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  مقدمة

انطالقا من أن مبدأ املشروعية يرتبط يف الواقع مبوضوع الرقابة على اجلهاز اإلداري برباط ال يقبل 

االنفصـال، و ذلك للتأكد من أن هذا األداء جيري أو يتم يف إطار القانون أو أنه جيري دون خمالفة ألحكام 

العام، مبعىن مجيع القواعد القانونية الوضعية اليت  القانـون، و يقصد بالقانون هنا يف معناه الواسع أي يف مدلوله

جتسد النظام القانوين للدولة،أيا كان مصدرها، و سواء كانت داخلية أم خارجية، مكتوبة أو غري مكتوبة و من مت 

فهو يشمل على الدستور، املواثيق أو اإلعالنات، أحكام القضاء، املبادئ العامة للقانون املعاهـدات الدولية، 

  .اخل ... لقواعد العرفية، التشريعات العادية، اللوائح، القرارات الفردية ا

و جيب إحرتام القانون على كافة اهليئات و السلطات العامة داخل الدولة سواء فيما بينها أو مع 

السلطة و مع ذلك جتدر اإلشارة إىل أن جوهر املشروعية  يكمن حقيقة يف سيادة حكم القانون بني الفرد و .األفراد

  .أو مبفهوم أعم بني القوة و الدولة

و كذلك بني األفراد ذام هي . إذ أن العالقات القانونية فيما بني السلطات العامة بعضها ببعض

عالقات ذات أطراف متساوية، و لكن األمر خمتلف بالنسبة للعالقة بني الفرد و الدولة، إذ ال تكون بني طرفني 

يها على قدر أعلى من الفرد، و ذلك مبوجب السـلطة العـامة اليت منحت لـها، و متساويني بل تكون الدولة ف

األجهزة املختلفة املزودة ا لضمان أمن اتمع و سالمته مما يعين أن الدولة تكون غالبا يف مركز قوة يسمح هلا 

ذا التهديد أوتلك اإلساءة إّال بالتهديد أو اإلساءة إىل حريات و حقوق األفراد، و ال يقف يف الواقع حائال دون ه

مبدأ املشروعية، حيث يستطيع املواطن يف ظله، إذا ما اعتدت إحدى السلطات العامة على حرية أو حق أن يلجأ 

إىل التظلم اإلداري أمام اهليئة املعتدية و يف حالة عدم اإلستجابة، له احلق يف أن يلجأ للقضاء مبينا أوجه انتهاك 

فإنه قد يتصاحل مع اإلدارة عن طريق الصلح الذي يقوم به القاضي و ذلك قبل الدخول يف القانون، و مع ذلك 

املنازعة القضائية، و يف حالة فشـل عملية الصلـح وَصحْت دعواه من الناحية املوضوعية، أصبح عمل السلطة أيا  

  .معا إذا كان لذلك حمل كان هذا العمل غري مشروع   و من مت يتعني إلغاؤه أو التعويض عنه أو كليهما 

و نظرا لألمهية الكربى اليت يتمتع ا التظلم اإلداري و الصلح اإلداري والتالزم الذي يربطهما مببدأ 

 .املشروعـية، و بوسيلة محاية مبدأ املشروعية اليت هي دعوى اإللغاء أو التعويض 
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، حيث إن موضوعها يرتكز على مهامجة فإن دعوى اإللغاء من بني الدعاوى اإلدارية املتميزة مبوضوعها

هلذا اكتسبت هذه الدعوى أمهية خاصة تنفرد ا باعتبارها وسيلة من وسائل الرقابة . قرار إداري غري مشروع

القضائية على مشروعية قرارات اإلدارة اليت دف إىل جتسيد فكرة دولة القانون، حيث ميكن من خالهلا ضمان 

  .وين سواء يف شكله أو موضوعه مبدأ احرتام التدرج القان

عالوة على ذلك فإن دعوى اإللغاء تستهدف ضمان محاية مبادئ حقوق و حريات اإلنسان اليت أنتجها 

الفكر اإلنساين احلديث، و كرستها الدساتري املعاصرة، حيث أصبح من املعروف أن هذه املبادئ تستبقي يف 

كفل باحرتام هذه املبادئ و تصوا من تعسف اإلدارة و ذلك إطارها النظري إن مل يصحبها وسيلة قضائية، تت

بطبيعة احلال بعد تقدمي التظلم اإلداري املسبق، لذلك ال غرابة من وجود التالزم التارخيي بني نشأة دعوى اإللغاء 

التطور و اإلعالن العاملي حلقوق و حريات اإلنسان يف اية القرن املاضي، وازدياد أمهية هذه الدعوى يف ظل 

  .الدستوري و التشريعي املعاصر هلذه احلقوق و احلريات 

باإلضافة إىل أمهية هذه الدعوى اليت هي مقرتنة يف بعض احلاالت بشرط التظلم اإلداري املسبق وكذلك 

بعد رفع الدعوى بإجراء عملية الصلح، فإن االعرتاف للفرد باستخدام التظلم اإلداري، مث استخدام هذه الدعوى 

إللغاء قرارات اإلدارة غري املشروعة جيعل هذه اإلدارة متحوطة يف اختاذ هذه القرارات لكي ال ) وى اإللغاءدع(

تصاب بعدم املشروعية، و هو ما يدفعها إىل إجراء الرقابة الذاتية على أعماهلا و قراراا قبل إصدارها لذلك ميكن 

  .وز على مزايا للمجتمع و الفرد واإلدارة على حد سواء القول أن التظلم اإلداري املسبق و الصلح اإلداري حي

و باعتبار أن املشرع اجلزائري أوىل أمهية لتسوية املنازعة اإلدارية من خالل الوسائل املتاحة حللها  

  .اخل فإنه قد أخذ بوسيليت التظلم و الصلح ... كالتحـكيم، الوساطة، الصلح، التظلم، 

روط الشكلية اليت جيب توافرها لقبول دعوى اإللغاء يف اجلزائر وهو يلعب و يعترب التظلم اإلداري من الش

دورا هاما بالنسبة إىل حتديد ميعاد رفع الدعوى، و إن العرض من تقرير فكرة التظلم اإلداري الذي يسبق الدعوى 

اع القانونية اليت يسببها القضائية هو إعطاء اإلدارة اال إلعادة النظر يف قراراا غري املشروعية و تصحيح األوض

فالتظلم اإلداري هو مبثابة رقابة ذاتية متارسها اإلدارة على نفسها و هو أيضا طريقة . القرار غري املشروع ضررا

لتسوية املنازعات بني اإلدارة و خصومها تسوية ودية، و يضاف إىل ذلك فإن أحد مزايا التظلم يتمثل يف أنه 

اإلدارة رجل "ائية املقدمة ضد اإلدارة وحيفظ كرامة اإلدارة اليت تقوم على مبدأ أن سيقلل من تراكم الدعاوى القض

  " .شريف
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و بنفس األمهية اليت ال تقل على أمهية التظلم، فإن موضوع الصلح يف املنازعات اإلدارية الذي هو إجراء 

 90/23اجلزائري مبوجب قانون و الذي استحدثه املشرع ). دعوى اإللغاء(شكلي يأيت بعد رفع الدعوى اإلدارية 

، و مل يتأثر إطالقا بالتشريع الفرنسي الذي مل نعثر متاما على الصلح يف املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات املدنية 

املنازعة اإلدارية ما عدا املالية و بصفة عابرة فقط، لذلك كان لزاما علينا القول بأن لكل أصل تاريخ، و الصلح 

ة اإلسالمية ، فقد بات الصلح الذي يتحقق بني املتخاصمني من أجنع السبل و أحسن الطرق مستمد من الشريع

  .لتحقيق مسعى االتفاق بينهما 

سيد "و انطالقا من اعتبار الصلح عقدا من العقود فإن ذلك جيعله خيطئ باهتمام بالغ و هذا ألنه 

  .- ي سيأيت بيانه بالتفصيلو الذ - منها الصلح اإلداري". األحكام بوقوعه يف سائر العقود

باإلضافة إىل الوظيفة االجتماعية للصلح فإن أمهيته تظهر يف جوانب متعددة أبرزها ختفيف العبء عن 

القضـاء، فاألطراف املتخاصمة قد تتصاحل أثناء النظر يف الدعوى، و قد يتصاحلان قبل اللجـوء إىل القضـاء، و يف  

ود إىل التخفيف من عمل القضاء و ذلك بفض االختالفات و النزاعات كلتا الصورتني فإن الصلح اإلداري يق

قبل حكم القاضي و هذا املوقف خيفف من عمل القاضي و من عدد القضايا اليت يتناوهلا، و ما أمجل ما قال 

  :أحدهم يف سرد هذه الوظيفة 

  لو أنصف الناس اسرتاح القاضي              و بات كل عن أخيه راضي 

املقابلة فاجلوانب اليت تتبني أمهية الصلح هو حتفيف العبء و املشقة عن املتخاصمني، فتحول  و باجلهة

إىل متصاحلني، يوفر عنهم املشقة و التعقيد، و يكسبهم الوقت واجلهد واملال ) اإلدارة و املواطن(املتخاصمني 

األمر أبعد من هذا إذا أن التقاضي  الذي قد يضيعونه يف التقاضي الذي يتميز بإجراءات معقدة و مكلفة، بل إن

  .قد يؤدي إىل ضياع احلقوق اليت قد خيطئ القاضي يف احلكم ا، بينما يعترب الصلح لكال املتصاحلني 

من خالل هذه اإلطالة يف حتديد املوضوع و بيان إطاره و إبراز أمهية التظلم اإلداري الصلح اإلداري هذا 

كانت وراء اختيارنا هلذا املوضوع و اليت مردها إىل مجلة من األمور املرتاوحة بني من أحد األسباب أو الدوافع اليت  

  .  التارخيية و األخالقية و العملية  و العلمية

فإضافة إىل الصبغة التارخيية املرتبطة بفكرة التظلم الصلح اإلداريني و معرفة املصادر واألسس اليت تأسسا 

ات اإلدارية و اعتبارمها مبدآن أو شرطان تفرضهما الدعوى اإلدارية             عليهما و حىت وصال إىل حل املنازع

  .أو اإلجراءات اليت تليب الدعوى اإلدارية 
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أما األسباب العلمية احلقوقية، فتظهر أن مسألة التظلم اإلداري و الصلح اإلداري عادة تطرح على 

نفها نوع من الغموض راجع إىل اختالف جهات نظر أهل و يكت -الناحية القانونية- مستوى القانون يف دراستها 

القانون سواء أساتذة أو حمامون أو قضاة مما ينعكس سلبا على الواقع العلمي و خاصة فيما خيص معرفة اهليئات 

اليت يقدم هلا التظلم اإلداري، و ما يستتبعها من خماطر على املواطنني يف ضياع حقوقهم و فوات آجال الدعوى 

  .ية هذا فقط لفظة واحة، من عدة نقاط حناول أن جنيب عنها يف املوضوع القضائ

أما األسباب العلمية فتطهر يف أن التظلم اإلداري و الصلح اإلداري مرتبطان، كما يسبق البيان أساسا 

و القضاء و ومتالزمان مع مبدأ املشروعية و دعوى اإللغاء و هلذا فإن أي اختالل يف العالقة بني اإلدارة واملواطن 

ذلك بعدم معرفة اإلجراءات القانونية اليت تكفل حلماية للفرد من تعسف اإلدارة وهو التظلم اإلداري أو عدم 

وجوده أصال ذو يف حالة عدم االستجابة أو رفضها للتـظلم اإلداري تستتبعه رفع دعوى إداريـة إىل القضـاء، و 

ها و كل األحكام املتعلقة باملنازعة اإلدارية يؤدي بنتيجة سلبية عدم معرفة كل هذه املراحل و الشروط اليت تتطلب

  .يكون ضحيتها الفرد    أو املواطن 

لذلك كانت هذه األسباب احلافز األول يف اختيار هذا املوضوع، و حماولة تنوير الطريق إىل املتقاضي 

مه إىل اإلدارة و ذا يربط النزاع ا ملعرفة الطريق إىل القاضي أو اإلدارة من خالل التظلم اإلداري الذي يقد

أوإجراء الصلح الذي يتأسس بعد دفع دعوى إدارية إىل القضاء و ذا تنشأ عالقة بني املنازعة اإلدارية و التظلم و 

  .الصلح اإلداريني 

يلي كل هذه األسباب و البواعث دفعتنا إىل إتباع طريقة أو منهج ملعاجلة هذا املوضوع و هو املنهج التحل

املناسب لنوع الدراسة من أجل استيعاب موضوع البحث و ذلك من خالل الوقوف على كل النقاط اليت تشكل 

عائقا أو سوء فهم لدى العامة و باألخص موضوع الصلح الذي وجدت فيه نوع من الصعوبة لقلة املراجع باللغة 

لعدم معاجلته من قبل التشريع الفرنسي ) سابقا باإلضافة إىل ما ذكرناه(العربية و ذلك راجع إىل انه إجراء حديث 

الفرنسية قليلة يف هذا املوضوع، أضف إىل ذلك عدم نشر  عما عدا املنازعات املالية األمر الذي جعل املراج

القرارات القضائية من قبل احملكمة العليا أو جملس الدولة خبصوص التظلم اإلداري و الصلح اإلداري يف االت 

  .و االت القانونية، و ذلك العتبارات سياسية وجتارية يصعب اخلوض فيها القضائية أ

و مع ذلك فقد بذلت جهدا يف احلرص على معاجلة هذا املوضوع من خالل اإلشكاليات أوالتساؤالت 

  : اليت يطرحها و هي 
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على املستوى املركزي؟ ملاذا قام املشرع اجلزائري بإلغاء التظلم اإلداري على مستوى الالمركزي و أبقى عليه 

وهل الصلح اإلداري إجراء جديد حلل النازعة اإلدارية أم هو بديل أو عوض التظلم ؟ و ملاذا مل حيدثه على 

دون ) جملس الدولة(املستوى املركزي و خاصة يف اإلستثناء الذي وضعه للهيئات املستقلة باللجوء إىل القضاء 

تصور منازعة إدارية حتتوي على تظلم إداري و إجراء حماولة الصلح  شرط التظلم اإلداري املسبق ؟ و هل ميكن

  تقنني اإلجراءات مدنية ؟ 17بعد فشل التظلم اإلداري خاصة يف ظل وجود املادة 

  :لإلجابة على هذه التساؤالت و غريها فقد اعتمدت على اخلطة التالية 

ة للوقوف على العالقة اليت تربطها بالتظلم نتطرق يف الفصل التمهيدي إىل مفهوم وتطور املنازعة اإلداري

والصلح اإلداريني مث نتطرق يف الفصل األول إىل مفهوم التظلم و الصلح اإلداريني،  احتوى على مبحثني تتخللها 

و إبراز موقعهما  عدة مطالب تتعلق بتعريف التظلم و الصلح اإلداريني و ونشأة و تطور التظلم و الصلح اإلداريني

ون اجلزائري مث إىل مقارنة بني التظلم و الصلح و متييزمها عن النظم املشاة هلما و يف األخري إىل التفرقة يف القان

  .بني التظلم و الصلح 

أما الفصل الثاين فقد تعرضنا إىل النظام القانوين للتظلم والصلح اإلداريني من خالل اإلجراءات القانونية 

دور التظلم يف حل املنازعات اإلدارية مث يف : بة عليهما وذلك بدءَا باملبحث األولاملتبعة لكل منهما واآلثار املرتت

املبحث الثاين إىل دور الصلح يف حل املنازعات اإلدارية أما املبحث األخري فلآلثار املرتتبة عن التظلم والصلح 

  . اإلداريني
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  الفصل التمهيدي 

  في القانون  الوضعي الجزائري  مفهوم وتطور المنازعة اإلدارية
   ��1ر�ف ا����ز�� ا�دار��: أو�

املنازعة اإلدارية يف :" ا ، إذ عرفها البعض على أتباينت تعريفات الفقه  اإلداري للمنازعة اإلدارية 
  ."، و كذلك تسمح بالفصل فيها دارة مفهومها الواسع تعين املنازعات اليت تنجم عن نشاط اإل

النامجة عن نشاط اإلدارة ى بأن املنازعة اإلدارية تتألف من جمموعة الدعاو : "كما عرفها البعض اآلخر 
  .2" وأعواا أثناء قيامهم بوظائفهم 

اإلدارة املنازعة اإلدارية هي الوسيلة القانونية اليت يكفلها املشرع لألشخاص حلماية حقوقهم يف مواجهة "
  3" عن طريق القضاء 

  :و عرفها بعض الفقهاء مرتكزين على العنصر اإلجرائي حبيث 

املنازعات اإلدارية بأا حتتوي على مجيع القواعد اليت تطبق للفصل القضائي يف النزاعات النامجة عن " 
  ".النشاط اإلداري

  .4"لقضاء اإلداري املنازعات اإلدارية هي مجيع النزاعات اليت يعود الفصل فيها ل" 

فريى البعض : كما أن هناك بعض الفقهاء من ركز يف تعريفه للمنازعة اإلدارية على عنصر النزاع اإلداري 
أن مصطلح املنازعات اإلدارية غامض ميكن تعريفه مبجموعة املسائل املتعلقة بوجود نزاع إداري ناتج عن نشاط 

  .إداري مبعناه الواسع 

اليت على ضوئها ميارس القاضي ) احللول ( ثل يف تبيان اإلجراءات و املناهج أما معناه الضيق فيتم
  . 5اإلداري مهمته 

أو العنصر املرتكز  6، سواء من حيث الصياغةفإختالف فقه القانون العام يف تعريفه للمنازعات اإلدارية 
 أنه ميكن أن نستخلص منها صعوبة وضع تعريف جامع مانع للمنازعات اإلدارية إال لك ، لدليل علىذعليه يف 

                                                 
1  -	
�� �� ��� ��دي إ�� �	ء ���
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   - 8 ا�!�FD ، ص
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 .2 .، صا��$-W ا�!�FD ، #�	ر �I�X : أ�Hر إ�%J ؛
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، إ�
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فهذه العناصر هي " قواعد خاصة " "نزاع إداري " ، " قضاء إداري : " قواسم أو عناصر مشرتكة و متقاربة أبرزها 
  1و الصلح اإلداريني  تظلماليت تشكل مادة املنازعات اإلدارية و اليت هلا عالقة وطيدة بال

إعتمد   2ع اجلزائري و إمنا على حد رأي أساتذة القانون العامو كإشارة فإن النزاع اإلداري مل يعرفه املشر 
و اليت كذلك على إثرها مت حتديد   3على املعيار العضوي و باإلضافة إىل املعايري األخرى صل عام يف حتديدهأك

  .القرار اإلداري 

يف القانون الوضعي  و ذا ستكون حمل دراستنا يف النقطة الثانية اليت حتتوي على موقع املنازعة اإلدارية
   .اجلزائري 

  : �و!  ا����ز�� ا�دار�� �� ظل ا����ون ا�و��� ا��زا�ري: �����

، سواء فيما خيص متديد العمل التشريعي 4إمتدت آثار القانون اإلداري الفرنسي إىل اجلزائر املستقلة 
تهاد القضائي اإلداري لس ، أو فيما خيص إنعكاس تطبيق قواعد اإلج5 31/12/1962املوروث مبوجب قانون 

  .لس الدولة الفرنسي على القضاء اإلداري اجلزائري 

و أن  خاصةحيث أخذ القضاء اإلداري يف اجلزائر بكثري من احللول املوروثة بإعتبارها تشكل تراثا مرجعيا 
   .بعض اإلجتهادات القضائية بلغت درجة كبرية من التطور و أصبحت تشكل مناهج للتحليل و التصور 

                                                 
�y ، 5!	ي ا�=?ا#�ت ا:دار�� �I ا��7$�� ا:دار�� D'6ة ط$ق �=�� ا�$�D�O ا:دار��  1zق، ا��� ا:داري ا��!&F ، و أ3B  ، ا:(�v
 ، ا�%L�
ا�
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	ي #q 6 " إداري " وz*� و
 ���LD " اع?) "  ���q IA'5 و $~qط$�%" أو أ "%D �� #��� "  إداري " ا��Xف ا�*� zD I='5 3ا �{ن #&�رة ا�=?اع ا:داريLا�=?اع و ھ ���

qط$�%" أو أ "%D �� �'=	ي #�م ا��Xف ا�*� H   .~$ �L	ن أ67ھ
��ص ا�*�(	ن  –�P�7 Iت �%*�  –�!
=6 ا��U$ع ا�@?ا $ي  -  3Hأ �'D JD $�v� ط ا�3ي�U=ول ط&%'� ا�sا��*�م ا I� I#ى 5$ا$Bأ $%��'� ��#

 �A���� ا�'��� #" ط$�F�$� $%%!5 F #�م أو ا��v	ر �v�D$ ا�!zا�� F%*�5 �-ص �" أ��ا��'%�ر ا���دي ا�3ي ��I� 3B و ذ�� إ�
=�دا إ��  .ا�
�� �&%� ا��~�ل ، P ا��z$ ھ���%
	�� ا�*�Mء (v$ ا��=�ز#�ت ا�
I 5~�ر �D=��&� ذ�� . ا�=�Uط ا��!&�ن �	�	ع# "%
��7 $q3) ���7  : ، و


�zد�� ، ا��=��vت ا���=%� ا�	ط=%�O:%� ا�	و ���7 ا����!�ت ا�'�.  
4  - � I!)$�7$�� أو��  1789" إ(
�zر ا�~	رة ا��$(!%�  �=� إن �� �%? ا�*�Mء ا:داري ا�� I� ء ا�'�دي�M*ا� "# X��H PX*
، ھ	 إ�
*J�X إ�

 J�X*
7*�  � إ�P ��7$� I�، ���7ر I� �U) I
�، ���B �=3 #" ا:دارة ا�U) �=� I!)$�  . 1872ة �@�� ا�6و�� ا�
 �%!)$�
��7 JD�  ��D  $ة ا��z� D%" ا�!��Aت ا�
I (�دى، q$�| ا�~	رة ا��$(!%� ��L&'6 أن إ(
z$ت ا�~	رة ا�q I� 	%L!%
)	� I!)$�ا���L$ ا�

��A ا�*�M %� ا��I� F أن 5�z� �I ا�*���M ا:دار��  ،" l’esprits des lois روح ا�*	ا(%"  "  : #=	ان!�� 6'� ���A ا:دار�� �!�، و �%� �
  .أ(�� ذات ط&%'� D�*���D �% �MO� ، أن 5�z� �I ھ3ا ا�=	ع �" ا��=�ز#�ت ط���� 

3  1872، � #" ا:دارة �=�  1790�@�� ا�*	ل أن ا�*�Mء ا:داري �I �$(!� إ�
*� �I ا��$ة اsو�� #" ا�*�Mء ا�'�دي �=� - =� ، J� 6ت*')}� ،

�Lر ا���	ل و و�W ا:Dو إ F�B �A��  |O	ز#�ت ا:دار�� ذ�� ا��=��� �� Xدات ا����
-. L�� و"  ا�
I �$ت ��D ا��=�ز#�  $ا7� �ا�#$ض أھ

 �!)$� I� ا:دار��:  

	ى  " les directifs de départements) "   ا�	��Pت ( �@��� ��6$��ت ا���Xت " أ�67|  �1790=�  - !� ����&�| �	-	دة #�

�(� أ��م �@�� ا�6و��  ا��*�ط'�ت  

6zر O$ارات 5!�.  

�zص إ�� � - B:ل ا	ر ا�!=� ا�~��=� 7	
  .@��� ا�'��Pت  �I د�
 -  �=� I�1943 ����'ا� ��@�� �% �M*ت ا����z
B:و�'| ا : �=� I� 
	ى ا�'��Pت ا�~Xث  �1947!� ��أ�67| �@��� ��6$��ت #

د�	ان  ،أ6�7 ��%	 ، دروس �I ا��=�ز#�ت ا:دار�� ، 5$-�� ���? أ(@F . أ(v$ د:و ھI ا�@?ا $ و وھ$ان و A=!O%=�     كا��	-	دة آ(3ا
  . 18 .ص،  A��، 1992&	#�ت ا�@��'%� ا
 - �=� I�1953  ا:دار�� q��ر ا��	ظ� I� أ���� �ز#� ا:دار�� �5~�=��� F%�# حXإ� WOو ، ��� O	ا���v=5 6# و 5!%$ #�q��3ه ا���� |'�	� ،

�| �@�	#� ا:LHا:دار��  -$اءات q��ا�� ��5 ��'&
5 I
  .ا�
 -O ء ا:داري�M*ل أن ا�	ر 5*�z
B}D �=� �&1962  ��L%7%� ا�� "� ��D�U
و �I ا�@?ا $ ) �$(!� ا:�
'��ر�� ( ا��
$وD	ل  ، ��q �!)$� Iن �

   .ا��!
'�$ة 
5  - Oن ر	157-62ا�*�(  I� ر  1962- 12-31، ا���رخ�'Hإ�� إ �%!)$���ذ ا�*	ا(%" ا�) 6�6�
D F�'
  ر،.B$ ، جآا��O1963، �=�  2ر   
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، شيئا فشيئا، ببلورة حلول خاصة به على ضوء النصوص القانونية كما تفرد القضاء اإلداري اجلزائري 
   .اليت عوضت النصوص املوروثة لتتماشى مع التوجه السياسي و اإلقتصادي اليت شهدته البالد تباعا

أربع كن أن نوجزها يف عي اجلزائري عدة مراحل ، ميـدارية يف ظل القانون الوضاملنازعة اإل تو قد عرف
إىل  1996، و من  1996إىل  1969، و من  1969 إىل 1966و من ، 1966إىل  1962: حمطـات هي 

  .اليوم 

   1966إ�#  1962ا����ز�� ا�دار�� �ن : ا��ر&%� ا$و�# .1

يف     ية ، سارع املشرع اجلزائري إىل إدراج اجلهات القضائية غري العادغداة إستعادة اإلستقالل الوطين 
 1963-03-09إمتصتها حماكم الدعاوي الكربى مبقتضى مرسوم ، فاحملاكم التجارية صلب القضاء العادي 

واحملاكم الشرعية اليت كانت خمتصة يف مسائل األحوال الشخصية للمسلمني ذابت يف حماكم الدعاوي مبوجب 
، عن طريق إحداث الس القضائي  كما جرى توحيد على مستوى قمة اهلرم القضائي.  22/07/1963مرسوم 

، حيث أصبح الس األعلى يضم عدة غرف مكلفة بنظر الطعون بالنقض 18/06/1963األعلى مبوجب قانون 
و أوجد ، ) جتماعية و الغرفة اجلزائية غرفة القانون اخلاص و الغرفة اإل: ضد أحكام حماكم الدعاوي الكربى 

ى أوكل هلا صالحيات النظر بالدرجة األوىل و األخرية يف الطعون باإللغاء ضد القانون غرفة إدارية بالس األعل
بتفسري تلك القرارات و بتقدير مدى شرعيتها  و كذا الطعون اخلاصة .) جتاوز السلطة دعاوي ( القرارات اإلدارية 

 منازعات الوظيف العمومي ، أوكل القانون للغرفة اإلدارية املستحدثة النظر أيضا بالدرجة األوىل واألخرية يف ماك.
اليت ظلت موجودة يف الواليات الثالث اجلزائر وهران  و كهيئة درجة ثانية بالنظر إستئناف أحكام احملاكم اإلدارية

  .قسنطينة 

، ه املرحلة موحدا هيكليا على مستوى القمة مع متييز يف اإلجـراءات ذا أصبح القضـاء خالل هذو هك
أن حدث إصالح مت تطبيقه يف مرحلة تالية سنة  إىلستوى القاعدي تنظيما و إجراءات ،ل مزدوجا على املظبينما 

1966.  

