكلمة طيبة أو 

                          

ىيم                    را ب  إ



              

 قائمة المختصرات
 

 

 ج ر : اجلريدة الرمسية

 ع : العدد

 ج : اجلزء

 ب ط : بدوف طبعة

 ط : الطبعة 

 ص : الصفحة 

 ص ص : من الصفحة إىل الصفحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ملخص
القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ ومفاد ىذه انتهت جهود الفقو والقضاء اإلداريُت إىل ابتداع نظرية 

األخَتة أهنا قرارات تساىم يف تكوين العقد اإلداري ويستهدؼ إسبامو، إاّل أنو ينفصل عن العملية التعاقدية، شلا 
 غليز الطعن فيها بعدـ ادلشروعية عن طريق دعوى اإللغاء واستقالذلا استقالال تاماً عن العقد اإلداري.

ارات اإلدارية ادلنفصلة قرارات تصدرىا اإلدارة يف سبيلها للتعاقد تستهدؼ التمهيد إلبراـ العقد تعّد القر 
والسماح بإبرامو أو ربوؿ دوف إبرامو، فهي قرارات تساىم يف تكوين العقد اإلداري وتستهدؼ إسبامو، إاّل أهنا 

 يها باإللغاء جائزاً.تنفصل عن ىذا العقد وزبتلف عنو بطبيعتها، األمر الذي غلعل الطعن ف

وقد طبق القضاء اإلداري نظرية القرارات اإلدارية ادلنفصلة يف رلاالت عّدة من بينها: يف رلاؿ العقود 
 اإلدارية، العمليات االنتخابية، العمليات الضريبية، باإلضافة إىل رلاالت أخرى... 

 الكلمات المفتاحية: 
 .إداري منفصل، عملية إدارية مركبة، قضاء اإللغاء، القاضي اإلداري قرار
 

Abstract: 

 

 The efforts of administrative jurisprudence and judiciary ended with the 

creation of the theory of separable administrative decisions, which means that 

the latter are decisions that contribute to the formation of the administrative 

contract and aim to complete it. 

Separate administrative decisions are decisions issued by the administration in 

the process of contracting aimed at preparing for the conclusion of the contract 

and allowing its conclusion or preventing its conclusion. They are decisions that 

contribute to the formation of the administrative contract and aim to complete it, 

but they are separate from this contract and differ from it in nature, which makes 

appealing to it by cancellation permissible. 

The administrative judiciary has applied the theory of separate administrative 

decisions in several fields, including: in the field of administrative contracts, 

electoral processes, tax operations, in addition to other fields ... 
 

Key words: Separate administrative decision, complex administrative 

process, annulment jurisdiction, administrative judge. 

 



 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



  مقدمة
 

 ~  أ  ~  
 

 ىاتو األخَتة اليت تشمل ،ادلادية والبشرية وكذا الوسائل القانونيةتتكوف اإلدارة من رلموع الوسائل 
رلموعة التصرفات القانونية اليت ذبريها اإلدارة دلباشرة مهاعلها وتنقسم ىذه التصرفات القانونية إىل طائفتُت علا: 

قانونية اليت تصدر من والتصرفات ال ،من جانب واحد وادلسماة بالقرارات اإلدارية التصرفات القانونية اليت تصدر
 .1أو طرفُت أو أكثر وادلعروفة بالعقود، ولكل طائفة نظامها اخلاص هبا جانبُت

إف مكونات العملية اإلدارية ادلركبة يف بعض احلاالت ال ؽلكن الفصل بُت مكوناهتا و ىنا االمر يتعلق دبا 
كن الفصل بُت مكوناهتا فهي يتعلق دبا خرى اليت ؽلأوأما يف حاالت ، يعرؼ بالقرارات غَت القابلة لالنفصاؿ

 يعرؼ بالقرارات القابلة لالنفصاؿ.

داري علية كبَتة ومتزايدة يف القضاء اإلأيعد موضوع القرارات القابلة لالنفصاؿ يف اجملاؿ القضائي ذو 
ع من ىل ما يثَته ىذا ادلوضو إبشكل خاص ويعود سبب ذلك داري اجلزائري العريب بشكل عاـ، ويف القضاء اإل

ف القضاء أخرى أومن جهة  ،اختالؼ يف احللوؿ القضائية بصدد ادلنازعات اخلاصة بشأف تلك القرارات من جهة
دارية اليت تصدر من وامر والقرارات اإلداري اجلزائري حديث النشأة نسبياً، واختصاصو زلدد بالنظر يف صحة األاإل

 .2ادلوظفُت واذليئات يف دوائر الدولة
عماؿ أتتدخل نظرية القرارات القابلة لالنفصاؿ يف عمل سلطات الدولة الثالث فهي تدخل ضمن 

عماؿ السلطة التشريعية يف أداري والضرائب ونزع ادللكية، وتدخل ضمن السلطة التنفيذية يف مسائل التعاقد اإل
رارات الصادرة يف طلبات التنفيذ عماؿ السلطة القضائية يف القأيضًا ضمن أوتدخل  ،مسائل العمليات االنتخابية

 اجلربي بالقوة لألحكاـ وىذا ما ركزنا عليو من خالؿ دراستنا ىاتو.

 أىمية الموضوع: -1
نظرية القرارات اإلدارية ذو مكانة متميزة على صعيد العلـو يف كوف  موضوع ىذا البحث أىميةتربز 

بصدوره لو أعلية كبَتة يف التأثَت على مراكز وحقوؽ القانونية عامة والقانوف اإلداري خاصة، فالقرار اإلداري 
مىت يكوف  وقد يلحق القرار اإلداري بادلوظف أو أي شخص أخر ضررا، لذا كاف عليو أف يعرؼ  ادلخاطبُت بو

 .وأيضا أف يكوف على علم باإلجراءات ادلقررة للطعن ،القرار صحيحا ومىت يكوف معيبا

                                                           
1
 .06 ص ،2002  ، مايوالقاىرة ،ة العربيةض، دار النهفي القانون اإلداري لالنفصالالقابلة  القرارات، ساريجورجي شفيق  - 
 .ادلعدؿ 1979لسنة  65من قانوف رللس شورى الدولة رقم ثانيا  07 ادلادة -2



  مقدمة
 

 ~  ب  ~  
 

التمييز بُت القرارات اإلدارية العادية والقرارات اإلدارية القابلة أيضا يكمن أعلية موضوع دراستنا يف 
العقد  تكوينيف  يساىمالقرار ادلنفصل ىو قرار حبيث أف  مستقلة عن أية عملية إدارية اليت تصدرلالنفصاؿ 
 .اإلداري

 ذاتية وأخرى موضوعية نأيت على ذكرىا كما يلي: إف اختيارنا ذلذا ادلوضوع يعود لألسباب 

 :يوىسباب الذاتية األ -2
 دبجاؿ زبصصنا. اتام اادلوضوع ارتباط ارتباط -
 دبجاؿ القانوف اإلداري والرغبة يف البحث يف ىذا اجملاؿ والتوسع فيو. االىتماـ -

 :يوى ةب الموضوعياسباأل -
احًتاـ مبدأ  لتأمُتالناجحة  الوسيلة، فهي لالنفصاؿوبالتايل القرارات اإلدارية القابلة دلكانة اذلامة لإلدارة ا -

 .القانوف سيادة
 األحكاـ والشروط واإلجراءات اخلاصة هبا. حيثادلتعلقة هبذه القرارات من للعناصر ػػػػػػ التطرؽ      

ومعرفة خصائصها اليت سبيزه  لالنفصاؿإىل التعرؼ على ماىية القرارات اإلدارية القابلة  تهدف ىذه الدراسة -
وشروط وإجراءات إلغاء ىذه القرارات  ،كذلك تبياف أنواعو ومعايَته و نظرياتو  ،عن غَته من األعماؿ اإلدارية

 .اإلدارية ادلنفصلة 

 الدراسات السابقة: -3
 دبناسبة وىي زلاوالت حديثة كتبتالبحث اليت اعتمدنا عليها يف ىذا  بعض الدراسات المهمةىناؾ 

 : صدور قانوف اإلجراءات ادلدنية واإلدارية اجلديد ونذكر منها
على الصفقات  قرارات اإلدارية المنفصلة وتطبيقاتهاالتحت عنوان " طالب بن دياب إكرامدراسة  -1

حيث  اىية القرارات اإلدارية ادلنفصلةدل فصلُت، الفصل األوؿ جاء شامل إىلحيث تعرض فيها الباحث  "العمومية
 أما عن الفصل الثاين فقد تناوؿ فيو الباحثو جاء فيها نشأة ىاتو القرارات وظلاذجها وموقف ادلعارضُت وادلؤيدين 

 .القرارات اإلدارية ادلنفصلة  رلاالت تطبيق
"الرقابة القضائية على إلغاء  تحت عنوان من إعداد مجموعة من طالب المدرسة العليا للقضاةدراسة  -2

تعرضت يف جزء منها دلراقبة القاضي اإلداري أهنا  ؽلكن مالحظتو خبصوص ىذه ادلذكرةوما ، اإلدارية" القرارات
 .القاضي اإلداري يف تنفيذ احلكم الصادر عنو للمشروعية الداخلية واخلارجية للقرار اإلداري كما تعرضت لدور



  مقدمة
 

 ~  ج  ~  
 

واليت زبتلف عن سابقاهتا من الدراسات  لالنفصال، القابلة اإلدارية دراستنا والتي تحت عنوان القرارات -3
ادلذكورة أعاله يف كوهنا زبتص بدراسة القرارات القابلة لالنفصاؿ اإلدارية منها ربديدا وموقف الفقو منها، مث تطرقنا 

 ومراحل الطعن فيها. لغاء القرارات االدارية ادلنفصلةشروط رفع دعوى إلمن خالؿ دراستنا 

 صعوبات الدراسة:  -4
خالؿ إصلازنا موضوعنا ىذا يف قلة الدراسات وادلراجع ادلتخصصة  التي واجهتنا الصعوبات صوصأما خب

جعل ىناؾ صعوبة اليت تتناوؿ القرارات اإلدارية وكذا تشعب ادلوضوع، حيث ػلتوي على العديد من اجلوانب 
 .لبحث عن ادلعلوماتتنقلنا ل فَتوس كورونا والذي شكل لنا عائق يف عمليةوكذا  للتحكم يف اخلطة،

 إشكالية الدراسة: -5

من صبلة االعتبارات السالف ذكرىا ادلوضوع  فرضها علينانظرا لألعلية البالغة اليت و من خالؿ ما سبق 
 :كااليتفاف اإلشكالية ادلطروحة ىي  

  ؟لالنفصالة ـة القابلـاإلداريقرارات ـالفيما تتمثل 
 :تيةالتساؤالت اآل لدراسة مجموعتفرع عن اإلشكالية العامة ل

 ؟لالنفصاؿمن نظرية القرارات القابلة  الفقو موقف ما -1
 ما مدى تطبيق نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ يف القضاء اجلزائري؟ -2
 .لدعوى اإللغاء أماـ القضاء اإلداري؟ القضائيةما ىي اإلجراءات  -3

 المنهج المتبع: -6
قصد الوصوؿ إىل نتائج معينة ذلذا سنتبع يف دراستنا  المنهج المتبعربديد  إف القياـ بأي دراسة يتطلب

ادلنهج الوصفي التحليلي استجابة لطبيعة ادلوضوع الذي يستدعي عرض أىم التعريفات وذكر اخلصائص، كما 
 دعمناه بادلنهج التحليلي يف مناقشة وربليل بعض النصوص القانونية الواردة يف قانوف اإلداري.

 قسيمات الدراسة:ت -7
: لى فصلينإمقسم  ،ولغرض ربديد نطاؽ البحث ارتأينا اف يكوف البحث يف القرارات القابلة لالنفصاؿ

معايَت مث  مفهـو القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿبداية  وؿ وادلقسم إىل مبحثُت تناولنا فيهما تباعا:الفصل األ
تطبيقات نظرية القرارات وصوال ل موقف الفقو من نظرية القرارات القابلة لالنفصاؿ وكذاربديد القرار ادلنفصل 

 .اإلدارية القابلة



  مقدمة
 

 ~  د  ~  
 

سس األب بداية ضد القرارات القابلة لالنفصاؿ باإللغاءلطعن لالفصل الثاين فتطرقنا فيو أما عن ما جاء يف 
 اءباإللغراحل الطعن دل وصوالدارية القرارات اإل لغاءإشروط رفع دعوى دارية مث اء القرارات اإللغإالقانونية لدعوى 
يف و إلغاء القرارات اإلدارية القابلة لإلنفصاؿ حالة عدـ اللجوء إىل قاضي العقد  وصوال ألثردارية يف القرارات اإل
 .ليوإ حالة اللجوء

وأىم  صل إليهاادلا سبت دراستو من خالؿ ىذين الفصلُت زودناه خباسبة تضمنت أىم النتائج ادلتو  وتتوغلا
 االقًتاحات اليت مّت إدراجها. 



 :                              اإلطار المفاىيمي للقرارات اإلدارية القابلة لإلنفصالاألولالفصل 
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 تمهيد:   

لالنفصاؿ تطبيق من تطبيقات فكرة التمييز بُت القرارات  تعترب نظرية القرارات اإلدارية ادلنفصلة أو القابلة
 اإلدارية البسيطة والقرارات اإلدارية ادلركبة أو ادلختلطة.

كما تعترب  داريةعماذلا اإلأدارة لتنفيذ اإلحدى الوسائل اليت تستخدمها إما تعترب نظرية القرارات ك
دارية بوجو عاـ مع وجود بعض من ىذه القرارات االدارية واحدة دارية ادلنفصلة عن العقود االرات اإلالقرا

 ولذلك غلب إصدارىا وفقا دلا يقرره القانوف. ا، اخلصوصيات فيه
األوؿ نوضح فيو ماىية القرارات االدارية القابلة مبحثُت  ىلإ ؽننا ومن خالؿ ىذا الفصل سنتطر أ حيث

من خالؿ إبراز نشأهتا وتعريفها وذكر معايَت ربديدىا ىذا من خالؿ ادلبحث األوؿ، أما من خالؿ  لإلنفصاؿ
لقابلة تطبيقات نظرية القرارات االدارية اادلبحث الثاين فسنربز نظرية تطبيق القرارات اإلدارية ادلنفصلة من خالؿ 

    و كذا موقف القضاء اجلزائري من تطبيقها. لالنفصاؿ
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 نفصال ية القرارات اإلدارية القابلة لإلماى: وللمبحث األا

، ف نظرية االنفصاؿ خصوصا يف القرارات القابلة لالنفصاؿ نظرية من اجتهاد رللس الدولة الفرنسيإ
حيث أننا ومن خالؿ ىذا ادلبحث ، حيث أف ىذه القرارات القابلة لالنفصاؿ تسبيق أو سبهيد إىل إبراـ العقد

 إىل)ادلطلب االوؿ(  بعد ذلك نتطرؽ  اإلداريةماىية ىاتو القرارات  إبرازؽ إىل ىذه النظرية من خالؿ  سنتطر 
 معايَت ربديدىا 
ومن خالؿ )ادلطلب الثالث( وذلك من خالؿ توضيح مفهومها وصورىا ادلختلفة ومعايَتىا  )ادلطلب الثاين(

 .ذلاسنحاوؿ ربديد موقف مؤيدي ىاتو القرارات والرافضُت 
  لالنفصالمفهوم القرارات اإلدارية القابلة المطلب االول: 

 اإلداريةالبسيطة والقرارات  اإلداريةلفكرة التمييز بُت القرارات  تعد نظرية القرارات القابلة لالنفصاؿ تطبيقاً 
أما الثانية ، تصدر مستقلة ومنفصلة عن أية عملية إدارية مثل قرارات السلطة الرئاسية األوىل أفادلركبة  حيث 

تصدر مرتبطة ومتصلة بعملية قانونية أخرى وغَت مستقلة عنها حيث تصبح جزء ال يتجزأ وال ينفصل عن العملية 
 ةقة وادلعاصر ل القرارات السابفهي تصدر سابقة أو معاصرة أو الحقة لعملية إدارية قانونية مث، األصلية اإلدارية

 . 1نتخابية االعملية للات السابقة وادلعاصرة والالحقة والقرار  اإلداريةوالالحقة للعقود 

 الفرع االول: نشأة القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال 

قضاء رللس نظرية القرارات اإلدارية ادلنفصلة أو القابلة لالنفصاؿ نشأت يف بداية القرف العشرين على يد 
الدولة الفرنسي، وذلك بعد التطور الذي حدث على موقفو يف رلاؿ تطبيق شرط انتفاء الدعوى ادلوازية أو الطعن 

 .2ادلقابل لقبوؿ دعوى اإللغاء

ادلرتبطة بعمليات  أياإلدارية ادلركبة  تلقد كاف يف بداية األمر يرفض قبوؿ أي دعوى إلغاء على القرارا
إدارية قانونية لتكوف منازعاهتا من اختصاص جهات قضائية عادية أو إدارية أخرى غَت جهة االختصاص القضائي 

 بدعوى اإللغاء.

                                                           
  ، ص2514، ديواف ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر، 55، ط 2ج النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي،  -1

445.  
  .65، ص 2513دراسة ربليلية تطبيقية، دار اجلامعة اجلديدة، ب. ط، اإلسكندرية الغاء القرارات االدارية القابلة لالنفصال، زلمد مسَت صبعة،  -2
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إف قضاء رللس الدولة الفرنسي عدؿ عن موقفو فيما بعد حيث أصبح يقرر قبوؿ دعوى اإللغاء ادلنصبة 
ادلنفصلة أو القابلة لالنفصاؿ ذاتيا أو موضوعيا، واصدر رللس الدولة الفرنسي  على القرارات اإلدارية غَت ادلشروعة

ثبتت موقفو يف قبوؿ دعوى اإللغاء  1956و  1953سلسلة من األحكاـ الكربى يف الفًتة ادلمتدة ما بُت 
ية ادلركبة واستقالذلا ادلنصبة على القرارات اإلدارية غَت ادلشروعة وادلنفصلة والقابلة لالنفصاؿ عن العمليات اإلدار 

 .1عن دعوى ىذه العملية 

 لالنفصال: تعريف القرارات اإلدارية القابلة الفرع الثاني
ؽلكن تعريف القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ بأهنا: "قرارات إدارية تكوف جزءا من بنياف عملية قانونية 

 جهة قضائية،  أيالكاملة أو زبرج عن اختصاص  تدخل يف اختصاص القضاء العادي أو اإلداري بناء على واليتو
 .2ولكن القضاء يقـو بفصل ىذه القرارات عن تلك العملية ويقبل الطعن عليها باإللغاء على انفراد"

وؽلكن تعريفها أيضا بأهنا: "عبارة عن تصرفات قانونية تصدر من جانب اإلدارة دبفردىا أو السلطات 
مركبة مع إمكاف ذبنب ىذه التصرفات لتمثل على حدى قرارات بذاهتا وصاحلة العامة بصفة عامة يف إطار عملية 

لًتتيب اثر قانوين معُت، كتصرؼ قانوين فردي مكتمل وهنائي يف حد ذاتو دوف أف ؼلل ذلك بباقي ادلكونات 
ة ادلرجوة من األخرى للعملية ودوف أف يؤثر على كياف العملية ذاهتا أو يعطل أو ػلوؿ دوف ترتيب اآلثار القانوني

النتائج القانونية اليت من أجلها قامت اإلدارة بإسباـ ىذه العملية ويتضح من ذلك أف القرارات القابلة  أيورائها 
 .3لالنفصاؿ ترتبط دائما بالعمليات ادلركبة"

عليها ينطبق  أيإذا فالقرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ ىي قرارات إدارية بادلعٌت الكامل ذلذه الكلمة، 
تعريف القرارات اإلدارية، فهي تصدر من جانب االدارة دبفردىا دبا ذلا من سلطة ملزمة وفقا للقوانُت واللوائح 
 إلحداث أثر قانوين معُت، سواء بإنشاء مركز قانوين جديد أو بالتأثَت على ادلراكز القانونية القائمة بالتغيَت والتعديل 

 .4أو حىت باإللغاء كلية

                                                           

-
1
  . 439ص ، المرجع السابق، عمار عوابدي  

  . 65ص المرجع السابق، صبعة، زلمد مسَت   - 2
،  مذكرة ماجستَت، جامعة مولود معمري اإلدارية الجديد ت المدنية وراءاوقف تنفيذ القرارات اإلدارية في أحكام قانون اإلجبوعالـ أوقارت،  - 3

 .89ص، 2516. 2قسم احلقوؽ،  العلـو السياسية تيزي وزو، كلية احلقوؽ و

 66.4ص المرجع السابق، زلمد مسَت صبعة،  -
  .112 ، ص2515، دار اذلدى،  اجلزائر، 1ط، 2جمدخل القانون اإلداري، عالء الدين عشي،  -3
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ودبا أف طبيعة القرارات القابلة لالنفصاؿ تصرؼ قانوين صادر من إحدى السلطات أو اإلدارات أو 
 اذليئات بصفتها اإلدارية يف موضوع إداري بطبيعتو فيمكن تعريفها على أهنا: "القرارات اليت تساىم يف تكوين  

 .1 فيو باإللغاء واستقاللو عن العقد"ويستهدؼ إسبامو إال أنو ينفصل عن العملية التعاقدية شلا غليز الطعن 
وشلا سبق من التعريفات ؽلكن استخالص تعريف للقرار القابل لالنفصاؿ: تعترب القرارات اإلدارية القابلة 
لالنفصاؿ رلموعة من القرارات السابقة لعملية إبراـ العقد وادلساعلة يف تكوينو حيث غلوز الطعن فيها باإللغاء 

 إلداري.  استقالال عن العقد ا

 نفصال القابلة لإل : صور القرارات اإلداريةالفرع الثالث

كما مث توضيحو من خالؿ تعريف القرارات القابلة لالنفصاؿ خصوصا ما لو عالقة بالعقود وإنشائها 
 وإبرامها من خالؿ مراحل سابقة ؽلكن القوؿ باف صور القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ متمثلة يف: 

