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ةمــــقدم  

هي إليه، و  تنسبالدولة الــتي ينشئها القانون و  دولة القانون تعــنيإن عبارة 

لقانون. فــخضوع تصف نــظاما مؤسساتيـا تكون فيه السلطة العامة خاضعة لقوة ا

وعية على كل املستويات تفيعل ملبدأ املشر  إلى القانون هو  محكومين الدولة حـكاما و

في الحد  الرغبةوالديمقراطية، و  حضر التبالدولة وهو مدلول يعكس مستوى التقدم و 

قيدا هاما على  فإحترام مبدأ املشروعية يشكل ،اإلدارة العامة إستبدادمن التعسف و 

جميع تصرفات اإلدارة بما فيها ما تصدره من قرارات إدارية والتي تشكل عصب العمل 

فيما تقوم  ضوعهانظرا لخ الدولة تعبير "الدولة القانونية"اإلداري، من ذلك يطلق على 

 ال قوال على الجميع حكاًما إنزال أحكامه حقيبه من إجراءات وأعمال لحكم القانون و 
ً
قة

عليه فإن قوم بأي نشاط إال وفقا لألوضاع والشروط املقررة لذلك، و محكومين، فال تو 

 الدولة القانونية تقوم على فكرة أساسية هي أن القانون هو الحاكم.

، فتعد الرقابة على ب فرض الرقابة على أعمال اإلدارةجو وتفعيال ملبدأ املشروعية 

حتمية تستوجبها دولة القانون. وتعتبر الرقابة القضائية على  أعمال االدارة ضرورة

أعمال اإلدارة أكثر أنواع الرقابة  أهمية وفعالية، نظرا ملا يتمتع به القضاء من إستقالل 

 وتوليه مهمة تحقيق العدالة بواسطة ،املوضوعيةوضمانات قانونية، وإتصاف بالحياد و 

 قوة الش يء املقض ي فيه  بإعتبارها عنوان الحقيقة.  يصدره من أحكام تحوز ما 

في إرساء فكرة دولة القانون بل تعد دعوى اإللغاء أكثـر الدعاوى اإلدارية فعالية و  

وية مانة األساسية ملبدأ الشرعية والوسيلة القانونية والقضائية الحيالض وتعتبر 

اإلدارة العامة غير ابة القضائية على أعمال الدولة و تطبيق الرقوالفعالة لتحريك و 

من  تمكن انونية  مقررة في النظام القانوي ق دعوى اإللغاء حق ووسيلةف املشروعة.

اإللتجاء للقضاء للمطالبة بالكشف واإلعتراف بالحقوق والحريات واملصالح الجوهرية 

 جراءات والشكليات القانونية  والقضائية املقررةاإل لشروط و في نطاق ا وحمايتها وذلك

. فدعوى اإللغاء وسيلة قانونية وقضائية إلعمال وتطبيق عملية الرقابة القضائية قانونا

 ى أعمال هيئات الدولة املركزية والالمركزية بهدف حماية وسالمة و شرعية أعمالهاعل
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انة ملبدأ الشرعية وحماية للمصلحة نونية وصيالدولة القاتطبيقا وتجسيدا لفكرة 

 . العامة في مفهومها الواسع

 : مبدأ املشروعيةالفصل األول  -

 ماهية دعوى اإللغاء :الفصل الثاني -

 تنظيم قضاء اإللغاء في الجزائر الفصل الثالث: -

 الفصل الثالث: شروط دعوى اإللغاء -

 : إجراءات سير دعوى اإللغاء و أثارالحكم  فيهاالفصل الخامس -
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 مبدأ املشروعية:  الفصل األول

س يتكر لقانون و لى تطبيق اإ انون هي ذلك الكيان الذي يسعـىالـق دولةإن 

بإطار  لنا تعسف، فعبارة دولة القانون توحيال صور  حمايتـها ضدو الحريات الحقوق و 

 بــارة إسنادهذه العـتعــني  تحـترم فيه الحقوق، كما إجتماعـيفضاء سياس ي و معيش ي و 

الدولة الــتي ينشئها  ستمراريـتها إلــى الـــقانون. فــدولة القانون تعــنيالدولة في نشأتها وا

تصف نــظاما مؤسساتيـا تكون فيه السلطة العامة خاضعة  القانون وتنسب إليه، وهي

تفيعل ملبدأ  ن هو قانو المحكومين إلى ضوع الدولة حـكاما و إن خ لقوة القانون.

التقدم والتحضر هو مدلول يعكس مستوى ل املستويات بالدولة و كاملشروعية على 

وحـتى  .بداد اإلدارة العامةإستفراد من التعسف و ية األ في حما والرغبةوالديمقراطية 

ة بكافة عناصره ن من الفهم الدقيق ملبدأ املشروعية كان البد علينا من اإلحاطنتمك

عليه كما سنوضح من خالل املباحث اردة بدءا بالتعريف، املصادر، اإلستثناءات الو 

 األتية:

 مفهوم مبدأ املشروعية: املبحث األول  -

 املشروعية مبدأ على الواردة اإلستثناءات املبحث الثاني: -

 : ضمانات تفعيل مبدأ املشروعيةاملبحث  الثالث -
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 : مفهوم مبدأ املشروعية املبحث األول

 عن تفرعا املشروعية، مبدأ هوو  خاصة يةأهم ذو مبدأ املعاصرة ولةالد يحكم          

 في إستقر األن نحياها التي الدولة أن ذلك القانون. سيادة مبدأ هوو  أعم مبدأ

 ترتيبا يتعين فإنه له، تخضعو  به تلتـزم القانون، أشخاص من شخص أنها تعريفها

 وال ةنافذ وال صحيحة تكون  ال النهائية اراتهاقر و  العامة هيئاتها أعمال أن ذلك ىعل

 أحياناو  بل له. طبقاو  ون القان على بناءا صدرت إذا إال بها املخاطبين مواجهة في ملزمة

 تكون  النحو هذا غيـر على قراراتها أصدرت ذاإ بحيث له الصحيح بالتطبيق أخرى 

 عن فضال تنفيذها، وقفو  إلغائها طلب حق شأن صاحب لكل يكون و  مشروعة، غيـر

 .1ـهاتسبب التي األضرار تعويض طلب

 مبدأ املشروعية املطلب األول: تعريف

ن في الدولة، بحيث تسود أنه سيادة أحكام القانو يعرف مبدأ املشروعية على 

قواعده فوق كل إرادة سواء كانت إرادة الحاكم أو املحكومين. ويقصد بالقانون أحكامه و 

عي القائمة في ضفي هذا املقام القانون بمعناه الواسع الذي يشمل كل قواعد القانون الو 

كتوبة أو العرف والعادات الدستور وغيـره من التشريعات املالدولة التي تتضمن 

 .2مبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء وقواعد القانون الطبيعي والعدالةوالتقاليد وأحكام و 

أفرادها جميعهم أن تخضع الدولة بهيئاتها و  ومعـنى هذا أن مبدأ املشروعية يقصد به

ارة في أن ال تخرج عن حدوده، فمن مقتضيات هذا املبدأ أن تحترم اإلدلقانون و ألحكام ا

إذ ال يكفي  ،3إال عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطالنتصرفاتها أحكام القانون و 

                                                           
، 1976اجلرف طعيمة، مبدأ املشروعية و ضوابط خضوع االدارة العامة للقانون، الطبعة الثالة، دار النهضة العربية ، القاهرة مصر،  1
 .3ص

، 2010مالالالي  االالالن الالالالدان ، دعالالالوض االللالالالاد ل  ضالالالاد قلالالال، الدولالالالة درامالالالة مقارنالالالة، دار ال  الالالر اجلالالالامع ، االمالالال ندراة، ،مصالالالر، أبالالال    2
 .15ص

 .35، ص 1996مد الطماو،، القضاد ادإدار،، ال اا  اوأو ،  ضاد ادإللاد، دار ال  ر العر،ي، القاهرة، مصر، مليمان حم 3
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حدهم للقانون في عالقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أن يخضع األفراد و 

ى نحو تكون تصرفات هذه الهيئات وأعمالها عل أيضا الهيئات الحاكمة في الدولة

 .4ضمن إطارهختلفة متفقة مع أحكام القانون و عالقاتها املو 

يعتبـر بذلك مبدأ املشروعية أحد أهم مبادئ القانون على اإلطالق بإرسائه مبدأ سيادة و  

األعمال الصادرة عن السلطة خضوع  الدولة للقانون يستلزم وجوباخضوع ف ، القانون 

خضوع اإلدارة  عنىما يقوانين ه السلطة التشريعية من تشريعات و تنفيذية ملا تسنال

فت نتائجه كلما إختفكلما ظهر مبدأ املشروعية وبدت آثاره ومعامله و  .5التام للقانون 

دولة القانون تبدأ بتكريس مبدأ املشروعية في أرض الواقع ف مظاهر الدولة البوليسية،

في اعاة حكم القانون في نشاطاتها، وتصرفاتها ولدولة بمر على نحو  يلزم كل هيئات ا

روابط األفراد و تتحرر لفائدة أن ينظم القانون عالقات و عالقاتها املختلفة، إذ ما ا

 .6هيئات الدولة من الخضوع إليه

قيدا هاما على جميع تصرفات اإلدارة بما فيها ما إحترام مبدأ املشروعية يشكل إن  

الدولة دارية والتي تشكل عصب العمل اإلداري، من ذلك يطلق على تصدره من قرارات إ

أعمال لحكم ضوعها فيما تقوم به من إجراءات و نظرا لخ تعبير "الدولة القانونية"

 ال قوال على الجميع حكاًما و القانون وإنزال أحكامه حقي
ً
ي محكومين، فال تقوم بأقة

عليه فإن الدولة القانونية تقوم على نشاط إال وفقا لألوضاع والشروط املقررة لذلك، و 

مبدأ فكرة أساسية هي أن القانون هو الحاكم، وهذا ما تعارف الفقهاء على تسميته "

 .7"املشروعية

                                                           
، ااعلالالالر قرا بالالالة مطابقالالالة القالالالانون العضالالالو، املاضالالالمن القالالالانون 22/09/2004مالالال ر  ل  04/ر.ق ع/ 02رأ، اجمللالالال، الدمالالالاور، ر الالال   4

 .06، ص08/09/2004صادرة بااراخ  57دداالمام  للقضاد للدماور، اجلرادة الرمسية، الع
 .11، ص1999الدار اجلامعية، مصر، ، بسيوين عبد اهلل، القضاد ادإدار،عبد اللين  5 
عمالالالار بوضالالالياف، دعالالالوض ادإللالالالاد ل  الالالانون ادإاالالالرادا  املدنيالالالة وادإداراالالالة  درامالالالة طشالالالراعية و ضالالالاسية و  قهيالالالة، الطبعالالالة اوأو ، دار  اجلسالالالور  6

 .8، ص2009جلزاسر، للنشر  و الاو اع، ا
 .10،  ص 1995مااد راغب احللو، القضاد ادإدار،، دار املطبوعا  اجلامعية، ادإم ندراة، مصر،  7
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 املطلب الثاني : مصادر مبدأ املشروعية 

بخضوع الدول إلى القانون تفعيال ملبدأ املشروعية فإننا نعـني بمصطلح  إن القول 

ونية املكتوبة بإختالف بمعناه الواسع، شامال بذلك القواعد القان القانون هنا القانون 

عن مصادر مبدأ كذا القواعد القانونية غير املكتوبة ، لذا فإن الحديث درجتها و 

 غير املدونة.اسة مصادره املدونة و لى در املشروعية يسوقنا إ

 املصادر املكتوبة :الفرع األول 

 بغض النظر عن قيمتها القانونية، القانونية املكتوبةتمثل املصادر املدونة كافة القواعد 

التي وضعتها السلطة املختصة بسن  قانونية املكتوبة هي تلك القواعدفالقواعد ال

فق ما تختلف درجات القواعد القانونية و القانون في الدولة وصاغتها في وثيقة مكتوبة، و 

يلي نوضح هذا التدرج في في مايصطلح على تسميته بهرم تدرج القواعد القانونية و

 القاعدة القانونية.

يمثل قمة هرم يعتبر الدستور التشريع األسمى واألعلى في كل الدولة، و   :الدستور .1

يقصد بالقواعد و  النصوص القانونية و أعالها مرتبة و أكثرها حجية على وجه اإلطالق.

الدولة وتحدد الحقوق لتي تبين نظام الحكم في الدستورية مجموعة القواعد القانونية ا

والحريات العامة لألفراد وتقرر األسس واألهداف السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية 

نظم السلطات العامة جميعها وتحدد نطاق تا كانت هذه القواعد التـي تنش ئ و ملللدولة. و 

 على ذلك أن تسمو  كيفية ممارسة هذه اإلختصاصات، فإنه يترتبإختصاص كل منها و 

تحتل املرتبة األولى على قمة التنظيم القانوني للدولة، وتبعا لذلك تلتزم قواعد و هذه ال

 .8جميع السلطات بإحترامه

الشرعية في الدولة، وذلك بعد  تعتبـر املعاهدات مصدرا من مصادر : املعاهدات.2

إذا أنها تصبح بعد القانونية،  وفقا لإلجراءات التصديق عليها من السلطة املختصة

                                                           
 .452، ص1971م ندراة، مصر، بعة الثانية، منشأة املعارف، ادإحمسن خليل، النظ  السيامية و القانون الدماور،، الط 8
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، ومن ثم يلتزم األفراد كما تلتـزم 9جزءا من القانون الداخلي للدولة ق عليهاالتصدي

 .10النـزول على أحكامهالسلطات العامة جميعا بإحترامها و ا

(: ويقصد بها كل القواعد القانونية الصادرة عن السلطة القوانين)التشريعات. 3

نيابي( أو هيئة أو املجلس الالتشريعية، سواء تمثلت هذه السلطة التشريعية في البرملان )

ة أن تراعـي لها الدستور بسلطة التشريع،حيث البد للسلطة التشريعي سلطة أخرى أقر 

معنـى ذلك أن تكون القواعد القانونية الصادرة عنها مطابقة القواعد الدستورية و 

على اإلدارة العامة أن تلتزم بما تضعه  يتوجب، و 11للدستور بصفته التشريع األساس ي

 . 12سلطة التشريعية من قوانينال

ظيمية التي تصدرها جهة اإلدارة، هي القرارات التن: و التشريعات الفرعية )اللوائح(. 4

تشريعية على  الناحية الشكلية أعماال  إدارية، ولكنها تعتبـر أعماال وتعتبـر اللوائح من 

مجردة، ولهذا و نها تتضمن قواعد قانونية عامة أساس املعيار املوضوعي أو املادي، أل

زم تلندولة ومصدرا من مصادر الشرعية. و تعتبـر عنصرا من عناصر البناء القانوني لل

من ثم فال  تملك رغم أنها من إصدرها، و  بإحترام ما تتضمنه مادامت قائمة اإلدارة

إذا أصدرت مثل تلك القرارات كانت غير خالفة اللوائح بقرارات إدارية، و اإلدارة م

 . 13مشروعة

 

                                                           
ض الالالدو  اوأخالالرض ل مرطبالالة أعلالالا مالالن القالالانون العالالاد، ريالالف االالنل الدمالالاور ال رنسالال  لسالالنة طعاالالا املعاهالالدا  ل اجلزاسالالر و  رنسالالا و بعالال 9

دق عليهالالا ا الالون والالا  الالوة أعلالالا مالالن  الالوة القالالواني"،  وهالالو مالالا أاالالد  االال ل  الدمالالاور اجلزاسالالر، لسالالالنة ا"املعاهالالدا  و ادإط ا الالا  املصالال1957
ب الشالالالالرون املنصالالالالوص عليهالالالالا ل الدمالالالالاور، طسالالالالمو علالالالالالا " املعاهالالالالدة الالالالالع اصالالالالادق عليهالالالالا رسالالالالي، اجلمهوراالالالالالة، رسالالالال 132باملالالالالادة  1996
 القانون".

 .23، ص1993حممود حممد را ظ، القضاد االدار،، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 10
 .1996من الدماور اجلزاسر، لسنة  163ااو  ل اجلزاسر اجملل، الدماور، مرا بة مدض دماوراة القواني و قا للمادة  11
 .11، ص2005بعل ، الوايز ل املنا عا  االداراة، دار العلوم  للنشر  و الاو اع، اجلزاسر،   حممد الصلري 12
 .24حممود حممد را ظ، ن ، املراع السابر، ص 13



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 10  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

 املصادر غير املكتوبة :لفرع الثانيا 

ـــير امل تعتبر املصادر  ، حيث يـبرز جليا دورها من خالل دونة مصدرا هاما ملبدأ املشروعيةغـ

، فالقاض ي يلجأ إلى القواعد القانونية غـير ا في غياب النص القانوني املكتوباللجوء إليه

 النص القانوني املكتوب.يجد  ل لماملكتوبة للفصل في املنازعات املعروضة عليه في حا

لقواعد العامة للقانون ونفصل املكتوبة إلي قسمين هما العرف واتنقسم املصادر غـير و 

 في كل منهما على حدى .

 العرف اإلداري  -1

رغم تنامي تدوين دمها، و أقتعتبـر القواعد العرفية من أهم مصادر مبدأ املشروعية و 

يعتبـر أحد أهم مصادر املشروعية، ومن ثم  عد القانونية إال أن العرف مازالالقوا

هذا ما يوجب إلغاء أي تصرف فيجب على اإلدارة اإللتـزام به والعمل بمقتض ى أحكامه و 

وأخرى  14إلى قواعد عرفية دستوريةة تنقسم القواعد العرفيو  رة يخرج عن نطاقه.لإلدا

على إعتبار أنه مصدر تي يحتلها العرف ما يدل داللة واضحة على تلك األهمية ال ،إدارية

ونتناول في هاته الدراسة العرف   مبدأ املشروعيةة. وأحد ركائز منشأ للقواعد القانوني

 اإلداري إلرتباطه الوثيق بموضوعنا.

على إتباعها في  د التي إعتادت اإلدارةهو مجموعة القواع إن العرف اإلداري               

ي غياب نص تشريعي يضبط هذا النشاط، أداء وظيفتها في مجال معين من نشاطها ف

لى إتباعه في مزاولة اإلدارة عالسلوك الذي درجت وقد عرفه القضاء املصري على أنه "

لى إبطال تصرفتها بالطرق نشاط معين وتعد مخالفته مخالفة للمشروعية وتؤدي إ

م تدرج لى أن العرف اإلداري أقل مرتبة في هر وال يفوتنا أن ننوه إ .15املقررة قانونا"

                                                           
امالة  يهالا، دراالذ هال   اويرالا  علالا العالرف الدمالاور، عبالارة عالن عالادة طاصالل بنظالام احل ال  ل الدولالة و بعمالل اويرالا  الدمالاوراة احلا  14
 صبحذ ه   العادة  اعد عامة وملزمة.أا رى ماعماوإ
 .29، ص2012ع د الدان عش ، مدخل القانون االدار،، دار اودض ، اجلزاسر،  15.



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 11  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

القواعد القانونية حيث وجب أن ال يخالف العرف اإلداري قاعدة قانونية فهو كما دأب 

 .الفقه على إعتباره مكمال للقاعدة القانونية 

تبطل أعمالها إن قاعدة ملزمة لإلدارة و يصبح ثاره القانونية و حتـى ينتج العرف اإلداري آو 

 الركن املعنوي.لركن املادي و ركنين أساسين هما اخالفته وجب أن تتوافر فيه 

اإلدارة في نشاطها على سلوك  : ينشأ الركن املادي من تكرار الـركــن املـــادي  - أ

عادة من  ن إنقطاع، بحيث يصبح هذا التكرار بشكل منتظم دو و نمط معين 

حتى ال يؤيدي  هذا السلوك د اإلدارة في إتباعيجب أال ينقطع إعتياها. و عادات

وقد يكون هذا العمل التكرار املكون للركن املادي. ذلك إلى عدم توافر 

إيجابيا في صورة القيام بعمل أو تصرف معين، أو قد يكون سلبيا في صورة 

في هذا اإلمتناع عن القيام بعمل أو  تصرف معين. لهذا يجب أن يتوفر  

وجب  كما أشرنا سابقاالعالنية، و العنصر املادي العمومية والثبات والقدم و 

 . 16يخالف العرف النص التشريعيأن ال 

فيعنـي عنصر العمومية أن تكون العادة عامة شأنها شأن القاعدة القانونية 

بحيث ال تمس فردا معينا بذاته بل تنطبق على جميع من تعنيهم، أما 

العادة في نفوس الناس وثبوتها عنصر القدم والثبوت فيعني وضوح تلك 

عالنية فنعني بها أن تكون معلومة من . أما ال17عدم إنقطاعهاواستقرارها و 

 قبل العامة أي ال تكون خفية.

ويعنـي أن يسود اإلعتقاد لدى الجهات اإلدارية بإلزامية  :الركن املعنوي  - ب

اإللتـزام جت عليها، بحيث تستشعر ضرورة إتباع السلوك أو العادة التي در 

وقد عرفه . 18ةبهذا العرف، كما تلتـزم بإحتـرام القاعدة القانونية املكتوب

                                                           
 .31املراع السابر، ص، القضاد ادإدار، عبد اللين بسيوين،  16
 .50اسر، د. ، صلعشب حم وظ، املبادئ العامة للقانون املدين اجلزاسر،، داوان املطبوعا  اجلامعية، اجلز  17

مبالالدأ املشالالروعية ل القالالانون االداراالالة و ضالالمانا  رقيقالالل، مالال ارة لنيالالل االالهادة املااسالالاري، اامعالالة  الن الالا ،  الالاد، نعالالي  عيالالل ع ونالالة،  18
 .39، ص، 2011نابل،،  لسطي، 



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 12  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

إطالقه على األوضاع التي درجت الجهات  عبير أصطلح"ت: القضاء املصري أنه

إلدارة و ا لة نشاط معين، وينشأ من إستمرار اإلدارية على إتباعها في مزاو 

على سنتها في مباشرة هذا النشاط، فتصبح إلتزامها بهذه األوضاع و السير 

 .  19اع ما لم تعدل بقاعدة مماثلة"بمثابة القاعدة القانونية الواجبة اإلتب

 املبادئ العامة للقانون: -2

تعني املبادئ العامة للقانون بشكل عام املبادئ التي يستنبطها القضاء من املقومات 

هي تعنـي في مجال القانون اإلداري ررها ويعلنها في أحكامه، و األساسية للمجتمع، ويق

منحها القضاء اإلداري وأبرزها في أحكامه و التي إستخلصها  املبادئ العامة غير املكتوبة

                                                             .20القوة امللزمة

ذلك لعدم تقنين و  الهامة للمشروعيةملصادر إن املبادئ العامة للقانون مصدر من ا 

للفصل في العديد  ون داري إلى املبادئ العامة للقانالقانون اإلداري. فقد لجأ القضاء اإل 

من املنازعات اإلدارية، فألغى القضاء اإلدراي العديد من القرارات اإلدارية ملخالفتها 

 للمبادئ العامة للقانون.

املبادئ العامة للقانون إلى مجلس الدولة الفرنس ي الذي  ويرجع الفضل في إبراز 

لحقيقي، والتي وضعتها عامة للقانون باملعنى اإستخلص مجموعة من املبادئ األساسية ال

نين، ومبدأ ، والتي تشمل مبدأ املساواة بين املواطإعالنات الحقوق ومقدمات الدساتير

 مبدأ حق التقاض ي، ومبدأ عدم املساس بالحقوق املكتسبة. كفالة حقوق الدفاع، و 

قد إستخرج مجلس الدولة الفرنس ي من هذه املبادئ األساسية العامة للقانون و 

في مجال القانون اإلداري ولعل أهمها، مبدأ املساواة بتطبيقاته  تطبيقات عديدة

األفراد في اإلنتفاع  تحاق بالوظيفة العامة، ومساواةلاملتعددة، مثل املساواة في اإل

                                                           
س  معهالالا، ول هالال   احلالالالة طبالالدأ جيالالو  لالالةدارة أن طعالالد  أو طلالالري ل القاعالالدة العر يالالة الالالع  دراالالذ عليهالالا، إ ا طلالالري  الظالالروف ل الال  طالالا  19

  اعدة ادادة ل الا وان،  إ ا طوا ر وا الران املاد، و املعنو، طصبح  اعدة ملزمة.
 .66، ص2006نواف انعان، القانون ادإدار،، ال اا  اوأو ، دار الثقا ة للنشر و الاو اع، اوأردن،  20



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 13  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

ك عديد التطبيقات الفرعية بخدمات املرافق العامة، ومبدأ الحرية الذي إشتق منه كذل

 .21حرية الرأيكحرية اإلعتقاد و 

سبة إللزامية املبادئ العامة للقانون فيـرى جانب من الفقه الفرنس ي أن القضاء أما بالن

هو مصدر القوة اإللزامية لها ،مفسرين ذلك بأنه هو من يقرها ويضفي عليها الطابع 

 اإللزامي.

"إن املبادئ العامة للقانون ذات مصدر قضائي خالص"،  André de Laubadèreفيرى 

" إن نظرية املبادئ العامة بكل أجزائها من صنع  Jean Pierre Chudetكما يرى 

بتداع من أجل اإلضطالع القضاء، و هي تمثل جرأة مجلس الدولة وقدرته على خلق اإل 

 أداء واجبه في حماية الحقوق والحريات."بمهمته و 

ائل معنى هذا أن القاض ي اإلداري يحل محل املشرع برضاء ضمني من جانبه في املسو 

لو أصدر فيقوم بما كان يحق له أن يفعله املشرع  تنظيمها،ق له معالجتها و التـي لم يسب

 .22تشريعات منظمة لهذه املوضوعات التي تدخل فيها القاض ي اإلداري 

 

 

 

 

 

                                                           
 .33لسابر، صاملراع ا،  القضاد ادإدار،عبد اللين بسيوين عبد اهلل،  21

.35املراع، ص ،القضاد ادإدار، عبد اللين بسيوين عبد اهلل، 22  
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 املشروعية مبدأ على الواردة اإلستثناءات :نيالثا املبحث

سريانه   شك أناملشروعية كما أسلفنا بالذكر، وال تقوم دولة القانون على مبدأ   

ن املنيع لحماية حقوق األفراد الحصاألحوال يعتبـر  رة  وفي كافة الظروف و بصفة مستم

من املرونة بالنسبة لبعض إختصاصات اإلدارة، ولكن تطبيقه يحتاج إلى قدر  هم،حرياتو 

من حدة تطبيقه في  لذلك ترد على مبدأ املشروعية إستثناءات يعتبرها البعض تخفف

 ولعل أهم اط أو تصرف معين من جهة اإلدارة.نسبة لنشبال ظروف معينة أو 

 اإلستثناءات الواردة على مبدأ املشروعية تتمثل في ثالث نقاط:

 نظرية الظروف االستثنائية   -

 نظرية السلطة التقديرية  -

 نظرية اعمال السيادة -

 نظرية الظروف االستثنائية املطلب  األول: 

والفتن والبالبل والثورات واإلنقالبات، وكل  لظروف اإلستثنائية أحداث الحربيقصد با

وتكون الظروف  املساس بالنظام العام وتهديده. ة التـي من شأنهاالحاالت الخطيـر 

اإلستثنائية بهذا املفهوم مؤقتة ال تتمتع بصفة الدوام، لكنها تمثل خطرا على الدول من 

 مركزها. وجودها، وإستقاللها وسيادتها وإستقرارها و حيث 

أن يتضمن دستورها نصا أو أكثـر يخول  حماية لإلستقرار واألمن العامالدول  صتحر 

، تمكنها من ية ال تملكها في األوقات العاديةللحكومة في أوقات األزمات سلطات إستثنائ

سالمة ترابها. ساعدها في املحافظة على كيانها و تة على زمام األمور في البالد و السيطر 

هاته الظروف تدابير إستثنائية تتسم بطابعي السرعة والشدة الدولة أثناء حيث تتخذ 

ت الحريا بأنها تعطل إلى مدى بعيد، كما تتميـز 23تنفيذ األحكامو  في إتخاذ اإلجراءات

                                                           
 .29املاضمن طقرار رالة احلصار، اجلرادة الرمسية العدد04/06/1991امل ر  ل 196-91املرموم الرسام   23
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املوضوعة لألوقات العامة والضمانات الدستورية والتشريعية والقضائية املقررة و 

السلطة التنفيذية صالحيات و مع الفقه على وجوب توسيع سلطات . ولهذا يج24العادية

سالمتها على حساب حقوق ترجيح أمن الدولة و و وص العادية الخروج عن دائرة النصو 

 . 25األفراد وحرياتهم

الدولة  ت لكي تطبق في الظروف العادية، وإناللوائح وضعومن املسلم به أن القوانين و 

لظروف اإلستثنائية التي تملك الخروج على هذه القوانين واللوائح في حالة الضرورة أو ا

إذ  أن البالد تتعرض ألبلغ الضرر، إذا واجهت  الحزم في التصرف.تطلب السرعة و ت

 .26املعقدةالتشريع العادي بإتباع أساليبه وإجراءاته الطويلة و الظروف وفقا ألحكام 

 اعد املشروعية بالترخيصالظروف اإلستثنائية على أساس قلب قو  وبذلك تقوم حالة

ة، وعدم التقيد بقواعد الشرعية لبوليس بإتخاذ اإلجراءات اإلستثنائيالسلطات 

، 27املفاجئةن من أجل مواجهة الظروف الشاذة و القانو الدستور و التنصل من قواعد و 

على األعمال اإلدارية الصادرة في ظل  ومن ثم يترتب على قيامها إضفاء صفة املشروعية

الصفة عنها في ظل الظروف العادية على  الظروف اإلستثنائية، وذلك رغم إنتفاء هذه

 .28أال تتجاوز هذه األعمال بالطبع القدر الالزم الذي توجبه الظروف املذكورة

                                                           
 . 45، ص2009حلقو ية، لبنان، و ، منشورا  احلليب اماثناسية ، الطبعة اوأاحلراا  العامة ل ظل الظروف ادإ حممد رسن دخيل، 24
غضبان ماوك،غرايب جنا ،  رادة رليلية للنصوص النصوص القانونية املنظمة حلالع احلصار و الطوارئ و مدض طأثريها علا احلقوق و  25

 .12احلراا  ل اجلزاسر،  قلة امل  ر، العدد العاار، بس رة، اجلزاسر، ص
،اال انالالل   يالالدها 97،96،95،94،93،92وف االمالالاثناسية و رالالالة احلالالر  و احلصالالار بالالاملواد نالاللا الدمالالاور اجلزاسالالر، علالالا رالالالة الظالالر  26

للحقالالالوق و  طقييالالالدو  يالالالةلدمالالالاور و القانونمالالالن دميالالالد لنصالالالوص ا  ملالالالا دإ الالالرار مثالالالل هالالال   الظالالالروف بعدبالالالد مالالالن االاالالالرادا  والشالالال ليا  و  لالالال
 احلراا .

 02-93ن رالالة الطالوارئ، واملعالد  مالن خال   املرمالوم الاشالراع  املاضالمن اعال  09/02/1992املال ر  ل 44-92املرموم الرسامال   27
 . 08املاضمن متداد رالة الطوارئ، اجلرادة الرمسية العدد06/02/1993امل ر  ل 

، 2003متيمال  جنالاة، رالالة الظالروف االمالالاثناسية وططبيقاطالل ل الدمالاور اجلزاسالر،، مال ارة لنيالالل االهادة املااسالاري، اامعالة اجلزاسالر، اجلزاسالالر، 28
 .15ص
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ونظرا ملا لإلدارة من سلطات واسعة لتتمكن من مواجهة الظروف اإلستثنائية فإن 

سلطات اإلدارة ليست مطلقة في هذا الشأن حيث تتم ممارسة هذه السلطات تحت 

القضاء، وذلك فضال عن ضرورة توافر شروط معينة يسمح لإلدارة من خاللها من  رقابة

 التمتع بسلطات إستثنائية ملجابهة الخطر املحدق بالدولة.

لعل توجب إقرار الحالة اإلستثنائية و التي تقر الفقه على مجموعة من الشروط قد اسو 

 أهم تلك الشروط : 

أي قيام حالة واقعية غير مألوفة  األمن،ظام و هناك خطر جسيم يهّدْد الن أن يكون   - 

ط سواًءا حدثت أو غيـر عادية تمثل خطرا جسيما يهدد النظام العام، ويتحقق هذا الشر 

أو كان من املحتمل حدوثها، كما أنه ال يشترط أن تشمل األحداث  هذه الوقائع فعال 

لتسري حالة  إقليم الدولة في أن تقوم في جزْء من اإلقليم وتهدد باقيكامل التـراب بل يك

الطوارئ على كل اإلقليم، أما إذا إقتصرت الحالة اإلستثنائية على جزء معين فتبقى 

 لى أقاليم أخرى.سري في هذا اإلقليم دون أن تمتد إحالة الظروف اإلستثنائية ت

ـى ذلك أن معنو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر، و العمل الصادر من اإلدارة ه أن يكون  -

القاعدة العامة في هذا خطر بالقواعد القانونية العادية، و ال عذر على اإلدارة دفعيت

جهة الخطر الجسيم طبقا لقواعد وأساليب القانون العادي، الشأن أن على اإلدارة موا

درءه بقواعد القانون العادي يكون لها إتخاذ اإلجراءات الضرورية ملواجهته  فإن تعذر 

ون العادي، فإذا قدر القضاء أن قواعد القانون العادية كانت خروجا على القواعد القان

 ، يكون تصرف اإلدارة غيـر مشروع فيعرضها للمسؤولية. واجهة الخطر الجسيمكافيه مل

عمل اإلدارة الزما حتما فال يزيد على ما تقض ي به ضرورة تحقيق املصلحة  أن يكون  -

حقيق املصلحة العامة، سواء في العامة، إن تصرفات اإلدارة محكومة دائما بهدف ت

فاملصلحة العامة هي الهدف لكل تصرفات  في الظروف اإلستثنائية. عادية أو الظروف ال

اإلدارة، فاذا  دائما ألنها هي املبـرر لكل سلطاتو  إلدارة و إعمالها في جميع الظروفا
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ات ، ال يكون هناك مبـرر أو سبب للسلطإستهدفت هدفا أخر غيـر املصلحة العامة

 .  29املقرره لها

طاتها الواسعة في حالة مما يجب اإلشارة إليه أن اإلدارة وخالل ممارستها سلو  

في ظل الظروف االستثنائية، مقيدة بصفة عامة بالشروط التي حددها الضرورة و

القضاء لنظرية الظروف االستثنائية. كما أنها تخضع للقيود التـي يوردها املشرع في 

 
ّ
حت كل ذلك تستثنائية تنظيما تشريعيا خاصا، و م فيها الظروف اإل الحاالت التي نظ

هذا ما يؤكد لنا أن مبدأ املشروعية مبدأ قائم بصفة دائمة مستمرة رقابة القضاء. و 

 .30هذا املبدأ يتسم باملرونة نأ في الظروف العادية أو اإلستثنائية ، فغاية األمر  سواء

 ة نظرية السلطة التقديري  املطلب الثاني: 

من ثم فإنها ترجع القانونية، و مدلول السلطة التقديرية أمر يتصل بتطبيق القواعد  إن

بالدرجة األولى إلى موقف املشرع عند سن القواعد القانونية، فقد يصيغها في صورة 

 قد يصيغها في صورة مرنةأحد سلطة تقديرية في تطبيقها، و  جامدة بحيث ال يملك

التطبيق وفقا للسلطة التقديرية ملن يتولى هذا اصة بحيث تنطبق على الحاالت الخ

 .31دارةسواء كان قاضيا، أو رجل إ

يمنحها املشرع سلطة التقدير بذلك فاإلدارة تتمتع بقسط من حرية التصرف عندما و 

إختيار  ناع عن إتخاذه على نحو  معين، أو اإلمتتقدير  إتخاذ التصرف أو ب مايسمح لها 

لذلك فإن للتصرف أو السبب املالئم في تحديد محله، و لوقت الذي تراه مناسبا ا

لقانون، فغاية ما في األمر أن الناجع لتطبيق لالسلطة التقديرية هي عبارة عن وسيلة ل

                                                           
 .178انور امحد رم ن، املراع السابر، ص 29
 .48حممود حممد را ظ، املراع السابر، ص  30
 .10، ص1992عا  الدان مام ،  ضاد امل سمة و السلطة الاقداراة ل دارة ، دار النهضة العربية، القاهرة ، مصر،  31
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أنفع ي التصرف في موضوع ما هو أجدى  و ف من الحرية لإلدارة ااملشرع قَدر أن منح قْدر 

 .32أو تصرف معين أو أسلوب وع مما لو قيدها بتوقيتلتحقيق الهدف من هذا املوض

في ممارسة بعض اإلختصاصات، التي قد يمنحها القانون لإلدارة على الرغم من الحرية و 

تراعي شروط عامة إال أننا نرى أن اإلدارة  و خالل ممارستها لسلطتها التقديرية وجب أن 

 التـي قد تبطل أعمالها بتجاوزها كما سنوضح:لصحة قراراتها و 

ختصاص نجد اإلدارة ال تتمتع بأي سلطة تقديرية في هذا فالبنسبة لإل  -

امليدان، إذ يجب أن يصدر  قرار  الجهة أو الهيئة التي تملك اإلختصاص بإصداره، ألنه 

يكون مشوبا بعيب عدم اإلختصاص  لو صدر القرار من الجهة الغيـر املختصة فإنه

 معرضا لإللغاء عند الطعن فيه أمام القضاء اإلداري.و 

لجوهرية التـي يحددها اإلجراءات اال و ما يتوجب على اإلدارة إحتـرام األشكك -

حقوقهم، حتـى ال يلحق البطالن بقراراتها نتيجة القانون، والتـي تحمي مصالح األفراد و 

وحيدة فيما يتعلق باألشكال غيـر  لعيب الشكل، بينما تتمتع اإلدارة بسلطة تقديرية

لم يرتب البطالن على مخالفتها، إذا يكون في ون مراعاتها و التي ال يوجب القانالجوهرية، 

 مقدورها إتخاذ الشكل الذي تراه مناسبا.

، وسبب القرار إذا كان له سببا صحيح ال يكون القرار االداري صحيحا إال  -

لدافعة لتدخل اية السابقة على القرار االداري و الواقعية أو القانون االداري هو الحالة

ائع بين الوقهناك تناسب بين شدة القرار و ن يكون اذه. ومن الضروري أاالدارة إلتخ

 .33تخاذهلى إاملادية التي حدثت ودفعت باإلدارة إ

                                                           
32

، 2007لنيل اهادة املااساري، اامعة مناور،  سنطينة، اجلزاسر،  عداو، حممد، الر ابة القضاسية علا طدابري الضبط االدار،، م ارة  
 .65ص
 .43املراع السابر، ص  ، القضاد ادإدار، عبد اللين بسيوين عبداهلل، 33
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الفقه لصحة القرارات اإلدارية  عليهالشروط العامة الرأي الذي إستقر  وتمثل هذه

جه إن خالفتها اإلدارة قد تعرض أعمالها لإللغاء من قبل القضاء، حيث إتوالتي و 

لى عدم مراقبة اإلدارة عند ممارستها لسلطتها التقديرية، بداية األمر إ القضاء اإلداري في

اري عند ممارسته لسلطة املقيدة. إال أن هذا الوضع على أن تخضع لرقابة القضاء اإلد

أصبحت السلطة التقديرية تخضع أيضا للرقابة القضائية، فالإللتزام قد تغير و 

. 34ابة القضاء لتصرفات اإلدارة سواء كانت مقيدة أو تقديريةباملشروعية يتطلب رق

ال من حيث مشروعية أعمال اإلدارة، و تنصب الرقابة القضائية على السلطة التقديرية و 

جاه إستحسانا خصوصا أنه قد القى هذا اإلتتد إلى رقابة مالئمة هذه األعمال. و تم

املالئمة نظرا لبعد الرقابة على الواقع العملي من حيث أنه يستحيل ممارسة يتماش ى و 

القاض ي من حيث املكان ومن حيث الزمان عن الظروف واملالبسات التي أحاطت 

من جهة أخرى فمن الناحية لسلطتها التقديرية هذا من جهة و دارة في ممارستها باإل 

مالئمة العمل اإلداري، خالل أن القاض ي إذا تصدى لتقدير القانونية تبـرر موقفها من 

ما يتعارض مع مبدأ قانوني أصيل هذا س سلطة رئاسية على جهة اإلدارة و ن قد مار يكو 

 .35هو مبدأ الفصل بين السلطاتو 

لذلك يتحدد اختصاص القاض ي اإلداري برقابة شرعية أعمال اإلدارة دون مالئمتها، مع 

 جب أن تراعي املصلحةممارستها لتك السلطة التقديرية و مراعاة أن اإلدارة حتى خالل 

تحت مسمى إساءة إن إنحرفت عنه صارت مطالبة بإبطال العمل اإلداري عامة والـتي و ال

 .استعمال السلطة

 

 

                                                           
 .180انور امحد رم ن، املراع السابر، ص  34
 .53حممود حممد را ظ، املراع السابر،  35



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 20  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

  نظرية أعمال السيادةاملطلب  الثالث: 

تتمتع بحصانة ضد رقابة  طائفة من أعمال السلطة التنفيذيةأعمال السيادة هي 

السيادة إلى ظروف  عماللقضاء بجميع صورها أو مظاهرها، ويعود أصل نظرية أا

عن فرض رقابته على هذه  لى التخليإظطرته إ ريخية خاصة بمجلس الدولة الفرنس يتا

رر . و قد ب36حفاظا على كيان نفسه من اإللغاءاألعمال تحت ضغط ظروف سياسية 

للباعث السياس ي في هذا الصنف من القرارات نظرا  مجلس الدولة إمتناعه عن النظر 

إلى فحص  قبول اإلختصاص بنظرها كان من دون شك سيؤديألن لهاته القرارات و 

لشرعية التي تخص قضاء هو ما يعتبـر تجاوز لحدود رقابة امالئمة هذه القرارات، و 

ومنها قرار ث السياسية حتـى لقرارات حديثة قد إمتدت فكرة الباعاإللغاء، و 

GREENPEACE جارب نووية إجراء ت يه مجلس الدولة عن النظر في قرار الذي إمتنع ف

أصبحت أعمال و  الدولة الفرنس ي عن هذا اإلجتهاد . وقد تحول مجلس1995سنة 

هما مجالين أساسين ال تخص سوى قائمة من القرارات وفي بعض املجاالت، و  السيادة

 العالقات الخارجية للدولة.ة التنفيذية بالسلطة التشريعية و عالقة السلط

طار ال تخضع للرقابة تـي تندرج في هذا اإل فالبنسة للمجال األول فكل األعمال ال

يعية كإستدعاء الهيئة من ذلك األعمال التمهيدية لإلنتخابات التشر القضائية، و 

إيداع رئيس  الذي يقوم به رئيس الجمهورية، أو إجراء حل املجلس النيابي الناخبة، و 

مجال  أيضاو  الحكومة ملشروع قانون لدى مكتب املجلس النيابي أو سحبه عقب إيداعه.