   1969إ�#  1966ا����ز�� ا�دار�� �ن : ا��ر&%� ا������ .2

ذي كان سائدا بشان اهليكلة القضائية بني الس األعلى كهيئة قضائية موحدة لتفادي التناقض ال
و احملاكم اإلدارية من جهة ،و حماكم الدعاوي من جهة حماكم الدعاوي الكربى، (واهلياكل القاعدية املزدوجة 

يتضمن  16/11/1965املؤرخ يف  278- 65األمر رقم ) جملس الثورة آنذاك ( أصدر املشرع اجلزائري  ،  )أخرى
ائية و احملاكم هي االس القض أخرى، و عوضها يئات ، حيث ألغى مبقتضاه اهلياكل الدنيا 1التنظيم القضائي 

  .أحدثها باالس القضائية  ، و حول األمر املذكور إختصاصات احملاكم اإلدارية إىل غرف إدارية

                                                 
1  -  Oر $�sا��� 278- 65ا I� 1965- 11-16رخ  I �M*ا� %v=
 . ، جا��
�M" ا�O1965، �=�  96ر ر .  
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أي .اة ـاحملاكم اإلدارية امللغ أمامرف أن تطبق القواعد اليت كانت سارية املفعول ـذه الغلكنه وجب على ه
و هو املعمول به كذلك على مستوى الغرفة اإلدارية  .داريةتطبيق قواعد القانون اإلداري املوروثة على املنازعة اإل

  .بالس األعلى على حد سواء 

ذي بدأ املتضمن قانون التنظيم القضائي ال 15/11/1965يف  278-65فقد أصدر املشرع األمر رقم 
بدأ سريان (املتضمن تقنني اإلجراءات املدنية  08/06/1966املؤرخ يف  154-66سريان مفعوله مع األمر رقم 

، و فحدد قانون التنظيم القضائي اجلهات القضائية الفاصلة يف املنازعات اإلدارية ) .15/06/1966مفعوهلما يف 
    .هي الغرف اإلدارية باالس القضائية اليت عوضت احملاكم اإلدارية 

يف حتديد املنازعة  و قد أورد تقنني اإلجراءات املدنية معيارا شكليا يعتمد على شكل اهليأة اإلدارية
، مع إيراد بعض اإلستثناءات ، كما يعتمد على طبيعة السلطة العمومية اليت اإلدارية لتعرض على القضاء اإلداري 

  ) . 274و  231املادة ( داري الطعون فيه صدرت القرار اإلأ

ئيا يف مجيع باحلكم إبتدا) يقصد االس القضائية ( كما ختتص : "(.....)على  1ف 7فنصت املادة 
البلديات أو إحدى املؤسسات العامة  أو، أيا كانت طبيعتها ، اليت تكون الدولة أو إحدى العماالت القضـايا

أمام الس األعلى  ) يقصد الطعن باإلستئناف ( ذات الصيغة اإلدارية طرفا فيها ، و يكون حكمها قابال للطعن 
  .ظيف العمومي بالدرجة األوىل و األخرية يف منازعات الو " .

من جهة أخرى كهيئة درجة ثانية بنظر إستئناف أحكام ) الغرفة اإلدارية ( و خيتص الس األعلى 
  .، وهران و قسنطينة احملاكم اإلدارية اليت ظلت موجودة يف الواليات الثالث اجلزائر 

ذ بنمط وحدة و األخ ،التخلي عن فكرة التنظيم القضائي املزدوج  1963فقد أراد املشرع مبوجب قانون 
الفقرة الثالثة من قانون ) 5( فقد نصت املادة مخسة  ،على مستوى أعلى اهلرم القضائي التنظيم ،على األقل

، أن تنظر بصفة قانونية يف القضايا املعروضة عليها مهما  قسم تابع هلا  أو، الس األعلى على أنه لكل غرفة 
  .تلطة لغرفتني أو جلسات للغرف جمتمعة مبا فيها الغرفة اإلدارية أجازت عقد جلسات خم كما  كانت طبيعتها ،

، على سبيل املثال ، و أصدرتا ثالث قرارات قضائية إجتمعت الغرفة اإلدارية و غرفة القانون اخلاص ذا إ
د ، مما أكقرارات إدارية صادرة عن وزير الفالحـة و اإلصالح الزراعـي  3تصديتا فيها إىل  20/10/1967يوم 

  .  آنذاكوحدة التنظيم القضائي 

إىل رئيس احملكمة  14/04/1963، فقد عهد مرسوم صدر يف و بالنسبة للمحاكم اإلدارية الثالث 
 يةدحتفظت احملاكم العاإبينما ( يف مادة الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة  انفراديةاإلدارية بسلطة الفصل بصفة 

لرئيس احملكمة اإلدارية ليفصل  03/07/1964كما أوكل مرسوم صدر يف ) شرة بنظر منازعات الضرائب غري املبا
  .( Les contraventions des grandes voiries ).وحده يف دعاوي خمالفات الطرق الكربى 
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، من جهة ، و قلة عدد القضايا اإلدارية املطروحة من جهة و بسبب النقص الفـادح يف عدد القضاة 
إىل رئيس احملكمة اإلدارية باجلزائر العاصمة برئاسة حمكميت  1965-03-11در يف رى ، عهد مرسوم صـأخ

  .وهران و قسنطينة بالنيابة 

و رغم أن املشرع اجلزائري كان يهدف إىل إستبعاد فكرة إزدواجية القضاء عند إحداث غرفة إدارية داخل 
مت اإلبقاء على الفصل يف اإلجراءات بني ، فإنه لتفادي مساوئ تلك اإلزدواجية يف بلد نام  ،الس األعلى

  .املنازعة العادية و املنازعة اإلدارية عن طريق اإلحتفاظ بالنصوص القانونية املوروثة من عهد اإلحتالل 

فأوكلتها ). جبميع أنواعها الكربى و الصغرى" ( خمالفات الطرق : "  7من املادة  2و إستثنت الفقرة 
  .لقضاء العادي ، أي إىل اإلختصاص احملكمة 

و هو ما  أكدته  ".طلبات البطالن ترفع أمام الس األعلى : " على أن  7من املادة  3و نصت الفقرة 
  .بتوضيح أكرب  274و  231كل من املادة 

طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية :" أن الس خيتص بنظر  231فذكرت املادة 
  :ذلك عندما نصت على أن الس خيتص بنظر الطعون التالية  274حت املادة و أوض". لتجاوز سلطتها 

  ".الطعون بالبطالن يف القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطة اإلدارية ."1

من  ذه القرارات، و الطعون اخلاصة مبدى مشروعية اإلجراءات اليت تكون املنازعة فيهاالطعون اخلاصة بتفسري ه.2
  ".تصاص الس األعلى إخ

ذي كان و هو املعيار ال. داريةيف حتديد املنازعة اإل) الشكلي ( ذ املشرع اجلزائري باملعيار العضوي فقد أخ
بطبيعة  يأخذذي ال) املوضوعي ( باملعيار املادي  ، قبل أن يعوض هناك 18معموال به يف فرنسا خالل القرن 

مبظهر السلطة العامة أو  طبيعة تسيري مرفق عام أو الظهور(  تقوم به النشاط ، بغض النظر عن شكل اجلهة اليت
  ) .  حتقيق مصلحة خاصة 

لكي يكون النزاع إداريا جيب و يكفي أن يكون شخص  ،فحسب تقنني اإلجراءات املدنية اجلزائري 
  .ذا الشخص يف احلسباننشاط ه ، دون أخذ طبيعةإداري عمومي طرفا فيه 

 26/07/1966م يف اجلريدة الرمسية ليوم .إ.ق 7ى أنه صدر إستدراك على املادة و جتدر اإلشارة عل
للمطالبة حبقوقها ) و هو قاض عاد ( األوىل تعين إدعاء اإلدارة مدنيا أمام القضاء اجلزائي : تضمن فقرتني هلا 
  . 1بصفتها طرفا مدنيا

مدنيا على اإلدارة أمام القضاء اجلزائي   و الفقرة الثانية تكلمت عن اإلمكانية املخولة لألشخاص لإلدعاء
  . 1به موظف تابع لإلدارة العامة بصفتها مسـؤوال مدنيا عنه رارـضإلذلك قصد املطالبة حبق تسبب يف اك

                                                 
ذ�� �I أن L5	ن ط$ا �6(%� أ��م ا�@��ت ا�*�M %� ا�@?ا %� ���W� ، �&��A إن ا�6و�� و �%$ھ� �" ا�@��#�ت ا�'�	�� ا��F " ا��*$ة اsو��  -  1

  ".D�*	��O ا����%� ا��
M$رة D!&� ا�@$��� 
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و يبدو للوهلة األوىل أن هناك خطأ ماديا وقع بشأن اإلستثناء الوارد على املعيار العضوي وراء نسيان 
 ستدراكا ثانياإن أغري  .من أجل تقومي الوضع  7إلستدراك ما أغفله املشرع يف املادة  هاتني الفقرتني اللتني جاءتا
  . 2 16/08/1966نشر يف اجلريدة الرمسية ليوم 

، و هي املتعلقة بإمكانية اإلدعاء مدنيا على اإلدارة العامة الفقرة الثانية من اإلستدراك األول ذف ح
أوردما مطبعة اجلريدة الرمسية مها مبثابة تعديلني  ذينأن اإلستدراكني الل شكو ال  ،بالتبعية إىل الدعوى العمومية 

أصال من الناحية القانونية ، مما جعل اإلستدراكني يعتربان كأما مل يكونا للقانون قامت ما جهة غري خمتصة 
   . 1969سنة  7ىل أن مت مراجعة املادة إ

م الواردة حتت .أ.ق 474، أكدت املادة ت القضاء اإلداري و بشأن إجراءات التقاضي املتبعة أمام جها
تبقى سارية مؤقتا أوضاع التقاضي اخلاصة ، بينما األوضاع املتعلقة  ": ، على أنه ) أحكام إنتقالية ( عنوان 

  .دارية باملنازعات اإل

بصفة مؤقتة أيضا  ،الغرف اإلدارية الس قضاء اجلزائر و وهران و قسنطينة . م .أ. 476و كلفت املادة 
  .بالنظر يف املنازعات اإلدارية 

  . 1969صالح إ جميءذا املنوال إىل و ظل احلال على ه

   1990إ�#  1969ا����ز�� ا�دار�� �� )�ن : ا��ر&%� ا������ .3

حيث 3املعدل لتقنني اإلجراءات املدنية  18/09/1969يف  77-69أصدر املشرع اجلزائري األمر رقم 
 7ذ نصت املادة إ. وكلها بصفة إستثنائية إىل احملاكم العاديةأ، و مة النزاعات اليت تعين اإلدارة العامة وسع فيه قائ

بكل املنازعات ذات  األمر،و يتعلق سحب قضايا معينة من إختصاص الغرفة اإلدارية بالس القضائي على 
  : الشكليات اخلاصة ،و هي 

 ولإلستعمال جيار الزراعية ، و عقود اإلجيار للمسكنو عقود اإل ،املنازعات املتعلقة حبوادث العمل ."1
  ".لك يف مادة التجارة و قضايا نزاع العمال و أرباب العمل ذو عقود اإلجيار التجارية و ك، املهين 

املؤرخ يف  102- 66املنازعة املتعلقة باألموال اليت إنتقلت ملكيتها إىل الدولة مبقتضى األمر رقم . 2
(  30/12/1968املؤرخ يف  658- 68و األمر رقم )  4و هي األمالك الشاغرة املؤممة(  06/05/1966

  ).تيا اوهي األمالك املسرية ذ

                                                                                                                                                         

�z أ�v=D �M$ ا�6#	ى ا��6(%� ا��
�M=� ا�
'	�� ا�=�- #" -$��� �L5$&�� �	ظ� #�	�I " (%� ا��*$ة ا�~� -  1� ا�@?ا %� �q��ن ا��	L5 و و ،


J  إن �!�و���*�(	ن ا�'�م 5�� ��� ��L5$ ا�M$ر ا�	اD WO!&� ���ر�
J وظ%� WD�
�� ا�'�	�I ا�Uا� �%"  
2  -  Oر $�s154- 66ا  I� ان  6ا���رخ	5*=%" ا:-$اءات ا��6(%�  1966- "�M
 ر -ج) إ�
6راك ( �O�1966!=�  63، ر .  
3  -  Oر $�s77 - 69ا  ، I� ا:-$اءات ا��6(%�   ،08/09/1969ا���رخ �ن 5'�6	)�O "�M
 ر -ج،ا��O�1969!=�  82، ر    
4  -  O102- 66أ�$ ر  I� ة إ�� ا�6و ،1966��ي  06ا���رخ$��Uك ا�X�sل ا�*
 .ج ،�� �
�M" إ(O�1966!=�  36ر ر .  
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مهما كانت طبيعتها و اليت سببتها  ،املنازعات املتعلقة بدعاوي املسؤولية الرامية للتعويض عن األضرار."3
بدل ، ت الصيغة اإلدارية ذادى املؤسسات العمومية أية مركبة تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إح

  ". مأمورها املتسبب لألضرار خالل مزاولة مهامه 

و هي .( م بإستثناء نزع امللكية للمنفعة العامة .إ.ق 475املنازعات املنصوص عليها يف املادة ."4
و حجز السفن ، القسمة املنازعات املتعلقة باحلجز العقاري و بالقسـمة الودية بالبيع لعدم إمكانية 

و بالرتكات و باإلفالس وبالتسـويات ، و مبعاشات التقاعـد غري اخلاصة بالعجز ، وبيعها قضـائيـا 
  ) . و بطلبات بيع احملالت التجارية املتعلقة بقيد الرهن احليازي  ،القضـائية 

ذكورة أعاله إىل مجيع ألوىل املفأوكل التعديل القانوين النظر يف املنازعات الواردة يف الفقرات الثالث ا
رابعة إىل احملاكم اليت تعقد جلسات مبقرات االس ، بينما أوكل طائفة املنازعات الواردة يف الفقرة ال احملاكم العادية

  .القضائية

الغرف اإلدارية  أمام، التظلم اإلداري املسبق .م ألول مرة .إ.الواقع على ق 1969كما أورد تعديل 
مكرر توجب رفع طعن إداري أوىل قبل اللجوء إىل القضاء اإلداري  169قضائية ، حيث جاءت املادة باالس ال
اشرة ، أو طعن ـلطة اإلدارية اليت تعلو من أصدر القرار مبـعن طريق التدرج الرئاسي يرفع أمام الس" ، و ذلك 

  ." والئي وجه إىل من صدر القرار 

بشهرين إثنني إبتداء من تاريخ تبليغ ) التظلم ( فع الطعن اإلداري و حددت املادة املشار إليها أجال لر 
و رغم أن شرط التظلم اإلداري املسبق ) مىت كان تنظيميا ( أو من تاريخ نشره ) مىت كان فرديا ( القرار اإلداري 

لس ان ، أي جيري سواء يف دعوى البطالن أو دعوى القضاء الكامل ، فإقد جاء بصيغة العموم على الدعوى 
، بأنه ) دي ـخاصة دعاوي التع(  األخريةذه الدعوى كان يقضي دائما بإستبعاده يف ه) الغرفة اإلدارية (  األعلى

ألن اإلدارة . م .إ.مكرر من ق 169ال جمال للتمسك يف دعاوي التعدي الذي تقوم به اإلدارة مبضمون املادة 
   1.املتنازع عليها  ذا موقفا خبصوص املسألةإختارت بتصرفها املادي ه

املؤرخ يف  80-71كما أورد املشرع تعديال آخر على تقنني اإلجراءات املدنية مبوجب األمر رقم 
، اليت كانت يف املادة أكد فيه األحكام اإلنتقالية املتعلقة بإجراءات التقاضي اإلدارية املوروثة  29/12/19712

عندما نص فيها على تكليف الغرف اإلدارية للمجالس القضائية ذاا ،  7م فأعاد تأكيدها يف املادة .إ.ق 474
  .الثالث مبواصلة الفصل يف املنازعات اإلدارية لوحدها 

                                                 
�� ا�6و�� ، ا�'6د A5	رھ� و��z �zB ، .(	�$ي #&6 ا�'?�? ، ا��=�ز#� اPدار�� �I ا�@?ا $ -  1@� ��  . 35، ص  8  �=� ،2006، �@
2  -  Oر $�s80- 71ا  I� 5*=%" ا:-$اءات ا��6(%�  1971-12- 29ا���رخ �5'�6 "�M
  ،ر.ج،ا��O1972، �=�  2ر .  
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مبوجب  1965ذا النهج رغم إدخال تعديل على قانون التنظيم القضائي لسنة و إستمرت احلال على ه
جملسا أسوة بالتقسيم  31 علىقضائية  ، حيث رفع هذا األمر عدد االس ال12/07/19741األمر املؤرخ يف 

  .والية  31إىل  سنةذي رفع عدد الواليات يف تلك الاإلداري اجلديد ال

املؤرخ يف  01- 86وقع تعديل آخر على تقنني اإلجراءات املدنية مبوجب القانون رقم  1986و يف سنة 
الغرف اإلدارية  ديد عددم تنص على أن حت.إ.ق 7حيث أصبحت الفقرة األخرية من املادة  28/01/1986

و هكذا صدر مرسوم يف نفس  .ذلك من إختصاص املشرع، بعدما كان رتك للتنظيم يالتابعة للمجالس القضائية 
غرفة موزعة على أهم االس القضائية ، مراعيا التوازن اجلغرايف و حجم  20السنة رفع عدد الغرف اإلدارية إىل 

  . آنذاكالقضايا املعروضة 

ذلك و بناء على .  2احملكمة العليا مكان الس القضائي األعلى 28/02/1989دث دستور و قد أح
  .املتعلق بصالحيات احملكمة العليا و تنظيمها و سريها  12/12/1989يف املؤرخ  22- 89صدر القانون رقم 

غرف خمتلطة ، سواء يف شكل بكيفية موسعة مبا فيها الغرفة اإلدارية  ذا القانون عقد جلساتو أجاز ه
، أو يف ) تناقض يف اإلجتهاد     القضائي  إىللتنظر يف اإلشكاالت القانونية املطروحة اليت من شاا أن تؤدي (

  . 3)تؤدي القرارات إىل تغيري اإلجتهاد القضائي عندما حيتمل أن ( شكل هيئة غرفة جمتمعة 

   1996إ�#  1990ا����ز�� ا�دار�� �� )�ن : ا��ر&%� ا�را)�� .4

مبدأ التعددية  أرسى، الذي  1989نظرا للتحوالت السياسية اليت شهـدا اجلزائر مبقتضى دستور 
صالح إ، وقع ) صراحة على إستقاللية السلطة القضائية   بالنص( الفصل بني السلطات  أة ، و مبدـالسياسي

 إىلالذي جاء هادفا  23/08/41990املؤرخ يف  23- 90عميق يف إجراءات املنازعة اإلدارية مبوجب القانون 
  .تقريب العدالة من املتقاضي و تبسيط إجراءات التقاضي تدعيما لدولة القانون اليت ناد ا الدستور اجلديد 

، من جهـة  يةـنائية املتمثلة يف جلان الطعن للثورة الزراعثنذكور اجلهات القضائية اإلسفقد ألغى القـانون املـ
ذلك من إختصاص الغرف اإلدارية باالس القضائية ، مضيفا إليها النظر يف بعض  و وسع من جهة أخرى مقابل

و بذلك قلص اإلصالح من  جانب منازعات القضاء الكامل املوكولة هلا من قبل إىلمنازعات جتاوز السلطة 
  :لية ، و هو ما سنقف عنده يف النقاط التا الشأنصالحيات الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا يف هذا 

  :  إلغاء لجان الطعن الخاصة بمادة الثورة الزراعية -

كانت القرارات اخلاصة مبادة الثورة الزراعية و الصادرة عن السلطات اإلدارية يتم الطعن فيها أمام جلان 
 و تتكون كل جلنة والئية من قاضيني من الس" جلان الطعن الوالئية " شبه قضائية على مستوى الواليات تدعى 

                                                 
 أ�-  1O72-74$ ر  I� 12/07/1974ا���رخ  Oن ر	ا�*�( %v=5 "�M
�63-218  I� 18/07/1963ا���رخ  ��#sا �� –و ا��
�M" إ(�Uء ا��@
 .جO�1974!=�  56ر ر  
 .، ج 1989د�
	ر  -  2O1989، �=�  89ر ر .  
3  -  �=� I�� م ر	6�2005ر �$�  �%������L ا�'� I�Bم ا�6ا�v=ا� ��# �Oد�zا�� "�M5 ء ا��$�� ا:دار���=~
�}D ��%� 6ا #6د ا��$فq�� ��)s ،

�| #" ا*
�6و�� إ�� �!�  .�����L ا�'�%� أو أ�&�| �@
 ���$  1990أوت  23 23ا���رخ �I  �90/23&*�(	ن -  4�
  1990. 36-$ ، #6د .ا��
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لتصدر قرارات تكون قابلة لإلستئناف أمام  ،القضائي أحدمها رئيسا و جمموعة من اإلداريني على مستوى الوالية
املتضمن  08/11/1971املؤرخ يف  73-71من األمر رقم  249املادة ( جلنة الطعن الوطنية ملادة الثورة الزراعية 

املادة ( ذه املادة الوطنية صالحية تفسري خمتلف نصوص هللجنة ذكور كما أوكل األمر امل  .قانون الثورة الزراعية
  .) من قانون الثورة الزراعية  271

املتبعة على مستوى  اإلجراءات، فقد نص على نقل لتقنني اإلجراءات املدنية  1990أما تعديل سنة 
ى نقل اإلجراءات املطروحة و نص عل ) .م .إ.ق  474املادة ( اللجنة الوطنية إىل الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا 

) م .إ.ق 475م ( الغرف اإلدارية باالس القضائية اليت تقع بدائرة إختصـاصها  إىلعلى مستوى اللجان الوالئية 
على إستئناف القرارات الصادرة عن الغرف اإلدارية يف هذه  األخريةذه املادة كما نصت الفقرة األخرية من ه.

   . 1.ة باحملكمة العليااملادة أمام الغرفة اإلداري

و قد ثار تساؤل يف حينه لدى بعض احلقوقيني حول إلغاء جلان الطعن ملادة الثورة الزراعية و مدى بقاء 
ذلك التساؤل مل يدم طويال غري أن  .ذه املادة سارية املفعول ، أي قانون الثورة الزراعية ذاته القواعد املوضوعية هل

قانون ( من قانون التوجيه العقاري  75مبوجب املادة  .قانون الثورة الزراعية برمته بعدما سارع املشرع إىل إلغاء 
  . 18/11/1990املؤرخ يف  90-25

  توحيد إختصاص القضاء اإلداري بشأن المنازعات المتعلقة بأمالك الدولة -

حيث .وحده كانت النزاعات اليت تثار بشأن أمالك الدولة يف السابق موزعة بني جهات القضاء العادي
) الوالة ) (على تأميم أموال معينة مبوجب قرارات إدارية تصدر عن عمال العماالت  18/03/1963نص مرسوم 

  .الدولة  أمالكلتصبح ضمن 

( ن هلم سلطة مراقبتها ذيو أن الطعن يف تلك القرارات اإلدارية يتم أمام رؤساء حماكم الدعاوي الكربى ال
ذا اإلختصاص املوكول للقضاء العادي سقط مبوجب إرساء املعيار العضوي الذي ، غري أن ه) من املرسوم  7م 

باإللغاء يف تلك القرارات إىل الغرفة اإلدارية  ليؤول اإلختصاص بشأن الطعن . 1966م سنة .إ.ق 7وضعته املادة 
ا إىل الغرف فآل اإلختصاص بشأ) التعويض   دعاوي( أما دعاوي القضاء الكامل  .بالس األعلى مباشرة 

   .اإلدارية باالس القضائية عمال بذات املعيار 

م أخرج نوعني من املنازعات املتعلقة بأمالك الدولة و أوكلها .إ.على ق 1969غري أن التعديل الواقع سنة 
يا ، مث املسرية ذات األمالكالشاغرة ، و منازعات  األمالك، و مها منازعات إىل القضاء العادي  ،بصفة إستثنائية

  .ه التحديد ـهذا اإلختصاص إىل احملكمة املنعقدة مبقر الس القضائي على وج 1971أوكل تعديل سنة 

                                                 
1  -� �%D$'ا� ���%zا� I� �AB WOدة و���ا�A'" " و ا�z�y% ھ	 " ا���D "'A=*� " ذq$ت أ(J 5&� ا�����L ا�'�%� �I ���7 م #=6�� .إ.ق 475
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من جهته النظر يف الدعاوي اخلاصة بأمالك الدولة  1971كما أوكل قانون الثورة الزراعية الصادر سنة 
الطعن الوطنية للثورة الزراعية مثلما رأيناه سابقا  اليت دخلت صندوق الثورة الزراعية إىل جلان الطعن الوالئية و جلنة

.  

، .الواقع على تقنني اإلجراءات املدنية  1990ذا التدخل يف اإلختصاص ، أزال إصالح سنة و لتفادي ه
ذف كما ح. م .إ.ق 7الفقرة اليت كانت تتكلم عن األمالك الشاغرة و األمالك املسرية ذاتيا من املادة 

م  ليؤول .إ.ق 475و  474موكال إىل جلان الطعن للثورة الزراعية مبوجب املادتني اإلختصاص الذي كان 
، أي هيئات القضـاء اإلداري  إىلستثناء إدون ـ، وفقا للمعيار العضوي ، و باإلختصاص كله بشأن أمالك الدولـة 

  .1الغرف اإلدارية باالس القضائية و الغرف اإلدارية باحملكمة العليا  إىل

  ع اإلختصاص بشأن دعوى اإللغاء توزي-

يف القرارات اإلدارية حمتكرا من طرف الغرفة اإلدارية بالس ) دعوى جتاوز السلطة ( كان الطعن باإللغاء 
 274و  231و  7و هو ما كرسه تقنني اإلجراءات املدنية يف املواد  . 1963اثه سنة دذ إحالقضائي األعلى من
  . 1966عند صدوره سنة 

ذلك اإلحتكار و وزع اإلختصاص يف دعوى جتاوز السلطة بني أعاد النظر يف  1990تعديل سنة غري أن 
  :جهات قضائية إدارية ثالث هي 

) حتديد عددها عن طريق التنظيم  ذ ترك القانونإ(الغرف اإلدارية احمللية باالس القضائية  •
ذات رارات املؤسسات العمومية وتنظر يف دعاوي البطالن املتعلقة بقرارات رؤساء البلديات و ق

  .الصيغة اإلدارية 

مخس غرف إدارية جهوية موجودة على مستوى كل من جمالس قضاء اجلزائر و وهران وقسنطينة  •
 .ن الواليات ع، و تنظر يف القرارات الصادرة و ورقلة و بشار 

بالقرارات الصادرة حتفظت بنظر دعاوى اإللغاء اخلاصة إ، و قد الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا  •
 .عن اهليئات اإلدارية املركزية 

الغرف معمما  19902 /22/12يف  407- 90ذلك صدر املرسم التنفيذي رقم و تبعا ل •
كما حدد ) . غرفة  36و هي اليوم ( غرفة إدارية  31 أيعلى مجيع االس القضائية  اإلدارية

 .اإلختصاص اإلقليمي للغرف اإلدارية اجلهوية اخلمس 

جتدر اإلشارة إىل أن القانون قد يورد أحيانا إختصاصا إىل جهة قضائية دون سواها لتنظر نوعا معينا  و
املؤرخ يف  11- 89قانون ( ما جاء به قانون اجلمعيات ذات الطابع السياسي امللغى لمث .من املنازعات 
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ر صالحية النظر يف طلبات توقيف لس قضاء اجلزائ دارية، الذي كان قد خول إىل الغرفة اإل1)  05/07/1989
الشهر املوايل لرفع  أجل، لتفصل فيها خالل تلك اجلمعيات أوحلها مبوجب قرارات صادرة من وزير الداخلية 

يف ظرف الشهر  األخريةذه لتبت فيها ه. الدعوى بقرار يكون قابال لإلستئناف أمام الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا 
  .ف إليها املوايل لرفع اإلستئنا

املؤرخ يف  97/07أمر (  السياسيةذلك القانون بالقانون احلايل املتعلق باألحزاب و قد عوض 
الغرفة اإلدارية "إىل ن اإلختصاص عندما أوكل هو اآلخر أذي إحتفظ بنفس الفكرة بشال 2) 06/03/1997

خلية املتضمنة رفض إعتماد األحزاب صالحية الفصل يف الطعون املرفوعة ضد قرارات وزارة الدا" ملدينة اجلزائر 
  .من تاريخ رفعه إليها  شهر أجلتفصل يف الطعن خالل  أن، و أوجب على هذه الغرفة اإلدارية السياسية 

و يكون القرار القضائي الصادر عن الغرفة اإلدارية لس قضاء اجلزائر قابال لإلستئناف أمام جملس  
  .هر كذلك ذا األخري خالل ميعاد شالدولة ليبت ه

قضت  . فبشأن التطبيق القضائي لقواعد اإلختصاص يف نظر دعوى اإللغاء املرفوعة ضد القرارات املركزية
 274حيث أنه يتضح من مقتضيات املادة : " ، مصرحة  14/05/1995احملكمة العليا بتاريخ الغرفة اإلدارية 

خمتصة يف أول وآخر درجة بالفصل ) جملس الدولة حاليا  (أن الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا ) فقرة أوىل ( م .إ.ق
  .املقدمة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن سلطة إدارية مركزية  النطبيف دعاوي اإل