 العقد  قرارات الممهدة إلبرامأوال: ال

سبق وأف ذكرنا أف القرارات القابلة لالنفصاؿ ال توجد إال يف العمليات ادلركبة، حيث أف العمليات ادلركبة 
ىي اليت سبر بعدة مراحل وتتكوف من العديد من اخلطوات وتتضمن الكثَت من اإلجراءات وتتخذ خالذلا قرارات 

ر النهائي فيها كالعمليات التعاقدية والعمليات االنتخابية والعمليات ادلتعلقة فرعية وسبهيدية قبل صدور القرا
بالوظيفة العامة مثل التعيُت أو الًتقية والعمليات الضريبية وال يتم ذلك إال عن طريق العقد الذي تربمو اإلدارة وبُت 

 زبضع ذلا تلك اإلدارة واللوائح اخلاصة هبا اخلطوات اليت تقـو هبا إلبراـ العقد وذلك ال يتم إال دبوجب القوانُت اليت
 .2بقصد خلق أثر قانوين جديد

 والعمليات االنتخابية. البتومثااًل على ذلك قرارات جلنة تقييم العروض وقرارات جلنة        

 وتقييم العروض  ةقرارات لجنة فتح األظرف -10
( وادلتضمن تنظيم الصفقات 247-15من ادلرسـو الرئاسي ) 55وتتمثل مهمتها حسب ادلادة 

العمومية ضباية ادلنافسة يف رلاؿ الصفقات العمومية وكذا من أجل سبكُت اإلدارة من أداء دورىا يف مراقبة 

                                                           
، 2515-2514جامعة بسكرة، ، مذكرة زبرج ماسًت زبصص قانوف اداري القرارات االدارية المنفصلة والية الطعن فيها،حجازي، ابتساـ  -1
  .9ص

2
  .74ص ، المرجع السابق ، مسَت صبعة زلمد - 
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العمومية بقواعد مستمدة من  ادلمارسات ادلقيدة للمنافسة اتملة لألعواف االقتصاديُت مت إثراء تنظيم الصفقات
 .1قانوف الصفقات

حيث أنو ولضماف صلاعة الطلبات العمومية وادلساواة يف معاملة ادلرشحُت وشفافية اإلجراءات ضمن 
، وأف ىذه ادلبادئ اليت جاءت يف تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات ادلرفق العاـ   احًتاـ أحكاـ ىذا ادلرسـو

، خاصة وأف جلنة فتح األظرفة وتقييم 2العمومي وضباية ادلنافسة يف ىذا اإلطار كفيلة بتحقيق مبادئ الطلب
العروض ىي اليت تقـو بانتقاء طبقا لدفًت الشروط أحسن عرض من الناحية االقتصادية باحًتامها دلبادئ ادلنافسة 

 .2473-15من ادلرسـو  72وىذا من خالؿ ادلهاـ ادلوكلة إليها يف ادلادة 

 ثجنة البقرارات ل -10
مثل ىذه  إخضاععلى  اإلداريوقد استقر القضاء ، ادلناقصة بإرساؿزبتص جلنة البت بإصدار قرار 

باعتباره من القرارات ادلنفصلة عن العقد حيث غلوز لصاحب العطاء ادلرفوض  اإللغاءالقرارات الختصاص قاضي 
 .4عطائو إقامة دعوى بإلغاء القرار الصادر عن جلنة البت برفض

 االنتخابية العمليات -10
ففي االنتخابات العامة يصدر قرار من ادلختص وىو عادة رئيس اجلمهورية بدعوة الناخبُت لالنتخابات 
مث يتم بعد ذلك فتح باب الًتشيح، مث يتقدـ ادلرشحوف بطلبات الًتشيح للجهة ادلختصة بتلقي الطلبات، مث تقـو 

الطلبات غَت ادلستوفية للشروط أو من ترى أف شروط الًتشيح غَت متوافرة جلنة أخرى بفحص الطلبات،  وتستبعد 
فيو، مث تبدأ مرحلة الطعوف أماـ اللجنة ادلختصة بنظر الطعوف، وخالؿ ىذا تصدر عدة قرارات لتنظيم عملية 

ية، وكيفية اإلدالء االقًتاع تتمثل يف ربديد األماكن اليت سوؼ يدىل فيها الناخبوف بأصواهتم وأمساء اللجاف االنتخاب
بالصوت وشكل وزلتويات استمارة االقًتاع واالنتهاء من عملية االقًتاع وغلق الصناديق ونقلها وعملية حصر 

 .5األصوات وفرزىا مث ربديد الفائز مث اعتماد النتيجة النهائية وإعالهنا وصدورىا بقرار من ادلختص بذلك
 

                                                           
 ، ادلتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015 سبتمرب 16 :بتاريخالصادر العمومية، دلتضمن قانوف الصفقات ا15 /246 رقم ادلرسـو الرئاسي -1

  .20/09/2015ادلؤرخة يف  50 ع، والتفويضات ادلرفق العاـ، ج ر
2
-www.asjp.crist.dz, Date: 52/03/5252, h06722 

 . 247-15من ادلرسـو الرئاسي  72ادلادة  - 3
  435.4، ص 2551، دار أبو اجملد، مصر، 1، جموسوعة القرار اإلداري في مجلس الدولةضبدي ياسُت عكاشة،  - 4
  .76ص المرجع السابق، زلمد مسَت صبعة،  - 5

-www.asjp.crist.dz
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 برام العقدالقرارات الصادرة إل ثانيا:
 ، دوف قاضي العقد اإللغاءؼلضع الختصاص قاضي  إداريالعقد ىو يف ذاتو قرار  بإبراـالقرار الصادر 

عن  منفصالً  إدارياً  الذي غلعل منو قراراً  األمر، العقد حاؿ صدور ىذا القرار مل يكن قد انعقد بعد أفباعتبار 
 .1اإلداريالعقد 

 إعالفىو ادلنح ادلؤقت للصفقة وىو  جديداً  إجراءاً  74مادتو يف  247-15ادلرسـو الرئاسي  حيث أف
ادلعنيُت بنتيجة االنتقاء وىذا إلضفاء شفافية أكثر على  خبارإلتلتـز االدارة ادلعنية بنشره يف اجلرائد اليومية 

 فأعلى  األردفولقد استقر القضاء يف فرنسا و ، اإلداريوىي تعد من قبيل قرارات إبراـ العقد  الصفقات العمومية
 ،دعوى ادلناقصة إلغاءوقرار  اإلحالةالعقد تعد قرارات قابلة لالنفصاؿ عن العملية العقدية مثاؿ قرار  إبراـقرارات 

واجلهة اليت  اإلحالةقرار  أصدرتاليت  اإلداريةتتم سلاصمة اجلهة  أفغلب  صغتها شكالً  اإللغاءولكن قبوؿ دعوى 
 إلمكانيةالعقد وىذا  إبراـيف قرارات  باإللغاءغلوز الطعن  عموماً و  على ىذا القرار فيجب سلاصمتهما معاً  صادقت

 .2من ادلتعاقد وأفصلها عن عملية التعاقد سواء من الغَت 

 القرارات الصادرة لتنفيذ العقدثالثا: 

كالقرار الصادر بسحب العمل شلن  اإلداريةعقد من العقود ل تنفيذاً  اإلداريةتصدرىا اجلهة  ىي القرارات
فمصادرة التأمُت تندرج ضمن دائرة العملية ، 3والقرار الصادر دبصادرة التأمُت وبإلغاء العقد ذاتو معها تعاقد
بل يتعُت على ، اإللغاءعن طريق قضاء  اإلجراءاتال غلوز ألطراؼ العقد أو غَتىم سلاصمة ىذه  إذ العقدية

الزمة لتنفيذ شلا غلعلها قرارات قابلة لالنفصاؿ  إجراءاتقاضي العقد فهي  إىلالشخص الذي حلقو الضرر اللجوء 
ادلتعلقة  اإلجراءاتسلاصمة  فراداألعن العملية العقدية لكن يرد على ىذه القاعدة الكثَت من االستثناءات فيملك 

كاف مقدـ الدعوى  ذات طبيعة تنظيمية وليست تعاقدية حىت لو اإلجراءاتىذه  أفبتسيَت ادلرفق العاـ يف حاؿ 
كما أقر القضاء اإلداري انفصاؿ بعض اإلجراءات ادلركبة للعملية العقدية وسلاصمتها   مع االدارة دلتعاقديناحد ا

مثاؿ ذلك العقود اليت يربمها ادلوظفوف العاموف غَت ادلثبتُت يف اخلدمة  ، اإلداريالقضاء  أماـبدعوى اإللغاء 
و أ اإلداري اإلطارخارج  و اعتباره معيناً أد زلاضرا متفرغا الواردة يف العقد بأف الشخص ادلعٍت يع كاإلشارةالدائمة  

                                                           
1
  . 13ص ، ، مرجع سابقبتساـ حجازيإ - 

كلية احلقوؽ والعلـو   ،مذكرة زبرج ماسًت، 247-15يف ظل ادلرسـو الرئاسي رقم  دارية لمنازعات الصفقات العموميةالتسوية اإل، خليفة عقيلة -2
  . 28ص ، 25157-2516جامعة بسكرة  السياسية،

مكملة لنيل شهادة ادلاسًت يف احلقوؽ، زبصص  مذكرةدارية المتصلة المنفصلة في مجال الصفقات العمومية، اإلعمال األقرعيش، سعاد  -3
  . 54، ص2518-2517، العريب ابن امهيدي جامعة والعلـو الساسية، كلية احلقوؽمنازعات عمومية،  



 :                              اإلطار المفاىيمي للقرارات اإلدارية القابلة لإلنفصالاألولالفصل 

 

-00- 
 

منازعات الوظيفة العامة تتميز بسمات وخصائص  أفالقضائي  ادهاالجتىذا  تعديل بعض شروط العقد ويف رفض
بل توجو ضد قرار ، ال توجو للعقد نفسو وال يستهدؼ ادلنازعة يف مشروعيتها اإللغاءعوى دذاتية وسلاصمتها 

 .1سابق مندمج بالعقد ويستند ألسباب طعن دلخالفتو مبدأ ادلشروعية وليس سلالفة احكاـ العقد إداري

 : معايير تحديد القرار المنفصل انيالمطلب الث
وحيث توجد قرارات قابلة ، ىو العمليات ادلركبة يذكرنا بأف القرارات القابلة لالنفصاؿ رلاذلا الرئيس

لالنفصاؿ فهذا يعٍت أف ىناؾ قرارات تدخل ضمن ىذه العمليات ادلركبة لكنها غَت قابلة لالنفصاؿ إذف: ما ىو 
وىذا ما سنحاوؿ توضيحو من خالؿ ىذا  القابلة لالنفصاؿاإلدارية القرارات ادلعيار الذي ؽلكن من خاللو سبييز 

 ادلطلب.

 ذاتي ول: المعيار الالفرع األ
إذا ما مت الطعن فيو من الغَت بعدـ الشرعية ودعوى اإللغاء أماـ اجلهات القضائية  يعترب القرار منفصالً 

ألف الطرؼ األجنيب أو الغَت عن العمليات اإلدارية ادلركبة ال ؽللك حق استعماؿ دعاوى القضاء الكامل ، ادلختصة
ػلق لصاحب الصفة وادلصلحة الذي ال غلد دعوى من دعاوى كما ،  ضد العمليات اإلدارية ادلركبة وغَت ادلشروعة

كتلك الدعاوى اليت يرفعها شلوؿ ،  القضاء الكامل للدفاع عن حقوقو ومصاحلو أف يطعن يف ىذه القرارات ادلركبة
 .2بالعملية الضريبيةالضرائب ضد القرارات اإلدارية ادلركبة ادلتصلة 

بصرؼ النظر عن باقي العملية اليت  لًتتيب أثار قانونية  احلادبعٌت أف يكوف القرار ادلراد الطعن فيو ص
ف يرتب القرار آثاره دوف أ، فإذا كاف كذلك نقوؿ أنو قرار قابل لالنفصاؿ ومن مظاىر ذلك  في تكوينهايدخل 
 اكتماؿ العملية اليت يدخل يف تكوينها.انتظار 

دارية القابلة لالنفصاؿ من عدة عناصر مثل ويتألف ادلعيار الشخصي الذايت يف رلاؿ ربديد القرارات اإل
عنصر صفة ومركز الغَت عن العملية اإلدارية ادلركبة، وعنصر عدـ إمكانية الدفاع عن احلقوؽ وادلراكز القانونية 
قضائيا إال بواسطة دعوى اإللغاء ضد القرارات اإلدارية ادلنفصلة وغَت ادلشروعة أماـ اجلهة القضائية ادلختصة هبا 

  أصلح،
وأفيد لرافعها يف ضباية حقوقو أكثر من استعماؿ دعاوى القضاء الكامل يف منازعات العمليات اإلدارية ادلركبة 
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ادلتصلة هبا ىذه القرارات القابلة لالنفصاؿ فهكذا وتطبيقا للمعيار الشخصي الذايت يف ربديد القرارات اإلدارية 
ركبة وقبوؿ دعوى اإللغاء ضدىا بصورة مستقلة عن دعاوى القابلة لالنفصاؿ وفصلها عن العمليات اإلدارية ادل
 .1القضاء الكامل يف منازعات العمليات اإلدارية ادلركبة

 : المعيار الموضوعي الفرع الثاني
وادلكانة اليت ػلتلها يف عالقتو ، يف العيوب ادلوضوعية اليت تتناوؿ مشروعية القرار ذاتو نفصاليةااليبحث يف 

 دوف أخذ صفة ادلتقاضي ذاتو بعُت االعتبار كاالنفصالية بسبب اختصاص مصدر القرار ، العقديةمع العملية 
إف مث ، أو االنفصالية بسبب العيوب اخلاصة اليت سبس شرعية القرار ،أو بسبب الطابع اإلغلايب والسليب للقرار

اوالت الفقهية إلغلاد معيار عملي اآلخر سيؤدي إىل نتائج غَت متناسقة فهذه ا األخذ بأحد ادلعيارين دوف
حيث مل تستند إىل ربليل عميق للروابط اليت تربط القرار بالعملية ، لتمييز القرارات القابلة لالنفصاؿ منتقدة

فيو وجود ىذه الروابط أو عدمها شرطا أساسيا لفحص قابلية القرار لالنفصاؿ عن  يف الوقت الذي يعترب، العقدية
رير انفصاليتو ألف القوؿ بانفصالية قرار ما يتعلق بالقرارات ادلندرلة يف عملية مركبة لذلك العملية العقدية وتق

  :النظر إىل رلمل العملية ادلركبة وربليلها من زاويتُت ، يتطلب وضع معيار صحيح ومنضبط لالنفصالية

با عنها حبيث يعترب منفصال عنها بل يبقى غري، أف يتواجد القرار داخل العملية ادلركبة دوف أف يعترب جزءا منها -
 .وؽلكن فحص مشروعيتو استقالال عن مشروعية العملية ذاهتااالستشارية، غايتو بالنظر إىل 

 .2وقد يكوف القرار مندرلا بالعملية ادلركبة -

 : ة األعلية لتقرير االنفصالية وىموغلب على قاضي اإللغاء يف ىذه احلالة مراعاة أمرين اثنُت يف غاي

: فقاضي اإللغاء يقرر انفصالية القرار عن العملية العقدية ادلندمج فيها إذا أمكنو رادلشروعية اخلاصة بالقرا -1
 .فحص مشروعيتو بصفة مستقلة
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انفصالية القرار ادلندمج يف العملية العقدية إذا كاف يثَت  عدـادلشروعية ادلتميزة عن القرار: فقاضي اإللغاء يقرر  -2
  1.العقديةمشروعية متعلقة بالعملية 

ىو ادلعيار و  خرآتفصيل عن طريق معيار ادلنفصلة بأكثر دقة و  اإلداريةربديد القرارات  يضان أؽلكو 
تبُت  إذ، ادلنفصلة اإلداريةلنظرية القرارات  اإلداريحكاـ وتطبيقات القضاء أمن ىو مستخلص وىذا ما  ادلوضوعي

 أماـادلركبة وجواز الطعن فيها بعدـ ادلشروعية  اإلداريةادلركبة عن العمليات  اإلداريةنو ؽلكن استقاللية القرارات ألنا 
فادلعيار ادلوضوعي ، ل منفصل عن دعوى القضاء الكاملوذلك بشك اإللغاءوى اجلهة القضائية ادلختصة بدع

 :2عناصر تتمثل يف  لف من عدة يتأ

  في تكوين العملية التعاقدية اإلداريةمدى فاعلية القرارات  :أوال
ووجود ، اإلداريةيف تكوين العملية  أساسيةكانت ىذه القرارات فعالة و   إذاويتمثل ىذا العنصر فيما 

بح ص، حيث تالعامة... األشغاؿعملية ، ادلركبة ومثاؿ ذلك العملية العقدية اإلداريةللعملية  األساسيادلوضوع 
ادلركبة ومكانتها غَت حيوية  اإلداريةكاف دور ىاتو القرارات   إذا أما مركبة غَت منفصلة إداريةىذه القرارات قرارات 

منفصلة ؽلكن  إداريةيف تكوين ووجود العملية ادلركبة فإف ىذه القرارات ادلركبة تكوف قرارات  أساسيةو  وال جوىرية
 .3اإلداريةالعملية بصورة منفصلة ومستقلة عن دعوى  ضدىا اإللغاءالطعن فيها بعدـ الشرعية وقبوؿ دعوى 

  مدى فعالية القرارات المنفصلة لرافع الدعوى ثانيا:
 إذ، ادلنفصلة عنصرا مهما يف ادلعيار ادلادي ادلوضوعي اإلداريةقرارات مدى فعالية ال أيضاؽلكن اعتبار 

 اإلداريةدلستقلة عن العملية ارارات ادلنفصلة و ضد ىاتو الق باإللغاءغلب مراعاة مدى الفائدة ادلرجوة من الطعن 
، اإللغاءتتمثل يف مدى درجة الفاعلية يف ربقيق احلماية اجلدية حلقوؽ ومصاحل رافع دعوى  األعليةوىذه  ادلركبة

ستعماؿ الدعوى قاضي واالقتصاد يف التكلفة يف ربريك الالقضائية على ادلت اإلجراءاتوكذلك من حيث تسهيل 
 .4للدفاع عن احلقوؽ وادلصاحل الشخصية لرافع الدعوى

                                                           
  . 15،  ص السابقالمرجع معتز اجلعفري،  -1
  .16،  ص المرجع السابقحجازي،  ابتساـ -2

العاـ، كلية احلقوؽ العلـو السياسية، جامعة  مذّكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوفتطور الطعن باإللغاء في العقود اإلدارية، وىيبة بوغازي،  3-
 .132، ص -20092010 فرحات عباس، سطيف،
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 الفرع الثالث: المعيار الغائي 

أف العديد من أستاذة ىذا ادلعيار   Hubert charlesإف ادلعيار الواجب إتباع لتحديد انفصالية
وخصوصا القرار من عدمها ىو اذلدؼ ادلتبع، أي الغاية ادلرجوة من القرار، ويرى أف القرار ادلدمج يف العملية ال 

كل قرار ال تنحصر آثاره يف ربقيق العملية يعترب قرار ؽلكن أف يكوف لو وجود إال حبسب ادلهمة ادلتبعة ويعترب أف  
ادلقصود ، واذلدؼ منفصالً ل قرار مرتبط بتحقيق العملية ولكن ال يكوف ىدفو ربقيق العملية يعترب ك،  متميز عنها

إىل ربقيق مهمة  اإللغاءفبمجرد أف يهدؼ القرار الذي توجو ضده دعوى  ، ىنا ىو اذلدؼ القريب وادلباشر
  .1لية اذباىها وبالتايل عن قضاءىا ػلتف  حتما باالستقالالمتميزة عن مهمة العملية اليت زبضع لقاضي آخر فإنو 

إف كانت ذلا نفصاؿ حىت و لالكيف على أهنا منفصلة أو قابلة ت قد تاوجد بعض القرار ت وأن حيث 
دارة االحيث أف ، قرارات متميزة عن كل نشاط للسلطة العامة هناألىي قرارات الوصاية أو ادلراقبة قة بالعملية و الع

 لإلدارة وحدود، فوابط ضولكن ذلذه السلطة اإلدارات الالمركزية والرقابة على أعماؿ  شراؼاإلادلركزية سلطة 
ربل زلل مركزية وإما رفضها فليس ذلا أف تعدؿ من مضمونو وليس ذلا أف الالدارة االعلى قرار ادلركزية إما ادلوافقة 

 .2داريةاإلبالوصاية  اإلداريانوف وىذا النوع من الرقابة يعرؼ يف نطاؽ الق، اذهركزية يف ازبالالمدارة اال

 مركزيةالال اإلداريةوالسلطات  هزةاألجمن بينها، عدـ خروج تصرفات  فهذه الرقابة ذلا عدة أىداؼ
وادلرافق السيادية  الوظائفومقتضيات ومتطلبات ، وعدـ تناقضها وتضارهبا مع ادلصلحة العليا للدولة، كالوايل

احلفاظ على إقامة وربقيق التوازف بُت ادلصلحة العامة الوطنية القومية وبُت كذلك ضماف ،  والوطنية يف الدولة
 .3لعامةاا التكامل والتعاوف لتحقيق ادلصلحة ذكو ، ادلصاحل العامة اجلهوية والية

 : موقف الفقو من نظرية القرارات القابلة لالنفصال المطلب الثالث

القابلة لالنفصاؿ ذلا رافضوف ذلذه النظرية أما البعض األخر من ما سبق التطرؽ اليو فاف نظرية القرارات ك
الفقو فأهنم يفصلوف مؤيدوف لنظرية القرارات القابلة لالنفصاؿ وىذا من سنربزه من خالؿ ىذا ادلطلب من خالؿ 

 فرعُت اثنُت.
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،  ادلعمق العاـ يف القانوف ماجستَتمذكرة لنيل شهادة ، دارية المنفصلة وتطبيقاتها على الصفقات العموميةالقرارات اإل، طالب بن دياب كراـإ -
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-
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 ول: معارضو نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال الفرع األ

هاء نظرية القرارات االدارية ادلنفصلة بتطبيقهم لنظرية الدعوى ادلوازية اليت كانت اعًتض العديد من الفق
تعترب حاجز يف مسار تطور قضاء االلغاء يف ظل القرارات ادلنفصلة حيث يطبق ىذا الفريق النظرية التقليدية 

 "فيداؿ" و "فلياف"هم للدعوى ادلوازية ومزجها بنظرية التمييز بُت أنواع القضاء واالختصاصات نذكر من بين
 ف نعرؼ الدعوى ادلوازية: أىل كل ذلك وجب علينا إننا وقبل التطرؽ أحيث ، 1"موريس"و

 الموازيةتعريف الدعوى  وال:أ

 ، 1964داري الفرنسي وخاصة رللس الدولة بعد عاـ تعترب الدعوى ادلوازية من ابتداع وخلق القضاء اإل
 وىي أف يكوف للطاعن دعوى قضائية أخرى غَت دعوى ذباوز السلطة. 