                                                           
و  ، وعنالالالدما مالالالقط نالالالابوليون بونابالالالار  و عالالالاد  املل يالالالة مالالالن اداالالالد مالالالنة ة اوأارضالالالان االمااطوراالالالة ال رنسالالالي نشالالالأ قلالالال، الدولالالالة ل 36
، خشالالا اجمللالال، علالالا ن سالالل مالالن النظالالام املل الال  ، ومالالن ارالالل دنالالب االصالالطدام لالال ا النظالالام امانالالع قلالال، الدولالالة علالالا ر ابالالة االعمالالا  1814

اوالا االداراالالة االخالرض رالالى ل نالالل البقالاد و طثبيالالذ ا دامالالل ل الصالادرة عالالن الساللطة الان ي االالة املاعلقالالة بنظالام احل الال ، و ااا الا بالر ابالالة علالالا اعم
 موااهة الايار املضاد.
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السياسة الخارجية، فال يمكن للقضاء أن ينظر في األعمال املرتبطة بإبرام املعاهدات 

 . 37الحربالدولية، أو تلك املتصلة بإعالن السلم و 

ود الواردة على مبدأ من القي خر لذلك نظرية أعمال السيادة قيدا آ تمثل طبقاو 

رات السلطة التنفيذية اقر ة خضوع كافة أعمال و ما يعنيه من ضرور املشروعية و 

ال ضع لرقابة القضاء اإلداري ، بل و للرقابة القضائية، فهذه األعمال ال تخللقانون و 

عدم اإلعتداد بمثابة إنكار ملبدأ املشروعية و  تملك أي جهة قضائية الرقابة عليها، فهي

وهي فتكييف عمل ما على أنه عمل سيادة تترتب عليه نتيجة بالغة الخطورة، أال .  38به

، وذلك بعكس العمل  تاء سواءا كانتحصين هذا العمل ضد رقابة القض
ً
 أو عاديا

ً
إداريا

 .39أعمال السيادةبين العمل اإلداري و  اإلداري، ومن هنا تأتي أهمية التمييز

و يعرف القضاء الجزائري تطبيقا ألعمال السيادة حيث إستبعدت الغرفة اإلدارية 

يه نظرا للباعث السياس ي له أسوة املطعون فرار حكمة العليا إمكانية فحص القللم

قد صدرت نصوص قانونية جديدة يمكن إدراج بعض تطبيقاتها ، و 40القضاء الفرنس يب

جية، أنها تصنف ضمن عالقات الدولة الخار و مباشرة ضمن أعمال السيادة، خاصة 

  .41م فيهاتنقالتهإلى الجزائر وإقامتهم بها و شروط دخولهم ألنها تنظم وضعية األجانب و 

سالحا وجا كامال على مبدأ املشروعية، و تمثل أعمال السيادة وفقا لهذا املفهوم خر و 

مواجهة حقوق وحريات األفراد، ولهذا هاجمها فقه  خطيـرا في يد السلطة التنفيذية في

                                                           
نالالي،  يصالالل،دولة القالالالانون و دور القاضالال  االدار، ل ط راسالالها ل اجلزاسالالالر، مالال ارة لنيالالل االالالهادة املااسالالاري، اامعالالة مناالالالور، ، أ اضالالال   37

 .206، ص2010 سنطينة ، اجلزاسر، 
 .81السابر، ص  اد،  نعي  عيل ع ونة،املراع38

 .548، ص2010يب احلقو ية، لبنان، رسي عثمان حممد عثمان، أصو  القانون االدار،، منشورا  احلل 39
،  ضالالالية "،.". " ضالالالد و االالالر املاليالالالة، اجمللالالالة القضالالالاسية 07/01/1984باالالالاراخ  36473 الالالرار اللر الالالة االداراالالالة باي مالالالة العليالالالا ر الالال   40

د"، ريالالالف 500طاضالالالمن طعالالالن باللالالالاد  الالالرار  و االالالر املاليالالالة بسالالالحب االوراق املاليالالالة مالالالن  رالالالة  ، و1989، مالالالنة 04للمح مالالالة العليالالالا، العالالالدد 
يعدددح ا دددح   ااابالالالذ اللر الالالة االداراالالالة باي مالالالة العليالالالا بعالالالدم مالالالن خالالال   مالالالا ورد ل  رارهالالالا" ريالالالف ان  اصالالالدار  و طالالالداو  و مالالالحب العملالالالة

 ."الصال يات المثعلقة بممارسة السيادة
 .206بر، ص اض  اني،  يصل، املراع السا 41
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طالب بإدخالها تحت رقابة القضاء، وعدم تحصين هذه االعمال ضد القانون بشدة، و 

فمجلس الدولة الفرنس ي أخذ بتضييق نطاق تطبيقها، وعمل على الرقابة القضائية. 

الحد من أثارها، خاصة بعدما أدت هذه النظرية الدور املنوط بها في ترسيخ مكانة 

 .42مجلس الدولة في منظومة القضاء الفرنس ي

 : ضمانات تفعيل مبدأ املشروعيةثالث ال بحث امل

اإلنحراف السلبي  لكشف عن اإلختالل أو إن الهدف األساس ي من الرقابة في العموم هو ا

تقديم البدائل التصحيحية ملعالجة هذا اإلنحراف، مما يعني أن الرقابة في املمارسة، و 

السيف املسلط على رقاب الفاعلين في املؤسسات السياسية، والذي يهدف  لم تعد ذلك

بـرى التنمية حيثما كالقمع، وإنما أخذ مفهوما إيجابيا بناءا، غايته النع و املإلى الضبط و 

لرقابة بإختالف القائمين عليها وإختالف وسائلهم لئن إختلفت صور او  .وأينما وجدت

العمل الرقابي  وإختالف إجراءات توظيفها، فإن التكامل واإلنسجام هو الذي يطبع

مؤسستها، فتقسيم الرقابة إلى أنماط و أشكال زة الدولة و لضمان السير الطبيعي ألجه

قابة على اإلدارة العامة وسيلة ، فتعتبـر الر 43نظيمي فني لكن الهدف مشتركإنما هو ت

َم و تمارس بما يسهم وليست غاية في ذاتها
َ
َنظ

ُ
في تحقيق أهداف ، ومن ثم  يجب أن ت

يحد من نشاطها. ذلك حتى ال تكون الرقابة عبًئا على اإلدارة أو معوقا العمل اإلداري، و 

ذلك تبعا إلختالف دارة العامة وتختلف فيما بينها، و نواع الرقابة على اإل تتعدد أو 

بين ثالثة أنواع  بة على ممارستها، ويمكن التمييـز السلطة التي تمارس الرقابة و األثار املترت

لسياسية، الرقابة القضائية، والرقابة من الرقابة على أعمال اإلدارة العامة، الرقابة ا

 نفصل في كل على حدى.اإلدارية و 
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اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 23  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

 الرقابة السياسية  :ول ب  األ املطل

اإلداري ا الشعب بكافة فئاته على الجهاز نعـني بالرقابة السياسية الرقابة الـتي يباشره

إطراد هذا من ناحية، ويكشف عما للدولة ليطمئن على سير املرافق العامة بإنتظام و 

من  يحهاخالفات داخل الهيئات واإلدارات العامة  للعمل على تصحيقع من أخطاء أو م

اد مفهوم الديمقراطية النيابية . حيث تلجأ العديد من الدول إلى إعتم44ناحية أخرى 

شؤون  اد مباشرة السلطة لنواب الشعب، وإستقالل هؤالء بمباشرةالـتي تقوم على إسنو 

ة تطبيق الديمقراطية املباشرة ذلك في ظل إستحالقررة لهم عن الشعب، و السلطة امل

سدة بنفسه. فتمارس املجالس املنتخبة الوظيفة السياسية املجتسيير الشعب لشؤونه و 

 الحق من  تقرير ملسؤولية اإلدارة. في رقابة السلطة التنفيذية ومايقتضيه هذا

خالل إذن فاملقصود بالرقابة السياسية هي رقابة الرأي العام على أعمال اإلدارة من  

صل املرن بين الـتي تأخذ بمبدأ الفاملجالس النيابية في الدول ذات النظام البرملاني و 

 كومة و البرملان بالفصل املرن أو ويصف الفقهاء الفرنسيون العالقة بين الح السلطات.

معناه وجود تعاون بين سلطتين إلمكانية فف للسلطات أو بتعاون السلطات، و املخ

ث يسود مبدأ تحقيق الرقابة املتبادلة بينهما، أما الدول الـتي تأخذ بالنظام الرئاس ي، حي

محدود حيث تكون صل الجامد بين السلطات، يكون أثر هذه الرقابة قليل و الف

 .45ليس أمام البرملاناتيس الدولة صاحب السلطة الفعلية و مسؤولية الوزراء أمام رئ

ليات ليراقب البرملان الرقابة السياسية من خالل إحداث آ قد أخذت الجزائر بمفهومو 

 ليات األتية:تطبيقها للقانون وفق اآلو ون الحكم طريقة تسيير الحكومة لشؤ 

الشعبي  : يقدم الوزير األول مخطط عمله إلى املجلسمناقشة برامج الحكومة .1

الوطني لهذا الغرض مناقشة املجلس الشعبي  الوطني للموافقة عليه ويجري 
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اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 24  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

يمكن للوزير األول أن عامة. ويحق للنواب تقديم إقتراحات أو تعديالت، و 

 على ضوء املناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.  العمل هذا يكيف مخطط

: تقدم الحكومة سنويا إلى املجلس الشعبي الوطني بيانا بيان السياسة العامة .2

سة العامة مناقشة عمل الحكومة، تعقب بيان السياة، و عن السياسة العام

ال تؤدي الوطني املناقشة بإصدار الئحة، وهذه االئحة يختتم املجلس الشعبي و 

ه تجاه السياسة لى إسقاط الحكومة إال أنها تعبـير من املجلس عن موقفإ

في حالة أن يطلب من املجلس تصويتا بالثقة، و العامة لحكومة، وللوزير األول 

 .46عدم منح املجلس للثقة يقدم الوزير األول إستقالة حكومته

ر معين، أو سلطة التشريعية سؤاال لوزيبمقتضاه يوجه أعضاء الو  السؤال: .3

طلب اإلجابة عليها خالل الجلسات حول أمور معينة، و لعدة وزراء، لإلستفسار 

 العامة للمناقشات. بينما تكون اإلجابة عن السؤال الكتابي كتابي في ظرف

 قد يؤدي الى مناقشة عامة حول فحواه. ثالثين يوما التالية لتبليغه، و 

خصوص مسألة تكون لحكومة بيمكن ألعضاء البرملان إستجواب ا االستجواب: .4

 عموضوع الساعة، و 
ً
ى لهو أخطر من السؤال، إذ يجب أن يوقعه ثلثون نائبا

عامة حيث يمكن أن  اب بمناقشةستجو يتبع اإل و  أعضاء الغرفتين.األقل من 

 يؤدي إلى لجان تحقيق.

حكومة، إال هو األلية الوحيدة الـتي تؤدي إلى تقرير مسؤولية ال ملتمس الرقابة: .5

بنصاب محدد حيث يمكن للمجلس الشعبي الوطني محكوم بإجراءات و  أنه

لدى مناقشته بيان السياسة العامة أن يصوت على ملتمس الرقابة ينصب 

عدد (1/7)ال يقبل هذا امللتمس إال إذا وقعه سبعؤولية الحكومة، و على مس

ي تتم املوافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلـثالنواب على األقل، و 

اليتم التصويت إال بعد ثالثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس ، و (2/3)النواب

ير األول إستقالة الرقابة، واذا تمت املصادقة على ملتمس الرقابة يقدم الوز 

 لى رئيس الجمهورية .حكومته إ
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اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 25  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

: قد تلجأ الهيئة البرملانية إلى تشكيل لجنة من بين أعضائها لجان التحقيق .6

التصدي  الحكومة لكشف الخلل في هذه األعمال أو للتحقيق في أعمال 

ذلك في إطار إختصاصها أو في القضايا ذات للمخالفات التي تتسم بها، و 

يه األسئلة سواء كانت كتابية أو شفوية . يقوم النواب بتوج47املصلحة العامة

يانات معينة، باء الحكومة للحصول على معلومات و من أعض إلى عضو 

علق بقضية قطاعية، ليست واحد في الحكومة تت فاألسئلة توجه لعضو 

ستجواب الذي يستهدف هتمامات العامة الراهنة، عكس اإل من اإل  بالضرورة

 .48الحكومة بأكملها بقضية من قضايا الساعة

عرض هذه األليات الـتي نص عليها الدستور ملراقبة السلطة التنفيذية من من خالل 

الدور املنوط بها  قانونية تحد من فعاليتها وأداء قبل البرملان نجد أنها محكومة بشروط

ويرى جانب من الفقه أن هناك أساليب أخرى للرقابة السياسية ال تقل  على أكمل وجه.

 عن الرقابة البرملانية )رقابة املجالس النيابية(، وهي رقابة األحزاب السياسية 
ً
نجاعة

إنتقاد عارضة منها، من خالل حزاب السياسية لرقابة الحكومة وخاصة املحيث تعمد األ 

طريق نوابها باملجالس النيابية أو من خالل امللتقيات  عمل الحكومة إما عن

كذا رقابة الرأي العام التي تعتـبر إحدى أهم أنواع الرقابة ، و 49الصحفو  اإلجتماعاتو 

اقبة أين نرى فيها مراقبة الشعب لحكومته مباشرة من خالل املشاركة السياسية، كمر 

من خالل ما تتيحه األنظمة الديمقراطية ملواطنيها من  والت املجالس املحلية أو مدا

 .50مجال للممارسة مثل هذا النوع من الرقابة
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اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 26  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

 الثاني :الرقابة القضائية   املطلب

 و تعتـبر الرقابة القض
ً
 نظرا ملاائية أهم أنواع الرقابة أهمية

ً
يتمتع به القضاء من  فعالية

فالرقابة القضائية هي إحدى األساليب املتاحة املوضوعية. حياد و إستقاللية وإتصافه بال

للمواطنين للرقابة على أعمال اإلدارة، فهي تتمـيز عن غيرها من أشكال الرقابة في  أنها ال 

ًءا على دعوى تسمى الدعوى 
ْ
تتحرك تلقائيا، أي أن القضاء ال يمارس إختصاصه إال بنا

قابة القضائية على أعمال اإلدارة إلى تهدف الر حة. و ية الـتي ترفع من كل ذي مصلاإلدار 

عية، وكذا حماية حقوق األفراد إجبارها على إحترام مبدأ املشرو تقويم عمل اإلدارة و 

 .51حرياتهمو 

إن الجهاز القضائي الذي توكل له مهام الرقابة على أعمال اإلدارة سواًءا كان القضاء  

قضاء العادي، فإن هاته الجهة القضائية تتمتع أو ال اإلداري كما هو الوضع في الجزائر 

 بسلطة إلغاء القرارات اإلدارية غـير املشروعة، كما تقض ي بتعويض األفراد الذين

تسيير املرافق العامة أو نتيجة ملسؤولية اإلدارة عن  أصابهم ضرر من أعمال اإلدارة أو 

إن  .52أو التعويض عنهاعقودها املبرمة مع األفراد عن طريق إلغاء القرارات املعيبة 

فحص  اإللغاء أو دعوى التفسير أو دعوةالدعاوى اإلدارية املختلفة سواء دعوى 

ن املشروعية و 
ّ
غيرها من الدعاوى األخرى تمثل ضمانة أساسية ملبدأ املشروعية، وتمك

جهة القضاء املختص من ممارسة رقابتها على جهة اإلدارة، ومن ثم التصريح في حال 

مع التعويض عن  ون فيه أو إقرار مسؤولية اإلدارةبإعدام القرار املطعثبوت الخرق 

وعليه حق لنا وصف القضاء اإلداري   العمل الضار  وغير ذلك من القرارات القضائية.
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اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 27  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

خضوع له، يفرض الهيبته و  هو من يحفظ مكانته وف الدرع الواقي ملبدأ املشروعية، بأنه

 قانون.مظاهر دولة الوهذه كلها تمثل معالم و 

 الرقابة اإلدارية املطلب الثالث :

هي الرقابة الـتي تمارسها اإلدارة على أعمالها، أي تلك الرقابة الـتي تمارس داخل التنظيم و 

صصة على اإلداري من جانب الرؤساء اإلداريين، أو تلك الـتي تمارسها أجهزة إدارية متخ

ار الرؤساء املنشورات واألوامر دتتحقق الرقابة اإلدارية بإصبعض الوحدات اإلدارية. و 

ادهم إلى كيفية تنفيذ القوانين إرش ولهم املى مرؤسيهم بقصد توجيههم في أعإ التعليماتو 

عمال املرؤوسين إلقراراها أو وقفها أو عة اللوائح، كما تظهر في حق الرؤساء في مراجو 

، فتنقسم اإلداري  يختلف نظام الرقابة اإلدارية بإختالف النظامتعديلها أو إلغائها. و 

 رقابة خارجية:الرقابة اإلدارية بذلك إلى رقابة داخلية و 

من داخل التنظيم اإلداري  : هي تلك الـتي تمارس الرقابة اإلدارية الداخلية -

أشخاص من التنظيم ي أن الذي يقوم بالرقابة اإلدارية الداخلية نفسه أ

ا على إما بناءً لقاء نفسها، و هذه الرقابة إما من ت تباشر اإلدارةاإلداري نفسه، و 

تميـيزا له عن يسمى هذا التظلم بالتظلم اإلداري و  تظلم ذوي الشأن من األفراد،

موجها لنفس املوطف الذي أصدر  أو أتى  التظلم القضائي. وقد يكون هذا األخـير 

حالة تظلما أو طعنا يسمى في هذه الاملشكو منه، كي يعدله أو يسحبه و التصرف 

قد يكون موجها الى رئيس املوظف الذي ّأصدر القرار  أو أتى و  باإللتماس،

 يطلق عليه حينها التظلم الرئاس ي.منه و  التصرف املشكو 

فيقصد بها الرقابة الـتي تمارس من خارج التنظيم  :الرقابة اإلدارية الخارجية -

صة على الوحدات أي تلك الـتي تمارسها وحدات إدارية أعلى أو متخص اإلداري،

أن مثل هذه الرقابة اإلدارية تكون شائعة بالدول وجدير بالذكر  دارية األخرى.اإل 



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 28  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

 الوصاية اإلداريةالتي تأخذ بالنظام الالمركزي، فإصطلح على تسميتها فقها 

 . 53هيئاتعلى الوحدات الالمركزية أشخاصا و فتنصب هذه الرقابة 

ذلك تحقيق املصلحة العامة و شكلها هو ًيا كان دف األساس ي من الرقابة االدارية أإن اله

اللوائح عامة وكفالة تنفيذ القوانين و من خالل املحافظة على حسن سير املرافق ال

اد وحقوقهم من ام حدودها وضمان نزاهة املوظين وكفائتهم وكذا حماية األفر وإلتز 

 انحراف االدارة.
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 لغاءماهية دعوى اإل :الفصل الثاني

توسع دائرة  دارة العامةبوتيرة متسارعة جعل اإل  ثةالحدي إن تطور املجتمعات

تشمل  عالقات مباشرةبباألفراد  إختصاصاتها إلى ميادين كثيرة ما جعلها ترتبطنشاطها و 

إختصاصاتها أساسا على آلية نشاطها و  دارة في مباشرةتعتمد اإل عديد من املجاالت.و ال

قواعده لتؤدي اإلدارة املهام و  القانون شروطهخير الذي يحدد هذا األ  ،القرار االداري 

 و تتجاوز السلطة املخولة لها.املنوطة بها دون أن تحيد أ

رقابة جب فرض و ساسية املسطرة لها دارة عن األهداف األ ج اإل و عدم خر ل اضمانو    

 رورة حتمية تفرضها دولة القانون،دارة ض، فتعد الرقابة على أعمال اإل لهاعلى أعما

غاء تعد دعوى اإللو  محكومين. فراد حكاما وقانونية على كافة األ ك القاعدة اللتسري بذل

مبدأ لدولة القانونية و حدة في حماية فكرة امن أهم الدعاوى اإلدارية وأكثرها فاعلية و 

لك أن دعوى ، ذريات اإلنسان في الدولة املعاصرةوتأكيد حماية حقوق وح الشرعية

تطبيق ضائية الحيوية والفعالة لتحريك و اإللغاء تعد األداة والوسيلة القانونية والق

 .أعمال الدولة واإلدارة العامة عملية الرقابة القضائية على

ذلك من خالل لغاء و طار املفاهيمي العام لدعوى اإلاإل نحاول في هذا الفصل أن نبين و 

القضاء ي التشريع و ربطها بما هو معمول به ف و الفقهية بمختلف إتجاهاتها راءدراسة اآل 

 التالية: زائري من خالل املباحثالج

 ول: مفهوم دعوى االلغاءاملبحث األ  -

 خصوصية دعوى اإللغاء املبحث الثاني: -
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 ول : مفهوم  دعوى االلغاءاملبحث األ

ين الدعاوى القضائية بإعتبارها أهميتـها بمركز الذي تحتله دعوى اإللغاء و بالنظر لل

ملشروعية، فإن هذه الدعوى كانت ماية مبدأ ااألداة األساسية لحماية حقوق األفراد وح

 لجدل عديد من الفقهاء ال تو 
ً
ها تعريفا محدد إختلفوا في صياغة  تعريفالذين زال محال

أمام غياب النص القانوني الذي إكتفى بوضع النظام وجامع لخصائصها ومـيـزاتها، 

. ة بالنظر فيهاختصالشروط والجهات القضائية املنوني العام لها فحدد إالجراءات و القا

كذا ما وصلت إليه راء الفقهية بإختالف إتجاهاتها و جل اآل ار فنسوق في هذا االط

تطور دعوى نا أن دراسة نشأة و ال يخفى عليهادات القضائية في هذا املجال، و اإلجت

 الصحيح لها . يساعدنا على تحديد ااملفهومبهام و اإللغاء قد يزيل اإل

 لغاءى اإلدعو ول: تعريف املطلب األ 

 دارية حيث يتفق فقهاء القانون على أنهاتعتبر دعوى اإللغاء إحدى أهم الدعاوى اإل 

عي الذي مسه دعوى موضوعية هدفها البعيد فضال عن حماية املركز القانوني للمد

فتتعدد بذلك تعاريف دعوى اإللغاء  .54هو حماية مبدأ املشروعيةالقرار محل الدعوى 

فقد تعرف دعوى إلغاء بالنظر إلى الجهة القضائية ظر إليها منها،للناحية الـتي ين وفقا

الناجمة على   ثار إلى اآلا اإلدارية، أو بالنظر على طبيعته ملختصة بها، أو من خالل التركيـز ا

 . القرارات اإلدارية

الدعوى القضائية اإلدارية  على أنها لغاءاإلذهب جانب من الفقه إلى تعريف دعوى      

املصلحة أمام جهات يرفعها ذوو الصفة القانونية و  العينية الـتي يحركها و ية واملوضوع

لغاء قرارات إدارية غـير مشروعة، وتتحرك اء املختصة في الدولة للمطالبة بإالقض

إلداري ا لة البحث عن شرعية القرار ر سلطة القاض ي املختص فيها في مسأوتنحص
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ا تم التأكد من عدم ء هذا القرار إذا موالحكم بإلغا املطعون فيه بعدم الشرعية

 . 55بحكم قضائي ذي شرعية عامة ومطلقة، وذلك شرعيته

ليه الفقيه من التعريفات ومنها نذكر ما ذهب إكما أن الفقه الفرنس ي أعطى عديد 

طعن قضائي : "في تعريف دعوى تجاوز السلطة بأنها André de Laubadèreالفرنس ي 

  غيـر مشروع من طرف القاض ي اإلداري ". يرمي إلى إبطال قرار إداري 

بقوله "أنها الطعن الذي يطلب  Charles  Debbeschهو ذات التعريف الذي ذهب إليه و 

قد أحاط املشرع هذا و  إداري لعدم املشروعية". ضاه املدعي من القضاء إبطال قرار بمقت

ارها وإجب ابة اإلدارةاية خاصة، فتعتبـر األداة الفّعالة في رقالفرنس ي دعوى اإللغاء برع

 قد عمل املشرع الفرنس ي من جانبه على تشـجيع هذاو  على إلتـزام حدود القانون،

ذلك من خالل عدم إشتـراطه لى رفع دعاوى اإللغاء، و اإلتجاه بتسهيل إلتجاء األفراد إ

 .56عدم املطالبة بدفع الرسوم القضائيةعريضة الدعوى عن طرق املحامي، و  تقديم

 القضاء الذي بموجبه يمكن"قضاء اإللغاء أنه الطماوي مان محمد كما عرف سلي

بة القرار للقانون حكم بإلغائه للقاض ي أن يفحص القرار اإلداري، فإذا مـا تبين له مجان

لكن دون أن يمتد حكمه إلى أكـثر من ذلك فليس له تعديل القرار املطعون فيه أو و 

" الدعوى الـتي يرفعها أحد األفراد إلى  نهاثم عرف دعوى اإللغاء بأ غـيره "،ب هإستبدال

 .57القضاء اإلداري يطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون"

أما بالنسبة لنظام القضائي الجزائري فقد كان املشرع سباقا في تبـني دعوى اإللغاء من 

 لها تعريفا دقيقا إال أنه خالل  إدراجه لها في جل تشريعاته، ورغم أن املشرع لم يضع

الصادر  154-66األحكام سواء في قانون اإلجراءات املدنية ها بالكثير من القواعد و خص
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فقد نصت عليها . 09-08دارية اإل ل قانون اإلجراءات املدنية و ، أو من خال1966سنة 

دعاوى إلغاء  كم اإلدارية كذلك بالفصل في:منه بقولها" تختص املحا 801املادة 

مشروعة القرارات الصادرة عن  تفسيرية ودعاوى فحصدعاوى الالقرارات اإلدارية و 

الوالية واملصالح غير املركزية لدولة على مستوى الوالية، البلدية واملصالح األخرى 

 . مية املحلية ذات الصبغة اإلدارية..العمو  للبلدية، املؤسسات

 ةروط الشكلي، وكذا الشلغاءاإلحكام دعوى هذا باإلضافة إلى نصوص أخرى تتضمن أ

أن" أساس على  140في ماته  1996هو ما أكده كذلك  دستور و املوضوعية لقبولها. و 

تنص على "ينظر  منه 143كذلك نص املادة القضاء مبادئ الشرعية واملساواة"، و 

 " القضاء في الطعن في قرارات السلطات االدارية 

لحات النصوص القانونية نجد املشرع وظف العديد من املصطمن خالل إستقراء و 

املختلفة، فتارة الطعن باإللغاء وتارة دعوى االلغاء فاملقصود من كليهما هي دعوى 

رية في الدولة سواء تجاوز السلطة املوجهة ضد القرارات الصادرة عن السلطات االدا

جل الغائها من قبل القاض ي االداري كانت مركزية أو المركزية، إقليمية أو مصلحية، من أ

بهذا تكون الجزائر ا مشوبة بأحد عيوب تجاوز السلطة. و وعية كونهاملختص لعدم املشر 

غبة امللحة لبناء دولة القانون ذلك نظرا للر ،  و 58قد تبنت صراحة دعوى اإللغاء

إعتبار أن دعوى اإللغاء وتجسيد أيديولوجية الحرية والعدالة في الواقع املعاش على 

كرة الدولة القانونية وحماية لحقوق ي حماية فأكـثر الدعوى اإلدارية حسما وفعالية ف

 حريات أفراده. و 

بالرغم من إختالف صياغتها إال أنها أجمعت أن  خالل كافة التعاريف الـتي سقناهامن و 

لى جهات القضاء اإلداري إلعدام قرار صدر على وى االلغاء هي دعوى قضائية ترفع إدع

ض ي في دعوى ون سلطة القابهذا تكلقانونية. و خالف ما تقض ي به مجموعة القواعد ا

داري املطعون فيه اإللغاء سلطة دقيقة ومحددة، فهي سلطة تؤدي إلى إعدام القرار اإل 

انت جهة رغم ما يتمتع به من صبغة تنفيذية ، أيا كانت الجهة الـتي صدر عنها سواء ك

 . مركزية، محلية أو مرفقية
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داة فعالة لتحقيق مبدأ و دعوى اإللغاء أالسلطة أبذلك تعتـبر دعوى تجاوز حد و 

تحترم  املشروعية. ذلك أنه يتعين على السلطة االدارية فيما تتخذه من قرارات أن

مخالفتها هذه قراراتها لإللغاء جزاء تجاهلها و إال تعرضت مجموعة القواعد القانونية، و 

 .59القواعد

لغاء وحتى تكتمل الصور فقد إرينا ضرورة التعريف بأطراف دعوى اإل ولتوضيح أكثر 

 ذلك على النحو التالي:

 املدعي :-

خص القانوني الذي يبادر باللجوء إلى القضاء طالبا إلغاء املدعي في دعوى االلغاء هو الش

انه. ويشترط لقبول ركنظرا ملا يشوبه من عيب يمس ركنا أو أكثر من أداري القرار اإل 

صفة بال ن تتوافر في الطاعن جملة من الشروط تتعلقدعوى االلغاء أ

القانون الخاص، شخاص . وعادة ما يكون الطاعن شخصا من أ60واملصلحة هليةاأل 

سواء كان طبيعيا أو شخصا معنويا ) شركة تجارية (، كما أنه يمكن أن يكون شخصا 

ون من قان 57و املرفقية حسب ما ورد في املادة من أشخاص القانون العام االقليمية أ

دارية قصد االقرار ببطالن املداوالت عوى أمام املحكمة اإل "يرفع الوالي د 4الوالية الفقرة 

 ".56التي اتخذت خرقا لالحكام املادة 

يد نطاق الخصومة محن حيث الخصوم إال إذا ألزمه و املدعي له مطلق الحرية في تحد

هو املكلف باثبات مزاعمه عاد. وتتحقق صفة القانون باختصام أشخاص معينين فيها، و 

د الدعوى بسجل كتابة ضبط املحكمة، أي باملطالبة القضائية، قيياملدعي بمجرد ت

 لى حين صدور الحكم فيها.وتستمر هذه الصفة في الخصومة إ
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وعليه واعتبارا ملا سبق، فإن كل شخص تقدم إلى القضاء دون أن يكون لديه طلب 

في تباره مدعيا. وتبعا لذلك، فإن كل متدخل نه ال يمكن اعيرمي إلى الحكم به، فإ

في مواجهة املدعي عليه المكانية إعطائه ن يكون له طلب الدعوى إلى جانب املدعي البد أ

 .61و الخصم كمدعيصفة املتدخل في الدعوى أ

 املدعى عليه:-

شخاص املعنوية العامة القائمة عليه في دعوى االلغاء أساسا في أحد األ يتمثل املدعى

، ا باإلدارة املركزية أو باإلدارة الالمركزيةء كان موجودطار السلطة التنفيذية، سواي إف

ن يكون ؤهلة إلصدار القرارات االدارية ألن تكون محال لدعوى االلغاء.كما يمكن أألنها امل

املنظمات املهنية قبيل الهيئات الوطنية العمومية و املدعي عليه، في حاالت أخرى، من 

عى عليه ليس فة لدى املد. وتتحقق هذه ص62الوطنية، طبقا للنصوص سارية املفعول 

من ابالغه  الدعوى لدى كتابة ضبط املحكمة، وإنماي بتسجيل باملطالبة القضائية أ

 .               63بالعريضة االفتتاحية، طبقا للقانون 
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 لغاءنشأة و تطور دعوى اإلاملطلب الثاني: 

ارية في طبيعتها دعوى قضائية إدالصفة القضائية، فهي يعة و تتسم دعوى اإللغاء بالطب

د إكتسبت دعوى اإللغاء الطبيعة والصفة قيست بدفع قضائي أو تظلم إداري، و لو 

 ن،تجلى بالصورة التي هي عليها اآل بعد العديد من مراحل التطور املتوالية لت القضائية

تطور دعوى االلغاء يتضح أنها قد نشأة في فرنسا، وبتتبع املراحل املختلفة لنشأة و 

تطويرها حيث يعود له الفضل في إنشائها و  ،ع مجلس الدولة الفرنس يدعوى من صنك

تطور هذا االعتبار نحاول تتبع نشأة و  على أساسإلى أن أصبحت دعوى القانون العام. و 

اإلداري  املراحل التاريخية التي مرت بها في القضاء دعوى إلغاء من خالل دراسة

 .الفرنس ي

أن لـى رف مدى التطور التي مرت به دعوى إلغاء إيعإن املتتبع لنظام القضائي الفرنس ي  

 منعت املحاكم 1790ن،  فمنذ صدور دستور سنة وصلت الصورة التي هي عليها اآل 

العادية من النظر في الدعاوى اإلدارية، على أن تقوم اإلدارة بالفصل في هذه الدعاوى، 

ضع خالف بل كان الو دارة لم تكن تفصل في الدعاوى بحكم وتجدر اإلشارة إلى أن اإل 

إصدار قرار إداري ذلك أي أنه كان عبارة عن مجرد تظلم تختص اإلدارة بالنظر فيه و 

دارة العامة ضائية تملك سلطة مراقبة أعمال اإل ق أنه، فلم تكن في هذه املرحلة جهةبش

 . 64بصفة عامة 

صدور  لغاء بعد ذلك في صورة دعوى إدارية شبه قضائية، هذا بعدوى اإلثم ظهرت دع

 ،جلس الدولة الفرنس ي كجهاز  إداري الذي قض ى بإنشاء م، و 1800دستور فرنسا لسنة 

، حيث كانت من )لإلمبراطور( قانوني، قضائي، إستشاري تابع ومساعد لرئيس الدولة

بين إختصاصاته النظر في التظلمات املتعلقة بإلغاء قرارات إدارية غـير مشروعة، فكانت 

بعد موافقة رئيس الدولة د توصيات تكتسب قيمتها القانونية قرارات مجلس الدولة مجر 
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، ثم على أساس عدم إختصاص مصدر القرارالتظلم في البداية يتم  عليها، وقد كان

لى السببين السابقين عيب جديد تمثل أضيف إ 1840عيب الشكل، ومنذ سنة  أضيف

 أن مصدر القرار  ال السلطة أو االنحراف بالسلطة ومعـنى ذلكفي عيب إساءة إستعم

 يستخدم سلطاته لتحقيق أهداف غير  تلك التي حددها القانون إلصدار القرار.

الذي قرر إعفاء  1864نوفنمبر  2صدور مرسوم لغاء تطورا أخر إثر عرفت دعوى اإل ثم

دة لى زياما أدى إرفعها بواسطة محامي،  كذا وجوبائية و الدعوى من الرسوم القض

، كما الدولة في قبولها من ناحية أخرى  توسع مجلسناحية و عدد دعاوى اإللغاء من 

عيب جديد من عيوب إلغاء القرار اإلداري هو  أدى هذا التطور في هذه املرحلة ظهور 

 .65لى جانب العيوب السابقةعيب مخالفة القانون ذلك إ

املتعلق بمجلس الدولة الفرنس ي الذي أعطى لهذا  1872ماي  24بصدور قانون و 

الدولة  أصبح مجلسمستقلة عن السلطة التنفيذية ة و يعة قضائية سيادياملجلس طب

دارية لغاء بصفة مستقلة وسيادية ويقض ي بإلغاء القرارات اإل الفرنس ي ينظر في دعوى اإل

التي أعيدت صياغتها في نون و غير املشروعة تطبيقا لنص املادة التاسعة من هذا القا

لق بتنظيم مجلس الدولة املتع 1945جويلية 31من القانون الصادر في  32املادة  نص

حاكم االدارية بإختصاص امل 1953سبتمبر  30في فـترة الحقة أقر قانون والفرنس ي، 

حدد الختصاص العام و في القضايا االدارية بإعتبارها صاحبة ااالقليمية بالنظر 

، حيث تمثل في الطعن أمامه كجهة تصاص مجلس الدولة على سبيل الحصرإخ

الكبـير في نطاق دعوى  مع التوسعدارية. و ة في األحكام الصادرة عن املحاكم اإل افيإستئن

، أصبح مجلس الدولة الفرنس ي صاحب اإللغاء وتيسير وتبسيط إجراءات قبولها

بة الوالية دارية هي صاحى سبيل الحصر، بينما أصبحت املحاكم اإل إختصاص وارد عل

ضعا جديد لغاء قد إكتسبت و دعوى اإل لك تكون بذلغاء. و العامة بنظر دعاوى اإل

 . ضائية إدارية وليست بدفع أو تظلمبإعتبارها دعوى ق

                                                           
 .364أنور أمحد رم ن،املراع السابر، ص  65



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 37  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

 خصوصية دعوى اإللغاءاملبحث الثاني: 

كليا وأساسا هذا لتعلقاها اإلداري، و  تعد دعوى اإللغاء إحدى أهم دعاوى القضاء

أعمال السلطة  على استقرار  خطورتهابالنظر ل، و شروعاملغير  اإلداري  القرار  بإلغاء

ملا هو معمول به  اخالفإجراءات خاصة شروط و التنفيذية بات من الضروري إخضاعها ل

 . كانة خاصةيضعها في مبمختلف الدعاوى األخرى وهو ما يميزها و 

 خصائص دعوى اإللغاء: املطلب األول 

كانة من امل اتميزها عن كافة الدعاوى اإلداري إعتبار تتميز دعوى اإللغاء بجملة خصائص 

 ا فيما يلي:       هحصر   من خالل األثار الناجمة عنها، والتي يمكن أيضاالهامة التي تحتلها و 

 دعوى اإللغاء دعوى قضائية ذات إجراءات خاصة و متميزة:أوال: 

لغاء القرارات إل ةدفاهاألصلية الالدعوى القضائية الوحيدة و تعتبر دعوى اإللغاء 

غير دارية و ألي دعوى من الدعاوى القضائية اإل يمكن فال  دارية غير املشروعة،اإل 

رية داأي القضاء على أثار القرارات اإل  لغاءنتائج تطبيق دعوى اإلحقيق هدف و دارية تاإل 

ا مهمة القاض ي اإلداري في دعوى اإللغاء على بهذ فتتركز . 66رجعي غير املشروعة بأثر 

هذا القرار مشوبا فيما إذا كان ، و لغاءفحص مشروعية القرار اإلداري املطعون فيه باإل

غير مخالف التي تجعله قرارا غير مشروع، أم أنه قرار سليم و  بعيب من العيوب

 .67للقانون 

تنفيذية بات من أعمال السلطة الى اإللغاء من خطورة على إستقرار نظرا ملا لدعو و 

حاكم الضروري إخضاعها إلجراءات خاصة سواءا دعاوى اإللغاء املرفوعة أمام امل
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لى عديد من مجلس الدولة. فتخضع بذلك دعوى اإللغاء إدارية أو تلك املرفوعة  أمام اإل 

في أي دعوى قضائية.  هاتوافر الشروط العامة الواجب ضافة إلى الشروط الخاصة إ

الجزائري وجب مراعاة إجراءات دعوى تجاوز السلطة في النظام القضائي فحتى تقبل 

إحترام املواعيد املحدد ،ختصاصاإل القواعد هي قواعد لعل أهم تلك وشروط معقدة و 

اري املسبق وإن إعتـبره قانون دبالقانون والتي تعتبر قصيرة نسبيا، شرط التظلم اإل 

لغاء بالقرار ، شرط إرفاق عريضة دعوى اإلدارية شرطا جوازيااإل  املدنية و  جراءاتاإل 

 هو ما سنفصل فيه أكثر  الحقا.، و 68املطعون فيه

  موضوعية  دعوى  اإللغاء دعوى  : ثانيا

 دعاوى لل وخالفا فهي والعينية، املوضوعية والصفة بالطبيعة اإللغاء دعوى  تتمـيز

 من الشرعية بعدم فيه املطعون  داريةاإل  القرار على وأساسا كليا تنصب القضائية

 فالهدف له. املصدرة الجهة أو السلطة عن النظر بغضواملصلحة، الصفة ذوي 

 حماية خالل من الشرعية مبدأ حماية هو  اإللغاء دعوى   من ساساأل و  الرئيس

 املشروعية. عدم أسبابو  مظاهر من القرارات شرعية

هذا أن رافع دعوى اإللغاء وجب أن يهتم من حيث األصل بالقرار املطعون  ويترتب على

ثـير ن يراث بالشـخص املصدر للقرار. فله أفيه كوثيقة قانونية ويـبرز عيوبه دون اإلكـت

مسائل تتعلق بالجوانب ن يثير نه له أمسائل تخص القرار في شكله وموضوعه،كما أ

ن وسيلة الهجوم أال وهي الدعوى تنصب على االجرائية أو بشروط القرار، املهم أ

 .69القرار

 

                                                           
 .158 اض  أني،  يصل ، املراع السابر،  68
، 2012 ام  الطاهر، الشرون الش لية لدعوض االللاد ل اجلزاسر،  ارة لنيل اهادة املااساري، اامعة بن ع نون، اجلزاسر،  69
 .11ص



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 39  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

 دعوى االلغاء دعوى مشروعية :ثالثا:

رفع على أساس وت نها تتحركأل وعية ذلكمن دعاوى قضاء املشر  إن دعوى اإللغاء هي

دارية من حيث ت اإل امخالفة القرارات اإلدارية ملبدأ املشروعية، فتنصب على القرار 

الجوهري ساس ي و الفتها ملبدأ الشرعية. فالهدف األ تطالب بإلغائها في حال مخشرعيتها و 

حماية شرعية القرارات عامة و  لدعوى اإللغاء إذن هو حماية مبدأ املشروعية بصفة

املكنة االلغاء هي الوسيلة و تأسيسا على ذلك فإن دعوى فة خاصة. و دارية بصاإل 

بمبدأ املشروعية ونتيجة لذلك تتحقق  ساسية للكشف عن مدى إلتزام اإلدارةاأل 

 ،بارها على إحترام مبدأ املشروعيةإجدارة و ، أولهما تقويم عمل اإل ين هامتيننتيجت

 .70دارية املعيبةاء القرارات اإل ياتهم عن طريق إلغحر قوق األفراد و الثاني حماية حو 

 لغاء عن غيرها من الدعاوى تمييز دعوى اإلاملطلب الثاني : 

إجراءات خاصة القانوني الجزائري بقواعد وشروط و  تتميز دعوى اإللغاء في النظام

سيلة قانونية أنها تتعلق بأهم بو يرها من الدعاوى القضائية سيما و تميزها عن غ

لقرار اإلداري، وتفاديا لتداخلها مع غيرها من الدعاوى اإلدارية هي اتستخدمها اإلدارة و 

 يكون من الضروري تميزها بصورة أكثر وضوح.