، موضوع الطعن بالبطالن صـادرة عن املديرية العامة للجمارك  07/04/1992و أن التعليمة املؤرخة يف 
يف هذا بالفصل ، و بالنتيجة ، فإن الغرفة اإلدارية لس قضاء اجلزائر مل تكن خمتصة  رية مركزيةداأي سلطة إ

  . 3" الطعن بالبطالن 

، قضت الغرفة العليا نفسها يف قرار أصدرته يوم و بشأن إختصاص الغرف اإلدارية اجلهوية 
ن يف القرارات الصادرة عن م تنص على أن الطعن بالبطال.إ.من ق 7حيث أن املادة " : ، قائلة 31/03/1996

و أن الطعن احلايل بالبطالن . الواليات تودع أمام االس القضائية باجلزائر و وهران و قسنطينة و بشار و ورقلة 
فيتعني ذ من إدارة حملية مل يرفع أمام اجلهة القضائية املختصة، املطعون فيه مباشرة أمام احملكمة العليا عن قرار متخ

  .4"قبوله التصريح بعدم 

م ال تعد .إ.من ق 7املادة :" بأن 27/05/2002كما قضى جملس الدولة مبقتضى قرار أصدره بتاريخ 
الغرفة اإلدارية لس قضاء سطيف خمتصة من أجل الفصل يف قضية املستأنفة الرامية إىل إبطال قرار مديرية الرتبية 

  . 5..."لوالية سطيف 
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الطعن :" عندما حكم بأن  16/06/2003ر أصدره الس يف ذا القضاء مبقتضى قرار آخو تكرس ه
حيث أن الطعون . اليت يرتأسها وايل الوالية ) عن أمالك الدولة ( يف قرار جلنة الطعن الوالئية اخلاصة بالتنازل 

لكنه يعد من  ؛ذات اإلختصاص احملليباإلبطال ضد قرارات الوالية ليست من إختصاص الغرف اإلدارية 
 1الفقرة  7لغرفة اإلدارية للمجالس القضائية املختصة جهويا ، كما يستخلص من مقتضيات املادة ختصاص اإ

  .1"م .إ.من ق

م ذكر جملس الدولة يف قرار .إ.ق 7ذكرها يف املادة الوارد " القرارات عن الواليات " و لشرح مفهوم عبارة 
املقررات الصادرة عن اهليئات اإلدارية  آوقرارات مفهوم الواليات معناه مجيع ال" : ، بأن 20/04/2004مؤرخ يف 

  .املتواجدة على املستوى الوالئي

ذي و حيث أن املديريات التابعة للمجلس التنفي. و ليست فقط القرارات الصادرة عن الوايل ال غري 
من فقرا  7ملادة بالوالية تعترب هيئة إدارية يف نفس املركز كالوالية ، و مقررات مديريها ختضع ملا نصت عليه ا

  .2 "م .إ.من ق األوىل

  تبسيط إجراءات التقاضي أمام الغرف اإلدارية بالمجالس القضائية -

نوعا من  1990عرفت اإلجراءات املتبعة أمام قضاء الدرجة األوىل يف املادة اإلدارية مبوجب إصالح 
يعاد رفع الدعوى ، و يف إرساء حماولة ، متثل يف إستبعاد شرط التظلم اإلداري املسبق و يف توسيع مالتبسيط 
  .ارية جبالصلح اإل

  إستبعاد شرط التظلم اإلداري المسبق .أ

وجوده كإمتياز لصاحل اإلدارة أو بسبب تعقيده من حيث  ، سواء بسببلقي التظلم اإلداري إنتقادات 
 1990تعديل سنة  اء، لذلك جالبحث يف حتديد اجلهة اليت جيب أن يوجه إليها خاصة يف التظلم الرئاسي 

  . م .إ.مكرر ق 169اإلدارة يف املادة  إىلذا التظلم من توجيهه مبدئيا مستبعدا ه

، يبقى هناك من ينظر إليه على أن يعود بالفائدة سواء على لكن رغم اإلنتقاد املوجه إىل التظلم املسبق 
دى اإلدارة العامة املكلفة بتسيري أطراف الدعوى ، أو على حسن سري العدالة على حد سواء ، فبواسطته تتفا

كما أن   .، و بالتايل حيققون مطالبهم  ن جيروا صلحا معهاأضاا ، و ميكن لألفراد ااملرافق العامة مفاجأة مق
حاطة مبحتوى النزاع داري من اإلداري فائدة يف حصر النزاع أمام القضاء اإلداري لتمكني القاضي اإلللتظلم اإل

  .املطروح عليه 

" c’est l’acte qui lie le contentieux" ذي يربط النزاع رد اإلدارة على التظلم هو العمل ال ألن
م لكنه بقي حمتفظا يف .إ.مكرر من ق 169يف  املادة ) مبدئيا ( داري التظلم اإل 1990ذلك أزال إصالح سنة ل

                                                 
1  - �) ��  34ص ،� ا��@
2  -  ��  34ص ،(�� ا��@
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املواد اليت " على أن  1969سنة م ال زالت تنص منذ وضعها .إ.ق 168، إذ أن املادة منازعات إدارية نوعية  
تستمر خاضعة بالنسبة لتقدميها و الفصل فيها ضمن األوضاع املنصوص عليها يف ...حتكمها إجراءات خاصة 

كما سنرى الحقا يف املبحث األول من . ة اجلبائية املنازعمثلما هو احلال مثال يف 1."األحكام اخلاصة ذه املواد 
  ."ة ذه الدراسالفصل األول من ه

  توسيع ميعاد رفع الدعوى .بـ

، كان تقنني اإلجراءات املدنية مبوجب رفع الدعوى القضائية إىل الغرفة اإلدارية  1990قبل تعديل سنة 
التظلم أو من تاريخ نشـره  داري الصريح برفضبالس القضائي خالل أجل شهرين إثنني من تاريخ تبليغ القرار اإل

ل شهر واحد من تاريخ الرفض الضمين ، و هو سكوت اإلدارة عن الرد طيلة مدة ، بينما ترفع الدعوى يف أج
  .ثالثة أشهر 

فقد وسع من ميعاد إقامة الدعوى برفعه  .، فبعدما أزال التظلم اإلداري املسبق مبدئيا  1990أما تعديل 
   .إىل مدة أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار املطعون فيه أو من تاريخ نشره 

املتقاضي ليتدبر أمره يف اإلستعداد ملقاضاة اإلدارة أمام قضاة الدرجة  إىلك بغرض إعطاء الفرصة ذلو 
  .األوىل

  إرساء اإلجراء الوجوبي لمحاولة الصلح .جـ

كانت حماولة الصلح يقوم ا القاضي إجباريا أمام   1966صدور تقنني اإلجراءات املدنية لسنة ذ من
حماولة  و جعل  ه املادةذعدل ه 1971، لكن تعديل سنة ) م .إ.من ق 17م ( واد احملكمة العادية يف مجيع امل

مادة كانت  أيةأثناء نظر الدعوى يف  األطرافجيوز للقاضي مصاحلة " ، فأصبحت تنص على أنه الصلح إختيارية 
   .و هو حكم قانوين ميكن أن يطبقه القاضي أيضا يف املادة اإلدارية " 

فقد عوضه بإجراء  .و من جهته ، بعدما إستبعد إجراء التظلم اإلداري املسبق ، فه 1990أما تعديل 
يقوم القاضي بإجراء حماولة : "اليت تنص  2فقرة  3- 169حماولة الصلح اإلجبارية أمام القضاء اإلداري يف املادة 

  ) "من تاريخ إخطار الس ) صلح يف مدة أقصاها ثالثة أشهر 

، بينما هو مذكور صراحة اد حماولة الصلح غري حمدد يف النص العريب للمادة و يالحظ أن تاريخ بدء ميع
  .و هي اليت أعد ا النص يف واقع األمر . يف ترمجتها املفرنسة 

فقد قضت . اجلوهري من النظام العام جيب إثارته تلقائيا  اإلجراءذا و قد فسر اإلجتهاد القضائي أن ه
حيث يستخلص من إجراءات قضاة : " قائلة  24/09/1994يف قرار مؤرخ يف  الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا

قانون إجراءات مدنية مل  2ف 3- 169الدرجة األوىل أن حماولة الصلح بني الطرفني املنصوص عليها يف املادة 

                                                 
1  - ،FD�!ا� W-$$ي، ا���	36 .ص #&6 ا�'?�? (.  
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: " رة ذاكو أضافت يف حيثية أخرى ". املطعون فيه و يكفي وحده إللغاء القرار  سذا الوجه مؤسفإن ه. حترتم 
   .حيث أن حماولة الصلح اإلجبارية ال ميكن لقضاء الدرجة األوىل خمالفتها 

   1".و إحالة األطراف و القضية إىل نفس اجلهة  فالقرار املستأن إلغاءذلك جيب و أنه ب

غري أن التطبيق القضائي أصبح يف السنوات األخرية ال يعتد حماولة الصلح اإلجبارية ألا صارت عبئا 
وكيلها تبعية  أوا ـل ممثلهـبب عدم حتمـ، أو بسحضور اإلدارة إليها  واء بسبب عدمس، ئيا من دون طائل إجرا

  .إمكانية إجراء الصلح مع األفراد 

، ألا جاءت لتدعيم دولة القانون عن طريق مهمة جدا  1990إن اإلصالحات اليت أتى ا تعديل 
يط إجراءات التقاضي من جهة أخرى ، غري أن  التجربة امليدانية تقريب العدالة من املتقاضي من جهة ، و تبس

  .ذ املآخأفرزت وأبرزت أن هذه اإلصالحات مل تكن ختلو من كثري من النقائص و 

، و هي يف نفس الوقت متميزة منضوية حتت لواء وحدة التنظيم القضائي ذا سارت املنازعة اإلدارية و هك
   .حدث القطيعة مع وحدة التنظيم القضائي من جديد أالذي  1996دستور بإجراءاا اخلاصة ، إىل أن جاء 

  إ�# ا��وم  1996ا����ز�� ا�دار�� �ن : ا��ر&%� ا�*��(� .5

، حيث نصت املادة الفصل الثالث من الباب الثاين للسلطة القضائية  19962 /16/11أفرد دستور 
  ."السلطات اإلدارية  ينظر القضاء يف الطعن يف قرارات:" منه على أنه  143

متثل احملكمة العليا اهليئة املقومة ألعمال االس القضائية واحملاكم :" على أنه  1ف 152و نـصت املادة 
 "  

  ."دارية يؤسس جملس دولة كهيئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية اإل:" ، أنه و أضافت الفقرة الثانية 

العليا و جملس الدولة توحيد اإلجتهاد القضائي يف مجيع أحناء  تضمن احملكمة:" و أردفت الفقرة الثالثة 
  ".البالد و يسهران على إحرتام القانون 

تؤسس حمكمة تنازع تتوىل الفصل يف حاالت تنازع اإلختصاص :" و ختمت الفقرة الرابعة مصرحة بأن 
  " .بني احملكمة العليا و جملس الدولة 

وحمكمة ـة لس الدولـ، و جمانون عضوي تنظيم احملكمة العـليا حيدد ق:" على أنه  153و نصت املادة 
  .3"ختصاصام إالتنازع ، و عملهم ، و 

                                                 
1  -  �% �M*ا� ��   157، ص  2، ا�'6د  1995، �!=� ا��@
 -، ج 1996د�
	ر  -  2O�1996=�  ،76ر ، ر.  
3  -  Iھ ��	�� ��%�zا�'&�رة ا� " : ����z
Bو إ �% �MO ��- �q ��# ض #&�رة " و	#" :  "�# ���z
Bو إ ��. "  
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إزدواجية القضاء عندما وضع املشرع التأسيسي قد قطع دابر كل تردد بشأن  أنذه النصوص فظاهر من ه
كما نص . يئات القضاء العادي على رأس القضاء اإلداري جملسا للدولة يوازي احملكمة العليا اليت تشرف على ه

  .على إحداث حماكم إدارية على املستوى القاعدي 

  : Le conseil d’étatمجلس الدولة .أ

ذي يتعلق بإختصاص ال 30/05/1998املؤرخ يف  01-98أصدر املشرع الربملاين القانون العضوي رقم 
طه ، عمليا ، شاو شرع يف ن 17/07/1998ذي تنصيبه يوم و هو الس ال.  1جملس الدولة و تنظيمه و عمله 

الذي حيدد كيفيات إحالة مجيع القضايا  29/08/1998املؤرخ يف  262-98منذ صدور املرسوم التنفيذي رقم 
و هو تابع للسلطات القضائية  2: أو املعروضة على الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا على جملس الدولة/ املسجلة و

3.  

جملس الدولة هيئة مقومة إلجتهاد اجلهـات القضائية :" انون العضوي على أنه من الق 2املادة فنصت 
و يسهر على إحرتام  ، و هو تابع للسلطة القضائية ، يضمن توحيد اإلجتهاد القضائي اإلداري يف البالد اإلدارية 
  ."القانون 

ممارسته إلختصاصاته يتمتع جملس الدولة حني  ":ذه املادة على أنه و أضافت املادة األخرية من ه
  ."القضائية باإلستقاللية 

يبدي جملس الدولة :" منه  4ذكرت املادة للمجلس ) غري القضائية ( و بشأن اإلختصاصات اإلستشارية 
  ."ه الداخلي ـرأيه يف مشاريع القوانني حسب الشروط اليت حيددها القانون و الكيفيات احملددة ضمن نظام

املتعلق مبطابقة القانون  19/05/1998املؤرخ يف  6-98ر الرأي رقم و كان الس الدستوري أصد
، من  ف، حيث حافظ على إستقالل الس عن السلطة التنفيذية عندما حذالعضوي لس الدولة للدستور 

 إستشاريا للحكومة بشأن املراسيم اليت تصدر عن رأياجهة ، النص التشريعي الذي كان يقول بإبداء جملس الدولة 
النص القائل بصدور النظام الداخلي  ، من جهة أخرى و أزال الس الدستوري ) . رئاسية و تنفيذية (احلكومة 

  . 4لس الدولة مبوجب مرسوم رئاسي

على إختصاصاته كقاضي لدرجة األوىل  9، نصت املادة و عن اإلختصاصات القضائية لس الدولة 
  :يف " لدولة إبتدائيا و ائيا يفصل جملس ا:" ، فنصت على  األخريةو 

                                                 
1  -  Oي ر	M'ن ا�	01- 98ا�*�(  I� 30/05/1998ا���رخ  J�
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الطعون باإللغاء املرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادية عن السلطات اإلدارية املركزية .1
  .واهليئات العمومية الوطنية و املنظمات املهنية الوطنية 

  ".ص جملس الدولة الطعون اخلاصة بالتفسري و مدى شرعية القرارات اليت تكون نزاعاا من إختصا.2

يفصل جملس الدولة يف إستئناف القرارات : " على  10وعن إختصاصاته كهيئة نقض نصت املادة 
 و عن" ذلك الصادرة إبتدائيا من قبل احملاكم اإلدارية يف مجيع احلاالت ما مل ينص القانون على خالف   

دولة يف مجيع الطعون بالنقض يف قرارات يفصل جملس ال:" على أنه  11، نصت املادة إختصاصاته كهيئة نقض 
  . " اجلهات القضائية الصادرة ائيا ، و كذا الطعون بالنقض يف قرارات جملس احملاسبة 

  .   قسام إىل تقسيمه إىل غرف و أ 14،  نصت املادة و عن تنظيم الس ملمارسة مهامه القضائية 

لدولة يف هذا الصدد ، فهو مثل دور النيابة العامة أمام ا ذي يلعبه حمافظ إىل الدور ال 15و أشارت املادة 
للنظام الداخلي للمجلس حتديد كيفيات  19و يعاونه حمافظو دولة مساعدون و تركت املادة . القضاء العادي 

ام التقنية و سقط و األب، ال سيما الغرف و األقسام و جماالت عملها ، و كذا صالحيات كتابة الضتنظيم عمله 
  . اإلدارية املصاحل

يتكون جملس الدولة يف ) الساري املفعول حاليا ( من النظام الداخلي للمجلس  44و حسب املادة 
  :، ميكن أن تتفرع إىل أقسام و هذه الغرف هي الوقت الراهن من مخس غرف 

  

  

  

  .و تنظر يف مادة الصفقات و القضايا اخلاصة باحملالت و بالسكن :  الغرفة األولى.1

و تنظر يف املادة اجلبائية و مادة الوظيف العمومي و نزع امللكية من أجل املنفعة :  الثانية الغرفة.2
  .العامة 

و تنظر يف مادة املسؤولية اإلدارية و مادة البناء و التعمري و اإلعرتاف باحلقوق : الغرفة الثالثة .3
  .واإلجيار 

  ح.و تنظر يف املادة العقارية : الغرفة الرابعة.4

  .و تنظر يف املادة اإلستعجالية و يف املنازعات املتعلقة باألحزاب السياسية : رفة الخامسةالغ.5
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على خمتلف ) دعاوي البطالن ( و قد جرى العمل امليداين على توزيع الطعون من أجل جتاوز السلطة 
أمر خاص من  ، كما جرى التطبيق على توزيع طلبات توقيف القرارات على رؤساء الغرف مبوجبغرف الس 

  .رئيس جملس الدولة لتفادي تراكم القضايا 

من القانون العضوي على  40و عن اإلجراءات املتبعة أمام جملس الدولة كهيئة قضائية أحالت املادة 
  . تطبيق أحكام تقنني اإلجراءات املدنية 

   Les tribunaux administratifs المحاكم اإلدارية.بـ

  ) . مالحظة قانون غري عضوي (1يتعلق باحملاكم اإلدارية  30/05/1998يف  02-98صـدر القـانون رقم 

ذكرت ف 2حيث نص يف مادته األوىل على حتديد عددها و إختصاصاا اإلقليمية عن طريق التنظيم 
   .أن اإلجراءات املطبقة أمام تلك احملاكم ختضع ألحكام تقنني اإلجراءات املدنية : يف الفقرة األوىل  2املادة 

نص يما مل و أضافت الفقرة الثانية بأن أحكام احملاكم اإلدارية قابلة لإلستئناف أمام جملس الدولة  
   3"ذلك القانون على خالف 

و . تتشكل كهيئة حكم من رئيس و مستشارين :" على أا  3و عن تنظيم احملاكم اإلدارية نصت املادة 
أن حمافظ الدولة يتوىل مهام النيابة العامة  5و أردفت املادة . أا تتكون من غرف و أقسام  4أضافت املادة 

  .أمامها مبساعدة حمافظي دولة مساعدين 

نتظار تنصيب احملاكم اإلدارية تبقى إأنه يف  8ذكرت املادة و عن إنطالق احملاكم اإلدارية يف العمل 
  .يف القضايا املعروضة علها  الغرف اإلدارية باالس القضائية و كذا الغرف اإلدارية اجلهوية تنظر

) . نقص القضاة املتخصصـني ( إن األمر طال و مل تنـصب أية حمكمة إىل اليوم ألسباب تبدو أا بشرية 
و حىت على عدم إكتمال النصاب القانوين للمجلس . مما إنعكس سلبا على هيكلة التنظيم القضائي اإلداري 

  .4ني عن احملاكم اإلدارية مل يتم إنتخاا بعد األعلى للقضاء بإعتبار أن به ممثلني إثن

   Le tribunal des conflitsمحكمة التنازع .جـ

يتعلـق بإختصاصـات حمكمـة التنازع وتنظيمها و  03/06/1998يف  03-98صدر القانون العضوي رقم 
  1 .عملها 

                                                 
1  -  Oن ر	02- 98ا�*�(  I� ا:دار��  30/05/1998ا���رخ q�����D F�'
 ر - ج ،�O1998، �=� 37، ر  
2  - %�=
 3ي ا��$�	م ا�O356-98ر  I� ن  14/11/1998ا���رخ	م ا�*�(�L7أ F%&A5 ت�%�%L� 6د�ا:دار�� ، ج 98/02ا�� q�����D F�'
 - ا��Oر ر

85.،  �=�1998   
 ا:دار�� 6z5ر أ�L7��  02- 98�" ا�*�(	ن  1/ 3و  ��D2/1$-	ع ����د%5"  -  3q��أن ا�� �� ا:دار�� �{ن ا��U$ع (� #q����D F�'
D%=�� . ا��
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ختصاص بني اجلهات ختتص حمكمة التنازع بالفصل يف منازعات اإل:"  3،ذكرت املادة فعن إختصاصها 
القضائية اخلاضعة للنظام القضائي العادي و اجلهات القضائية اخلاضعة  للنظام القضائي اإلداري حسب الشروط 

  .2" احملددة يف هذا القانون 

بالتناوب من  نيحدهم رئيسا يعأأا تتشكل من سبعة قضاة  4، أوردت املادة و عن تشكيلة احملكمة 
  .ليا أو جملس الدولة ملدة ثالث سنوات بني قضاة احملكمة الع

أن نصف أعضاء حمكمة التنازع يعني من احملكمة العليا و النصف اآلخر من جملس  7و أضافت املادة 
  .اء ـ، و ذلك مبوجب مرسوم بناء على إقرتاح من وزير العدل و أخذ الرأي املطابق للمجلس األعلى للقضالدولة 

مام حمكمة أبشأن تعيني حمافظ الدولة و حمافظ الدولة املساعد  9ملادة ذكرا اوهي نفس الكيفية اليت 
  .التنازع

  14ذي حيدد حسب املادة على وجوب إعداد حمكمة التنازع لنظامها الداخلي ال 13و نصت املادة 
  .كيفيات عملها و خاصة إستدعاء أعضائها و توزيع امللفات و كيفية إعداد التقارير 

ال ميكن :" على أنه  15، نصت الفقرة الثانية و األخرية من املادة كمة و عن حدود إختصاص احمل
  ."حمكمة التنازع التدخل يف منازعات اإلختصاص بني اجلهات القضائية اخلاضعة لنفس النظام 

عندما تقضي جهتان قضائيتان إحدامها خاضعة :"تنازع اإلختصاص بأنه  1ف/16و أوضحت املادة 
ي و األخرى خاضعة للنظام القضائي اإلداري بإختصاصهما أو بعدم إختصاصهما للفصل للنظام القضائي العاد

  ".يف نفس املوضوع 

غري  األخري ذي يصبح فيه القرارأجل رفع الدعوى أمام احملكمة بشهرين من اليوم ال 17و حددت املادة 
   .ام ائية ـناقض بني أحكقابل ألي طعن ، كما ميكنها أن تفصل يف تنازع اإلختصاص بدون أجل يف حالة ت

  . رفع الدعوى بواسطة حمام معتمد لدى احملكمة العليا أو لدى جملس الدولة  20و أوجبت املادة 

أجال قدره ستة أشهر جيب أن تفصل فيه احملكمة يف الدعوى املرفوعة أمامها إبتداءا  29و حددت املادة 
  .من تاريخ تسجيلها أمامها 

، و هي ملزمة لقضاة النظام قرارات حمكمة التنازع غري قابلة ألي طعن :"  على أن 32و نصت املادة 
  ".القضائي اإلداري و قضاة النظام القضائي العادي 

و جتدر اإلشارة إىل أن حمكمة التنازع قد نصبت و بدأت قراراا تصدر و تنشر يف جمليت احملكمة العليا و جملس 
  1 .را الدولة و هي حاليا جتاوزت العشرين قرا

                                                                                                                                                         
1  -  Oي ر	M'ن ا�	03- 98ا�*�(  I� 03/06/1998ا���رخ D F�'

���zت ����L ا�
=�زع و v=5%��� و #���� ، ج{، �B. O37ر ، ر،  �=�

1998   
�� �I #&�رة  -  2~�
���ت ا�*�(	(%� و ا��Azظ%� ا��	ء 5	ھ=�ك � J)رة إ�� أ�H£� ص " 5@6ر�z
B:ا���دة " �=�ز#� ا �) I� وردت I
�"  3ا�


�zص " و #&�رة  03- 98ا�*�(	ن ا�'M	ي B:ا���دة " 5=�زع ا I� اردة	ر  152ا�	

�ن D%" ا�'&�ر5%" ��� و إ��7XA  1996�" د�Hو ،.  
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بعد أن تناولنا تعريف املنازعة اإلدارية و حددنا موقع املنازعة اإلدارية يف املنظومة القضائية اجلزائرية عرب 
و اتضح لنا بأن للمنازعة اإلدارية العديد من اخلصوصيات اليت تفرقها عن غريها من املنازعات القضائية . الزمن 

ها ، أو من حيث ـأنـاضي املتبعة بشـها أو من حيث إجراءات التقواعد اليت حتددـ، و ذلك من حيث القاألخرى 
  ).إىل شرح و تفصيل وليست حمل دراستنا  و هي مواضيع حتتاج( ها ـالقانون املوضوعي املطبق علي

إىل اليوم وفقا  1966و بالتايل أصبحت املنازعة اإلدارية حتدد ، منذ وضع تقنني اإلجراءات املدنية سنة 
لذا كان االرتباط وثيق بني املنازعة اإلدارية والتظلم والصلح . وي مبدئيا ، مع وجود إستثناءات عليه للمعيار العض

اإلداريني حبيث ال ميكننا أن نتصورمها بدون حتديد املنازعة اليت يسعيان إىل حلها أو على األقل تقريب وجهات 
مما استوجب التعرض إىل مفهوم التظلم والصلح  .النظر بني األطراف املتخاصمة وعادًة تكون اإلدارة واملواطن

اإلداريني يف الفصل األول مث إىل النظام القانوين لكل منهما من خالل إبراز دورمها يف حل املنازعة اإلدارية يف 
 .الفصل الثاين
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  الفصل األول 

  مفهوم التظلم و الصلح اإلداريين  
  

جمموعة من العناصر القانونية و الواقعية اليت تكون    يتضمن الفصل األول من هذا البحث دراسة
  .مضمون مفهوم التظلم و الصلح اإلداريني

انة اليت فهكذا سوف يتم التعرض يف  هذا الفصل األول إىل تعريف التظلم و الصلح و نشأما و املك
حيتلها كل واحد منهما يف النظام القانوين اجلزائري ، و يشكل هذا اجلانب األمهية القصوى بالنسبة للتظلم 
والصلح نظرا لإلشكاالت أو التساؤالت املطروحة على الصعيد الفقهي و التشريعي حول مدى إجبارية هذان 

ك نظرا لإلجتاهات املختلفة القائمة حول ما يتعلق اإلجراءان يف عملية التقاضي يف املنازعات اإلدارية ، كذل
  . بأوجه التشابه مع بعض األنظمة األخرى و العالقة اليت تربطهما فيما بعض
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  المبحث األول 
  تعريف التظلم و الصلح اإلداريين

  

اخلاصة  أمهية بالغة يف قانون املنازعات اإلدارية يف اجلزائر لقواعده 1يكتسي شرط التظلم اإلداري املسبق
فال َعَجَب إن حنن وجدنا مفهوم . حدثه املشرع اجلزائريإستوأهدافه املتميزة إىل جانب الصلح اإلداري الذي 

الصلح يف غريه من املواد األخرى، و لكن الشيء املؤكد أن إجراءات الصلح يف املواد اإلدارية هلا خصائص 
تبة عنها و لكي يتم ذلك على املتظلم أن يقوم بإجراء إداري يف ومميزاا اليت تنفرد ا و هلا آثار القانونية املرت 

مواجهة القرار واملتمثل يف التظلم اإلداري الذي سيتم التعرض له يف املطلب األول، أو رفع دعوى إلغاء القرار 
اإلداري غري املشرع ومن مث إستوجب على القاضي إجراء عملية الصلح و الذي سيتم التعرض له يف املطلب 

  :الثاين

  ا
	ط�ب ا�ول 
�ق 	
  ��2د�د 	��� ا
�ظ�م ا�داري ا

قبل الدخول يف معىن التظلم اإلداري حاولنا التعرض إىل اهلدف منه ، بغية حتديده بأفضل و أحسن ما 
  .ميكن مث إستجالء منه بعض التعاريف سواء فقهية أو تشريعية أو قضائية 

  ا
�رع ا�ول 
�دف 	ن ا
�ظ�م ا�داري
  ا

ك بأن املشرع اجلزائري عندما أوجب التظلم اإلداري كشرط الزم قبل مقاضاة اإلدارة سابقا وأبقى الش
عليه على مستوى جملس الدولة حاليا و بعض النصوص اخلاصة و إمنا كان بغية حتقيق أهداف معينة سنحاول 