بتوجيو من مفوضي الدولة يف مرافعاهتم وتعليقاهتم و الظروؼ، تبارات و وجاءت ربت ضغط بعض االع 
فاء عمن دفع الرسـو القضائية وكذا اإل اإلعفاءالذي كاف يقرر  1964نوفمرب  02ادلختلفة فبعد صدور مرسـو 

فوجد نفسو ، لغاء أماـ رللس الدولةء، تراكمت قضايا وطلبات دعوى اإللغااـ يف رفع دعوى اإلمن وجوب زل
 : 2أماـ ثالثة اعتبارات أساسية دفعتو خللق نظرية الدعوة ادلوازية وىي كااليت

 عمليةعتبارات ا -أ

التخفيف عليو للتفرغ لبقية دارية غَت ادلشروعة وضرورة كم القضايا والدعاوى ادلتعلقة بإلغاء القرارات اإلا ر ت
 .خرىاالختصاصات والوظائف األ

 العدالةاعتبارات  -ب

دارية غَت ادلشروعة وىو يتمثل يف ضرورة إغلاد حل قضائي لدعاوى االشخاص الطاعنُت يف القرارات اإل
أصبحت  لغاء وكذا تعويض اامُت الذين حرموا من االستفادة من رسـو دعوى االلغاء اليتبواسطة دعوى اإل

 رلانية.

                                                           
،  وؿجامعة زلمد األ، اهطروحة دكتور أ ،)دراسة مقارنة في القانون المغربي والفرنسي والمصري( دارية المنفصلةالقرارات اإل، ادليلود بوطريكي -1

  .21ص ، 2555، ادلغرب ،جتماعيةواالكلية العلـو القانونية 
  .15، ص المرجع السابق، كراـإطالب بن دياب  -2
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 العامةاعتبار المشروعية والمصلحة  -ج

غَت أف السبب ، بضغط ىذه االعتبارات السالفة الذكر ابتكر رللس الدولة الفرنسي نظرية الدعوى ادلوازية 
 داري إىل قضاء إلغاء كاف بسبب تقسيم القضاء اإل احلقيقي الذي دفع رللس الدولة الفرنسي إىل تبٍت ىذه النظرية

شلا ، وصدور حكم بالنكو الشهَت الذي أرسى معيار ادلرفق العاـ لتوزيع االختصاص 1864وقضاء كامل سنة 
تلك اليت ؼلتص داري و أدى إىل إحداث حَتة و بلبلة فيما يتعلق بالتصرفات اليت تدخل يف اختصاص القضاء اإل

 .1د كتل قضائية اختصاصيةيف سبيل إغلا داري إىل تبٍت ادلنهج الًتكييبما دفع القضاء اإل، هبا

 القابلة لالنفصال  داريةالنظرية من القرارات اإل هذة ىذاتثانيا: موقف أس

يطبق النظرية التقليدية للدعوى ادلوازية ومزجها بنظرية إذ أنو وكما سبق ذكره فإف أنصار ىذه النظرية 
 ".موريس"و  "فيداؿ"و  "فلُت"نذكر من بينهم إذ أننا  التمييز بُت أنواع القضاء واالختصاصات

 الين تاذ فاألس -أ

ستاذ فالُت على أف نظرية الدعوى ادلوازية ؽلكن إرجاعها إىل فكرة جد بسيطة ىي أف القاضي أكد األ
يتوفر على سبيل آخر يدخل يف اختصاص زلكمة  باألمرلغاء إذا كاف ادلعٍت غلب أف يرفض فحص دعوى اإل

القضاء الكامل فالفقيو يستعرض النظرية التقليدية للدعوى ادلوازية حبيث غلب تقدؽلو يف شكل دعوى ، أخرى
ىل القاعدة االجرائية اجملاالت اليت ؽلكن أف تفتح الباب لطعن القضاء الكامل أو كل طعن آخر إستنادا اويذكر 

 . 2يرجع الختصاص زلكمة أخرى غَت قاضي االلغاء

 دال ستاذ العميد فياأل -ب

 اوكذ، االعتبار اتوى النظري لعدـ القبوؿ ادلًتتب على وجود الدعوى ادلوازيةأخذ العميد فيديل بعُت 
 إصالحاالسباب التارؼلية اليت عللت نشأهتا فإنو ال يتطرؽ للقواعد التقليدية للنظرية إال بعد التساؤؿ عما إذا كاف 

                                                           

1- عمار عوابدي،  المرجع السابق،  ص 171. 
  

  2 - ادليلود بوطريكي، المرجع السابق، ص 55 .
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وازية ويؤكد على أف أعلية عدـ ولكنو تناوؿ مستقبل استثناء الدعوى ادل، حظوظا للبقاء ال يزاؿ يًتؾ ذلا 1953
 .1ضد القرار ادلنفصل تبقى قائمة باإللغاءالقبوؿ الطعن 

  :األستاذ موريس -ج

 1903على أنو ما نكتشفو خبصوص القرارات ادلتخذة يف  1906صرح يف مالحظاتو ادلقدمة يف 
متميزة ، ضد قرار الوصاية من طرؼ رللس الدولة الفرنسي ىو التأكيد بأف مسألة الطعن بتجاوز السلطة 1904و

خَت كاف من أجل تنفيذ العقد ف ىذا القرار األأعن ادلسألة ادلتعلقة بصالحية عقد االغلار ادلرـب تنفيذا ذلذا القرار و 
ففي الواقع ومن ادلؤكد أهنما مرتبطتاف فما داـ أف قرار العمدة قد أُلغي فإنو ؽلكن ادلطالبة بإبطاؿ عقد االغلار 

منفصلة حبيث تقبل دعوى االلغاء بدوف أف يعارضها إمكانية  ادلسائلولة يهدؼ إىل أف تكوف ولكن رللس الد
فإنو ما يسيطر يف ىذا اجملاؿ وما يسقط عدـ القبوؿ ادلستخلص من الدعوى ، وجود دعوى أماـ القاضي ادلدين
خر علا يف اآلداليست مدرلة إح عملية، فهي بذلكوبالتأكيد أهنا من نفس ال، ادلوازية ىو أننا أماـ قرارات منعزلة

 .2بل ػلتف  كل واحد منها خبصوصياتو ومشروعيتو وؽلكن النظر إىل كل قرار على حدة

 دارية القابلة لالنفصال الفرع الثاني: مؤيدو نظرية القرارات اإل

، واالختصاصاتخروف بُت نظرية الدعوى ادلوازية ونظرية التمييز بُت أنواع القضاء بعض الفقهاء اآليفصل 
  دارية القابلة لالنفصاؿ على أهنا تطبيق لنظرية التمييز بُت أنواع القضاءبعبارة أخرى يفسروف نظرية القرارات اإل

 ."Raphael Alibert" " وسليماف زلمد الطماوي" واالختصاصات ونذكر من بينهم

 سليمان محمد الطماوياألستاذ  -أ

القانوف العاـ أو اخلاص ترـب يف الغالب بطريقة خاصة تقتضي يف  دارة سواء أكانت من عقودإف عقود اإل
دارية القابلة لالنفصاؿ وىذه الكثَت من مراحلها ادلختلفة صدور قرارات إدارية ىي اليت يطلق عليها القرارات اإل

ـ فإف الطعن فيها يكوف أما، دارة أو عقد إداريساعلت يف تكوين عقد خاص من عقود اإل االقرارات سواء
كر العميد سليماف زلمد يذ اإللغاء، ختصاص العاـ يف قضاء بطبيعة احلاؿ، باعتباره جهة اال داريالقضاء اإل
لغاء وذلك دارية ادلنفصلة ومكنة الطعن فيها أماـ قاضي اإليف رلاؿ العقود نظرية القرارات اإلالطماوي و 

                                                           

1- إكراـ طالب بن دياب، المرجع السابق، ص 39 .
  

2- ميلود بوطريكي، المرجع السابق، ص 65 .
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زية وقواعدىا وبالنتيجة فإف ىذا النوع من ومل يذكر نظرية الدعوى ادلوا، باالختصاص الطبيعي الذي يعود لو
 .1االختصاصات القضائيةت يشكل سبييز بُت أنواع القضاء و القرارا

 : Raphael Alibert ستاذاأل -ب
دارية ادلنفصلة ولكن مل بطرح وبكل وضوح ادلبادئ اليت ربكم نظرية القرارات اإل لألستاذيعود الفضل 
ة، واعتبار ىذه وىجر كليا النظرية التقليدية للدعوى ادلوازير يف القرارات القابلة لالنفصاؿ تسمح لو الفًتة بالنظ

لنظرية التمييز بُت أنواع القضاء واالختصاصات ومع ذلك يعاجل مشكل الدعوى ادلوازية بالنظر  خَتة كتطبيقاأل
ع خبصوص من عملية واسعة والنزا  جزءاً داري ما إنو غالبا ما يشكل قرار أذ يرى إنفصاؿ من زاوية االإليها فقط 

ال يكوف ماـ زلاكم متنوعة ومقارنة معو أف يكوف عادة أال عنصرا من نزاع كامل غلب إمشروعية ىذا القرار ليس 
لغاء إال إذا كاف الطاعن ال ؽلكنو ولكن الفقيو يتساءؿ وبعبارة أخرى ىل ال تقبل دعوى اإلار منعزؿ القر  إللغاء

ض النظرية لطلباتو عن طريق أية دعوى أماـ أية زلكمة إدارية أو عادية؟ وبذلك فهو يعوّ ربقيق االستجابة 
مفهـو ستاذ ال ينظر إىل تطبيقات الدعوى ادلوازية إال لوضع التقليدية بتعادؿ النتائج ومن الواضح أف األ

،  ؽلكن أف تكوف منفصلةتناوؿ القرارات اليت حيز التنفيذ وبدراسة سلتلف أنواع القضاء صاؿاالنفو ، االنفصاؿ
ف القرار ادلنفصل بطبيعتو قرار ال ؼلضع للقضاء الكامل أ ساسية اليت تؤكدستاذ قريب من الفكرة األويعترب األ

 .  2ويشكل موضوع اختصاص استئثاري لقاضي االلغاء

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
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2- ميلود بوطريكي، المرجع السابق، ص 65 .
  



 :                              اإلطار المفاىيمي للقرارات اإلدارية القابلة لإلنفصالاألولالفصل 

 

-08- 
 

  لقابلة لالنفصالا اإلداريةتطبيقات نظرية القرارات  المبحث الثاني:
ىناؾ تطبيقات سلتلفة لنظرية القرارات اإلدارية ادلنفصلة تبُت عملية التعرؼ عليها ودراستها ورلاالت  

 تطبيق ىذه النظرية وكذا كيفية ربديد وفصل القرارات اإلدارية ادلركبة عن العمليات اإلدارية القانونية ادلركبة وأساليب 
ىذه النظرية بنوع من اإلغلاز والًتكيز ادلفيد والداؿ من  ومنهجية القضاء اإلداري، وسوؼ نتعرض إىل تطبيقات

خالؿ حصر أكرب عدد شلكن من القرارات اإلدارية ادلنفصلة يف كل عملية من العمليات اإلدارية وىذا ما سنتطرؽ 
إليو من خالؿ مطلبُت األوؿ ندرس فيو منازعات العملية العقدية والثاين تطبيقات القرارات اإلدارية وموقف 

 لقضاء اجلزائري منهػػػػػا.ا

 ول: منازعات العملية العقدية المطلب األ
حيث أننا من خالؿ ىذا ادلطلب سنحاوؿ التطرؽ إىل تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية وذلك من خالؿ 

 الفروع التالية:

 ول: القرارات اإلدارية المركبة السابقة على عملية إبرام العقد الفرع األ
وذلك ما ىو  داريةاإلية العقدية ليف منازعات العممتعددة ة لادلنفص اإلداريةتطبيقات نظرية القرارات إف 

س الدولة لقضاء رليف القانوف ادلقارف خاصة اإلداري ا القضاء هيقبل فيت اليت قبل و اليف رلموعة من احلامتمثل 
ة عن دعاوى لة ومستقلالتعاقدية صورة منفصمية لالعبة قلادلركزية ادلتع اإلداريةت اار ر ضد الق ى اإللغاءالفرنسي دعو 

س الدولة الفرنسي يف لودعاوى قضاء احلقوؽ، فقد أصدر رلة يف دعاوى القضاء الكامل لادلتمث اإلداريةالعقود 
لوجود  ساساألوحجر  األصلالقضائية اليت كانت  األحكاـة من لسلس 1906و 1903 الفًتة ادلمتدة ما بُت

تبُت أنواع اليت  دارياإلالتطبيقات القضائية يف القضاء و  كاـاألحت المث تو ، ةلادلنفص اإلدارية تالقرارانظرية 
الشخصي الذايت وادلعيار وذلك تطبيقا لكل من ادلعيار ، داريةاإل ة عن العقودلة ادلنفصبادلرك اإلداريةالقرارات 

 ما يلي:   1ادلقارف ادلوضوعي ادلادي ومن أمثلة تطبيقات القضاء اإلداري يف القانوف
 اإلداريةية إبرام العقود لى عملقة عبة السابالمرك اإلداريةالقرارات  أوال:

قة لادلتع اإلداريةت اار ر مثل الق، داريةاإلالعقود  ـ وانعقادار ية إبلربضَت عم إجراءاتيات بعملق لاليت تتعو 
عض من بال عوقرارات من، عن ادلناقصات وادلزايدات العامة اإلعالفوقرارات ، التعاقدب داريةاإلطات للسلالًتخيص ب

ة لة ادلتصبدلركا داريةاإلالقرارات الفئة من  ىذهقة، بت الساالميعاد ادلداو ، ادلشاركة يف ادلناقصات وادلزايدات العامة

                                                           

  1- ابتساـ حجازي، المرجع السابق، ص 25 .



 :                              اإلطار المفاىيمي للقرارات اإلدارية القابلة لإلنفصالاألولالفصل 

 

-11- 
 

 ؽلكن قبوؿ دعوى من مثمعيار ادلادي ادلوضوعي و للة وفقا لتعترب قرارات إدارية منفص، 1العقدية داريةاإلية لالعمب
 لغاءاإلبدعوى عدـ الشرعية و با هإذا ما طعن في اإللغاءادلختص بدعوى  دارياإلة القضاء هأماـ ج ىاضد اإللغاء

س الدولة لكذا اعترب رلهفوالعقدية ككل  داريةاإل يةلمنازعات العمكل  داريةاإلوى العقود دعا الرغم من وجودب
دارة اإل سابحلسم و باالتعاقد ب داريةاإل طاتلسللتصاص االخنح الًتخيص و دبقة لادلتع اإلدارية الفرنسي القرارات

ود ػػػػػاوى العقػػػػػعدن ػػػػة علصورة مستقب وأمام اإللغاءا دعوى ىقبل ضدة و لمنفصة و بت إدارية مركاار ر ق، العامة
 .06/04/19062: اريخػبت وحكميف قضية "كامػوس" وذلك ، اات ادلختصة هبهـ اجلاأم اإلداريػػػػػة

ومن األمثلة اخلاصة بالقرارات اإلدارية ادلنفصلة يف ادلرحلة السابقة على عملية إبراـ العقد صلد أف االدارة 
تتخذ عدة قرارات شلهدة إلبراـ العقد شلا درج على تسميتها بالقرارات ادلدعمة للعقد ويتوسع القضاء يف قبوؿ 

 األمثلة يف ذلك صلد : فصل ىذه القرارات عن العملية العقدية ومن
 قرارات حرمان واالستبعادثانيا: 

اإلدارة حبرماف ؼلص األشخاص من الدخوؿ يف ادلناقصات وادلزايدات أو بشطب أمساء  توىي قرارا
 البعض اآلخر من قوائم ادلسموح ذلم بالتعاقد معها لعدـ توافر الشروط اليت حددىا ادلشرع.

 بالتعاقد  القرار الصادر باإلذنثالثا: 
ومثاؿ ذلك ما قضت بو زلكمة القضاء اإلداري حيث تقوؿ أنو: "من العمليات اليت تباشرىا اإلدارة ما 
قد يكوف مركبا لو جانباف: احدعلا تعاقدي حبيث زبتص بو اكمة ادلدنية واآلخر إداري غلب أف تسَت فيو اإلدارة 

اخلصوص قرارات من جانب واحد توافر فيها صبيع  على مقتضى التنظيم اإلداري ادلقرر لذلك فتصدر هبذا
  .3خصائص القرارات اإلدارية وتتصل بالعقد من ناحية اإلذف بو وإبرامو أو انعقاده

 الفرع الثاني: نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال في المنازعات الضريبية 
نظاـ القانوين لللها جالضريبية يف  داريةاإليات لطة العمبة ادلرتبادلركاإلدارية منازعات القرارات  عزبض

 وشبوات إدارية هالعادي أو أماـ جات القضاء هأو ج اإلداريات القضاء هدعاوى الضريبية سواء أماـ جلل
س الدولة الفرنسي يفرؽ بُت لالقانوف ادلقارف خاصة رليف  دارياإلولكن القضاء  تالض احلابعقضائية يف 

ة القضائية هطريق الدعاوى الضريبية أماـ اجل ا عنالضريبية حيث ربل منازعاهتيات لالعمب ةلادلتص اإلداريةت راراالق
اليت ؽلكن الضريبية  داريةاإلية لعن العم موضوعياً و  نفصاؿ ذاتياً لالة بلة والقابادلرك اإلداريةوبُت القرارات ادلختصة 

                                                           

1- زينب طلحة، القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال، مذكرة لنيل درجة ادلاسًت، كلية احلقوؽ والعلـو السياسية، جامعة بسكرة، 2512، ص5.
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رارات الضريبية تطبيقا لنظرية الق عن الدعاوى ةلصورة مستقب اإلدارية ة القضاءهأماـ ج ىاضد لغاءاإلقبوؿ دعوى 
 .1 ةلادلنفص اإلدارية

غَت ة و لالضريبية قرارات متص اإلداريةية لالعمبة لادلتصقة و لادلتعة بادلرك اإلداريةذا تعترب القرارات كىو 
ؽلكن قبوؿ دعوى  اللتايل ابالوعاء الضرييب و ب وموضوعياً  ذاتياً  تصاؿاالو اط برتاالة إذا ما كانت شديدة لمنفص
 .2بعدـ الشرعية هاإذا ما طعن فيضده  غاءاإلل

 تخابيةاالنة في مجال المنازعات لالمنفص اإلداريةتطبيقات القرارات الفرع الثالث: 
إف األصل يف منازعات العملية االنتخابية إهنا ربل بواسطة الدعوى االنتخابية األصلية ادلقررة حلل منازعات 

اإلدارية القابلة لالنفصاؿ، فاف  تككل بصورة موحدة، ولكن تطبيقا دلنطق وأحكاـ القرارا  ةالعملية االنتخابي
القضاء اإلداري يف القانوف يقرر انو إذا أمكن فصل القرارات اإلدارية ادلركبة عن العملية االنتخابية تطبيقا للمعايَت 

لغاء ضد القرارات اإلدارية ادلنفصلة عن العملية الشخصية أو الذاتية وادلادية ادلوضوعية، فانو ؽلكن قبوؿ دعوى اإل
 .3االنتخابية بصورة منفصلة ومستقلة عن الدعوى االنتخابية ككل

ومن تفُحْص وربليل موقف القضاء اإلداري يف القانوف ادلقارف من تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية ادلنفصلة 
ثة أنواع من العمليات االنتخابية لتطبيق عملية فصل القرارات يف رلاؿ ادلنازعات االنتخابية، ؽلكن التمييز بُت ثال

 اإلدارية ادلركبة القابلة لالنفصاؿ وادلتمثلة يف: 

 تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال في عملية االنتخابات التشريعية أوال: 
 ادلركبة ادلنفصلة وادلتعقلة بعملية االنتخاباتويقرر القضاء اإلداري يف القانوف ادلقارف أف القرارات اإلدارية 

التشريعية تعترب قرارات مركبة منفصلة يف صبيع األحواؿ وال ؽلكن فصلها عن العملية االنتخابية بأي وسيلة من 
 الوسائل، ومن مث ال ؽلكن قبوؿ دعوى اإللغاء ضد القرارات اإلدارية ادلركبة ادلتصلة بالعملية االنتخابية التشريعية،

السياسية ادلقررة يف النظاـ القانوين لعملية االنتخابات العملية بالوسائل القضائية و حيث ربل منازعات ىذه 
 . 4التشريعية

                                                           

  1- ابتساـ حجازي، المرجع السابق، ص 21.
2- زينب طلحة، المرجع السابق، ص 23.
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  تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال في مجال عملية االستفتاءات العامةثانيا: 
ت إدارية منفصلة يف رلاؿ القرارات اإلدارية ادلركبة ويقرر القضاء اإلداري يف القانوف ادلقارف بوجود قرارا

 ادلتصلة 
وادلتعلقة بعمليات االستفتاءات العامة فقد اعترب رللس الدولة الفرنسي مثال قرار رفض مشاركة حزب من األحزاب 

ن دعوى عملية يف ضبلة االستفتاء قراراً إداريًا منفصاًل وقبل دعوى اإللغاء ادلنصبة عليو بصورة منفصلة ومستقلة ع
االستفتاء اليت قد ؼلتص هبا رللس دستوري أو زلكمة دستورية عليا وذلك يف حكمو الصادر بتاريخ: 

 يف قضية التجمع. 27/10/1961

أشارت بعض النصوص التشريعية ادلتناثرة ىنا وىناؾ إىل القرارات يف التشريع اجلزائري فقد ما جاء أما عن 
ادلوظف  يبلغ: "من القانوف األساسي العاـ للوظيفة العامة اجلزائرية 96اإلدارية، ومثاؿ ذلك ما أشارت إليو ادلادة 

م وترقية ادلوظفُت تعيُت وترسي بكل القرارات ادلتعلقة بوضعيتو اإلدارية وتنشر كل القرارات اإلدارية اليت تتضمن
 1. "ادلعنية هناء مهامهم يف نشرة رمسية للمؤسسة أو اإلدارة العموميةإو 

تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال في مجال عملية االنتخابات غير ثالثا: 
 شريعية وغير عملية االستفتاءاتالت

توجد تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية ادلنفصلة يف رلاؿ عملية االنتخابات غَت التشريعية, وغَت  كذلك
 مثل عملية انتخابات اجملالس البلدية ورلالس الواليات أو رلالس ادلديريات وادلقاطعات، ، عملية االستفتاءات

 .2وانتخابات اجملالس ادلهنية

اللوائح اإلدارية'' ادلركبة وادلتصلة بعملية انتخابات "لقرارات اإلدارية العامة فهكذا يعترب القضاء اإلداري ا      
واجملالس ادلهنية قرارات إدارية منفصلة عن العملية االنتخابية ويقبل ، اجملالس البلدية ورلالس الواليات وادلديريات

صلية ادلقررة أماـ قاضي ضدىا دعوى اإللغاء بصورة مستقلة ومنفصلة عن الدعوى االنتخابية العامة األ
 االنتخابات.