 دعوى اإللغاء و دعوى التفسيرأوال: 

الدعوى اإلدارية الـتي يحركها دعوى التفسير هي إن من حيث موضوع الدعوى  .1

تصرف  ا تفسيرأمام جهة القضاء املختصة، ويطلب فيه ذوو الصفة واملصلحة

                                                           
 .46راع السابر، ص اد، نعي  عيل ع ونة، امل  70



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 40  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

قانوني إداري غامض أو مبهم بغرض تحديد املراكز القانونية وتوضيح الحقوق 

 .71لتزامات الفرديةإلاو 

يح الخفي ال يكون للقاض ي االداري في دعوى التفسير سوى البحث عن املعـنى الصحو 

ملقض ي فيه. التصريح بذلك في حكم قضائي حائز لقوة الش يء اللتصرف املتنازع فيه، و 

الذي ا على املطالبة بإلغاء القرار اإلداري لغاء التي تنصب أساسذا خالفا لدعوى اإلهو 

 شابه عيب من عيوب عدم املشروعية. 

 من حيث سلطة القاض ي  .2

يقي  الحقحدود البحث عن املعـنى الصحيح و  فيى التفسير تنحصر سلطة القاض ي في دعو 

هكذا ال يمكن قضائي، و ج التفسير الو الحكم القضائي املتنازع فيه، وفقا ملناهللتصرف أ

داري املطعون فيه وال حتى هذه الحالة أن يعدل في التصرف اإل داري في للقاض ي اإل 

داري، كما اليمكن أن يلغيه أو يطعن في تصحيح األخطاء املادية لهذا التصرف اإل 

تعويض عن أضرار قد يكون التصرف  بأيال أن يحكم ه. و ته أو عدم شرعيتشرعي

لدعويين، فدور يتضح هنا الفرق بين اقد و  .72ن فيه قد تسبب فيها لذوي الشأناملطعو 

 عدام القرار اإلداري محل الطعن إذاإ هولغاء دور محدد ودقيق و القاض ي في دعوى اإل

ثبت له عدم مشروعيته، مع ذلك فإن الحكم الصادر في دعوى التفسير يمتاز بخاصية 

 . 73الحجية املطلقة
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 عوى :من حيث تحريك الد .3

، أين يكون على ذوي الشأن تتحرك دعوى التفسير بطريقتين إما بالطريق املباشر

في ذلك شأن كل الدعاوى التوجه مباشرة إلى جهة القضاء اإلداري املختص، شأنها 

فتخضع بذلك دعوى التفسير إلى عديد من األحكام املشتركة مع دعوى  .القضائية

دارية اإل جراءات املدنية و من قانون اإل  901، 801كام املواد من ضمن ذلك أحلغاء و اإل

مجلس الدولة بالنسبة للقرار محل حددان إختصاص املحكمة االدارية و اللذان ي

قرارا محليا تختص به املحكمة اإلدارية أو قرارا مركزيا يؤول  دعوى ما إذا كانال

 لى مجلس الدولة. تصاص بتفسيره إخاإل 

اح الدعوى ضرورة إرفاق عريضة إفتت على نون من ذات القا 819نص املادة كما ت

لدعوى التفسير يتمثل دفع أطراف الدعوى بالقرار محل الـنزاع، أما عن السبيل األخر 

ناء النظر في و في حكم قضائي   أثد االعمال القانونية االدارية ، أبغموض و إبهام أح

القانوني ي هذا العمل خيرة لحين الفصل فصلية ، فتتوقف هذه األ الدعوى القضائية األ 

صلية بعد ذلك على ضوء التفسير الحائز يتم إعادة السير في الدعوى األ املتنازع فيه، و 

ين حيث ختالف بين كل من الدعوياملقض ي فيه. وهو مايمثل نقطة اإل  على قوة الش يء

الصفة دعاء املباشر من قبل صاحب املصلحة و تنحصر  طريقة رفع دعوى اإللغاء في اإل 
74. 

 دعوى اإللغاء و دعوى التعويضنيا :ثا

 من حيث موضوع الدعوى  .1

بأنها الدعوى التي يتقدم بها ذو الشأن أمام جهة القضاء  تعرف دعوى التعويض

ي لحق بمراكزهم أو الذختصة للمطالبة بجـبر الضرر الذي نجم عن النشاط اإلداري و امل

فعها سوى صاحب الصفة دعوى التعويض من الدعاوى الذاتية، ال ير تعتـبر حقوقهم، و 
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مزايا و لى حق أو مركز قانوني شخص ي له، ويهدف من ورائها إلى املصلحة إستنادا عو 

فضال على أنها ، 75حقها به النشاط اإلداري مكاسب شخصية، تعويضا عن أضرار أل

ري ال تنصب حصريا على النشاط اإلدادارية صاحبة النشاط، و توجه ضد السلطة اإل 

، فمحل الـنزاع في دعوى التعويض حق شخص ي 76وى اإللغاءنفسه، على عكس الدع

ق عيني حيث يطالب ا يكون موضوع النزاع  في دعوى اإللغاء حيطالب به املدعي بينم

 املدعي بإلغاء قرارا إداري غير مشروع.

 من حيث سلطة القاض ي: .2

الى  اإلداري، فإذا إنتـهىوى اإللغاء في فحص شرعية القرار تنحصر سلطة القاض ي في دع

فإن القاض ي يتمتع أن القرار غـير مشروع فإنه يحكم فقط بإلغائه. أما دعوى التعويض 

جة النشاط اإلداري متعددة، بغرض الكشف عن اإلعتداء الواقع نتيبسلطات واسعة و 

تحديد  حيث تكون له سلطة الحكم به لجبر الضرر الحاصل،صالح الواجب اإل  ثم تقدير 

ى تسمية هذا لمة التعويض املستحق له، مما أدى إحديد قيتاملركز القانوني للمدعي و 

 .77القضاء بإسم القضاء الكامل

 من حيث تحريك الدعوى: .3

راءات من قانون اإلج 901كزي طبقا للمادة لغاء املوجهة ضد قرار مر ترفع دعوى اإل   

ينما ولة بصفته جهة قضائية إبتدائية ونهائية، بأمام مجلس الد 09-08دارية اإل املدنية و 

القضاء اإلبتدائي أي  لو تعلقت بجهة مركزية أمام جهةتعرض دعوى التعويض و 

الضرر الناجم في مادة تعويض ...."  801سب ما ورد باملادة دارية وذلك حاملحكمة اإل 

                                                           
" ، ريف ورد بل 209،ص2006، قلة قل، الدولة ، العدد الثامن، 22/03/2006بااراخ  22092قل، الدولة ،  رار ر    75
ب ريف أنل نظرا ملا أثباال اخلاة الطبية من اوأضرار الع حلقذ بالضحية و اوأثار الع اعاين منها  إن املبلغ اي وم بل ااعواض قوا...
 .....". د"700.000ر املساأنف ال اامااا و نسبة ع ز  ل ا  إنل اسا يب لطلبل ر ع مبلغ الاعواض ا  املبلغ القرا
لر، عمار عوابد،، ، النظراة العامة للمنا عا  االداراة ل النظام القضاس  اجلزاسر،، اجلزد الثاين، نظراة الدعوض االداراة، املراع السا 76
 .568ص
 .376املراع السابر،  أنور أمحد رم نن 77



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 43  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

ي يقع في دائرة ّإختصاصها مكان فعل تقضيري، أمام املحكمة الت عن جناية أو جنحة أو 

مجموعة من الشروط إستفاء دعوى التعويض  تستوجب.  هذا و 78ع الفعل الضار"و قو 

، 79جال واملواعيد، القرار السابقضائية األ لقبولها، ذلك على غرار كافة الدعاوى الق

 لى الشروط العامة األخرى.ضافة إباإل 

 دعوى اإللغاء و دعوى فحص املشروعية:ثالثا: 

 من حيث موضوع الدعوى : .1

إداري نظرا  ملخالفته القانون، بينما الهدف  رار إن الهدف من دعوى اإللغاء هو إلغاء ق

تقدير مدى شرعية القرار اإلداري حص املشروعية هو املطالبة بفحص و من دعوى ف

ال تفسير غموض في القرار إلغاء و  ال يطلباملطعون فيه، فرافع دعوى فحص املشروعية 

تعديل أو االلغاء، العن حقوق أو مراكز قانونية مسها  ال تعويضداري محل النزاع، و اإل 

التصريح بشرعية القرار أو عدم رير مدى شرعية القرار اإلداري و بل املطلوب هو تق

تلتقي دعوى فحص ئي يحوز حجية الش ئ املقض ي فيه. و شرعيته، في حكم قضا

دعوى شرعية أي أن الهدف املشروعية ودعوى االلغاء في أن كل منها توصف على أنها 

امها وتناسقها مع مدى إنسجدارية و مراقبة القرارات اإل عية و على شر  املحافظةواحد وهو 

 . 80التنظيم املعمول بهالتشريع و 

 

 

                                                           
 .62عمار بوضياف، دعوض االللاد،املراع السابر،  78
، ورد بل" طلب 117، ص 2003، قلة قل، الدولة ،العدد الثالف، 15/10/2002، بااراخ 6005قل، الدولة ، القرار ر    79

 العز ".  أمام إنعدام  راراملدعية بالاعواض عن الطرد الاعس   غري م م، 

 ر،باة الدعوض االداراة، املراع السا، النظراة العامة للمنا عا  االداراة ل النظام القضاس  اجلزاسر،، اجلزد الثاين، نظر بد،عمار عوا 80
 .596ص 
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 من حيث تحريك الدعوى : .2

رية املطعون فيها أمام القضاء داتقدير مشروعية القرارات اإل فحص و تتحرك دعوى 

 وى املباشرةن في الدعاملتمثلتيتعلقتين بدعوى التفسير و املنفسيهما داري، بالطريقتين اإل 

، فالقاعدة أنه يحظر على الهيئات فبالنسبة لإلحالة القضائيةاإلحالة القضائية. و 

إداري أثناء دعوى تدخل في  ضائية الفاصلة في املواد املدنية، تقدير مشروعية قرار الق

بعد الدفع بعدم األمر على القضاء اإلداري املختص  ، مما يقتض ي إحالة81إختصاصها

هنا تتوقف و  صليةاأل  دعوى الري مرتبط بموضوع النزاع، أثناء نظر شرعية قرار إدا

القرار  املدفوع بعدم  هيديا بإحالة مسألة تقدير مشروعيةيحكم تمصلية و الدعوى األ 

ال تستأنف الدعوى مر، و مشروعيته إلى جهة القضاء اإلداري املختصة لتنظر في األ 

حائز لقوة الش ئ املقض ي فيه من جهة الحالة إال بعد صدور حكم نهائي هذه صلية في األ 

الدعوى األصلية على ضوء الحكم  عليها النزاع، ويفصل في داري التي أحيلالقضاء اإل 

الدعوى هي  حالة في تحريككما ذكرنا بدعوى التفسير فإن طريق إداري. و القضاء اإل 

 .82لغاءتالف مع دعوى اإلخمحل اإل 

 من حيث سلطة القاض ي  .3

داي محل الدعوى، دد بأية سلطة في إلغاء القرار اإل تص بهذا الصال يتمتع القاض ي املخ

، وإنما ر،كما هو الحال في دعوى التفسيتحديد معنى واضح للقرار الغامض واملبهمال في و 

داري املطعون عية القرار اإل تتمثل سلطته  في الفصل في مدى مشروعية أو عدم مشرو 

إجراءات بب وإختصاص ومحل وشكل و داري من س، أي مدى صحة أركان القرار اإل يهف

فدور قاض ي املشرعية بعد معاينة  .من العيوبسالمتها وخلوها ث من حي دفهو 

ريح بمشروعية كان التي يقوم عليها يكون دوره إما بالتصألر فحص القرار من حيث او 

و القرار املطعون فيه، إذا كانت أركانه مطابقة وموافقة للنظام القانوني السائد، أ
                                                           

 .196حممد الصلري بعل ، الوايز ل املنا عة ادإداراة ، املراع السابر، ص  81
 القضاس  اجلزاسر،، اجلزد الثاين، نظراة الدعوض االداراة، املراع السالر، ، النظراة العامة للمنا عا  االداراة ل النظامعمار عوابد، 82
 .598ص 



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 45  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

يكون ذلك ذا كانت مشوبة بعيب من العيوب، و ه إتس أي التصريح بعدم مشروعيالعك

 .83املقض ي فيه ل حكم حائز لقوة الش ئمن خال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .197املراع السابر، ص  ن ،حممد الصلري بعل ، الوايز ل املنا عة ادإداراة ،83
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 يف اجلزائر اإللغاءقضاء الثالث :  تنظيم  الفصل 

التي تباينت و غداة اإلستقالل عديد التغـيرات، عرف النظام القضائي الجزائري 

فبعد  املرحلة، فمنها ما كان طفيفا ومنها ما كان عميقا. متطلباتو حسب توجهات الدولة 

رية بالتشريعات الفرنسية سا إرتئ املشرع الجزائري اإلحتفاظ  اإلستقالل مباشرة

بذلك تم اإلحتفاظ بالتنظيم القضائي ، و 84السيادة الوطنيةاملفعول إال ما تعارض منها و 

الثة املتمثل في املحاكم اإلدارية الثفرنس ي، و ي الذي كان سائدا إبان اإلستعمار الاإلدار 

يةلم تدم إال أن تلك املرحلة اإلنتقالاملتواجدة في كل من الجزائر، وهران وقسنطينة. 

، املؤرخ  278-65 املنظومة القضائية من خالل األمرطويال حـتى أقدم املشرع على إصالح 

دارية ألغيت املحاكم اإل  الذي بموجبهاملتضمن التنظيم القضائي، و  16/11/1965في 

إختصت الغرف اإلدارية املتواجدة على الثالثة، وأنش ئ خمسة عشر مجلسا قضائيا، و 

في املنازعات اإلدارية الناشئة على مستواها حسب لس القضائية بالنظر مستوى املجا

 . 85مجال إختصاصها

رية على نظام الغرف اإلدا هكذا تبنت الجزائر نظام وحدة القضاء صراحة من خالل

مستوى كل من املجالس القضائية واملحكمة العليا، حيث تعتـبر وفق ذلك الغرف 

تستأنف أحكامها أمام الغرفة ية تنظر في املنازعات اإلدارية و قضائية إبتدائاإلدارية جهة 

 .86اإلدارية باملحكمة العليا

صالحات على اإل  بعديد 1996أتى دستور  ةمتطلبات املرحلة الجديدوبتغـير املعطيات و 

مبادئ جديدة إرساء مجال الحريات وتكريس و  املجاالت، سواًءا فيمختلف امليادين و 

                                                           
84

 املاعلر بامداد العمل بالقانون ال رنس . 31/12/1962امل ر  ل  153-62أنظر القانون ر    
 .36،ص1987، القضاد ادإدار،، داوان املطبوعا  اجلامعية، الطبعة الثالثة، اجلزاسر،رسي مصط ا رسي 85
عمالالالالار عوابالالالالد،، النظراالالالالة العامالالالالة للمنا عالالالالا  ادإداراالالالالة ل النظالالالالام القضالالالالاس  اجلزاسالالالالر،، اجلالالالالزد اوأو ، داالالالالوان املطبوعالالالالا  اجلامعيالالالالة، اجلزاسالالالالر، 86

 .171.  ص 1998
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. ولم يخلو جهاز العدالة من اإلصالح والتعديل 87وكذا في مجال تنظيم السلطات 

، ة من إعادة تنظيمالتوجهات الجديدة للدولة وبما تتطلبه قطاع العدالليتماش ى و 

بة من الهيكلية للقطاع في محاولة دؤو و  ومة القانونيةإصالحات املنظفشملت بذلك 

 مقتضيات كل مرحلة وفق ما تحتاجه من إصالح.شرع الجزائري ملسايرة متطلبات و امل

ة مستقلة بجانب القضاء اإلداري كهية قضائي 152في مادته  1996حيث كرس دستور 

ة ألعمال املجالس قومجاء فيها  "تمثل املحكمة العليا الهيئة املالقضاء العادي، و 

مقومة ألعمال الجهات القضائية  القضائية واملحاكم، يؤسس مجلس الدولة كهئية

 .االدارية"

بإستقاللية القضاء اإلداري كجهاز  قضائي مختص بالنظر إن إقرار  الدستور الجزائري 

 بقد تطلنظام إزدواجية القضاء و  لىدارية هو إنتقال من نظام الوحدة إفي املنازعات اإل 

ر فقد صد ،88إنشاء هيئات قضائية جديدة تالئم طبيعة اإلصالح املعلن عنههذا التغيـير 

القانون العضوي ترسانة قانونية منها  1996ه دستور اإلصالح الذي تبناتكريسا لهذا 

و املتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  1998ماي  30املؤرخ في  01-98رقم 

واملتعلق باملحاكم  1998ماي 30املؤرخ في  02-98 قمالقانون العضوي ر وعمله، و 

تنظيم تعلق بإختصاصات محكمة التنازع و املو  03-98ي رقم القانون العضو رية و اداإل 

 ي ذلك من خالل املباحث التالية: نفصل فعمله. 

 املبحث األول:  املحاكم اإلدارية -

 املبحث  الثاني : مجلس الدولة -

 املبحث  الثالث: محكمة التنازع -

                                                           
الالع ألالزم مالن  22،23مبادئ  انونيالة هامالة طبالين و ط مال، دولالة القالانون الماليما املالواد  و ما حلقل من طعدا    1996أرما دماور   87

ور خ والالا ادإدارة بالالإلازام احليالالاد و عالالدم الاعسالالف ل إمالالاعما  إمايالالا  السالاللطة العامالالة منوهالالا إااهالالا بالعقوبالالة إن إ اضالالا اوأمالالر، امالالا أ الالر الدمالالا
الاعبالالالري  و االالال ا املشالالالاراة السيامالالالية والنشالالالان اجلمعالالالو،  و احلراالالالة ل  ارمالالالة رقو الالالا اداالالالدة للمالالالواطن مالالالن خالالال   خلالالالر قالالالاال وامالالالعا حلراالالالة 

ط راسالالالالا منالالالالل للحمااالالالالة الدمالالالالاوراة للحراالالالالا ، و مسالالالالذ الاعالالالالدا   السالالالاللطة  37،41،42النشالالالالاطا  الا اراالالالالة والصالالالالناعية رسالالالالب املالالالالواد 
 .98طين و قل، اوأمة و ر ما ورد ل نل املادة الاشراعية ريف طبىن الدماور اجلزاسر، نظام اللر اي  مامثلة ل اجملل، الشعيب الو 

 . 07، ص2008عمار بوضياف ، القضاد ادإدار، ل اجلزاسر ، اجلسور للنشر و الاو اع،  اجلزاسر،  88
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 األول:  احملاكم اإلدارية املبحث

تعتبـر املحاكم اإلدارية قاعدة هرم القضاء اإلداري في املنظومة القضائية الجزائرية، 

اية خاصة من خالل التحديد الدقيق لتنظيمها الداخلي و إعتـنى املشرع الجزائري بها عن

 تبـنيلت غداة مجاالت إختصاصتها وذلك بالنظر إلى التشريعات املتكاملة والـتي توا

ذي تلعبه لنتمكن من التعرف على الدور الفعال الالجزائر نظام القضاء املزدوج، و 

لى كافة الجوانب سواًءا تنظيمها القانوني أو  مجاالت املحاكم اإلداري نتطرق إ

 إختصاصها.

 األول: التنظيم القانوني للمحاكم اإلدارية املطلب

متكاملة ورة خلق منظومة قانونية مستقلة و الضر إن تبـني نظام القضاء املزدوج يفرض ب

املحكمة اإلدارية هي الدرجة  املستحدث بإختالف درجاته، وعلى إعتبار للهرم القضائي 

هو ما نلمسه من هرم القضاء اإلداري فإن املشرع نظمها تنظيما دقيقا و  اإلبتدائية في

 خالل النقاط التي سنتطرق لها.

 ي للمحاكم اإلدارية: األساس القانونالفرع األول 

من الدستور، الـتي تبنت  152جودها القانوني من نص املادة تستمد املحاكم اإلدارية و 

الـتي جاء فيها "يؤسس يم القضائي نظام إزدواجية القضاء، و صراحة على صعيد التنظ

بذلك تكون هذه املادة "، و مجلس الدولة كهيئة مقومة ألعمال الجهات القضائية اإلدارية

أعلنت صراحة عن إنشاء محاكم إدارية على مستوى أدنى درجات التقاض ي مستقلة قد 

الدستور في املنازعة اإلدارية دون سواها، وباملقابل أجاز  عن املحاكم العادية تفصل في

 .89الطعن القضائي في قرارات  السلطات اإلدارية 143مادته 
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فيه القانون ريخ الذي صدر في نفس التا 02- 98قد صدر  قانون املحاكم اإلدارية و 

باإلضافة إلى وتنظيمه وعمله،  01-98العضوي الخاص بإختصاصات مجلس الدولة 

أراد وتنظيمها وعملها، وكأن املشرع  03-98القانون املتعلق بإختصاصات محكمة التنازع 

فإنشاء املحاكم  لهيئات القضاء اإلداري املستحدثة.أن يستكمل وضع اإلطار القانوني 

هيئات القضاء اإلداري كلها، يستجيب ملبادئ جديدة نص عليها التعديل ارية، بل و اإلد

هو األمر ألول مرة منذ اإلستقالل، ومن ذلك مبدأ حياة اإلدارة، و  1996الدستوري لسنة 

 .90الذي يتطلب إنشاء محاكم خاصة باملنازعات اإلدارية تحقق تخصص القضاة

رية " إن إنشاء قضاء إداري يعد تماشيا مع قانون املحاكم اإلدا وقد ورد في عرض 

لذي يتمثل في سيادة أهداف الدولة الحديثة التي تقوم أساسا على مبدأ املشروعية  ا

يشهدها املجتمع النظر في النظام القضائي يستجيب لتحوالت حكم القانون، وإعادة 

هذا القانون  الة، لقد جاءامليادين من أجل ضمان تسيير أحسن للعد الجزائري في كافة

لى إناطتها نون العام في املادة اإلدارية و إللمحاكم اإلدارية كجهات قضائية للقامؤسسا 

كينها من اإلستفادة من كل ذلك لتملغرف اإلدارية للمجالس القضائية،بإختصاصات ا

من قبل الجهاز القضائي الجزائري في  1966الخبرة اللتين تم إكتسابهما منذ التجربة و 

نوفمبر   14املؤ رخ في  356-98كما صدر  املرسوم التنفيذي رقم . 91جال. "هذا امل

،  92 2011ماي  22مؤرخ في  165-11املتمم باملرسوم التنفيذي رقم ،املعدل و 199ّ8

حيث تضمن ثالثة عشر مادة نصت في  ،02-98يحدد كيفيات تطبيق أحكام قانون 

أربعون محكمة ع إلى ثمانية و مضمونها على إنشأ واحد وثالثون محكمة لتعدل وترف

 تشكيلتها. ارية عـبر كامل التراب الوطني، وكذا تقسيمات وإختصاص املحاكم اإلدارية و إد

                                                           
 .124 اض  أني،  يضل، املراع السابر، ص 90
 العد ، القاها امام قل، االمة خ   عملية الاصواذ علا  انون اياا  ادإداراة.  مقاطف من المة و ار  91
 .10، ص2011، اجلزاسر، 29، اجلرادة الرمسية، العدد2011ما،  22م ر  ل  195-11املرموم الان ي ، ر    92
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كجهة قضائية قاعدية للفصل في املنازعة اإلدارية تكون وبتنصيب املحاكم اإلدارية 

رغبتا  1996الجزائر قد سلكت مسارا جديدا ترس ي من خالله املبادئ الـتي أقرها دستور 

 .شرع في بناء وتشيد دولة القانون من امل

 محكمة اإلدارية اإلداري لل التنظيم:الفرع الثاني

داري لها التقسيم اإل ة أعضاء املحكمة و يشمل التنظيم اإلداري للمحكمة اإلداري

من خالل  توضيح ذلك نحاول م القضائية املنوطة بها. و )التقسيم الهيكلي( ملمارسة املها

 األتي:

 من حيث تنظيم أعضاء املحكمة اإلدارية: أوال

 :رئيس املحكمة اإلدارية -

املرسوم املتعلق باملحاكم اإلدارية و  02-98بالرجوع الى أحكام القانون العضوي  

نرى أن املشرع  ،195-11املعدل من خالل املرسوم التنفيذي 356-98التنفيذي رقم 

ئيس املحكمة ر أنه وباعتبار ية، إال لم ينص على إجراءات تعيين رئيس املحكمة اإلدار 

كافة القضاة يتم تعينه بموجب مرسوم رئاس ي. وفي غياب  قاضيا فإنه على غرار 

القوانين  النصوص التي تعـنى بتنظيم إختصاص رئيس املحكمة اإلدارية في كل من

إن وردت بها بعض النصوص فإنها في حدود ضيقة جدا، السالفة الذكر الـتي و 

 الـتي تقض ي برئاسة رئيس املحكمة العامةها هي القواعد ة حينتكون املرجعي

اإلشراف على ام اإلدارية املتعلقة بالتسيير و للتشكيالت القضائية، إضاقة إلى امله

أنه" يحدد  195-11من التعديل  5املحكمة اإلدارية ومن ذلك ما ورد في نص املادة 

بموجب أمر حسب أهمية و  رئيس املحكمة و في إطار ممارسة مهامه، عدد الغرف،

لرئيس املحكمة أن يقسم كل  يمكننشاط القضائي، في حدود غرفتين، و حجم ال

"، ناهيك عن دوره الفّعال في التنسيق بين القضاة لى قسمين على األقلغرفة إ

 الحسن للمحكمة. والسهر على اإلنضباط والسير 
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ى مستوى املحكمة يمثل محافظ الدولة النيابة العامة علمحافظ الدولة :  - 

قد ورد في أحكام املادة مرسوم رئاس ي كما ذكرنا سالفا. و  ، يتم تعينه نموجب93اإلدارية

اإلدارية على أنه "يرسل ملف القضية إلى محافظ من قانون اإلجراءات املدنية و  846

الدولة لتقديم إلتماساته بعد دراسته من القاض ي املقرر عندما تكون القضية مهيأة 

يأتي بعد إعداد التقرير من محافظ الدولة ليتبين حسب نص املادة أن دور  للجلسة"،

، ضف على عضو املقرر ليقدم بذلك إلتماساته، فكأنما دوره  يعد مقررا ثانياقبل ال

نوعاما من ضمن ذلك ما  ورد في املرسوم  املهام اإلدارية األخرى املحدودةهذا بعض 

ط املحكمة االدارية إلى رئيس أمانة ضبط كتابة ضبتقض ي "تسند  195-11التنفيذي 

 .  دارية"ويساعده كتاب ضبط تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس املحكمة اإل 

: تضم املحكمة اإلدارية مجموعة من املستشارين لهم صفة القضاة املستشارون  -

د النصوص بالتشكيالت القضائية للفصل في القضايا املطروحة أمامهم، ولم تحد

يزة عما هو سائد بالنسبة لقضاة ال إختصاصات متمـاما خاصة لتعيينهم و أحك

بها  ما ننوه إليه مرة أخرى أن املحاكم اإلدارية ال يوجدومستشاري القضاء العادي. و 

قتصار دور املحاكم اإلدارية على الدور القضائي مستشارون في مهمة خاصة نظرا إل

 خالفا للمحاكم اإلدارية في فرنسا.

تتضمن املحكمة اإلدارية كتابة ضبط، يشرف عليها كاتب ضبط  :ب الضبطكتا -

في أداء مهامه كتاب ضبط مساعدون تحت سلطة ورقابة كل من رئيس ي يساعده 

كتابة الضبط  ير الحسن ملصلحةيرئيس املحكمة، توكل لهم مهام التسمحافظ الدولة و 

لى القانون األساس ي . ويخضع كتاب الضبط إ94يحضرون الجلساتالخاصة باملحكمة و 

 .95نفسه الساري على موظفي كتابة الضبط بالجهات القضائية العادية

 
                                                           

   دولة مساعدان".طنل"ااو  حما ظ الدولة النيابة العامة قساعدة حما ظ 02-98من القانون  5املادة  93
 .356-98من املرموم الان ي ،  9املادة  94
 .356-98من املرموم الان ي ،  7املادة  95
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 التقسيم الهيكلي للمحكمة اإلدارية من حيثثانيا: 

 سم هاته الغرف بدورها إلى أقسام،مجموعة من الغرف تق تتضمن املحكمة اإلدارية

الغرف بموجب أمر  عددممارسة مهامه ة في إطار يحدد رئيس املحكمة اإلداريحيث 

هذا خالفا ملا . و 96حجم النشاط القضائي، في حدود غرفتين على األقلحسب أهمية و 

الغرف بناءا على قرار من أين كان يتم تحديد عدد األقسام و كان ساري به العمل سالفا 

لى دعوات أعضاء البرملان و الباحثين في وجوب لعدل، إال أن املشرع قد إستجابة إوزير ا

اللية عن الجهاز املركزي من ل عن هذا اإلختصاص لرئيس املحكمة دعما لإلستقالتناز 

رف الغاألقدر على تحديد عدد األقسام و  من جهة أخرى ألن رئيس املحكمة هو و  جهة

 لضمان السير الحسن.حسب مايراها مناسبا لنشاطها و 

ونة لإلشارة فإن أحكام املحكمة اإلدارية ال تصح إال بتشكيلة مجتمعة متكو  

مساعدان إثنان برتبة مستشار هذا ماقضت قضاة على األقل من بينهم رئيس و  من ثالثة

ن عمار بوضياف" إ نذهب إلى ما ذهب إليه األستاذ، و 02-98من القانون رقم 3به املادة 

كثـيرا ما يعتمد على اإلجتهاد، فهو ليس قضاء تطبيقي في الغالب  القضاء اإلداري قضاء

ل بالنسبة للقضاء العادي. فيفـترض في املنازعة املعروضة أمام األعم كما هو الحا

القاض ي املدني أو التجاري أو البحري أن تجد حال  لها من صنع املشرع نفسه فيحكم 

هذا خالفا للقاض ي اإلداري الذي يواجه منازعة لقاض ي بنص القانون الذي يلزمه، و ا

 .اع"دون نص يحكمها مما يوجب عليه اإلجتهاد لحسم النز 

  الثاني : إختصاص املحاكم اإلدارية  املطلب

تعتبـر املحاكم اإلدارية هي صاحبة الوالية العامة في املنازعات اإلدارية، على إعتبارها 

إبتدائية مع مراعاة النصوص القانونية  تفصل في املنازعات اإلدارية بصفةجهة قضائية 

حدود إختصاص  دا من أجل رسمجزائري جاهختصاصها، فقد عمل املشرع الإل املنظمة 

في خطوة منه لتّيسير علـى املتقاضين والقضاة على حد سواء.  ،املحكمة اإلدارية
                                                           

 .356-98املعد  للمرموم الان ي ،  195-11من املرموم  5املادة  96
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نا التعرف على املجال اإلقليمي لنتعرف على إختصاصات املحاكم اإلدارية وجب عليو 

 كذا املناعات التي يؤول إختصاص الفصل فيها لها.إلختصاصاتها و 

 للمحاكم اإلدارية أوال : االختصاص النوعي

عليه في  ـتي لها صبغة إدارية أو ما يصطلحتعـنى املحاكم اإلدارية بالفصل في املنازعة ال

ة الـتي يكفلها املشرع لألشـخاص هي الوسيلة القانونيه القانون باملنازعة اإلدارية، و فق

لذي ذلك خالفا ملجلس الدولة اجه اإلدارة عن طريق القضاء و لحماية حقوقهم في موا

دور املحاكم اصات إستشارية إلى جانب اإلختصاص القضائي، فإقتصار له إختص

اإلدارية على الدور القضائي في املرحلة الحالية يمكن له أن يتطور في املراحل الالحقة 

الوالة،  اللوائح الصادرة عننظيمية و ليمتد إلى املجال اإلستشاري بالنسبة للقرارات الت

 . 97دارية في فرنسااإل كما هو مخول للمحاكم 

م يضع تعريفا للمنازعة اإلدارية، إال والتشريع الجزائري على غرار التشريعات املقارنة ل 

أنه عند تحديده إلختصاص املحاكم اإلدارية ربط إنعقاد هذا اإلختصاص بوجود 

ا في املنازعة، مما يمكن معه الق
ً
ول بأنه قد شـخص من أشـخاص القانون العام طرف

تضيات قانون اإلجراءات املدنية و هو ما نستشفه من خالل مقملعيار العضوي أخد با

 801، 800اإلدارية الذي ينص على اإلختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية، السيما املواد و 

أن املحاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة في املنازعات  ، أين بّين املشرع 802و 

اإلدارية بحكم قابل لإلستئناف في جميع القضايا التي  تفصل في املنازعات اإلدارية،

، ولهذا املعيار تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسات العمومية طرفا فيها

السهولة في تطبيقه وتحديد نطاق إختصاص أهمية عملية تتمثل في بساطته ووضوحه و 

ي تحديد مجال إختصاص العادجهات القضاء اإلداري، بحيث يستطيع املتقاض ي 

اإلداري بصفة مسبقة إذا يكفي أن يكون خصمه أحد األشـخاص العمومية  القاض ي

                                                           
 .61،ص2007حممد الصلري بعل ،القضاد االدار،، دعوض ادإللاد، دار  العلوم للنشر والاو اع، اجلزاسر،  97
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. إال أن 98لتوجيه دعواه أمام القضاء اإلداري  09-08من قانون  800املذكورة في املادة 

يار إال أنه يعاب عليه السطحية وعدم به هذا املع غم ما يمتاز جانب من الفقه يرى ر 

القضاء اإلداري تحديدا دقيقا، فهو فضفاض، حيث  تحديد نطاق إختصاصالدقة في 

اك مجموعة من األعمال اإلدارية واملنازعات اإلدارية وبالرغم من أن أطرافها أن هن

 .99سلطات إدارية عامة تدخل في إختصاص القضاء العاديجهات و 

املنازعات طرق و ملحاكم اإلدارية مخالفات المن إختصاصات ا 802قد إستثنت املادة و  

املتعلقة بكل دعوى طلب تعويض األضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو الوالية أو 

البلدية أو املؤسسات ذات الصبغة اإلدارية، وهذا أمر طبيعي تفاديا لتناقض األحكام في 

جهات القضاء اإلداري وجهات القضاء االعادي، فقرر املشرع املوضوع الواحد بين 

أن أحد أطراف النـزاع لى القضاء العادي رغم إلى بساطة هذه املنازعات إسنادها إبالنظر 

ممثلة في الدولة أو الوالية أو البلدية أو املؤسسة العمومية ذات الصبغة  جهة إدارية

 .  100اإلدارية

حصرت اإلختصاص النوعي الـتي  800نسجل هنا عديد من املالحظات على نص املادة و 

ة بالفصل في املنازعات التي تكون أحد أطرفها شخص من األشخاص داريللمحاكم اإل 

 املذكورين بنص املادة.

ت الـتي انص املشرع صراحة على إختصاص املحاكم اإلدارية بنظر كل القرار  -

ارات مصالح الدولة غـير ، موسعا إياها لتشمل كل قر تصدر على مستوى الوالية

 قرارات الوالـي بصفة حصرية. ليستاملمركزة وهي املديريات واملفتشيات، و 

املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، إن املشرع عندما خص بالذكر  -

يكون قد تجاهل التطور الذي حصل في التشريع منذ آخر تعديل لقانون 

                                                           
قلالالة املناالالدض القالالانوين، العالالدد   واعالالد إخاصالالاص القضالالاد االدار، ل ظالالل  الالانون االاالالرادا  املدنيالالة و االداراالالة،االالدة االالهينا  بالالودو ، ما 98

 .240السادس، اامعة بس رة، اجلزاسر، ص
 .99عمار  عوابد،، النظراة العامة للمنا عا  ادإداراة ل النظام القضاس  اجلزاسر،، اجلزد اوأو  ، ص  99

 .117ر بوضياف، القضاد ادإدار، ل اجلزاسر، املراع السابر، صعما 100
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في القانون السابق، أو على  7اإلجراءات املدنية، إذ أنه نقل محتوى املادة 

املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري لم األقل جزء منه دون أن يراعي أن 

إسناد املنازعات الـتي تكون هذه سات الوحيدة الـتي تقض ي طبيعتها تبقى املؤس

ا قانونية األخيرة طرفا فيها إلى إختصاص القضاء اإلداري، ذلك أن نصوص

الحقة أنشأت مؤسسات جديدة، ومنحتها الشخصية املعنوية واإلستقالل 

، واملؤسسات ذات 101التكنولوجـيسسات ذات الطابع العلـمي و ي املؤ هاملالي، و 

تم تحويل الجامعات مثال من طبيعتها ، و 102املهـني الطابع العلـمي والثقافي و 

سات السابقة بإعتبارها مؤسسات عمومية ذات الطابع اإلداري، إلى مؤس

 العلمي بموجب مراسيم تنفيذية.عمومية ذات الطابع الثقافي و 

نازعات الـتي تكون هذه املؤسسات شريع يقتض ي أن تسند املإن إنسجام الت

طرفا فيها إلى القضاء اإلداري، ألن املشرع نفسه في نصوص أخرى، خاصة 

، نص صراحة على خضوع موظفي هذه املؤسسات 103قانون الوظيفة العمومي

إلى ذلك القانون، شأنهم شأن موظفي املؤسسات العمومية ذات الطابع 

، نص على أن ألخيـر  لتنظيم الصفقات العموميةالتعديل ا اإلداري، كما أن

مما يدل  104صفقات هذه الهيئات تخضع بصفة حصرية ألحكام هذا التنظيم 
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املاضمن القانون الاوايه  و الانامج اخلمام  رو   22/08/1998امل ر  ل  11-98من القانون 17أنشأ  قواب املادة  
ق   املايل، اجلرادة الرمسية ، و نصذ أهنا طاماع بالشخصية املعنواة و ادإما 2002 -1998البحف العلم  و الاطوار الا نولوا  

 03، ص 24/008/1998، بااراخ 62عدد
، املاضمن القانون الاوايه  للاعلي  04/04/1999امل ر  ل   05-99من القانون   31أنشأ  ه   امل مسا  قواب املادة  102

، 24اطل امل مسا ، اجلرادة الرمسية ، العدد منل الشخصية املعنواة و ادإماق   املايل و 32العايل، املعد  و املام ، و منحذ  املادة 
 .04، ص 07/04/1999بااراخ
املاضمن القانون اوأمام  العام للوظي ة العمومية " اقصد  15/07/2006امل ر  ل  06/03من اوأمر  02/02طنل املادة  103

ازة الاابعة وا و اجلماعا  اال ليمية، و امل مسا   بامل مسا  و ادإدارا  العمومية، و ادإدارا  املرازاة ل الدولة و املصاحل غري املمر 
 ا  الطابع ادإدار،، و امل مسا  العمومية   ا  الطابع  العلم  و الثقال و املهين، و امل مسا  العمومية  ا  الطابع العلم  و 

 الا نولوا ، و ال م مسة عمومية ل ن ان خيضع مساخدموها وأر ام ه ا القانون اوأمام ".
و  24/07/2002امل ر  ل  250-02اعد  و اام  املرموم الرسام  26/10/2008امل ر  ل 08- 338رموم الرسام  امل 104

 ، وااد  يل:06، ص 09/11/2008، بااراخ 62املاضمن طنظي  الص قا  العمومية، املعد  و املام ، اجلرادة الرمسية ، العدد
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سات ، من تخصيص بالذكر املؤس802،801،800 أن ما جاءت به املواد

 .  105، هو سهو من املشرع يتعين تداركهالعمومية ذات الطابع االداري 

من إختصاص القضاء اإلداري املشرع الجزائري قد وسع ومن جهة أخرى نجد   -

الصناعية التي كانت العمومية ذات الصبغة التجارية و  لى املؤسساتليمتد إ

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية قد أخرجتهما من إختصاصه،  800املادة 

ن في لكسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية، و ذلك أن  املادة لم تذكر إال املؤس

الصناعية تم إصدار قانون ة املؤسسة ذات الصبغة التجارية و إطار إعادة هيكل

املتعلق باملؤسسات العمومية   12/01/1988 املؤرخ في 01-88رقم 

، 800اإلقتصادية، وهي من حيث املبدأ مؤسسات غيـر معنية بأحكام املادة 

عادي لكن يظهر فالنـزاعات  الناجمة عن نشاطها يعود الفصل فيها للقضاء ال

أدخل قواعد  أن املشرع قد 01-88من القانون  56و  55من محتوى املادتين  

جاء في ة تحيل بعض نزاعات هذه املؤسسات إلى القضاء اإلداري و غير عادي

لة قانونا عندما تكون  املؤسسات االقتصادية مؤه: "مايلي 55مقتضيات املادة 

ذلك في إطار املهمة لعامة اإلصطناعية و من األمالك ا جزءلتسيير مباني عامة أو 

مالك لعامة طبقا للتشريع الذي يحكم األ ا املتوسطة بها يضمن تسيير األمالك

 العامة ."