  : الكشف عليها فيما يلي 

كم فكرة السلطة الرئاسية تسعى دائما إىل حتقيق مبدأ املشروعية حتقيق الرقابة اإلدارية الذاتية ، ألن اإلدارة حب.1
عمال وطبقا للمبدأ املفرتض بأن اإلدارة رجـل شريف يعمل دوما للمصلحة العامة يف إطار املشـروعية القانونية من 
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بعدها عن جهـة ، و يف نفس الوقـت احلـرص على السري بإنتظام و إطراد للمـرافق العـامة ،  األمر الذي قد ي
العدل يف إطار املشروعية القانونية، إضافة إىل عدم التحقق أو التوافر الرقابة اإلدارية الذاتية يف أغلب األحيان، 
إن مل نقل كلـها ، لسبب أو آلخر ، فكان التظلم اإلداري وسيلة فعالة لتحريك هذه الرقابة ، و ما يدعم ذلك 

أولية التظلم اإلداري فإن مل يوجد التظلم الوالئي كما سيأيت بيانه أن املشرع اجلزائري قد نص على وجوبية و 
  الحقا 

إن التظلم اإلداري أيسر على املتظلم  املضرور يف إجراءاته و مصاريفه من الطعن القضـائي الذي هو األكثر .2
  .تعقيدا ، و يتطلب إجراءات و شكليات خاصة إضافة إىل املصاريف القضائية 

داري يف كثري من األحيان و األحوال حيقق هدف املتظلم املتضرر و يوفر عليه مشقة اللجوء إىل أن التظلم اإل.3
القضاء الذي ميتاز بالتعقيد من حيث اآلجال و اإلجراءات، و بذلك التظلم يكسب للمتظلم ربح الكثري من 

  .  الوقت

املثول أمـام القضـاء يف كـل حني ،  التظلم اإلداري من شأنه حـفظ كـرامة اإلدارة ، و عـدم إكراهها على.4
  . األمر الذي قد يزعزع مركزها وثقة الناس ا 

كما قد يؤدي تكرار و تعدد مقاضاا إىل رب الناس من التعامل معها و منه فقدان اإلدارة شيئا فشيئا صفة 
إطار املشروعية القانونية  الرجل الشريف املفرتض فيها ، و الذي يعـمل دوما ويسعى لتحقيق املصلحة العامة يف

.1  

إن التظلم اإلداري دليل قـوي على نية املتظلم يف إثارة النزاع أمام القـضاء و متسكه بالدفـاع على حقـوقه، و .5
اهلدف من : ذا يكون مبثابة إجراء إداري كمرحلة متهيدية قبل املرحلة القضائية و ذا املعىن  يرى البعـض بأن 

  .2"ارة النزاع كمرحلة متهيدية قبل القضائيةالطلب املسبق إث

  �� !
  ا
�رع ا
�ق 	��� ا
�ظ�م  ا�داري	
  ا

  معنى التظلم اإلداري المسبق لدى الفقه: أوال 

هناك من الفقهاء من عرف التظلم اإلداري حبسب النوع و عليه فإنه يعرف الوالئي و الرئاسي كال  
  على حدة 

ي الشأن بتظلمه إىل العضو اإلداري مصدر القرار املتظلم منه طالبا إعادة النظر الطعن الوالئي هو أن يتجه ذو " 
  .1" فيه بقصد سحبه أو إلغائه أو تعديله، على أن يبني يف تظلمه األسباب اليت يستند إليها
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أن يتوجه ذو الشأن بتظلمه إىل رئيس العضو اإلداري الذي أصدر القرار " و يعرف الطعن الرئاسي بـ
  .2"م منه طالبا اإلنصاف ورفع الضرر الذي حاق به أو الذي يكون على وشك الوقوع إذا ما مت التصرفاملتظل

ومع معقولية و تقبل التعريفني ، إال أنه نرى غري ذلك فيما يتعلق بالشطر األخري يف تعريف الطـعن 
لتظلم اإلداري ، لكي و ذلك ألن ا" أو الذي يكون على وشك الوقوع إذا ما  تم التصرف" الرئاسي و هو 

ينتج آثاره جيب أن حيرك و يوجه ضد التصرف فعال و قانونا دف حماربة و إزالة الضرر الذي وجد بوجود 
  .التصرف ال أن يكون إحتماليا 

أن املراجعة اإلدارية املسبقة " حبيث ُعرف التظلم اإلداري بأنه حبسب هدفه و عرفه البعض األخر
جراءات اإلدارية القضائية تستهدف حل النزاع دون التدخل القاضي ، و ال يتم تشكل عنصرا من عناصر اإل

  .3"حتريك اإلجراءات القضائية إال بعد فشل تلك املراجعة اإلدارية

و مما يالحظ على هذا  التـعريف ، أنه أقـرب إىل حتديد بعض أهداف التظلـم اإلداري منه إىل التعـريف 
داري باملراجعة اإلدارية مع أن النص القانوين يستعمل لفظ الطعن اإلداري والقضاء ، إضافة إىل تسمية التظلم اإل

  .اجلزائري يستعمل نفس اللفظ تارة و أحيانا يستعمل عبارة التظلم اإلداري أو الشكوى

كلمة التظلم تعين :" حبيث  أن  و هناك من الفقه من عرف التظلم اإلداري بحسب المصطلح
  .4"الشكوى أو الطلب املرفوع من املتظلم للحصول على حقوقه أو لتصحيح وضعيته الطريقة القانونية أو

و يعترب التظلم اإلداري املسبق يف عنصره األول أنه عمال إداريا و يتمثل العنصر الثاين يف الطابع  
هذا العنصر اإلداري للتظلم و يتمثل العنصر الثالث يف موضوع و مكانة التظلم يف النزاع اإلداري حبيث يعين 

  : أنه

  يوجه مبدئيا ضد عمل قانوين أو مادي قامت به اإلدارة - 

  إجراء يسبق الدعوى اإلدارية- 

  :رغم أحقية و صحة هذا التعريف ، إىل أنه ميكن أن نبدى بعض املالحظات عليه 

ريق عن طـ) أي تقدمي التظلم(ال يشرتط تقدمي التظلم  اإلداري من املتظلم نفسه ، فقد يكون ذلك  - 
  .نائبه أو وكيله أو حماميه
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إن العمل املادي ال يشرتط فيه تقدمي أو حتريك التظلم اإلداري ألن التظلم اإلداري إمنا يوجه إىل - 
  .اإلدارة املختصة ضد أعماهلا القانونية ال املادية عادة 

ئي و التظلم هذا التعريف أمهل اإلشارة إىل نوعي التظلم اإلداري، و املتمثالن يف التظلم  الوال- 
  .الرئاسي

من خالل عالقته مببدأ املشروعية أو القرارات الغري املشروعة  و بعض الفقهاء عرف التظلم اإلداري
جمرد إجراء إداري يوجه ضد قرار غري مشروع لإلدارة املعنية من أجل إعادة النظر فيه : "حبيث عرف على أنه 

  . 1"إللغاء مما جيعله أكثر شرعية و مالئمة وعدالة بواسطة سلطات التعديل و التصحيح أو السحب أو ا

  :و مما يؤخذ على هذا التعريف  ما يلي 

إن تقرير شرعية القرارات اإلدارية هي من إختصاص القاضي اإلداري  دون سواه و عليه، فال جيوز - 
  .للطاعن تقرير  شرعية القرار اإلداري و إال أعترب هذا إغتصاب منه لسلطة القاضي يف ذلك

أن هذا التعريف يقرر هدف وحيد للمتظلم اإلداري ، و الذي يتمثل يف إعادة النظر يف القرار ليصبح - 
أكثر شرعية و مالئمة و عدالة، فهذه الصفات إضافة إىل أا من إختصاص القاضي اإلداري فهي 

قرار املطعـون فيه،  وحدها ال تكفي كمربر لتقدمي التظلم اإلداري، بل جيب أن يتأثر مركز املتظلم من ال
  ). أو صدور حكم اإللغاء( يفهم منها بأن القرار قد ُأختذ بعد حماكمة " إعادة النظر"كما أن عبارة 

هو االلتماس أو الشكوى اليت يقدمها أصحاب الصفة و املصلحة إىل : "ويعرفه البعض اآلخر بأنه 
اإلدارية،  طاعنني يف قرارات و أعمال إدارية بعدم  السلطات اإلدارية الوالئية و الرئاسة و الوصائية إىل اللجان

الشرعية وطالبني بإلغاء أوسحب أو تعديل هذه األعمال اإلدارية غري املشروعة مبا جيعلها أكثر إتفاقا مع مبدأ 
  .2"الشرعية أوأكثر إتفاقا مع مبدأ املالئمة و الفعالية و العدالة 

  : ا التعريف إال أنه عليه املالحظات التالية و مع إعرتافنا بسالمة و جناعة و مشولية هذ

إن شرعية أو عدم شرعية القرارت اإلدارية و إمنا هي من إختصاص القاضي اإلداري وحده فهو الذي  - 
  .يقرر ذلك دون سواه
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الوالئية، : يفهم من صياغـة التعريف أن على املتظلـم أن يقوم بتحـريك كل أنـواع الطعـون اإلداريـة- 
يف حني أن على املتظلم  "و"الوصائية أمام اللجان اإلدارية يف نفس الوقت لوجود حرف العطف  الرئاسية

  . 1أن حيرك طعنا واحدا فقط حسب ما يتطلبه و يقتضيه احلال 

و مما جيب اإلشارة إليه أن املشرع اجلزائري مل يورد تعريفا صرحيا عن التظلم اإلداري إال أنه إعتربه كحق 
ألزمهم بتحريكه قبل اإللتجاء إىل القضاء لتحريك الدعوى القضائية، باإلضافة إىل أنه إعتربه  مقرر لألفراد و

  . شرطا شكليا ال بد من توافره و إال ال تقبل الدعوى اإلدارية، إال يف احلاالت املنصوص عليها قانونا

  .يف التشريع و القضاء ) التظلم( مما يدفع بنا إىل البحث على مفهومه 

  )تقنين اإلجراءات المدنية( معنى التظلم اإلداري المسبق في التشريع الجزائري : ثانيا 

نالحظ أن املشرع اجلزائري قد حتدث عن التظلم اإلداري يف بعض من نصوص تقنني اإلجراءات املدنية 
  .2غاءو اخلاصة بدعـوى اإلل 275مكرر قبل تغيريها أو املادة  169تلك اخلاصة بدعوى التعويض أي املادة 

و إن املشرع اجلزائري يؤكد لقبول الدعوى اإلدارية أنه جيب أن يسبقها تظلم إداري يف صورة طعن أي 
تظلم إىل اجلهة الرئاسية للسلطة اليت أصدرت القرار ، فإن مل توجد جهة رئاسية هلا فيقدم يف شكل إلتماس إىل 

ورة التظلم اإلداري و إعتربه إجراء هام ال بد و هكذا فإن املشرع اجلزائري يؤكد على مدى ضر 3السلطة ذاا 
  .للفرد أن يتبعه طاملا جاءت النصوص صرحية يف ذلك 

   معنى التظلم اإلداري المسبق لدى القضاء: ثالثا 

إن القاضي اإلداري جد متشدد بالنسبة للتظلم اإلداري و إعتربه شرطا شكليا يف الدعوى اإلدارية إال 
قانونا، لذا جند القاضي اجلزائري متمسكا بالنصوص التشريعية و يطبقها كما هو  يف احلاالت املنصوص عليها

  .اخلاصة بدعوى اإللغاء  275مكرر املتعلقة بدعوى التعويض أو املادة  169احلال بالنسبة للمادة 

كما يالحظ أن القاضي اجلزائري مل حيدد و مل يعرف التظلم اإلداري و إمنا إعتربه إجراء جوهري أي 
  .ن النظام  العام، و ينطق بالرفض تلقائيا إذا مل يتضمن الدعوى ناحيتها الشكليةم

سنة   1203و دليل ذلك أن قرار الغرفة اإلدارية بالس األعلى يف القضية اإلدارية املسجلة حتت رقم  
ائر ألرض ميتلكها يناير و إنتهت يف قرارها إىل عدم قبول الدعوى املتعلقة بنزع وايل والية اجلز  16يف  1974

  .4قبل رفع الدعوى) التدرجي(املدعي وذلك نظرا لعدم إتباع اإلجراءات الصرحية و الصحيحة للتظلم اإلداري 
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قضية متار مولود ضد  06/12/1999باإلضافة إىل قرار الغرفة الثانية لس الدولة يف القضية املؤرخة يف 
من قانون  275طبقا لمقتضيات المادة " طعن شكال حيث أنهو إنتهى يف قراره إىل عدم قبول ال. وزير العدل

اإلجراءات المدنية ال تكون الطعون بالبطالن كما هو الشأن بالنسبة للقضية الراهنة مقبولة ما لم يسبقها 
الطعن اإلداري التدرجي الذي يرفع أمام السلطة اإلدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن 

  .فأمام مصدر القرار نفسهلم توجد 

حيث أنه ال ينكر و أن على الحالة التي هو عليها فإن ملف القضية الحاضرة خالي مما يفيد بأن  
الطاعن قبل قيامه هذا قد قام بهذا اإلجراء الضروري المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر ، و بحسبه 

ن من المستحق في مثل هذه الحالة القضاء بعدم فنطعنه هذا جاء مخالفا لنص المادة المذكورة آنفا و أ
  .1"قبوله شكال

و مما سبق ذكره جيب اإلعتماد على الفقه لتحديد معىن التظلم اإلداري و هو إجراء إداري يتضمن 
إحتجاج املتظلم ضد قرار إداري فردي أو تنظيمي حمددا و معينا مؤسسا إحتجاجه  على عدم شرعية القـرار و 

زه القانوين، يوجه إىل رئيس مصدر القرار فإن مل يوجد فأمام مصدر القرار نفسه طالبا سحب تأثريه على مرك
  .القرار أو تعدليه مبا يسمح بسالمة و ضمان مركزه القانوين

 �� !
  ا
	ط�ب ا
 "�#
  ��د�د 	��� ا

مث التشريع مث  نظرا لألمهية اليت أعطاها املشرع اجلزائري إلجراء الصلح يستوجب التطرق ملعناه يف الفقه
ذاته " املفهوم"قضاء لنزيل اللبس أو على األقل تقف عليه لنقدم له مقرتحات حلولية و بالتايل حاولنا إستقصاء 

يف مواجهة الصلح يف املواد املدنية عموما ويف املواد األحوال " الصلح اإلداري"لتسهل علينا مسألة ) يعين الصلح(
  . الشخصية 

  

  

  

  

  ا
�رع ا�ول 


دى ا
�%$�د 	��� ا
#�" ��د   
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الصلح هو إجراء لتنظيم النزاع القائم بني طرفني و أن املصلح يقرتح عليهم نظام معني : "يعرفه البعض 
  .1"واألطراف أحرار يف تطبيقه أم ال

الصلح هو إجراء قانوين يقع عادة من ذوي اخلربة يف األمور القانونية : " يعرفه كاآليت  2البعض اآلخر
ائل االجتماعية و يقع أحيانا من قبل القضاة أو رجال القانون من أجل التوفيق بني آراء األطراف ويف املس

  ".املتخاصمة يف النزاع 

  :كما أن هناك من الفقهاء من ركز على الداللة اللفظية من 

 « Médiation , conciliation , arbitrage , transaction , compromis ; 
etc….. »  

  « Para –judiciaires » ائرة القضاء طرقا شبه قضائية يشكل خارج د

، و ينعتها "عدالة ال شكلية" (Abel)، و يذكرها "عدالة اجتماعية " (Pound)يسميها  باوند 
و كلها يف الواقع تصرفات تقع خارج دائرة القانون القضائي و بعيدا عن " عدالة تفاوضية" (Selzink)سلزنيك 

و " عدالة من دون قانون :" و يعرفها أورباخ بأا  ، (Le non droit)  حقوقيةيل فهي ال رمسية اإلجراء و بالتا
  .3عليه فإنه ال ميكن تصورها مثلما ال ميكن تصور جمتمع من دون قانون 

  : قد يعين أمرين " صاحل"و لو عدنا إىل مصدر 

  نقول صاحل فالن فالنا على شيء

  نقول صاحل فالن و فالنا على شيء

من إرادة أحد الطرفني يف النزاع و يف الثاين يقوم شخص خارج " التصاحل"أنه يف املعىن األول يأيت  يعين
  ".املصاحلة"النزاع مبهمة 

املعىن األول يفيد تنازل شخص عن جزء من حقه إجتاه شخص آخر أما املعين الثاين فيفيد تدخل 
  .إدعاءاما لفض النزاعشخص خارج النزاع من أجل دفع شخصني على التنازل على بعض 

  4.املالحظ أن املعىن الثاين إرتبط دوما بعملية تقييميه للنزاع

 �� !
  ا
�رع ا
"�#
  ,� ا
�+ر�* ا
(زا'ري ا�داري ��د�د 	��� ا

                                                 
1 -Jean –Marie AUBY et Roland drago, traité du contentieux administratifs , Paris 1984 , p .29. 

2  - /�� ، /)�,	X�
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الصلح يعد من إحدى القواعد اإلجرائية الواجبة القيام ا يف قضايا األحوال الشخصية و يف املواد 
ا اإلدارية، و هو إجراء قانوين يقع عادة من قبل ذوي اخلربة يف األمور القانونية واملسائل االجتماعية و يف القضاي

االجتماعية ويقع أحيانا من  قبل القضاة أو رجال القانون كما ميكن أن يقع من قبل املوظفني اإلداريني ويهدف 
  .الصلح إىل التوفيق بني آراء  األطراف املتخاصمة يف النزاع 

املشرع اجلزائري الصلح يف فروع القانون اخلاص كما يف فروع القانون العام و بالتحديد يف و لقد أقر 
املادة اإلدارية اليت حنن بصدد دراسته ضمن الصلح يف املنازعة اإلدارية يف التشريع اجلزائري فقد نصت عن ذلك 

  : ثالثة مواد األوىل أصلية يف مجيع الدعاوي املطروحة و هي 

جيوز للقاضي مصاحلة األطراف أثناء نظر "اليت تنص   تقنين اإلجراءات المدنية من 17المادة 
  "الدعوى يف أية مادة كانت 

جيوز للشركات الوطنية " تنص : الفقرة الخامسة من تقنين اإلجراءات المدنية  442المادة 
  "واملؤسسات العمومية األخرى أن جتري املصاحلة فيما بينها يف نطاق عالقاا

على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها إىل رئيس الس :"  تنص 3مكرر  169ادة الم
  .القضائي الذي حييلها إىل رئيس الغرفة اإلدارية ليعن مستشارا مقررا 

  .و يقوم القاضي بإجراء حماولة الصلح يف مدة أقصاها ثالثة أشهر 

تفاق األطراف و خيضع هذا القرار عند التنفيذ إىل و يف حالة إذا ما مت الصلح يصدر الس قرارا يثبت إ
  .اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون

و يف حالة عدم الوصول إىل اإلتفاق حيرر حمضر عدم الصلح و ختضع القضية إىل اإلجراءات التحقيق 
  . 1" املنصوص عليها يف هذا القانون

صلح يف املادة اإلدارية فإنه يف حقيقة األمر مل يعط و على إعتبار أن املشرع اجلزائري عند نصه على ال
تعريفا صرحيا للصلح و إمنا إعتربه إجراء يسبق الفصل يف القضية و بالتايل نستعني ببعض تطبيقات الصلح يف 

الصلح يف القانون اإلجتمـاعي ، الصـلح يف األحـوال الشخـصية ، الصـلح : املواد األخرى على سبيل املثال منهـا 
  .قانون اجلمـارك ، الصلح يف القانون التجاري ، لنقف على مفهومه بصفة دقيقة يف

  

من أهم املسائل اليت تشغل اهتمام كل من العمال : " عالقات العمل"الصلح في القانون اإلجتماعي :أوال 
مجاعية من  وأصحاب العمل على السواء ، الوقاية من النزاعات اجلماعية يف العمل حيث ال يكاد جند إتفاقية

الطرفني إال و تضمنت عدة إجراءات إحتياطية لتفادي الوصول إىل أي نزاع مجاعي بينهما خاصة بعد أن 
                                                 

	دة -  1�<8(/ ا�JXاq.ي 169ا�  .,2.ر ، ,B 7*�(7 ا�_.اءات ا
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أصبحت التنظيمات النقابية تتمتع بالشخصية القانونية اليت متكنها من املشاركة يف التسيري و التفاوض مع 
العمل و ما ينتج عن هذه املهام من أصحاب العمل من أجل وضع القواعد و النظم املنظمة لعالقات 

مسؤوليات جتعلها تبحث عن األساليب الفعالة لتفادي النزاعات اجلماعية بنفس اإلهتمام و املسؤولية اليت 
  .1يتحملها صاحب العمل إنطالقا من مبدأ االلتزام بواجب السلم املهين واإلجتماعي يف العمل

تفاقيات اجلماعية و ملضمون و أحكام هذه األخرية فإننا جند و بالرجوع إىل القوانني املنظمة إلبرام  اإل
وسيلة وقائية تتمثل يف التفاوض اجلماعي املباشر كلما دعت الضرورة لذلك أو وضع هياكل وجلان : وسيلتني 

  .دائمة مهمتها ترصد أي أشكال قد يقع و البحث عن احللول له 

يت دف إىل دراسة و حبث أسباب النـزاعات اجلماعية أما الوسيلة األخرى و هي اإلجراءات العالجية ال
وإجياد احللول املناسبة هلا ضمن أُطُْر و هيئات  املصاحلة و الوساطة والتحكيم و حنن يهمنا يف هذه الدراسة 

  .املصاحلة 

تنص املادة اخلامسة من القانون املتعلق بتسوية النزاعات اجلماعية :  La conciliationالمصالحة 
إذا إختلف الطرفان يف كل املسائل املدروسة أو يف بعضها يباشر املستخدم و : "2رسة حق اإلضراب على أنه ومما

  .ممثلوا العمال إجراءات املصاحلة املنصوص عليها يف االتفاقيات أو العقود اليت يكون كل من اجلانبني طرفا فيها 

فشلها يرفع املستخدم أو ممثلوا العمال  و إذا مل تكن هناك إجراءات إتفاقية للمصاحلة أو يف حالة
  ".اخلالف اجلماعي يف العمل إىل مفتشية العمل املختصة إقليميا

  : وواضح من نص هذه املادة ، أن هناك نوعني من املصاحلة

ويقصد ا :Conciliation conventionnelle النوع األول في المصالحة  االتفاقيةيتمثل  
التفاقيات اجلماعية سواء بقصد إجياد احللول املناسبة للمنازعات اليت قد تنشأ أثناء تلك اإلجراءات اليت تقرر ا

تنفيذ وسريان عالقة العمل أو بقصد تفسري أحكام االتفاقيات اجلماعية اليت قد حيدث بشأن تفسري بعض 
قاللية بني أحكامها إختالف بني الطرفني،حيث يتم تشكيل هذه اللجان مهما كانت مهمتها بكل حرية و است

الطرفني على أساس التساوي يف األعضاء أي على شكل اللجان املتساوية األعضاء،كما أن نظام عمل هذه 
اللجان يـحدده األطراف أنفسـهم، و كذلك األمر بالنسبة للصالحيات املخولة هلا، إىل جانب نطاق عملها، 

تفاقية، كما قد يعتمد أسلوب تشكيل عدة الذي قد يكون حمليا أو جهويا أو وطنيا أي وفق نطاق تطبيق اال
جلان متفاوتة  الدرجة إذ قد يكون هناك تدرج يف نظام املصاحلة يبدأ باملستوى احمللي أو على املستوى املؤسسة 

  .                3وعند فشل املصاحلة يف هذه الدرجة ، ينتقل النزاع إىل املستوى األعلى و هكذا إما على درجتني أوثالثة 
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و يلجأ إىل هذا :  Conciliation légaleمثل في  المصالحة القانونية تالنوع الثاني في أما
 5األسلوب  عند عدم النص على األسلوب األول أو يف حالة فشله ،كما تنص ذات الفقرة الثانية من املادة 

الة مهمة املصاحلة إىل من قانون تسوية املنازعات اجلماعية و ممارسة حق اإلضراب، حيث توُكل  يف هذه احل
يستدعي مفتش "...حيث " وجوبا مبحاولة املصاحلة بني املستخدم و ممثلي العمال" ...مفتش العمل الذي يقوم 

الـموالية   )4(العمل املعني طريف اخلالف اجلماعي يف العمل إىل جلسة أوىل للمصاحلة خالل األيام األربعة 
و جيب على طرفني " ."كل مسألة  من املسائل املتنازع فيها لألخطـار ، قصد تسجيل موقف كل طرف يف  

  1".اخلالف اجلماعي  يف العمل أن حيضروا جلسات املصاحلة اليت ينظمها  مفتش العمل 

من النصوص السابقة أن املشرع اجلزائري قد جعل املصاحلة القانونية أو اإللزامية عند بروز أي  و يفهم
ص مفتش العمل، على خالف القانون الفرنسي الذي يوكل هذه املهمة إىل نزاع مجاعي يف العمل من إختصا

جلنة ثالثية التشكيل خيتلف نطاق عملها حسب درجة و أمهية النزاع الذي تكلف بتسويتة حيث أا قد تكون 
  2.جلنة حملية أوجهوية  أو وطنية 

 فإا  ال خترج عن اإلحتماالت الثالثة أما فيما يتعلق بنتائج املصاحلة ، سواء يف أسلوا األول أو  الثاين
  :التاليـة 

إما أن تتوصل جلنة املصاحلة إىل حل أو تسوية النزاع بصفة كلية و يف هذه احلالة تشكل هذه التسوية اليت تأيت  -
كتتويج لتشاور و تفاوض األطراف، سواء يف إطار جلنة املصاحلة اإلتفاقية أو بواسطة مفتش العمل أو يف إطار 

و املشكلة من ممثلي صاحب أو أصحاب العمل و ممثلي السلطة (لجنة الثالثية املعمول ا يف القانون الفرنسي ال
نتيجة التنازالت اليت يستوجب على كل طرف تقدميها، عبارة عن إتفاق يلحق باإلتفاقية السابقة وخيضع ) العامة

التسجيل و اإليداع ، إذ يعترب احلل الذي يتوصل لنفس الشروط الشكلية اليت ختضع هلا اإلتفاقية السيما شرط 
إليه الطرفان يف املصاحلة مبثابة تعديل ألحد بنود االتفاقية سواء يتعلق بأحد احلقوق أواإللتزامات أوتعلق األمر 

  .بتفسري معني  ألحد بنودها أو أحكامها

عند إنقضاء : "عات اجلماعية بأنهاملعدلة من القانون املتعلق بتسوية النزا 8و يف هذا الشأن تنص املادة 
مدة إجراء املصاحلة اليت ال ميكن أن تتجاوزمثانية أيام إبتداءا من تاريخ اجللسة األوىل، يعد مفتش العمل حمضرا 
يوقعه الطرفان و يدون فيه املسائل املتفق عليها كما يدون املسائل اليت يستمر اخلالف اجلماعي يف العمل قائما 

دت ، وتصبح املسائل املتفق عليها الطرفان نافدة من اليوم الذي يودعها الطرف األكثر يف شاا ،إن وج
  . 3" إستعجاال لدى كتابة الضبط باحملكمة املختصة إقليميا
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إما أن تتوصل اللجنة إىل تسوية جزئية للنزاع و يف هذه احلالة كما تشري إليه املادة املشار عليها أعاله، فإن - 
زئية ، جيب أن حيدد املسائل اليت مل حيصل بشأا االتفاق بني الطرفني حيث ميكن هلما إما حمضر املصاحلة اجل

  .عرضها على الوساطة و إما على التحكيم 

حالة فشل املصاحلة كذلك األمر حيرر حمضر بعدم املصاحلة من قبل  جلنة املصاحلة أو مفتش العمل حسب كل - 
اللجوء إىل الوساطة و إما إىل التحكيم حسب ما تنص عليه أحكام  حالة و عندها ميكن ألطراف النزاع إما

  .االتفاقية أوأحكام القانون املتعلق بتسوية النزاعات اجلماعية 

من قانون األسرة اجلزائري على وجوب إجراء  49نصت املادة ):مادة الطالق(في األحوال الشخصية: ثانيا
  .1"لصلح من قبل القاضي دون أن تتجاوز هذه املدة ثالثة أشهرال يثبت الطالق إال حبكم بعد حماولة ا"الصلح

إذا إشتد اخلصام بني الزوجني ومل يثبت الضرر :"من قانون األسرة على ما يلي  56كما نصت املادة 
وجب تعيني حكمني للتوفيق بينهما ، يعني القاضي احلكمني ،حكم من أهـل الزوج وحكم من أهل الزوجـة ، و 