                                                           
1
، 2556يوليو  15بتاريخ  46ع ج.ر ، للوظيف العموميةو ادلتضمن القانوف األساسي العاـ 2006 يوليو 15مؤرخ يف  06-03ألمر رقم ا - 

 .15ص

  2- سعاد قرعيش، المرجع السابق،  ص 45.
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بينما ال تعترب القرارات اإلدارية ادلركبة او الفردية ادلتصلة بعملية االنتخابات غَت التشريعية قرارات إدارية منفصلة عن 
العملية االنتخابية, و بالتايل ال يقبل ضدىا دعوى اإللغاء بصورة مستقلة و منفصلة عن دعوى االنتخابات  

ا لذلك رفض رللس الدولة الفرنسي قبوؿ دعوى اإللغاء ضد القرارات اإلدارية ادلتعلقة باستدعاء وتطبيق
يف قضية "كازالف" وكذا رفضو لقبوؿ دعوى  20.12.1946االنتخابات, وذلك يف حكمو الصادر بتاريخ 

 .1اإللغاء ضد القرارات ادلتعلقة بادلنتخبُت

 القضاء الصادرة عن موقف األعمالتطبيقات نظرية القرارات القابلة لالنفصال في المطلب الثاني: 

 عماؿاألة يف لدارية ادلنفصاإل تالقرارا تطبيقات نظريةمن خالؿ ىذا ادلطلب إىل سنتطرؽ حيث أننا       
 ىذه تطبيقات نتناوؿ ذلك وبعد النظرية ىذهباعتباره أوؿ من ابتدع  القضاء الفرنسيبالقضاء بدءا  الصادرة عن

 .            اجلزائري القضاء يف النظرية

 فصلة في القضاء اإلداري الفرنسي المن اإلداريةت امدى تطبيق القرار األول: الفرع 

اإلدارية ادلنفصلة يف القضاء اإلداري الفرنسي يف رلاالت سلتلفة  تالقرارالقد تعددت تطبيقات نظرية 
العملية العقدية اإلدارية حيث أف قضاء رللس الدولة الفرنسي يقبل الطعن  وعلى سبيل ادلثاؿ يف رلاؿ منازعات

إلدارية ودعاوى باإللغاء ضد القرارات اإلدارية ادلركبة ادلتصلة بالعملية العقدية بصورة منفصلة عن دعاوى العقود ا
 .2احلقوؽ ترفع أماـ جهة االختصاص القضائي بدعاوى عقود االدارة العامة

ادلتعلقة منح الًتخيص االختصاص للسلطات  داريةاإلالقرارات  رللس الدولة الفرنسياعترب ىكذا و 
عن  استقالالً  اإللغاءدعوى  دارة العامة قرارات إدارية مركبة ومنفصلة يقبل ضدىاحلساب اإلالتعاقد باسم و  اإلدارية
كما  09/07/1948الصادر بتاريخ أماـ اجلهات ادلختصة هبا وىذا يف حكمو  اإلداري" bourgad"العقد 
 .3منفصالً  إدارياً  قراراً  األشخاصحد أقرار رفض االدارة العامة للتعاقد مع اعترب 

قبل عن العقد و  منفصالة يف مناقصة عامة قرارا إداريا بقدارة العامة لعرض مسااإلعترب قرار قبوؿ أوكذلك      
يف  20/05/1973الصادر بتاريخ  وحكمة عن دعوى العقد ككل وذلك يف لصورة مستق اإللغاءضده دعوى 

                                                           

1- عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 465.
  

  2 - زلمد  رفعت عبد الوىاب، مبادئ  وأحكام القانون االداري، منشورات احلليب احلقوقية، بَتوت، ب ط، 2553، ص 334.
3- حكيمة صاحلي، المرجع السابق، ص 61.
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بالتمهيد قة لدية ادلتعلرلالس البوالت س الدولة الفرنسي مدالرلكما اعترب   شغاؿاألناء و لبالشركة الصناعية لقضية 
عن  استقالال غاءاإللدعوى إدارية منفصلة عن عملية التعاقد حيث قبل ضدىا  قراراتفة لارة ادلختاالد دعقو  إلبراـ
  . 1(بونتيٍت) يف قضية دبدية 23/12/1968 :الصادر يف وذلك يف حكمو  داريةاإلالعقود  دعاوى
ية لة لعملالداخالتعاقدية العقدية و  يةلالعمتبطة بادلر  بةادلرك اإلداريةالفرنسي القرارات رللس القضاء عترب او       

على أساس أف ىذا الغَت ال ؽللك ربريك  الغَت راكزاليت سبس حقوؽ وما و ىية تنفيذليف عم اإلداريةتكوين العقود 
رفع الدعوى العقدية، نظرًا لنسبة آثار العقود وشخصية دعوى العقود ألهنا من دعاوى القضاء الكامل ومن 

2ريناآلخيف قضية جي فيتل و  05/04/1940دعاوى قضاء احلقوؽ وذلك يف حكمو الصادر بتاريخ: 
.  

ية لد عمنية التعاقدية واليت تصدر علالعمبطة بادلرت اإلداريةت راراالفرنسي الق اإلداريعترب القضاء إكما 
ة عن دعوى لصورة منفصب اإللغاءقاضي أماـ  غاءاإللا بدعوى هطعن فيلل ةبلقاة و لرية منفصإداقرارات ـ العقد راإب

تصدر السلطات ا كما أهن،  ا ادلتعاقدةهصفتبليست  داريةاإل طاتلمن السرارات ذه القىالعقد إذا ما صدرت 
 :باعتبارىا سلطات بوليس أو ضبط إداري وذلك يف حكمو الصادر بتاريخ اإلداريةىذه القرارات ادلركبة  اإلدارية
 .3يف قضية الشركات الكربى 06/12/1907

 :طبيقات ادلنازعات الضريبية ما قضى بو رللس الدولة الفرنسي يف حكمو الصادر بتاريختومن 
ة ديٍت وحكمو نيف قضية دبدي 08/05/1968 :دينة انو وحكمو الصادر بتاريخيف قضية دب 08/11/1911

يف قضية  23/03/1962 :يف قضية مدينة بريست وحكمو الصادر بتاريخ 11/05/1956 :الصادر بتاريخ
ادلركبة  اإلداريةالفرنسي يعترب القرارات  اإلداريفهذه كلها أحكاـ تدؿ على أف أحكاـ القضاء  ة مودوفندبدي

ادلختص إذا ما  اإللغاءأماـ قاضي  اإللغاءوادلتصلة بالعملية الضريبية قرارات منفصلة والتايل تقبل ضدىا دعوى 
 . 4مستقلة عن الدعوى الضريبية العامةيها بعدـ الشرعية بصورة منفصلة و طعن ف

  

                                                           

  1- عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 452.
  2 - زلمد رفعت عبد الوىاب، المرجع السابق، ص 338.

3- عمار عوابدي، المرجع نفسو،  ص 455.
  

4- ابتساـ حجازي، المرجع السابق، ص 27.
  



 :                              اإلطار المفاىيمي للقرارات اإلدارية القابلة لإلنفصالاألولالفصل 

 

-14- 
 

 المصري في القضاء اإلداري  قابلة لالنفصالال اإلداريةت امدى تطبيق القرار : ثانيالفرع ال

حيث قضى رللس الدولة ادلصري يف اجملاؿ التعاقدي يف حكمو الصادر ، أخذ القضاء ادلصري نفس االذباه     
دارة ما قد ف العمليات اليت تباشرىا اإلأليو، إنو شلا غلب التنبيو أوحيث ": دبا يلي 25/11/1997 :يف تاريخ

دارة خر إداري، غلب أف تشَت فيو اإلآلوا، حبيث زبتص بو اكمة ادلدنية، عاقدياحدعلا ت، لو جانباف يكوف مركباً 
تتوافر على صبيع هبذا اخلصوص قرارات من جانب واحد،  داري ادلقرر لذلك تصدرعلى مقتضى النظاـ اإل

كمة القضاء ذف بو أو إبرامو أو اعتماده فتختص زلدارية اليت تتصل بالعقد، من ناحية اإلرارات اإلخصوصيات الق
داري بإلغاء ىذه القرارات إذا وقعت يف سلالفة للقوانُت واللوائح وذلك دوف أف يكوف اللغائها مساس بذات اإل

 . 1"العقد الذي يظل قائما حبالتو إىل أف تفصل اكمة يف ادلنازعة ادلتعلقة بو

 والذي جاء فيو ما يلي: ، 05/04/1985 :كما أكدت اكمة االدارية العليا دبصر يف حكمها الصادر يف     

ما مت بقرار من السلطة االدارية ، جراءاتدارة وبُت اإلغلب التمييز يف مقاـ التكييف بُت العقد الذي تربمو اإل"
 .2"لغاء، غلوز لذوي الشأف الطعن فيها باإلادلختصة ومثل ىذه القرارات

يف عدة دارية القابلة لالنفصاؿ رات اإلالقرا إىل جانب اجملاؿ التعاقدي طبق رللس الدولة ادلصري نظرية
خَت ، حيث ىذا األقرارات التأديب ومنها، الوظيفة العامة رلاالت أخرى نذكر البعض منها على سبيل ادلثاؿ

ػلكمو عدة قواعد وؽلر بالعديد من ادلراحل واالجراءات وتتخذ الكثَت من القرارات ادلتعلقة هبا وهتدؼ صبيعها 
دارة يف ويف ادلقابل يوجد ضمانات للموظف حلمايتو من تعسف اإل، رار الصائب يف ىذه العمليةلوصوؿ إىل القل

قد أعمل القضاء االداري ادلصري فكرة القرارات القابلة لالنفصاؿ على بعض االجراءات والقرارات ادلتعلقة ، و حقو
يف عملية التأديب ذاهتا من ذلك القرار  وقبل الطعن فيها على استقالؿ حىت قبل صدور قرار النهائي، هبذه العملية

ف ىذا القرار يرتب أل، 3منفصالً  دارياً إ التوقف االحتياطي عن العمل دلصلحة التحقيق والذي اعتربه القضاء قراراً 
كما يًتتب عليو آثار أخرى بعضها ،  آثار قانونية بذاتو تتمثل يف إبعاد العامل عن شلارسة مهاـ وظيفتو واختصاصو

                                                           

، جامعة قسنطينة والعلـو السياسية، كلية احلقوؽ ،مذكرة ماجستَت، منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، كرؽلة خلف ا -1
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وكل ىذا ، خر يف عدـ استفادتو من الًتقية خالؿ فًتة وقفو عن العمل وأثناء التحقيق معوالبعض اآلدبرتبو و يتعلق 
 ووفق القواعد اددة يف القانوف. غلب أف يكوف خالؿ ادلدة

 الجزائري  اإلداريفي القضاء  قابلة لالنفصالال اإلدارية راراتمدى تطبيقات نظرية القالثالث: الفرع 

سواء ، وشهد عدة تطبيقات ذلاالقابلة لالنفصاؿ،  اإلداريةالقرارات نظرية زائري النظاـ القضائي اجلعرؼ 
العقود، اعترب  ا يف رلاؿ العملية التعاقدية ففي رلاؿذكو ، نتخابيةاالللمصلحة العامة، ادلنازعات ع ادللكية يف رلاؿ نز 
ضماف حسن التنفيذ الصادرة أثناء تنفيذ الصفقة  رارات، أما قمنفصالً  راراً إرساء ادلناقصة قرار ق زائري القضاء اجل

وىو ما أقرتو الغرفة " يقبل الطعن ضدىا الإدارية متصلة ومرتبطة هبا و رارات ق" :ئري بأهنازافقد عرفها القضاء اجل
فمن  "SKEHETWEL": 1يف قضية 16/12/1966 :باكمة العليا يف حكمها الصادر يف داريةاإل

 اإلداريةيف النظاـ القضائي اجلزائري حكم الغرفة  اإلداريةادلنفصلة يف رلاؿ العقود  داريةاإلة القرارات ريتطبيقات نظ
ادلستهدفة ضماف حسن  اإلداريةادلقدمة ذلا من طرؼ شركة ىيتزؿ ضد القرارات  اإللغاءاكمة العليا لدعوى 

العامة إذ اعتربىا قرارات إدارية متصلة وغَت منفصلة عن العملية التعاقدية وفقا للمعيار ادلادي  شغاؿاألتنفيذ عقد 
عن العملية ادلركبة  اإلداريةادلوضوعي وادلعيار الذايت الشخصي ادلطبق قضائيا أو ادلعتمد لتحديد وفصل القرارات 

 .2ادلركبة اإلدارية

يف قضية شركة  29/11/1969حكمها الصادر بتاريخ: يف ليا، باكمة الع اإلداريةكما اعتربت الغرفة 
 .منفصالً  ادلعادف "لسيدي معروؼ" باعتبار قرار سحب عقد امتياز من شركة ادلعادف قراراً 

)ص، ط( ضد  يف قضية 1983جويلية  09 :باكمة العليا الصادر بتاريخ اإلداريةوكذلك حكم الغرفة         
ار بينو وبُت وايل الوالية ػػػػػػد إغلػػػػوجب عقػػػػط( دب )ص. دػػػػل السيػػػػو ربصػػػػػحيث أن، 33139 :ادللفاجلزائر وايل 
 .على مسكناً  1976جانفي  30 ػػػػػػػخ :اريػػػػػػبت

، وعليو رفع السيد ) ص، برفع إغلار ىذا ادلسكن 1982ماي  20 :بتاريخ صدر قراراً أالوايل  أفحيث 
برفض  اإلداريةوكاف حكم الغرفة   اإلغلارضد قرار الوايل ادلتضمن رفع مبلغ  اإلداريةالغرفة  ط( دعوى إلغاء أماـ

 .3األصليةو  األساسيةأف ذلك يدخل يف نطاؽ الدعوى العقدية ، قبوؿ الطعن ضد قرار الوايل على أساس

                                                           
1
 - La décision administratif, Formation pour les nouveaux élus communaux .fribourg, 2016. 

2- إبتساـ حجازي، المرجع السابق، ص 28.
  

  3- إكراـ طالب بن دياب، المرجع السابق، ص 32.
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حيث أف قرار الوايل  وىذا تطبيق واضح وكامل لنظرية القرارات اإلدارية ادلنفصلة يف رلاؿ عقود االدارة،
ىنا والقاضي برفع إغلار ادلسكن يعترب قرارًا إداري مركب متصل وغَت منفصل عن عقد منح ادلسكن مادياً 
وموضوعيًا وذاتياً، ألف ىذا القرار مرتبط ارتباطًا شديدًا أو كليًا بعملية تنفيذ العقد فالغرفة اإلدارية باكمة العليا 

القرارات اإلدارية ادلنفصلة تطبيقًا حقيقًا وصحيحاً، بالرغم من قضاء ىذه الغرفة مل طبقت يف ىذا احلكم نظرية 
 .1يذكر ومل يشر صراحة إىل أحكاـ نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ

ومن تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية ادلنفصلة يف رلاؿ ادلنازعات الضريبية يف النظاـ القضائي اجلزائري، 
يف قضية شركة قريب، حيث اعتربت الغرفة اإلدارية  24/06/1966الغرفة اإلدارية باكمة العليا بتاريخ: حكم 

يف ىذه القضية قرار إداري فردي متعلق برفض الضرائب لطلب االستفادة من زبفيض الرسـو اإلصبالية، قرارا إداري 
الشخصي الذايت ومن مث دعوى اإللغاء ادلرفوعة ضد ىذا مركبا ومتصاًل بالعملية اإلدارية الضريبية تطبيقا للمعيار 

القرار اإلداري الفردي وىذا التطبيق سليم وواضح من تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية ادلنفصلة يف رلاؿ ادلنازعات 
 .2الضريبية يف النظاـ القضائي اجلزائري

تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ يف قضاء الغرفة اإلدارية  ادلالح  من أفحيث 
 باكمة العليا يف النظاـ القضائي اجلزائري .

إف أحكاـ الغرفة اإلدارية باكمة العليا ادلتعلقة بتطبيق نظرية القرارات القابلة لالنفصاؿ يف ادلرحة ادلمتدة 
إىل نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ بصورة واضحة ودالة بينما توحي وتشَت  1970إىل  1964من 

، وادلتصلة بتطبيقات نظرية 1970من الغرفة اإلدارية باكمة العليا يف ادلرحلة الالحقة على  ةاألحكاـ الصادر 
ينما ىي تصدر أحكاماً القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ ال تذكر وال تشَت بصراحة إىل أحكاـ ىذه النظرية، ب

 .3قضائية تطبيقا ذلذه النظرية بصورة مطابقة ومشاهبة سباـ لتطبيقات قضاء رللس الدولة الفرنسي

وحيث أف األمثلة والتطبيقات ادلوجودة يف قضاء الغرفة اإلدارية باكمة العليا يف النظاـ القضائي اجلزائري     
ات سليمة ربًـت ادلعايَت ادلوضوعية والشخصية الذاتية ادلعتمدة يف القضاء لنظرية القرارات اإلدارية ادلنفصلة تطبيق

                                                           

  1- عمار عوابدي، المراجع السابق، ص 465.
2- المرجع نفسو، ص 466.