من ذات القانون" عندما تكون املؤسسة العمومية  56كما جاء في املادة 

ملمارسة صالحية السلطة العامة وتسلم بموجب  اإلقتصادية مؤهلة قانونا

الدولة ولحسابها ترخيصات وإجازات وعقود إدارية أخرى، فإن  ذلك وبإسم

كذا تلك املتعلقة باملراقبة الخاصة كيفيات وشروط ممارسة هذه الصالحيات و 

                                                                                                                                        
لوالاا ، البلداا  ، امل مسا  العمومية  ا  الطابع االدار،، مرااز البحف و الانمية، االدارا  العمومية، اويرا  الوطنية املساقلة ،ا

امل مسا  العمومية اخلصوصية  ا  الطابع العلم  و الا نولوا ، امل مسسا  العمومية  ا  الطابع العلم  و الثقال و امل مسا  
  الطابع الصناع  و الا ار، و امل مسا  العمومية اال اصاداة عندما العمومية  ا  الطابع العلم  و الاقين و امل مسا  العمومية  ا

 ط لف ه   امل مسا  بإجنا  عمليا   ولة اليا أو ازسيا من ميزانية الدولة و طدعا ل صلب النل " املصلحة املاعا دة".
 .131 اض  أني،  يصل، املراع السابر، ص 105
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التشريع املعمول ع نظام مصلحة يعد طبقا للتنظيم و بها تكون مسبقا موضو 

 ارة."بهما. تخضع املنازعة املتعلقة بهذا املجال للقواعد املطبقة على اإلد

بموجب األمر رقم  املذكور  01-88ء الجزئي  للقانون وتجدر اإلشارة إلى أن اإللغا

رؤوس األموال التجارية  املتعلق بتسيير  1995بتمبر س 25املؤرخ في  95-25

ت من ذا 56و  55املادتين  لدولة بإستثناء البابين الثالث والرابع و التابعة ل

ي إطار قانون اإلجراءا تمر العمل بهما حـتى فيسالقانون تقعان في الباب الرابع، و 

قد إعتـبر القضاء اإلداري الجزائري من جهته ، و 09106-08االدارية املدنية و 

ص القانون الخاص مثل املؤسسات و بعض القرارات الصادرة عن أشخا

العمومية ذات الطابع االقتصادي هي بمثابة قرارات تنظيمية كما هو الشركات 

 ،ان الوطني مابين املهنيين للحبوبضية سمباك ضد الديو عليه الحال في ق

، كما أن بعض العقود اإلدارية املنصبة وجعلها تخضع لدعاوى تجاوز السلطة

على بيع العقارات أو التنازل عنها لصالح الخواص يعتـبر بمثابة قرارات 

 .108مجلس الدولة ، وهذا حسب قضاء املحكمة العليا و 107إدارية

 اإلقليمي للمحاكم اإلداريةثانيا: اإلختصاص 

املحلي( للمحاكم اإلدارية أحكام تنظم اإلختصاص اإلقليمي )اإلختصاص تحكم و 

، املعدل من 02-98املتضمن كيفيات تطبيق القانون  356-98املرسوم التنفيذي رقم 

، أين وزعت املحاكم اإلدارية بطريقة متكافئة، 195-11خالل املرسوم التنفيذي رقم 

، حيث وفقها 356-98ثانية الـتي عدلت املادة الثانية من املرسوم باملادة الوفق ماجاء 

                                                           
 .241ماادة اهينا   بودو ، املراع السابر، ص 106
،   ضية اراة نقل املسا ران 213، ص2004، منة 5، قلة قل، الدولة ، عدد09/03/2004م ر  ل  11950 رار  ر    107

منوا  ريف إن 3ضد بلداة وهران، ريف ااد  يل" ريف إن املساأنف  د حيصل عل عقد إمايا  بإمال   حمطة نقل املسا ران ملدة 
 للقضاد االدار،". إالمايا  هو عقد إدار، و ادإخاصاص  يل

 .48، ص2006حلسي الشيخ أث ملواا، دروس ل املنا عة االداراة وماسل املشروعية، دار هومة ، الطبعة الثانية ، اجلزاسر  108
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لوطني، يحدد كامل التراب ا( محكمة إدارية عـبر 48)رفعت عدد املحاكم اإلدارية إلى 

 . إختصاصها اإلقليمي وفق جدول يحدد إختصاص كل محكمة

تصاص اإلقليـمي لإلخ القواعد املنظمة نون اإلجرءات املدنية و اإلداريةقد حدد قاو 

إذا  (،37،38) ، التي أحالته إلى املادتين803من خالل مقتضيات املادة  للمحاكم اإلدارية

نرى هنا أن املشرع قد أخضع قواعد اإلختصاص اإلقليـمـي للمحاكم اإلدارية إلى تلك 

 تصاص اإلقليـمي للمحكمة اإلداريةجعل اإلختسري على املحاكم العادية، حيث  الـتي

إذا لم يكن له موطن معروف ن املدعى عليه في دائرة إختصاصها، و الـتي يكون موط

وفي حالة إختيار  فيها أخر موطن له،فيكون اإلختصاص للجهة القضائية التي يكون 

املحكمة لجهة القضائية الـتي يقع فيها. وتختص موطن يكون اإلختصاص اإلقليـمي ل

ها اإلقليمي موطن أحد املدعى عليهم إن اإلدارية الـتي تكون ضمن مجال إختصاص

 .109تعددوا

 عديد من اإلستثناءاتاإلدارية أوردت المن قانون اإلجراءات املدنية و  804إال أن املادة 

املشرع أنها األنسب، نظرا لقربها  قليمي للمحاكم اإلدارية، حيث إرتئعلى اإلختصاص اإل

التحقيق فيه،و تشمل هذه من مكان الـنـزاع ، مما يسهل من دون شك إجراءات 

 املنازعات:

منازعات الضرائب أو الرسوم أمام املحكمة التي يقع في دائرة إختصاص مكان  -

 فرض الضريبة .

منازعات األشغال العمومية أمام املحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان  -

 تنفيذ األشغال.

م العقد أو تنفيذه.مام املحكمة التي تم فيها إبرامنازعات العقود اإلدارية أ -

  

                                                           
 .30عبد اهلل مسعود،، املراع السابر، ص 109
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منازعات املوظفين أو أعوان الدولة أو العاملين باملؤسسات العمومية تكون  -

 .محكمة مكان التعييناملحكمة املختصة هي 

منازعات الخدمات الطبية  تكون أمام املحكمة التي تم في إختصاصها تقديم  -

 الخدمات.

ات فنية أو صناعية األشغال أو تأجير خدم نازعات الخاصة بالتوريدات أو امل -

 أمام محكمة إبرام اإلتفاق أو تنفيذه إذا كان أحد طرفيه مقيما به.

منازعات التعويض عن األضرار الحاصلة عن جناية أو فعل تقصيري أمام  -

 محكمة  وقوع  الفعل الضار .

الت تنفيذ األحكام اإلدارية تكون املحكمة املختصة إشكا نازعات الناشئة عنامل -

 عنها الحكم موضوع اإلشكال. التي صدر تلك 

قد نصت على أن تكون املحكمة اإلدارية مختصة إقليميا  805كما أن أحكام املادة 

ي الطلبات اإلضافية أو العارضة أو املقابلة، التي تدخل فلنظر في الطلبات األصلية و با

عوى ظرا ملا لهاته القواعد من أهمية في مراحل سير الدإختصاص املحاكم اإلدارية. ون

أمام املحكمة اإلدارية فقد إعتبرها املشرع من النظام العام، يمكن للخصوم إثارتها في 

 . 110أي مرحلة من مراحل الدعوى كما يجوز للقاض ي إثارتها من تلقاء نفسه

 

 

 

 

 

                                                           
 .266عبد اهلل مسعود،، املراع السابر، ص 110
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 الثاني : جملس الدولة املبحث 

م تماشيا و توجه الدولة في تبـني نظا 1996سنة  تأسس مجلس الدولة بموجب دستور 

العليا في النظام القضاء إزدواجية القضاء، حيث يعتـبر مجلس الدولة الهيئة الوطنية 

اإلمتيازات خالفا للمحكمة مجلس الدولة بالعديد من الخصائص و  يتمتعاإلداري، و 

نظامه القانوني، مهامه اإلدارية، نحاول أن نبين ذلك من خالل دراسته من حيث 

 وظائفه.و 

 م القانوني ملجلس الدولةاألول: التنظي طلب امل

درجة في  أعلى النظام الجزائري، سواءا بإعتبارهيحتل مجلس الدولة مكانة مرموقة في 

إستقاللية تامة مؤسسة دستورية لها مكانة خاصة و  على إعتبارههرم القضاء اإلداري أو 

إلى كل ذلك بإمتيازات خاصة تثيـر ، حيث يتمتع مجلس الدولة بالنظر يريفي التس

فضول لتعرف أكثـر على منظومته القانونية سوءا من ناحية األساس القانوني أو من ال

 .إلداري، وهو ما سنفصل فيهناحية التنظيم ا

 ملجلس الدولة : األساس القانونيالفرع األول 

يستمد مجلس الدولة أساسه القانوني من أحكام الدستور، السيما مقتضيات املادة 

ألعمال تقض ي بأن "يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة الفقرة الثانية الـتى  152

األخرى منها  إضافة إلى العديد من النصوص الدستورية هذا،"إلداريةا الجهات القضائية

. فمن خالل ما أورده املؤسس الدستوري من نصوص يكون قد 119 ،143 ،153املواد 

س الدولة في قمته يأتي مجلدي، إستحدث هرما للقضاء اإلداري يستقل عن القضاء العا
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في خطوة من املؤسس الدستوري إلعتناق نظام القضاء املزدوج  و ذلك أسوة بالنظم 

 .111املقارنة

الشؤون املتعلقة  1998مايو  30املؤرخ في  01-98ي لقد ترك الدستور للقانون العضو و 

قضائي أو ذات الطابع بإختصاصات مجلس الدولة سواًءا اإلختصاصات ذات الطابع ال

أيضا املرسوم التنفيذي تشاري وكذا نص علـى تحديد مقره  وتنظيمه وسير عمله، و اإلس

املؤرخ  166 -03، معدل باملرسوم التنفيذي رقم 1998غشت  29مؤرخ في  98-236م رق

ق بكيفيات تحديد رؤساء املصالح واألقسام ملجلس الدولة ، املتعل2003أبريل  09

َتالْت  القضائية أو املهام اإلستشارية. تشكيلتهم أثناء أداء مهامهموتصنيفهم و 
َ
كما ت

العديد من النصوص التنظيمية األخرى لَتْيسيْر عمل جهاز مجلس الدولة، منها املرسوم 

كيفياتها في يحدد أشكال اإلجراءات و  1998غشت   29مؤرخ في  261-98التنفيذي 

املؤرخ في  165-03 أيضا املرسوم التنفيذي رقماملجال اإلستشاري أمام مجلس الدولة، و 

يحدد كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غـير عادية لدى مجلس  2003أبريل  09

اإلدارية حيث ة ضمن قانون اإلجراءات املدنية و الدولة، نهايك عن  بعض األحكام الوارد

مجلس الدولة من حيث اإلختصاص  وإجراءات رفع  تتضمن اإلجراءات املتبعة أمام

 . ما يتعلق بوظيفته القضائيةالدعاوى وكل 

ي أحاطه كل من إن كافة النصوص القانونية املذكورة تدل على اإلهتمام البالغ الذ

جزائري لتنظيم عمل مجلس الدولة وكيفية تسييره، ذلك املشرع الاملؤسس الدستوري و 

مركزه كجهة عليا في املنظومة القضائية أو جهة إستشارية تضطلع بمهام بما يتماش ى و 

 ستثنائية.إ

 

                                                           
يف مت إنشاد قل، الدولة  ال رنس  ل السنة الثامنة لل مهوراة اوأو  و أوالذ لل طبنذ العداد من الدو  نظام إ دوااية القضاد، ر111

بعدما اانذ طقاصر وظي ال علا طقدمي  املشورة للح ومة ، و ل مصر صدر   1872مااو 24ادإخاصاصا  القضاسية بصدور  انون 
 منوا  موادا من  بل احل ومة أو الاملان. اقض  بإنشاد قل، الدولة و ل  بعد طردد دام 1946لسنة  112القانون ر   
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 : التنظيم اإلداري للمجلس الدولة الفرع الثاني

الدور الهام الذي يلعبه في املنظومة ملركز الذي يحتله مجلس الدولة، و بالنظر إلى ا

مهامه اإلستشارية في العليا في هرم القضاء اإلداري، و القضائية بصفته الجهة القضائية 

حـتى لف عن الجهات القضائية األخرى. و تختأعضائه الدولة، فإنه البد أن تشكيالته و 

التنظيم اإلداري ملجلس الدولة، من باب أولى أن  نتمكن من التعرف الدقيق على

 اإلستشارية.نتعرض إلى أعضاء املجلس بصفة عامة ثم إلى تشكيلتيه القضائية و 

 أوال: أعضاء مجلس الدولة  -

ى األعضاء التابعين ملجلس عل 01-98 من القانون العضوي  24و   20نصت أحكام املواد 

الدولة، فقد نصت أن مجلس الدولة يضم : رئيس مجلس الدولة ، نائب الرئيس رؤساء 

، رؤساء األقسام، مستشاري الدولة، محافظ الدولة ومساعدوه، مكتب املجلس، الغرف

 نفصل في كل على حدى ذلك وفقا ملا يلي: أمين عام املجلس، و 

 رئيس املجلس : .1

من وزير العدل س دولة بمرسوم رئاس ي داخل مجلس الوزراء بإقـتراح يعين رئيس مجل

ن للمجلس أو من بين يالغرف، أو من املستشارين العاديويختار من بين رؤساء األقسام و 

حسب ما بعين اإلعتبار مبدأ األقدمية، وتنحصر مهامه  نواب الرئيس على أن يؤخذ

 األتي:في  01-98من القانون العضوي  22حددته املادة 

 صاحب اإلشراف العام على سير العمل فيه.القاض ي األول في املجلس و  -

 يمثل املجلس في عالقته مع الغير. -

هذا بعد إستشارة الدولة و  مجلس مستشاري يوزع املهام بين رؤساء األقسام و  -

 مكتب مجلس الدولة.

 يحضر جلساتها.يترأس الجمعية العامة و  -

 املجلس في حالة الضرورة.أقسام يجوز له رئاسة أحد الغرف أو  -
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له في هذا أن يـترأس للوظائف اإلدارية داخل املجلس و  يسهر على السير الحسن -

 األمانة العامة أو مكتب املجلس.

 نائب الرئيس : .2

يعين نواب الرئيس بنفس الطريقة التي يعين بها الرئيس وبعد موافقة الجمعية العامة 

 إستخالفه في حالة غيابه.ف على املجلس و الرئيس في اإلشرا للمجلس، مهمتهم مساعدة

 رؤساء الغرف و األقسام : .3

، حيث يتولى رئيس غرف تضم كل غرفة قسمين على األقلينقسم مجلس الدولة إلى 

ير مداوالتها يتسنسيق بين أقسام الغرفة الواحدة ورئاسة جلساتها و الغرفة مهمة الت

. ويتولى رئيس القسم أو القسماستها على مستوى الغرفة تحديد القضايا الواجب در و 

إعداد التقارير عن ير مناقشاته ومداوالته و يتساسة الجلسات على مستوى قسمه و رئ

 .112نشاط قسمه

 محافظ الدولة و مساعدوه: .4

م يحدد القانون لبإعتباره قاض بموجب مرسوم رئاس ي، و  يتم تعين محافظ الدولة

ى جانب محافظ الدولة يعّين إلشروط خاصة لذلك وال إجراءات معينة ومتميـزة ، و 

سوم رئاس ي. يتولى محافظ الدولة هم قضاة معينون أيضا بمر فظي دولة مساعدين و محا

م قضائية أو بالوظيفة مساعدوه مهمة النيابة العامة سواء عند قيام املجلس بمهاو 

ما يقدموه من مذكرات كتابية أو  ما يبدوه من مالحظات  اإلستشارية، وذلك من خالل

 .شفوية

 

                                                           
 سام جملل، الدولة و اي يا  طعيي رؤماد املصاحل و اوأ، حيدد  1998غشذ  29م ر  ل 98-263رموم الان ي ، ر   أنظر امل 112

 .2003أبرال 9امل ر  ل  166-03طصني ه ، معد  باملرموم الان ي ، ر   
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 مستشارو  الدولة  .5

من القانون  20اد قد نصت املولة الفئة األساسية بمجلس الدولة، و يعتبـر مستشارو الد

ينقسم مستشارو خضعون للقانون األساس ي للقضاة. و أنهم قضاة ي 01-98العضوي 

 مستشاري دولة في مهمة غير عادية.لى مستشاري دولة في مهمة عادية و الدولة إ

تم تعيينهم بموجب الدولة في مهمة عادية، فعلى إعتبارهم قضاة في فبالنسبة ملستشاري 

التشكيالت ت القضائية و يتولون القيام بمهمة املقررين في التشكيال مرسوم رئاس ي، و 

يشاركون في املداوالت ، كما يمكن ملستشاري الدولة ممارسة بع اإلستشاري و ذات الطا

 وظائف محافظ الدولة املساعد. 

كيفيات غـير عادية فقد تم تنظيم شروط و ي الدولة املعينين في مهمة عن مستشار أما 

منصب  ، حيث نصت على أنه يعين في 165-03تعيينهم بموجب املرسوم التنفيذي 

لفتـرة مؤقتة تدوم ثالثة  اإلختصاص في مجاالت محددةو  ةالخـبر مستشار  دولة ذو 

أخذ رأي رئيس العدل و وزير لتجديد مرة واحدة بناءا على إقتـراح من لقابلة سنوات 

املرسوم  مستشارو الدولة يشغلون مناصب عليا في  . حيث إعتبـر 113مجلس الدولة

الفقرة  29بينت أحكام املادة الدولة ويبلغ عددهم إثنا عشر مستشارا على األكثر. و 

 تشارو الدولة في مهمة غيـر عاديةمس أنه يعتبـر  01-98بعة من القانون العضوي الرا

ستشاري ويشاركون في املداوالت، ثم أحالت كيفية في التشكيالت ذات الطابع اإل ررين مق

 لى التنظيم . التعيين وشروطه إ

 مكتب املجلس: .6

حيث يتشكل  01-98من القانون العضوي  24مكتبا حسب املادة يضم مجلس الدولة 

 :من

                                                           
، املاعلر بشرون و اي يا  طعيي مساشار، الدولة 2003ابرال  09امل ر  ل  165-03 ، من املرموم الان ي 04،03انظر املواد  

 ل مهمة غري عاداة لدض قل، الدولة .
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 .رئيس مجلس الدولة رئيسا  -

 .محافظ الدولة، نائبا لرئيس املكتب -

 .مجلس الدولة  نائب رئيس -

 .رؤساء الغرف  -

 .عميد رؤساء األقسام   -

 .عميد املستشارين -

املصادقة عليه، يبدي رأيه في في د النظام الداخلي ملجلس الدولة و تولى املجلس إعداوي

نظيمية قصد السير الحسن التاة مجلس الدولة، يتخذ اإلجراءات توزيع املهام  على قض

 جلس .يعد البرنامج السنوي للمللمجلس و 

 األمين العام للمجلس: .7

أنه يعين األمين العام لدى مجلس الدولة  01-98من القانون العضوي  18نصت املادة 

، بإقـتراح من وزير العدل، بعد إستشارة رئيس مجلس الدولة. 114بمقتض ى مرسوم رئاس ي

ارية املصالح اإلدتقنية و ير اإلداري املباشر لألقسام الييتولى األمين العام مهام التسو 

في إطار الوظيفة اإلستشارية  كل مشروع قانون فة باملجلس. كما يتكفل بإستقبال املختل

أمانة مجلس  طرف األمانة العامة للحكومة إلى جميع عناصر امللف املحتملة املرسلة منو 

 الدولة.

 

 

 

 

                                                           
 املاضمن رداد وظي ة االمي العام  جملل، الدولة. 1998أااوبر 13م ر   322-98انظر املرموم الان ي ،  114



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 66  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

 كتابة الضبط : .8

من  ملجلس الدولة كتابة ضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيس ي يعين من بين القضاة

بط املجلس من كتابة تتشكل كتابة ضالعدل بإقتـراح رئيس مجلس الدولة، و طرف وزير 

 . 115كتابة ضبط األقسامضبط مركزية وكتابة ضبط الغرف و 

 تشكيالت مجلس الدولة ا: ثاني -

 التشكيلة القضائية: .1

ة يتشكل ملمارسته على أن مجلس الدول 01-98من القانون العضوي  30نصت املادة 

فمجلس الدولة ة. أقسام، أو غرف مجتمعشكل غرف و  إما فيه القضائية إختصاصات

ضم للفصل في القضايا املعروضة عليه، حيث ت يعقد جلساته في شكل غرف أو أقسام

ستشارين في مهمة عادية بإعتبارهم قضاة. وتتشكل كل غرفة مكل غرفة أو قسم  

دولة، كاتب ضبط، سام مستشاري الرؤساء األق،رئيس الغرفة بمجلس الدولة من

 .يـتـرأس أي غرفة في حالة الضرورةيمكن لرئيس املجلس أن و 

من القانون العضوي املشار  إليه ذكرت  31أما عن الغرف املجتمعة للمجلس فإن املادة 

، ال سيما في لس الدولة يعقد في حالة الضرورة جلساته من كل الغرف مجتمعةأن مج

تتألف يمثل تراجعا عن إجتهاد قضائي. و ملتخذ بشأنها الحاالت الـتي يكون فيها القرار ا

، عمداء رؤساء لدولة، نائب الرئيس، رؤساء الغرفالغرفة املجتمعة من رئيس مجلس ا

األقسام، حيث يعد رئيس مجلس الدولة القضايا الـتي تعرض على مجلس الدولة عند 

جلس دولة  جلسات تشكيلة م، كما يحضر محافظ المجتمعةإنعقاده كغرفة 

 كغرفة مجتمعة، ويقدم مذكراته. وال تصـح جلسات مجلس الدولة عند إنعقادهالدولة

 على األقل. جتمعة إال بحضور نصف عدد أعضائهبغرفه امل

                                                           
منل، اما عن الص ريا   قد  16اابة ضبط اجملل، اال ما ورد ل نل املادة علا أخاصاص ا 01- 98مل انل القانون العضو،  115

 .76، 75، 73و رد  ل النظام الداخل  للم ل، من خ   املواد 
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 التشكيلة اإلستشارية  .2

في شكل جمعية عامة،  عند ممارسته إلختصاصاته اإلستشارية يتداول مجلس الدولة

 اإلستعجالية التي ينبه عليها رئيس الحكومة. ئية و دائمة في الحاالت اإلستثنا في لجنةو

جلس الدولة من نائب رئيس املجلس، محافظ الدولة، رؤساء تتشكل الجمعية العامة مل

من  أو يعينوا يمكن للوزراء أن يشاركوا بأنفسهمخمسة من مستشاري الدولة، و الغرف و 

ال يصـح عاتهم، و في القضايا التابعة لقطا، في الجلسات املخصصة للفصل يمثلهم

 116الفصل إال بحضور نصف عدد أعضاء املجلس. 

أن تكلف اللجنة الدائمة بدارسة  01-98من القانون العضوي  38كما نصت املادة 

مشاريع القوانين في الحاالت اإلستثنائية الـتي ينبه رئيس الحكومة على إستعجالها، حيث 

عة من مستشاري الدولة على بأر اللجنة من رئيس برتبة رئيس غرفة، و  تتشكل هذه

 .يقدم مذكراتهالدولة أو أحد مساعديه الجلسات واملداوالت و ، و يحضر محافظ األقل

 الثاني: إختصاصات مجلس الدولة  املطلب  

رها الدستور ونظمها أق ولة بنوعين رئيسين من اإلختصاصاتيضطلع مجلس الد

تشاري ذلك من خالل إبداء رأيه ، يتمثل  النوع األول منها في اإلختصاص اإلسالقانون 

لدولة كهيئة إستشارية، بمشاريع القوانين الـتي يخطر  بها، أين يبـرز مركز مجلس ا

الدور القضائي الذي يوكل بموجبه للمجلس  مهام الفصل باملنازعات اإلدارية  إضافة إلى

 الـتي تدخل ضمن مجال إختصاصه، نفصل في كل إختصاص على حدى وفقا ملا يلي.

 : اإلختصاص اإلستشاري ملجلس الدولة لفرع األول ا

الـتي أسندها له تعتبـر الوظيفة اإلستشاري ملجلس الدولة إحدى أهم اإلختصاصات 

، ففي فرنسا مهد القانون اإلداري كانت الوظيفة األساسية ملجلس املؤسس الدستوري

                                                           
 .01-98ال صل الثالف و الرابع من  البا  الثالف للقانون العضو،  116
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أنها هذه الوظيفة حيث أعتبـرت  ه مقتصرة على الوظيفة اإلستشارية.الدولة عند ّإنشائ

مجلس الدولة الفرنس ي بدور كبيـر في هذا  حيث قامالسبب في إنشاء هذا  املجلس،

صياغة كم هائل كما عمل على إعداد و اء القانونية،أمد الحكومة بكثيـر من األر املجال و 

لفرنسية كالتقنين املدني مثال. فكان لها وقع كبيـر في املنظومة القانونية ا عات،من التشري

إلزام الحكومة بأخذ رأي مجلس الدولة في  1958أقر الدستور الفرنس ي الصادر سنة و 

، كما تلتـزم الحكومة بأخذ 117مشروعات القوانين قبل التداول بشأنها في مجلس الوزراء

.  118رأيه في األوامر الـتي تصدرها بناءا على تفويض من البرملان في املجال املحجوز للقانون 

للمجلس هذه الدرجة الكبيـرة من األهمية عند  ة اإلستشاريةوهكذا بلغت الوظيف

 .119إنشائه ملساهمته الكبيـرة  في هذا الوقت حتى إعتبـر املستشار القانوني األول لها

واملؤسس الدستوري الجزائري من جهته أولى أهمية بالغة للدور اإلستشاري الهام 

ن الدستور "تعرض مشاريع الفقرة الثالثة م 119ملجلس الدولة حيث تنص املادة 

، ثم يودعها الوزير األول راء، بعد األخذ برأي مجلس الدولةالقوانين على مجلس الوز 

مما يجدر اإلشارة إليه أن التوجه الذي سلكه املؤسس و  ".مكتب املجلس الشعبي الوطني

الدستوري لم يكن معروفا خالل مرحلة القضاء املوحد )الغرف اإلدارية لدى املحكمة 

نـي نظام اإلزداوجية تبعندما  1996تعديل الدستوري لسنة لعليا(، بل ظهر مع الا

، إلى اإلختصاص اإلستشاري كوظيفة ثانيةأنش ئ مجلس الدولة الذي منح القضائية، و 

قد العليا. و جانب الوظيفة القضائية األصلية املتوارثة من الغرفة اإلدارية باملحكمة 

، يحدد أشكال 1998غشت سنة29مؤرخ في  261 -98املرسوم التنفيذي رقم  صدر 

 اإلجراءات في املجال اإلستشاري.

مجلس الدولة من أهمية بالغة، فقد نظم  ملا للدور اإلستشارية الذي يلعبهبالنظر و    

بها  ين ذلك من خالل املراحل التي يمر املشرع الجزائر طريقة عمله تنظيما محكما، يتب

                                                           
 .1958من الدماور ال رنس  لسنة  38،39انظر املواد  117
 .124ظ، املراع السابر، صحممود حممد را  118
 .183، ص1982حمسن خليل، القضاد االدار، اللبناين، درامة مقارنة ، دار النهضة العربية ، لبنان،  119



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 69  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

ر به إلى غاية صدور رأيه. حيث يبدي مجلس الدولة مشروع القانون من تاريخ اإلخطا

غيـر يقتـرح برأي يتم إخطاره بها من طرف الحكومة و رأيه وجوبا في مشاريع القوانين الـتي 

حول يتم إخطار مجلس الدولة من قبل الحكومة ة. و ضروري ملزم التعديالت الـتي يراها

لس للحكومة بعد مصادقة مجاألمين العام إبداء رأيه بمشاريع القوانين من خالل 

 بذلك إجراء وجوبي ألن املجلس ال يعمل من تلقاء نفسه.الوزراء عليها، فيعد اإلخطار 

س بموجب أمر أحد مجلس الدولة بمشروع القانون، يعين رئيس املجل بعد إخطار 

 د ممارسته إلختصاصاته اإلستشاريةيتداول مجلس الدولة عنمستشاري الدولة مقررا. و 

معية العامة رئيس مجلس الدولة، وتضم معية عامة، حيث يتـرأس الجفي شكل ج

خمسة مستشاري دولة. الجمعية العامة نائب الرئيس، محافظ الدولة، رؤساء الغرف و 

ن الذين إنتداب من ينوبهم  أو يمثلهم من بين املوظفي اء الحضور فيها أو كما يمكن للوزر 

ال لق بالنصوص التابعة لقطاعاتهم. و ما يتعإدارة مركزية، في لهم على األقل رتبة مدير 

تصـح مداولة الجمعية العامة إال بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على 

 األقل، ويتم ذلك في الوضع العادي. 

عليها رئيس الحكومة يحيل رئيس  ما وفي الحاالت اإلستثنائية واإلستعجالية الـتي ينبهأ

ـتي بدورها تتشكل من رئيس برتبة للجنة الدائمة، المجلس الدولة مشروع القانون إلى ا

الدولة أو أحد أربعة مستشاري دولة على األقل، كما يحضر محافظ رئيس غرفة و 

يمكن للوزير حضور الجلسات أو إنتداب من يقدم مذاكراته، و و  مساعديه املداوالت

  .120يمثله لإلبداء رأيه

عند ممارسته  جلس الدولة اإلهتمامُيولي لها م يطرح التسائل عن النقاط الـتيو   

أساسا عند  تكون أن إهتمام مجلس الدولة ينصباإلجابة الوظيفة اإلستشارية، و 

، فيـهتم  في مشاريع القوانين املخطر بها ممارسته الوظيفة اإلستشارية بنقاط محددة
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مدى مشروعية النصوص القانونية ومدى مطابقتها والنصوص القانونية الـتي  بمراقبة

.  كما يسهر على كيفية رح التعديالت الـتي يراها ضروريةيقتـتعلوه ومدى تماسكها و 

ديه املجلس من مالحظات يظهر ذلك من خالل ما يبحريرها لتفادي أي تفسير محتمل. و ت

 أو في موضوع القوانين وذلك على النحو التالي:في الشكل 

لم يحددا الشكل الذي  261-98املرسوم التنفيذي و  01-98القانون العضوي  رغم أن 

اإلستشاري، إال أن املجلس إستند إلى أصول  وفقه رأي مجلس الدولة في املجال يصدر 

مل املتبعة بمجلس طريقة العاملتبعة أمام املجلس الدستوري، و اإلجراءات القواعد و 

نقسم الرأي إلى مالحظات في الشكل، يالدولة الفرنس ي، في إعداد األراء اإلستشارية، و 

ت في الشكل تخص املالحظا مالحظات في املوضوع، ومنطوق يتضمن الرأي النهائي.و 

فة  القانونية لطلب اإلستشارة، وهو الوزير ورد ممن له الص التحقق من أن اإلخطار 

ات ، كما يتم فحص املقتضينص إذا تخلف ذلك دون تقديم الرأييعاد الاملعـني، و 

 الفرنس ي.النصين العربي و  كد من تطابقالتأوتميماتة عند الحاجة، و 

بينما تشمل املالحظات في املوضوع على مراقبة الشرعية املستمدة من املصادر املكتوبة، 

يفحص املجلس ما إذا كان م بقاعدة تدرج القواعد القانونية، و أي التحقق من اإللتـزا

ملعاهدات الدولية امللزمة نصوص اقانون قد إحـترم النص الدستوري و مشروع ال

، أي كل القواعد القانونية التي تعلو مباشرة النص دولة، ونصوص القوانين العضويةلل

 . 121التشريعي مضمون اإلستشارة

 لقضائي: اإلختصاص االفرع الثاني

س الدولة بإختصاصات قضائية واسعة على إعتبارها الوظيفة األساسية له و يتمتع مجل

مجال  01-98 قد حدد القانون العضوي و رفة اإلدارية باملحكمة العليا، املوروثة عن الغ

من أحكام اإلدارية املدنية و إختصاصاته القضائية، إضافة إلى ما ورد بقانون اإلجراءات 

بالنظر ملقتضيات املواد القانونية تحدد إختصاصات املجلس واإلجراءات املتبعة أمامه. و 
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ص بصفته قاض ي أن املجلس يختاملنظمة للوظيفة القضائية ملجلس الدولة نخلص إلى 

يختص بصفته قاض ي إستئناف ينظر في أول وآخر درجة أي بصفة إبتدائية ونهائية، و 

هو من نبينه من م الصادرة عن املحاكم اإلدارية وكقاض ي نقض في أحيان أخرى و األحكا

 خالل األتي:

 اإلختصاص القضائي ملجلس الدولة كجهة قضائية إبتدائية و نهائية :أوال: 

ملنازعات اإلدارية املحددة خر درجة بالنسبة لبعض الدولة محكمة أول وآيعتبـر مجلس ا

يفصل مجلس الدولة " :حيث تنص 01-98من القانون العضوي  9نص املادة  بموجب

 نهائيا في:إبتدائيا و 

عن السلطات  ت التنظيمية أو الفردية الصادرة االطعون باإللغاء املرفوعة ضد القرار -1

 املنظمات املهنية الوطنية.هيئات الوطنية و اإلدارية املركزية وال

ت التـي تكون نزاعاتها من إختصاص امدى شرعية القرار الطعون الخاصة بالتفسير و  -2

 مجلس الدولة."

يختص مجلس الدولة  اإلدارية تتضمن"من قانون اإلجراءات املدنية و  901كما أن املادة 

تقدير املشروعية في القرارات تفسير و يـرة، بالفصل في دعاوى اإللغاء والأخكدرجة أولى و 

. كما يختص بالفصل في القضايا دارية املركزيةاإلدارية الصادرة عن السلطات اإل 

 املخولة له بموجب نصوص خاصة."

الهامة الـتي يكون  في املنازعات ـعي أن يمنح املشرع ملجلس الدولة حق النظر إنه ملن الطبي

كانته الكبيـرة في نظام القضاء اإلداري، تلك املكانة هيئة مركزية مراعاة ملأحد أطرافها 

 نظرها للمحاكم اإلدارية.أمر عدم ترك وحده النظر في مثل هذه املسائل و الـتي  تؤهله 

ي أخذ بكل من املعيار العضوي املذكورين نرى أن املشرع الجزائر بفحص النصين و 

فقد أخذ باملعيار  درجة،خر إختصاص مجلس الدولة كأول وآ املوضوعي في تحديدو 

الـتي تكون طرفا في املنازعة اإلدارية أشـخاص القانون العام  تحديده العضوي من خالل

ركزية التي تتمثل حددها في القانون العضوي بالسلطات اإلدارية امل إذ عروضة أمامه،امل
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القضائية املؤسسات البرملان و  ؤسسات العمومية املركزية كمؤسسةاملفي الوزارات و 

الوطني لعامة ذات الطابع العام و لـتي تتمثل في املرافق اركزية، والهيئات الوطنية واامل

أيضا املنظمات املهنية يرية العامة للحماية املدنية، و املداملديرية العامة لألمن الوطني و ك

ل في املنظمة الوطنية للمحاماة تتمثتعتبـر من أشخاص القانون الخاص و الوطنية التـي 

املنظمة الوطنية لألطباء. إال أنه ما يبـرز هنا ذلك الوطنية للخبـراء املحاسبين و  مةاملنظو 

خالل قانون اإلجراءات املدنية  منين النصين حين نالحظ أن املشرع و اإلختالف الواسع ب

قد ضيق من مجال إختصاص املجلس بحصره في املنازعات الخاصة  واإلدارية

الهيئات املهنية بذلك منازعات الهيئات الوطنية و  جباملؤسسات اإلدارية املركزية لتخر 

 .122درجةالوطنية عن إختصاصه كقاض ي أول وآخر 

خر درجة ملجلس الدولة بصفته قاض ي أول وآيتعلق املعيار املوضوعي و 

بتحديد ّإختصاص املجلس في منازعات محددة وردت حصرا في القانون العضوي تتمثل 

 في :

ادرة عن القرارات التنظيمية أو الفردية الص الطعون باإللغاء املرفوعة ضد -

 املنظمات املهنية الوطنية.ية املركزية والهيئات الوطنية و اإلدار السلطات 

ت التـي تكون نزاعاتها من امدى شرعية القرار الطعون الخاصة بالتفسير و  -

 إختصاص مجلس الدولة.

ال أن اإلختالف يكمن في اإلدارية إورد بقانون اإلجراءات املدنية و  هو نفس الطرح الذيو 

تحديده بالقرارات التنظيمية أو القرارات  العمل حيث ورد في القانون العضوي نوعية 

ذكر واسع فما في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فكان املصطلح فضفاض و الفردية أ

ختالف بين النصين، حيث وهنا نلمس مرة أخرى ذلك اال ،القرارات اإلدارية بصفة عامة
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 30اعاا قل، الدولة ال رنس  مابقا صارب ادإخاصاص العام بالنظر  ل املنا عا  ادإداراة ، إال أنل و بعد صدور املرموم  
، أصبحذ  اياا  ادإداراة ه  صاربة ادإخاصاص العام ل املنا عا  ادإداراة، و إرا ظ قل، الدولة  بص ال  اض  1953مباما 

 قواب نصوص خاصة و ل قاال  حمددة. أو  و أخر دراة



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 73  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

ديد نوع العمل و ذلك لتجنب باملشرع أن يلتـزم بما ذهب إليه سابقا من تح ان أول ك

 التأويالت.كافة 

 اإلختصاص القضائي ملجلس الدولة كجهة قضاء إستئناف :ثانيا: 

عن املحاكم اإلدارية يعتبـر مجلس الدولة محكمة إستئناف بالنسبة لألحكام الصادرة 

الجزائري ملجلس  املشرع ها القانون، فقد منحقر اإلختصاصات التي أذلك في حدود 

من القانون  10، حيث تنص املادة ول وآخر درجةألى صفة قاض ي ضافة إالدولة إ

املتعلق بمجلس الدولة "يفصل مجلس الدولة في إستئناف القرارات  01-98العضوي 

ون على الصادرة إبتدائيا من قبل املحاكم اإلدارية في جميع الحاالت ما لم ينص القان

املتعلق باملحاكم اإلدارية نصت على   02-98من القانون العضوي  2واملادة  ".خالف ذلك

" أحكام املحاكم اإلدارية قابلة لإلستئناف أمام مجلس الدولة، ما لم ينص القانون على 

يختص ارية نصت " من قانون اإلجراءات املدنية واإلد 902كذا املادة ." و خالف ذلك

 األوامر الصادرة عن املحاكم اإلدارية"  حكام و الفصل في إستئناف اإل ب مجلس الدولة

ت القضائية صاحبة الوالية املحاكم اإلدارية هي الجها فإذا كانت القاعدة العامة أن

، فالقاعدة العامة كذلك أن األحكام الـتي تصدرها للفصل في املنازعة اإلدارية العامة

ئية قابلة لإلستئناف أمام مجلس الدولة، فاملحاكم هذه الجهة القضائية هي أحكام إبتدا

اإلدارية التصدر قرارات نهائية إال   في مجاالت محددة بنصوص خاصة كمنازعات 

إن مجال الخصومة اإلدارية اإلستئنافية أمام مجلس الدولة مجال  اإلنتخابات املحلية.