  ".مني أن يقدما تقريرا على مهمتها يف أجل شهرينعلى هذين احلك

و على ذلك من الواقع العملي للمصاحلة بني الزوجني فإن املصاحلة تكون موضوعا لدعاوى الطالق 
، جلسة خاصة للزوجني حيضران فيها بنفسيهما أو ممثلني بالدفاع يف 2ودعاوى التطليق حبيث حيدد القاضي 

يعرض القاضي على املدعي بالطالق أو املدعية بالتطليق تسبيب طلبه واألسباب  حاالت جد إستثنائية مربرة ،و 
الدافعة لذلك ويطلب بعدها من اخلصم رأيه يف ذلك ، و باجلملة فإنه حياول ما أمكن ذلك عرض إستئناف 

دها ملراجعة احلياة الزوجية و معاجلة املشاكل و العقبات بينهما أمامه كما ميكن له أن ميهلهما مدة زمنية حيد
األمر بينهما مث حيررحمضرا ويتهما و أقواهلما وطلباما مث يوقع القاضي مع الزوجني و كاتب الضبط على احملضر 
الذي يتضمن الصلح أو عدم الصلح يف حالة فشل املصاحلة بينهما،و يكون هذا احملضر مرجعا للقاضي يف 

  . معرفة و تقدير طلبات الطرفني ومقاصدمها

ملة فإن املصاحلة يف مسائل الطالق إجراء شكلي جوهري قانوين غري جمد و غري فعال قضاءا و باجل
  .بدليل أن غالبية حماضر جلسة املصاحلة تنتهي بعدم الصلح 

من  49و باملناسبة فإن بعض القضاة و املالحظني يرون أن املشرع اجلزائري مل يوفق يف صياغة املادة 
  ".املصاحلة"و كان عليه أن يورد " صلحال"قانون األسرة إذ نص على 

  :و لكين ال أشاطرهم هذا النقد و أرى أن املشرع اجلزائري قد وفق يف اللفظ و ذلك من جانبيني 
                                                 

oر-  1��(	 ا��2/ ا���(	 1" أUm , 7, .]G ، أ8�. ,[0 ا�*.ار ا��2/ ا���^ ر�F 18/06/1991خ 1" و ھ@ا ,	 G.��' ا, ،75141  /�X�ا
  . 65.، ص 1993ا�*Q	q(/، ا��<د ا9ول، 

 - �Fار ر.*��(	 ا��2/ ا��� "q	Q*��$ ا�_�A	د ا@G200198  "1 رخo��$ R >�� [)Q1.ح  56، 38.ة ا�*Q	ء �<د 21/07/1998ا@G .�؛ أ8
2����o/ ا� ط�(/ �  .297.، ص �1986	ب ا�JXاq. ، ا�*	8 ن ا�9.ة ا�JXاq.ي ، ا�JXء ا9ول ، ا

	دة -  2�X	ل 9ن ا�(U أ�8	ء ا� طx)H 7, 7 إ��	د ا�*	m"  56أF ل  ا�*	m" و �(L ;(.ه 1" ا_ "1 M)
+��,F 7	8 ن ا�9.ة ا�JXاq.ي �� B. ا
��	!� م ھ  أن ا�� ل �' ��> و_' ا��2(7 أو إ�> ذوي ا�I2	ءة،  �] إن ا��/ ) ��B إ) ,F 7	m" اH9 ال ا�?0ح �(7 ا�Jو_(7 إ�> ا

 /)!u3�  .ا
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  " و ليس على الصلح  مما يدل على أنه قصد اإلجراء املتمثل يف املصاحلة" حماولة الصلح"أنه نص على :  أولهما

ذا " حماولة الصلح"ة مثلما إستعملها يف منازعات العمل و لكنه أشار إىل أنه مل يستعمل املصاحل:  ثانيهما
اللفظ ليبني قيمة اهلدف من املصاحلة و هي الوصول إىل الصلح و بعبارة أخرى حلث القضاة على احلرص يف 

  .التوفيق بني الزوجني و إلبراز أمهية املصاحلة يف أا ال تؤدي إال إىل الصلح 

 31لقد مت إعتماد آلية املصاحلة غذاة اإلستقالل بناء على القانون يف :  ي القانون الجمركيالصلح ف: ثالثا
الذي يقضي مبواصلة العمل بالتشريع الفرنسي بإستثناء األحكام اليت متس بالسيادة الوطنية على  1962ديسـمرب 

و ذلك طبقا ألحكام القانون الفرنسي سبيل املثال مث  تكريس آلية املصاحلة يف جمال املخالفات لقانون الغابات 
  .1 1903فيفري  21املؤرخ يف 

قام املشرع بإدراج املصاحلة ضمن القانون  2 1966و مبناسبة سن قانون اإلجراءات اجلزائية يف سنة 
جيوز أن تنقضي الدعوى العمومية باملصاحلة إذا كان القانون :" من هذا التقنني  6الوطين حيث تنص املادة 

  ".صراحة جييزها

و يف املادة اجلمركية كان القانون الفرنسي الساري املفعول يف هذه الفرتة حييز اللجوء إىل املصاحلة 
  .اجلمركية اليت مل ترتدد و مصاحل اجلمارك يف إستعماهلا 

و بذلك مت تعديل نص املادة  1975غري أن املشرع قد أدرج تعديال على قانون اإلجراءات اجلزائية سنة 
  . 3" غري أنه ال جيوز بأي وجه من الوجوه أن تنقضي الدعوى باملصاحلة"الفقرة األخرية على النحو التايل من  6

و إستبعاد تطبيق التشريع الفرنسي  4 1962و قد تزامنت هذه الفرتة مع إلغاء القانون املؤرخ يف ديسمرب 
ون جديد يف اال اجلمركي ، بقي و بسبب إمتناع املشرع عن سن قان 1975جويلية  5إبتداءا من تاريـخ 

و ذلك حسب االجتهاد القضائي  51979التشريع الفرنسي ساري املفعول إىل غاية صدور قانون اجلمارك سنة 
، مما يطرح التساؤل حول مشروعية أحكام القانون الفرنسي املتعلقة باملصاحلة  و اليت ختالف  6للمحكمة العليا 

  .ئيةأحكام قانون اإلجراءات اجلزا

و مبناسبة االجتاهات اجلديدة للسلطة السياسية حنو إدخال تعديالت على النظام االقتصادي السائد 
من  6قام املشرع بتعديل نص الفقرة األخرية من املادة  1986والسيما عن طريق تعديل نص امليثاق الوطين سنة 

                                                 

.  F7.ار وزاري ,oرخ 1"  -  1�I	ت ا�Z	�(/ ، ج 1963د#�	u���/ 1" ,	دة ا	!�	� M�  .1963، ��/ 95ر،  �<د . #��
2  -   �Fرخ 1"  66- 55أ,. رo, ،8  ج 1966_ ان ، /)qاJX�F 7	8 ن ا�_.اءات اQ�# ،. <د�1966، ��/  48ر ، .  
3  - Fرخ 1"  476- �75 أ,. رo,17  1975_ ان  �Fا9,. ر �oرخ 1"  46- 57#�<ل و #��،   55- 66_ ان  ، #�<ل و #�� ا9,. ر�F  17ا

oرخ 1" �F 7	8 ن ا�_.اءات ا�JXاq(/ ،  ج  1966_ ان  8اQ�#  ، . <د�53ر ،   /���1975.  
4  -  �F29- 73أ,. ر  �F8 ن ر	*�7 إ�Z	ء اQ�# ،62 -175  "1 رخo�
.  31ا  .73، ��/  62ر، �<د .،ج  1962د#�
5  - �F8 ن ر	F79 -07  "1 رخo,21  /)�	رك ، ج 1979_ #X�F 7	8 ن اQ�# ،. <د�1979، ��/  30ر ، .  
6  - X�. /)G� i '_	ص،  ا�<# ان ا� ط�" �¦ZR	ل ا��.� #/ اX�	دة ا� اد ا�JXاq(/ � _' �	م،  و 1" ا���/ 1" ا	!�Jاq.ي د 7�H � �*(�/ ، ا

  .13ھ	,§ . 15.، ص 2001



    

لح اإلداريينلح اإلداريينلح اإلداريينلح اإلداريينالـفصل األول                                                         مفهوم التظلم و الصالـفصل األول                                                         مفهوم التظلم و الصالـفصل األول                                                         مفهوم التظلم و الصالـفصل األول                                                         مفهوم التظلم و الص  

 
 

       38 
 

دعوى العمومية باملصاحلة إذ كان القانون كما جيوز أن تنقضي ال:"قانون اإلجراءات اجلزائية اليت صارت تنص 
  . 1" حييزها صراحة

و إستبدال إجراء 2 1991و نتيجة هلذا التغيري اجلذري ملوقف املشرع ، مت تعديل قانون اجلمارك سنة 
، باإلضافة إىل  31998التسوية اإلدارية باملصاحلة و هو ما أكده املشرع يف آخر تعديل لقانون اجلمارك سنة 

غشت سنة  23 املوافق 1426رجب  18املؤرخ يف  06- 05جرائم التهريب من املصاحلة يف األمر  إستثناء
تستثين جرائم التهريب املنصوص عليها يف هذا األمـر ، "منه  21الذي يتعلق ملكافحـة التهريب يف املادة  2006

  .  4"من إجراءات املصاحلة املبينة يف التشريع اجلمركي

جيوز إجراء أية مصاحلة أو مساومة حول اجلرائم اإلقتصادية اليت دد أسس  و على هذا األساس ال
  .النظام اإلقتصادي يف البالد

و يرى الفقه أن اجلرائم اإلقتصادية بصورة عامة و اجلرمية اجلمركية على وجه اخلصوص ال متثل جرائم 
ر على التعدي على مصاحل الدولة وذمتها القانون العام حيث ال تعترب مبثابة إنتهاك للنظام اإلجتماعي بل تقتص

املالية وعلى هذا األساس، فتتسم غرامة املصاحلة بطابع نقدي  و عليه فإنه ميكن قبول إجراء املصاحلة يف موضوع 
 .الدعوى املدنية املرتبطة جبرمية رفضها خبصوص دعوى مماثلة يف اال اجلمركي و هي الدعـوى اجلبائية  

دت املصاحلة ترحيب املشرع الذي قام بتكرسيها يف املواد اإلقتصادية املتمثلة يف و هلذه األسباب وج
  . 6و قانون املنافسة   5قانون اجلمارك  و قانون الصرف 

و متر إجراء املصاحلة مبراحل حيث بعدما يعرب الشخص املتابع عن نيته يف اللجوء إىل املصاحلة،  تقوم 
  .دار قرار املصاحلة الذي ترتتب عنه عدة نتائج قانونية األجهزة املختصة بالبث يف طلب إلص

:  ويعود اإلختصاص يف إجراء املصاحلة إىل عدة أعوان تابعني ملصاحل اجلمارك وموزعني على مستويي        
   7مستوي حملي ومستوى وطين بينما أخذ التشريع اجلزائري بوحدوية اإلجراءات املتبعة لقياماملصاحلة اجلمركية

دي أعوان و اللجان املصاحلة رأيهما حول طلبات املصاحلة الواردة على األشخاص املتابعني وميكن و يب
التميز بني هذه األجهزة حسب جسامة اجلرمية املرتكبة و هو املعيار الذي أخذ به املشرع للتمييز بني األجهزة 

  .الوطنية و بني األجهزة احمللية 

                                                 
1  -  �F8 ن ر	F86 -05  "1 رخo,4  رس	1986,  �Fا9,. ر �oرخ 1"  155- 66#�<ل و #��F 7	8 ن ا�_.اءات ا�JXاq(/  1966_ ان  8اQ�#
  .10/1986ر، ا��<د .ج 
2  - �F8 ن ر	F91 -25  "1 رخo,18  .
���/  1991د#� /)�	�F 7	8 ن اQ�# ،1992  ج ،.>��	دة ( 1991���/  25د،  ر ا�  ).135ا
3  - �F8 ن ر	F98 -10  "1 رخo�oرخ 1"  07/ 79، #�<ل و #�� ا�*	8 ن ر�F  1998أوت  22ا�	رك ، ج 1/79، اX�F 7	8 ن اQ�# ،. ، ر

���/  61ا��<د  ،1998.  
oرخ 1"  05/06ا9,.  -  4� اM1  1426ر_N  18ا�2	�1/ ا 2005أوت ، ��/  23ا� M�  .��2005/  59ر،  ا��<د .��N#.A ، ج ،  #��
5  - �Fرخ 1"  22-96أ,. رo,9  /)�# _1996  <��(� ا�u	ص �	�!.ف و G.H/ رؤوس ا9, ال ,7 و إ����I/ ا��U#.3 و ا	u, U*� M���# ،

  .1996، ��/  43ر ا��<د ، . ا�u	رج ،ج
6  - �Fرخ 1" 06 -95أ,. رo,  ،25  "I8	_1995�1/،  ج	��	� M�  .1995، ��/ 9،  ا��<د ،  ر. ،  #��
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الحية إجراء املصاحلة سوى للمدير العام للجمارك و ذلك و على املستوى الوطين مل يتم منح ص
و طبقا هلذا القرار جيوز . وفقا لقانون اجلمارك 1 1999جوان  22مبقتضى القرار الصادر عن وزير املالية بتاريخ 

 للمدير العام للجمارك أن جيري املصاحلة قبل أو بعد حكم ائي و بدون أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصاحلة يف
مجيع املخالفات اليت يكون فيها مبلغ احلقوق أو الرسوم املتملص أو املتغاضي عنها يساوي أو يقل عن 

دج باإلضافة إىل املخالفات املختلفة املرتكبة من قبل قادة السفن أو الطائرات أو من قبل املسافرين و  500000
  .ذلك مهما كان مبلغ احلقوق والرسوم املذكورة

ص املدير العام للجمارك بالنظر يف طلبات املصـاحلة بعد إستشارة اللجنة الوطنية من جهة ثانية خيت
يف مجيع اجلرائم اجلمركية املرتكبة من طرف باقي األشخاص ملا يفوق مبلغ احلقوق و الرسوم  2للمصاحلـة 

  .دج  100000املتملص واملتغاضي عنها مبلغ أو قيمة 

ت املصاحلة عندما يفوق مبلغ احلقوق و الرسوم املتملص و ختتص اللجنة الوطنية بالنظر يف طلبا
  .  3دج  1000000أواملتغاضي عنها مبلغ 

أما على املستوى احمللي الذي يشهد تعدد األعوان املؤهلني إلجراء املصاحلة ، و ذلك فضال عن تعدد 
الفات اجلمركية ، ومييز اللجان املكلفة بإبداء رأي إستشاري حول منح املصاحلة لألشخاص املتابعني بسبب خم

  :التنظيم بني فئتني من املسؤولني املؤهلني ألجراء املصاحلة على املستوى  احمللي

  املسؤولون املؤهلون إلجراء املصاحلة قبل و بعدحكم ائي و هم املديرون اجلهويون ؛-

ام للجمارك ورؤوس املسؤولون املؤهلون إلجراء  املصاحلة قبل احلكم ائي وهم رؤساء مفتشيات األقس-
  .املفتشيات الرئيسية و رؤساء املراكز 

و ختتص اللجنة احمللية بالنظر يف طلبات املصاحلة عندما يرتاوح مبلغ الرسوم و احلقوق املتملص منها أواملتغاضي 
  .دج  100000و  500000عنها بني 

و أخريا     .195-99يذي رقم من املرسوم التنف 4أما تشكيل و سري اللجنة احمللية فقد حددا املادة 
و يف ظل الوضعية الراهنة مع إنسحاب الدولة من احلقل اإلقتصادي و نتيجة هلذا التغيري ، ينادي التيار الليربايل 
اجلديد بإعادة اإلعتبار للقضاء على حساب اإلدارة ليسرتجع إختصاصاته الطبيعية و هو ما ميليه املفهوم 

ما فيما يتعلق باملربر الذي يقوم على أساس تراكم القضايا أمام العدالة و البطئ يف املستحدث لـدولة القانـون، أ
الفصل يف القضايا  فيمكن أن نتصور إنشاء حماكم إقتصادية متخصصة تنظر يف مثل هذه القضايا ذات الطابع 
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اليت تندرج ضمن مواد اجلمركي باإلضافة إىل البث يف كل القضايا األخرى اليت ترتبط بالنشاط اإلقتصادي كتلك 
  .1الصرف و املنافسة واألسعار

فالصلح ) Le concordat(تتميز التسوية القضائية عن اإلفالس بالصلح : الصلح في القانون التجاري :رابعا
وليس  2غري مقبول يف اإلفالس و ال يقبل إال يف التسوية القضائية بل إن اهلدف األساسي للتسوية هو الصلح 

  .ملدين تصفية أموال ا

فإذا مل يتم الصلح أو إذا ) Le concordat(و أول مصري تنتهي إليه التسوية القضائية هو الصلح 
ُعِقَد الصلح و لكن مل تقره احملكمة انتهت التسوية كما يف اإلفالس باحتاد الدائنني بقوة، كما أن التسوية جيوز 

إىل إقفاهلا النعدام مصلحة الدائنني كما يف  أن تنقلب إىل إفالس قبل الصلح و قد تنتهي قبل الصلح كذلك
  .اإلفالس، و قد تقفل كذلك لعدم كفاية أصوهلا 

  : على ثالثة أنواع من الصلح و هي ) Le concordat(يطلق هذا اإلصالح 

و هو يتـم مبقتضـى إتفاق بـني الـدين ):Le concordat a l’amiable( اإلتفاقي الصلح.1
و هذا الصلح يعترب خاضعا ألحكام العقود يف . ط أن يوافق عليه الدائنون باإلمجاعويشرت  3املفلـس و دائنيه،

و كذلك يرتتب عليه أن يكون لكل . القانون املدين وبالتايل يقبل الفسخ إذا مل يوف أحد الطرفني بتنفيذ التزاماته
حكام القانون املدين، و لقد اختلف دائن إذا مل يقم املدين بدفع دينه، له أن يرفع عليه الدعاوى الفردية تطبيقا أل

حول القيمة القانونية هلذا الصلح إذا حدث بعد اإلفالس السيما بعد صدور املرسوم املؤرخ يف 4الفقه الفرنسي
30/05/1955.  

من  507/1و كانت املادة .فكان الفقه قبل صدور هذا املرسوم يشكك قي قيمة هذا الصلح القانونية
بل إن املشرع الفرنسي رفض هذا الصلح يف التصفية . سي تبدو يف أحكامها مضادة لهالتقنيني التجاري الفرن

الذي أدخل التصفية القضائية يف القانون الفرنسي فكان جيب )  1889مارس  4من قانون  16املادة (القضائية 
  .أال يقبل هذا الصلح يف اإلفالس من باب أوىل 

هو يقي املدين من اإلفالس فيتم بني املدين  و:) concordat préventif(الصلح الواقي .2
  .ودائنيه باألغلبية املطلقة و طبقا لشروط معنية 
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، و لكن 1955و مل يأخذ به التشريع الفرنسي احلايل و قد كان هناك اقرتاح بإدخاله ضمن مرسوم 
ألملاين و السويدي احلكومة مل توافق على هذا االقرتاح و هو موجود يف التشريعات األجنبية مثل التشريع ا

  .واإليطايل و موجود يف التشريع املصري 

و هو الذي يهمنا يف هذا الصدد فيتم استنادا ): concordat judiciaire(الصلح القضائي .3
إىل إتفاق بني املدين اخلاضع للتسوية القضائية فقط و بني دائنيه بأغلبية معينة و بشروط معينة، و جيب أن يرفع 

ويلزم الدائنني   1 1955قراره مىت تكون له قيمة قانونية و هو غري مقبول يف اإلفالس منذ مرسوم إىل احملكمة إل
من التقنيني  317و هذا الصلح هو الذي تبناه املشرع اجلزائري يف املادة . كلهم مبا فيهم من مل يوافق عليه

على ذلك أنه إذا كان التاجر قد و مبا أن املفلس ليس له أن حيصل على مثل هذا الصلح، فيرتتب . التجاري
ارتكب جرمية اإلفالس بالتدليس وقدم للمحاكمة اجلنائية فيها وجب وقف إجراءات هذا الصلح حىت يصدر 

فإذا أدين التاجر يف هذه اجلرمية أعلن إفالسه وحرم من هذا ) من التقنيني التجاري 322املادة (احلكم يف اجلرمية 
  .الصلح 

  : تباعها في الصلح القضائياإلجراءات الواجب ا.أ

  : من التقنيني التجاري على إجراءات واجبة االتباع يف الصلح القضائي 317تنص املادة 

يعد اجتماع الدائنني للصلح يف التسوية القضـائية أول اجتماع جيمـع بني الدائنني، و : اجتماع جمعية الدائنين-
تجاري أي خالل يف أيام من إقفال القائمة النهائية للديون، و من التقنيني ال 314يتم استدعاؤهم مبقتضى املادة 

غري أن القانون مل . أيام من تاريخ الفصل يف املنازعة 3إن كانت هناك منازعة رفعت عن دين ما، فتكون املدة 
  2.يرتب البطالن على عدم مراعاة هذه املدة، و إن كانت عدم مراعاا تشكل صعوبة يف التطبيق العملي 

كل الدائنني املقبولة ديوم، يستدعون من طرف القاضي املنتدب بإخطارات تنشر يف الصحف إن  
املختصة باإلعالنات القانونية أو برسائل يوجهها هلم الوكيل املتصرف القضائي بصورة فردية، مع اإلشارة إىل هذه 

  .اجلمعية و أن غرضها هو إبرام صلح مع املدين 

ماع إىل الدائنون الذين قُِبَلْت ديوم و لو قبوال مؤقتا، و لكل دائن أن ينوب و ال يُْدعى إىل هذا االجت
  ) .من التقنيني التجاري 315املادة (عنه وكيال حلضور االجتماع شريطة أن يقدم الوكيل مستندات 

 و تنعقد اجلمعية برئاسة القاضي املنتدب يف املكان و اليوم و الساعة احملددين من طرفه، و مشاركة
الوكيل املتصرف القضائي يف هذه اجلمعية ضرورية، كما جيب أن حيضرها املدين شخصيا، و لذا يستدعي 

فال جيوز له أن ينوب عنه و كيال إال ألسباب قاهرة جيدها . حلضورها برسالة مسجلة مع طلب العلم بالوصول
ضائي تقريرا عن حالة التفلسة القاضي املنتدب مقبـولة ، و يف بداية اجلمعية يعرض الوكيل املتصرف الق
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و يف النهاية حيرر القاضي املنتدب حمضرا . واإلجراءات اليت نفذت واألعمال اليت متت،كما يقدم املدين اقرتاحاته
يشري فيه ملا حصل يف اجلمعية و ما قررته كما ميكنه أن يؤجل اجتماع اجلمعية إىل تاريخ الحق إذا ما اقتضت 

  1. ذلك مصلحة مجاعة الدائنني

  ".من التقنيني التجاري 318املادة "يتم االقرتاع على الصلح بواسطة أغلبية مزدوجة : االقتراع على الصلح-

جيب أوال أن تتوافر أغلبية األصوات للدائنني احلاضرين و لكل دائن صوت واحد مهما كان مقدار - 
  .دينه 

 .و جيب أن تتوافر أغلبية ثلثي الديون املقبولة- 

األغلبية بعدد و مقدار الديون للدائنني الذين اشرتكوا يف االقرتاع بصرف النظر عن و حتسب هذه 
و إذا قبلت شركة تضامنية يف التسوية القضائية فيجوز . الدائنني الغائبني كما أن التصويت باملراسلة ممنوع 

موال الشركة حتت االحتاد   و يف هذه احلالة تبقى أ. للدائنني عدم قبول الصلح إال لصاحل أحد الشركاء أو أكثر
و ختفض األموال اخلاصة اليت للشركاء املقبولني يف الصلح ، و ال جيوز أن يتضمن الصلح، االلتزام بدفع حصة 

  .2إال إذا كانت قيم أجنبية عن أموال الشركة، و يعفى الشريك الذي حصل على صلح خاص من أية مسؤولية

شطريها، و حينئذ جيب توقيع الصلح يف احلال وإال كان باطال و إذا توافرت األغلبية السابقة الذكر ب
، و إما أن تتخلف األغلبية بشطريها فيعترب الصلح حينئذ مرفوضا ائيا )من التقنيني التجاري 320املادة (

  . ويتحول الدائنون إىل احتاد بقوة القانون 

و . ذ يؤجل االجتماع ملدة مثانية أيامو إما أن يتخلف أحد شطري األغلبية و يتوافر الشرط اآلخر فحينئ
يعترب شطر األغلبية الذي حتقق ائيا، و يعاد اإلقرتاع يف اإلجتماع الثاين للحصول على الشطر املتخلف من 
األغلبية، وليس على الدائنني الذين حضروا أول اجتماع أن حيضروا االجتماع الثاين ماداموا قد أدلوا بأصوام و 

  .ذ ديوم  يف حساب االقرتاع أثناء االجتماع الثاين يؤخذ عددهم وتؤخ

و إذا . و لكن جيوز هلم أن حيضروا جلسة الدائنني يف االجتماع الثاين، و يغريوا موقفهم من االقرتاع
 320/2املادة (َعَدل املدين مقرتحاته يف االجتماع الثاين أعترب االقرتاع السابق يف االجتماع األول كأن مل يكن 

  ) .تقنني التجاريمن ال

و جتدر اإلشارة إىل أنه ملا كان قرار األغلبية السابقة يلزم األقلية، فقد أعطى القانون لكل دائن من هذه 
  .، احلق يف أن يعارض يف الصلح يف خالل مثانية أيام من إمتامه ) أي ممن يشارك يف االقرتاع(األقلية 
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الوكيل املتصرف القضائي، و إذا مل يعارض الدائن  و جيب أن يسبب معارضته و أن خيطر ا املدين و
يف الصلح فليس أمامه وسيلة أخرى للطعن فيه، و ال جيوز القانون الطعن باملعارضة يف الصلح ال للمدين و ال 

  ) .من التقنني التجاري 323املادة (للوكيل املتصرف القضائي و ال ألي دائن مل يشرتك يف االقرتاع 

جيب أن يقدم الصلح إىل احملكمة :L’homologationالمحكمة أو التصديق عليه اقتراح الصلح في -
للصادفة عليه، و يقدم إليها من كل ذي مصلحة، و ال جيوز هلا أن تفصل يف الطلب إال بعد مضي مثانية أيام 

لى احملكمة من التقنني التجاري، و إذا كانت قد قدمت معارضة يف خالل هذه املدة فع 323اليت حددا املادة 
  ) .من التقنني التجاري 325املادة (أن تفصل فيها و يف الصلح معا أي حبكم واحد 

و ال تفصل يف الصلح إال بعد أن يقدم هلا القاضي املنتدب تقرير حول مميزات التسوية القضائية و قبول 
تصاص احملكمة فعليها الصلح، و إذا كان احلكم يف املعارضة يتوقف على الفصل يف مسائل أخرى خارج عن اخ

أن توقف الفصل يف املعارضة حىت يتم الفصل يف هذه املسائل و حتدد للدائن املعارض مدة لريفع هذه املسائل 
  .إىل احملكمة املختصة

  :1ترتتب على الصلح اآلثار اآلتية  :آثار الصلح.بـ

يه طبقا لشروط الصلح حبيث ال جيوز إاء التسوية القضائية و استقرار العالقات ائيا بني املدين و دائن.1
  .تعديلها بعد الصلح 

  .يرتتب على الصلح احنالل مجاعة الدائنني من بعد أي بالنسبة إىل املستقبل و بدون أثر رجعي .2

يلتزم بتحمل نتيجة الصلح كل هؤالء الدائنني الذين مل يتقدموا بديوم و الذيـن تقدمـوا بديـوم و مل تقبـل، .3
ون الذين ختلفوا عن اجتماع مجعية الدائنني للصلح، و كذلك من حضروا هذا االجتماع واقرتعوا ضد والدائن

  .الصلح 

  : غري أن هناك مبادئ ثالثة حلماية أقلية الدائنني و هي 

فليس الصلح بقصد التربع و إمنا هو تنازل عن بعض الدين و جيب أن : من كل الدين المديناستحالة إبراء -
لح باحلصول من املدين على أي جزء من الدين مهما قل و لكن ال جيوز أن ينتهي مطلقا إىل إبرائه ينتهي الص

  . من الدين كله

فمهما تنازل الدائن يف الصلح عن نسبة معينة من دينه فإنه يظل حمتفظا :منع تغيير طبيعة حق الدائنين-
  . بصفته كدائن
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ملبدأ هوالنتيجة الطبيعية الحتاد الدائنني معا يف هيئة كتلة أومجاعة إن هذا ا:احترام مبدأ المساواة بين الدائنين- 
يقوم أعضاؤها على أساس املساواة فيما بينهم فيرتتب على هذا املبدأ عدم حصول دائن يف الصلح على حّصة 