  

  3- إكراـ طالب بن دياب، المرجع السابق، ص 55.
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اإلداري يف القانوف ادلقارف لفصل وربديد القرارات اإلدارية ادلركبة ادلنفصلة بالرغم من أف قضاء الغرفة اإلدارية ال 
 .1يصرح بأنو يستند إىل أحكاـ وتطبيقات ىذه النظرية

ت اإلدارية القابلة لإلنفصاؿ يف النظاـ القضائي اجلزائري بصورة صحيحة حيث أف تطبيق نظرية القرارا
وفقًا ألحكامها ادلفرزة من طرؼ القضاء االداري يؤدي إىل ادلساعدة على احًتاـ تطبيق قواعد االختصاص 

ومنازعات القضائي بالدعوى اإلدارية يف النظاـ القضائي اجلزائري يف رلاؿ منازعات القرارات االدارية ادلركبة 
 .2العمليات اإلدارية ادلركبة بصورة دقيقة وواضحة

 

 

 

  

                                                           

  1- ابتساـ حجازي، المرجع السابق، ص 28.
2- عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 469 .
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  :األول الفصل ملخص

نظرية القرارات اإلدارية ادلنفصلة جاءت كتطبيق من  الفصل أفيف ىذا جاء من خالؿ ما تبُت لنا 
 تاجلهاتتخذىا  قراراتتطبيقات فكرة التمييز بُت القرارات اإلدارية البسيطة والقرارات اإلدارية ادلركبة، وىي 

 اإلداريةالقرارات نظرية  زائري عرؼالنظاـ القضائي اجلحيث أف ، ادلركبة العملية تكوين مراحلضمن  اإلدارية
نتخابية، االللمصلحة العامة، ادلنازعات ع ادللكية سواء يف رلاؿ نز ، وشهد عدة تطبيقات ذلا القابلة لالنفصاؿ،

 .ا يف رلاؿ العملية التعاقديةذوك

 
 



 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل  

الطعن باإللغاء ضد القرارات  
 اإلدارية الق ابلة لالنفصال
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 :تمهيد

ىل إصحاب الصفة القانونية و ادلصلحة أى القضائية اليت تتحرؾ و يرفعها الدعو  تعترب دعوى اإللغاء
يف حاؿ ما إذا   الوحيدة ادلنصبة على القرارات اإلداريةىي  اإللغاءوتعد  دعوى  داري ادلختصة،جهات القضاء اإل

 اإلدارية، وىذا ما ينطبق على القرارات ا االدارة ذباوزا حلدود سلطاهتاكانت ىذه القرارات غَت مشروعة أصدرهت
ىذه  كانت داري وذلك إذاإلعن العقد ا ستقالالا اإللغاءحيث ؽلكن الطعن فيها ب اإلداريةادلنفصلة عن العقود 

ننا و من خالؿ ىذا الفصل سنتطرؽ اىل مبحثُت و ذلك أذ إ ادلشروعيةسبس حبقوؽ االفراد و زبالف مبدأ القرارات 
 لغاء القرارات ادلنفصلة و يف ادلبحث الثاينإسس القانونية لدعوى ىل : األإوؿ يف ادلبحث األالتطرؽ من خالؿ 
 لالنفصاؿ. القابلة اإلدارية القرارات إلغاء ثرتطرقنا أل
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 المنفصلة              لغاء القرارات اإلداريةإول: األسس القانونية لدعوى المبحث األ

تنبع من رلموع  ،لقضائية واالجتماعية والسياسيةارلموعة من القيم التنظيمية القانونية و  لدعوى اإللغاء
باعتبارىا  اإللغاءيف القضائي يف الدولة احلديثة فوجود دعوى  اإللغاءادلربرات واألسس اليت تربز وجود دعوى 

أي باعتبارىا دعوى القانوف  ،قضائياغَت ادلشروعة  اإلداريةدعوى قضائية ادارية أصلية ووحيدة إللغاء القرارات 
يعد الوسيلة القانونية والقضائية االصلية  ،غَت ادلشروعة قضائيا القرارات اإلدارية العاـ الوحيدة واألصيلة إللغاء

وترتيب النتائج  ،يف الدولة اإلداريةوالوحيدة لتحريك وتطبيق عملية الرقابة القضائية على مدى شرعية األعماؿ 
على  اإللغاءفقط ؽلكن ربريك أعماؿ رقابة  اإللغاءالقضائية الالزمة تبعا لذلك  فبواسطة دعوى واجلزاءات 
القضائية أف تتحرؾ وأف تطبق بدوف رفع و قبوؿ  اإللغاءغَت ادلشروعة، حيث ال ؽلكن لرقابة  اإلداريةالقرارات 
هات القضائية ادلختصة بعملية الرقابة ، وال ؽلكن للجضائية ادلقررةطبقا للشروط واالجراءات الق اإللغاءدعوى 

، وال ؽلكن للجهات القضائية ادلختصة بعملية الرقابة القضائية على أعمل الدولة واالدارة العامة 1القضائية ادلقررة
ال بواسطة تطبيق إغَت ادلشروعة وال تستطيع القضاء على اثارىا القانونية غَت ادلشروعة  اإلداريةأف تراقب القرارات 

سواء  اإللغاءسس القانونية لرفع دعوى ا ومن خالؿ ىذا ادلبحث دراسة األومن مث وجب علين فقط اإللغاءدعوى 
، ومن بعد ذلك ومن خالؿ وؿنتطرؽ اليو من خالؿ ادلطلب األو خاصة وكيفية ذلك ىذا ما سأكانت عامة 

براـ العقد إيف مرحلة  لالنفصاؿالقابلة  ضد القرارات ءاإللغاىل دراسة مراحل الطعن بإادلطلب الثاين سنتطرؽ 
 .2 وتنفيذه

 المنفصلة  لغاء القرارات اإلداريةإشروط رفع دعوى ول: المطلب األ

اإلدارية بصفة عامة، ومن  والقرارات لالنفصاؿالقابلة  اإلداريةدعوى خاصة بالقرارات  اإللغاءف دعوى إ
يف حاؿ ما كانت غَت  اإللغاءواحدة من القرارات اليت غلوز الطعن فيها ب لالنفصاؿالقابلة  مث فاف القرارات اإلدارية

ومل ربًـت الشروط ادلنصوص عليها وشابتها من عيوب ونقائص وذلك عن طرؽ ذبيز الغائها وال يكوف  مشروعة
اخلاصة  لغاءاإلذلك اال عن طريق القضاء واجلهة ادلختصة ومن خالؿ ىذا ادلطلب سنتطرؽ اىل شروط رفع دعوى 

 والعامة.

                                                           

  1- عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص 341.
2
 .342، ص نفسو المرجع - 
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 المنفصلة  اإلداريةول: الشروط العامة لرفع دعوى الغاء القرارات الفرع األ

 معلـو إف كما ىو، و لغاء القرارات اإلدارية ادلنفصلةأسباب إنعرج على اخلوض يف الشروط علينا أف قبل 
وأي  ومتناغمًا مع قواعد القانوف منسجماً  القرار ذاى زلل يكوف أف فالبد بالتايل قانوينلقرار اإلداري ىو عمل ا

  عيب فيو يعد سببا لإللغاء.

 المخالفة المباشرة للقاعدة القانونيةأوال: 

 إىل تستند ال قراراتبإصدارىا  القانوف ـاإلحك التاـ لبالتػػػػػجاى اإلدارة قياـ يف الصورةىذه ق ػػػتتحق
االغلابية تو بصور  ادلخالفة كانت وسواء قانوناً، شلنوع لفعل ادىبصورة كلية أـ جزئية وذلك بإيرا مسوغ قانوين سليم

 1.  وذلك بإتباع فعل شلنوع قانونا أو االمتناع عن فعل أمر بو القانوف

  : المخالفة غير المباشرة للقانوناثاني

 :رئيسُت علا عنوانُت يف ظهروت

  تفسير القاعدة القانونية يف الخطأ1-

إليها اإلداري  القرار إصدار يف تعملوىي القانوف احلق لإلدارة يف تفسَت النصوص القانونية الغامضة  منح
 ادلعٌت أوللمفهـو عملية التفسَت خالفا  تباشر قد إذ ،التشريعية النصوص تفسَت يف العامة بادلبادئ االلتزاـ شريطة
أو مضاعفة  كما لو قامت اإلدارة بزيادة،2.فراداأل حقوؽإىدار  يف سبباً  تكوف بالتايل. ادلشرع قصده الذي

 .قانوناعليها اجلزاءات ادلنصوص  تأديبية إىل تلك جزاءات" "عقوبات

 الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية-2

على  ا بادرت اإلدارة إىل اخلطأ يف تطبيق النص القانوين معتمدةم إذا اإللغاءبمهددا يكوف القرار اإلداري 
 .اإلداريالقرار إليها  يستند اليت الوقائع مراقبة يف القضاء دور يربز، وىنا موجودة غَت األمر حقيقة يفىي وقائع 

                                                           
 ص، 2009 ،بغػداد مكتبة السنهوري للنشر، ادئ وأحكام القـانون اإلداري،مب، مهػدي ياسػُت الػسالميو زصلػي عػصاـ الرب علػي زلمػد بػػدير و  -1

439. 

  2- عبد الغٍت بسيوين، المرجع السابق، ص 627.
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 و خاصة ولوجوب رفع الدعوىأكغَتىا من الدعاوى على شروط سواء كانت عامة   دعوى اإللغاء تتوفر
دعوى  وادلصلحة واالىلية والشروط ادلتعلقة بعريضة رفع ،بصفة عامة البد اف تتوفر الدعوى على شروط الصفة

 وشرط االختصاص القضائي . اإللغاء

ضمن الكتاب األوؿ  اإلداريةادلتضمن اإلجراءات ادلدنية و  08/09من قانوف رقم  13ونصت  ادلادة 
"ال غلوز ألي الباب األوؿ بعنواف يف الدعوى ضمن الفصل األوؿ بعنواف يف شروط قبوؿ الدعوى على ما يلي: 

يثَت " :ولو مصلحة قائمة أو زلتملة يقرىا القانوف" ويف الفقرة الثانية ،شخص، التقاضي ما مل تكن لو صفة
. ويف الفقرة الثالثة: "كما يثَت تلقائيا انعداـ اإلذف إذا "القاضي تلقائيا انعداـ الصفة يف ادلدعي أو يف ادلدعى عليو

إذف نستخلص من  ادلتمثل يف األىليةو على شرط أخر  65شرع يف نص ادلادة كما نص ادل  ،"1 ما اشًتطو القانوف
أف تكوف لو مصلحة قائمة  ،أف يتمتع رافع الدعوى وادلدعى عليو بالصفة  ىذا النص أف شروط رفع الدعوى ىي:

 أو زلتملة وشرط األىلية وللدعوى شروط شكلية متعلقة برفع الدعوى سنجيزىا من خالؿ ىذا الفرع.

  :الصفةرط ش -أ

وىي صلة أطراؼ الدعوى دبوضوعها أي نسبة احلق أو ادلركز ادلدعى بو للشخص نفسو وليس للغَت وىذا 
وىو صاحب الصفة السلبية والذي يعتدي عليو أو  2يكوف يف مواجهة الطرؼ السليب ادلوجو لو الطلب القضائي

النص أشار ألي  يف "".. ما مل تكن لو صفة 08/09من قانوف رقم  13لذا تنص ادلادة  ،يهدد باالعتداء عليو
 ،وادلقصود ىو الشخص الطبيعي أو الشخص ادلعنوي كشركات وادلؤسسات سواء اخلاصة أو العامة ،شخص

 .ىو أوسع يشملهما مصطلح "شخص"ف

  :شرط المصلحة -ب
ادلصلحة ىي الفائدة اليت يرجوىا ادلدعى من احلكم فأي شخص اعتدى على حقو فلو مصلحة اللجوء 

 ،فمصلحة  البائع لدي ادلشًتي ىي استفاء الثمن وادلشًتي مصلحتو لدى استالـ ادلبيع ،ىل القضاء ليطالب بوإ
  .3ثةومصلحة الوارث من قسمة الًتكة ىي استيفاء نصيبو منها يف مواجهة باقي الور 

                                                           

.اإلداريةادلتضمن قانوف اإلجراءات ادلدنية و  2558-52-25ادلوافق  1429صفر  18ادلؤرخ يف   59-58رقم قانوف  -  1
  

، 2555-2552مذكرة التخرج لنيل شهادة ادلعهد الوطٍت للقضاة  –قانوف اإلجراءات ادلدين اجلزائري  13- 12التعليق على ادلادتُت  –جبار الناصر  -3
  .25ص

  3- ابتساـ حجازي، المرجع السابق، ص 35.
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يف عملية تنظيم وتطبيق ىذه الدعوى بصورة  اإللغاءتساعد فكرة ادلصلحة كشرط من شروط قبوؿ دعوى 
 اإللغاء،ماـ أي صدر من مصادر الغموض يف تطبيق دعوى أحيث ربد وتقطع الطريق  ،رشيدة ومنطقية وفعالة

وتعمل بصورة وقائية على  ،ومباشرةن ذي مصلحة شخصية مشروعة وحالة وجدية مذا رفعت إال إحيث ال تقبل 
 .1 احلق واحلد من ظاىرة استعماؿ الدعوى الكيدية ؿاستعمامنع ظاىرة التعسف يف 

  :شرط األىلية -ج

  ،على ما يلي: "يثَت القاضي تلقائيا انعداـ األىلية اإلداريةمن قانوف اإلجراءات ادلدنية و  65تنص ادلادة  
وىي ادلادة اليت فصلت يف  ،كما غلوز لو أف يثَت تلقائيا انعداـ التفويض للممثل الشخص الطبيعي أو ادلعنوي"

ربت  13طبيعة ىذا الشرط واآلثار ادلًتتبة عن عدـ توفره فنالح  أف ادلشرع اجلزائري مل يشَت لألىلية ضمن ادلادة 
فهذا الشرط ال ؼلص  ،2العنواف "يف الدفع بالبطالف"بل يف القسم الرابع ضمن  "الفصل "شروط قبوؿ الدعوى

لذا مل  ،شروط الدعوى القضائية فقط بل ىو شرط عاـ يتعُت أف يتوفر يف الشخص الذي يباشر أية عمل قانوين
ففقو ادلرافعات ادلدنية ال يعترب شرط األىلية شرطا لقبوؿ الدعوى وإظلا ىو شرط  ،يضعو ادلشرع يف نفس ادلادة

فإذا رفع شخص دعوى بدوف أف يكوف لديو أىلية التقاضي فيًتتب بطالف العمل  ،البة القضائيةلصحة ادلط
اإلجرائي ألف رفع الدعوى يعترب عمال قانونيا ويتطلب القانوف يف الشخص القائم بو أىلية معينة وىي أىلية 

ن مادة اخلاص بشرط الدعوى وفصل ىذا الشرط وحذفو م ،رع اجلزائريػػالتقاضي وىو الرأي الذي ذىب إليو ادلش
وأشار أف حاالت البطالف العقود غَت القضائية تكوف على  65 - 64ادلادة  اف ادلناسب أيػػػو يف ادلكػػووضع

 .3ادلدعى وادلدعى عليو  سبيل احلصر يف حالة انعداـ األىلية للخصـو

صومة القضائية وسواء واألىلية ىي صالحية الشخص الكتساب ادلركز القانوين ومباشرة إجراءات اخل
واستناد إىل وجود شخص طبيعي إىل جانب الشخص ادلعنوي فإف األىلية مطلوبة  ،و ادلعنويأللشخص الطبيعي 

 لدى  الشخصُت الطبيعي و ادلعنوي.

 

                                                           

  1- عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 414 .
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 ىلية الشخص الطبيعيأ -

 25كما حددتو  نص ادلادة   ،تتوقف قدرة الشخص الطبيعي يف التصرؼ على سبتعو بالشخصية القانونية
ومنها احلق يف  ،، ويتمتع اجلنُت حبقوقو ادلدنية1من القانوف ادلدين على وتبدأ بتماـ والدتو حيا وتنتهي بوفاتو

سنة متمتعا بقواه العقلية ومل  19ويشًتط يف الشخص الطبيعي بلوغ سن الرشد  ،التقاضي بشرط أف يولد حيا
 وادلدنية.  اإلداريةمن قانوف االجراءات  40ػلجر عليو كما نصت عليو ادلادة 

ف القضية تستمر إويف حالة ما إذا رفع دعواه قبل وفاتو ف ،ف أىلية الشخص الطبيعي تنتهي بوفاتوأحيث 
 . 2يف السَت مىت كانت مهيأ للفصل فيها

 ىلية الشخص المعنويأ -

بأنو )رلموعة األشخاص واألمواؿ اليت هتدؼ إىل ربقيق  ريف الشخص ادلعنوي )االعتباري(كن تعؽل
 .3 غرض معُت ويعًتؼ القانوف ذلا بالشخصية القانونية بالقدر الالـز لتحقيق ذلك الغرض(

مع مراعاة النصوص "نو: أ نصت على اإلداريةمن قانوف االجراءات ادلدنية و  828ف ادلادة أيث ح
بصفة  طرفا يف الدعوى ادلؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية وأو البلدية أو الوالية أعندما تكوف الدولة  ،اخلاصة
رئيس اجمللس الشعيب البلدي على التوايل، وادلمثل  ،الوايل ،و مدعى عليها  سبثل بواسطة الوزير ادلعٍتأمدعي 

إذا  كانت القاعدة ىي وجوبيو التمثيل بالنسبة لألشخاص  اإلداريةالقانوين بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة 
 .4"الطبيعية

 ،فإف الدولة واألشخاص ادلعنوية العامة معفاة من التمثيل الوجويب سواء كانت مدعية أو مدعى عليها
من القانوف أعاله "مع مراعاة النصوص اخلاصة" واليت يقصد هبا النصوص ادلتعلقة  828فقد جاء يف نص ادلادة 

                                                           
ادلعدؿ وادلتمم  ،1975سبتمرب 30ادلؤرخة يف  ،78ر، عدد  ادلتضمن القانوف ادلدين، ج. ،1975سبتمرب  26، ادلؤرخ يف 75-58القانوف رقم  -1

 .2007مايو  13، ادلؤرخة يف 31ر، عدد  ، ج.2007يونيو  20ادلؤرخ يف  ،05-07بالقانوف رقم 
 . 144ص  ،2511 ،اجلزائر ،دار ىومة ،تنظيم عمل واختصاص ،داريلوجيز في القضاء اإلا ،عطاء ا بوضبيدة  -2
 .175ص  نفسو،المرجع   -3

 .سابقالمرجع ال ،08-09م قانوف رق4 -
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باذليئات العمومية الوطنية كاجمللس الدستوري رللس ااسبة اجمللس الشعيب الوطٍت...وغَتىا فيمثلها رئيسها، 
 .1وكذلك النصوص اليت تسمح بالتمثيل القانوين

 :االختصاص القضائيشرط  -3

يعد االختصاص القضائي من ادلسائل اجلوىرية يف ربديد اجلهة القضائية ادلختصة السيما بعد األخذ 
باالزدواجية القضائية ويقصد باالختصاص والية اجلهة القضائية للنظر يف الدعوى والفصل يف ادلوضوع ادلعروض 

ة يتعُت على ادلتقاضي أف يدرؾ وػلدد عليها وبالنظر إىل تعدد اجلهات القضائية وتعدد اجلهة القضائية الواحد
اجلهة القضائية اليت خوذلا القانوف حق النظر يف الدعوى نوعيا أو إقليميا إما دبوجب القواعد العامة اليت تضمنها 

 أو بنص خاص. اإلداريةقانوف اإلجراءات ادلدنية 

راءات قواعد آمرة ألف تعترب قواعد االختصاص النوعي واالقليمي كما ىو الشأف يف صبيع قواعد اإلج
اذلدؼ منها ىو تنظيم سلطة عامة من سلطاف الدولة ىي السلطة القضائية وكيفية اللجوء إىل استعماذلا ودبا أف 
قواعد االختصاص آمرة، لكنها ليست كلها من النظاـ العاـ بالضرورة ؼلتلف الوضع ما بُت االختصاصُت النوعي 

 .2ريواإلقليمي، ويف القضاء العادي واإلدا

ف يرفع ادلدعي دعواه اماـ اجلهة القضائية أقليمي إو أويقصد باالختصاص القضائي سواء كاف نوعي 
إىل  803واد منػػػػػػػػػػػو ادلػػػػػد عاجلتػػػػاء االداري قػػػػػػػات القضػػػػػػػػي ذليئػػػفاالختصاص اإلقليم ،ادلختصة نوعيا وإقليميا

ف االختصاص النوعي واالقليمي من النظاـ العاـ غلوز الدفع بعدـ أىل إة إ كما غلب اإلشار  .ـ .إ .من ؽ 806
ي مرحلة كانت عليها الدعوى، كما ؽلكن اثارتو تلقائيا من طرؼ القاضي أحد اخلصـو يف أاالختصاص من 

 .3من نفس القانوف اعاله 807اإلداري وىذا ما نصت عليو ادلادة 

 

 

 
                                                           

  1- ابتساـ حجازي، المرجع السابق، ص 36.
  2- عبد الرضباف بربارة، شرح قانون االجراءات المدنية و اإلدارية، منشورات بغدادي، اجلزائر، 2558، ص 75.

  3- الزين عزري، االعمال اإلدارية ومنازعاتها، مطبوعات سلرب االجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع، جامعة بسكر ة، 2515، ص 85.
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 :شرط العريضة -4

اإلدارية ادلتعلق بقانوف االجراءات ادلدنية و  09-08مر رقم من األ 816و  815صت ادلواد حيث ن
من نفس القانوف  ،151بعريضة مكتوبة موقعة من زلاـ وطبقا للمادة  اإلداريةاماـ اكمة  اإللغاءنو ترفع دعوى أب

 غلب توافر البيانات التالية: 

  سم ولقب ادلدعي وموطنو.إ-

 ولقب وموطن ادلدعى عليو فإف مل يكن موطن لو فآخر موطن لو. سمإ-

 و االتفاقي.أوي ومقره وصفة شلثلو القانوين شارة اىل تسمية الشخص ادلعناإل-

 عرض موجز للوقائع والطلبات ووسائل االثبات ادلدعمة للدعوى.-

 شارة اىل ادلستندات والوثائق ادلرفقة وادلؤيدة للدعوى.اإل -

 827ف ادلادة أال إعلى يد زلاـ  ف ترفع الدعوىأإ وجوبا  .ـ .إ .من ؽ 826 و 815ادلادةوتنص 
من ىذا الشرط وتوقع يف ىذه احلالة من  اإلداريةعفت الدولة والوالية والبلدية وادلؤسسات العمومية ذات الصبغة أ

 .2ادلمثل القانوين ذلا

 المنفصلة  اإلداريةالفرع الثاني: الشروط الخاصة لرفع دعوى الغاء القرارات 

باعتبارىا دعوى قضائية زبضع يف ربكريها وتطبيقها للشروط واالجراءات القضائية ادلقررة  دعوى اإللغاء
لفصل فيها مامل بعملية النظر وا اإللغاءف يقبل القاضي ادلختص بدعوى أقانونا لقبوذلا وتطبيقها فهكذا ال ؽلكن 

 تتوفر الشروط ادلقررة ذلا لقبوذلا وادلتمثلة فيما يلي: 

 داري إ على قرار ن تنصب دعوى اإللغاءشرط أ أوال:

اهنا دعوى القانوف العاـ االصلية والوحيدة إللغاء  اإللغاءف من خصائص دعوى أف قلنا بأكما سبق و 
ومن مث   اإلداريةادلرتبطة بالقرارات  اإلداريةىي الدعوى  إللغاءاف دعوى أو  ،غَت ادلشروعة قضائيا اإلداريةالقرارات 
 .اإلداريةعلى قرار اداري بادلعٌت القانوين للقرارات  اإللغاءف تنصب دعوى أكاف شرط 

                                                           
  .سابقالمرجع ال ،08-09 قانوف رقم - 1
  .مرجع نفسو -2
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ىو القرار االداري بادلفهـو وادلضموف القانوين  اإللغاءف تنصب عليو دعوى أفالقرار االداري الذي غلب 
والقرار االداري بادلفهـو وادلضموف  اإلداريةللقرار االداري وليس بادلفهـو وادلضموف العلمي وادلادي والفٍت للقرارات 

 .1لزمةادلنفردة وادل بإرادهتاادلختصة يف الدولة و  اإلداريةالقانوين ىو ذلك العمل القانوين الصادر من السلطات 

ربعة أماـ اكمة اإلدارية بأجاؿ الطعن آػلدد " :نوأ نصت على إ ـ. .إ من ؽ. 829ادة حيث اف ادل
و من تاريخ نشر القرار االداري أاشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار االداري الفردي 