للمحاكم اإلدارية واسع يشمل كل الخصومات الـتي أسند املشرع إختصاص الفصل فيها 

لطرف الذي صدر لكن شريطة أن يطعن فيها باإلستئناف أمامه من ا بصفة إبتدائية،

حكام على ذلك ينظر مجلس الدولة في األ . و 123بتدائي في غـير صالحهالقرار القضائي اإل 

ستأنفة مرة ثانية في األحكام امل، بحيث يعيد املجلس النظر داريةالصادرة عن املحاكم اإل 

 مدى تطبيق القواعد القانونية.حية الوقائع و من نا
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 إختصاص مجلس الدولة كقاض ي نقض.ثالثا: 

في األحكام الصادرة بصفة نهائية  دولة بإعتباره محكمة نقض بالنظر يختص مجلس ال

وهو ما  بالنقض في قرارات مجلس املحاسبة.عن الجهات القضائية، و كذا الطعون 

وأيضا قانون اإلجراءات املدنية  ،01-98ون العضوي من القان 11قضت به أحكام املادة 

حيث تنص "يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض  901دارية في مادته واإل 

أحكام  "، ونستشف من خالل في القرارات الصادرة في أخر درجة عن الجهات القضائية

وضة أمام مجلس الدولة، ي الطعون بالنقض املعر نه وجب مراعاة قواعد محددة فهاته املواد أ

ارية دالقرارات الصادرة عن املحاكم اإل  الطعون بالنقض في كافة حيث يخول للمجلس النظر في

دارية أحكام تصدر  املحاكم اإل وص عليها،حيث داري املنصعلى إعتبارها جهة القضاء اإل 

ت اقرار اله أن ليما تجدر اإلشارة إو  عام.س الدولة كأصل إبتدائية قابلة لإلستناف أمام مجل

شترط فقد إ ،لطعن بالنقضدولة كجهة إستئناف غيـر مشمولة باالصادرة عن مجلس ال

لكن  ائية أي إستنفذت كافة سبل الطعن،املشرع أن تكون القرارات محل الطعن بالنقض نه

تصدر االدارية بنظرها و املشرع قد يستثني من هذا املجال بعض املنازعات التي تختص املحاكم 

ل أبرزها هي لعلى نصوص خاصة و وى الطعن بالنقض، إستنادا إأحكاما نهائية ال تقبل سفيها 

ت مجلس املحاسبة التي لى قرارا، إضافة إ124نتخابات املحلية.املنازعات اإل املنازعات الضربية و 

 . 125محال لطعن بالنقض خرى تكون هي األ 
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  155 ص، 2006قلة قل، الدولة ، العدد الثامن ،  ،23/09/2002صادر عن قل، الدولة باااخ  07304 رار  ر    
جملل، الدولة، اون قل، الدولة ا صل ل الطعون  01-98من القانون العضو،  11اارة إ  أن مقاضيا  أر ام املادة ددر ادإ"

بالنقض ل  رارا  اجلها  القضاسية ادإداراة الصادرة هناسيا، و ه ا معنا  أنل ل ن جملل، الدولة ال ، لل دور  ل إمارناف القرارا  
ا  القضاسية البذ ل القرارا  الصادرة هناسيا عن اجلها  القضاسية و اللرف ادإداراة اجلهواة مابقا، و ريف ادإباداسية الصادرة عن اجله

أنل من غيالر املعقو  و غيالر املنطق  أن اقوم قل، الدولة بال صل بالطعن بالنقض املر وع أمامل ضد  رار صادر  عنل،  ل  أن املقرر 
                       .                                                                                                                             اهة طعلو اجلهة الع أصدر  القرار حمل الطعن."  انونا أن الطعن بالنقض ا ون أمام

" 175، ص2006الدولة، العدد الثامن، ، قلة قل،  20/01/2004م ر  ل  011052 رار قل، الدولة ر     -
.......ريف أنل ال ل ن ر ع طعن بالنقض أمام قل، الدولة ضد  رار  صادر منل، وأنل دون  حل اوأوال املثارة من  بل العارضي 

 ااعي الاصراح بأن الطعن ل القرارا  الصادرة عن قل، الدولة غري ااسز."
 ة بالر ابة البعداة وأموا  الدولة و اجلماعا  ادإ ليمية و املرا ر العمومية، و أعما  قل، قل، ايامبة هو هيرة إداراة م ل 125

ة ايامبة ه  أعما  ر ابية إداراة مالية، طصدر من خ    يام موظ يل قعاانة امليزانيا  لألاخاص ادإداراة العامة، و اوأاخاص املعنوا
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 الثالث: حمكمة التنازع بحث امل

رة املنازعة اإلدارية من دائ ضاء يقوم أساسا على إخراججية القإن تبنـي نظام إزدوا 

ري توكل له مهمة النظر  فيها، و إنشاء قضاء إداإختصاص جهات القضاء العادي، و 

الفصل من كافة النواحي، عضويا وموضوعيا، أي من حيث  األصل أن يكون هذا

ر عنه إال أن هذا الفصل في اإلختصاص ينج اإلجراءات.الهيئات واإلختصاصات و 

ضرورة إحداث كل من الجهات القضائية، ما يوجب إشكاالت تنازع اإلختصاص بين 

حرصا من املؤسس الدستوري ا تفصل في مثل هذه الـنـزاعات، و هيئة قضائية علي

الجزائري علـى السير الحسن ملرفق القضاء وحفاظا منه على مصالح املتقاضين أحدث 

، و هو ماسنحاول التفصيل 1996دستور  املؤسس الدستوري محكمة التنازع بموجب

 في نظامها القانوني.فيها  و

 ول : التنظيم القانوني ملحكمة التنازعاأل املطلب   

تعتـبر محكمة التنازع محكمة ذات نظام قانوني متمـيز يساعدها على أداء املهام الـتي 

عن الجهات  ة التنازعأوكلت لها، ذلك خالفا للجهات القضائية األخرى، فتختلف محكم

خالل عديد من األوجه سواءا من حيث أعضائها وتشكيالتهم أو من  القضائية في

 هو ما سنفصل فيه من خالل النقاط التالية:اإلجراءات املتبعة أمامها و 

 

                                                                                                                                        
من  انون  958مبة  رارا  إداراة بعيدة ال البعد عن القرارا  القضاسية.  و د نصذ املادة ادإ اصاداة، و املالية، و اصدر  قل، ايا

ادإارادا  املدنية و ادإداراة" عندما اقرر قل، الدولة نقض  رار قل، ايامبة ا صل ل املوضوع"  معىن ه ا  أن قل، الدولة ل 
ض  أو  و أخر دراة  اص  ل  رار  إدار، صادر عن اخل عام مراز،، ال  رالة نقضل للقرار، اقوم بال صل ل املوضوع و اأنل  ا

                                                                                                         اهيرة  ضاسية مقومة ويرا  القضاد ادإدار، اما هو احلا  بالنسبة للمحاا  ادإداراة.                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                       1995اوليو  07املاعلر ق ل، ايامبة امل ر  ل 20-95لا صيل أاثر رو  قل، ايامبة  رااع  : االمر –

 .1998داسما  07امل ر  ل  98  -415حيدد النظام الداخل  جملل، ايامبة ،  مام  باالمر ر     95 -377املرموم الرسام  
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 ساس القانون ملحكمة التنازع: األ  الفرع األول 

اء اإلداري تصاص بين جهات القضعرف النظام القضائي الجزائري إشكاليات تنازع اإلخ

الـتي تقوم أساسا على لى إثر األخذ بإزدواجية القضاء و العادي، ذلك ع اءجهات القضو 

فـي  داري بالنظر من الجهتين، حيث يختص القضاء اإل  مبدأ تحديد اإلختصاص لكل

من عادي باملنازعات املدنية، و في حين يختص القضاء ال ةاملنازعات ذات الطبيعة اإلداري

أي جهة قضائية و خالف بين جهـتي القضاء حول تحديد طبيعة النـزاع  الطبيعي أن يقوم

ل إحداث هيئة قضائية عليا لتفص فإستوجب وجود هذا النـزاع تختص بالفصل فيه.

بهذا النظام القضائي  الدول قد أخذت العديد من فيه تتمثل في محكمة التنازع. و 

لنـزاعات إلى جهات أخرى إرتأت دول أخرى إحالت مثل هذا االسيما فرنسا وتونس و 

 .126كمصر التـي عهدت بها إلى املحكمة الدستورية العليا 

فقرة الرابعة من   152 أنشأت محكمة التنازع في الجزائر  بموجب نص املادة

ع اإلختصاص تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حاالت تناز " :الـتي تنصالدستور و 

ريقة طاملؤسس الدستوري مسألة تنظيمها و ل وأحا ،بين املحكمة العليا ومجلس الدولة"

منه، حيث صدر القانون  153ذلك وفق ماورد بنص املادة  عملها إلى القانون العضوي و 

يتعلق بإختصاصات محكمة التنازع ،  1998يونيو  03املؤرخ في   98 -03رقمالعضوي  

ي الفصل في منه "تختص محكمة التنازع ف 03عملها، فقد ورد في نص املادة مها و تنظي

منازعات اإلختصاص بين الجهات القضائية  للنظام القانون العادي  و الجهات 

وبالتالي تكون هذه املادة قد القضائية اإلدارية حسب الشروط املحددة في هذا القانون". 

رسمت مجال إختصاص محكمة التنازع، الذي تنفرد به عن غيرها من الهيئات 

ي تلعبه كحـامي لقواعد اإلختصـاص الوظيفي في الدولة، القضائية، والدور البارز الذ

                                                           
ط صل ل طنا ع االخاصاص  1872مااو 24قواب  انون   Tribunal de Conflitsرنسا   ل   أنشرذ حم مة الانا ع  126

و  ما  1957بي اجلها  القضاسية مواد الانا ع االجيا،ي او السليب، و هو ما هب إليل امل م، الدماور، الاونس  من خ   دماور 
 ي  القضاد االدار، ل طون،.املاعلقة بانظ 1996اوان03صدر بعد  من  واني عضواة ال ميما  واني 
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من خالل إجبار  جهـتي القضاء العادي واإلداري دون تمييـز، على إحتـرام هذه القواعد 

 .127وتطبيقها تطبيقا صحيحا

 : أعضاء محكمة التنازعالفرع الثاني

املتبعة في  إن إستقاللية وحياد محكمة التنـازع مرهون بكيفيـة تنظيمهـا و الطريقـة

تسييرهـا، ونقصد بالتنظيم التشكيلة الـتي تتكون منها املحكمة، ألن طبيعتها التحكيمية 

تفرض عليها عدة قيود حول هذه التشكيلة ال تفرض على غيرها من الهيئات القضائية.  

إضافة إلى موقعها في أعلى الهرم القضائي، وإمكانية إلغاءها للقرارات الصادرة عن أعلى 

تين في النظامين القضائيين اإلداري والعادي، املتمثلتين في مجلس الدولة واملحكمة هيئ

عن. حيث تتشكل العليـا، إلى جانب أن قراراتها غيـر قابلة ألي طريقة من طرق الط

قضـاة  رئيس املحكمـة وستة  98/03 مقتضيات القانون العضوي  محكمة التنازع حسب

د فرق املشرع بين هذه الفئـات وجعل لكـل منهـا مركـز ومحـافظ دولـة مع مساعد لـه، وق

 .128قـانوني خـاص

على أنه  03-98من القانون العضوي  07تنص املادة   رئيس محكمة التنازع: .1

( 03يعيـن رئيس محكمـة التنـازع من طرف رئيس الجمهوريـة ملـدة ثالث )

لعليـا وقضـاة سنـوات، على أن يكون التعيين بالتنـاوب بين قضـاة املحكمة ا

رئيس املحكمة هو التعيين  لتالي فاألسلوب املتبع في إختيار مجلس الدولـة، وبا

ة والجهة املختصة بالتعيين هي السلطـة التنفيذيـة ممثلـة في رئيس الجمهوريـ

 كافة القضاة.بموجب مرسـوم رئـاس ي على غرار 

تتشكل محكمـة " :أنه 03-98من القانون العضوي  05نصت  املـادة  القضـاة: .2

من نفس  08( قضـاة من بينهم الرئيس "، وتنص املـادة 07التنـازع من سبعة )

القـانون، على أنـه: " يعين نصف عدد قضـاة مجلس الدولـة من قبل رئيس 
                                                           

انيخر هاار،طنا ع االخاصاص بي القضاد االدار، و القضاد العاد،، درامة مقارنة بي الاشراع اجلزاسر، و الاشراع الاونس ، قلة  127
 .272امل  ر، العدد السادس، اامعة بس رة، اجلزاسر، ص 

 .113 اض  أني،  يضل، املراع السابر، ص 128
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الجمهوريـة، باقتراح من وزيـر العدل وبعد األخذ بالرأي املطـابق للمجلس األعلى 

ختيـار قضاة سابقة أن  الطريقـة املتبعة في إالللقضـاء". نالحظ من خالل املواد 

ختيـار  رئيسهـا وهي التعيين، كما أن جهة التنـازع هي نفسهـا املتبعة في إ محكمة

تتشكل  محكمة  05وحسب املـادة  . التعيين نفسهـا وتتمثل في رئيس الجمهوريـة

واإلداري قضـاة يشترط فيهم أن يمثلوا جهـتي القضـاء العادي  6التنـازع من 

بالتسـاوي، بحيث يختار ثالثة منهم من بين قضاة املحكمة العليـا، والثالثة 

الباقين يختارون من بين قضاة مجلس الدولة، وذلك لتحقيق التوازن بين 

 جهــتي القضاء في تشكيلة املحكمـة. 

يمثل محـافظ الدولـة النيابيـة العامـة على  :محـافظ الدولـة و مساعدوه .3

من القانون العضوي  09كمة التنـازع وقد نصت على تعيينه املادة مستوى مح

 05الـتي جاء فيها: " إضافة إلى تشكيلة محكمة التنازع املبينة في املادة  98/03

( سنوات، من قبل رئيس 03أعاله يعين قاض بصفة محافظ دولة وملدة ثالث )

ابق للمجلس األعلى الجمهورية بإقتراح من وزير العدل وبعد األخذ بالرأي املط

شفوية.  يعين حسب نفس الشروط للقضاء لتقديم طلباته ومالحظاته ال

يقدم  ه ولنفس املدة محافظ دولة مساعد.كورة في الفقرة األولى أعال املذ

وقد  محافظ الدولة املساعد طلباتها ومالحظاتهما الشفوية ". محافظ الدولة و

ومساعده أن يكونا من سلك أعاله في محافظ الدولة  09إشترطت املادة 

بها القضاء، أي أن يكونا قاضيين وأن يتم تعيينهما بنفس الطريقة التي يتم 

من نفس جهة التعيين املتمثلة في رئيس تعيين قضاة محكمة التنازع ورئيسها و 

بذلك تكون هذه املادة قد تجـاوزت النقص سنوات، و  3الجمهورية و ذلك ملدة 

ة محكمة التنـازع الـتي لم فس القـانون املتعلقة بقضـامن ن 08الذي شاب املادة 

كسابقتها لم تذكر إمكانية التجديد في  09مدة عهدتهم، ولكن املادة تذكر 

الجهة الـتي  املنصب لعهدة ثانيـة بعد إنتهـاء العهدة األولى، كمـا أنها لم تحدد

ضاة املحكمـة مسـاعده، فهل يتم تعيينهما من بين قيختار منها محافظ الدولة و 

العليا، أم من بين قضاة مجلس الدولة، أم أن تعيينهما يتم من بين أعضاء 
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الجهاز القضـائي ككل، وهو فراغ يجب تداركه للحفـاظ على توازن املحكمة 

 والخبـرة املفترضة في أعضائها. 

، على أنه: " يتولى  98/03من القانون العضوي  10تنص املادة  :كتابة الضبط .4

بط محكمة التنازع كاتب ضبط رئيس ي يعين من قبل وزير العدل ". كتابة ض

من خالل نص املادة نالحظ أن املشرع حدد كيفية إختيار كاتب الضبط 

م عهدته ول دةأنها لم تحدد م مة و الجهة املوكل لها تعينه إال الرئيس ي للمحك

ولى، في ختياره مجددا لعهدة ثانية بعد انتهاء عهدتـه األ تتحدث عن إمكانية إ

حين عهدت مهمة تعيينـه إلى وزير العدل ومن ثمة فالجهة املكلفة أو املختصة 

بتعيينه ليست نفسهـا الجهة املختصة بتعيين بقية أعضاء املحكمـة، مما يجعل 

 كتابة ضبط محكمة التنـازع تعمل تحت وصاية وزير العدل.

 الثاني: إختصاصات محكمة التنازع طلبامل

ء ة من املشرع الجزائـري لتحديد إختصـاصات القضـارغم الحرص الشديد

كذا من حكام  قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، و أاإلداري ذلك من خالل مقتضيات و 

إلملام إال أن هذه القوانين باتت عاجزة عن ا 02-98، 01-98خالل القوانين العضوية 

جالها وصعوبة تحديده على وجه لتشعب هذه األخيـرة، وإتساع م بكل املنازعـات اإلداريـة

فهناك منازعات تحمل صفات الخصومة املدنية واملنازعة اإلدارية في نفس  .129الحصر

واضـحة املعالم، وبالتالي يصعب تحديد الجهة قت، كما توجد منازعات أخرى غيـر الو 

فيه، ختصاصها بالفصل جهة يرفع إليها النـزاع بالدفع بإاملختصة بالنظر فيهـا فتبادر كل 

وهو ما يعرف بالتنازع اإليجابي، كما أن الحالة املعاكسة أيضا محتملة الحدوث، أي أن 

ترفض كل جهة يرفع إليها النـزاع الفصل فيه، وهو ما يطلق عليه التنازع السلــبـي، األمر 

كـار للعدالة في الحالة الذي قد يؤدي بنا إلى تناقض في األحكام في الحالة األولى، و إلى إن

ط بمحكمة التنازع من خالل من هنا قد يتضـح جليا الدور املحوري املنو الثانية. و 

                                                           
 254 ، القضاد الادار،، الوايز ل املنا عا  االداراة ،  صحممد الصلري بعل 129
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كذا النظر في مسألة تناقض الفصل في تنازع اإلختصاص بشقيه السلبي واإليجابي و 

 . 130األحكام

 : تنازع اإلختصاصالفرع األول 

ذلك و  لتي تنازع  اإلختصاص  اإليجابي والسلبي،تختص محكمة التنازع بالفصل في حا

لت أحكام ية املختصة بالنظر في النـزاع، و بتحديد الجهة القضائ من  16املادة قد فصَّ

يكون تنازعا في اإلختصاص " :في تنازع اإلختصاص بنصها 03/ 98القانـون العضوي 

عندما تقض ي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضـائي العادي واألخرى 

ي، بإختصاصهما أو بعدم إختصاصهما للفصل في نفس خاضعة للنظام القضائي اإلدار 

 النزاع".

 تنازع اإلختصاص اإليجابي:  .1

جهة القضاء قرير كل من جهة القضاء اإلداري و يعنـي تنازع اإلختصاص اإليجابي ت

لحل التنازع بإقرار  ، فتتدخل محكمة التنازع131العادي إختصاصاهما بالدعوى القائمة

 . 132ـزاعالجهة املختصة بالفصل في الن

الـتي لقيام تنازع اإلختصاص اإليجابي و وقد حدد املشرع الشروط الواجب توافرها 

 و تتمثل في :  03- 98 من القانون العضو ي  17و 16نستشفها من مقتضيات املادتين 

 .   133أن تكون هناك وحدة في موضوع النزاع وأطرافه وكذا سببه - 

اري والعادي بإختصاصها بنظر النـزاع أن تتمسك كل جهة من جتهي القضاء اإلد - 

 املطروح أمامها. 

                                                           
 .467، ص2000رلون أودان ، النزاع االدار،، طرعة ميد بالضياف، ، مراز النشر اجلامع ، طون،،  130
اياا  العاداة أ، طعود اوأمبا  الاارخيية حلالة الانا ع االجيا،ي ل  رنسا ا  الرغبة ل محااة إخاصاص القضاد االدار، ل موااهة  131

 محااة االدارة من خضوعها للقضاد العاد،. 
 .141عوابد، عمار، النظراة العامة للمنا عا  االداراة ل النظام القضاس  اجلزاسر،، اجلزد االو ، املراع السابر،  132
،  ضذ انل" أنل ال 2009، قلة اي مة العليا، عدد خاص، 16/03/2008، بااراخ  59 رار حم مة الانا ع، ملف ر     133

 اش ل ن ، النزاع طلب ارم  ا  احل   بإخ د  طعة أرضية، و طلب ارم  ا  إبطا  عقد إدار،. 
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صدور حكمين نهائيين باإلختصاص  غيـر قابلين ألي طعن أمام جهات القضاء اإلداري  - 

 . 134أو جهات القضاء العادي

 تنازع اإلختصاص السلبي: .2

ائية نعـني به أن ترفع نفس الدعوى القضثاني صورة من صور تنازع اإلختصاص، و هو 

أن ترفض كل جهة الفصل فيها بدعوى أنها تدخل جهـتي القضاء العادي واإلداري، و  أمام

 03-98من القانون العضوي  16ضمن إختصاص الجهة األخرى . وقد تضمنت املادة 

، فعـلى غرار  تنازع اإلختصاص إلى جانب التنازع اإليجابيتنازع اإلختصاص السلبي 

  م  التنازع السلبي الشروط التالية:اإليجابي فقد إشترطت ذات املادة  لقيا

اإلداري الفصل في الدعوى املعروضة كل جهة من جتهي القضاء العادي و أن ترفض  -

 عليهـا، بحكم تقرر فيه عدم إختصاصها.

أن يكون حكم عدم اإلختصاص الصادر عن كل جهة مسبب، بأن الـنـزاع يدخل ضمن   -

 . 135إختصاصات الجهة القضائية األخرى 

يكـون حكمي عدم اإلختصـاص نهائييـن، أي غير قابليـن للطعن أمـام أي جهـة من  أن -

 جهـات القضـاء. 

أن يكون الحكمين الصادرين عن جهـتي القضاء متعلقين بنفس النـزاع، ونقصد بنفس  -

 .136الـنـزاع أن تكون هناك وحدة في موضوعه وأطرافه وسببه

 

                                                           
،  ضية )ك.ع 179، ص1995،  اجمللة القضاسية، العدد اوأو ، 30/04/1995، بااراخ 124721 رار اي مة العليا  ر    134

الع  ضذ " ريف أنل من املقرر  انونا أن ال طنا ع ل ادإخاصاص بي اهاي  .ص( ضد )ضد املراز ص. البيداغوا  بايمداة(
د  ضاسياي اا  عرصل أمام اجلهة القضاسية املشرتاة الع طعلومها. و مى اان ه ا ادإاراد من الطعون غري العاداة ،  إنل الاقبل إال بع

 إمان ا  إارادا  الطعن العاداة و إال صار غري ااسز.
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 .280نيخر، املراع السابر، صهاار ا 
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 : تنـــاقض األحـكــامالفرع الثاني

السيادة متع كل من جهات القضاء اإلداري وجهات القضاء العادي باإلستقاللية و را لتنظ

في ممارسة إختصاصاتهما، فقد يحدث في بعض الحاالت القليلة بل و النادرة أن تصدر 

أحكام قضائية متعارضة و متناقضة من جهات القضاء اإلداري و جهات القضاء العادي  

الة التنازع في صورة صدور أحكام متناقضة بين جهات في موضوع نزاع واحد. فتقام ح

الفقرة  17ما ورد باملادة  .  و من خالل137القضاء اإلداري و جهات القضاء العادي

نستخلص الشروط الواجب توافرها لقيام حالة  03-98الثانية من القانون العضوي 

 تناقض األحكام.

د وردت غامضة تكون ق 17املـادة ضرورة وجود أحكام قضائية نهائية، رغم أن أحكام  -

أنه في حالة جهتين املصدرتين للقرارين بنصها لم تبين طبيعة الإلى حد ما ذلك أنها 

، أي هل يشترط ع بعديا في اإلختصاص، تفصل محكمة التناز بين أحكام نهائيةتناقض 

أن ة )ليستوفيا شرط األحكام النهائي العليا ومجلس الدولةفيهما أن يصدرا عن املحكمة 

( أم أنه يكفي لرفع الـنـزاع أمام محكمة التنازع أن يكونا قد إستوفيا كل طرق الطعن

 يكون الحكمين قد إكتسبا الصبغة النهائية. 

أن يكون هناك تناقض في الحكمين على أن يصل هذا التناقض إلى درجة إنكار العدالة  -

 .إلستحالـة تطبيقهما معـا

 .138ال يشترط وحدة أطراف النـزاعلدعويين و نكون بصدد وحدة موضوع اأن  -

تتم اإلجراءات أمام محكمة التنازع بإحدى السبيلين فإما أن ترفع الدعوى و            

بل القاض ي املعرض عليه بعريضة مرفوعة من ذوي الشأن، أو عن طريق اإلحالة من ق

نية رفع دعواهم أنه يمكن لألطراف املع 03-98من قانون  17فقد نصت املادة  الـنـزاع.

                                                           
 .144عمار عوابد، النظراة العامة للمنا عا  ادإداراة ل النظام القضاس  اجلزاسر،، اجلزد اوأو ، املراع السابر،ص  137
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اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 83  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

األخيـر من اليوم الذي يصبح فيه القرار  ، إبتداءاأمام محكمة التنازع في أجل شهرين

غيـر قابل ألي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام اإلداري أو القضاء 

ال تقبل الدعاوى أمام محكمة التنازع إذا كان بإمكان ذوي الشأن أن ، و 139العادي

خرى في القرارات املعروضة على محكمة التنازع لتفادي صدور يباشروا طرق طعن أ

 قرارات عن مجلس الدولة  أو املحكمة العليا بعد صدور قـرار محكمة التنازع.

 98/03من القانون العضوي  18نصت املادة أما بالنسبة لحالة اإلحالة فقد 

ضت على ما يلي : " إذا الحظ القاض ي املخطر في خصومة أن جهة قضائية ق

بإختصاصها أو بعدم إختصاصها، وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية 

لنظامين مختلفين، يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غيـر قابل ألي طعن إلى 

محكمة التنازع للفصل في موضوع اإلختصاص، وفي هذه الحالة تتوقف كل اإلجراءات 

 ."إلى غاية صدور قرار محكمة التنازع

فاإلحالة بذلك هي إجراء وقائي يحرك عند وجود إحتمال حدوث تنازع في اإلختصاص أو 

تناقض في األحكام بين جهتين قضائيتين تابعتين لنظامين قضائيين مختلفين، مما قد 

يؤدي إلى خرق القانون، وذلك عكس الدعـاوى التي يتم تحريكها من أصحاب الشأن، 

 لقضاء.بعد قيـام النـزاع بين جتهي ا

وقد تبنـى املشرع الجزائري نظام اإلحالـة باعتباره وسيلة لتجاوز الوقوع في إشكاليات 

ختصاص الـتي نتجت عن توزيع اإلختصاصات القضائية بين القضاء العادي 
ّ
تنازع اإل

والقضاء اإلداري، فاإلحالة تغـني املتقاض ي عن إنتظار صدور حكم الجهة الثانية 

ختصاص، حـتى يتسنى له عرض الـنـزاع على محكمة التنازع، باإلختصاص أو بعدم اإل 

فمـتى رأى القاض ي املعروض عليه النـزاع سواء كان قاض ي إداري أو عادي، أن فصله 

فيه سيؤدي إلى تناقض في األحكام، لوجود حكم صادر في نفس النزاع عن جهة تابعة 
                                                           

ااواب علا أطراف النزاع ملوك اا ة طرق الطعن املقرر  انونا،  بل الاوال إ  حم مة الانا ع  بإمقان اوأطراف و ا الشرن جيعل  139
،قلة اي مة العليا، عدد خاص ، 13/07/2008، بااراخ 15من الدعوض غري مقبولة ، اما هو الوضع ل  رار حم مة الانا ع  ر   
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، سواء باالختصاص أو عن النظام  القضائي الذي ينتـمي إليه لنظام قضائي مختلف

بعدم اإلختصاص، فعليه إحالة ملف القضيـة إلى محكمـة التنـازع، لتحديد الجهـة 

 .                         140املختصـة بنظر النـزاع من بين جتهي القضـاء املعروض عليهمـا
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 لغاء: شروط قبول دعوى اإلالفصل الرابع

ذي يعتبـر من العناصر رتباطا وثيقا بمبدأ املشروعية اليرتبط موضوع دعوى اإللغاء إ

مقياسا يمكن األساسية والجوهرية الـتي تقوم عليها دولة القانون واملؤسسات، و 

وى التحضر والتقدم القانوني في كل دولة. وبطبيعة الحال ال بواسطته التعرف على مست

لغاء تتسم بالتعقيد ول دعوى اإلكانت شروط قبيمكن الحديث عن هذا املبدأ إذا 

حاجزا أمام  املتقاضين أفرادا وجماعات ويمنعهم  عدم املرونة، ألن ذلك سوف يشكلو 

حرياتهم، في مواجهة ما يصدر عن اإلدارة من قرارات تعسفية من الدفاع عن حقوقهم و 

 بشكل يفرغ دعوى اإللغاء من محتواها.

لها األهمية   أن نوليم يكن لنا إال هاته الشروط من أهمية بالغة على سير الدعوى فلملا لو 

دراسة كافة الشروط املطلوبة لصـحة الدعوى حتى تحقق الهدف  لمن خال الكافية،

 :التالية  ماقساأللى إقد إرتأينا أن نقسمها ة إللغاء، و أيضا أوجه املمستوجبو  املنوط بها

 الشروط العامة لقبول دعوى اإللغاء .املبحث األول :  -

 الشروط الخاص لقبول دعوى االلغاء .املبحث الثاني : -

 املبحث الثالث : أوجه  اإللغاء -

ضف على هذا ما ورد من التفصيل بالشرح و  هما تناوله الفقتشريع و وفقا ملا حدده ال

 .املحكمة العلياقضاء مجلس الدولة و  إجتهادات
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 لغاءول: الشروط العامة لقبول دعوى اإلاملبحث األ

ضرورة توافر بعض غيرها من الدعاوى اإلدارية من حيث  تستوي دعوى اإللغاء مع

قد حدد املشرع الجزائري طل إجراءات الدعوى عند تخلفها، و الـتي تبالشروط العامة و 

اإلدارية بقوله" من قانون اإلجراءات املدنية و  13باملادة  لشروط العامة لقبول الدعوى ا

اها ير  مصلحة قائمة أو محتملة ال يجوز ألي شـخص، التقاض ي ما لم تكن له صفة، وله

جعلها شرطا منه، و  65و املادة  64كما قد نص على شرط األهلّية في املاّدة  ،القانون"

فها يؤدي إلى بطالن تلك اإلجراءات.ات و لصحة اإلجراء
ّ
عمال بنص املواد فإن هاته و  تخل

مها امعرفة أحكب على أطراف الخصومة العلم بها و الشروط ذات أهمية بالغة يتوج

 .تجنبا لإلصطدام بعدم قبولهاضمانا لصحة إجراءات دعواهم و 

 املطلب األول: الصفة 

الدعوى أن يكون رافع الدعوى في األصل هو صاحب الحق أو  يقصد بالصفة في إقامة

بالرغم من إجماع و  ، ألنه وحده صاحب الصفة في رفعها.املركز القانوني املعتدى عليه

لقبول الدعوى، إال أنهم إختلفوا في تعريفها فمنهم من  الفقه على وجوب شرط الصفة

يرى أن الصفة هي املصلحة الشـخصية املباشرة، بأن يكون رافع الدعوى هو صاحب 

من يرى أن هناك فرق بين الصفة  منهمو   و املركز القانوني املراد حمايته.الحق أ

يمثله قانونا وى ممن ذلك لوجود حاالت ترفع فيها الدعواملصلحة الشخصية املباشرة و 

ي الدعوى في شخص املمثل فالحاالت تظهر الصفة  كالـولـي والوص ي والوكيل، ففي هذه

، والحكمة من إشتـراط الصفة في الدعوى يرجع الى أن صاحب الحق يكون القانوني

 فاألصل .141أكثـر قدرة على ترجيح مصلحته في الخيار عند رفع الدعوى أم عدم رفعها

في شؤون غيره إال  شأن نفسه، وليس له أن يتوالهاشخص املقاضاة إال في لاأنه ال يملك 

 بنيابة قانونية صـحيحة.
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بـران يعتاء اإلداري يمـيـزان بين الصفة واملصلـحة، و القضمة أن املشرع و إن القاعدة العا

تعتبـر الصفة شرط زم لقبول دعوى اإلنحراف بالسلطة، و ال كل منهما شرط قائم بذاته و 

نون ، فال يقتصر القا142الدعوى سواء تعلق األمر بالشـخص الطبيعي أو املعنوي  لقبول 

الخاصة، بل يحـمي أيضا املصلحة املشتركة ملجموعة من على حماية املصالح الفردية و 

مهنة الطب، مهنة التوثيق، كما يحمي معهم مهنة معينة كمهنة املحاماة،األفراد تج

 .143الخاصة ألفراده مصالح املجتمع املختلفة عن املصالح

، فبالنسبة ح لصاحب الحق أو املركز القانونيفإذا كانت القاعدة أن الصفة تمن

للمصالح الجماعية و العامة فالصفة تمنح للهيئة التي يناط بها حماية هذه املصالح 

ل هيئة متمتعة فك .وغيرها البلدياتوالجمعيات و  العامة أو الجماعية كالنقابات

، لها الصفة في رفع الدعوى إذا ما تعرضت حقوقها أو مراكزها ةبالشخصية املعنوي

 القانونية لإلعتداء سواء كانت أشخاص معنوية عامة أو خاصة.

 املطلب الثاني: املصلحة 

املنفعة، أما في إصطالح فقه القانون فإنها ملصلحة لغويا على أنها الفائدة و ا تّعرف

املدعي من إلتجائه إلى القضاء، وقد إستقر ها الفائدة العملية املشروعة الـتي يحصل علي

املصلحة هي مناط الدعوى. ومعـنى أن قضاء على أن ال دعوى دون مصلحة و الالفقه و 

ب في تقييد السبقضاء عبثا دون تحقيق فائدة ما، و أنه ال يجوز اإللتجاء إلى ال هذا

لكي ال يزداد عدد ف من العـبئ امللقى على القضاة و ، هو التخفياملصلحة بهاته القيود

القضايا املعروضة لديهم، فال يجب أن تشغل املحاكم إال بالدعاوى الـتي يعود من 

                                                           
ريف  ،107، ص2002، قلة قل، الدولة، العدد االو ، 14/02/2000، بااراخ 182149قل، الدولة،  رار ر    142

بالقرار" ريف أن مداراة االالا  العمومية هو طقسي  إدار، ماخصل داخل الوالاة لي، وأاة إماق لية و هو طابع للوالاة، ريف أنل 
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قد عرفها القانون املقارن على أنها الحاجة إلى حماية القانون للحق . و 144إقامتها منفعة

ن ن يكو املعتدى عليه أو املهدد باإلعتداء عليه، إال أنه ال يشترط في رافع دعوى اإللغاء أ

باإلعتداء عليه، بل يكفي أن تكون له مصلحة شخصية  له حق إعتدي عليه أو مهدد

في وقت واحد مصلحة رافع ، ذلك أن دعوى اإللغاء إنما تحقق مصلحتين رةمباش

مة تتمثل في هي مصلحة عامصلحة شخصية ومباشرة، ومصلحة املجتمع و هي الدعوى و 

 .145ةاإللتـزام بمبدأ املشروعيإحـتـرام القانون و 

فيكفي لتوافر شرط املصلحة لرافع دعوى اإللغاء أن يمس القرار اإلداري غيـر املشروع  

انوني الخاص للشخص بمركز قانوني خاص لشـخص، سواءا كان مضمون هذا املركز الق

هذا ، أو مجرد حالة قانونية خاصة أو وضعية قانونية خاصة. و حق شخص ي مكتسب

الكامل الذي يوجب مساس القرار اإلداري غير  خالفا ملا يشترط في دعاوى القضاء

 .146املشروع بحق شخص ي مكتسب حتى يتحقق شرط املصلحة

الخصائص التي وجب توافرها لقبول لحة بصفة عامة بعديد من الصفات و وتتسم املص

 تي:نبرزها في اآلإللغاء دعوى ا

 :  أن تكون املصلحة قانونية .1

ذلك بأن تكون إلى القانون و  ستند موضوع الدعوى يقصد بهذا الشرط أن يو 

ما إذا كانت املصلحة غير مصلحة املدعي مستمدة من حق أو مركز قانوني، أ

الذي تستند إليه ال يقره القانون، فإن هذه املصلحة ال يأخذ ، أي أن الحق قانونية

ال تكفي لقبول الدعوى.  فدعوى اإلنحراف بالسلطة ال تقبل إال إذا كانت بها و 
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، وقد تساهلت إزاءه ذا كان مركزه ال يتفق مع القانون املصلحة مشروعة، فإ

 147اإللغاء. م من ذلك مصلحة مقبولة لرفع دعوى اإلدارة، فال يكون له على الرغ

 حالة : أن تكون املصلحلة قائمة و  .2

 ة الـتي يشترط فيها أن يكون الحق املدعى بهائمة، املصلحة الحاليقصد باملصلحة القو 

يتحقق بالفعل أو حصل الـنزاع بصدده و  والذي يهدف إلى حمايته، قد أعتدي عليه

في قبول الدعاوى  طلب الحماية القضائية، وإذا كانت القاعدة العامةبذلك ضرر يسوغ 

ستثني بنص صريح، فإن التوسع في ما عدا ما إ تعتد باملصلحة املحتملةالقضائية ال 

شرط املصلحة في دعاوى اإللغاء يكون من باب أولى، ألن دعوى اإللغاء مرتبطة 

لن تقبل ح مصلحته محققة قد تنقض ي املدة و باملواعيد، فإذا إنتظر املعـني حـتى تصب

على ي يكون فيها الضرر أو  اإلعتداء تعني املصلحة املحتملة املصلحة الت. و 148دعواه

، فترفع يقع بعد على رافع الدعوى، وإنما يكون محتمل الوقوعلحق املراد حمايته لم ا

لدعوى ليس لغرض ضرر وقع بالفعل وإنما لتوقــي الضرر قبل وقوعه، وقد أخذ  ا

ذلك من خالل تملة كشرط من شروط قبول الدعوى و الجزائري باملصلحة املح املشرع

" ال يجوز ألي شـخص، التقاض ي ما لم  واإلدارية من قانون اإلجراءات املدنية 13املادة 

هو ما أخذ به القضاء و  ."تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون 

اإلداري في فرنسا حيث يكتفي هو األخر باملصلحة املحتملة لقبول دعوى اإلنحراف 

     . 149بالسلطة
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  أن تكون املصلحة مباشرة و الشخصية : .3

القانوني للمدعي بصورة مباشرة، أي أن القرار غيـر املشروع في املركز ا  أن يؤثر معـنى هذ 

للشـخص رافع دعوى  غيـر املشروع مركز قانوني ذاتي وخاصيصيب القرار اإلداري 

هي سند القبول في دعوى اإللغاء وهي فاملصلحة الشخصية . 150اإللغاء بصورة مباشرة

ة للمـعني بالقرار املطعون خالل الصلة الشـخصي منغايتها، وتتضـح املصلحة الشخصية 

بمعـنى أخر  أن يكون الطاعن في حالة قانونية يؤثر فيها فيه والضرر الذي تسببه له، و 

 .151القرار املطعون فيه تأثيرا مباشرا

 املطلب الثالث: األهلية 

الـتي و  األهلية هي الخاصية املعـترف بها قانونا للشـخص سواءا كان طبيعيا أو معنويا

ية هي هكذا فاألهلف أمام القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحه، و تخوله سلطة التصر 

واألهلية ليست شرطا لقبول الدعوى، صالحية إكتساب مركز قانوني ملباشرة الخصومة. 

املصلحة لكن ليس أهال فإذا باشر الدعوى من له الصفة و  بل شرط لصـحة اإلجراءات.

إذا كان املدعي متمعا بولة، لكن إجراءات الخصومة باطلة. و عواه مقملباشرتها، كانت د

قده األهلية، فدعواه تبقى بأهلية التصرف عند رفع الدعوى ثم طرأ  في األثناء ما أف

لى أن تستأنف في مواجهة من له الحق في صـحيحة، ويوقف النظر في الخصومة إ

 الوص ي على القاصر. صلتها كالقيم على املحجور عليه و موا

ي كثـير من الحاالت تجمع من حيث أطرافها شـخص طبيعـي ملا كانت املنازعة اإلدارية فو 

 املعنوي.رق ألهلية كل من الشخص الطبيعي و خر معنوي يقتض ى األمر التطوآ

من القانون  40: عـبرت عن أهلية الشخص الطبيعي املادة  أهلية الشخص الطبيعي -  

لم يحجز عليه يكون متمتعا بقواه العقلية و  سن الرشدكل شخص بلغ " :املدني بنصها
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أما فاقدي سن الرشد تسعة عشرة سنة كاملة." و  ،ل األهلية ملباشرة حقوقه املدنيةكام

الوالية أو ألحكام امليـز أو السفيه فإنهم يخضعون  عته، جنون، ،األهلية لصغر السن

وكذا أحكام قانون ني من القانون املد 43، 42152ذلك طبقا للمواد الوصاية أو القوامة و 

الدعوى الولي أو الوص ي  عليه يجب أن يباشر وما بعدها، و  81األسرة ال سيما املادة 

 .153بالنسبة للقاصر أو القيم بالنسبة للمحجور عليه

 10-05من القانون املدني املعدلة بموجب القانون  49: حددت املادة الشـخص املعنوي  -

طابع الوالية ، البلدية، املؤسسات العمومية ذات ال: الدولة،  األشـخاص االعتبارية هي"

املؤسسات، الوقف، كل مجموعة من اإلداري، الشركات املدنية والتجارية، الجمعيات و 

وتنقسم األشـخاص املعنوية  ". 154أشـخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية

والجمعيات في الشركات الخاصة واملقاوالت  لى أشـخاص معنوية خاصة تتمثلإ

عتبارية العامة تتمثل في ، أما األشـخاص اإل واملؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري 

 دارية. املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإل الوالية، البلدية،  الدولة،

 

 

 

                                                           
اليكون أهال لمباشرة  قوقه ، املاضمن القانون املدين  " 1975مباما26امل ر  ل  58-75من االمر   42طنل املادة  152

 المحنية من كان فاقح التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون ، يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثالثة عشرة "
 1984،منة 24، ااضمن  انون االمرة املعد  و املام ، ارادة رمسية عدد1984اوان 9امل ر  ل  11-84 انون ر    153
، ورد بل" ريف أنل من املعلوم 2010، 65، نشرة القضاض العدد01/06/2004، بااراخ 012925قل، الدولة، القرار ر    154

نية و رر الاقاض  و ما دام الشراة املدعية حمل االهلية القانو من القانون املدين أن الشخل ادإعابار، ال ، لل   50و قا لنل املادة 
 الاص   قعنىأهنا  قدرر الاقاض  طاملا مل متثل  انونا أمام القضاد.

، ريف ورد 206، قلة قل، الدولة، عدد الثامن، ص 22/02/2006، بااراخ021929أنظر ااضا: قل، الدولة ،القرار  ر    - 
ثيل ادإدارة اجلامعية أمام القضاد وأن ال لية ليسذ وا اخصية معنواة إمنا لثلها رسيسها بص اها  يل" أغ عميد الية الطب غري م هل لام
 م مسة عمةمية  ا  صيلة إداراة ".
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 لغاءني: الشروط اخلاصة لقبول دعوى اإلاملبحث الثا

لدورها في حماية حقوق األفراد  نظرالغاء إحدى أهم الدعاوى اإلدراية تعتبر دعوى اإل

دورها في إرساء مبدأ املشروعية وبناء كذا من حيث والجماعات  من تعسف اإلدارة و 

يوجب  رية املشوبة بعيبلغائها القرارات اإلداتهدف إلفدعوى اإللغاء ، دولة القانون 

طها أحالخطورة أثار دعوى اإللغاء على إستقرار الحياة اإلدارية فقد  نظر بالو  إلغائها.