  .أكثر من حصة غريه من الدائنني بالنسبة إىل دينه باعتباره مثال صاحب أكرب دين أوصاحب ذي طبيعة خاصة

باإلضافة إىل تطبيقات الصلح اليت أوردناها سالفا إال أنه هناك قوانني خمتلفة أقر فيها املشرع اجلزائري          
الصلح و بالتايل ال يسعنا ذكرها يف هذه الدراسة ألا ليست موضوع البحث و بالتايل ميكن اإلشارة إليها دون 

وقبله  1999جويلية  13املؤرخ يف  99/08لوئام املدين رقم الدخول يف التفاصيل و على سبيل املثال قانون ا
من قانون الوئام املدين مث جاء قانون  420و الذي ألغي بنص املادة  1995فرباير  25املؤرخ يف  95/12األمر 

  .السلم و املصاحلة الوطنية 

  .ثابة مصاحلة و عليه فإن الشروط اليت وضعتها الدولة يف سنها هلذه القانونني و األوامر هي مب

  تحديد معنى الصلح لدى القضاء: ثالثا 

فإنه ربطه باملفهوم القضائي املستند على ما جاء )الصلح(بالنظر لألمهية اليت أبداها املشرع هلذا اإلجراء 
ثالثا اليت نصت على حضور األطراف لعملية الصلح  169يف نصوص تقنني اإلجراءات املدنية و خاصة املادة 

 ا القاضي غري أن القضاء له رأي آخر يف حضور أو عدم حضور أطراف النزاع لعملية الصلح  حيث اليت يقوم
) ع(قررت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا يف القضية بني رئيس الس الشعيب البلدي لبلدية عني وملان و السيد 

صول إىل إتفاق وبالتايل ال أن غياب املدعي عن جلسة الصلح يعترب مبثابة عدم و  22/12/1992بتاريخ 
  . يستطيع املدعي أن يدفع فيها بعد إحرتام حماولة الصلح اإلجباري

الصادربـ  211/94و قد يتم الصلح بدون حضور القاضي هذا ما تبني لنا من خالل قرار رقم 
من  حيث يتم الصلح بدون حضور القاضي هذا ما تبني لنا"و بلدية الشراقة) ع(بني السيد  20/06/1992

  .و بلدية الشراقة) ع(بني السيد  20/06/1992الصادر بـ  211/94خالل قرار رقم 

بجانب المدعي  26/06/1992حيث أنه محامي البلدية المدعي عليهما الذي حضر جلسة "
بمقر  07/06/1992قدم محضر مصالحة يشهد بأنه وقع تصالح بينهما  نتيجة اإلجتماع الذي قم بتاريخ 

  ".البلدية

ى هذا األساس إلتمسا الطرفان من الس اإلشهاد هلما بوقوع هذا الصلح و من مث إبطال الدعوى و عل
  . 1املرفوعة من قبل املدعي 

و قد يفصل القاضي يف القضية اإلدارية دون إجراء عملية الصلح و بالتايل خرق إلجراء جوهري ويعترب 
ضد قرار ) ج هـ(بني املستأنف  22/05/2000لدولة يف من النظام العام هذا ما جاء يف قرار صادر عن جملس ا

                                                 
1  -  ، M�	��._U ا�    190	ط/ �7 �� �" ، ا



    

لح اإلداريينلح اإلداريينلح اإلداريينلح اإلداريينالـفصل األول                                                         مفهوم التظلم و الصالـفصل األول                                                         مفهوم التظلم و الصالـفصل األول                                                         مفهوم التظلم و الصالـفصل األول                                                         مفهوم التظلم و الص  

 
 

       45 
 

الذي قضي قبول الدعوى شكال و يف املوضوع إلغاء العقد  18/01/1997جملس قضاء وهران املؤرخ يف 
  .3441حجم  55حتت رقم  14/09/1996اإلداري الصادر عن وايل والية معسكر املؤرخ يف 

 18/1/1997القرار المستأنف المؤرخ في  حيث أنه تبّين لمجلس الدولة بعد اإلطالع على"
الصادر عن مجلس قضاء وهران الغرفة اإلدارية و ملف الدرجـة األولى و دونما حاجة للتعـرض بدفـوع 
وطلبات األطراف ، خرق األشكال و القواعد الجوهرية في اإلجراءات المتعلقة بالصلح في المواد 

تي توجب إجراء الصلح بين األطراف خالل ثالثة أشهر  ال 169/3اإلدارية المنصوص عليها في المادة 
كمدة قصـوى، كخطوة إجرائية سابقة للتحقيق و المرافعات المستأنف و هو األمر المنعدم في القضية 
الحال نصا و عمال ، مما يتعين معه تلقائيا إلغاء القرار المستأنف و إحالة القضية و األطراف على نفس 

  . "طبقا للقانون المجلس للفصل في القضية

و خالصة القول أن إنعدام إجراء حماولة الصلح من النظام العام و هو إجراء وجويب وجوهري يؤدي 
  .  1إغفاله إىل بطالن اإلجراءات الالحقة

و بناءا على هذه املفاهيم يعّرف الصلح أنه إجراء ودي ينظمه القانون و يرضى بني الطرفني حىت ال 
  .ئية يصل إىل املرحلة القضا

                                                 
1  - �._U ا��	�M ، ص�  339- 337: ��(7 ا�b)3 أن ,� #	 ، ، ا
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  المبحث الثاني 
  نشأة و تطور فكرة التظلم و الصلح اإلداريين 

لقد ظهر التظلم اإلداري والصلح نتيجة لظروف وعوامل وأسباب تارخيية،سياسية،علمية وواقعية قامت 
 و تدخلت عرب التطور الزمين، و ميكن التمييز والتعرف على هذه العوامل من خالل إتباع املراحل التالية و عن

  .طريق دراسة كيفية نشأة و تطور التظلم اإلداري يف فرنسا و مكانته يف النظام القانوين اجلزائري 

  ا
	ط�ب ا�ول 
   ,.رة ا
�ظ�م ا�داري ,� ,ر�

  :لقد مر التظلم اإلداري يف فرنسا مبراحل عدة 

  الفرع األول

  .مرحلة اإلدارة القاضية 

تطبيقا ملبدأ الفصل بني اإلدارة العامة و القضاء  1872و عام  1970اليت سادت يف تاريخ فرنسا بني 
فصال جامدا أو مطلقا نتيجة للتفسري اخلاص ملبدأ الفصل بني السلطات الذي قال به رجال الثورة الفرنسية كرد 
فعل للمساوئ اخلطرية اليت جنمت عن فساد القضاء العادي يف فرنسا وإفساده للنظام اإلداري يف مراحل ما قبل 

فأصبحت اإلدارة العامة هي اليت ختتص بالنظر و الفصل يف املنازعات اليت تقوم بينها و بني  1ورة الفرنسية، الث
السلطات اإلدارية بسبب األعمال الغري املشروعة و الضارة اليت متس وتضر حبقوق وحريات األفراد وذلك بواسطة 

ختلفة و السيما بواسطة عملية النظر والفصل يف عملية النظر و الفصل يف الشكاوي و التظلمات اإلدارية امل
 La théorie du ministre le jugeالتظلمات الرئاسية اليت جتسد وتبلور مضمون نظرية الوزير القاضي 

  . 2حيث أن التظلم اإلداري الرئاسي أمام الوزير املختص هو الدرجة النهائية حلل النزاع إداريا هذه املرحلة

بأن كانت اإلدارة العامة هي إدارة عاملة و إدارة قاضية يف نفس الوقت أي أا  و متيزت هذه املرحلة
  .اخلصم و احلكم 

هلذا تعرض نظام اإلدارة القاضية إىل عدة إنتقادات ألنه خيالف مبدأ الفصل بني السلطات وكذلك 
ثور الشك حول اإلحساس بأن اخلصم و املدعى عليه هو الذي سيباشر وظيفة القاضي يف الدعوى و هنا ي

على خماصمة  اإلقداممصداقية و عدالة اإلدارة العامة يف احلكم على نفسها مما أدى باألفراد إىل اإلمتناع أو 

                                                 
	دة " د �	ر � ا�<ي ،-  1�<8(/ ا�JXاq.ي و 21.ة ا�*.ار ا��	�M 169ا�� م ا�*	8 )8/ ",*.ر ,F 7	8 ن ا(_.اءات ا��� /#.qاJX��/ اX�، ا

 �Fر ، /)�	)��  . 467، ص ��1994/  2وا��F!	د#/ و ا
2 -Charles Debbasch , contentieux administratif , Paris , Dalloz , 1975 , p. 329-330.,  
J.M AUBY et R.DRAGO,contentieux administratif , Paris L.G.D.J.tom 2. 1975 p. 496 – 497. 
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اإلدارة العامة عن طريق التظلمات و الطعون اإلدارية األمر الذي يؤدي إىل إبطال و توقيف أهم وسيلة من 
  .وسائل الرقابة على أعمال اإلدارة العامة 

تيجة هلذه اإلنتقادات ْأدخلت تعديالت على نظام اإلدارة القاضية قام ا اإلمرباطور نابليون و ن
بليغوز مايس   28من الدستور الفرنسي ، مث إتبعه صدور قانون  56بونابارت إذ أنشأ جملس الدولة مبقتضى املادة 

هليئات اإلدارية اإلستشارية اليت أنشأت من العام ذاته وتضمن إنشاء جمالس األقاليم و تعد هذه االس أهم  ا
  .جبوار اإلدارة العامة لتخفيف العبء عنها مبساعدا يف بعض أعماهلا 

�� !
 ا
�رع ا

ا
�ظ�م ا�داري ,� 	ر��/ إ�+ ء 	(�س ا
دو
/ ا
�ر�� و ظ�ور �ظر�/ ا
وز�ر 
�3 %
  ا

لتشريعية و اإلدارية و ترجع نواته أنشئ جملس الدولة الفرنسي كهيئة إستشارية لإلمرباطور يف الشؤون ا
يف النظام القدمي، و قد أنشأ نابليون جملس الدولة ليكون قريبا منه و ) جملس امللك(التارخيية إىل ما يعرف بإسم 

  .تابعا له يقدم له الرأي يف األمور اإلدارية و النصح يف الشؤون القانونية 

التظلمات اإلدارية أو الطعون اإلدارية سواء يف مرحلة و بعد إنشاء جملس الدولة الفرنسي، كان ال يقبل 
إال إذا كانت منصبة على قرارات الوزراء تطبيقا ووفقا لإلعتقاد السائد يف  -قضائه احملجوز أو يف مرحلة قضائه 

ذلك الوقت بأن التظلم اإلداري الرئاسي أمام الوزير هو أول درجة يف التقاضي يف املنازعات اإلدارية، و أن 
 Recoursملية اإللتجاء إىل جملس الدولة الفرنسي ضد قرارات الوزراء ما هي إال عملية الطعن باإلستئناف ع

ضد قرارات الوزير القاضي و لذا مسيت التظلمات اإلدارية و الدعاوى القضائية اإلدارية يف هذه املرحلة بالطعون 
ذلك يف حكمه  وLe recours judiciareو بالطعون القضائية  Recours administratifاإلدارية 

و يتمثل حكم كادو يف رفض كل من احملاكم القضائية و CADOT  1يف قضية  13/12/1889الصادر بتاريخ 

                                                 
1

�/ ,�@ ?<ور F	8 ن   - H.� _�2H N  1872إ�> ;	#/  1970أوت ��/  24- �16	دت ھ@ه ا� "m	*�8�.#/ ا� ز#. ا <�� 	)q	A8 ء	Q*�و �B ا
�L ا�<و�/ ا�G /)QF "1 "�8.I	دو X� .)ARKADOT  b#ر	��13  .
�(	 وظ(�A, /I<س ,<#. : "و ا�@ي _	ء 1(' 1889د#�)�., /�#>, �Z�أ

�	�G ا��	د#/ �
'، رU1 د� اه أ,	م ا�+� /�	X��(ا /#>�
��L اX, ²1ر 	�1 ،²# ���	� /I)ظ �
A	 R	;] ھ@ه ا�	+1 ،	A� ه	)�ا��" �QF ا�+.ق و ا

. �*<ا ,<8(��# ( /�#>�  .	 ��<م ا�i!	ھ	، إذ F<رت أن ا��*< ا�@ي #.�+' �	

/,	���� #72 ا)0iل ��*< I�B(@ اZR9	ل ا N�+�
	ر أن ��< ا��	� ،'?	!�i<م ا��وره >� <QF ي@��(� اFا� L�X, م	اه أ, �د U1.1 . <�
' إ�1*<م ط
�'، و G	ن ھ@ /�	X��(�2' ا# ( "�	����� #²، و �		� '
��(	 أن ر²1 ط)�., �)�Fإ L�X� M
� '8t� '�	_ي أ@��(/ اiا>�ا ا�.²1 ,�] ط�7 وز#. ا

'?	!�i7 ا, /*)*���. 1" أ, ر �(�� 1" ا��	 ا,��U �7 ا� MH <��L ا�<و�/، ا�@ي  <QF�tن ا� ز#. G	ن �X, م	د و أ,	G >)��	 F.ر . اG
  .ا�i!	?' و���. ا��Jاع ا��	³R �(7 ,<#�/ ,	ر�(�(	 و ا��(< G	دو 

�.#/ ا� ز#= �� /)m	*�[	�/ ا�Q.#/ ا� �2���	ز�	ت ا)دار#/، و �*< G	ن ھ@ا ا��L ا�<و�/ F	m" ا�*	8 ن 1" اX, '
_ � ¡
. ا�*	m"، و أ?
 µ)ة دون و�.R	
, L�X��> ا� /,	� /I!� /#ت ا)دار	�ز	��، أي دون BOmission MEDIO*.ر ,�@ ذ�$ ا��(7 إ,2	ن �.ض _(U ا

 # x)H (إ 	
�� ا�داري ا��	�M ) #2 ن وا_����> ا� ز#. أو) 1	� 	Am.� 	A� ص	i ¡#.? ¸8 >_. "  

/)�8.I��Z/ ا��.�(/ و ا�	� .�� ,	ت �IB 7	?(] ا���2، أ8��J#< ,7 ا�
	دئ 1" ا�*Q	ء : و �
	ن، أ2H	م ا#.� "_ ،"F.)).و��ن  �,	 ر�
/، د_.B ،"�8.I��	رف �	���2<ر#/، . ا�داري ا�< #�.ي، ,�t3ة اH44.، ص1991أ .  

. M.LONE.,G,WEIL,P BRAIBANT, G., DELVOLVE, P.GENEVOIS.B., Les grand sarrets de la jurisprudence 
administrative, 10eme édition, DALLOZ, PARIS, 1993, p 35.   
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الس الوالئي ووزير الداخلية حلكم السيد كادو املتعلق بطلب تعويضات عن الضرر الذي مسه نتيجة  النزاع 
  .حول إلغاء مهنة املهندسني للمياه يف هذه املدينة " دواكا"الذي وقع بني بلدية مارسيليا و السيد 

دعواه لس الدولة الفرنسي الذي إستطاع  أن حيل النزاع بينهما، وبالتايل كان " كادود"فأحال السيد 
هذا احلكم له صدى كبري يف تطور املنازعات اإلدارية و ضرب نظرية الوزير القاضي ضربة قاضية و بني بالفعل 

  1.ولة الفرنسي هو الذي يصلح أن يكون قاضي قانون املشرتك يف املنازعات اإلدارية جملس الد

إذ قبل الدعوى املرفوعة من األفراد مباشرة دون مرورهم على الوزير أوال لذا وجد النظام القضاء اإلداري 
لى جـهة، قضاء إداري القائم بذاته و املستقل عن القضاء العادي و الذي يتكـون من جملس الدولة الفرنسـي كأع

  .حيث أصبح ينظر يف كل املنازعات اإلدارية املرفوعة له من طرف األفراد و هذا بدون اللجوء إىل الوزير

و إمنا كان التظلم  1889ذلك أنه مل يكن لس الدولة الفرنسي احلق يف النظر يف التظلم اإلداري قبل  
الشكوى كقاضي أول و هذا ما عرف بنظرية الوزير القاضي اليت  اإلداري يرفع أمام الوزير املختص الذي ينظر يف
و مبوجب حكم كادو،  أين جملس الدولة الفرنسي يفرض  1889لعبت دورا هاما يف املنازعات  اإلدارية إىل سنة 

   2. نفسه  و يطلب أن يرفع كل التظلمات أمامه مباشرة و دون أن متر بالوزير القاضي

م اإلداري السابق تفكرنا بنظرية الوزير القاضي، فهي تقرتب عنها بإعتبار أن و إذا كانت قاعدة التظل
قاعدة التظلم اإلداري السابق تعترب إجراء إداري، هذا ما إنعكس على املنظومات القانونية مبا فيها اجلزائر حىت ما 

  .تبنته اجلزائر يف القانون اإلداري مرجعيته القانون الفرنسي

 �� !
  ا
	ط�ب ا
  �/ ا
�ظ�م و ا
#�" ,� ا
% �ون ا
(زا'ري	. 

  ا
�رع ا�ول 
�ق ,� ا
�ظ م ا
% �و�� ا
(زا'ري 	
  	و4* ا
�ظ�م ا�داري ا

إذا كان األصل التارخيي للتظلم اإلداري يرجع لنظرية الوزير القاضي يف القانون الفرنسي بإعتبار أن الوزير 
، و جملس الدولة ينظر فيها إستئنافا ، فإن قاعدة التظلم ينظر يف التظلمات و الشكاوى اليت ترفع إليه إبتداء

اإلداري  املوجودة يف اجلزائر ترجعنا لفكرة الوزير القاضي، طاملا فكرة التدرج هذه يأخذ ا املشرع اجلزائري يف كل 
  . احلالة من تقنني اإلجراءات املدنية 275مكرر قبل التعديل و املادة  169من املادة 

التظلم الرئاسي و الوالئي فريفع ، التظلم األويل أمام السلطة اليت تعلو السلطة مصدرة  حيث تشري إىل
القرار أما الثاين فريفع أمام السلطة مصدرة القرار نفسها،  و لكن يبقى التظلم يرفع أمام السلطة اإلدارية اجلزائرية 

                                                 
1 -Benbadis Fawzia ,la saisine du juge administratif O.P.U,1985, p.102.  
2 -Ahmed Mahiou , cours de contentieux administratifs fascule 2, les cours juridictionnels, O.P.U, 1980, p. 83 . 
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دارية  يوجه أمام القاضي كأول درجة و من طبيعة إدارية و ليست قضائية فهو يؤدي إىل خلق قرار ذو طبيعة إ
  1.ليس كإستئناف أمام جملس الدولة كما هو سائد يف نظرية الوزير القاضي 

الذي عدل تقنني اإلجراءات املدنية اجلزائري  1969سبتمرب  18الصادر يف  77-69 و مبوجب األمر
دعوى اإللغاء أمام الغرفة اإلدارية منه فهي تشرتط التظلم اإلداري السابق لرفع  275و املادة   1966لسنة 

، إال أننا نالحظ بأن التظلم اإلداري يف اجلزائر هو إجراء إداري )حاليا(، جملس الدولة ) سابقا(باحملكمة العليا 
  .حمض و ليس قضائي

هلذا يعترب التظلم اإلداري عنصر من اإلجراءات الغري قضائية الذي يهدف إىل حل النزاعات بدون 
  .ي و يف حالة الفشل تدخل اإلجراءات القضائية يف التطبيقتدخل القاض

و من مث إعترب التظلم اإلداري أداة هامة لإلدارة لكي تساعد نفسها فيما  أصدرته من التصرفات 
والقرارات اليت أصبحت حمل موضوع الطعن بعدم الشرعية و تصحيحها بالتعديل الكلي أو اجلزئي، ذلك أن 

ء حلل املنازعات القائمة بني الفرد و اإلدارة يف مراحلها األوىل عن طريق التفاهم الودي و التظلم ما هو إال إجرا
هلذا حند املشرع اجلزائري جد متشدد يف إشرتاط هذا اإلجراء اهلام حيث إعتربه شرط . قبل املتابعة القضائية

  . 2إجباري البد من توافره و إال ال تقبل دعوى اإللغاء 

الذي عدل قانون اإلجراءات املدنية فقد أصبح التظلم إجباري بالنسبة  90/23و مبوجب تعديل 
لقرارات اهليئات املركزية و شرط لقبول دعوى اإللغاء أمام جملس الدولة باإلضافة إىل ما هو منصوص عليه يف 

  .نصوص خاصة 

  

  

  

  

  

 

 �� !
  ا
�رع ا
  	و4* ا
#�" ,� ا
�ظ م ا
% �و�� ا
(زا'ري

                                                 
1  -Ahmed Mahiou , cours contentieux administratif , op.cit , p. 84. 
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        .154    -66لية لنص التقرير التمهيدي حول اقتراح القانون المعدل والمتمم لألمر القراءة األو  :أوال

 –  66حسب القراءة األولية لنص التقرير التمهيدي حول إقرتاح القانون املعدل و املتمم لألمر رقم 
 فإن اهلدف من سياسة التعديل هو تبسيط إجراءات التقاضي يف اال اإلداري و تقريب القضاء 154،1

  ).جملس الدولة حاليا(اإلداري من املواطن وختفيف الضغط على الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا 

و الصلح ضمن السياسة القضائية يهدف إىل تبسيط اإلجراءات يف جمال القضاء اإلداري كان على 
  :  2أساس

  . إلغاء التمييز بني الطعن الوالئي و الطعن الرئاسي عن طريق التدرج الرئاسي - 

ال مركزية الطعن بالبطالن املتعلق بأعمال رؤساء االس البلدية و املؤسسات العمومية ذات الصبغة  - 
  . اإلدارية

  .تقريب العدالة من املتقاضي - 

  .اإلسراع ملعاجلة النزعات القائمة  - 

  ).جملس الدولة حاليا(حتقيق العبء على الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا  - 

  .لشكلية لتقدمي التظلم اإلداري أمام القضاءإلغاء الشروط ا - 

  .ضمان رقابة قضائية فعالة على أعمال اإلدارة - 

من قراءة املشروع يتبني لنا جليا ملاذا أقحم املشرع اجلزائري ألول مرة مفهوم الصلح يف املادة اإلدارية 
املشروعية و القضاء الكامل وزيادة على كونه بأنه وجويب من دون أن يستثين صراحة أي مادة ، فجعل قضاة 

  .على حد سواء فإنه يظهر ما هي الدوافع اليت أدت به لذلك و ماذا كان يرجو من التعديل 

  : و جعل املشرع اجلزائري الصلح يتميز خبصائص منها 

  .أنه يعوض أسلوب التظلم الرئاسي والوالئي سابقا - 

  .إنه أكثر مرونة وفعالية من التظلم  - 

  .التشاور أنه يهدف إىل - 

كما أن التعديل أعاد توزيع اإلختصاص القضائي بشأن موضوع فحص املشروعية عموما ومادة اإللغاء 
خصوصا، حبيث أصبحت قرارات الوالة من إختصاص غرف جهوية، وقرارات اإلدارة احمللية من إختصاص غرف 

                                                 
1  - .,¦� ����<ل و ا�A(<ي H ل إ�F.اح ا�*	8 ن ا��oرخ 1"  154- 66ا��*.#. ا��L  1966# 8(   8اX�<8(/، ا�F 7	8 ن ا�_.اءات اQ��ا

  )��[/ ا�<ورة ا�Z(. ا��	د#/ # 	]��3
" ا� ط�" ا��I.ة ا��3.#�(/ ا��*	8 8(/ و ا�دار#/ ، ص ، ��X/ ا��U#.3 ا1990ا.1 /�؛ أR	رت إ�(' �7 ?	و
  .� U_., ، /*)IR.36	�M ، ص

._U ، ص-  2�A(<ي ، LI8 ا��  .1.ا��*.#. ا



    

لح اإلداريينلح اإلداريينلح اإلداريينلح اإلداريينالـفصل األول                                                         مفهوم التظلم و الصالـفصل األول                                                         مفهوم التظلم و الصالـفصل األول                                                         مفهوم التظلم و الصالـفصل األول                                                         مفهوم التظلم و الص  

 
 

       51 
 

ا ضمن إختصاص الغرفة اإلدارية باحملكمة و أبقى على القرارات املركزية و حده) احملاكم اإلدارية الحقا(االس 
  . 1)جملس الدولة حاليا(العليا 

" إجراء حماولة الصلح"لقد إبتكر التعديل إجراء جديدا أمام الغرفة اإلدارية بالس القضائي و هو 
  .وأعطاها طابعا وجوبيا

حالة عليها يف مجيع املواد من تقنني اإلجراءات املدنية القاعدة العامة اليت ميكن اإل 17و تعترب املادة 
من نفس القانون النص اخلاص الوارد بشأن اإلجراءات املتبعة أمام قاضي الغرفة  3مكرر  169وتعترب املادة 

  ".اخلاص يقيد العام"و املبدأ القانوين الذي ال بديل هو . اإلدارية

من قانون  17ملادة يف نفس اإلطار و مقارنة با 3مكرر  169إذن لو حنن وضعنا حتليلنا للمادة 
  : اإلجراءات املدنية خللصنا إىل النتيجتني التاليتني 

إن النص على إجراء حماولة الصلح جاء إلزالة اخلالف الذي كان سائدا بني القضاة :  النتيجة األولى
 املادة من تقنني اإلجراءات املدنية و إعتبار طائفة منهم و أن عدم جواز تطبيقها يف 17يف فهم عمومية املادة 

اإلدارية ألن مبدأ التظلم مل يكن يعين سوى حماولة صلح خارج الدائرة القضائية و ال ميكن إعادة إدراجه ضمن 
  .إجراءات التقاضي اإلداري

من تقنني اإلجراءات املدنية على أا واجبة  17إن طائفة مل تكن تنظر إىل املادة :  النتيجة الثانية
ألن التظلم قائم، و لكن كانت تراها حمصورة يف املواد املدنية فقط ألن املادة اإلدارية  التطبيق يف املادة اإلدارية

من تقنني اإلجراءات املدنية   17و بالتايل فاملادة " ال تصاحل على األموال العمومية"حيكمها مبدأ أساسي و هو 
  .كانت مستبعدة بطريقة آلية 

سم اخلالف و تؤكد أن الصلح يف املادة اإلدارية بل جاءت لتح 3مكرر  169خالصة القول إذن املادة 
هذا جعل له مكانة ضمن النظام القانوين اجلزائري إىل جانب التظلم  2واجب قضاءا و بذلك أكد اخلاص العام 

اإلداري، مما أدى إىل إختالف آخر حول األخذ ما معا يف املنازعة اإلدارية أو اإلعتماد على الصلح يف بعض 
 .اإلدارية واإلعفاء من التظلم هذه اإلشكاالت جنيب عنها الحقاً  املنازعات

   الصلح ضمن مشروع تعديل تقنين اإلجراءات المدنية و اإلدارية: ثانياً 

من بني املسائل اليت كانت حمل اهتمام يف إطار اإلصالحات اليت تشهدها اليوم املنظومة التشـريعية 
فأمام طبيعة النظام القضائي السائد وهو نظام . التقاضي اإلداري جراءات جياد قانون مستقل إلإ، مسألة باجلـزائر

فصل ، حيث و إزدواجيـة املنازعـات ع ـام طبيعة الوضع اإلجرائي القائم على أساس وحدة التشريـ، و أماالزدواجية
الزم على كل من فصار من الاملشرع ضمن تقنني اإلجراءات املدنية بني قواعد اإلجراءات العادية و اإلدارية 

                                                 
._U ا��	�M، ص -  1�A(<ي، ا��  .4.ا��*.#. ا
._U ا��	�M ، ص-  2�  .42.�7 ?	و�/ IR(*/، ا
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ال تنطبق  على املسميات القاضي و املتقاضي مواجهة الواقع و اإلعرتاف به كما هو دون التقيد مبسميات 
  .1املطلقة عليها 

دارية ، حيث أعطت من خالله ذا ما حياول جتسيده مشروع تعديل تقنني اإلجراءات املدنية و اإلو ه
تقنني اإلجراءات املدنية و قانون  ، من خالل تسميته ، بنيمت الفصل  احلقيقية للوضع اإلجرائي القائم و التسمية

  .دارية جراءات اإلاإل

و نظرا ألمهية مشروع تعديل تقنني اإلجراءات املدنية و اإلدارية و سعيه إىل إجياد البدائل و السبل 
املنظومة التشريعية اليوم اإلصالحات اليت شهدا  ، و جاء هذا املشروع ضمنالكفيلة حلل النزاعات اإلدارية 

و الثغرات على مستوى  ، اليت تنبهت إىل النقائص 2اللجنة الوطنية إلصالح العدالة ذلك بفضل ما إقرتحتهو 
  .تقنني اإلجراءات املدنية 

و جاء يف توصيات اللجنة الوطنية إلصالح العدالة ضمن ورشة الطرق البديلة ملعاجلة النزاعات و طرق 
، و بالتايل تراكم قضايا إن طرق الطعن احلالية تتسم بطول مدة إجراءات التقاضي اإلداري :" الطعن ما يلي 

القضائية مما يتعني البحث عن بدائل تساعد على احلد من كثرة الطعون اليت تودع على  توى اجلهاتسعلى م
  .مستوى جهات اإلستئناف و النقض 

  :توصي اللجنة مبا يلي ذا ل

  .ت املصاحلة الودية و التظلم املسبق تعميم و تبسيط إجراءا- 

حتديد إجراءات الصلح و هيئاته و منحها سلطات واسعة للنظر يف املنازعات املدنية و اإلدارية مع - 
  .ذلك حث املتنازعني على اللجوء هلذا اإلجراء يف مجيع مراحل الدعوى توسيع جماالت الصلح و موازاة مع 

  ...."املدرجة ضمن تقنني اإلجراءات املدنية بتوسيع نطاق تطبيقه مراجعة املواد املتعلقة بالتحكيم - 

توصيات اللجنة  هذلك مشروع تعديل تقنني اإلجراءات املدنية و اإلدارية اليت جتسدت من خاللفجـاء ب
.  