 .2"اجلماعي التنظيمي

يف الدولة  اإلداريةحد السلطات أ"عمل قانوين من جانب واحد يصدر بإرادة  ىنا:ولقد عرفو الدكتور         
 ."3لغاءهإو أو تعديلو أثار قانونية بإنشاء مركز قانوين أوػلدث 

 داري يقـو على عناصر متمثلة يف: ف القرار اإلإ

 المعاييرن القرار اإلداري ىو عمل إداري بكل إ -1

إدارية مركزية أو ال مركزية يف النظاـ اإلداري للدولة )قرارات رئيس فالقرار اإلداري يصدر من سلطات 
 الدولة،

( اإلداريةوقرارات ادلؤسسات العامة  وقرارات البلديات، ،وقرارات الوالية ،وقرارات الوزراء ،وقرارات رئيس احلكومة
ولذلك ال تعترب  ية بطبيعتها،، وادلتعلقة دبوضوعات ووظائف وعمليات إدار اإلداريةويف ظل الشكليات واإلجراءات 

 .4داريةإرارات ق ،واخلاصة ،األعماؿ والتصرفات الصادرة من السلطات القضائية والتشريعية والسياسية

 داري قانوني إار االداري ىو عمل ن القر إ – 2

 ذلك أف القرار اإلداري يولد وػلدث اثار قانونية عن طريق إحداث وإنشاء مركز أو مراكز قانونية، أو حالة       
أو حاالت قانونية خاصة وذاتية أو عامة، أو تعديل أو إلغاء ىذه ادلراكز أو حاالت القانونية القائمة والسابقة، 

وإصدار القرارات  ازباذائية السابقة وادلعاصرة والالحقة عملية الفنية وادلادية واالجر  اإلداريةولذلك العترب األعماؿ 

                                                           

  1- عوابدي عمار، المرجع السابق، ص 357.
  .سابقالمرجع ال ،08-09 قانوف رقم -2

  3- ابتساـ حجازي، المرجع السابق، ص 37.
  4- عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 358 .
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 ؿواألعماادلختصة يف الدولة فهكذا ال تعرب الدراسات الفنية والعملية  انونيا من طرؼ السلطات اإلداريةق اإلدارية
والتحقيقات وادلشاورات  االستشاراتتعترب إجراءات ومراحل  كما ال اإلدارية،وإصدار القرارات  الزباذالتحضَتية 

 .1ادلختصة يف الدولة اإلداريةهنائيا من قبل السلطات  اإلداريةوإصدار القرارات  الزباذالالزمة السابقة والالزمة 

 السلطات اإلدارية المنفردة  القرار االداري عمل اداري صادر بإدارة -3

قرارات إدارية. ىذا ويشًتط  اإلداريةوالعقود ال تعترب االتفاقيات حيث القرار اإلداري قانوين انفرادي، إف 
وادلواصفات اخلاصة اليت غلب توفرىا يف القرار اإلداري الذي تنصب عليو  وطمن الشر  رلموعالقضاء اإلداري 

مع مالحظة أف ىده الشروط والصفات اليت يشًتطها القضاء اإلداري يف القرار اإلداري لكي  اإللغاءدعوى 
ا ػػساسأصل و أختصة بدعوى اإللغاء تنبع ضائية ادلػػوؽلكن قبوذلا من قبل اجلهات الق ،2اإللغاءتنصب عليو دعوى 

وخصائص القرار االداري يف مفهومو ومضمونو القانوين والشروط والصفات اليت يتطلبها القضاء  روطػػػػمن ش
 ىي:  ي الذي تنصب وتقبل عليو دعوى اإللغاءاالداري يف القرار االدار 

داري دارية سلتصة من النظاـ اإلإرا من سلطات دصا اإللغاءداري الذي تنصب عليو دعوى كوف القرار اإلف يأ -
 للدولة.

  داريا إمن اجلهة القضائية ادلختصة عمال وتقبل  اإللغاءداري الذي تنصب عليو دعوى ف يكوف القرار اإلأغلب  -
 و مراكز قانونية.أكز نشاء مر إقانونية تتضمن  ثرأ مولداداريا إداري عمال ف يكوف القرار اإلأقانوين و 

 عماؿ احلكومة.أو أعماؿ السيادة أمن  اإللغاءداري الذي تنصب عليو دعوى ف ال يكوف القرار اإلأ -

يف مركز وحقوؽ ومصاحل رافع  افاعال ومؤثر  اإللغاءداري الذي تنصب عليو دعوى ف يكوف القرار اإلأغلب  -
 .اإللغاءدعوى 

 داري السابقالتظلم اإلشرط  -ثانيا
ووسيلة من وسائل حل  ،الذاتية اإلداريةداري وسيلة من وسائل ربريك عملية الرقابة  التظلم اإلربيعت
 يف الدولة. اإلداريةبُت االفراد والسلطات  اإلداريةادلنازعات 

                                                           

  1- المرجع نفسو، ص 359 .

2- عبد الرضباف بربارة، المرجع السابق، ص 364 .
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 شرط الميعاد ثالثا:
داري ضد ال ربصن القرار اإلإو  ف ػلًـت ىذا االجلأمقيدة بأجل غلب على رافع الدعوى  اإللغاءدعوى 

ي أذ ال يعقل اف يكوف ادلساس هبا متاحا يف إوىذا ضمانا الستقرار احلقوؽ واالوضاع القانونية،  اإللغاءدعوى 
ال رفضت إف ػلًـت و أجل غلب أوقت دلن شاء ذلذا قيد ادلشروع ىذه الدعوى وعلى خالؼ الدعاوى االخرى ب

 .1الدعوى شكال

ويف  ،ساسية ىو يف النظاـ القضائي الفرنسي مدة شهرينأصلية و أبصفة  اإللغاءف مدة ميعاد دعوى إ
باجملالس القضائية  اإلداريةماـ الغرفة أاليت ترفع  اإللغاءربع شهور بالنسبة لدعوى أالنظاـ القضائي اجلزائري مدة 
 ،لديات وقرارات ادلؤسسات العامةالالمركزية أي قرارات الواليات وقرارات الب اإلداريةادلختصة زلليا ضد القرارات 

عالـ القرار االداري ادلطعوف فيو بعدـ الشرعية إعالف و إاإللغاء من تاريخ مدة شرط ادليعاد لرفع وقبوؿ دعوى  أوتبد
و بواسطة النشر بالنسبة للقرارات أالفردية  اإلداريةسطة التبليغ الشخصي بالنسبة للقرارات ابو  اإللغاءوبدعوى 
 .2و بواسطة العلم اليقيٍتأ اإلداريةمة اللوائح العا اإلدارية

 لالنفصالالقابلة  اإلداريةفي القرارات  اإللغاءالمطلب الثاني: مراحل الطعن ب

دارة وتتمثل يف مرحلة تكوين وانعقاد العقد ومرحلة تنفيذ ؽلكن التمييز بُت مرحلتُت من مراحل عقود اإل
اليت ؽلكن الطعن  اإلداريةفاإلدارة تصدر يف كل مرحلة من ىاتُت ادلرحلتُت رلموعة من القرارات  ،وانتهاء العقد

 خرى.أىل إمن مرحلة  اإللغاءنو زبتلف اليات الطعن بأال إ اإللغاءفيها ب

 المنفصلة في مرحلة انعقاد العقد  اإلداريةالطعن في القرارات  ول:الفرع األ

خر البعض اآلبراـ العقد و إرلموعة من القرارات بعضها يتعلق بتمهيد عملية  تصدر االدارة يف ىذه ادلرحلة
 .3براـ ويتزامن معويرتبط هبذا اإل

 

                                                           

  1- ابتساـ حجازي، المرجع السابق، ص 38.
  2- عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 388.

  3-ابتساـ حجازي، المرجع السابق، ص 43.
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 : القرارات السابقة على إبرام العقدأوالً 

يف القرارات ادلمهدة وادلساعلة يف تكوين العقد القاعدة أف مثل  اإللغاءبنو يقبل الطعن أفالقاعدة العامة 
إرساء ادلناقصة أو ادلزايدة وقرارات إلغاءىا  تقرارا ،قرارات جلاف البت يف العطاءات ،قرارات جلاف فحص العطاءات

 .1إبراموخرى إذ تعترب قرارات مستقلة عن العقد وتدخل يف االجراءات السابقة على رات األوغَتىا من القرا

دارة يف مواجهة ادلقاوؿ وادلواد ي من الفقو بالقوؿ بأف قرارات االستبعاد الصادرة من اإلأر  ذىبنو أحيث 
إساءة استعماؿ سلطتو اال أهنا ليست تطبيقا دلناىج  اإللغاءف كاف ذباوز الطعن عليها بإاليت يتقدـ بعطائو فصال و 

 .2القرارات ادلنفصلة وغَت مرتبطة بالعملية التعاقدية حيث تعترب قرارات عامة ذباوز سرياهنا مدة العملية العقدية

 ثانيا: القرارات التي تقترن بإبرام العقد
والقرارات ادلتضمنة  د العقد أو بإبرامواخلاصة باعتماوىذه القرارات تتزامن معو يف نوعُت علا القرارات 

  .3واسباـ العقد رفض

 برامو إو أالقرارات الخاصة باعتماد العقد  -1

برامو استقالال عن العقد إو أالعقد  عتمادابيف القرار الصادر  اإللغاءإف رللس الدلة الفرنسي قبل الطعن ب
رادة الطرؼ اآلخر ادلتعاقد معها وبُت إدارة و رادة اإلإبادؿ التعبَت عن ي تأذاتو فقد ميز اجمللس بُت العقد نفسو 

القرار الضمٍت والقرار االفًتاضي الذي يسبق ىذا االبراـ كذلك بأف القرار الذي يصدر من جهة االدارة بإبراـ عقد 
ثر أحداث إذلا قانونا بقصد ثناء قيامها بأداء وظائفها ادلقررة أرادهتا ادللزمة إدارة عن فصاح اإلإالعقود مثل من 

 .4مرا جائزاأقانوين ومن مث يكوف الطعن يف القرار الصادر بإبراـ العقد 

 

 

                                                           

  1- عبد الرضباف بربارة، المرجع السابق، ص 375 .
2- الزين عزري ،المرجع السابق، ص 66 .

  

  3- حكيمة صاحلي، المرجع السابق، ص 81.
  4- عبد الرضباف بربارة، المرجع السابق، ص 388.
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 تمام العقدإبرام و إلمتضمنة رفض _القرارات ا2

ضد القرارات ادلتضمنة رفض  اإللغاءبيرى كل من رللس الدولة الفرنسي ورللس الدولة ادلصري الطعن 
وجو ادلشروعية ويستوي يف أمنفصلة عن العقد وجو من  اإلداريةبراـ التصديق عليو باعتبار ىذا النوع من القرارات إ

 .1دارياإو أف يكوف العقد مدنيا أذلك 

 في مرحلة تنفيذ العقد لالنفصالالقرارات القابلة  : الطعن بإلغاءيفرع الثانال

 القراراتالقرارات اليت تكوف طرؼ فيها وهتدؼ بعض ىذه  براـ العقد العديد منإعقب دارة تصدر اإلإف 
داء التزاماتو  أىل توقيع عقوبات على ادلتعاقد ادلقصر يف إخر كما سعى البعض اآل ،جبار ادلتعاقد على التنفيذإىل إ

تعديل دارة لسلطتها يف اإل ستخداـادارة بناء على ديالت يف عقود اإلراء تعػكذلك قد تتعرض ىذه القرارات بإج
  .عقودىا

االدارة لعقودىا بإدارهتا ادلنفردة دلا ذلا من سلطة يف ىذا الشأف  نتهاءاوقد يكوف موضع ىذه القرارات ىو 
ف القرارات اليت تصدر عن االدارة يف مرحلة تنفيذ العقد تكوف جزء ال إفالقاعدة العامة بالنسبة لعقود االدارة ىي 

مستقلة عن العقد ذاتو، فالعملية التعاقدية  اإللغاءال غلوز الطعن عليها  بيتجزأ من العملية التعاقدية ومن مث 
ف أال إ اإللغاءبأكملها وما يلحقها من قرارات تدخل يف اختصاص قاضي العقد وحده دوف اشًتاؾ من قاضي 

 .2دارة ومنها ما ىو خاص بالغَتىناؾ استثناءات على ىذه القاعدة منها ما ىو خاص بادلتعاقد مع اإل

 وال: االستثناءات الخاصة بالمتعاقدينأ

ضد القرارات الصادرة من االدارة  اإللغاءف يسلك طريق الطعن بأادلتعاقد مع االدارة ال غلوز لو ف أصل األ
داري اضي العقد سواء كاف ىو القاضي اإلظلا يكوف لو احلق يف الطعن يف ىاتو القرارات اماـ قإيف مرحلة التنفيذ و 

ولكن ؼلرج عن ىذه القاعدة بعض االستثناءات اليت  ،و القاضي ادلدين يف العقود ادلدنيةأ اإلداريةيف العقود 
 .3ضد القرارات الصادرة يف مرحلة تنفيذ العقد اإللغاءيستطيع فيها ادلتعاقد مع االدارة الطعن ب

                                                           

1- حكيمة صاحلي، المرجع السابق، ص 82.
  

  2- عطاء ا بوضبيدة، المرجع السابق، ص 198. 

  3- ابتساـ حجازي، المرجع السابق، ص 46.
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ي القرارات اليت أعقد ىل الإدارة اليت تستند ة ضد قرارات اإلتتمثل ىذه االستثناءات يف الطعوف ادلقدم
قدمة من العماؿ ادلرتبطوف وكذا الطعوف ادل ،دارة بصفتها صاحبة سلطة عامة وليس بصفتها متعاقدةتصدر عن اإل

 .1دارة بعقد مدينمع اإل

 دارة باعتبارىا سلطة عامة وليس باعتبارىا متعاقدة الطعون المقدمة ضد القرارات التي تصدرىا اإل -1

 دارة ال تصدر كلها عن ىذه األخَتة باعتبارىا متعاقدة بل بعضهاتؤثر يف تنفيذ عقود اإلالقرارات اليت  
زباذ إخر يصدر عنها باعتبارىا سلطة عامة خولتها القوانُت واللوائح يف حق يصدر عنها هبذه الصفة والبعض اآل

دارة باعتبارىا متعاقدة ر عن اإلقة بُت القرارات اليت تصدىل التفر إجراءات معينة، وذلذا ذىب القضاء الفرنسي إ
 . 2من عدمو اإللغاءوتلك اليت تصدر عنها باعتبارىا سلطة عامة وذلك من شأف جواز الطعن فيها ب

 دارة باعتبارىا متعاقدةاإللغاء ضد القرارات الصادرة عن اإلداري على عدـ قبوؿ الطعن بستقر القضاء اإلا

 .اإللغاءباعتبارىا سلطة ومن مث غلوز الطعن فيها ب اإللغاءوبالتايل ال غلوز الطعن فيها ب

على ىذا التساؤؿ يف تقريره ادلقدـ جمللس الدولة يف حكم " ترادو"جاب مفوض الدولة الفرنسي أوقد 
ذا إثارىا حسب ما أوامر اليت توجهها الدولة للشركات زبتلف ف األأحيث قرر  06/12/1907: بتاريخ اجمللس 

ماـ رللس أف تقيم الشركة دعواىا أففي ىذه احلالة غلب  ،و بناء اللوائحأدراسة الشروط  كانت متخذة بناءا على
 .3مديرية قاضي العقد

د ولذلك ف تبحث يف حد ذاهتا مع ذبريدىا عن العقأوامر غلب ف شرعية ىذه األإالثانية فما يف احلالة أ
مثلة أعلى قرارات السلطة العامة ومن  ىي الطريقة اليت غلب اف تلجأ اليها الشركات للطعن ف دعوى اإللغاءإف

من ة بالضبط وادلتمثلة يف ضباية األالقرارات اليت تتخذىا االدارة باعتبارىا سلطة عامة تلك القرارات ادلتعلق
 .والصحة

 

                                                           

  1- حكيمة صاحلي، المرجع السابق، ص 88.
  2- عبد الرضباف بربارة، المرجع السابق، ص 142.
  3 - عالء الدين عشي، المرجع السابق، ص 95.
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 داريإدارة بعقد مقدمة من العمال المرتبطين مع اإلالطعون ال -2

ات طبيعة سلتلطة مكونة من قد يرتبط العماؿ مع االدارة بعقد اداري يكونوف يف عالقاهتم معها يف مركز ذ
جر حداعلا تعاقدي واألخر الئحي، يتمثل اجلانب التعاقدي يف النصوص اخلاصة مدة العقد ومقدار األإنوعُت 

العمل والقواعد اخلاصة بتنظيمو ويًتتب على و التنظيمي فيتمثل يف اجراءات أاما اجلانب الالئحي  ،ونوع العمل
 دارة وجودة نوعُت من الطعوف علا: الطبيعة ادلختلطة للعقد االداري ادلرـب بُت العماؿ واإل

 .ىل النصوص التعاقديةإدارة استنادا ات اليت تصدرىا اإلماـ قاضي العقد وذلك بالنسية للقرار أالطعن -

دارة بناء على سلطتها ادلستمدة من النصوص سبة للقرارات اليت تتخذىا اإلبالن اوىذ اإللغاءماـ قاضي أالطعن -
  .1 الالئحية

  الطعون المقدمة من العمال المرتبطين مع االدارة بعقد مدني -3

داري ومن مث فإف ادلنازعات إرتبط معهم بعقد مدين وليس بعقد دارة بعض العماؿ وتقد تستأجر اإل
وكذلك ؼلتص بنظر  ،داريالقضاء اإلادلتعلقة هبذا العقد ادلدين ؼلتص بنظرىا حسب االصل القضاء العادي وليس 

 دارة بشأف ىذا العقد ادلدين.يف ادلنازعات ادلتعلقة بكافة االجراءات الصادرة عن اإل

دة وقبل بعض القرارات يف العقد بالطعن داري يف فرنسا ومصر خرج عن ىذه القاعاإلولكن القضاء 
 .2مثل قرارات تعيُت وعزؿ بعض العاملُت وكذلك قرارات تنظيم العمل وغَتىا اإللغاءماـ قاضي أ عليها استقالالً 

 دارة: االستثناءات الخاصة بغير المتعاقدين مع اإلثانياً  

دارة وادلتعلقة من ادلتعاقدين على القرارات الصادرة عن اإل اإللغاءصل ىو عدـ قبوؿ الطعن بذا كاف األإ
حيث منعهم من  ،بتنفيذ العقد فإف رللس الدولة الفرنسي طبق ىذه القاعدة فيما يتعلق بغَت ادلتعاقدين مع االدارة

 ضية: ال انو عدؿ عن قضائو ىذا منذ حكمو الشهَت يف قإ ،على القرارات اخلاصة بتنفيذ العقد اإللغاءالطعن ب

                                                           

  1- حكيمة صاحلي، المرجع السابق، ص 89.
  2- زلمد مسَت صبعة، المرجع السابق، ص 95.



 الطعن باإللغاء ضد القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال                              الثانيالفصل 

 

-  35 -  
 

SOCIETE Anonyme de livraisoms in destrielset commersial" "الذي صدر بتاريخ :
ذا  إيف بعض القرارات ادلتعلقة بتنفيذ العقود  اإللغاءبطراؼ العقد الطعن أجاز لغَت أحيث  24/04/1961

ليها سابقا وقد سلك إكانت تلك القرارات سبس دبصاحلهم وذلك على سبيل االستثناء من القاعدة العامة ادلشار 
 ستثناءات فيما يلي:وتتمثل تلك اإل 1رللس الدولة ادلصري نفس ادلسلك

  :دارة باعتبارىا سلطة عامةالطعون المقدمة من غير المتعاقدين ضد القرارات الصادرة عن اإل -1

دارة دبقتضى إلدين على القرارات اليت تصدرىا امن غَت ادلتعاق اإللغاءقبل رللس الدولة الفرنسي الطعن ب
حيث طبق اجمللس يف ىذا الشأف نفس القاعدة اليت طبقها  ،ؼ العقداطر أحد أالقوانُت واللوائح وليس باعتبارىا 

 .2يف ىذا النوع من القرارات اإللغاءبالنسبة للمتعاقدين وىي قبوؿ الطعن ب

  ةالمرافق العامالطعون المقدمة من المنتفعين ضد القرارات المتعلقة بحقوق التزام  -2

هنم أال إلعقد التزاـ ادلرافق العامة ف كانوا من الغَت بالنسبة إمات اليت يؤديها ادلرفق العاـ و ادلنتفعُت باخلد
خرى وىذا العقد ينشئ حقوؽ أعليو وثيقة االلتزاـ من ناحية ويتفق مع القانوف من ناحية  دعاءاذلم مصلحة يف 

ومن اجل ىذا فللمنتفعُت خبدمات ادلرفق العاـ الطعن  ،قبل ادللتـز وقبل االدارةللمنتفعُت خبدمات ادلرفق العاـ من 
ضد القرارات ادلتعلقة بالتنفيذ استقالال عن عقد االلتزاـ اذا طابقت تلك القرارات الشروط الواردة يف وثيقة  اإللغاءب

 االلتزاـ 
ىل الشروط التعاقدية الواردة إرؼ االدارة تستند طذا كانت القرارات اليت ازبذت من إما أ ،و خالفت قاعدة قانونيةأ

ظلا يتم الطعن فيها إو  اإللغاءتزاف وليس يف الشروط الالئحية فإنو يف ىذه احلالة ال غلوز الطعن فيها باإليف عقد 
 ستقالالً إيذ يف القرارات ادلتعلقة بالتنف اإللغاءدارة ويقـو ادلنتفعُت بالطعن بماـ قاضي العقد بواسطة ادلتعاقد مع اإلإ

 يف احدى احلالتُت: 3عن عقد االلتزاـ

 

 
                                                           

1 - André panchaud ,La décision administrative (étude comparative),revue international de 

droit comparé,1962 .p48. 
  2- حكيمة صاحلي، المرجع السابق، ص 98.