 ، التي تميزها عن باقي الدعاوى اإلدارية . املشرع بعديد من اإلجراءات والشكليات

 القرار اإلداري محل دعوى اإللغاءاملطلب األول: شرط 

، تنصب رقابة القاض ي اإلداري في دعوى اإلنحراف بالسلطة على القرارات اإلدارية فقط

، ما يفرض علينا داريةاإل قرارات ال قبيلمن التي ال تعتبر دون باقي األعمال اإلدارية و 

 خصائصه.دراسة مفهوم القرارات اإلدارية و 

 القرار اإلداري  الفرع األول: تعريف

لعل أهمها ما ذهب إليه و عرف الفقه الفرنس ي القرار اإلداري بعديد من التعريفات 

نوني إزاء حيث عرفه بأنه " إعالن لإلدارة بقصد إحداث أثر قا Maurice Hauriou الفقيه

األفراد، يصدر عن سلطة إدارية في صورة تنفيذية أي في صورة تؤدي إلى التنفيذ 

فيه بوضوح إلى أبرز خاصية في القرار اإلداري  إال  أن هذا التعريف وإن أشار  املباشر".

اإلنفرادية أي  اء خاليا من اإلشارة إلى الخاصيةكونه يتمتع بالطابع التنفيذي، إال أنه ج

ن هذا التعريف يقصر خطاب القرار ر بصفة إنفرادية عن اإلدارة، إضافة إلى أأنه يصد

 املؤسسات األخرى.فراد فقط دون اإلدارة العمومية و اإلداري و يحصره في مواجهة األ 

فقد عرف القرار اإلداري على أنه " التصرف اإلداري الذي يصدر بقصد  Léon Duguitأما 

كون تصرفات اإلدارة متعددة فمنها  تعريف غـير دقيق وهوتعديل االوضاع القانونية"، 

راديتن كالعقود اإلدارية، منها ما تتخذه بتالقي إبصفة إنفرادية و ماهو  إنفرادي أي تتخذه 
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فقط على تعديل املراكز القانونية بل يتعدى لى كون أثر القرار اإلداري ال يقتصر إضافة إ

 . 155قانونية القائمةقد يكون ملغي للمراكز يدة، كما ذلك إلى إنشاء مراكز  قانونية جد

هو أبرز مظهر  يمان الطماوي القرار اإلداري: " إن القرار عرف سلأما الفقه العربي فقد 

 :أنه عرفه  فؤاد مهناو  يتجسد فيه سلطان اإلدارة و أهم مظهر إلتصال اإلدارة باألفراد".

يحدث دارية في الدولة و د السلطات اإل بإرادة أحعمل قانوني من جانب واحد يصدر "

".  ويبدوا أن تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائمونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو أثارا قان

مادفع التعريف  إستفادة من اإلنتقادات املوجهة لتعريفات الفقهية السابقة، وهو  هذا

 .156تزكيتهالفقهاء إلى اإللتفاف حول هذا التعريف و 

إكتفى بالنص  يف محدد للقرار اإلداري، إال أنهيع أي تعر لم يضع التشر وفي الجزائر 

عليه في بعض النصوص، لتبـرز بعض اإلجتهادات التي حاولت وضع تعريف محدد يبـرز 

"كل  :اإلداري أنه ار عوابد القرار موقفه من الجدل الفقهي املقارن، فعرف األستاذ عم

ية املختصة، وتحدث أثار إحدى الجهات اإلدار عمل قانوني إنفرادي، يصدر بإرادة 

هو تعريف يعد و  ."إلغاء مركز قانوني قائم اء مركز قانوني جديد أو تعديل أو قانونية بإنش

 .157شمل كافة عناصر القرار اإلداري مايجعله مكمال إلى ما توصل إليه الفقه املقارن 
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 الفرع الثاني: خصائص القرار اإلداري 

جملة من الخصائص ب ى أن القرار اإلداري ينفردمن خالل التعريفات السابقة نخلص إل

إللغاء رقابة القاض ي اإلداري في دعوى ابه، وألن  ةاألعمال اإلدارية الشبيهتمـيزه عن باقي 

 يزاته.عرفة خصائصه ومداري فوجب متنصب أساسا على القرار اإل 

 داري صادر عن سلطة إداريةالقرار اإل  .1

رارات اإلداري، بهدف إلغاء القمة القرار ملخاص يكمن جوهر دعوى اإللغاء في أنها دعوى 

و عدما مع القرار اإلداري، فال  و من ثم فإنها تدور و جودا اإلدارية املخالفة للقانون 

يجب أن يكون القرار ء إذا كان األمر ال يتعلق بقرار إداري. و يمكن قبول دعوى اإللغا

لطة إدارية مختصة، فال اإلداري موضوع أو محل دعوى تجاوز السلطة صادرا عن س

تقبل الدعاوى املنصبة على القرارات الصادرة من سلطات قضائّية أو تشريعّية بمختلف 

ون القرار مؤدى ذلك أن يكو  . 158أعمال قضائّيةاعها و صورها من قوانين، أوامر و أنو 

 لغاء صادر عن هيئة إدارية في  النظام القانوني للدولة، سواءااإلداري محل الطعن باإل

. 159كانت هذه الهيئة مركزية، محلية أو مرفقية على أن يحدث هذا القرار أثر قانوني

التصرفات القانونية الصادرة عن ألساس يخرج عن ذلك تلك األعمال و على هذا او 

 .160القضائيةريعية و السلطات التش

 القرار اإلداري عمل قانوني يصدر باإلرادة املنفردة لإلدارة .2

هذا العنصر يعتبـر رادة املنفردة لإلدارة، و عمل قانوني يصدر باإل ري هو إن القرار اإلدا

العقد اإلداري، ذلك أن العمل القانوني في العقد ال اس التفرقة بين القرار اإلداري و أس

إرادة الفرد أو الجهة املتعاقدة، في حين أن العمل إذا تالقت إرادة اإلدارة و  يظهر أثره إال 
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 ملطا   أانبية ال ل ن الطعن  يها بادإللاد أمام القضاد ادإدار، لدولة أخرض.
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ره دون تدخل من جانب األفراد بل باإلرادة املنفردة ي يظهر أثالقانوني في القرار اإلدار 

ليست من  مها السلطات اإلدارية مع الغيـر اإلدارية الـتي تبر  فإن العقو  ة. وعليهار دلإل 

قبيل القرارات اإلدارية مما يجعلها غيـر قابلة للطعن باإللغاء، بل تكون محال لدعاوى 

 إدارية أخرى كدعوى القضاء الكامل.

في بع اإلنفراد يعـني أن هذا القرار يصدر دون إرادة املخاطبين به، لكن طاالإذا كان و 

موافقين مسبقا على إصداره، أو يكون تطبيقه ت كثيـرة يكون املعنيون بالقرار حاال 

، أو على صدور تصرف إيجابي من طرفهم، مثل القرارات اإلدارية 161متوقفا على إرادتهم

،القرارات الصادرة بعد 162و القرارات التي تتطلب واجب اإلعالمرة بناءا على طلب، الصاد

 .، و غيرها163سماع املعنين بها

 القرار اإلداري يحدث أثرا قانوني .3

ث القرار اإلداري محل الدعوى أثر إن من موجبات دعوى اإلنحراف بالسلطة أن يحد

جأ املعـني للقضاء ذي يتمم بنيان القرارا اإلداري ولواله ملا ل، فهذا األثر هو القانوني

ين شخص في وظيفة، أو تعديل تعي ذلك إما بإحداث أثر قانوني كقرار يكون لطعن فيه، و 

ار إلغاء مركز قانوني قائم كقر ، أو قانوني قائم كقرار ترقية موظف إلى درجة أعلىمركز 

بل يكتفي فقط بعدم املساس بها كرفض ،أي تغيـير قد اليحدث القرار  وفصل موظف.

ص معين، فهذه األثار تتجسد إما في إحداث قاعدة ذات طابع عام أو خلق منح ترخي

أن  معـنى هذاجب أن يكتس ي طابع النفاذ، و ويجدر القول أن القرار و  .164وضع قانوني

أو  وجب أن يصدر بصفة تنفيذية نهائية فال يجب أن يكون محال لتصديق القرار 

هذا مراحل التدرج لوجوده قانونا، و ة أي أنه إستنفذ كافالتعقيب من جهة إدارية أعلى 

                                                           
 مثا   ل  إهناد املهام بنادا علا طلب إماقالة املعين،  رار النقل بنادا علا طلب املعين. 161
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األعمال التحضيرية ما يجعل باقي األعمال األخرى مستبعدة من الطعن باإللغاء ك

 .165األعمال التمهيديةللقرارات، و 

 املطلب الثاني: شرط امليعاد في دعوى اإللغاء

التي  ونيةدارة، وضع أساسا لحمايتها، ألن املراكز القانإن شرط امليعاد هو إمتياز  لإل 

هي ها التصرف اإلداري، يجب أن تستقر بعد فترة وجيزة نسبيا، و يلغيينشئها أو  يعدلها أو 

أو تعدل أو  ذاتها املهل املمنوحة قانونا للطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية التي تنش ئ

قضاءا من النظام العام، رط امليعاد الذي يعتبـر قانونا و مع ذلك فشتلغي هذه املراكز، و 

 يبقى مرتبطا بنشر أو تبليغ القرارات اإلدارية.

 لغاءاألحكام العامة لشرط امليعاد في دعوى اإلالفرع األول :

كل دعاوى اإللغاء في ظل ن النظام القانوني لشرط امليعاد لم يكن موحدا بالنسبة لإ

عن هذا التباين في ظل قانون  ، ولكن املشرع تخلىالقديم جراءات املدنيةقانون اإل 

أصبح على الطاعن أن يرفع في أجل أربع أشهر من تاريخ جراءات املدنية واالدارية، و إل ا

تبليغه بالقرار الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الجماعي أو التنظيمي، أما إذا إختار 

فيكون له أجل شهرين من تاريخ تبليغه ام الجهة اإلدارية مصدرة القرار،التظلم أم

عد مرور شهرين من سكوت اإلدارة عن تظلمه، وهذا سواء بالرفض الصريح أو من ب

، أو تلك التي تكون من إختصاص لةبالنسبة للدعاوى التي يختص بها مجلس الدو 

 . 166داريةاملحاكم اإل 
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 األحكام الخاصة للشرط امليعاد في دعوى اإللغاءالفرع الثاني: 

ند رفع دعوى تحدد مواعيد يجب إحترامها عجاءت بعض النصوص الخاصة تنظم و 

 11-03من األمر  107من أمثلة ذلك ما ورد باملادة إللغاء ضد قرارات بعض الهيئات، و ا

الصرف، حيث نصت على أن الطعون ضد قرارات اللجنة املصرفية، املتعلق بالنقد و 

عندما تمارس السلطة العقابية يجب أن تقدم خالل أجل ستين يوما من تاريخ التبليغ. 

و فتح فروع في تضمنة رفض التـرخيص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية أأما القرارات امل

املؤسسات املالية فيجوز الطعن فيها خالل ستين يوما بعد قرار الجزائر للبنوك و 

 167الرفض.

تصاالت تكون قابلة للطعن أمام مجلس اإلرارات مجلس سلطة ضبط البريد و كما أن ق

في مجال نزع امللكية للمنفعة لتبليغ، واحد إبتداءا من تاريخ االدولة في أجل شهر و 

 و العامة، فدعوى إلغاء قرار التصريح للمنفعة العامة تكون خالل شهر من تبليغ القرار أ

 .168نشره

على هذا األساس ففي حالة وجود مواعيد رفع الدعوى في النصوص الخاصة، فيجب و 

لك بإعتبارها من من ذعلى القاض ي التحقق لتـزام بها و و اإلعلى رافع الدعوى إحترامها 

في حالة عدم وجود مواعيد خاصة قبول الدعوى، و مإال قض ى بعدالنظام العام، و 

 اإلدارية.جراءات املدنية و لعامة املنصوص عليها في قانون اإل تطبق القواعد ا

غاء حرصا على الرغم من تشديد املشرع على ضرورة إحترام املواعيد لرفع دعوى اإللو 

ى أقر بعض االستثناءات العمل اإلدارية، إال أنه و من ناحية أخر قرار منه على إرساء إست

من قانون اإلجراءات املدنية  832خاللها املواعيد ذلك وفقا ملقتضيات املادة  التي تمدد

 تي:واإلدارية والتي حددت حاالت إنقطاع األجال باآل
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 . 169الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة -

 .ئية طلب املساعدة القضا -

 .وفاة املدعي أو تغيير أهليته -

 .القوة القاهرة -

 املطلب الثالث: شرط التظلم اإلداري املسبق

املصلحة إلى أو شكوى مقدمة من أصـحاب الصفة و التظلم اإلداري املسبق هو إلتماس 

ملشروعية، طالبين إلغاء أو سـحب السلطات اإلدارية طاعنين في القرارات اإلدارية بعدم ا

وقد كان التظلم اإلداري املسبق قبل  القرارات اإلدارية غـير املشروعة.هذه  أو تعديل

لكن  .170، شرطا لقبول جميع دعاوى تجاوز السلطة بما فيها اإلنحراف بالسلطة1990

، أصبح هذا الشرط وجوبي فقط 1990سنة ل املدنية إثر تعديل قانون اإلجراءات 

ة لدى املحكمة العليا إبتدائيا لغرفة اإلداريبالنسبة للدعاوى الـتي تختص بالفصل فيها ا

ويعتبـر هذا الشرط من النظام العام يثـيره القاض ي في بعض املنازعات الخاصة. ئيا ونهاو 

.  أما في قانون 171له ويحكم بعدم القبول سه في حالة عدم إحــترام املدعي من تلقاء نف

التظلم وجوبيا في أي من لم يعد شرط  09- 08املدنية واإلدارية الجديداإلجراءات 

 830الدعاوى التي تنظرها الجهات القضائية اإلدارية اإلبتدائي وفقا ملا نصت عليه املادة 

تقديم تظلم الى الجهة اإلدارية مصدرة للشـخص للمعـني بالقرار اإلداري، "يجوز منه 

 907ملادة أما بالنسبة للمجلس الدولة فقد نصت ا القرار  في األجال املنصوص عليه..."،

على أنه "عندما يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى  وأخيـرة، تطبق األحكام  املتعلقة 
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،  ضية ) . ( ضد )رسي، البلداة(، اجمللة القضاسية، العدد 23/11/1985، بااراخ44026اجملل، االعلا للقضاد،  رار ر    
ريف ورد بل " أن  من املبادئ املساقر عليها  ضادا، أن الطعن القضاس  أمام اجلهة القضاسية ادإداراة ، 202، ص1989الثالف، 
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 ادإخاصاص .....".املخاصة ل أال اهران من طبليغ  رار عدم 

 ضد مدار الثقا ة. ) س. ز( ضية 25/12/1982بااراخ  29840أنظر   رار اللر ة ادإداراة لدض اي مة العليا ر    -  170
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ي هكذا فإن للتظلم اإلدار ، و أعاله" 832إلى  829باألجال املنصوص عليها في املواد من 

لى اإلدارة خصائصه، إذا لجؤوا أوال إ ستفادة مناملسبق يّمكن ذوي  الشأن من اإل 

 املصدرة للقرار.

لم يورد أي قيد شكلي على جزائري على غرار التشريع املقارن إن املشرع ال

التظلم اإلداري، بل يملك املتظلم حرية كبـيرة في تحديد شكل التظلم اإلداري، وهذا 

محاولة للتخفيف على املتظلم وعدم إلزامه بإجراءات وشكليات دقيقة فقد يكون 

ضائي وقد يكون بعريضة يقدمها صاحب التظلم عن طريق إنذار على يد املحضر الق

الشأن وقد يكون ببرقية وقد يكون بفاكس، وال يشترط فيه صيغة معينة. ورغم ذلك 

كون التظلم يعد أحد الشروط الشكلية والجوهرية لقبول الدعاوى القضائية اإلدارية 

 :كما سبق توضيحه. لذلك فهناك شروط ال يستقيم التظلم اإلداري دونها

  : تظلم اإلداري مكتوباأن يقدم ال .1

أن يكون واضحا محددا خاليا هيا األمر الذي يستحيل إثباته، و فال يعقل أن يكون شف

من أي غموض أو إبهام أو عمومية وأن يحتوي على عرض الوقائع بدقة وأن يحدد 

 املتظلم طلباته ألنه بهذا يحدد ما سيطلبه أمام القضاء.

 : ة اإلدارية املختصةوجوب توجيه التظلم اإلداري إلى الجه .2

يشترط في املتظلم أن يوجه تظلمه إلى الجهة اإلدارية صاحبة إختصاص إتخاذ القرار 

املرفوع أمام جهة إدارية  )سواء كان والئيا أو رئاسيا( املطلوب منها وأن التظلم اإلداري 

 غير مختصة ال يؤخذ بعين اإلعتبار.

 : وجوب رفع التظلم في امليعاد املحدد .3

من املتظلم أن يرفع تظلمه اإلداري خالل املدة املنصوص عليها في القوانين  يشترط 

واعد قانون اإلجراءات الخاصة، فإن لم توجد قوانين خاصة فيرفع هذا التظلم حسب ق

من تاريخ  هو أربعة أشهر  829عليه باملادة اإلدارية. وميعاد التظلم املنصوص املدنية و 

 830لقد نصت املادة ان فرديا أو نشره إذا كان جماعيا، و كتبليغ القرار املطعون فيه إذا 
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د سكوتها أنه في حالة سكوت الجهة اإلدارية املتظلم أمامها عن الرد خالل شهرين يع

يبدأ هذا األجل من تاريخ تبليغ التظلم. و يستفيد املتظلم من بمثابة قرار  بالرفض، و 

في ريخ إنتهاء أجل الشهرين، أما وتاأجل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من 

 ها.األجال من تاريخ تبليغ قرار  حالة رد جهة اإلدارة في األجال املمنوحة فيبدأ سريان

 شروط خاصة بعريضة إفتتاح الدعوى  املطلب الرابع:

تبدأ الخصومة القضائية باملطالبة القضائية، هذه األخيـرة الـتي تعتبـر أول عمل في 

إجرائي موجه من املدعي أو ممثله إلى املحكمة، يقر فيه بوجود الخصومة ، وهي عمل 

حق أو مركز قانوني معين إعتدي عليه و يعلن رغبته في حمايته بإحدى صور الحماية 

افعا الدعوى أمام يكون إستعمال املدعي للمطالبة ر قضائية في مواجهة املدعى عليه. و ال

 صـحيحة إذا توافرت فيها بإعتبارها عمال  بهذا فاملطالبة القضائية تكون  القضاء لنظرها،

فلكي تكون العريضة اإلفتتاحية للدعوى  إجرائيا املقتضيات املوضوعية والشكلية.

البيانات، ولقد خصص قانون أن تشتمل على العديد من الشروط و مقبولة يتعين 

الى  815 من املادة دة مواد للعريضة اإلفتتاحيةع 09-08اإلجراءات املدنية واإلدارية 

 905و  904املادتين رفوعة أمام املحكمة اإلدارية، و فيما يخص الدعوى امل 824املادة 

 عندما يتعلق األمر بمجلس الدولة.

يتم إتصال املدعي و لجوؤه للقضاء عن طريق إيداع عريضة إفتتاح الدعوى لدى و 

شـخص يريد  اإلدارية، فكلمن قانون اإلجراءات املدنية و  14املادة حكمة طبقا لنص امل

أن يدعي أمام القضاء عليه أن يودع عريضة لدى أمانة ضبط املحكمة، متضمنة 

لك يجب عادة ، لذ172البيانات الالزمة الـتي ترفع الجهالة عن صفة املدعى عليه و املدعي

                                                           
، عراضة 38العدد االو  ص حة  1990اجمللة القضاسية لسنة  34899ملف ر    1985-03-04 رار م ر  ل قل، الدولة، 172

 قانونا ان عريضة ا ااا  الدعوض  ار امساد و ص ا  االطراف ارن امام  لقبووا، اجلزاد املرتنب علا  ل  البط ن، من املقرر

طاضمن امساد وص ا  االطراف و مهنه  واال طعرضذ للبط ن، ومن مث  ان القضاد قا خيالف ه ا املبدا اعد  ا ااا  الدعوض جيب ان
 خر ا ل ارادا  اجلوهراة ل القانون.
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من قانون  15فتتاحية على البيانات التالية عمال بأحكام املادة أن تشتمل العريضة اإل 

 اإلدارية: ة و اإلجراءات املدني

 .الجهة القضائية التي ترفع أمامها  الدعوى  -

 .إسم و لقب املدعي و موطنه -

 .إسم و لقب املدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر  موطن له -

اإلشارة الى تسمية و  طبيعة الشخص املعنوي، و مقره اإلجتماعي و صفة  -

 ممثله القانوني أو اإلتفاقي.

 .و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى عرض موجز  للوقائع  -

 الى املستندات و الوثائق املؤيدة للدعوى. اإلشارة عند اإلقتضاء -

فتتاح الخصومة ، ة ليعرف الخصم بدقة مكان وتاريخ إوهذه املعلومات ضروري -

 .173وبالتالي يتمكن من حضورها

 815ادة نصت امل أن تكون العريضة موقعة من قبل املدعي أو من محاميه: -

، على أن رفع الدعوى أمام 08/09من  قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 

، مع مراعاة أحكام املادة 174املحكمة اإلدارية يكون بعريضة موقعة من محام

من  800ادة الـتي أعفت كل من الدولة و األشخاص املعنوية املحددة بامل 827

وجوب توقيع العريضة من صل هو وهكذا فإذا كان األ  وجوبية تمثيلها بمحام.

، فإن املشرع أورد إستثناءا فيما يتعلق بالدولة و األشخاص 175طرف محام

املؤسسات العمومية ذات وهي الوالية، البلدية و  800ادة املذكورة  في امل

                                                           
 .74أمزاان ارلة، املراع السابر، ص 173

، قلة داراة ل  ارمة رر الاقاض طأمي، حمام   علا مساوض  اجملال، القضاسية و اياا  ادإثار إلزامية آ أنظر:مسعود منرت،، 174
 ادإااهاد القضاس ، الية احلقوق، اامعة حممد خيضر، بس رة، اجلزاسر،

، امارناف 123، ص1989، و العدد اوأ ،اجمللة القضاسية، 1982-02-27م ر  ل ، 26563ر     رار اي مة العليا،  175
ن حيدد اجلزاد ال ، بعراضة مو عة اما هو الشأن بالنسبة لةمارناف دون أوض طر ع ن الدعأمى نل القانون علا "عراضة غري مو عة ، 

وين اقض  ب ل   ان  ضاة املوضوع ال ققاضا نل  انلا العراضة و مى اان من املقرر أنل ال بط ن إارطبل ل رالة عدم الاو يع ع
 ."ر ض الطعن مارناف ا  ، وعليل اساوابير القانون عند الاصراح بقبو  ادإلازموا باطبإ



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 102  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

الصبغة اإلدارية فيكفي أن تكون العرائض ومذكرات التدخل أو الدفاع 

سم األشـخاص املذكورة، من طرف املمثل املقدمة، موقعة بإسم الدولة أو بإ

مام مجلس الدولة وذلك طبقا للمادة وتطبق نفس القواعد ألها، القانوني 

904 ،905176. 

 شروط متعلقة بعرائض معينة

أوجب املشرع شرطا إضافيا خاصا بعريضة الدعوى املرفوعة ضد اإلدارة الجبائية، وهو 

من قانون  83هة القضائية طبقا للمادة شرط دمغ العريضة املقدمة ألول مرة أمام الج

 .177اإلداري بعدم قبول العريضة عند عدم دمغها اإلجراءات الجبائية، ويفصل القاض ي

أكد مجلس الدولة بأن إستعمال ورق مدموغ ال يكون واجبا إال في عريضة إفتتاح و 

الدعوى، كما يجب شهر عريضة الدعوى اإلدارية املنصبة على حقوق عقارية، فكل 

 ية، ينبغـي أن تشهر و إال ترفض عوى منصبة على عقار يراد تغييـر وضعيته القانوند

 . 178الدعوى شكال

 

                                                           
 .286و ص 268عبد اهلل مسعود،، املراع السابر، ص176
، "...من ريف ا ل عراضة  94، ص2003، قلة قل، الدولة ، عدد خاص، 30/07/2001،  رار بااراخ مجلس الحولة 177

االمارناف مدموغة   من  انون الضراسب املباارة  انل جيب لزوما ان ط ون عراضة344االمارناف ، ريف انل و قا الر ام املادة  
ة بالطابع، وانل خ  ا ل ل  طعد عراضة االمارناف غري مقبولة وانل بالراوع ا  عراضة االمارناف احلايل  اهنا غري مدموغة بطابع  الدمل

  ا جيعلها غري مقبولة...".
ل، الدولة، اجلزد الثالف، ، املناقا ل  ضاد ق18/02/2002، بااراخ 147،  رار غري منشور،  هرس ر    مجلس الحولة 178

، ريف ورد بل "أن دعوض القضاد الرامية إ  النطر ب سخ او  إبطا  أو  إللاد أو  نقض رقوق نادة عن وثاسر مت 221، ص2009
ا مل إاهارها ال ل ن  بووا إال إ ا مت إاهاراها مسبقا، و اساخلل من العراضة ادإ ااارية الع أد  إ  صدور القرار املساأنف أهن

 طشهر  عم  بالنصوص القانونية و بالاايل  ه  غري مقبولة ا  ".
،  ضية 359، ص 2009، املناقا ل  ضاد قل، الدولة،  اجلزد الثالف، 32: قل، الدولة ،  رار غري منشور،  هرس أنظر أيضا

، و  25/09/1993امل ر  ل  63-76املرموم من  85و ارة الش ون الدانية ضد وايل والاة اجلزاسر، ريف ورد بل" ...عم  باملادة 
الع ط رض إاهار العراسض الرامية إ   سخ أو إبطا  العقود املشهرة، و مى مل اا  ه ا ادإاراد املسبر، ااعي الاصراح بعدم  بو  

 الدعوض ا  ..."
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 إرفاق العريضة بالقرار املطعون فيه 

على  08/09من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية   819نص املشرع الجزائري في املادة 

وذلك تحت الرامية إلى إلغائه ة وجوب إرفاق القرار اإلداري املطعون فيه مع العريض

وللقاض ي املقرر إذا تبين أن هذا املانع راجع  دم القبول ما لم يوجد مانع مبـرر.طائلة ع

ول أفي بتقديمه  إلى إمتناع اإلدارة من تمكين املدعي من القرار املطعون فيه أن يأمرها 

وتطبق نفس القاعدة ، وله استخالص النتائج القانونية املترتبة عن هذا املنع، 179جلسة

 . 180من نفس القانون  904امام مجلس الدولة طبقا للمادة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ية ) . ( ومن معل ضد وايل والاة ،  ض1994 /24/07 بااراخ ،117973 ، اللر ة  االداراة،   رار   ر   المحكمة العليا 179
ه   املس ولون  ،ريف ان  ضاة الدراة االو  املقانعي باماحالة طقدمي املقرر املطعون   يل من طرف املاقاض  لعدم طبليلل لل ،باطنة

ااع ر علا املاقاض   باابار االدارة  مصدرة القرار علا طقدمي نسخة منل و ا ا باماخ ص النااسج الوااب عند اال اضاد و اثريا ما
  ينل من احلصو  علا نسخة منل".طقدمي ه ا القرار بسبب طعسف االدارة و عدم مت

مداراة ضد  (  رار ق.م،  ضية )1996 /05/05 بااراخ ،137561 ، اللر ة  ادإداراة،   رار   ر   المحكمة العليا أنظر أاضا:
 الش ون الدانية

، ادارة قلة املدرمة الوطنية ل دارة، قلة مدامية طصدر عن مراز الاوثير و البحوث  اجلزاسر، اارادا  دعوض االللاد لرسي  رجية180
 .87، ص 2002، اجلزاسر، 24، العدد12االداراة ، اجمللد 
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 لغاءاملبحث الثالث : أوجه  اإل

ختصاصه بنظر الدعوى وتوفر الشروط بعد أن يبحث القضاء اإلداري في إ

الشكلية لقبولها، ينتقل إلى فحص موضوع الدعوى والبحث في أوجه إلغاء القرار 

خالف القانون أو وافقه، مشروعا أو غير مشروع .  فاملقصود بأوجه املطعون فيه وهل 

اإللغاء  هو مختلف  العيوب  التي قد تصيب  القرار اإلداري  في أي ركن  من أركانه 

 فتجعله  غير مشروع  و تؤدي إلى الحكم بإلغائه . 

 وقد ظهرت أوجه اإللغاء أو األسباب التي يستند إليها الطاعن إللغاء القرار 

ول ما ظهر فيها أ اإلداري بجهود مجلس الدولة الفرنس ي خالل تطور تدريجي طويل . و

نحراف السلطة ثم عيب ظهر عيب الشكل ثم عيب الغاية أو إثم ،عيب عدم االختصاص

، وأخيرا 
ً
 عيباملحل أو مخالفة القانون باملعنى الضيق، ً عيب السبب الذي ظهر متأخرا

 اإلنحراف بإستعمال السلطة.

 : عيب عدم اإلختصاصملطلب األول ا

اإلختصاص بأنه القدرة أو املكنة املخولة لشخص أو جهة إدارية بممارسة عمل  يعرف

فكرة اإلختصاص حجر الزاوية التي  يقوم عليها  القانون العام الحديث،  و تمثل،181معين

 . 182حيث  يحدد القانون  إختصاص كل جهة 

هات اإلدارية من األفكار األساسية التي يقوم ختصاصات بين الجوتعد فكرة توزيع اإل  

، 183عليها نظام القانون العام ، لكونها من نتائج إعمال مبدأ الفصل بين السلطات

ويراعى فيها مصلحة اإلدارة التي تستدعي أن يتم تقسيم العمل حتى يتفرغ كل موظف 

ق مصلحة ألداء املهام املناطة به على أفضل وجه . كما أن قواعد اإلختصاص تحق

                                                           
 .49بعل  حممد الصلري ، القرار ادإدار،،  املراع السابر ، ص  181

 . 461، ص 1999امعية للطباعة و النشر، االم ندراة، مصر ، عبد اللين بسيوين عبد اهلل ، القضاد ادإدار، ، الدار اجل 182
 . 312مليمان الطماو، ، النظراة العامة للقرارا  ادإداراة ،املراع السابر، ص  183
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األفراد من حيث أنه يسهل توجه األفراد إلى أقسام اإلدارة املختلفة ويساهم في تحديد 

و من ثم فيجب اإللتزام  بما يحدده  . 184املسؤولية الناتجة عن ممارسة اإلدارة لوظيفتها 

القانون في هذا الشأن ، فإذا صدر القرار اإلداري من غير املختص بذلك فإنه يعتبر 

 ب  عدم اإلختصاص.مشوبا بعي

وقواعد االختصاص تتعلق بالنظام العام ، وهو العيب الوحيد من بين سائر عيوب 

، لذلك ال يجوز اإلتفاق على تعديل تلك القواعد 185القرار اإلداري املتعلق بالنظام العام 

 لهذه 
ً
 بعيب عدم اإل ، و إال فإن القرار الصادر مخالفا

ً
ختصاص ، القواعد يكون معيبا

للقاض ي فحصه من تلقاء نفسه ، ولصاحب املصلحة أن يطعن بهذا العيب أمام  ويكون 

العيب بالدخول في موضوع  القضاء اإلداري بدعوى اإللغاء وال يسقط الدفع بهذا

 مراحلها.من إذ يجوز إبداؤه في أي مرحلة الدعوى ، 

و ينظر إلى عيب عدم اإلختصاص من خالل عناصره املتمثلة في  العنصر 

 ي ، العنصر املوضوعي ، العنصر املكاني ، العنصر الزماني.الشخص 

 عيب عدم اإلختصاص الشخص ي : -1

ويقصد به تحديد األشخاص أو الهيئات اإلدارية املخول لها إتخاذ وإصدار 

، والقاعدة العامة أنه ال يجوز لغير املوظف أو الجهة اإلدارية 186قرارات إدارية معينة

مخالفة ذلك يجعل من القرار مشوبا بعيب عدم  املختصة إصدار القرارات ، وأن

 اإلختصاص .

إال أن هذه القاعدة تقبل مجموعة إستثناءات ، وهي حالة صدور القرار من 

ـ التي سبق بيانها ـ فيعد العمل  187طرف موظف واقعي أو فعلي )نظرية املوظف الفعلي(

القرار عن موظف غير  اإلداري سليما و يعترف القضاء اإلداري بمشروعيته ، أو أن يصدر 

                                                           
 .317، ص 2011 هد عبد ال رمي أبو العث  ، القضاد ادإدار،، دار الثقا ة للنشر و الاو اع، عمان ، اوأردن ،  184
 .535  ، املراع السابر ، ص حممد ر عذ عبد الوها 185
 ..503عمار عوابد، ، النظراة العامة للمناعا   ادإداراة  ل النظام القضاس  اجلزاسر،، اجلزد الثاين ، املراع السابر، ص 186
 .260ال ناصر لباد ، الوايز ل القانون ادإدار، ، املراع السابر ، ص  187
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 .188األصلي مختص ، بموجب تفويض أو إنابة أو حلول مكان املوظف

 عيب عدم اإلختصاص املوضوعي : -2   

ويعني تحديد املواضيع ونوعية األعمال وطبيعتها التي يجوز للموظف أو الشخص 

بين  اإلداري إصدار قرارات بشأنها ، والناتجة عن عملية توزيع اإلختصاص و الصالحيات

، ويكون تحت  189مختلف الجهات اإلدارية أو ضمن مستويات الجهة اإلدارية الواحدة

طائلة اإللغاء العمل الذي يصدر بشأن مسألة ال يختص مصدرها بها موضوعا وهو ما 

 يعرف بإغتصاب السلطة .

 عيب عدم اإلختصاص املكاني :-3   

أو الجهة اإلدارية أن  واملقصود به تحديد النطاق اإلقليمي الذي يجوز للموظف

تصدر قراراتها ضمنها ، فإذا كانت اإلدارة املركزية تختص عبر كامل إقليم الدولة و ال 

يطرح أي إشكال بشأن قاعدة اإلختصاص املكاني لها ، إال أن الجهات اإلدارية املوزعة 

ر توزيعا إقليميا وجب أن تحترم نطاق إختصاصها الجغرافي ، تحت طائلة بطالن القرا

 الصادر . 

 عيب عدم اإلختصاص الزمني -4   

زمني محدد ، كما أنه ال ضمن مجال  اقد يقيد القانون اإلدارة  بإصدار قراره

كتسب الصفة اإلدارية التي تخوله سلطة وهو  لم ي قرارهاملوظف صدر يجوز أن ي

،  تقاعده أو إنهاء مهامه لسبب من األسبابالاإلصدار ، وذلك بعد فقدانه للصفة ب

 .  190فينحصر املجال الزمني من تاريخ توليه للمهام إلى غاية تاريخ إنتهائها

 

 
                                                           

 . 320سابر ، ص ال للا صيل  أنظر : مليمان الطماو، ، املراع ال 188
 .487، ص1982حمسن خليل ، القضاد ادإدار، اللبناين ، دار النهضة العربية ، بريو   189
  .282، ص 2006عمر حممد الشوب   ، القضاد ادإدار، ، دار الثقا ة للنشر و الاو اع، عمان ،اوأردن ،  190
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 :عيب مخالفة الشكل و اإلجراءاتاملطلب الثاني 

يمكن تعريف عيب الشكل و اإلجراءات  بأنه عدم إحترام القواعد اإلجرائية و الشكلية  

ة، سواء أكان ذلك  بإهمال  املقررة في القانون  بمعناه الواسع إلصدار القرارات اإلداري

تلك القواعد  بصورة كلية أم مخالفتها جزئيا. وعلى هذا األساس  فإن القرار اإلداري 

يصدر مشوبا  بعيب  الشكل إذا تجاهل الشكليات و اإلجراءات التي قررها القانون. فال 

تصاص، و يكفي ملشروعية القرار اإلداري أن تلتزم جهة اإلدارة مصدرة القرار حدود اإلخ

إنما  يجب أن يصدر  وفقا  لإلجراءات الشكلية املقررة و التي حددها املشرع . ذلك أن 

القوانين  حينما  تخول  اإلدارة  ببعض السلطات  فإنها  غالبا  ما تجعل  ممارسة هذه 

 .  191السلطات  خاضعة  لبعض  اإلجراءات أو املعامالت الشكلية

على التمييز بين ما إذا كانت املخالفة في الشكل  لقد إستقر القضاء والفقه اإلداري 

واإلجراءات تمس بالشروط الجوهرية املتطلبة في القرار ، وبين ما إذا كانت املخالفة 

متعلقة بشروط غير جوهرية ال يترتب على إغفالها إهدار سالمة القرار ، ويترتب البطالن 

تصنيف هذه الشكليات هو مدى  في الصورة األولى دون الصورة الثانية ، واملعيار في

تدخل املشرع بالنص عليها وترتيب األثر على غيابها ، وكذا الهدف املراد من هذه 

 . 192الشكليات واإلجراءات

 تؤثر في مشروعية القرار اإلداري  األشكال التي الفرع األول: 

ال يمكن أن نحصر األشكال واإلجراءات التي يترتب على مخالفتها بطالن القرار 

إلداري، إال أن املستقر في الفقه والقضاء اإلداري أن أهم هذه الشكليات تتعلق بشكل ا

 القرار ذاته وتسبيبه واإلجراءات التمهيدية السابقة على إصداره . 
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 شكل القرار ذاتهأوال:

من املتفق عليه أنه ليس للقرار اإلداري شكل معين يجب أن يصدر فيه فقد يأتي 

 أو ضم
ً
 وفي هذه القرار شفويا

ً
، إال أن القانون قد يشترط أن يكون القرار مكتوبا

ً
نيا

 الحالة يتوجب على اإلدارة إتباع الشكل الذي تطلبه املشرع و إال عد قرارها م
ً
خالفا

 بطاله . لشكل جوهري مما يؤدي إلى إ

 إلداري تسبيب القرار اثانيا: 

ب القانون ذلك، فمن األصل أن اإلدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إال إذا تطل

ستند عليها، لم يشتمل على ذكر األسباب التي إ املبادئ املقررة أن القرار اإلداري الذي

 للقانون وأنه يهدف لتحقيق املصلحة العامة، وهذه القرينة 
ً
يفترض فيه أنه صدر وفقا

لتي تصحب كل قرار إداري لم يذكر أسبابه وتبقى قائمة إلى أن يثبت املدعى أن األسباب ا

 بنى عليها القرار املطعون فيه هي أسباب غير مشروعة.

ستقر فقه القضاء اإلداري القانون تسبيب بعض القرارات فقد إأما إذا اشترط 

على أن هذا التسبيب يعد أحد عناصر الجانب الشكلي للقرار يترتب على إغفاله بطالن 

 .193القرار ولو كان له سبب صحيح 

القرارات اإلدارية يعد من أهم الضمانات لألفراد شتراط املشرع تسبيب بعض وإ

 عن أن معرفة األفراد لألسباب التي دعت 
ً
ألنه يتيح للقضاء مراقبة مشروعيتها فضال

اإلدارة التخاذ قرارها يسهل عليهم الطعن فيه أمام القضاء، كما أن التسبيب يجعل 

 للط
ً
 وروية عند إصدارها لقراراتها تجنبا

ً
 عن فيها . اإلدارة أكثر حذرا

 و
ً
 ومحددا

ً
 بما يسمح  ولتوفير هذه الضمانة يجب أن يكون التسبيب جديا

ً
واضحا

للقضاء من بسط رقابته على مشروعية القرار، و إال فإن القرار يعد بحكم الخالي من 

 لألهمية التي يوليها املشرع لتسبيب القرارات 
ً
التسبيب مما يؤدي إلى إبطاله، ونظرا
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 إال في حالة الضرورة القصوى والحاالت  شترطياإلدارية ، و 
ً
أن يكون التسبيب مكتوبا

 .  194التي تنطوي على قرارات ضمنية أو الصادرة في حاالت مستعجلة

 جراءات السابقة على اتخاذ القرارإل ثالثا: 

يشترط القانون في بعض األحيان على جهة اإلدارة سلوك إجراءات قبل إصدار 

 . 195إتباع هذه اإلجراءات بطالن قراراها قرارها و ويترتب على إغفال 

 األشكال التي ال تؤثر في مشروعية القرار اإلداري: الفرع الثاني: 

من املستقر في القضاء اإلداري أنه ال يترتب البطالن على كل مخالفة للشكليات 

دون النظر إلى طبيعة هذه املخالفة ورتب البطالن على  إغفال الشكليات الجوهرية دون 

 انوية ، ومن الشكليات التي التؤثر في مشروعية القرار اإلداري .الث

 عن مخالفة بعض الشكليات التي يعدها ثانوية ال تؤثر 
ً
يتغاض ى القضاء اإلداري أحيانا

في مضمون القرار اإلداري ومن قبيل ذلك إغفال اإلدارة اإلشارة صراحة في صلب قرارها 

في إصداره، أو عدم ذكر صفات أعضاء  إلى النصوص القانونية التي كانت األساس

 اللجان واملجالس في صلب القرارات الصادرة عنها . 