و إجراءات التقاضي 3اإلدارية جاء به املشروع يف جمال املنازعة يالصلح الذ ذه املستجداتو من بني ه 
ذة يف جمملها من القانون الفرنسي السيما اليت ظهرت يف السنوات اليت يظهر لنا من خالهلا أا مأخو  اإلداري

  . 1اساألخرية بفرن

                                                 
1  -   R	�, ر		ن �Jاوي  –�H.��	ز�	ت ا�، �B<د ,!	در ا�*	�<ة ا��
< ا�ا�*Q	q" ا�JXاq.ي ، دار ا9,] ، ��� دار#/ 1" ا�_.اq(/ 1" ا

  . 10-9 .، ص J)B1999ي وزو  
2  -  "1 /���X/ ا� ط�(/ �?0ح ا��<ا�A ر#/ ���!(N اX�� ,/ ا��3.#�(/ و B*<#� إ، أوG]  1999أ �G�F20  .	م رL)q ا���(A	 إ?0ح ا
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ذلك يف جمال من املشروع على إمكانية القيام بعملية الصلح أمام احملاكم اإلدارية و  27نصت املادة 
و يف أي   ن تكون هذه العملية يف أي وقتأى من نفس املشروع عل 28القضاء الكامل ، كما نصت املادة 

ذ ميكن أن يكون بناء على طلب إمرحلة تكون عليها الدعوى ، و حدد املشروع اإلجراءات الالزمة إلختاذها ، 
 29ذا مبقتضى املادة و جاء ه .من أحد األطراف أو بناء على طلب من القاضي مع املوافقة املسبقة لألطراف 

  .من املشروع 

ذلك مبوجب عريضة من توسيع جمال الصلح حيث ميكن أن يكون وفقا إلجراءات مستعجلة و  كما مت
ي طراف و هذا األمر ال يكون قابال ألأحد األطراف ، و يصدر هذا اإلجراء مبوجب أمر يثبت فيه إتفاق األ

  .طعن 

و متعلق مبوضوع من خالل اإلقرتاحات و البدائل اليت جاء ا املشروع و اليت ركزنا فيها على ما ه
منها ما ) حتتاج إىل شرح و تفصيل( هناك مستجدات أخرى هلا أمهية ال تقل أمهية على ما عرضنا  و . البحث 

كل هذه البدائل . يتعلق مبجال اإلختصاص و يف جمال اإلستعجال اإلداري و يف جمال تنفيذ قرارات القضاء 
و تساهم يف خلق أو إجياد حلول قانونية  ،املتقاضيتعزز من إجراءات التقاضي سواء بالنسبة للقاضي أو 

و ذلك يتم إال بتضافر اجلهود و مواكبة التطور احلاصل يف املنظومة القانونية و مسايرة تطور . للمنازعة اإلدارية 
ن القانون اإلداري و ذلك مراعاة خلصوصيته و هي املرونة ، مما يسهل على القاضي القيام بواجبه يف تطبيق القانو 

و املسامهة يف خلق و إبتكار قواعد قانونية تكون مصدرا من مصادر القانون حتت مصدر مبادئ القانون 
  .الطبيعي و قواعد العدالة

  .الطبيعة القانونية للصلح اإلداري: ثالثاً 

نظرا حلداثة إجراء الصلح فإنه يثري إشكالية حتديد طبيعته القانونية، هل يكيف كإجراء إداري أم أنه 
  . راء قضائي ؟إج

و لتوضيح ذلك البد أن نكيفه وفقا للمعايري املعروفة يف القانون اإلداري أال وهي املعيار املادي واملعيار 
  .العضوي و املعيار الشكلي

ووفقا للمعيار املادي الذي يرتكز على طبيعة النشاط اإلداري املعترب، نالحظ بأن الصلح هدفه الوحيد 
  . الطرفني املتنازعني و املتعلق بنشاط إداري ما َفكّيف الصلح هنا كإجراء إداري هو حل النزاع القائم بني

وطبقا للمعيار العضوي الذي يرتكز على صفة األشخاص أو اهليئة املختصة إلجراء الصلح، هذه اهليئة 
يل فإن تتجسد يف شخص القاضي الذي يتوىل إما إصدار قرار الصلح و إما حترير حمضر عدم الصلح، و بالتا
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 L’intégration de la procédure de العملية الصلحية متضمنة داخل العملية القضائية عموما

conciliation dans l’acte juridique.  

إمنا دف إىل إكساب هذه العملية رمسية القضاء و اآلثار اليت تنجم عنها مباشرة و مادام عملية 
فاء الصيغة الرمسية عليها ذلك أن القاضي اإلداري الذي ميلك الصلح حتت رقابة القاضي يعين بالضرورة إض

  .دعواه والذي يديرها مباشرة و بطريقة ختضع للقواعد العامة للقانون 

دعوى وباخلصوص  لّ املميزة لك" الطقوس اإلجرائية: "إن العملية الصلحية تدخل يف إطار ما نسمية بـ
  .الدعوى اإلدارية 

  . ف هنا كإجراء قضائي و بالتايل فإن الصلح يُكيّ 

أما بالنظر إىل املعيار الشكلي أو اإلجرائي الذي يعتمد على اإلجراءات الواجب اتباعها فإن عملية 
من تقنني  169/3الصلح تتم وفقا لإلجراءات الواجب اتباعها فإن عملية الصلح تتم وفقا إلجراءات املادة 

  .ياإلجراءات املدنية يُكّيف الصلح هنا كإجراء قضائ

ميكن استنباطه بناء على أسس . إىل جانب هذا التكييف وفقا للمعايري املادي، و العضوي و الشكلي 
  .1أخرى تتمثل يف كل من حجية الشيء املقرر فيه و حجية الشيء املقضى فيه
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  المبحث الثالث 
  مقارنة بين التظلم و الصلح  اإلداريين و النظم المشابهة لهما 

ري وسيلة من وسائل حتريك عملية الرقابة اإلدارية الذاتية ووسيلة من وسائل حل يعترب التظلم اإلدا
املنازعات اإلدارية بني األفراد و السلطات اإلدارية أي الدولة إداريا وديا و ذلك إىل جانب الصلح الذي له نفس 

قضائية، كما أما يعدان الوظيفة اليت يتمتع ا التظلم  و هو حل النزاع وديا دون الوصول إىل املخاصمة ال
من الشروط الشكلية لقبول الدعوى اإلدارية و دعوى اإللغاء خاصة التظلم اإلداري شرط ) التظلم و الصلح(

و اختياري يف بعض الدعاوى  يشكلي يف دعوى اإللغاء و لو بصورة جزئية و نسبّية، مبعىن أنه شرط جوازا
ك الصلح إجراء شكلي يقوم به القاضي قبل الدخول يف القضائية و وجويب و إلزامي يف بعض منها، كذل

  .املوضوع و بالتايل كان لزاما لدراستهما يف جمال املنازعة اإلدارية التطرق إىل التمييز بينهما و ما يشاهما 

  ا
	ط�ب ا�ول 
   	��  ا
�	��ز ��ن ا
�ظ�م و ا
#�" و 	  �+ �

  ا
�رع ا�ول
�� +	

$ا
�	��ز ��ن ا
�ظ�م وا
�ظم ا /  

  التظلم اإلداري المسبق و القرار األصلي : أوال 

جتدر اإلشارة بأن هناك عالقة وطيدة بني التظلم اإلداري و القرار األصلي : تعريف القرار األصلي.1
  .طاملا أنه ال ميكن للفرد أن يتظلم إال أمام قرار إداري مس مبركز قانوين أو تعسف يف حق من حقوق األفراد

فإن الفقه يلجأ إىل عدة معايري لتحديد األعمال اإلدارية و بالتايل فهو يقسم األعمال و من أجل هذا 
  :اإلدارية إىل قسمني

  . Les actes matérielsاألعمال املادية   

  .Les actes juridiquesاألعمال القانونية 

  : وتنقسم بدورها األعمال القانونية إىل

  .Les actes unilatérouxأعمال انفرادية  -

           .Les actes bilatéroux أعمال ثنائية  - 

و يصنف القرار  اإلداري ضمن األعمال القانونية اإلنفرادية حبكم طريقة إصداره املتمثلة يف إرادة اإلدارة 
  . 1خالفا لألعمال الثنائية مثل العقد 
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  : كما تنقسم بدورها األعمال الفردية إىل 

مثل قرار   Les actes collectifsأو أعمال مجاعية   Les actes individuelsأعمال فردية
أو قرار ميس مركزا قانونيا موعة من األشخاص مذكورين  ما إداري يعني شخص ما يف منصب إداري 

  .بأمسائهم

 .مثل مرسوم أو قرار وزاري ينظم نشاطا أوقطاعا ما  Les actes réglementaireأعمـال تنظيمـية 

اجلزئي األول للقرار اإلداري األصلي هو كل عمل قانوين إنفرادي أو مجاعي ويف  و بالتايل فإن التعريف
  بعض احلاالت تنظيمي صادر عن هيئة إدارية

  .1إذا القرار األصلي هو أول قرار تتخذه السلطة اإلدارية قد يكون تنظيمي أو فردي  

  .طب أفراد غري معينني بذاوم فالقرار التنظيمي هو ذلك القرار الذي ينشئ قاعدة عامة جمردة و سيخا

أما القرار الفردي فهو القرار الذي خياطب الفرد بذاته لذا يعترب القرار األصلي قرار كايف الطعن ضده 
أمام القضاء هذا بالنسبة لفرنسا، بينما يف اجلزائر خيتلف األمر طاملا القرار السابق شرط ضروري ال بد للفرد أن 

  .الدعوىيتحصل عليه إلمكانية رفع 

كما اعتمد الفقه على املعيار الشكلي  الذي ينظر إىل العمل من حيث السلطة اليت تصدره وبالتايل   
  .لتحديد الطبيعة اإلدارية لبعض األعمال مرتبطة بتحديد الطبيعة اإلدارية لبعض اهليئات الصادرة هلذه األعمال

جلزائري على املعيار العضوي كمعيار أساسي و يتميز القانون اجلزائري يف هذا الصدد بارتكاز املشرع ا
  .لتحديد  اإلدارة و بالتايل أعماهلا

من تقنني اإلجراءات املدنية و حتدد هذه املواد على سبيل  274و  7،231و ذلك من خالل املواد 
  .احلصر اهليئات اإلدارية و هي الدولة، الوالئية البلدية و املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

و بالتايل فإن العمل القانوين الصادر عن إحدى اهليئات املذكورة إعالن يكون عمل إداري أي قرار 
  2.أصلي

كل عمل قانوين إنفرادي أو مجاعي و يف بعض "و حسب تعريف جزئي فإن القرار اإلداري األصلي هو 
  ".ذات الصبغة اإلدارية األحيان تنظيمي صادر عن الدولة أو الوالية أو البلدية و املؤسسة العمومية 

كما إستعمل القضاء اإلداري املعيار املادي لتحديد الطبيعة اإلدارية لعمل قانوين صادر عن جهة غري 
  .SEMPAC  3إدارية قفي قضية 
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حيث إعترب القاضي اإلداري أن القرار الصادر عن مؤسسة عمومية ذات صبغة إقتصادية و هي شركة 
SEMPAC أي قابل للرقابة على كل األعمال الصادرة عن اهليئات اإلدارية  ميكن الطعن فيه أمامه.  

إختصاصاا إنطالقا من مكانة القرار ) جملس الدولة حاليا(و بررت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا 
  .الذي يندرج ضمن املسائل اليت دف إىل حتقيق املصلحة العامة 

يتمثل يف نظرية الوكالة         12/01/1988 يف املؤرخ 01-88واستعمل املشرع معيار آخر يف القانون 
la théorie du mondat   كمعيار لتحديد الطبيعة اإلدارية لبعض األعمال الصادرة عن مؤسسات عمومية

 من56واملادة  55هلا طابع إداري وخاضعة لرقابة القاضي اإلداري وذلك من خالل املادة ) غري إدارية (إقتصادية 
  .القانون التوجيهي للمؤسسات اإلقتصادية املتضمن 01-88القانون 

إن ما جاء يف هاتني املادتني يُظهر بوضوح أنه ميكن للمؤسسة العمومية اإلقتصادية أن تستفيد من 
من  7امتيازات معرتف ا مبدئيا يف القانون اجلزائري للهيئات املذكورة يف املادة . بعض امتيازات السلطة العامة

  .اءات املدنيةتقنني اإلجر 

عمل قانوين إنفرادي أومجاعي أوتنظيمي يصدر "وحسب تعريف جزئي فإن قرار اإلداري األصلي هو 
عن السلطة اإلدارية املركزية أو الوالية أو البلدية أو املؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري أو املؤسسة العمومية 

  .1" االقتصادية يف جماالت حمددة قانونيا

فإن مسألة القرار اإلداري وباألخص  القرار اإلداري األصلي من أصعب املسائل يف القانون وبالتايل 
اإلداري كما أن حتديد طبيعته يف املنازعات اإلدارية ال تقل صعوبة،وقد تشكل ومازال يشكل القرار اإلداري 

ملنازعات اإلدارية ومن موضوع دراسات وحبوث عديدة خمتلفة ومستمرة بسبب النتائج املرتتبة عنه من حيث ا
  .حيث حتديد نشاط اإلدارة يف عالقتها مع املواطن على وجه اخلصوص

حول طريقة دراسة القرار اإلداري فإنه متفق على عناصرتعريفه كما هو متفق 2اختالف الفقه نوإذا كا
يف سن قاعدة متس اهلرم  على أن العمل اإلداري يصبح قرارا إداريا عندما تظهر اإلدارة أواهليئات املؤهلة قانونا

وحسب ما جاء يف أغلبية الفقهاء فإن القرار اإلداري هو  « L’ordonnancement juridique »القانوين 
عمل قانوين صادر عن سلطة إدارية أو شخص مؤهل قانونا للممارسة السلطة اإلدارية بإرادا املنفردة يؤثر على "

  ".املركز القانوين للعين بالقرار

،  1971جـانـفي  27ما ذهبت إليه الغرفة اإلدارية بالس القضائي بقسنطينة الصـادر بتاريخ و هذا 
حيث رفع السيد بوجدر عبد اهللا دعوى ضد وزارة الدفاع الوطين فرفضت العريضة نظرا ألا مل حترتم ما جاء يف 
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الغرفة اإلدارية بالس القضائي ال تنظر  مكرر من قانون اإلجراءات املدينة اجلزائري اليت تشري إىل أن 169املادة 
يف الدعوى إال إذا سبقها تظلم إداري ضد القرار اإلداري األصلي املطعون فيه و يف حالة وجود قرار أصلي 
يشرتط على املواطن أن يرفع شكوى للسلطة املعينة حىت يتحصل على قرار إداري الذي يستطيع بواسطته أن 

     . 3يتوجه إىل القضاء 

إن وجود القرار األصلي يسهل املهام للفرد لكي يتظلم، و العالقة تبدو جد واضحة بينما غياب القرار  
  .األصلي قد يؤثر على الفرد طاملا يشرتط عليه إستصدار القرار السابق عن الطريـق رفع تظلمه هلذه اإلدارة 

نه و بني التظلم اإلداري، فإن كان وذا نالحظ أن القرار األصلي يف النظام اجلزائري يصعب الفصل بي 
إجرائني إداريني مستقلني، فهما يف نفس الوقت غري منفصلني ألنه ال وجود للتظلم اإلداري دون القرار األصلي 

 .        1إال يف حالة دعوى التعويض أين يستصدر املتظلم قرار عن رفع الشكوى أمام اإلدارة املعنّية 

  ي المسبق و القرار األصلي الفرق بين التظلم اإلدار . 2

إذا كنا قد حددنا أو حاولنا تعريف القرار اإلداري و ذلك للوصول إىل القرار األصلي فذلك من باب  
إعطاء نظرة شاملة حول املالبسات و الصعوبة اليت حتدد القرار اإلداري و بالتايل القرار األصلي الذي يكون حمل 

  .ري أو الدعوى اإلدارية الطعن ضده إما عن طريق التظلم اإلدا

و لذلك فإن التظلم اإلداري الذي أضيف إىل جانب القرار األصلي يطول و يصعب يف اإلجراءات 
واملدد فهو ال يشجع األفراد على متابعة إجراءام و هذا يؤدي إىل التساؤل الذي ميكن طرحه حول اجلمع بني 

 .القرار األصلي و القرار السابق 

يتظلم ضد القرار األصلي لإلدارة الغري مشروع فلقد يتفاجأ هذا الفرد عندما ال تصدر و إذا كان الفرد 
قرارها و تتعسف يف حقوقه و هذا ما سندرسه يف الفرق بني التظلم و القرار السابق و هذا ما يسمي باإلعتداء 

أن يتظلم إىل اإلدارة  املادي أين يغيب القرار األصلي و يشرتط على الفرد أن يستصدر قرار إداري سابق بعد
  .املعنية حىت يستطيع خماصمتها بدعوى التعويض نظرا ألعماهلا الضارة

يبدوا أن القرار األصلي غري كايف للطعن ضده و إمنا ال بد من إستصدار القرار السابق بعد التظلم 
رار األصلي طاملا أن امليعاد الذي لإلدارة املعنية، ولكن هذا ال يعىن بأن املشرع اجلزائري ال يأخذ بعني اإلعتبار الق

فالقرار األصلي إذا هو قرار تنفيذي ،2يشرتط للقيام بالتظلم اإلداري ال يبدأ إال بعد نشر أو تبليغ هذا القرار
حىت و إن كان خيلق آثار قانونية بني اإلدارة و الغري و حىت إذا إشرتط املشرع اجلزائري التظلم اإلداري فهذا خيلق 

ا نريد دراسة القرار األصلي الذي يعترب أساسي و ضروري يف القانون اإلداري، هذا ما أكد عليه صعوبات عندم
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، بينما يف فرنسا جند القرار األصلي كايف لرفع الدعوى اإلدارية، أما يف اجلزائر فهو غري كايف و 1املشرع اجلزائري 
  .إن القرار ضروري لرفع الدعوى و إال ال تقبل 

  . اإلداري المسبق و القرار السابقالتظلم : ثانيا 

املقصود بفكرة القرار السابق كشرط من الشروط الشكلية لقبول دعـوى  :تعريف القرار السابق.1
القـضاء الكـامل بصورة عـامة، ودعوى التعويض بصورة خاصة، هو قيام الشخص املضرور بفعل النشاط اإلداري 

دارية املختصة  بواسطة تقدمي شكوى أو تظلم إداري طبقا الغري املشروع والضار بإستشارة السلطات اإل
للشكليات و اإلجراءات القانونية املقررة، ومطالبة هذه السلطات اإلدارية بالتعويض الكامل و العادل املرغوب 
فيه لتعويض و إصالح األضرار اليت سببتها الوقائع املادية أو الفنية لألعمال اإلدارية الضارة وذلك دف 

تصدار قرار إداري صريح أو ضمين من السلطات اإلدارية خبصوص هذه املطالبة بالتعويض، فيكون رد اس
 أوردها الضمين  Expresseالسلطات اإلدارية صاحبة وقائع و أفعال النشاط اإلداري الضار الصريح 

Impliciteاملتضرر و جيوز بعد ذلك إداريا سابقا يتضمن فيه إرادة و موقف السلطات اإلدارية إزاء طلبات  قرارا
فقط للشخص املضرور أن يرفع دعوى التعويض أمام اجلهات القضائية املختصة للمطالبة بالتعويض الكامل و 
العادل الالزم إلصالح األضرار اليت سببتها الوقائع املادية و الفنية للنشاط اإلداري الضار يف حالة عدم إقتناعه 

و لقد نشأت فكرة . يح على طلباته أو يف حالة الرد الضمين بالرفض لطلباتهمبضمون رد السلطات اإلدارية الصر 
القرار السابق يف نطاق شروط قبول دعوى التعويض على يد القضاء اإلداري يف القانون املقارن مث تبنتها عدة 

  .2زائرينظم قانونية تشريعية بصورة مباشرة و غري مباشرة و من هذه النظم النظام القانوين القضائي اجل

تبين املشرع اجلزائري هذه الفكرة من النظام القضائي الفرنسي، و طبقتها الغرفة اإلدارية كشرط من 
  .الشروط الشكلية لقبول دعوى التعويض و املسؤولية اإلدارية

املتعلق بتقنني اإلجراءات املدنية  174 - 66األمرمكرر من  169فقرر املشرع اجلزائري يف املادة  
ال جيوز رفع الدعوى إىل الس القضائي من أحد األفراد إال : "املعدل و املتمم حيث تقرر هذه املادةاجلزائري 

الرئاسي يرفع أمام السلطة اإلدارية  يبطريق الطعن يف قرار إداري و ال يقبل هذا الطعن إال إذا سبقه طعن التدرج
  .3ن أصدر القراراليت تعلو من أصدر القرار مباشرة  أو طعن والئي يوجه إىل م

إن . و جيب أن يرفع الطعن املشار إليه آنفًا خالل الشهرين التابعني لتبليغ القرار املطعون فيه أو نشره
سكوت السلطة املختصة عن الرد على الشكوى أو على الطعن والئي أو رئاسي مقدم ضد القرار مدة تزيد عن 

  ".ن  قضائي يف ميعاد شهر من تاريخ إنقضاء امليعاد املذكورثالثة أشهر يعترب مبثابة قرار بالرفض وجييز رفع طع
                                                 

1 -Denden F., l’introduction des recours devant les cours statuant en matière administrative, mémoire de D.E.S 
en droit public, université d’Alger, 1973, p. 33 - 34. 
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فكانت هذه املادة تنص على مبدأ وجود شرط القرار السابق و تنظم كيفية تطبيقه قبل اإللتجاء إىل 
قضاء الغرفة اإلدارية باالس القضائية املختصة حمليا و ترتبط عملية إجرائه و القيام به من طرف الشخص 

عاد رفع دعوى القضاء الكامل أمام الغرفة اإلدارية باالس القضائية املختصة وبعد تعديل هذه املادة املضرور مبي
مكرر املذكورة  169أصبحت املادة  1990أوت  18الصادر يف  23-90مبوجب املادة السادسة من القانون 

فراد إال بتطبيق الطعن يف قرار ال جيوز رفع الدعوى إىل الس القضائي من أحد األ:"يلي سالفا تنص على ما
  ".إداري، و جيب أن يرفع الطعن املشار إليهس آنفا خالل األربعة أشهر التابعة لبتبليغ القرار املطعون أونشره

مكرر من تقنني اإلجراءات املدنية اجلزائري تقتصر على جمرد النص على مبدأ  169فأصبحت املادة 
وى القضاء الكامل و منها دعوى التعويض اإلدارية دون تنظيم لكيفية تقرير وجود القرار السابق لقبول دعا

  ).األسس و املربرات(تطبيق هذا الشرط 

إن القرار السابق هو شرط ضروري للمتظلم حىت يستطيع أن يلجأ للقضاء مع املالحظة أن يف الـجزائر، 
شرع الفرنسي الذي يعترب القرار اإلداري بل ال بد من إستصدار قرار سابق عكس امل 1التظلم غري كايف لربط النزاع

األصلي شرط ضروري و كايف لربط النزاع ذلك أن املشرع الفرنسي ال يشرتط التظلم التدرجيي أي الرئاسي أو 
الوالئي كما هو  عليه احلال يف اجلزائر، و إمنا يكفي للمواطن الفرنسي أن يتظلم أمام السلطة مصدرة القرار 

إستثناءات عن القاعدة أين يكون التظلم التدرجي ضروري كما هو عليه احلال بالنسبة  مباشرة، إال أن هناك
 .كذلك بالنسبة لقانون الطب يف ذلك الوقت   1971للقانون الضرييب 

و هناك تطبيقات قضائية كثرية يف قضاء الغرفة اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري لفكرة القرار السابق 
الصادر " سابقاالس األعلى "شهورة يف هذا اال حكم الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا ومن هذه األمثلة امل

يف قضية وزرير الدفاع الوطين ضد السيدة أرملة سي عمار علي ملف القضية رقم  1976جانفي  9بتاريخ 
10851.  