  3- إبتساـ حجازي، المرجع السابق، ص 49.
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 :ولىالحالة األ

 االلتزاـ  وذلك عندما تصدر االدارة قرارا يبُت للمنتفع سلالفتو للشروط الالئحية الواردة يف وثيقة
 ذا مست ىذه الوثيقة حبقوقو.إاإللغاء ألي قاعدة قانونية فانو غلوز الطعن عليها ب أو

 :الحالة الثانية 

ىل إفيلجأ ادلنتفعوف  لتزاـاالفعُت للشروط الواردة يف وثيقة يف حالة ما اذا خالف ادللتـز يف عالقتو بادلنت
دارة يف ىذه احلالة عن التدخل فإهنا متنعت اإلافاذا  لتزاـاالادللتـز على عدـ سلالفة شروط  لإلجبار لتزاـاالماضلة 

 .1 اإللغاءللمنتفعُت الطعن فيو بصدرت قرار سليب بالرفض شلا غلوز أتكوف قد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1- إبتساـ حجازي، المرجع السابق، ص 55.
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  لالنفصالالمبحث الثاني: أثر إلغاء القرارات اإلدارية القابلة 

بالنظر خلطورهتا  من الدعاوى، وذبعلها مستقلة بذاهتا وىذا سبيزىا عن غَتىاخبصائص  اإللغاءتتسم دعوى       
 بُتو  بينها تفريقلل التمييزوضع عملية  االتفاؽ على سلالفتها، شلا أدى بذلك إىل وتعلقها بالنظاـ العاـ فال غلوز

 .األخرى اإلداريةالدعاوى 

 اإللغاء في حالة اللجوء إلى قاضي العقد أثر حكم : ولالمطلب األ

على رقابة  يعترب القضاء اإلداري اجلزائري ادلختص برقابة السلطة التقديرية لإلدارة، حيث يقف القاضي
 .اإللغاءإصدار األحكاـ كحكم  ، وكذااإلداريةالقرارات 

 النفصاللالقابلة  اإلدارية: موقف القضاء من دعوى إلغاء القرارات الفرع األول

فالقاضي اإلداري ىو الذي وضع يف كثَت من  ،للقاضي اإلداري سلطات أوسع من القاضي ادلدين
األحياف القاعدة القانونية الواجب تطبيقها لذلك فإنو مطلوب من القضاء اإلداري أف ال يكتفي حبل النزاع 

من الضروري أف يبادر بوضع ادلبادئ القانونية واجبة اإلتباع يف احلاالت ادلماثلة بالتحليل  ادلطروح أمامو بل
 .رنة مع ذبارب الدوؿ األخرىادلوضوعي وادلقا

حيث ال يصدر حكما بالتعويض من ذمة الشخص  اإللغاءيف دعوى للقاضي اإلداري دور رئيسي 
ال يقـو إال على أساس سلالفة القواعد القانونية  اإللغاءاإلداري بل يكتفي بإلغاء القرار ادلطعوف فيو، كما أف قضاء 

  .1دلشروع، وليس اذليئات مصدرة القرار ادلطعوف يف شرعيتووعلى ذلك فهو يهاجم القرار اإلداري غَت ا

ؽللك احلجية ادلطلقة على خالؼ القضاء الشخصي  اإللغاءإف احلكم الصادر عن القاضي يف دعوى 
من النظاـ العاـ، حيث أنو ال غلوز  اإللغاءعتبار دعوى اب ،الذي تكوف حجية احلكم فيو مقصورة على أطرافو فقط

 عنها مسبقا. االتفاؽعلى التنازؿ عنها بعد ربريكها وال غلوز  اإلتفاؽ

                                                           

- زلمد عبد السالـ سللص، نظرية المصلحة في دعوى اإللغاء، دار الفكر العريب، بدوف سنة، مصر، ص157.
1
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ليس ىناؾ إلزاـ على القاضي اإلداري بتطبيق القواعد العامة للقانوف ادلدين وإظلا تكوف لو حريتو واستقاللو 
يطبق من القواعد فلو أف  ،يف ابتداع احللوؿ ادلناسبة للروابط القانونية اليت تنشأ يف رلاؿ القانوف العاـ بُت اإلدارة

" ـءيتالادلدنية ما   .1معها ولو أف يطرحها إف كانت غَت مالئمة ولو أف يطورىا دبا ػلقق ىذا التالـؤ

 مباشرة إلغاء العقد ال يترتب عليوصلة حكام التي تقضي بأن إلغاء القرارات المنفاأل: والأ

يًتتب  عن العقد ال لالنفصاؿأحكاـ القضاء على أف حكم إلغاء القرار اإلداري القابل  غالبيةاستقرت 
حكاـ األالعقد قائما حىت ترفع ادلنازعة بشأنو أماـ قاضي العقد على أنو توجد بعض يبقى  بطالف العقد بلعليو 

لقد لغاء العقد، إمباشرة تب عليو يًت  رللس الدولة الفرنسي بأف إلغاء القرار اإلداري ادلنفصل على العقدحكم فيها 
طريق  إلغاؤىا عنبالعملية العقدية ؽلكن  ستقر القضاء اإلداري يف فرنسا واألردف على بعض اإلجراءات ادلتعلقةا

  اإللغاء
أي مساس بالعقد ذاتو بل يظل قائما وتفصل فيو  اإللغاءذلذا يكوف  عن األضرار الناصبة على أف ال التعويضو 

 .2ة دبنازعات العقوداجلهة ادلختص

 مباشرة إلغاء العقديترتب عليو  ألحكام التي تقضي بأن إلغاء القرار المنفصل: اثانيا

 ةإعادادة ماإلدارية ادلنفصلة يف نعداـ أحد القرارات اأخذ رللس الدولة الفرنسي يف قضائو على أف 
حكم بإلغاء العقد من قاضي العقد ودبا أف القضاء اإلداري الفرنسي وال  للعقد ككل حىت ولو مل يصدر ضمنية

يف النظاـ  اإللغاءاألصلي واألساسي للنظاـ القانوين لدعوى  التارؼليسيما قضاء رللس الدولة الفرنسي ادلصدر 
فرنسي، فإف ىذا النظاـ يف قضاء رللس الدولة الوتطبيقاهتا ادلنفصلة اإلدارية  القراراتنظرية  القضاء اجلزائري تبنت

 .3القضائي اإلداري اجلزائري اعترب أف إلغاء القرار ادلنفصل يؤدي حتما إىل بطالف العقد الذي مت إبرامو

 

 

                                                           

- زلمد عبد السالـ سللص، المرجع السابق، ص158 .
1
  

2
 .366 ص د ط، دار الثقافة، عماف،، 1ج ،موسوعة القضاء االداريعلي خطاري شطناوي،  - 

3
  .443، ص 2555، دار ىومة ،داريبين علم االدارة العامة والقانون اإل داريةاإلالقرارات  عمار عوابدي، - 
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 لالنفصالالفرع الثاني: موقف الفقو من دعوى إلغاء القرارات القابلة 

تكوينو  يفيساىم اإلبقاء على العقد على الرغم من إلغاء القرار ادلنفصل الذي من بعض الفقهاء يؤيد 
طرافو أأحد يتقدـ  إىل أفيبقى ساريًا  على إلغاء القرار ادلنفصل بطالف العقد بلغلوز أف يًتتب  نو الويروف أ

على  ن مبٍت أساساً بطلب بطالنو أماـ قاضي العقد، إال أنو يستطيع أف يطعن يف أي قرار وأف يكوف ىذا الطع
ىو قاضي والذي يكوف  اإللغاءيف دعوى ينظر  سلالفة قواعد ادلشروعية فيناقش القرار يف أسبابو إللغائو وادلختص

إللغاء القرار ادلنفصل أي أثر على يكوف  أالّ غلب  " أنوريفَتاالفرنسي "فَتى الفقيو ، اإللغاءقاضي ليس العقد و 
 ،ختالؼ الفقهاء يف شأف قاعدة استمرار العقدونظرا إل ،1إىل أف يتم إلغاؤه العقد ذاتو حيث بقي العقد قائماً 

 نعرض االذباىات اآلتية: 

 الغالب في احكام القضاء : االتجاهالفقو المعارض: أوال

، الناحية النظرية أو منالناحية العملية  سواء منيربزه  ماليس  االذباهأف ىذا  فيل""الفرنسي  الفقيويرى 
 إليو يؤديخبالؼ ما  فاعلية وليسحبت رلردا من كل فقهيا  القانوف عمالً الناحية العملية ال ينبغي أف يكوف  فمن

 2. حكاـ قاضي العقدأمث  اإللغاءماـ قاضي أوتكرار إجراءات التقاضي  تعقيداتمن  االذباهذلك 

سلالفة  يتضمن لالنفصاؿأي أثر على إلغاء القرار القابل  ترتيبأف عدـ " Krassillrit"الفرنسي الفقيو ويرى
ومع أف أحد  ادلشروعيةمن عدـ  يتضمناإلبقاء على العقد مع ما  وكيف يتسٌت فيواألمر ادلقضي  حلجيةصارخة 

 .اإللغاءحكم ب يقتضيأصبح معدوما وما  عليهاالعناصر اليت قاـ 

العقد ربكم احلكم بإلغاء القرارات اليت تصدر يف مرحلة  استمرارقاعدة  ادلصريُتكذلك انتقد الفقهاء 
  اإلبراـ.

أف موقف القضاء الفرنسي وادلصري يف ىذه ادلسألة يتضمن  "الطماوي "سليمافاألستاذ الدكتور  ويرى
على سالمتو  لذي ػلكم بإلغائو ىو مرحلة من مراحل العملية ادلركبة ويًتتبايف القرار ادلنفصل  واضحاً  اً لنا تناقض

اجمللس من ىذه  العملية كلها وبالتايل فإف إبطاؿ القرارات ادلنفصلة يؤدي إىل إبطاؿ ما يًتتب عليها ومل يستثٍت

                                                           

  1 - عمار عوابدي، المرجع السابق، ص343.
2
  .519ص ،2551، طد  ،اإلسكندرية، اجلديدةاجلامعة  دار،_ اإللغاءقضاء  داري ومجلس الدولة_لقضاء اإلا مصطفى أبو زيد الفهمي،- 
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القاعدة اإلحالة أف تنتهي العملية فلما بدأ اجمللس يتخلى عنها فعال وتدرغليا فألغى القرار الذي كاف أساسا للعقد 
ا القضاء ؽلثل مرحلة انتقاؿ وال زلل للتقيد بو يف مصر، كذلك يرى الدكتور دوف أف يتصدى للعقد ولذلك فإف ىذ

بضرورة  على أف يُلـز أصحاب الشأف فضالً ، النتيجةىذه  يفرضأي مربر منطقي  يوجدأنو ال  "عبد ادلنعم جَتة"
 .1العقد تسيَتوضرورة  يتفق مر واضح فيو الكثَت من العنت وال أاإللغاء إىل القضاء وىو 

بديلة القضاء اإلداري واقًتح حلوؿ  عليو ستقراالذي  االذباه احلميد حشيلش"عبد "وقد انتقد الدكتور 
 :علا البديلُتخذ بأحد ىذا االقًتاح على األ ويقـو

، وذلك إف ربصلوا على حكم إلغاء الطبيعيماـ القاضي أبإبطالو  يطالبواطراؼ العقد بأف أ يسمح لغَتأف  -1
مناقصة لسبب  عليو ى، وضرب لذلك مثال بأف صاحب العطاء الذي مل ترساإللغاءالقرارات ادلنفصلة من قاضي 

إىل عدـ  بإبطالو استناداً  طالبإىل قاضي العقد لي يلجأمث  غَتقرار ادلناقصة على  يلغيأف  ؽلكنمشروع  غَت
 .التعاقدية العمليةاعدة إذا كاف الطعن يف القرار مؤسسا على عدـ صحة نفس الق وتطبيقالقرار  مشروعية

على إلغاء القرارات يف  ادلبنيةكافة النتائج ادلطبقة   و يًتتبل يسمحأف  اإللغاءإىل قاضي  باالذباه االكتفاءىو  -2
 يعُتإذا مس بالعقد كلو أو بعضو فإنو  إلغاء القرار فيهاذلك ببطالف العقد نفسو إال أنو يف احلاالت اليت تؤدي 

 .كل صاحب مصلحة عن حقوقو  يدافعاختصاص طريف العقد فضال عن اإلدارة مصدرة القرار وذلك حىت 

 حكام القضاء أالغالب في  لالتجاه دالمؤيالفقو : ثانياً 
بعض  يؤيدإما مسك رللس  احلقيقةما برره يف الوقت احلاضر فإف  يعدادلركبة بعقد وىذا االستثناء مل 

أف  غلوزأنو ال  ويروف تكوينومن اإلبقاء على العقد على الرغم من إلغاء القرار ادلنفصل الذي ساىم يف  الفقهاء
أحد أطرافو بطالنو أماـ يطلب إىل أف  ساريًا  يظلبل ، العقد فعلى إلغاء القرار ادلنفصل مباشرة بطال يًتتب

 ادلشروعيةىذا الطعن مبٍت على أساس سلالفة قواعد  يكوفيف أي قرار وأف  طعنيأف  يستطيع ، حبيثقاضي القوؿ
فَتى ، اإللغاءقاضي  وليسىنا ىو قاضي العقد  اإللغاءيف دعوى  ينظرالقرار يف أسباب إلغائو، وادلختص  فيناقش
 يتميبقى العقد قائما إىل أف إلغاء القرار ادلنفصل أي أثر على العقد ذاتو حيث  يكوفال أ غلب" أنو وَت ريف" الفقيو
 .2إلغاؤه

                                                           

1 -عمار عوابدي، المرجع السابق، ص344.
  

  2 - سليماف الطماوي، المرجع السابق، ص374.
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ومنو نستنتج أف احلكم الذي يصدر يف الطعوف ادلقامة ضد ىذه القرارات ادلنفصلة ال ؽلتد إال إىل القرار  
ادلطعوف فيو فإذا قُبلت الدعوى يف طعن موجو إىل قرار بإرساء مناقصة فإف احلكم الصادر بإلغاء ذلك القرار ال 

نظرية يف العقد ذاتو، وٕاذا حكم بإلغاء ادلسابقة ال يؤثر على قرار التعيُت الذي يصدر استنادا يؤثر من الناحية ال
 إليها.

 الفرع الثالث: الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة )مبدأ المشروعية( 
فهناؾ تتميز الرقابة القضائية على أعماؿ اإلدارة بالتنوع تبعًا للدعاوى اليت ؼلتص هبا القاضي اإلداري 

إذا كاف ادلطلوب من القاضي تقرير عدـ مشروعية قرار إداري وبالتايل احلكم بإلغائو، فيكوف من حق  اإللغاءقضاء 
 عمل بآخر. ستبداؿاأو أو التعديل  اإللغاءالقاضي اسًتداد سلطاتو كاملة فيحكم ب

 مبدأ المشروعية
عٍت ادلشروعية إذا طبقناىا تتصرؼ أو عمل يتفق مع القانوف، و  ادلشروعية ىي تلك الصفة اليت تلحق أي

وبذلك أف خروج اإلدارة عن مبدأ ادلشروعية ، 1على اإلدارة، أف اإلدارة غلب أف تتصرؼ على ضلو يتفق مع القانوف
 .غلعل نشاطها باطاًل من وجهة نظر القانوف ويقـو القضاء اإلداري بتقرير البطالف

جهة اإلدارة بالقانوف ومراعاة ذلك يف تصرفاهتا حبيث  لتزاـاعلى أساس أيضًا وعية مبدأ ادلشر كما يقـو 
تأيت ىذه التصرفات متفقة مع القانوف ضباية حلريات أفراد اجملتمع إال أف ذلك ال يعٍت غل يد اإلدارة يف تصرفاهتا 

 .2وقيامها بأعماذلا لتحقيق الصاحل العاـ

 في حالة عدم اللجوء إلى قاضي العقد اإللغاءأثر حكم المطلب الثاني: 

 اإلداريةضد فئة من القرارات  اإللغاءسوؼ نتعرض من خالؿ ىذا ادلطلب إىل استبعاد رقابة قاضي 
 .تعرؼ باسم أعماؿ السيادة أو األعماؿ احلكومية

 

 

                                                           
 .196ص  ،1982، مصر، اإلسكندرية، 1ط، مبدأ المشروعية -الرقابة على أعمال اإلدارة–القضاء اإلداري  صباؿ الدين،سامي   -1

 .198ص  ،المرجع نفسو-  2
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 التعاقدية العملياتعلى  نفصاللالالقابلة  داريةاإلالفرع األول: أثر الحكم بإلغاء القرارات 

 :علا مبدأينسنتناوؿ  التعاقدية العملياتعلى  لالنفصاؿالقابلة  اإلداريةيف أثر احلكم بإلغاء القرارات  
متداد أثر احلكم بإلغاء ، واد اإلداريإىل العق بإلغاء القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ عدـ امتداد أثر ىذا احلكم

 إىل العقد اإلداري. لالنفصاؿالقابلة  تالقرارا

  إلى العقد اإلداري لالنفصالالقابلة  اإلداريةعدم امتداد أثر الحكم بإلغاء القرارات  أوال:

أثر  إىل إف إلغاء القرار اإلداري ادلنفصل عن العقد اإلداري ال ينصب سوى على القرار، دوف أف ؽلتد 
ىذا العقد رغم  يبقى ، حيثتكوينويف  اإللغاءالقرار اإلداري زلل  إىل العقد اإلداري الذي يساىم اإللغاءحكم 

ذلك صحيحا، وقد قضى يف ىذا الشأف بأف ما صدر من قرارات سلالفة للقوانُت أو اللوائح أو مشوبة بعيب 
بذات العقد،  مساساً  اإللغاءحلكم  يكوفلألفراد حقا يف طلب إلغائها دوف أف   إساءة استعماؿ السلطة يعطي

 مستقالً  كانت تدخل يف تكوين العقد وسبهد إلبرامو إال أهنا عمالً وإف   وأساس ذلك أف القرارات ادلنفصلة
حسب ما ذىبت إليو  اإللغاء، كما أف قاضي اإللغاءعن عملية التعاقد اليت ال زبضع الختصاص قاضي  ومنفصالً 

اليت نشأت  التعاقديةالة ادلعروضة ال يؤدي إىل إصدار العالقة ف إلغاء القرار يف احلوإ   زلكمة القضاء االداري، 
 يصدراحلكم الذي  يؤديإذ من اتمل أف ، إال أف ىذا ينفي وجود ادلصلحة يف طلب إلغاء ىذا القرار، عنو
 .1إىل فسخ أو تصحيح الوضع تأسيسا على عدـ اإلبقاء على التصرؼ يقـو على قرار حكم بإلغائو اإللغاءب

 إلى العقد اإلداري لالنفصالالقابلة  اإلداريةأثر الحكم بإلغاء القرارات  متدادا: ثانيا

رلموع  يكوفعن العقد إال أنو  لالنفصاؿ أو قابالً  كاف منفصالً وإف   أما ىذا ادلبدأ فأساسو أف القرار اإلداري      
اهنيار بقية أجزاء العملية بالكامل،  عنو ًتتبادلركبة لذا فإف اهنياره ي العمليةالقرارات األخرى فهو مرحلة من مراحل 

القرار اإلداري الذي ساىم يف تكوين مفادىا أف وىذا الرأي يتفق مع طبيعة العالقات والتصرفات القانونية اليت 
العقد قضى بإلغائو فإف ىذا العقد يكوف بالتبعية باطال، وال رلاؿ للقوؿ ىنا أف القرار ادلقضي بإلغائو منفصل عن 

اإلنتقاد الفقهي فقد ذىبت فتوى قسم الرأي دبجلس ىذا د يتأيلىذا القرار دلا وجد العقد  أنو لوال حيث ، قدالع
 ويكوفلصحة القرار اإلداري أف يكوف صادرا من سلطة إدارية ذلا احلق يف إصداره،  يشًتط "... الدولة إىل أنو:
بالسويس غَت سلتص  األمريكيتكرير البًتوؿ موجبا ببطالف التصرؼ"، ودبا أف مدير معمل  اإلخالؿ بذلك

                                                           
1
  .  345-346ص ص، مصر، االسكندريةنشأة ادلعارؼ، ، ماألسس العامة للعقود، خليفةعبد ادلنعم  العزيزعبد  - 
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بإصدار قرارات إدارية تفصح عنو إرادة مصلحة ادلناجم بإحداث أثر قانوين، ذلك أف ادلختص يف ىذه احلالة ىو 
بينها وبُت قد انعقد  مدير مطلعة ادلناجم لشؤوف الوقود الذي مل يصدر منو قرار بقبوؿ عطاء الشركة، ومن مث عقد

ىذا ما يؤكد أف العقد اإلداري ال يقـو على قرار باطل فإف أبطل القرار قبوؿ العطاء لعدـ اختصاص  ادلصلحة، ويف
مصدره، فإف ىذا القرار رغم أنو منفصل عن عملية التعاقد ال ؽلكن أف ينشأ عنو عقد إداري، ورغم استقرار 

كأثر   تلقائياً ىذا العقد  يفسخال  يثحنو قاعدة عدـ تأثَت العقد اإلداري باحلكم الصادر بإلغاء قرار منفصل ع
من الناحية العملية بإلغاء أحد  يتأثرأف العقد  ، حيثاإللغاء حكم أعليةمن  يقللإال أف ذلك ال ، اإللغاءاحلكم ب

القرارات ادلنفصلة عنو، فيمكن ألحد أطراؼ العقد استنادا إىل ىذا احلكم أف يلجأ القاضي العقد مطالبا بفسخو 
قد كوف لو آثار  اإللغاءإلدرية، كما أف حكم ااكمة ادلدنية أو  تقديرزلل  يكوفأثر مطلق  ءاإللغاأف  حيث

 .1الوضع بإجراء الحق بتصحيحإغلابية فمن ادلمكن أف تقـو اإلدارة 

 أعمال السيادة اإللغاءالفرع الثاني: استبعاد رقابة قاضي 
 تعد أعماؿ السيادة من أىم ادلفاىيم يف العامل ادلعاصر اليت تتناقض إىل حد كبَت مع مبدأ ادلشروعية 
أو خضوع الدولة للقانوف، حيث صلد مع ىذا ادلصطلح تراجع خضوع الدولة لرقابة القضاء من خالؿ نزع 