 أن هذا االتجاه من القضاء يهدف إلى التقليل من الشكليات التي تضر 
ً
ويبدو ظاهريا

ال شك سيؤدي إلى تعسف  بعمل اإلدارة وتقيدها عن أداء وظيفتها، إال أن القول به

شكال ال تؤثر في مضمون القرار اإلداري ولها أغلب اإلجراءات واأل اإلدارة و إدعائها بأن 

سلطة تقديرية في هذا املجال، وال يخفى ما لذلك من تأثير سلبي على سلطة القضاء 

 .  196اإلداري في الرقابة على مشروعية قرارات اإلدارة
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ما  حترام املشروعية يقتض ي من اإلدارة أن تلجأ إلى املشرع إللغاءومن ثم فإن إ

 لنشاطها من شكليات إذا كانت مقررة بنص تشريعي وأن تعمد إلى إلغاء 
ً
تعده مقيدا

 الشكليات غير الجوهرية إذا كانت مقرر  بنص الئحي . 

 القانون   مخالفة   :عيب املطلب الثالث 

عيب مخالفة القانون هو العيب الذي يشوب محل القرارات  اإلدارية ، أي عندما تصدر 

دارية مخالفة  في محلها  أي في أثارها القانونية الحالة واملباشرة  ألحكام و القرارات اإل 

قواعد مبدأ املشروعية و النظام القانوني السائد في الدولة ، و يصبح بذلك محل 

القرارات اإلدارية مصابا أو مشوبا  بعيب  مخالفة  أحكام وقواعد  القانون  في معناه 

.  و 197حالة و سببا من حاالت وأسباب الحكم باإللغاء  الواسع ، و يشكل نتيجة لذلك  

على هذا األساس يشترط لصحة القرار اإلداري أن يصادف  محله املقرر له قانونا ، فإذا 

لم يصادف  محله وقع القرار باطال ، وفي هذه الحالة  يكون األثر القانوني املترتب على 

. و 198، أو غير ممكن تحقيقه فعال أو قانوناالقرار اإلداري  غير  جائز أي مخالف  للقانون 

 عيب مخالفة القانون صورا متعددة تنحصر أساسا فيمايلي :  يأخذ

 املخالفة املباشرة للقاعدة القانونية: -1

تتحقق هذه الحالة عندما تتجاهل اإلدارة القاعدة القانونية وتتصرف كأنها غير 

ح رجل اإلدارة رخصة مزاولة مهنة موجودة وقد تكون هذه املخالفة عمدية كما لو من

الرخصة، وقد تكون املخالفة غير  وهو يعلم أنه لم يستوف شروط منح معينة لشخص

 . 199عمدية نتيجة عدم علم اإلدارة بوجود القاعدة القانونية 

ما أن تكون مخالفة إيجابية تتمثل بقيام القانونية إ واملخالفة املباشرة للقاعدة

 بتعيين موظف من دون الف للقانون كما لو أصداإلدارة بتصرف معين مخ
ً
رت قرارا

منتاع للقاعدة القانونية سلبية تتمثل بإن تكون املخالفة أ لتزام بشروط التعيين أو اإل
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 متناعها عن مالقيام بعمل يوجبه القانون مثل إ اإلدارة عن
ً
نح أحد األفراد ترخيصا

 ستوفي شروط منحه . إ

 وواملخالفة املباشرة للقاعدة 
ً
 القانونية من أكثر حاالت مخالفة القانون وقوعا

 في الوا
ً
حالة املوظف على التقاعد قبل بلوغة قع العملي، ومن ذلك مثال أن يتم إوضوحا

 .200السن القانونية املحدده قانونا

 الخطأ في تفسير القاعدة القانونية: -2

نية فتعطي تتحقق هذه الحالة عندما تخطأ اإلدارة في تفسير القاعدة القانو 

 القاعدة معنى غير املعنى الذي قصد املشرع . 

والخطأ في تفسير القاعدة القانونية أما أن يكون غير متعمد من جانب اإلدارة 

حتمال تأويلها إلى معان عدة . لقاعدة القانونية وعدم وضوحها، وإفيقع بسبب غموض ا

 حين تكون القاعدة القانونية املدعى بمخ
ً
الفتها من الوضوح بحيث ال وقد يكون متعمدا

عيب املحل في تحتمل الخطأ في التفسير، ولكن اإلدارة تتعمد التفسير الخاطئ، فيختلط 

 نحراف السلطة . هذه الحالة بعيب إ

نطاق القاعدة القانونية  وفي معنى الخطأ في التفسير أن تعمد اإلدارة إلى مد

، أو تضيف حك
ً
 لم تنص عليه القاعدة ليشمل حاالت ال تدخل في نطاقها أصال

ً
 جديدا

ً
ما

 .  201القانونية

 الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية: -3

يكون الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية في حالة مباشرة اإلدارة للسلطة التي 

منحها القانون إياها بالنسبة لغير الحاالت التي نص عليها القانون، أو دون أن تتوافر 

 قانون ملباشرتها .الشروط التي حددها ال
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ف الشروط تخاذه أو لم يستو فإذا صدر القرار دون اإلستناد إلى الوقائع املبررة إل

 باإللغاء . التي يتطلبها القانون فإ
ً
 نه يكون جديرا

تمثل في حالة صدور القرار دون ويتخذ الخطأ في تطبيق القانون صورتين : األولى ت

  ستناد إلى وقائع مادية تؤيده، ومثالاإل 
ً
ذلك أن يصدر الرئيس اإلداري جزاًء تأديبيا

بمعاقبة أحد املوظفين دون أن يرتكب خطأ يجيز ذلك الجزاء، أما الثانية فتتمثل في 

حالة عدم تبرير الوقائع للقرار اإلداري، وهنا توجد وقائع معينة إال أنها ال تكفي أو لم 

 . 202تستوف الشروط القانونية الالزمة التخاذ هذا القرار

 :عيب السبباملطلب الرابع 

إن املقصود بسبب القرار اإلداري  هو الحالة الواقعية أو القانونية  التي أدت إلى إصداره 

، وهو بهذا  التحديد ركن من أركان القرار اإلداري ، وتخلف هذا الركن أو إنعدامه يجعل 

لى ذلك فإن كل القرار غير قائم  على سبب يبرره ومن ثم مستحقا لإللغاء. و تأسيسا ع

صداره  و إإل كان مخالفا للقانون. و قرار  يجب  أن يقوم على سبب يبرره و يدعو إل 

 ستقر القضاء على ضرورة توفر شرطين في سبب القرار اإلداري ليكون مشروعا  :إ

 حتى تاريخ إأن يكون سبب القرار  -
ً
 وموجودا

ً
 تخاذ القرار ،قائما

-   
ً
 .203أن يكون السبب مشروعا

رت رقابة القضاء على ركن السبب في القرار اإلداري حتى في حالة السلطة و قد تطو 

التقديرية ، فإمتدت إلى الرقابة من الوجود املادي للوقائع إلى رقابة التكييف القانوني 

 لها إلى أن وصلت إلى مجال املالئمة أو التناسب .
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 أوال : الرقابة على وجود الوقائع  -

فإذا تبين أن القرار  لى ركن السبب في القرار اإلداري،قضائية عهي أول درجات الرقابة ال

 باإللغاء ال يقوم على سبب يبرره أو 
ً
تبين أن سببه غير صحيح أو وهمي فإنه يكون جديرا

 ليه .إلنعدام السبب الذي إستند إ

  ف الوقائع الرقابة على تكييثانيا:  -

تي إستندت إليها اإلدارة في إصدار هنا تمتد الرقابة لتشمل الوصف القانوني للوقائع ال

نه يحكم بإلغاء تكييفها القانوني لهذه الوقائع فإقرارها فإذا تبين أن اإلدارة أخطأت في 

القرار اإلداري لوجود عيب في سببه ، بمعنى أنه إذا تحقق القاض ي من وجود الوقائع 

فيما إذا كانت تلك املادية التي إستندت إليها اإلدارة في إصدار قرارها يتنقل للبحث 

 إلى القرار املتخذ. 
ً
 الوقائع تؤدي منطقيا

 الرقابة على مالئمة القرار للوقائع : ثالثا :  -

لوقائع مع األصل أن ال تمتد رقابة القضاء اإلداري لتشمل البحث في مدى تناسب ا

ألن تقدير أهمية الوقائع وخطورتها مسألة تدخل ضمن نطاق  القرار الصادر بصددها، 

 .  204سلطة التقديرية لإلدارةال

 :عيب اإلنحراف بإستعمال السلطةاملطلب الخامس 

ة  لسلطتها  من أجل  يقصد بعيب إساءة إستعمال السلطة ، إستخدام  اإلدار 

أو  غير مشروعة ، سواء بإستهداف  غاية بعيدة  عن املصلحة العامة،تحقيق غاية 

ا فعيب . و  إعتبارا من هذ205انون حدده لها القبإبتغاء  هدف  مغاير  للهدف الذي 

يتصل بالغاية التي يسعى مصدر القرار اإلداري إلى تحقيقها إساءة إستعمال السلطلة 

عند إستعمال سلطته التقديرية . فهو لهذا يختلف عن  سائر العيوب  األخرى  التي 

نه ، تصيب  القرار اإلداري ، ألنه  ال يرتبط  بأمر مادي  أو موضوعي  قابل للتحقق م

بسهولة ،مثل عدم اإلختصاص ، أو  مخالفة الشكل و اإلجراءات ، أو مخالفة القانون و 
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  .206إنما يرتبط بنية مصدر القرار و بواعثه الكامنة و التي يصعب التحقق منها

 البعد عن املصلحة العامة: -1

لي عتبارها وسائل تساعدها عاإلدارة السلطات واإلمتيازات إال بإ يمنحالقانون لم 

 تحقيق الغاية األساسية التي تسعى إليها وهي املصلحة العامة  .                                                                 

وإذا ما حادت اإلدارة عن هذا الهدف لتحقيق مصالح شخصية ال تمت 

طة اة الغير أو تحقيق غرض سياس ي أو إستخدام السلللمصلحة العامة بصلة كمحاب

 . 207نحراف بالسلطة فإن قراراتها تكون معيبة بعيب اإل نتقام بقصد اإل 

نفع  ومن الجدير بالذكر في هذا املجال انه ال يكفي في هذا الصدد أن يتحقق

نحراف فإذا كان النفع أحد النتائج على القرار وليس ألحد األشخاص لتحقيق عيب اإل 

 بعيب اإلنحراف.هو غ
ً
نحراف في تتحقق هذه الصورة في اإل  و  ايته فالقرار ليس معيبا

 لحكم 
ً
قضائي أو تحايل حاالت عديدة  كالقرار الذي يصدر ببواعث سياسية أو تحديا

 نتقام .عليه أو بدافع اإل 

 مخالفة قاعدة تخصيص األهداف: -2

 فقد يحدد 
ً
على الرغم من أن اإلدارة تستهدف تحقيق املصلحة العامة دائما

 خا
ً
 يجب أن تسعى قراراتها  لتحقيقه وإذا ما خالفت هذا الهدفاملشرع لإلدارة هدفا

ً
 صا

 بإساءة إ
ً
ها قد قصدت ستعمال السلطة ولو تذرعت اإلدارة بأنفإن قرارها يكون معيبا

وهذا ما يعرف بمبدأ تخصيص األهداف ومثال ذلك قرارات  تحقيق املصلحة العامة.

 ثالثة 
ً
ال يجوز لإلدارة مخالفتها وهي الضبط اإلداري التي حدد لها القانون أهدافا

املحافظة على األمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، فإذا خالفت اإلدارة هذه 

 بعيب اإل األهداف في قرار الضبط اإلداري فإن 
ً
نحراف بالسلطة قراراها هذا يكون مشوبا

 باإللغاء . 
ً
 وجديرا
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اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 115  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

 اإلجراءات: إساءة تطبيق -3

نحراف عندما تستبدل اإلدارة اإلجراءات اإلدارية تحصل هذه الحالة من اال 

الالزمة إلصدار قرار معين بإجراءات أخرى لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه، وتلجأ 

تبعته ال يمض لتحقيق ما ألنها تعتقد أن اإلجراء الذي إاإلدارة إلى هذا األسلوب إ

 ليات املعقدة . أهدافها أو أنها سعت إلى التهرب من اإلجراءات املطولة أو الشك

 كانت التبريرات فإن اإلدارة تكون قد خالفت اإلجراءات التي حددها القانون 
ً
وأيا

 بعيب إساءة السلطة في صورة االنحراف باإلجراءات
ً
و .   208ويكون تصرفها هذا مشوبا

رقابة  القضاء اإلداري لهذا العيب  رقابة مشروعية ، إذ أن قيام اإلدارة بإصدار القرار 

ري  املعيب  بإساءة إستعمال السلطة  أو اإلنحراف  بها ، يمثل مخالفة  للهدف  أو اإلدا

الغاية  التي تعتبر ركنا أساسيا من أركان القرار اإلداري  و تكون بالتالي  قد عمدت  إلى 

 . 209مخالفة  القانون 
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اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 116  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

 هااحلكم  في: إجراءات سري دعوى اإللغاء و أثار اخلامسالفصل 

دعوى اإللغاء كغيرها  من الدعاوى األخرى  تخضع الدعاوى القضائية على غرار 

تقاض ي على امليجب  بالنظر لخصوصيتها ، فإنه و إن إختلفت إلى حد ما لعدة إجراءات

كما ينبغي على جهات القضاء اإلداري  عند ممارسته لحقه في التقاض ي التقيد بها 

 .منها و هذا تحقيقا للهدف املرجو  إتباعها و إحترامها

و بعد أن تستوفي دعوى اإللغاء  املعروضة أمام جهات القضاء اإلداري كافة الشروط 

الشكلية املنصوص عليها و يتبين مدى صحتها ، يتصدى القاض ي اإلداري ملوضوع 

الدعوى . وتنحصر سلطته في بحث مشروعية القرار اإلداري لتنتهي بالنتيجة إما إلى 

عيوب السالف ذكرها، أو إلى تأكيد مشروعية القرار والحكم إلغاء القرار املشوب بأحد ال

 برفض الدعوى. و فصلنا في ذلك من خالل املباحث التالية : 

 املبحث األول :  إجراءات سير دعوى اإللغاء -

 املبحث  الثاني : أثار الحكم باإللغاء -

 

 

 

 

 

 

 



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 117  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

 إجراءات سري دعوى اإللغاءاملبحث األول :  

فإن عملية  اإلداري هي الرقابة على أعمال اإلدارة العامة ،إذا كانت مهمة القضاء 

 من قبل جهات و أجهزة  القضاء  ، إنما  ن تتحرك والرقابة هذه ال يمكن أ
ً
تعمل تلقائيا

 على الطلبات أو الدعاوى التي يحركها و يرفعها ذوو الشأن واملصلحة ، و ذلك في 
ً
بناءا

عوى اإللغاء كغيرها  ة والنافذة .  و تخضع  دظل الشروط و اإلجراءات القانونية املقرر 

 تقاض ي  التقيد بها  عند ممارستهاألخرى  لعدة إجراءات يجب  على املمن الدعاوى 

كما ينبغي على جهات القضاء  اإلداري  إتباعها  و إحترامها ، و يتكفل  لحقه في التقاض ي

جراءات و املراحل التي يمر بها قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ببيان تفاصيل كافة اإل 

 ملف القضية و ذلك في نطاق الشكليات و اإلجراءات القانونية. 

 املطلب األول: رفع الدعوى و قيدها  

تبدأ الخصومة القضائية باملطالبة القضائية، هذه األخيرة التي تعتـبر أول عمل في 

كمة،  يقرر فيه املدعي الخصومة  وهي عمل إجرائي موجه من املدعي أو ممثله إلى املح

وجود حق أو مركز قانوني معين إعتدي عليه و يعلن رغبته في حمايته بإحدى صور 

الحماية القضائية في مواجهة املدعى عليه. و يكون إستعمال املدعي للمطالبة من خالل 

تودع عريضة دعوى اإللغاء  بأمانة  ضبط رفع دعوى أمام القضاء املختص لنظرها، إذ 

، 210من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  821اإلدارية وفقا ألحكام املادة  املحكمة

ذلك مع مراعاة  قواعد اإلختصاص النوعي و اإلقليمي  للمحكمة اإلدارية حيث تعد 

جهة الوالية العامة في املنازعات  802و  801، 800املحكمة اإلدارية حسب املواد 

                                                           
 .57، ص2015مام  الوال، الد وع ل الدعوض  ادإداراة ، دار اودض ، عي مليلة اجلزاسر، 210



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 118  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

رية التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى اإلدارية فتفصل في املنازعات اإلدا

 . 211املؤسسات العمومية طرفا فيها

أما بالنسبة لإلختصاص اإلقليمي جعل املشرع اإلختصاص اإلقليـمي للمحكمة اإلدارية  

الـتي يكون موطن املدعى عليه في دائرة إختصاصها ، و إذا لم يكن له موطن معروف 

القضائية التي يكون فيها أخر موطن له،  وفي حالة إختيار فيكون اإلختصاص للجهة 

موطن يكون اإلختصاص اإلقليـمي للجهة القضائية الـتي يقع فيها. و تختص  املحكمة 

اإلدارية الـتي تكون ضمن مجال إختصاصها اإلقليمي موطن أحد املدعى عليهم إن 

 01-98من القانون العضوي  9تعددوا. و إن تعلق األمر  بقرار  مركزي  فقد نصت املادة 

"  يفصل مجلس الدولة إبتدائيا و نهائيا في  الطعون باإللغاء املرفوعة ضد  على أن

ت التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات  اإلدارية املركزية و الهيئات االقرار 

من قانون اإلجراءات  901املادة   الوطنية و املنظمات املهنية الوطنية"، كما نصت

يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيـرة، بالفصل في  املدنية و اإلدارية على أن "

دعاوى اإللغاء و التفسير و تقدير املشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات 

اإلدارية املركزية . كما يختص بالفصل في القضايا املخولة له بموجب نصوص 

 .212خاصة"

العريضة اإلفتتاحية  بأمانة الضبط إجراءا مشتركا  يطبق على  و تعتبر إجراءات إيداع

الدعاوى املرفوعة  أمام املحاكم اإلدراية و كذا على الدعاوى املرفوعة أمام مجلس 

من قانون اإلجراءات املدنية  و  904الدولة ذلك بحكم اإلحالة  املنصوص عليها باملادة  

 من ذات القانون.  825إلى  815اإلدارية و التي أحالت لتطبيق املواد 
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ماادة اهينا  بودو ،  واعد إخاصاص القضاد ادإدار، ل ظل  انون ادإارادا  املدنية و ادإداراة ، قلة املنادض القانوين، الية   212
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اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 119  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

و يتم تقييد الدعوى املرفوعة سواءا أمام كتابة ضبط في سجل خاص  و ترقم  حسب  

ترتيب ورودها ، و يقيد التاريخ و رقم التسجيل على العريضة و على املستندات املرفقة ، 

و يسلم أمين الضبط  للمدعي  وصال يثبت إيداع العريضة ، كما يؤشر على إيداع 

أنه حالة وجود  إشكاالت  825تلف املذكرات و املستندات . و قد نصت املادة مخ

متعلقة بإعفاء من الرسم القضائي  و اإلشكاالت املتعلقة بإيداع و جرد املذكرات و 

املستندات يفصل ذلك  رئيس املحكمة اإلدارية أو رئيس مجلس الدولة  بأمر غير قابل  

 . 213ألي طعن 

 يغ عريضة إفتتاح الدعوى لألطراف املطلب الثاني : تبل

إن لجوء املدعي إلى الجهة القضائية املختصة  بإيداعه للعريضة اإلفتتاحية يستلزم 

إتخاذ إجراء مكمل يتمثل في وجوب تكليفه للمدعى عليه بالحضور لجلسة املحاكمة 

بواسطة التكليف بالحضور مرفوق بنسـخة من العريضة اإلفتتاحية. و تتم إجراءات  

التبليغ بواسطة محضر قضائي  إعتبارا من أنه ضابط عمومي مكلف بالقيام بإجراءات 

التبليغ  ذلك  بناءا على طلب  من ذوي الشأن  أو محاميهم بعد تسديد األتعاب  التي 

يتم تحديدها من قبل املحضر القضائي. و يعد هذا اإلجراء له أهمية بالغة السيما فيما 

بالنسبة للخصم األخر، باإلضافة لتأثيره املباشر على إنعقاد  يخص إحـترام حقوق الدفاع

، و قد حدد قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  الواجب توافرها 214الخصومة من عدمه

 في التكليف بالحضور ليعتبر إجراءا صحيحا  ذلك وفقا ملا يلي:
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اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 120  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

 الفرع األول : بيانات التكليف بالحضور:

ون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على أن كل تكليف بالحضور إلى من قان 18نصت املادة 

 املحكمة يجب أن يتضمن البيانات التالية : 

إسم و لقب املحضر القضائي وعنوانه املنهي و ختمه و توقيعه وتاريخ التبليغ  -

 الرسمي و ساعته.        

 .اسم  و لقب املدعي و موطنه -

ه،  و تسمية و طبيعة الشخص املعنوي إسم و لقب  املكلف بالحضور  و موطن -

                                       .و مقره اإلجتماعي وصفة ممثله القانوني أو االتفاقي 

 تاريخ اول جلسة و ساعة انعقادها.                                                                        -

لحضور لجلسات القضاء معدة مسبقا من طرف عموما إن محاضر التكليف با     

املحضرين القضائيين وتقريبا هي على نسق واحد، فذكر هاته البيانات تجعل الشـخص 

. يعتبـر التكليف بالحضور 215املطلوب تبليغه على بينة من  األمر الذي يراد تبليغه به

ها تكون حجة بمثابة سند رسمي و البيانات التي دونها املحضر بنفسه و شهد على صحت

على جميع الناس  و اليجوز الطعن بها إال عن طريق التزوير، فتخلف أحد هذه البيانات 

املحددة يترتب عليه بطالن التكليف بالحضور ملا لهذه البيانات من أهمية عملية من 

حيث تيسير عمل املحضر القضائي عند تسليم التكليف بالحضور ، أو من حيث الوقت 

القضايا حماية لحقوق الخصوم من جهة و ضمانا لحسن سير مرفق  و سرعة الفصل في

 .216القضاء من جهة أخرى 
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اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 121  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

 تسليم التكليف بالحضور الفرع الثاني: 

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية أنه يجب التبليغ الرسمي  408أوضـحت املادة 

سلم محضر التبليغ شخصيا ، و يعتـبر التبليغ الرسمي إلى الشـخص املعنوي شخصيا إذا 

إلى ممثله القانوني أو  اإلتفاقي أو ألي شـخص تم تعينه لهذا الغرض. يتم التبليغ الرسمي 

املوجه إلى اإلدارات و الجماعات اإلقليمية  و املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

لشـخص . ويتم التبليغ الرسمي، املوجه إلى ا217إلى املمثل املعين لهذا الغرض و بمقرها

 املعنوي في حالة التصفية إلى املصفي. 

إن التبليغ الرسمي يتم بصفة شخصية، أي إلى املطلوب في التلبيغ بعينه كما أوضـحت 

املادة الحاالت الـتي يكون فيها الشـخص املعنوي مبلغا شخصيا و هي حالة ما إذا تم 

وي ، أو إلى املصفي بحالة التسليم محضر التبليغ إلى املمثل القانوني لهذا الشـخص املعن

 .218التصفية

من ذات القانون الـتي أكدت أن إذا عين أحد الخصوم وكيال فإن  409وكذا نص املادة  

التبليغات الرسمية للوكيل تعد صـحيحة، و  قد  بينت الفقرة األولى من نص   املادة 

باب، فبينت إحتمال عدم العثور على املعـني شخصيا بالتبليغ ألي سبب من األس  410

أن التبليغ  يعد صحيحا مـتى تم في موطنه األصلي أي حيث اإلقامة املعتادة و املستمرة 

،حيث أكدت املادة أن يكون 219له إلى أحد أفراد عائلته املقيمين أو في موطنه املختار

                                                           
،  ضية )وايل الوالاة( ضد ) .ن(،  اجمللة القاضاسية ، 21/12/1985، بااراخ :46150اجملل، اوأعلا للقضاد،  رار ر  :  217

.طوال اا ة طلبا  احلضور و الابليلا  املاعلقة بادإدارا  العمومية او الشراا  أو ، ريف ورد بل )...217، ص1986العدد الثاين، 
 اجلمعيا   و غريها من  اوأاخاص ادإعاباراة  ثليها القانونيي بص اه  ه  ..(.

  .83بوااد، عمر ، املراع السابر ، ص  218
ااد  يل: أنل مى اان  102العدد الثاين ص  1991 اجمللة القضاسية لسنة 65.766ملف ر    24/02/1990القرار امل ر  ل  219

من املقرر  انونا أنل اصح طبليغ الا ليف باحلضور وأ، اخل اقي  باملنز  أو إ  أرد الاابعي،  إن طبليغ الانبيل بادإخ د إ  اخل 
ل  ضية –لقانون غري صحيح،  ملا اان ثاباا أخر واد بايل إاراد ملي  ، و من مث  إن النع  علا القرار املطعون  يل باخلطأ ل ططبير ا

أن  ضاة االمارناف ملا أاابوا بأن الانبيل بادإخ د بلغ إ  أرد عما  صارب ايل واعااوا واود ه ا الشخل ل ايل  رانل -احلا 
 الطعن.علا أن هناك ع  ة بصارب ايل ،  بقضاسه  اما  علوا ا ونوا  د طبقوا صحيح القانون واماواب ر ض 
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الشـخص الذي يستلم التبليغ متمتعا باألهلية و إال كان التبليغ باطال.   فيهدف بذلك 

غ القضائي إلى إعالم الخصم بما يتخذ ضده من إجراءات قانونية و بمواعيد التبلي

املرافعات حتي يتمكن من تدبر أمره، ولذلك يجب أن يتم طبقا لطريقة التي رسمها 

القانون مع مراعاة القواعد الشكلية بكل دقة، و عليه فإن إحـترام قواعد إجراءات 

ا إلى تنظيم حسن سير العدالة و حماية مصالح التبليغ و عدم مخالفتها يهدف املشرع منه

الخصوم وكفالة حق التقاض ي، و يعد التبليغ منتجا ألثاره من وقت توقيع املطلوب 

تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت إمتناعه عن التوقيع و ذلك وفق األحكام 

 .220القانونية

 : تبادل املذكرات بإشراف قضائيالثالث املطلب 

بعريضة إفتتاح الدعوى  فإن هذه األخيرة  تتولى إما بواسطة ممثلها خصم  بعد تبليغ ال

القانوني الرد مباشرة على صحيفة الدعوة املرفوعة  في اليوم املحدد بالتكليف 

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية   828بالحضور  طاملا  أعفيت بموجب  املادة 

من شرط محامي ، إال أن الجهات اإلدارية تلجأ  800 الجهات اإلدارية  املذكورة  في املادة

رد على مذكرات  املدعي.   و يتم عادة لتكليف محام إلتخاذ كافة اإلجراءات  الالزمة و ال

و تحت املستندات  عن طريق أمانة الضبط و الردود  و الوثائق  و تبادل املذكرات 

تشكيلة املحكمة  اإلدارية ، و   إشراف القاض ي املقرر و الذي يتم إختياره من قبل رئيس

 . 221غاء  املرفوعة  أمام مجلس الدولةهو ذات اإلجراء املطبق بشأن دعاوى اإلل

 : التـــــــــقرير املطلب  الرابع

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  844يعين رئيس املحكمة اإلدارية وحسب املادة 

وى بمجرد قيد عريضة إفتتاح الدعوى بأمانة التشكيلة التي يؤول إليها الفصل في الدع

                                                           
 .128-127عباس العبود،، املراع السابر، ص 220

، عمار عوابد،، النظراة العامة للمنا عة االداراة ل النظام القضاس  اجلزاسر،، اجلزد الثاين، نظراة الدعوض االداراة ، املراع السابر 221
 .488ص 
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الضبط ، و يتم تعين بعد ذلك القاض ي املقرر من طرف رئيس تشكيلة الحكم، حيث 

يتولى العضو املقرر متابعة سير ملف الدعوى من خالل الجلسات ، حيث له أن يجدد 

فية بناءا على ظروف القضية األجال املمنوح للخصوم من أجل تقديم املذكرات اإلضا

لرئيس و يجوز املعروضة عليه . ويطلب من الخصوم كل سند ضروري يفيد القضية 

ظروف القضية أن يحدد فور تسجيل العريضة التاريخ تشكيلة الحكم عندما تقتض ي 

 .222الذي يختتم فيه التحقيق، و يعلم  الخصوم به عن طريق أمانة الضبط

اإلداري ، حيث يتولى القاض ي  و يمثل  التحقيق القضائي ضرورة هامة  لحل النزاع 

املقرر  مقابلة الطلب بالرد ، و مقابلة الوثيقة بالوثيقة و السند بالسند ،  كما يمكن له 

أن  يستعين بإحدى الوسائل املقررة بقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، فله أن يلجأ  

من نفس  145إلى  125التي أحالت إلى املواد  858إلى الخبرة القضائية عمال باملادة 

منه " تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو  125القانون فقد نصت املادة 

علمية محضة للقاض ي "، وقد يرى  القاض ي  املقرر ضرورة لسماع الشهود طبقا للمواد 

منه " يجوز لتشكيلة الحكم أو  860من نفس القانون حيث نصت املادة  859،860

ذي يقوم بسماع الشهود أن يستدعي أو يستمع تلقائيا إلى أي شخص للقاض ي املقرر ال

يرى سماعه مفيدا "، كما يجوز للقاض ي املقرر  أن يعاين وينتقل لألمكنة ويعمل على 

مضاهاة الخطوط أو يتخذ أي تدبير أخر يراه مفيدا للتحقيق.  إال أن لرئيس املحكمة 

ة عندما يتبين له من العريضة أن حلها اإلدارية أن يقرر  أال  وجه للتحقيق في القضي

مؤكد، ويرسل امللف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته ثم يأمر الرئيس بإحالة امللف 

من  847أمام تشكيلة الحكم بعد تقديم التماسات محافظ الدولة و فقا ألحكام املادة 

 . 223ت املدنية و اإلدارية اقانون اإلجراء

أمام مجلس الدولة  بمرحلة التحقيق  مع نظيرتها على و تشترك الدعوى املرفوعة  

من قانون اإلجراءات املدنية  915مستوى املحكمة اإلدارية ، حيث بالرجوع ألحكام املادة 

                                                           
 .447، ص 2009وأو ،  دار بلداد، ، اجلزاسر، عبد الرمحان بربارة، ار   انون ادإارادا  املدنية و ادإداراة،  الطبعة ا  222

 . 208ناداة بونعاس، املراع السابر، ص  223
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ا إلى و  اإلدارية  و املتعلقة بإجراءات التحقيق على مستوى مجلس  الدولة  نجدها تحيلن

وى املرفوعة أمام مجلس الدولة ال و هو  ما يجععل الدع 873إلى  838نصوص املواد 

 تنفرد  بأي إجراء خاص . 

و بعد إستكمال  القاض ي املقرر  باملحكمة اإلدارية  لدوره  و عندما تصبح القضية      

مهيأ للفصل فيها يحال امللف على محافظ الدولة لتقديم إلتماساته و فقا ألحكام  املادة 

ارية ، فيبدي محافظ الدولة الرأي القانوني  في من قانون اإلجراءات املدنية و اإلد 846

املسألة  املعروضة  للفصل فيها  بعد أن يقوم القاض ي املقرر  بتحضير  الدعوى و تهيئتها 

للمرافعة ، فيعد املحافظ تقريرا  يسرد فيه  الوقائع يرتبها  حسب تاريخ وقوعها و 

رح الحلول القانونية مع إرفاقها األوجه املثارة  و رأيه حول كل مسألة مطروحة ، ثم يقت

 .224بالتسبيبات .و يختتم بطلبات محددة 

أما على مستوى مجلس الدولة فهو ذات الدور  الذي يمارسه نظيره باملحكمة اإلدارية 

 915حيث يقدم هو األخر  إلتماساته  بعد إحالة امللف عليه ، حيث بالرجوع إلى املادة 

و ما بعدها بمايفيد أن اإلجراءات واحدة على  838نجدها تحيلنا إلى أحكام املواد 

 . 225مستوى كل من املحكمة اإلدارية و  مجلس الدولة

 و الحكم  : مرحلة املداولة املطلب الخامس

بعد مرور الدعوى  باملراحل السابقة  تكون مهيأة للفصل فيها، حيث يتولى رئيس 

ي طعن ، و  يبلغ هذا األمر  تشكيلة الحكم إختتام التحقيق بموجب  أمر  غير قابل  أل 

لجميع الخصوم برسالة مضمنة مع إشعار  باإلستالم  أو  بأي وسيلة  أخرى  في أجل 

يوما قبل  تاريخ  اإلختتام املحدد باألمر. إال أنه و في حال لم  يصدر   15اليقل  عن 

                                                           
، ص 2014، مباما39مهيلة بومخي،، ادإطار القانوين يا ظ الدولة ، قلة الاواصل ل ادإ اصاد ، ادإدارة و القانون ، عدد  224
124. 

لدولة  ل اجلزاسر، امللاقا  الوطين اوأو  رو  املراز القانوين يا ظ الدولة ، اامعة أنظر أاضا: بوصنوبرة مسعود ، املراز القانوين يا ظ ا
 . 2008مارس 09،10 املة ، أاام 

 .159عمار بوضياف، دعوض ادإللاد، املراع السابر، ص  225
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م قبل تاريخ  رئيس هيئة الحكم  أمره بإختتام التحقيق  يعتبر هذا األخير منتهيا  ثالثة أيا

الجلسة ،  و بإختتام إجراءات التحقيق يترتب عليه تلقائيا إختتام  املرافعات  و عدم 

 قبول  طلبات جديدة أو أي  دفع أو  مذكر . 

خالل الجسلة يتلو  القاض ي املقرر التقرير املعد حول القضية  ، و  يمكن للخصوم في 

ا  لطلباتهم الكتابية . و  قد أكدت املادة هذه األثناء  تقديم  مالحظاتهم الشفوية  تدعيم

أن املحكمة ال تأخذ  باألوجه املقدمة شفويا  بالجلسة ، ما لم تؤكد بمذكرة كتابية  886

و هنا أيضا تعد املادة غامضة إلى حد ما ، فإذا كان املقصود  أن يتم  تقديم مذكرات 

حقيق من  جديد بعد ما كتابية جديدة فإن ذلك سيفتح مجاال للرد و  فتح إجراءات ت

تم إغالقه ، أم أن املقصود انه يتم التأكيد شفويا خالل الجلسة على الطلبات الكتابية 

 . 226التي تتضمنها املذكرة الكتابية

كما يمكن خالل  الجلسة  لرئيس تشكيلة الحكم  اإلستماع  إلى  أعوان  اإلدارة   

ضا  خالل الجلسة ، و بصفة املعنية أو دعوتهم لتقديم توضيحات، كما يمكنه أي

إستثنائية ، أن يطلب توضيحات من كل شخص حاضر  له صلة بالنزاع .   و   يتولى  

من قانون  885بعد هذا محافظ الدولة تقديم  إلتماسته و فقا ملقتضيات املادة 

اإلجراءات املدنية و اإلدارية ،  إال أن  ما نسجله هنا أن املادة لم توضح  صيغة تقديم 

 تماساته هل تكون بشكل مكتوب أم  أنها تتم بصيغة شفوية . إل

يدخل ملف القضية ملرحلة املداولة بعد إستفاء كافة اإلجراءات و األشكال املنصوص 

عليها ، و تتم مرحلة املداوالت  بشكل سري دون حضور محافظ الدولة ، أطراف النزاع، 

تقالليتهم   في إتخاذ القرار الذي املحامين و أمين الضبط، تكريسا لحرية القضاة و إس

 . 227يتالئم مع  وقائع  و ظروف النزاع

                                                           
 .450عبد الرمحان بربارة ، املراع السابر،ص  226
 .164عمار بوضياف، دعوض ادإللاد، املراع السابر، ص  227
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و يصدر  قرار املحكمة بعد املداولة مستوفيا للشكليات املنصوص عليها في قانون 

اإلجراءات املدنية و اإلدارية ، حيث  يتم النطق بالحكم  بصفة علنية ،و  يتم تالوة 

ة الحكم  و بحضور قضاة التشكيلة الذين منطوقه في الجلسة  من طرف رئيس تشكيل

 .القضية  تداولوا في
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 : أثار احلكم باإللغاء املبحث  الثاني

بعد أن تستوفي دعوى اإللغاء  املعروضة أمام جهات القضاء اإلداري  كافة 

الشروط  الشكلية املنصوص عليها و يتبين مدى صحتها ، يتصدى القاض ي اإلداري 

الدعوى . وتنحصر سلطته في بحث مشروعية القرار اإلداري لتنتهي بالنتيجة إما ملوضوع 

إلى إلغاء القرار املشوب بأحد العيوب السالف ذكرها، أو إلى تأكيد مشروعية القرار 

والحكم برفض الدعوى. فال يستطيع القاض ي  أن يذهب أبعد من ذلك، فليس له أن 

عمل معين أو اإلمتناع عن أداءه أو أن يحل محل يصدر أوامر صريحة إلى اإلدارة بأداء 

غير أن من ناحية .  228اإلدارة في إصدار قرارات إدارية مشروعة محل القرارات املعيبة

دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار إداري ال يمكن أن ينال من نفاذ أخرى فإن  رفع 

ستكملت شرائط نفاذه هذا القرار، فالقرار اإلداري تصرف قانوني واجب النفاذ متى إ

من الناحية القانونية ما دام لم يسحب من اإلدارة ولم يقض ي بإلغائه  بحكم تمتعه 

والقول بغير ذلك يؤدي إلى  رعية حتى يثبت العكس بقرار قضائي.بقرينة السالمة و الش

 ألن معظم نشاطها يصدر في صورة قرارات إدارية ولهذا تتمتع 
ً
شل نشاط اإلدارة تماما

 لقرارات بقرينة السالمة . هذه ا

اذ القرار اإلداري غير ومن ثم فإن الطعن اإلداري بدعوى اإللغاء ال أثر له على نف

وقف تنفيذ القرار بأمر القضاء متى توافرت شروط معينة  و ذلك   استثناءً أنه يجوز إ

 .من خالل دعوى وقف تنفيذ القرار اإلداي  محل دعوى اإللغاء 

بد أن يفض ي إلى تكليف اإلدارة للقيام بعمل أو باإللغاء ال ن تنفيذ الحكم إذ أ

ا ما يترتب على الحكم بإلغاء القرار اإلداري آثار معينة منه . واإلمتناع عن أداء عمل

 .ومنها ما يتعلق بتنفيذ حكم اإللغاءيتعلق بحجية الحكم باإللغاء، 

 

                                                           
 .413 هد عبد ال رمي أبو العث ، املراع السابر، ص  228
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 لغاء: وقف تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيه باإل املطلب األول 

تعد  القرارات اإلدارية  إحدى األساليب التي  تلجأ إليها اإلدارة ملزاولة  نشاطها، و ذلك  

وفق  قواعد غير مألوفة  في القانون الخاص  أهمها  قاعدة النفاذ املباشر حيث  أن هذا 

األخير يعد  أحد وسائل اإلدارة  لتنفيذ  قراراتها دون  الحاجة  إلى اإللتجاء للقضاء 

ستصدار حكم  قضائي و ذلك  خالفا لألفراد  الذين  ال يملكون التنفيذ مباشرة  إل 

 .229إلقتضاء  حقوقهم

و في مقابل هذا أعطى املشرع  الجزائري  إمكانية مواجهة هذه القرارات باإللغاء متى 

شاب هذه األخيرة إحدى عيوب املشروعية ، و مع ذلك تبقى  هذه القرارات مؤيدة بعدم 

إلى  السماح بشل حركة اإلدارة  و وقف نشاطها الهادف و هذا راجع إلى عدم  إيقافها 

و مع  تحقيق  املصلحة  العامة  إلى حين  فصل القضاء  في الطعون  أو تنفيذ قراراتها. 

تعقيد  إجراءات التقاض ي  و الوقت الذي تتطلبه إلى حين  الفصل فيها  فإن  كل  ذلك  

إنعدام أثره و يحول الحكم الذي يصدر عن  الدعاوى  يؤدي  في أحيان  كثيرة إلى 

اإلدارية  املوجهة  ضد القرارات اإلدارية إلى حكم  صوري مجرد من كل أثاره، مما يجعل  

العدالة عديمة الجدوى، و السير  في الدعاوى غير ذي  موضوع ، إذا ما أسرعت اإلدارة 

 .230في  املنازعة  و نفذت  القرارات اإلدارية دون إنتظار حكم القضاء

و قد  قدر املشرع أن ثمة  من األضرار  مايستحيل  جبره  بالتعويض العيني أو املادي ، 

لهذا ينص  املشرع  على نظام  وقف  تنفيذ  القرارات اإلدارية  املطعون فيها  كحل  

دعوى وقف التنفيذ  وفقا لى القضاء املختص من خالل  إلجوء اللهذه املشكلة  ب

                                                           
الية احلقوق و العلوم ميامية قلة املنادض القانوين،   يصل نسيلة، و ف طن ي  القرار ادإدار، ل  انون ادإارادا  ادإداراة و املدنية،  229
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و هو ما يمكن حصره  في  ثالثة  .231عينة بإعتبارها  دعوى  إستثنائية  لشروط  م

 شروط   : 

 أن يطلب رافع دعوى اإللغاء وقف التنفيذ القرار اإلداري: -1

درجت أحكام القضاء اإلداري املقارن على ضرورة إتحاد طلبي اإللغاء و وقف 

كلي رد طلب وقف التنفيذ في صحيفة الدعوى، ويترتب على إغفال هذا الشرط الش

والحكمة من ذلك أن وقف التنفيذ طلب متفرع عن طلب اإللغاء  .التنفيذ وعدم قبوله

 له، كما أن القرار املطعون فيه يتمتع بالصفة ال
ً
 من هذا تنفيذية إوتمهيدا

ً
عتبارا

التاريخ، كما أن الجمع بين طلب وقف التنفيذ وطلب اإللغاء يحقق اتحاد بدء ميعاد 

 لغرض تفادي اإل ر إلغاءً الطعن بالقرا
ً
 232ختالف والتفاوت في حساب هذا امليعاد "ا ووقفا

. 

 ستعجال:شرط اإل  -2

ج ال يمكن تداركها ويقصد بهذا الشرط أن تنفيذ القرار يقترن بإحتمال وقوع نتائ

نتظر األمر لحين الفصل في موضوع دعوى اإللغاء، لذلك منح املشرع القضاء فيما لو إ

لقرار املطعون فيه إذا إنطوى تنفيذ القرار على خطورة تؤدي إلى سلطة وقف تنفيذ ا

 حتى 
ً
 طويال

ً
نتائج يصعب تالفيها، خاصة وأن إجراءات دعوى اإللغاء قد تستغرق وقتا

القبول أو الرفض، على أنه يتعين أن ال يخلق الطاعن حالة الفصل في موضوعها ب

 .233إهمالهستعجال هذه أو يساهم في خلقها بسبب تقاعسه أو اإل 
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من وقائع الدعوى  هي حالة موضوعية تستظهرها القضاءوحالة اإلستعجال هذه 

و ظروفها مثال ذلك قرار حرمان الطالب من أداء اإلمتحان، وصدور قرار يمنع مريض 

 من السفر إلى الخارج لغرض العالج أو صدور قرار بهدم منزل أثري.

صية من أبرز صور اإلستعجال كما تعد القرارات املتضمنة تقييد الحرية الشخ

 .234ملا يترتب على تنفيذها من نتائج يتعذر تداركها 

  شرط الجدية: -3

إن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة اإللغاء وفرع منها وبالتالي البد لقاض ي 

املوضوع أن يتصدى ملشروعية القرار اإلداري عند نظره طلب وقف التنفيذ، كما 

ه دعوى اإللغاء، فيكون قناعته مبدئيه عن مشروعية يتصدى ملشروعيته عند نظر 

القرار اإلداري لكي يصدر قراره في موضوع الدعوى، فقد يصدر القاض ي حكمه بوقف 

 . 235التنفيذ، يستتبعه حكم آخر في موضوع الدعوى يرفض دعوى اإللغاء 

وبذلك فإن الجدية التي يقوم عليها طلب وقف التنفيذ تعني فحص القاض ي 

لية ملشروعية القرار اإلداري، فإذا وجد أن القرار اإلداري حسب الظاهر قد بصورة أو 

وبمعنى آخر فإن القناعة  التي تكونها  ما فإنه يصدر قراره بوقف التنفيذ.شابه عيب 

املحكمة عن طلب وقف التنفيذ هي قناعة أولية مبنية على أساس أرجحية إصدار 

 لغاء . قرارها باإللغاء عند بحث موضوع دعوى اإل

ويمكن أن تستظهر املحكمة جدية الطلب بوقف التنفيذ من خالل فحصها 

األولي ملشروعية القرار اإلداري ومن خالل قرائن معينة تفيد ذلك كضآلة املستندات 

 بعدم جدوى وقف التنفيذ، كما أن تقاعس اإلدارة عن 
ً
وكونها غير منتجة تعطي إنطباعا
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 .21، ص 2005لبنان، 
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 للمحكمة في إصدار قرار وقف إبداء دفاعها في الدعوى أو ذكر أ
ً
سباب القرار يكون مبررا

 . 236التنفيذ 

و إذا اجتمعت في طلب وقف التنفيذ الشروط السابقة يجوز للقضاء اإلداري أن 

يأمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيه،  و هو ما ينجم عنه أثار  قانونية  تتمثل  

 في : 

 حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ:  -

 ا
ً
لفصل في الشق املستعجل من دعوى اإللغاء وهو طلب وقف التنفيذ، سابقا

الصادر في الشق املستعجل هو على الفصل في موضوع دعوى اإللغاء لذلك فإن الحكم 

ه شأن جميع األحكام املستعجلة، فإن وكما هو  وقتي لصدوره في مسألة مستعجلة. حكم

إللغاء، فقد تقض ي املحكمة بوقف ال يقيد محكمة املوضوع عند فصلها في دعوى ا

 التنفيذ ورغم ذلك تقض ي في موضوع الدعوى برفض دعوى اإللغاء والعكس صحيح .

غير أنه حكم قطعي فيما فصل فيه من وقف التنفيذ أو عدمه أي أن مقومات األحكام 

 .237وخصائصها متوافرة فيه

يه من وال تقتصر حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ على موضوع ما فصل ف

وقف التنفيذ أو رفضه، بل تشمل تلك الحجية املسائل الفرعية السابقة على الفصل في 

ختصاص القضاء اإلداري بنظر الدعوى أو بعدم موضوع دعوى اإللغاء كالدفع بعدم إ

 .
ً
 لرفعها بعد امليعاد أو ألن القرار املطعون فيه ليس نهائيا

ً
 قبولها أصال

 لتنفيذ:تنفيذ الحكم املستعجل بوقف ا  -

يؤدي الحكم بوقف التنفيذ إلى إعادة األمور بصورة مؤقتة إلى ما كانت عليه 

قبل صدور القرار اإلداري املطعون فيه، والسبب في توقيت الحكم املستعجل هو 
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إلرتباطه بمصير دعوى اإللغاء فإن توصلت املحكمة عند فصلها في املوضوع إلى رفض 

يذ تنتهي وتزول قوتها، و إن توصلت إلى إلغاء القرار الدعوى فأن آثار الحكم بوقف التنف

اإلداري فإن آثار الحكم بوقف التنفيذ تمتد وتتصل بآثار الحكم باإللغاء، وقد ال يختلف 

تنفيذ الحكم بوقف التنفيذ عن تنفيذ الحكم باإللغاء، إذ يتعين على جهة اإلدارة في 

 .  238التنفيذ الحالتين إتخاذ اإلجراءات اإليجابية لوضعها موضع

على أن الحكم بوقف التنفيذ قد يؤدي من الناحية العلمية إلى أن يصبح الفصل في 

موضوع الدعوى غير ذي جدوى، ألن الغاية من املطالبة باإللغاء قد يتوصل إليها 

غاء غير ذي الطاعن بحصوله على الحكم بوقف التنفيذ، ويصبح عندها الحكم باإلل

مثال  ملحكمة بإنهاء الخصومة في الدعوى.، عندها تقض ي ايةلمفائدة من الناحية الع

ن خارج وطلبه الحكم بوقف تنفيذه، فإذلك طلب الطاعن إلغاء قرار منع سفره إلى ال

هذا الحكم بأن غادر أرض أصدرت املحكمة حكمها بوقف التنفيذ واستفاد الطاعن من 

 تنفيذه. ن الغاية من إلغاء القرار اإلداري قد تحققت بوقفالوطن، فإ

 : حجية الحكم باإللغاءالثاني ب املطل

تتمتع األحكام الصادرة في دعوى اإللغاء  بحجية الش يء املقض ي فيه ، كسائر األحكام 

يء املقض ي فيه أي أن القطيعة وتكون حجة في ما قضت به. و املقصود بحجية الش 

 بمجرد ستنفذت واليتها بمجرد إصدارها الحكم، ويصبح الحكم قطاملحكمة قد إ
ً
عيا

صدوره ، وليس للمحكمة الحق في الرجوع عن حكمها كما ليس لها الحق في تعديله ، 

فلها الحق إال أن تفسره أو تصحح  ما قد  يكون  قد وقع  فيه من خطأ مادي، هذا من 

 . 239ناحية الشكل
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 األحكام الصادرة في دعوى اإللغاء تتمتع بقوة الش يء املقض ي به: 1

في دعوى اإللغاء على حجية الش يء املقض ي به كسائر  صادرة من محكمةام التحوز األحك

 األحكام القطيعة، وتكون حجة في ما قضت به.

 
ً
ويمتد أثر حجية الش يء املقض ي به ليشمل الجانب اإلجرائي في الدعوى فضال

نع على املحكمة التي أصدرت الحكم في ضوعي، ففيما يتعلق باإلجراءات يمعن جانبها املو 

إذ استنفذت املحكمة واليتها بمجرد إصدارها  اإللغاء أن تنظر الدعوى مرة أخرى. دعوى 

 بمجرد صدوره من املحكمة، وليس للمحكمة الحق في 
ً
الحكم، ويصبح الحكم قطعيا

 الرجوع عن حكمها، كما ليس لها الحق في تعديله . 

 أما فيما يتعلق بالجانب املوضوعي، فإن األحكام الصادرة في دعوى اإل
ً
لغاء تعد عنوانا

ض للحقيقة، فما تضمنه الحكم يعد قرينة غير قابلة إلثبات العكس، فال يجوز عر 

مما يستدعي أن تكون األحكام واضحة التقبل  النزاع مرة أخرى على أي محكمة،

 .  240وفي حدود طلبات املدعي وخالية من الغموض التأويل

 ويشترط للتمسك بحجية الحكم وسبق الفصل في الدعو 
ً
ى أن يكون هناك حكما

 وأن تثبت الحجية ملنطوقه دون أسبابه، ألن املنطوق هو الذي يشتمل 
ً
 قطعيا

ً
قضائيا

 يستثنى من ذلك األسباب املرتبطة إعلى قضاء املحكمة الفاصل للنزاع، و 
ً
 وثيقا

ً
رتباطا

ق، ويشترط للتمسك بالحجية أيضا باملنطوق، إذ تكتسب الحجية حالها حال املنطو 

 الخصوم واملوضوع والسبب . حاد إت

 الحكم باإللغاء يتمتع بحجية مطلقة: -2

األحكام الصادرة باإللغاء حجة على الكافة فحكم اإللغاء يسري على الجميع 

 في الدعوى 
ً
 في الدعوى أم لم يكونوا، فيمتنع على من لم يكن طرفا

ً
سواء كانوا أطرافا

 مخاصمة القرار اإلداري الذي قض ى بإلغائه، كما 
ً
يستفيد من آثار اإللغاء من كان طرفا

 فيها بحكم إطالق حجية حكم اإللغاء.
ً
 في دعوى اإللغاء ومن لم يكن طرفا
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وتعد الحجية املطلقة املقررة لألحكام الصادرة باإللغاء إستثناء من القاعدة 

العامة املقررة لجميع األحكام القضائية وهي نسبية حجتها، أي اقتصار آثار الحكم على 

نتماء دعوى اإللغاء إلى طائفة سواهم، والعلة في ذلك ترجع إلى إ طراف الدعوى دون أ

القضاء املوضوعي أو العيني ودعوى اإللغاء في إطاره تخاصم القرار اإلداري، فإلغاءه 

يعني تصحيح الالمشروعية التي وصم بها القرار ومن املنطقي أن يسري هذا التصحيح في 

 مواجهة الكافة . 

الحجية املطلقة على األحكام الصادرة باإللغاء، وال تكتسب القرارات  وتقتصر 

األخرى التي تصدر في دعوى اإللغاء دون سواهم، كما في حالة القرار الصادر برفض 

دعوى اإللغاء، حيث يستطيع الطاعن أن يجدد دعواه ضد القرار الذي رفضت الدعوى 

 أن يطعن في القرار ذاته  بشأنه إذا تغيرت الظروف واألسباب، ويجوز لغير 
ً
الطاعن أيضا

 في حق غيره
ً
 في حق الطاعن و خاطئا

ً
 . 241ألن القرار قد يكون صائبا

 اإللغاء الكلي واإللغاء الجزئي: -3

إذا كان الحكم القضائي بإلغاء القرار اإلداري يكتسب حجية مطلقة بمعنى أنه 

مدى اإللغاء ونطاقه أمر تحدده يزيل كل أثر للقرار اإلداري في مواجهة الكافة، إال أن 

  طلبات الخصوم وما تنتهي إليه املحكمة في قضائها .

فقد يتناول الحكم باإللغاء القرار اإلداري بأكمله فيزيل آثاره وهو ما يسمى 

باإللغاء الكلي، وقد يتناول بعض أجزاء القرار اإلداري دون أجزاءه األخرى فيزيل بعض 

 . 242الجزئي آثاره وهو ما يسمى باإللغاء
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 : تنفيذ حكم اإللغاء املطلب الثالث

ن الحكم الصادر باإللغاء ال يرتب آثار آلية بإزالة كافة اآلثار القانونية التي خلفها القرار إ 

ختصاصاتها إال كان ذلك بمثابة حلول القضاء محل اإلدارة في مباشرة إ امللغي، و 

 إيجابي
ً
 من اإلدارة بإصدار قرار إداري جديد يقض ي اإلدارية، وإنما يتطلب التنفيذ تدخال

ً
ا

 .  243على آثار القرار امللغي

لتزام بإعادة اإل نه يوجب على اإلدارةفانه إذا ما تقرر إلغاء القرار فإومن ثم 

و امللغي بحيث يترتب على اإلدارة إلتزامان  أ الحال إلى ما كان عليه كما لو لم يصدر القرار 

 واجبان أساسيان: 

 ب اإليجابي:الواج -1

 كان عليه قبل صدور القرار امللغى، و ذلك اإلدارة بإعادة الوضع إلى ما لتزمت

بإزالة كافة اآلثار القانونية واملادية التي ترتبت في ظله بأثر رجعي، كما يلزمها بهدم كافة 

 ستندت في صدورها إلى القرار امللغي . قرارات واألعمال القانونية التي إال

 دارة بإزالة آثار القرار امللغي:إلتزام اإل  -

ومقتض ى هذا االلتزام هو تولي اإلدارة إزالة كافة اآلثار القانونية واملادية التي خلفها 

القرار امللغي، ويكلفها ذلك إصدار قرار إداري بسحب القرار امللغي إن كان األخير 

، مثال ذلك إصدار قرارها بفصل موظف بغير الطريق التأديبي 
ً
ويحكم  إيجابيا

 بسحب 
ً
 إداريا

ً
القضاء بإلغائه، فتنفيذ حكم القضاء يقتض ي منه أن يصدر قرارا

 
ً
 . 244القرار امللغي وكأن املوظف لم يغادر الوظيفة أبدا

 وحكم القضاء بإلغائه، فإن تنفيذ حكم القضاء 
ً
أما إذا كان قرار اإلدارة سلبيا

الشأن الذي رفضته  يوجب عليها إصدار قرار إيجابي باملوافقة على طلب صاحب
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متناع اإلدارة عن تلبية طلب صاحب الشأن الذي حكم القضاء بإلغائه، كحالة إو 

بخصوص الحصول على ترخيص معين، فإن حكم القضاء بإلغاء هذا الرفض يحتم 

لتزام ،وباإلضافة إلى إ 245على اإلدارة إصدار قرارها باملوافقة على الطلب املرفوض

 بإزالة اآلثار املادية التي خلفها.اإلدارة بإزالة اآلثار الق
ً
 انونية للقرار امللغي تلتزم أيضا

الحال وبذلك فإن تصفية آثار القرار امللغي يجب أن تكون كاملة وبأثر رجعي بإعادة 

وهي نتيجة حتمية لحكم اإللغاء، وهذه النتيجة وإن  إلى ما كان عليه قبل صدوره

يق في أغلب الحاالت، إال أن تطبيقها في كان يفرضها املنطق القانوني وتالفي التطب

 إما لتعارضها مع الواقع أو أن التطبيق يفض ي إلى 
ً
حاالت معينة قد ال يجد له سبيال

 نتائج غير مقبولة. 

 الواجب السلبي: -2

نتهاكها قوة الش يء املقض ي به، فعليها أن الواجب في إلتزام اإلدارة بعدم إ يتمثل هذا

 عن اإلستمرار في تنفيذه إمتوت مللغيتمتنع عن تنفيذ القرار ا
ً
ن بدأت به، كما نع أيضا

يفرض هذا الواجب على اإلدارة أن ال تعيد إصدار القرار امللغي من خالل إصدارها 

 تمنح فيه الحياة للقرار امللغي بصورة مباشرة .
ً
 جديدا

ً
 قرارا

 إمتناع اإلدارة عن تنفيذ القرار امللغي: -

ار بأثر القرار اإلداري فإن أثر الحكم هو إعدام القر إذا صدر حكم قضائي بإلغاء 

كما أنها إذا بدأت بتنفيذ القرار وصدر حكم القضاء بإلغاء رجعي وكأنه لم يصدر، 

. ويعد عدم تنفيذ اإلدارة لحكم 246هذا القرار فإن عليها أن تتوقف عن التنفيذ

أصل من  و  يأساس  اإللغاء مخالفة لقوة الش يء املقض ي به وهي مخالفة قانونية ملبدأ

نطوي على قرار إداري سلبي خاطئ حترام، كما أنه ياألصول العامة الواجبة اإل 

 متناع عن تنفيذ حكم .بإعتباره قرار إداري باإل 
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 باإللغاء، تمثل خطأ 
ً
 عن إمكان الطعن بها إستقالال

ً
وهذه املخالفة القانونية فضال

ن قد تعرض لها يمكن أن يكو  يستوجب مسائلة اإلدارة بالتعويض عن األضرار التي

 . 247املستفيد من الحكم

 إمتناع اإلدارة عن إعادة القرار امللغي: -

ارة بعد صدور الحكم باإللغاء هو لتزام األساس ي الذي يقع على عاتق اإلدإن اإل

متناعها عن تنفيذ القرار امللغي، ويتفرع عنه أن ال تتحايل اإلدارة على التخلص منه إ

يجة عن طريق إصدار قرار جديد هو عبارة عن صورة مستترة فتصل إلى نفس النت

 للقرار امللغي .

 

 01/02/2018يوم:  تونس  .تم بحمح اهلل

 يـد/سامي الواف

 

 

   

 

 

 
Email : samy-louafi@hotmail.fr 
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 :قائمة المراجع
 أوال: المؤلفات 

 ال واذ، والاو اع، لنشر ةاملعر  دار الثالف، العامل ل السيامية اوأرزا  رر ، اللزايل أمامة 
1987. 

 دار الثالة، الطبعة للقانون، العامة االدارة خضوع ضوابط و املشروعية مبدأ طعيمة، اجلرف 
 .1976 مصر، القاهرة ، العربية النهضة

   اجلامع ، ال  ر دار مقارنة، درامة الدولة قل،  ضاد ل االللاد دعوض ، الدان  ان امي ب 
 .2010 ،مصر، االم ندراة،

 2010 اجلزاسر، ، هومة دار ، القضاسية للقرار  ادإدارة  طن ي   إا الية ، ا يقة صاولة بن. 
  القاهرة العربية، النهضة دار ، ل دارة الاقداراة السلطة و امل سمة  ضاد مام ، الدان عا ، 

 .1992 مصر،
 2010 لبنان، قو ية،احل احلليب منشورا  االدار،، القانون أصو  عثمان، حممد عثمان رسي. 
 الثالثة، الطبعة اجلامعية، املطبوعا  داوان ادإدار،، القضاد رسي، مصط ا رسي 

 .1987اجلزاسر،
 اجلامعة دار ضدها، الصادرة القضاسية  اوأر ام طن ي  عن ادإدارة إماناع ارون، رسينة 

 مصر. ، ادإم ندراة اجلدادة،
 2000 طون،، اجلامع ، النشر مراز ، بالضياف، ميد طرعة االدار،، النزاع ، أودان رلون. 
  الوال مام: 

 .2015، دار اودض ، اجلزاسر، ل الاشراع اجلزاسر،  البلداة النظام  -
 .2014 اجلزاسر، ، اودض دار ، ادإداراة  الدعوض ل الد وع -

 الطماو،: حممد مليمان 

 .1985 ، مصر  ر،ي،الع ال  ر  دار ، مقارنة درامة ادإداراة، القضاد ل  الوايز -
 . 1996 مصر، العر،ي، ال  ر دار ادإللاد،  ضاد اوأو ، ال اا  ادإدار،، القضاد -
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   مصر، ، القاهرة ، العربية النهضة دار  العامة، ادإدارة وأعما  القضاد  ر ابة اجلرف، طعيمة 
1985. 

 و للنشر قا ةالث دار املدنية، ايااما  أصو  أر ام ار  العبود،، عباس العبود،، عباس 
 .2007 االردن، ، عمان الاو اع،

 حمل الو ف، لنظام ادإماثناس  الطابع) ادإدار، القرار  طن ي   و ف   اد، حممد البامط عبد 
 .2007 ادإم ندراة، للنشر، اجلدادة اجلامعة دار ،(الو ف ر   اروطل، و الو ف

 اهلل: عبد بسيوين اللين عبد 
 .1999 مصر، ة،اجلامعي الدار ادإدار،، القضاد -
 منشورا  ، الثانية الطبعة ادإدار،،  القضاد  أر ام ل ادإدار، القرار  طن ي  و ف -

 .2005 لبنان، احلقو ية، احلليب
   بلداد، دار  اوأو ، الطبعة  ادإداراة، و املدنية ادإارادا   انون ار  بربارة، الرمحان عبد ، 

 .2009 اجلزاسر،
   دار الاطبير، و النظراة بي الدعوض لقبو  اخلاصة و العامة الشرون بوضرمة، الوها  عبد 

 .2005 اجلزاسر، والنشر، لطباعة  هومة
 عش : الدان ع د 

 .2011 اجلزاسر، ، اودض دار ، البلداة  انون ار  -
 .2012 اجلزاسر، ، اودض دار االدار،، القانون مدخل -

 بوضياف: عمار 
 اجلزاسر، الاو اع، و للنشر اجلسور دار قهية،   ضاسية طشراعية درامة االدار،، القرار -

2007. 
 و و ضاسية طشراعية درامة  وادإداراة املدنية ادإارادا   انون ل ادإللاد دعوض -

 .2009 اجلزاسر، الاو اع، و  للنشر اجلسور  دار اوأو ، الطبعة  قهية،
 .2008 اجلزاسر،  الاو اع، و للنشر اجلسور ، اجلزاسر ل ادإدار، القضاد -

   عوابد،: عمار 
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 داوان اوأو ، اجلزد اجلزاسر،، القضاس  النظام ل ادإداراة للمنا عا  العامة النظراة -
 .  1998 اجلزاسر، اجلامعية، املطبوعا 

 اجلزد اجلزاسر،، القضاس  النظام ل االداراة للمنا عة العامة النظراة عوابد،، عمار -
 .1998اجلزاسر، ، اجلامعية طبوعا امل داوان ، االداراة الدعوض نظراة الثاين،

 و النشر و للطباعة هومة دار االدار،، القانون ل الا سري  ضاد عوابد،، عمار -
 ..2002 اجلزاسر، الاو اع،

 2006 ، ،اوأردن عمان الاو اع، و للنشر الثقا ة دار ، ادإدار، القضاد ، الشوب   حممد عمر 
 اجلزاسر، ع نون، بن اجلامعية، املطبوعا  داوان االداراة، املنا عا  ل دروس م م ، عمور 

2000. 
 الاو اع، و للنشر الثقا ة دار والاطبير، النظراة بي االدار، القضاد ، العث  ابو ال رمي عبد  هد 

 .2011، االردن ، عمان
 1995 مصر، ادإم ندراة، اجلامعية، املطبوعا  دار ادإدار،، القضاد احللو، راغب مااد. 
 بعل : الصلري حممد 

 .2005  اجلزاسر، الاو اع، و  للنشر  العلوم دار االداراة، املنا عا  ل الوايز -
 .2007 اجلزاسر، والاو اع، للنشر العلوم  دار ادإللاد، دعوض االدار،، القضاد -

 منشورا  االو ، الطبعة ، االماثناسية الظروف ظل ل العامة احلراا  دخيل، رسن حممد 
 .2009 ان،لبن احلقو ية، احلليب

  1993مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار االدار،، القضاد را ظ، حممد حممود. 
  خليل: حمسن 

 االم ندراة، املعارف، منشأة الثانية،  الطبعة الدماور،، القانون و السيامية النظ  -
 .1971 مصر،

 .1982 لبنان، ، العربية النهضة دار ، مقارنة درامة اللبناين، االدار، القضاد -
 الثاين، اجلزد أمامها، االارادا  و اويرا  االداراة، للمنا عا  العامة املبادئ ايهو ، مسعود 

 .1998 طبعة اجلامعية، املطبوعا  داوان
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 منشأة الثالثة، الطبعة الان ي ،  ضاد و املساع لة اوأمور  ضاد ل  الوميط الاوا ، عبد معوض 
 .2005 ، مصر ، ادإم ندراة ، املعارف

 اجلزاسر، اجلامعية، املطبوعا  داوان اجلزاسر،، املدين للقانون العامة املبادئ حم وظ، بلعش 
  ..د
 ملواا: آث الشيخ بن حلسي 

 اجلزاسر ، الثانية الطبعة ، هومة دار املشروعية، وماسل االداراة املنا عة ل دروس -
2006. 

 هومة، دار الثالثة، الطبيعة الان ي ،  ضاد و املساع لة  اوأمور  ضاد ل املناقا -
 .2007 اجلزاسر،

 2006 اوأردن، الاو اع، و للنشر الثقا ة دار اوأو ، ال اا  ادإدار،، القانون انعان، نواف. 

 ثانيا: المذكرات

 لنيل م ارة املخصل، اودف عن ادإحنراف علا الر ابة ل االدار، القاض  دور ارلة، أمزاان 
 .2012 اجلزاسر، باطنة خلضر، احلج اامعة املااساري، اهادة

 ،اامعة الدااورا ، اهادة لنيل أطرورة الدولة، قل، أمام اخلصومة إارادا  بشري  حممد 
 .1990 اجلزاسر،

 ،احلقوق الية العام، القانون ل دااورا  أطرورة اجلزاسر، ل ادإدار، القضاد ، عمر  بوااد ، 
 . 2011 اجلزاسر، ، و و طيز، معمر،، مولود  اامعة

 اهادة لنيل م ارة اجلزاسر،، الدماور ل وططبيقاطل االماثناسية الظروف رالة جناة،  متيم 
 .2003 اجلزاسر، اجلزاسر، اامعة املااساري،

 ،املااساري، اهادة لنيل م ارة االدار،، الضبط طدابري علا القضاسية الر ابة حممد،  غداو 
 .2007 اجلزاسر،  سنطينة، مناور، اامعة

 1997 اجلزاسر رالة درامة العامة السيامة رم  ل السيامية اوأرزا  ردو  رسيبة، غارو-
 .2012 اجلزاسر، و و، طيز، معمر،، مولود اامعة املااساري، اهادة لنيل م ارة ،2007



اإللغاء دعوى يف الوسيط  د.سامي الوافـــي 

 

 142  20 18ةطبع برلني، -أملانيا العربي، الدميقراطي املركز إصدارات

 

 أطرورة اجلزاسر،، القضاس  النظام ل  ادإداراة القرارا  الان ي  و ف  ضاد  طبيعة اروين،  اسزة 
 ، بس رة ، خيضر حممد اامعة ، ميامية العلوم و احلقوق الية ، امالع القانون ل دااورا 
  .2011-2010 اجلزاسر،

 ،لنيل م ارة رقيقل، ضمانا  و االداراة القانون ل املشروعية مبدأ ع ونة، عيل نعي   اد 
 .2011  لسطي، نابل،، الن ا ،  اامعة املااساري، اهادة

  اامعة املااساري، اهادة لنيل  ارة اجلزاسر، ل الللادا لدعوض الش لية الشرون الطاهر،  ام 
 .2012 اجلزاسر، ع نون، بن

  لنيل م ارة اجلزاسر، ل ط راسها ل االدار، القاض  دور و القانون  يصل،دولة أني،  اض 
   .2010 اجلزاسر، ،  سنطينة ، مناور، اامعة املااساري، اهادة

 ،اهادة لنيل م ارة اجلزاسراي، القضاد و اشراعال ل االللاد دعوض حمل إمساعيل،  رل 
 .2013 اجلزاسر، باطنة، خلضر، احلا" اامعة املااساري،

 املااساري، اهادة  لنيل م ارة اجلزاسر،، الدماور، النظام ل الشعبية السيادة دال ، لوان 
 .2005 اجلزاسر، باطنة،-خلضر احلا" اامعة

 اهادة لنيل أطرورة اجلزاسر، ل السيامية الاعدداة ظامن ظل ل ايلية اجملال،  رادة، مزااين 
 .2005 اجلزاسر،  سنطية -مناور، اامعة الدااورا ،

 اهادة لنيل أطرورة اجلزاسر، ل احل ومة أعما  علا الاملانية الر ابة  عالية  بيح، ميلود 
 .2013اجلزاسر، باطنة،-خلضر احلا" اامعة  الدااورا ،

 ثالثا: مقاالت

 قلة بالسلطة،  ادإحنراف  بعيب املشوبة ادإداراة  القرارا   إللاد خصوصية مناد، بولقواس 
  ي ر، اجلزاسر، بس رة، عشر، الثالف العدد ، خيضر حممد اامعة احلقوق الية ، امل  ر
 .305ص ،2016

 نونالقا و ادإدارة ، ادإ اصاد ل الاواصل قلة ، الدولة يا ظ القانوين ادإطار بومخي،، مهيلة ، 
 .2014مباما ،39 عدد

 رجية: رسي  
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 ل دارة، الوطنية املدرمة قلة ادارة اجلزاسر، ل االللاد دعوض اارادا   رجية، رسي -
 ،12 اجمللد ، االداراة البحوث و الاوثير مراز عن طصدر مدامية قلة

 ، وقاحلق الية ، امل  ر قلة القانون، و الوا ع بي ادإدار، القضاد  رارا  طن ي  -
 . 2007 مارس ، اجلزاسر الثاين، العدد ، بس رة اامعة

 بي مقارنة درامة العاد،، القضاد و االدار، القضاد بي االخاصاص هاار،طنا ع انيخر 
 اجلزاسر، بس رة، اامعة السادس، العدد امل  ر، قلة الاونس ، الاشراع و اجلزاسر، الاشراع

  ل" اوأثار و الشرون"  ادإدار، القرار طن ي   ف و دعوض ، متام اعيش أما  و مساار، عاد 
 حممد اامعة ، ميامية العلوم و احلقوق الية القانوين، املنادض قلة ،09-08  انون  ظل

 .2008 اجلزاسر، بس رة،  اخلام،، العدد خيضر،
 حلالع املنظمة القانونية النصوص للنصوص رليلية  رادة جنا ، ماوك،غرايب غضبان 

 العاار، العدد امل  ر، قلة  اجلزاسر، ل احلراا  و احلقوق علا طأثريها مدض و الطوارئ و احلصار
 اجلزاسر، بس رة،
 املنادض قلة املدنية، و ادإداراة ادإارادا   انون ل ادإدار، القرار طن ي  و ف نسيلة،  يصل 

 بس رة،  دس،السا العدد خيضر، حممد اامعة ، ميامية العلوم و احلقوق الية القانوين،
 .2009 اجلزاسر،

 و املدنية ادإارادا   انون ظل ل ادإدار، القضاد إخاصاص  واعد بودو ، اهينا  ماادة 
 خيضر،العدد حممد اامعة ، ميامية العلوم و احلقوق الية القانوين، املنادض قلة ، ادإداراة

 .2009 اجلزاسر، بس رة،  السادس،
 ل ادإداراة اياا  و القضاسية اجملال،  مساوض علا  ام حم طأمي، إلزامية منرت،،أثار مسعود 

 بس رة، خيضر، حممد اامعة احلقوق، ال اة القضاس ، ادإااهاد قلة الاقاض ، رر  ارمة
  .2002 اجلزاسر، ،24اجلزاسر،العدد
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 رابعا: النصوص القانونية  

 الحساتير: .1
  اجلرادة الرمسية 1963مباما 10،امل ر  ل 1963دماور اجلمهوراة اجلزاسراة  لسنة  ،

 .64العدد

  اجلرادة الرمسية 1976نو ما   24،امل ر  ل 1976دماور اجلمهوراة اجلزاسراة  لسنة  ،
 .94العدد

  ارادة رمسية 1989مارس  01، م ر  ل 1989دماور  اجلمهوراة اجلزاسراة  لسنة ،
 .09عدد

  ارادة رمسية 1996داسما 08 ، م ر  ل1996دماور   اجلمهوراة اجلزاسراة  لسنة ،
ااضمن  الاعدال  2016مارس  06امل ر  ل  01-16، املعد  قواب القانون ر    76عدد

، م ر  ل  19-08القانون ر   ، املعد  قواب 14الدماور،  ، اراد رمسية عدد 
 .63، ااضمن  الاعدال  الدماور،، ارادة رمسية عدد2008نو نما15

 القانون العضوي: .2
 الدولة قل، بإخاصاصا  املاعلر ، 30/05/1998 ل امل ر  ،01-98 ر   العضو، قانونال 

 .37عدد رمسية ارادة عملل، و طنظيمل
 رمسية ارادة ادإناخابا ،  انون ااضمن  2012اناار12 ل م ر  ،01-12 ر   العضو، القانون 

 .اوأو  العدد
 ل املرأة رظوظ طوميع  ل ي يا  دايد 2012اناار12 ل امل ر  ،03-12 العضو، القانون 

 .اوأو  العدد  رمسية ارادة املناخبة، اجملال،
 رمسية ارادة ادإناخابا ،  بنظام ااعلر 2016 غشذ 25 ل م ر 10-16 ر   العضو، القانون 

 .50العدد
 1999 منة مارس 08 املوا ر 1419 عام القعدة  ، 20 ل م ر  99-02 العضو، القانون  

 .  احل ومة بي و بينهما الوظي ية الع  ة و وعملهما االمة قل، و الوطين الشعيب ل،اجمل طنظي  حيدد
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 القوانين:  .3
    املاعلر  بامداد العمل  بالقواني ال رنسية ،  1962داسما 31، م ر  ل 157-62القانون ر

مسية عدد ، ارادة ر 1973اوالية  05، امل ر   ل 29-73،املللا باوأمر 02ارادة رمسية  عدد 
62. 

    املاضمن  انون العقوبا   املعد  و املام  ، ارادة  1966اونيو  8، امل ر  ل 156-66اوأمر ر
 .49رمسية عدد 

    املاضمن  انون ادإارادا  اجلزاسية، املعد  و 1966اونيو 08، امل ر  ل 155-66اوأمر  ر  ،
 .47املام ، اراد رمسية عدد 

 31 ل امل ر  28-89 ر    للقانون املعد  1991 داسما2 ل امل ر  ،19-91 ر   القانون 
 .62 عدد رمسية ارادة العمومية، املظاهرا  و بادإااماعا  املاعلر ،1989 داسما

 أمن و العمومية اوأم ك حبمااة املاعلر ،1995 مباما25 ل امل ر  ،24-95 ر   اوأمر 
 .55 عدد رمسية ارادة اوأاخاص،

 رو  اخلمام  الانامج و الاوايه  القانون املاضمن 22/08/1998 ل  ر امل 11-98 القانون 
 .62عدد الرمسية اجلرادة ، 2002 -1998 الا نولوا  الاطوار و العلم  البحف

 عدد رميمية ارادة ، ادإداراة باياا  املاعلر ، 1998 ما، 30 ل امل ر  ،02-98 ر   القانون 
37.  

 و املعد  العايل، للاعلي  الاوايه  القانون املاضمن ،1999أ رال04 ل امل ر   05-99 القانون 
 .24 العدد ، الرمسية اجلرادة املام ،

   و بالااد املاعلقة العامة للقواعد ايدد ،2000غشذ05 ل امل ر   03 -2000 ر    انون 
 .48 عدد  رمسية ارادة ال مل ية، و السل ية املواص  

 -داسما22 ل امل ر  01/21 ر   القانون من 40 املادة قواب الصادر يةاجلباس االارادا   انون 
 .79 عدد  الرمسية باجلرادة الصادر املام ، و املعد  2002 لسنة املالية  انون املاضمن ،2001

 رمسية ارادة ،2003 غشذ 26 ل م ر  القرض، و بالنقد املاعلر  ،11-03 ر    اوأمر 
 .52عدد

 العمومية للوظي ة العام اوأمام  القانون املاضمن 2006اوالية 15 ل امل ر  06/03 اوأمر . 
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 ادإداراة، و املدنية ادإارادا    انون املاضمن ، 2008  ااار 25 ل  م ر  ، 09-08 ر   القانون 
 .21عدد رمسية ارادة

 النصوص التنظيمية  .4

     ر  بنشر نل طعدال الدماور ، املاعل 1989 ااار ، 28، امل ر   ل  18-89املرموم الرسام  ر
 .09ارادة رمسية عدد 

 الرمسية اجلرادة احلصار، رالة طقرار املاضمن04/06/1991 ل امل ر 196-91 الرسام  املرموم 
 .29العدد

 من واملعد  الطوارئ، رالة اع ن املاضمن 09/02/1992 ل امل ر 44-92 الرسام  املرموم 
 اجلرادة الطوارئ، رالة متداد املاضمن06/02/1993 ل امل ر  02-93 الاشراع  املرموم خ  
 . 08العدد الرمسية

 جملل،  العام االمي وظي ة رداد املاضمن 1998 أااوبر13 م ر  322-98 الان ي ، املرموم 
 .الدولة

 250-02 الرسام  املرموم اام  و اعد  26/10/2008 ل امل ر 08- 338 الرسام  املرموم 
 ، الرمسية اجلرادة املام ، و املعد  العمومية، الص قا  طنظي  املاضمن و 24/07/2002 ل امل ر 
 .62العدد

    حيدد اي يا  طعيي رؤماد املصاحل و 1998غشذ  29م ر  ل 98-263املرموم الان ي ، ر ،
أبرال 9امل ر  ل  166-03اال سام جملل، الدولة و طصني ه ، معد  باملرموم الان ي ، ر   

2003. 
  املاعلر بشرون و اي يا  طعيي 2003ابرال  09امل ر  ل  165-03رموم الان ي ، امل ،

 . مساشار، الدولة ل مهمة غري عاداة لدض قل، الدولة
 اعد   .29العدد الرمسية، اجلرادة ،2011 ما، 22 ل م ر  195-11 ر   الان ي ، املرموم

 أر ام ططبير ل ي يا  ايدد 1998 ةمن نو ما 14 امل ر  ل 356-98املرموم الان ي ، ر   
 .ادإداراة باياا  املاعلر 02-98ر   القانون
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 الفهرس

 03 المقحمة

 05 الفصل األول  : مبحأ المشروعية

 06 مفهوم مبحأ المشروعيةول:  المبحث األ

 06 طعراف  مبدأ املشروعيةاملطلب اوأو : 

 08 مصادر مبدأ املشروعيةاملطلب الثاين: 

 14 ث الثاني : اإلستثناءات الواردة على مبحأ المشروعيةالمبح

 14 نظراة الظروف ادإماثناسيةاملطلب اوأو : 

 17 نظراة السلطة الاقداراة املطلب الثاين :

 20 نظراة أعما  السيادة املطلب الثالف :

 22 ضمانات تفعيل مبحأ المشروعية المبحث الثالث  :

 23 ياميةالر ابة الساملطلب اوأو   : 

 26 الر ابة القضاسيةاملطلب الثاين  : 

 27 املطلب الثالف : الر ابة ادإداراة

 29 لغاءماهية دعو  اإلالفصل الثاني:  

 30 االلغاء دعو   مفهوم:  األول المبحث

 30 ادإللاد دعوض طعراف: اوأو  املطلب

 35 ادإللاد دعوض ططور و نشأة: الثاين املطلب

 37 اإللغاء دعو  خصوصية: الثاني المبحث

 37 ادإللاد دعوض خصاسل:  اوأو  املطلب
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 39 الدعاوض من غريها عن االللاد دعوض متييز:  الثاين املطلب

 46 الجزائر في اإللغاء قضاء تنظيم:   الثالث  الفصل

 48 اإلدارية المحاكم:  األول المبحث

 48 اةادإدار  للمحاا  القانوين الانظي : اوأو   املطلب

 52 ادإداراة اياا  إخاصاص:  الثاين املطلب

 60 الحولة مجلس:  الثاني المبحث 

 60 الدولة جملل، القانوين الانظي : اوأو   املطلب

 67 الدولة قل، إخاصاصا : الثاين   املطلب

 75 التنازع محكمة: الثالث  المبحث

 75 عالانا   ي مة القانوين الانظي :  اوأو    املطلب

 79 الانا ع حم مة إخاصاصا : الثاين   املطلب

 85 اإللغاء دعو  قبول شروط: الرابع الفصل

 86 اإللغاء دعو  لقبول العامة الشروط: األول المبحث

 86 الص ة: اوأو  املطلب

 87 املصلحة: الثاين املطلب

 90 اوأهلية: الثالف املطلب

 92 اإللغاء عو د لقبول الخاصة الشروط: الثاني المبحث

 92 ادإللاد دعوض حمل ادإدار، القرار ارن: اوأو  املطلب

 95 ادإللاد دعوض ل امليعاد ارن: الثاين املطلب

 98 املسبر ادإدار، الاظل  ارن: الثالف املطلب

 100 الدعوض إ ااا  بعراضة خاصة ارون:   الرابع املطلب

 104 اإللغاء  أوجه:  الثالث المبحث
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 104 ادإخاصاص عدم عيب: اوأو  املطلب

 107 ادإارادا  و الش ل خمال ة عيب: الثاين املطلب

 110 القانون   خمال ة   عيب: الثالف املطلب

 112 السبب عيب: الرابع املطلب

 113 السلطة بإماعما  ادإحنراف عيب: اخلام، املطلب

 116 افيه  أثارالحكم و اإللغاء دعو  سير إجراءات:  الخامس الفصل

 117 اإللغاء دعو  سير إجراءات:   األول المبحث

 117    يدها و الدعوض ر ع: اوأو  املطلب

 119 لألطراف الدعوض إ ااا  عراضة طبليغ:  الثاين املطلب

 122  ضاس  بإاراف امل ارا  طباد : الثالف  املطلب

 122 الاالالالالالالالالالقرار: الرابع املطلب

 124 و احل    ملداولةا مررلة: اخلام، املطلب

 127 باإللغاء الحكم أثار:  المبحث الثاني

 128 بادإللاد  يل املطعون ادإدار، القرار طن ي  و ف:   اوأو  املطلب

 132 بادإللاد احل   ر ية:  الثاين املطلب

 135 ادإللاد ر   طن ي :  الثالف املطلب

 138 قائمة المصادر  و  المراجدع

 147 الفهرس
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