 فوؽ كل ادلؤسسات. صالحيتو واختصاصو بنظر ادلنازعات ادلتعلقة هبا، ومن مث فهي تعمل من خاللو

يرجع األصل التارؼلي لنظرية أعماؿ السيادة، إىل رللس الدولة الفرنسي، فبعد قياـ الثورة الفرنسية عمل 
رجاذلا على منع القضاء من التدخل يف أعماؿ اإلدارة بصفة هنائية، ويرجع سبب ذلك إىل ما كاف ػلملو رجاؿ 

لو يف عمل اإلدارة وتعطيلها عن القياـ دبهامها واختصاصاهتا، وقد الثورة من نظرة سيئة عن القضاء جراء كثرة تدخ
دعم رجاؿ الثورة الفرنسية ىذا األمر باالستناد إىل مبدأ الفصل بُت السلطات الذي نادى بو مونتيسكيو، حيث 

 .2يف عمل اإلدارة ، على أنو يقضي بعدـ تدخل القضاء بتاتاً ضيقاً  جامداً  فسروا ىذا ادلبدأ تفسَتاً 

  عيب عدم االختصاص البسيط: أوال
وىذا  اإلدارية،وىو األكثر حدوثا ويقـو على أساس سلالفة قاعدة توزيع االختصاصات بُت اذليئات 

وقد رتب القضاء اإلداري جزاء على ذلك إلغاء القرار ، باعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى
 :3وىناؾ أيضا عدة أنواع لعيب عدـ االختصاص أعلها ما يلي، اإلداري ادلشوب بعيب االختصاص البسيط

                                                           
1

 . 346-348ص  ص ،سابقالمرجع ال، خليفةعبد ادلنعم  العزيزعبد  -

2
 . 57، ص 1996 ،سكندريةاإلالفكر اجلامعي،  دار ،_وتحضيرىاجراءات رفع الدعوى إ _داريةاإللمرافعات ا ،عبد الغاين بسيوين عبد ا - 

3- سليماف زلمد الطماو ي، المرجع السابق، ص ص 697-695 . 
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  ثانيا: عيب عدم االختصاص الموضوعي
 ومفاده إصدار قرار إداري من طرؼ سلطة إدارية أو عوف يف رلاؿ معُت ىو من اختصاص سلطة إدارية 

 ىل:ع إخر ويتنو آأو عوف 
اعتداء ىيئة مرؤوسة على اختصاص ىيئة رئاسية مثل إصدار رئيس الدائرة قرار موضوعو من اختصاص الوايل  -

 .خارج عن أي تفوض
اعتداء سلطة أعلى على اختصاصات سلطة أدىن، فال ؽلكن للرئيس اإلداري أف يتدخل ويصدر قرار إداري يف  -

 .رلاؿ
ة موازية ذلا كإصدار وزير الصناعة قرارا ىو أصال من اختصاص اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إداري -

 .وزير الطاقة
 ثالثا: عيب عدم االختصاص المكاني

يف الدولة تعرؼ جيدا حدود اختصاصاهتا اإلقليمية وإذا  اإلداريةوىو أقل حدوثا ألف كل السلطات 
صدر قرار ينظم حالة معينة خارج االختصاص اإلقليمي للسلطة مصدرة القرار ادلخاصم كاف مصَت القرار ىو 

 .من طرؼ القاضي اإلداري ادلختص اإللغاء

 عيب عدم االختصاص الزماني:  رابعا

طة إدارية يف وقت ال تكوف سلتصة قانونا بإصداره كأف يصدر موظف وادلقصود منو صدور قرار إداري من سل    
قرار إداري قبل تنصبيو أو بعد إقالتو أو انتهاء عهدتو أو إصداره لقرار إداري بعد انتهاء ادلدة اددة قانونا 

 .1إلصداره ورتب ادلشرع إثر ذلك البطالف

 عيب الشكل  خامسا:

عيب الشكل ىو سلالفة اإلدارة للقواعد واإلجراءات الشكلية اليت قررىا القانوف دبناسبة إصدارىا لقراراهتا      
ويستوي أف تكوف ىذه ادلخالفة كاملة أو جزئية، فالقانوف قد يشًتط صدور قرار يف رلاؿ معُت ويف شكل معُت، 

 .وأف يكوف مسببا أو بإتباع إجراء معُت

  
                                                           

1- سليماف زلمد الطماو ي، المرجع السابق، ص ص 697-695 . 
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 :ثانيالفصل ال ملخص

عيب من عيوب قد يشوهبا أحيانا  القابلة لالنفصاؿ اإلداريةالقرارات شلا تقدـ يف ىذا الفصل نستنتج أف 
صدار حكم قضائي بإلغاء القرار بإأو عن طريق دعوى اإللغاء  اطبيعيإما  ىانتهاءإالقرار اإلداري، شلا يؤدي إىل 

، فال باإللغاء ينحصر بالقرار اإلداري اإلداري يف موضوع الطعنالدراسة أف دور القاضي  وتبُت من ،ادلطعوف فيو
 .فيو أو رفض طلب اإللغاء اإلداريإال أف ػلكم بإلغاء القرار ادلطعوف  ؽللك بذلك
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نظرية القرارات االدارية ادلنفصلة جاءت كتطبيق من تطبيقات فكرة من خالؿ دراساتنا ىذه إىل أف  صلطل
دبا دهتا ااإلداري ىو إفصاح اإلدارة عن إر للتمييز بُت القرارات االدارية البسيطة والقرارات االدارية ادلركبة، فالقرار 

ملية وجائزا من إحداث مركز قانوين معُت، مىت كاف ذلك شلكنا من الناحية الع ػلدده القانوف، وذلك بقصد
 :نوأاإلداري يتميز ب ف القرارأعامة ومن خالؿ ىذا يتضح الصلحة دلا القانونية، وكاف باعث الناحية

 .عمل قانوين ػلدث آثار قانونية عكس األعماؿ ادلاديةتتميز اإلدارة ب 
التشريعية  تلف عن أعماؿ السلطةزب يفه عن سلطة إداريةالقابلة لالنفصاؿ تصدر  ةاإلداريرارات الق -

 .والقضائية
دة السلطة اإلدارية وحدىا وبالتايل فهو ؼلتلف عن العقد اعمل قانوين يصدر بإر  ادلنفصل اإلداريرار الق

 القابلة لالنفصاؿ. اتفاقي وزبرج عن نطاؽ القرارات اإلدارية دي قانوين رضائي أوااإلداري الذي ىو عمل إر 
 . السيادة وىي اليت تصدر عن اإلدارة باعتبارىا سلطة حكم ال سلطة إدارة أعماؿ

جانب اإلدارة أما العقود اإلدارية  اإلداري يصدر من جانب واحد ىورار العقود اإلدارية على أساس أف الق -
 .فأهنا تكوف بالتقاء إرادة اإلدارة وطرؼ أخر

ات القضاء هدعاوى الضريبية سواء أماـ جلللقانوين نظاـ الللها يف جاإلدارية منازعات القرارات  عزبض -
 .ات القضاء العاديهأو ج اإلداري

 :ومن النتائج التي توصلنا إليها أن

اليت تقـو هبا  من األعماؿ اعن غَتىيزة متم اتمتع دبجموعة من اخلصائص ذبعلهادلنفصلة تاإلداري رارات الق -
 .اإلدارة

تكوف عيوب خارجية كعيب  العيوب اليت تؤدي إىل بطالف القرار، وقداإلداري تصيبها بعض رار أركاف الق -
 .االختصاص وعيب الشكل

أف زبضع لنظاـ وقف  أف القرارات اإلدارية وبالرغم من سبتعها خباصية النفاذ، إال أف ىذه القرارات ؽلكن -
 .اإلداريةرارات السلبية للطعوف باإللغاء ضد نفاذ الق التنفيذ، ليخفف من اآلثار

بالسحب واإللغاء اإلداريُت أو  القرارات اإلدارية ؽلكن أف تنتهي عن طريق اإلدارة نفسها مصدرة القرار وذلك -
مطالبا بإبطاؿ القرار ادلتضرر منو وذلك عن طريق اإللغاء  ار إىل القضاء اإلدارير بلجوء ادلتضرر من الق

  .القضائي



 خاتمة

 

~ 48 ~ 
 

 :في اآلتيفتمثلت  دراستنا توصياتعن  و أما 

إصدار قرارات سليمة من الناحية  التكوين القانوين اجليد على إصدار القرارات اإلدارية، حىت يتمكنوا من -
 حىت ال تلغى.القانونية وخالية من العيوب 

إلزاـ اإلدارة بتنفيذ القرارات القضائية  للوقفادلعروضة  ادلنفصلة اإلداريرارات ـ القاضي بوقف تنفيذ القاز لإ -
 . اإلدارية

فال  الثقافة اإلدارية لدى ادلواطنُت بكسر احلاجز النفسي عندىم من أف الدولة ومؤسساهتا فوؽ القانوف،نشر  -
 .فالقانوف وضع ليكوف فوؽ اجلميع غلوز التظلم منها قضائيا

 أرجو أن يكون عملنا ىذا ساىم ولو بالقليل من المعلومات ليكون يوما ما كمرجع ومن اهلل التوفيق.وختاما 
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 د،مبػادئ وأحكػاـ القػانوف اإلداري، بغػدا -علػي زلمػد بػػدير وعػصاـ الربزصلػي و مهػدي ياسػُت الػسالمي .12

 .2009مكتبة السنهوري للنشر، 
ة ػػػػػػػػػػزء االوؿ، الطبعػػػػػػػػػػػػػعمار عوابدي، القانوف االداري، )التنظيم االداري(، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجل .13

 . 2005الثالثة، 
 2005. دار ىومة بُت علم االدارة العامة والقانوف االداري، اإلداريةالقرارات  عمار عوابدي، .14
، الطبعة اخلامسة،  2اجلزء  ،اإلدارية يف النظاـ القضائي اجلزائري تللمنازعاعمار عوابدي، النظرية العامة  .15

 .2014ديواف ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر 
 مصر.نظرية ادلصلحة يف دعوى اإللغاء، دار الفكر العريب، بدوف سنة،  عبد السالـ سللص زلمد .16
زلمد زلمد مسَت صبعة، الغاء القرارات االدارية القابلة لالنفصاؿ، دراسة ربليلية تطبيقية، دار اجلامعة  .17

 . 2013 اإلسكندريةاجلديدة، بدوف طبعة، 
، اجلديدةدار اجلامعة  لغاء،قضاء اإل لس الدولةالقضاء االداري ورل مصطفى أبو زيد الفهمي، .18

 . 2001، ط.اإلسكندرية
علـو  تطبيقية،مدى تطبيق نظرية القرارات القابلة لالنفصاؿ يف رلاؿ االستهالؾ دراسة  اجلعفري،معتز  .19

 .2019، 1العدد  46الشريعة والقانوف رللد 
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 : الرسائل والمذكرات الجامعيةثالثا/ 

 الجامعية:  الرسائل -أ

 : أطروحات الدكتوراه -1

دراسة مقارنة يف القانوف ادلغريب والفرنسي وادلصري اطروحة  ،ادليلود بوطريكي، القرارات االدارية ادلنفصلة .1
 .2005دكتورة، جامعة زلمد االوؿ، كلية العلـو القانونية واالجتماعية ادلغرب، 

 : رسائل الماجستير -2

كراـ بن دياب طالب، القرارات االدارية ادلنفصلة وتطبيقاهتا على الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة إ .2
 .2016/2017يف القانوف ادلعمق، كلية احلقوؽ،  ماجستَت

ت ادلدنية واإلدارية اجلديد، مذكرة راءاوقف تنفيذ القرارات اإلدارية يف أحكاـ قانوف اإلج بوعالـ أوقارت، .3
 .2016، 2 كلية احلقوؽ والعلـو السياسية قسم احلقوؽ، جامعة مولود معمري تيزي وزو، ماجستَت،

يف  مسية شريف، رقابة القاضي اإلداري على ادلنازعات الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت .4
مولود  جامعةالقانوف، فرع منازعات إدارية، إشراؼ الدكتور معشو عمار، كلية احلقوؽ والعلـو السياسية، 

 .2016معمري، تيزي وزو، 
كرؽلة خلف ا، منازعات الصفقات العمومية يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستَت، جامعة قسنطينة كلية  .5

 .2013احلقوؽ، 
 وفػػػػػػػػػػػػػػيف القان لنيل شهادة ادلاجستَت ةر ػػػػػػػػػػػػػػاإلدارية، مذكّ ود ػػػػػػػػػػػػػػػػتطور الطعن باإللغاء يف العق بوغازي،وىيبة  .6

ات عباس، ػػػػػػػػػػػػػػة، جامعة فرحػػػػػػػػػػػي بلعيد، كلية احلقوؽ العلـو السياسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػإشراؼ الدكتور موس العاـ،
 .2009/2010 ف،ػػػػػػػػػػػػسطي

 :ب: المذكرات الجامعية

 :مذكرات الماستر

مذكرة التخرج لنيل شهادة ، قانوف اإلجراءات ادلدين اجلزائري 13 -12التعليق على ادلادتُت ، جبار الناصر .7
  .2005-2002 ،ادلعهد الوطٍت للقضاة



 المراجع المصادر و قائمة 
 

- 53- 
 

عماؿ االدارية ادلتصلة ادلنفصلة يف رلاؿ الصفقات العمومية، مذكرة زبرج ماسًت حقوؽ، سعاد قرعيش، األ .8
  .2018-2017جامعة اـ البواقي، 

مذكرة  ،247-15الصفقات العمومية يف ظل ادلرسـو الرئاسي رقم عقيلة خليفة، التسوية االدارية دلنازعات  .9
 .2017-2016زبرج ماسًت، جامعة بسكرة 

جامعة زلمد  ماسًت، مذكرة ،اجلزائرياإلداري يف القضاء اإلداري رار ، وقف تنفيذ القراويزلمد صح .10
 .2014 -2013، قسم احلقوؽ كلية احلقوؽ والعلـو السياسية، خيضر بسكرة،

كلية  بسكرة، جامعة زلمد خيضر مذكرة ماسًت، الدين بن كدة ،مبدأ ادلشروعية يف القرار اإلداري،نور  .11
 .2015 -2014 احلقوؽ والعلـو السياسية قسم احلقوؽ،

 المواقع اإللكترونية: ثالثا/ 

12. -www.asjp.crist.dz  Dat: 52/03/20 52 h 06722 

  :/ مراجع بالغة األجنبيةرابعا

13. La décision administratif, Formation pour les nouveaux élus communaux. 

fribourg, 2016. 

14. André panchaud, La décision administrative (étude comparative), revue 

international de droit comparé, 1962. 
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 فهرس المحتويات
 الصفحة المحتوى  

  عرفافشكر و 
   اتاإلىداء

  قائمة ادلختصرات
  ادللخص
 ج-أ مقدمة

 الفصل األول: اإلطار المف اهيمي للقرارات اإلدارية الق ابلة لالنفصال
 2 تمهيد:

 3 ماىية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصالول: لمبحث األا

 3  لالنفصالمفهوم القرارات اإلدارية القابلة المطلب االول: 

 3 الفرع االوؿ: نشأة القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ -

 4 الفرع الثاين: تعريف القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ -

 5 الثالث: صور القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ  الفرع -

 5 أوال: القرارات ادلمهدة إلبراـ العقد 

 02 براـ العقدالقرارات الصادرة إلثانيا: 

 02 القرارات الصادرة لتنفيذ العقدثالثا: 

 00 اني: معايير تحديد القرار المنفصل المطلب الث

 00 الفرع األوؿ: ادلعيار الذايت -

 03 : ادلعيار ادلوضوعيالفرع الثاين -

 03  يف تكوين العملية التعاقدية اإلداريةمدى فاعلية القرارات  :أوال

 01 مدى فعالية القرارات ادلنفصلة لرافع الدعوى ثانيا:

 01 الفرع الثالث: ادلعيار الغائي  -

 51 المطلب الثالث: موقف الفقو من نظرية القرارات القابلة لالنفصال
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 51 الفرع األوؿ: معارضو نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ  -

 02 ادلوازيةتعريف الدعوى  أوال:

 03 ثانيا: موقف أساتذة ىذه النظرية من القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ 

 04 : مؤيدو نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿالثاينالفرع  -

 06 لقابلة لالنفصالا اإلداريةتطبيقات نظرية القرارات المبحث الثاني: 

 06 المطلب األول: منازعات العملية العقدية 

 06 الفرع األوؿ: القرارات اإلدارية ادلركبة السابقة على عملية إبراـ العقد  -

 06 اإلداريةية إبراـ العقود لى عملقة عبة السابادلرك اإلداريةالقرارات أوال: 

 52 ثانيا: قرارات احلرماف واالستبعاد

 52 ثالثا: القرار الصادر باإلذف بالتعاقد 

 52 الفرع الثاين: نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ يف ادلنازعات الضريبية -

 50 تخابيةاالنة يف رلاؿ ادلنازعات لادلنفص اإلداريةتطبيقات القرارات الفرع الثالث:  -

 50 أوال: تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ يف عملية االنتخابات التشريعية 

 55 ثانيا: تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ يف رلاؿ عملية االستفتاءات العامة 

ثالثا: تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصاؿ يف رلاؿ عملية االنتخابات غَت التشريعية 
 وغَت عملية االستفتاءات

55 

 53 القضاء الصادرة عن موقف األعمالتطبيقات نظرية القرارات القابلة لالنفصال في المطلب الثاني: 

 53 ادلنفصلة يف القضاء اإلداري الفرنسي  اإلداريةت امدى تطبيق القرار األوؿ: الفرع  -

 52 ادلصري يف القضاء اإلداري  قابلة لالنفصاؿال اإلداريةت امدى تطبيق القرار ثاين: الفرع ال -

 53 اجلزائري  اإلدارييف القضاء  قابلة لالنفصاؿال اإلدارية راراتمدى تطبيقات نظرية القالثالث: الفرع  -

 56 ملخص الفصل األول 

 الثاني: الطعن باإللغاء ضد القرارات اإلدارية الق ابلة لالنفصال  الفصل
 30 تمهيد:

 35 لغاء القرارات اإلدارية المنفصلةإول: األسس القانونية لدعوى المبحث األ
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 35 لغاء القرارات اإلدارية المنفصلة إول: شروط رفع دعوى المطلب األ

 33 القرارات اإلدارية ادلنفصلةوؿ: الشروط العامة لرفع دعوى الغاء الفرع األ -

 33 ادلخالفة ادلباشرة للقاعدة القانونيةأوال: 

 33 ادلخالفة غَت ادلباشرة للقانوفثانيا: 

 35 الفرع الثاين: الشروط اخلاصة لرفع دعوى الغاء القرارات اإلدارية ادلنفصلة -

 35 داريإشرط أف تنصب دعوى اإللغاء على قرار أوال: 

 12 داري السابقالتظلم اإلشرط ثانيا: 

 10 شرط ادليعادثالثا: 

 10 لالنفصالالمطلب الثاني: مراحل الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية القابلة 

 10 وؿ: الطعن يف القرارات اإلدارية ادلنفصلة يف مرحلة انعقاد العقدالفرع األ -

 15 : القرارات السابقة على إبراـ العقدأوالً 

 15 القرارات اليت تقًتف بإبراـ العقدثانيا: 

 13 يف مرحلة تنفيذ العقد لالنفصاؿ: الطعن بإلغاء القرارات القابلة الفرع الثاين -

 13 وال: االستثناءات اخلاصة بادلتعاقدينأ

 12 دارة: االستثناءات اخلاصة بغَت ادلتعاقدين مع اإلثانياً 

 15 لالنفصالالثاني: أثر إلغاء القرارات اإلدارية القابلة  المبحث

 15 أثر حكم اإللغاء في حالة اللجوء إلى قاضي العقدول: المطلب األ

 15 لالنفصاؿالقابلة  اإلداريةالفرع األوؿ: موقف القضاء من دعوى إلغاء القرارات  -

 16 مباشرة إلغاء العقد يًتتب عليوال حكاـ اليت تقضي بأف إلغاء القرارات ادلنفصلة األ: أوال

 16 مباشرة إلغاء العقديًتتب عليو  ألحكاـ اليت تقضي بأف إلغاء القرار ادلنفصل: اثانيا

 22 لالنفصاؿالفرع الثاين: موقف الفقو من دعوى إلغاء القرارات القابلة  -

 22 الغالب يف احكاـ القضاء : االذباهالفقو ادلعارض: أوال

 20 حكاـ القضاء أالغالب يف  لالذباه ادلؤيدالفقو ثانياً: 

 25 الفرع الثالث: الرقابة القضائية على أعماؿ اإلدارة )مبدأ ادلشروعية(  -
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 25  أثر حكم اإللغاء في حالة عدم اللجوء إلى قاضي العقدالمطلب الثاني: 

 23 التعاقدية العملياتنفصاؿ على القابلة لال اإلداريةالفرع األوؿ: أثر احلكم بإلغاء القرارات  -

 23 إىل العقد اإلداري  لالنفصاؿالقابلة  اإلداريةعدـ امتداد أثر احلكم بإلغاء القرارات  أوال:     

 23 إىل العقد اإلداري لالنفصاؿالقابلة  اإلداريةأثر احلكم بإلغاء القرارات  امتدادثانيا: 

 21 الثاين: استبعاد رقابة قاضي اإللغاء أعماؿ السيادة الفرع -

 21  عيب عدـ االختصاص البسيط: أوال

 22  ثانيا: عيب عدـ االختصاص ادلوضوعي

 22 ثالثا: عيب عدـ االختصاص ادلكاين

 22 رابعا : عيب عدـ االختصاص الزماين

 22 خامسا: عيب الشكل 

 23 ملخص الفصل الثاني

 25 الخاتمة

 35 قائمة المراجع

 34 الفهرس

 

 

 