ختلف وقعت إشتباكات عسكرية مب 1967ديسمرب  15وتتلخص وقائع هذه القضية أنه بتاريخ 
األسلحة بني وحدات من اجليش الوطين الشعيب اجلزائري متنازعة فيما بينها، فأصابت إحدى الطائرات السيد 

حبروح أدت يف اية األمر إىل وفاته، فرفعت السيدة أرملة الضحية "   Villeمبوازية "سي عمار علي  الساكن 
تطالب فيه بدفع مبلغ من املال كتعويض عادل  11/10/1970تظلما إداريا إىل وزرير الدفاع الوطين بتاريخ 

وكايف إلصالح األضرار املادية  و املعنوية النامجة عن وفاة زوجها و أب أوالدها و بناا، فرد عليها وزير الدفاع 
دج فرفعت السيدة أرملة الضحية دعوى التعويض و  2000الوطين بقرار إداري صريح مضمونه منحها مبلغ 

ارية بواسطة حماميها أمام الغرفة اإلدارية ضد قرار وزرير الدفاع الوطين و ذلك تطبيقا لفكرة القرار املسؤولية اإلد
السابق كشرط من الشروط الشكلية لقبـول دعوى التعويض و املسؤولية اإلدارية فحكـمت هلا الغرفة اإلدارية 

                                                 
1 Yagla, la justice administrative en Algérie, thèse pour le doctorat d’état  en droit, université d’Alger, faculté 
de droit et des science économiques , année 1972, p .235. 
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دج  30000دج ،  25000و  جد 18000دج ،  15000دج  وألوالدها الستة املبالغ  20000بتعويض قدره 
دج و لكن وزير الدفاع الوطين يف هذا احلكم بواسطة حمامية من حيث أنه بالرغم من  35000دج ،  40000، 

إعرتاف مببدأ قيام املسؤولية اإلدارية للدولة يف نطاق وزارته، فإنه إعترب املبلغ احملكوم فيه مبالغا فيه و فيه إرهاق 
ذا الطعن ، حكم مببلغ ) الس األعلى سابقا(ناع قضاء الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا خلزينة الدولة  و بعد إقت

  . 1دج موزعة عليهم  90000قدره 

فهذا احلكم الصادر يعترب تطبيقا للقرار اإلداري السابق كشرط لقبول دعوى التعويض واملسؤولية اإلدارية  
  .ية املسؤولية اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائريكما انه يعترب يف جممله تطبيق من تطبيقات نظر 

، و املتعلق بتعديل و تتميم تقنني 18/08/1990املؤرخ يف  23-90و لكن بعد صدور القانون 
اإلجراءات املدنية اجلزائري أريد إلغاء فكرة القرار السابق و التظلم اإلداري كوسيلة من وسائل إستخراج 

ط من الشروط لقبول دعوى التعويض أمام الغرفة اإلدارية باالس القضائية وإستصدار القرار السابق كشر 
املختصة حمليا ، دف التخفيف و التبسيط يف إجراءات و شكليات التقاضي يف املنازعات اإلدارية لصاحل 

سابق املتعلقة األفراد، و على أساس إحالل فكرة الصلح اإلداري بني اإلدارة العامة واألفراد حمل فكرة القرار ال
مبحاولة الصلح اإلداري الودي و اإلتفاق بني اإلدارة العامة واألفراد يف حالة قيام منازعات بينهما و ذلك مبوجب 

  .2السالفة الذكر  23- 90مكرر بعد تعديلها مبوجب املادة السادسة من القانون  169املادة 

،ذلك أن املشرع اجلزائري يؤكديف املادة من خالل ما سبق يظهر لنا بأن القرار السابق يعترب ضروري
من تقنني اإلجراءات املدنية اجلزائري ، اإلجراءات الواجب توافرها أمام االس القضائية اليت تنظر  2فقرة  169

جملس الدولة (اإلجراءات الواجب توافرها أمام الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا  275و يف املادة . يف املواد اإلدارية
  .و هي ضرورة القيام بالتظلم اإلداري السابق) الياح

إذا أخذنا مثال على موظف له عقوبة أو جزاء يف فرنسا أو يف اجلزائر ، فاملوظف الفرنسي يرفع دعواه 
القضائية مباشرة ضد قرار اإلدارة األصلي الغري املشروع بينما املوظف اجلزائري يشرتط عليه قبل رفع دعواه 

م بتظلم إداري رئاسي أو والئي إن إقتضى األمر، معىن ذلك ال بد أن يتحصل على القرار القضائية أن يقو 
  .3السابق لرفع الدعوى القضائية

املتضمن تعـديل وتتممة تقنني اإلجـراءات املـدنية،  23- 90و ما يسعنا إال أن نقول بعد القانون 
تقنني اإلجراءات املدنية شديدة الغموض و مكّرر من  169أصبحت فكرة القرار اإلداري السابق يف املادة 

اإلام بسبب أسلوب صياغة الفقرة األوىل و إلغاء الفقرتني الثانية و الثالثة، و ذلك راجع لظروف  و مالبسات 
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3 Denden , introduction des recours ,op.cite , p .45. 
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بعد اإلعالن السياسي عن  1990مراحل إعداد املشروع هذا القانون و ظروف مناقشته له يف بداية شهر أوت 
  1991.1ية تشريعية عام حله إلجراءات إنتخاب

  الفرق بين التظلم اإلداري المسبق و القرار السابق . 2

بالرغم من حقيقة تشابه و ترابط كل من فكرة القرار السابق و فكرة التظلم اإلداري حيث أما 
واإلتفاق بني وسيلتني إداريتني حملاولة حل املنازعات اإلدارية بالطريق اإلداري الودي على أساس التفاهم والتصاحل 
  .السلطات  اإلدارية املختصة و األشخاص املضرورين بفعل األعمال اإلدارية غري املشروعة و الضارة 

فهكذا يتشابه كل من فكرة التظلم اإلداري  و فكرة القرار السابق من حيث جهة اإلختصاص ومن 
ة القانونية وكذا من ناحية طبيعة ناحية النظر و الفصل بينهما من حيث األساس القانوين، و من حيث الطبيع

الشكليات واإلجراءات املتعلقة ما، و كذلك من حيث طبيعة القرار الصادر يف كل منهما، حيث تنتهي عملية 
  .النظر و الفصل يف كل منهما، يصدر قرار إداري ائي ذو طبيعة قانونية إدارية حبثة 

فكرتني من عدة نواحي،فإن هناك فرق بينهما من حيث و بالرغم من هذا التشابه و اإلحتاد بني هاتني ال
  .جماالت تطبيقهما 

فهكذا ختتلف فكرة القرار السابق عن فكرة التظلم اإلداري يف جمال التطبيق،حيث أن فكرة التظلم 
اإلداري تشرتط عادة وتطبق كشرط من الشروط الشكلية لقبول دعوى اإللغاء املنصبة على القرارات اإلدارية  

عون فيها بعدم الشرعية وبدعوى اإللغاء بينما تطبق فكرة القرار السابق كشرط من الشروط الشكلية لقبول املط
دعاوى القضاء الكامل بصفة عامة، و دعوى التعويض و املسؤولية اإلدارية بصفة عامة و املنصبة على أفعال و 

  .وقائع إدارية فنية أومادية ضارة 

ي السابق عن فكرة التظلم اإلداري من حيث الطبيعة القانونية اإللزامية كما ختتلف فكرة القرار اإلدار 
للدعوى حيث أن فكرة القرار السابق هي شرط وجويب و إلزامي يف النظم القضائية املقارنة لقبول دعوى 
التعويض واملسؤولية اإلدارية بصورة مطلقة و شاملة كأصل عام و هناك إستثناءات ترد عليها مثل دعوى 

  .زعات األشغال العامة منا

بينما فكرة التظلم اإلداري فكرة جوازية و إختيارية كشرط من شروط قبول دعوى اإللغاء يف القانون 
املقارن وذلك ما إشرتطت فإن ذلك يكون بصورة إستثنائية و جزئية، و بالنسبة للنظام القضائي اجلزائري فإنه  

مكرر  169لقبول دعوى التعويض و املنصوص عليها يف املادة كان هناك تشابه بني فكرة القرار السابق كشرط 
و فكرة التظلم اإلداري كشرط لقبول اإللغاء أمام الغرفة اإلدارية باحملكمة  2من تقنني اإلجراءات املدنية اجلزائري 

وذلك من من تقنني اإلجراءات املدنية اجلزائري  275و املنصوص عليها يف املادة ).جملس الدولة حاليا(العليا 
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املؤرخ يف  23- 90حيث الطبيعة القانونية اإللزامية و الشمولية يف التطبيق و لكن بعد صدور القانون رقم 
واملتعلق بتعديل و تتممة تقنني اإلجراءات املدنية املذكورة، أصبح هناك فرق من حيث درجة و  18/08/1990

قبول دعوى اإللغاء إال يف حالة دعوى اإللغاء نطاق التطبيق حيث أن فكرة التظلم اإلداري ال تطبق كشرط ل
و املنصبة على القرارات اإلدارية املركزية ) جملس الدولة حاليا(اليت ترفع و تقبل أمام الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا 

ال فقط، بينما نصبح ال يشرتط فكرة التظلم اإلداري لقبول دعوى اإللغاء يف جمال القرارات اإلدارية أي يف جم
األعمال اإلدارية القانونية املنفردة فقط حيث ينصب التظلم اإلداري على قرار إداري له مواصفات و خصائص 

  .القرارات اإلدارية القانونية 

هذه أهم الفروق و مظاهر اختالف بني فكرة القرار السابق و فكرة التظلم اإلداري و بذلك تنتهي 
  . 1داريعملية فكرة القرار السابق عن التظلم اإل

  التظلم اإلداري المسبق و الدعوى اإلدارية: ثالثا 

هناك صعوبات يف تعريف الدعوى اإلدارية ألا غري معاجلة بصورة جدية : تعريف الدعوى اإلدارية.1
و دقيقة و مت ذلك بصورة سطحية ألن النظرية الدعوى اإلدارية كدعوى مستقلة عن الدعوى العادية مل تظهر إال 

القرن التاسع عشر بواسطة القضاء الفرنسي و مل يكتمل بناءها بصفة ائية طاملا أن ليس هلا تقنيني يف منتصف 
  .قانوين متكامل وموحد خاص ا مستقل عن قانون اإلجراءات املدنية 

مما فسح اال للفقه حملاولة تعريف الدعوى و لكنهم مل يتفقوا على تعريف موحد و ال يسعنا اال  
: "  2يف كل هذه النظريات الفقهية بل يكتفي ببعض التعريفات فأشار الدكتور أمحد عبد الوفاء إىل أن للخوض 

  " .الدعوى هي السلطة االلتجاء إىل القضاء للحصول على تقرير حق أو محايته 

ون لدعوى تعترب السلطة القانونية اليت يتمتع ا األفراد ويتمكن :"3و عرفها البعض اآلخر على أا 
مبقتضاها من االلتجاء إىل القضاء طلبا حلماية حقوقهم املعتدى عليها  أو لتقرير هذه احلقوق أو للتعويض عن 

  ".األضرار اليت يلحق ا

و مبا أن تعريف الدعوى اإلدارية ما هو إال امتداد لتعريف الدعوى القضائية إال أا تتميز بعدة مميزات 
ة العامة أو أحد فروعها الوالية البلدية املؤسسات العمومية ذات الصبغة إذا أحد أطرافها شخص عام أي سلط

جمموعة القواعد املتبعة و املطبقة من أجل الوصول إىل حل :"اإلدارية وبالتايل هناك بعض الفقهاء من يعتربها 
  4."قضائي للمنازعات اليت قامت بسبب النشاط اإلداري

                                                 
1 -JEAN mary auby et ROLAND  Drago , traité de contentieux administratif op.cit , p. 499. 

�	ز�	ت ا�دار#/ و 1" ا�* ا8(7 اi9.ى ، ,�3 رات �Z<داي ، ط
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4- Chles debbach , contentieux  administraf , Dalloz , op.cite, p.1.  
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ءات اليت تبدأ بإقامة الدعوى أمام احملاكم و يتخذ من طرف أا جمموعة من اإلجرا:"و عرفها البعض 
  ".املدعي للمطالبة حبقوقه و ينتهي حبكم فاصل حىت و لو إنتهى النزاع إىل الصلح

كل وسيلة يضعها القانون حتت تصرف الشخص إلصالح وضع من :"و عرفها البعض اآلخر كذلك
  .1"نظمه القانوناألوضاع مبساعدة السلطة العامة فهو نظام املطالبة 

فمن خالل هذه التعاريف يظهر لنا بأن جمال الدعوى اإلدارية واسع بإعتبارها الطريق اليت جيب على  
املدعي أن يتبعها من أجل إسرتجاع حقوقه هذا يف حالة عدم التحقيق  رغباته و أهدافه بالطرق الودية، و عن 

  .طريق التظلم اإلداري الذي يرفع أمام السلطة املعنية

  الفرق بين التظلم اإلداري المسبق  و الدعوى اإلدارية  . 2

  : أما عن التفرقة بني التظلم اإلداري و الدعوى اإلدارية فتظهر كاآليت

التظلم اإلداري هو عبارة عن إجراء ودي يقوم به الفرد من أجل الوصول إىل النتيجة املرجوة بينما  - 
  .ة بواسطتها يلجأ الفرد إىل القضاء حلماية حقوقه الدعوى اإلدارية ما هي إال وسيلة قانوني

إن التظلم اإلداري يعترب شرط ضروري يف املرحلة اإلدارية و يف املرحلة القضائية طاملا الفرد يرفعه  - 
  .لإلدارة املعنية، و يشرتط القاضي يف رفع الدعوى حيث يعتربه شرط شكلي ال بد من توافره 

إال قواعد و إجراءات جيب على الفرد إتباعها ليتوصل ا إىل القضاء بينما الدعوى اإلدارية ما هي 
والتظلم يف هذه احلالة يعترب أحد الشروط هلذه الدعوى ألنه بدونه ال تقبل طاملا إعتربه املشرع اجلزائري شرطا 

  .إجباري ال بد من توافره سواء بالنسبة لدعوى اإللغاء أو دعوى التعويض

قرار إداري معني ختتلف مكانته يف القضاء اإلداري عن القضاء العادي نظرا  إن الشخص املتظلم من - 
ألنه خياصم إدارة و بالتايل فمركزه غري متساوي  يف الصفة و املصلحة، و ذلك راجع إىل أن السلطات 
اإلدارية حتوز إمتيازات كثرية أمام القضاء املختص حىت يصبح هلا مركز أعلى أمسى من مركز خصومها و 

ذا يف مجيع مراحل الدعوى اإلدارية أما الشخص العادي فإذا كان له حق يطالب يف مواجهة السلطة ه
  .اإلدارية فيستوجب عليه إن أراد ذلك اإللتجاء إىل القضاء للمطالبة ذا احلق  

و إذا كانت الدعوى اإلدارية متتاز ذه اإلجيابيات فهذا راجع لكوا تريد حتقيق املصلحة العامة 
بالدرجة األوىل أي محاية شرعية و سالمة األعمال اإلدارية يف الدولة و الدفاع عن حرمة و سيادة النظام القانوين 

  .للدولة يف نطاق الوظيفة اإلدارية 

و لكن هذا ال يعين بأن اإلدارة تبقى متارس ضغوطا على األفراد يف املرحلة القضائية ألن بإمكاننا القول 
اإلدارة ال تريد أن تبني خطأها و هي ألا ال تريد أن تضع نفسها يف موقف حرج كوا  بأن هناك مرحلة أين
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سلطة عامة و صاحبة نفوذ، و لكن نالحظ أن املشرع اجلزائري طاملا أن سكوا  إعتربه مبثابة رفض ومسح بالتايل 
  ).مكرر 169املادة (للفرد أن يلجأ إىل القضاء يف مدة ثالثة أشهر 

بني التظلم اإلدارة و الدعوى اإلدارية تبدوا جد واضحة، ذلك أن الدعوى اإلدارية ال ميكن  إن العالقة
أن تستغين عن التظلم املسبق إلعتباره شرط شكلي ال بد منه هذا ماركز عليه املشرع حيث إعتربه إجراء ضروري 

  .ديلها مكرر قبل تع 169من تقنني اإلجراءات املدنية و املادة  275نصت عليه املادة 

مكرر فتغري الوضع ألن املشرع اجلزائري حذف التظلم اإلداري بالنسبة للفرد  169أما بعد تغري املادة 
وإشرتط عليه أن يرفع دعوى مباشرة أمام االس القضائية بالنسبة لقرارت اهليئات احمللية أما عن قرارات اهليئات 

  . مل تتغري و بقت كما هي  275ا املادة املركزية فالتظلم اإلداري يبقى ساري املفعول طامل

مكرر طاملا حذفت  169فالعالقة بني التظلم اإلداري و الدعوى اإلدارية مل تعد موجودة بالنسبة للمادة 
التظلم اإلداري السابق هذا بالنسبة للعمل القانوين أما عن القرار املادي فالسؤال يبقى دائما مطروح ألنه مل 

ي إىل هذا اجلانب و مبا أنه جرت العادة سالفا أنه حيق للفرد يف حالة وجود قرار مادي أن يتطرق املشرع اجلزائر 
يتظلم أمام اإلدارة اليت صدر منها العمل املادي الغري املشروع حىت يعلمها بأنه سيلجأ للقضاء طالبا التعويض 

  . 1عن األضرار اليت  أصابته 

ى اإلدارية هلم عالقة متينة و متكاملة طاملا ال زال التظلم من هنا يبدو لنا أن التظلم اإلداري و الدعو 
  .اإلداري السابق له مفعول بالنسبة لألعمال املادية و قرارات اهليئات املركزية و بعض النصوص اخلاصة 

  

 �� !
  ا
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  ا

رفات القانونية العديدة خاصة من الناحية العملية القضـائية، يتقارب الصلح يف تعريفه مع مجلة من التص
مما قد جيعل إستعمال هذه املصطلحات القانونية َمْدغاْة للغموض، و قد تلتبس يف مفاهيمها مع الصلح مما 
يقتضي منا إذن إستجالء مواطن التشابه و اإلختالف ، و ذلك مع بعض  املسائل القريبة جدا  من حيث 

  : صلح اإلداري وليس كل النظم و ذلك ما سنقوم بإيضاحه فيما يلي املفهوم لل

  الصلح  اإلداري و عقد الصلح المدني  : أوال 

  :تعريف عقد الصلح في التشريعات الوضعية .1

إن احلديث عن تعريف عقد الصلح يف الفقه الوضعي عرف إتساعا و إجتهادا كبريين خاصة عند 
نا سنقتصر على التعريفات التشريعية ذات األمهية التارخيية و ذات األولوية يف الفقهاء الفرنسيني ، و لذا فإن
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الدراسة ، نعين بذلك تعريف عقد الصلح يف التشريعات الفرنسي و املصري و اجلزائري، و هذا اإلقتصار على 
قانونية اخلاصة التعريفات التشريعية سيكون مصحوبا ببعض اإلنتقادات و اآلراء الفقهية املوازية لألحكام ال

  .بالصلح

تناول القانون املدين الفرنسي عقد الصلح و أحكامه ضمن  :تعريف الصلح في التشريع الفرنسي .أ
منه ُمَعِرَ◌فة عقد الصلح  2044من العناية يف صياغة مواده و قد نصت املادة  ءبشي 2058إىل  2044املواد 

  ."قائما أو يتوقعان نزاعا حمتمالالصلح عقد جيسم به املتعاقدات نزاعا : "على ما يلي 

 « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une 
contestation née , ou préviennent une  contestation à naître .»     

لتحديد و مما يالحظ يف هذا التعريف لعقد الصلح من املنظور التارخيي و مقارنته باجلانب العملي و با
ماضي الصلح و مستقبله و بعبارة أخرى : يف اجلانب القضائي أنه يقتصر على تعيني جمال الصلح يف زمنيني مها 

  .1فإن الصلح يتقرر يف النزاعات السابقة حبسمها و النزاعات املستقبلية بتوقيعها 

زائري، أن التشريع و قد يظهر يف احلديث عن تعريف الصلح يف التشريعات األخرى السيما التشريع اجل
الفرنسي يف هذا التعريف مل حيدد عناصر أخرى جوهرية يف تقرير الصلح و تطبيقه خاصة  فيما يتعلق مبسألة 
التنازل املتوافق للمتعاقدين ، و تعود أمهية ذكر هذا الشرط على وجه اخلصوص يف متييز عقد الصلح عن باقي 

  .العناصر األخرى التصرفات واملسائل اليت تشرتك معه مجلة من 

لقد تطرق القانون املدين املصري إىل عقد الصلح و نظم  :تعريف الصلح في التشريع المصري.بـ
  .،مع اإلشارة إىل انه أورده ضمن العقود اليت تقع على امللكية  557إىل  549أحكامه يف املواد 

عقد حيسم به الطرفان : "ما يلي من القانون املدين املصري ُمَعرِفة عقد الصلح على  549و تنص املادة 
نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا حمتمال ، و ذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء باقي من 

  ".إدعاءاته

و جتدر اإلشارة يف هذا الصدد و مقارنة مع القانون املدين اجلزائري إىل أن املشرع املصري خيتلف عن 
عض األلفاظ املتعلقة بالصلح و يظهر التفاوت جليا يف كل املواد املنظمة للصلح تقريبا نظريه اجلزائري يف صياغة ب

عند "  ينهي"عند املشرع املصري يقابله مصطلح " يحسم"مصطلح : إما بالزيادة أو اإلنقاص أو التغيري و مثاهلا 
ع املصري من خالل التدرج التارخيي و وبإستثناء هذه املالحظة و يتوافق القانون املدين اجلزائري م.املشرع اجلزائري

املصدري للقانونني فإن الظاهر أن احلديث عن التشريع املصري يف عقد الصلح مياثل تطرق املشرع اجلزائري له 
  .خاصة يف تعريفه

                                                 
�A< ا��* ق �w�7 ��2 ن ��/ -  1� �3F 8 .)��_	, /��¡ ، ر�	!�  .11. ، ص ��2001(<ي ?	�¡ ، �*< ا



    

لح اإلداريينلح اإلداريينلح اإلداريينلح اإلداريينالـفصل األول                                                         مفهوم التظلم و الصالـفصل األول                                                         مفهوم التظلم و الصالـفصل األول                                                         مفهوم التظلم و الصالـفصل األول                                                         مفهوم التظلم و الص  

 
 

       67 
 

يف الفصل اخلامس  466إىل   459نظم للمشرع اجلزائري الصلح يف املواد  :في التشريع الجزائري.جـ
و يف ظل غياب املذكرة اإليضاحية  للقانون املدين اجلزائري ،  1اخلاص بالعقود املتعلقة بامللكية من الباب السابع 

  .فإننا منيل إىل تعليل هذه الورود مبا ذهبت إليه املذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي املصري

نزاعا قائما أويتوقيان عقد ينهي به الطرفان : "بأنه  459و لقد عرف التقنني اجلزائري الصلح يف املادة 
  ".به نزاعا  و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

و ذا التعريف يكون املشرع اجلزائري قد تالىف القصور امللحوظ يف تعريف القانون املدين الفرنسي على 
  .النحو الذي بيناه سابقا 

ي عن عنصر النزول املتبادل إال أننا نأخذ عليه و إذا كنا نناشد على القانون اجلزائري مزية عدم التغاض
  2"بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه" عبارة 

إذ أن الصلح ال يتضمن التنازل عن احلق كله، و إمنا يتنازل كل من الطرفني عن جزء مما يدعي يف 
الصلح عقد ينهي به الطرفان " :على النحو التايل  459مقابل التصاحل و لذا ينبغي أن تعاد صياغة املادة 

  ".نزاعا قائما أويتوقفان به نزعا محتمال و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن جزء عن حقه

و املالحظ أن النص الفرنسي كان صائبا و لعل أساس اخلطأ يكمن يف الرتمجة من الفرنسية إىل العربية،  
  .مسي إال أن النص األصلي كان بالفرنسيةذلك و إن كان النص العريب ميثل النص الر 

  الفرق بين الصلح اإلداري و عقد الصلح المدني : بـ

و مما يتقدم يتضح بأن الصلح املدين يشرتك مع الصلح اإلداري يف أن كل منهما يقصد به إاء 
  : خصومة أو نزاع، إال أن الصلح اإلداري خيتلف عن عقد الصلح املدين فيما يلي 

الصلح يف املواد اإلدارية ليس عقدا باملفهوم املدين للكلمة ذلك ألنه يقوم خالصا بني إراديت طرفني أن : أوال 
ثابتة تتوقف عليها هذه اإلجازة أا إرادة  -إن صح التعبري- "  إرادة"متوقف عليهما لوحدمها إجازته و لكن مثة 

  .القاضي اإلداري

نرى يف  أنعليه من الصعب علينا  وaléatoire ما هو إحتمايل إن الصلح اإلداري ال يتقبل بطبيعته :  ثانيا
ذلك أن النزاع الذي يطرح على القاضي الوحيد " يتوخى من إتقاء نزاع حمتمل "الصلح باملفهوم اإلداري بأنه 

                                                 
 اد ,7 -  1�<8" ا�JXاq.ي 466إ�>  459ا�  ,F 7	8 ن ا
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 املشمول بالقرار الصادر عنه و ال ميكن للقاضي أن ينظر يف مستقبل األشياء بقدر ما ينظر فيما يطرح أمامه من
  .املسائل عالقة 

ليس يف الصلح اإلداري من الضروري إشرتاط تنازالت متقابلة أو متكافئة بل و يف الكثري من األحيان هو : ثالثا 
  .اإلصالح لوضع قانوين بإنتهاج خط قانوين بديل يرتضاه الطرفان 

  و إستبعاد ما يراد  الصلح فيه للقاضي اإلداري أثناء العملية الصلحية مطلق سلطته التقديرية يف تعديل أ:  رابعا

ذلك جيوز للطرفني أن يتصاحلا حسما للنزاع و لكنها يتفقان على أن :" ....يرى األستاذ السنهوري:  خامسا
سيتصدر من احملكمة كما تصاحلا عليه فيوجهان الدعوى على هذا األساس حىت يصدر من احملكمة احلكم 

  ".املرغوب فيه

للصلح يف األمور اإلدارية إذ ال ميلك املتخاصمان توجيه دعواهم للقاضي   و لكن الشأن خيتلف بالنسبة
  .و ذلك عليه فإن التصاحل القائم خارج الدائرة القضائية غري منتج ألثر كقاعدة عامة 

  .... مازو بأن الصلح عقد مبادلة بدون عوض  يرى األستاذ:سادسا 

»  Un contrat synallagmatique à titre onéreux. «  

رأي عدم اإللتجاء إىل القضاء أو عدم التمسك  ،إلتزام بعدم الفعل: و هو ذه املناسبة ينتج إلتزاما
 .عوى إن كانت قائمة دبال

، و ليس له تأثري نسبيا و لكن الصلح يف املواد اإلدارية هو جزء من الدعوى و إجراء من إجراءاا 
  .عليها 

أما  و قد يكون ناقال أحيانا )  déclarative( طبيعة كاشفة  إن الصلح يف املواد املدنية دو:سابعا 
، بقدر ما يعترب و هو ليس منطوقا للقرار  ) normative(طبيعة معيارية  دوالصلح يف املادة اإلدارية فهو 

  .و إن حيل القاضي حمل اإلدارة بطريقة غري مباشرة  حلق ال كاشفا عنه منشئمنطوق القرار 

يف املواد املدنية فإن للمحكمة أن تثبت الصلح إما باملصادقة عليه أو بإعتماده وعليه نلخص على أن 
و النتيجة أن عملها هذا ال يكون حكما باملعىن القانوين للمحكمة و ليس  1أوجعله يف قوة سند واجب التنفيذ

  .له من مقتضيات األحكام و إجراءاا شيء 
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بطريقة واحدة متمثلة يف تبنيه و صياغته يف قرار قضائي  أما يف املواد اإلدارية فللغرفة تثبيت الصلح
والنتيجة أن عملها هذا يكون عمال قضائيا حمضا أي قرارا قضائيا له حجيته و آثاره مثلما لكافة القرارات 

  .القضائية األخرى 

  الصلح اإلداري و التحكيم : ثانيا 

التحكيم يف : "التحكيم كما يلي :  ي يعرف الدكتور سيف الدين حممد البلعاو : تعريف التحكيم . 1
معناه العام هو أن يلجأ طرفان متنازعان إىل من حيكمانه يف حل نزاعهما القائم بينهما مع التعهد عادة بإحرتام 

  .1"تنفيذه  ضاءتختيار احملكم ملعرفتهما حيث يتفقان مقدم على قبول حكمه و إر إ، و يتم قرار احلكم وتنفيذه 

أن التحكيم هو اإلتفاق على طرح النزاع على حمكم أو أكثر بشرط أن :د أبو الوفاء و يرى الدكتور أمح
و مما يعرف كذلك يف جمال التحكيم بصدد  2له. ليفصلوا فيه بدال من احملكمة املختصة....يكون عددهم 

ذا البند أن هذا اإلتفاق إذا كان ضمن نصوص و بنود العقد اجلامع للطرفني فعن ه" إتفاق األطراف عليه 
  . »  . clause compromissoire  «  .شرط التحكيم :يسمى 

و أما إذا كان اإلتفاق مفرغا يف إطار خارج عن العقد منفصل عنه فإن هذا ما يعرف مبشارطة التحكيم 
compromis  إتفاق التحكيم " و كل منهما يتضمن."  

غري أن   يصل إىل اخلصومة القضائية و يكون إبرام التحكيم بني الطرفني عند حدوث نزاع بينهما ما مل
زاع إذا كان معروضا على القضاء، فيمكن طلب التأجيل دون وقف اخلصومة إىل حني الفصل فيها من احملكـم الن
.  

، مث البيانات اخلاصة البيانات العامة الواجب توافرها يف أي عقد ،و جيب أن يتضمن عقد التحكيم 
  .بعقد التحكيم 

 25/04/1993املؤرخ يف  93/09ئري فقد نظم التحكيم يف املرسوم التشريعي رقم أما املشرع اجلزا
، أما التحكيم و هذا ما يسمى بالتحكيم الدويل  08/06/1966املؤرخ يف  66/154املعدل و املتمم لألمر 

ظمة فاجلوانب املن.من قانون اإلجراءات املدنية  26مكرر  458إىل  442الداخلي فهو منظم بنصوص املواد 
األحكام تتعلق مبوضوع التحكيم و الشروط املتعلقة باحملكمني و كذا باإلجراءات و وقف اخلصومة أمام ذه 

ه ذلك ، ـ، و قرارات التحكيم و طرق إصدارها و الطعن فيها و أوجالقضاء للتحكيم و عزل احملكمني و ردهم 
  .القرارات  و كذلك تنفيذ هذه

، جمال التحكيم مفادها نزاع بني شركة أجنبيـة و مؤسستني وطنيتني وهناك عدة تطبيقات قضـائية يف 
  : 07/07/1992بتاريخ  26- 228عدم اإلختصاص قرار رقم 
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ومن  من املقرر أن إجراءات التحكيم ال تطبق إال إذا كان النزاع قائم بني مؤسسات عمومية وطنية " 
كما كان ثابت أن النزاع احلايل خيص شركة أجنبية و و  . مث فإن القضاء خبالف ذلك يعد خطا يف تطبيق القانون 

شركتني وطنيتني فإن ذلك يؤدي إىل عدم تطبيق إجراءات التحكيم و مبأن القرار املطعون فيه قضى خبالف ذلك 
  .1فقد خرق القانون و يستحق النقض 

  الفرق بين الصلح  اإلداري  و التحكيم . 2

  :يم و يتشاان رغم إختالف التسمية و اإلجراءات هناك عدة نقاط يلتقي فيها الصلح بالتحك

دف الصلح إىل إاء املنازعة اإلدارية بطريقة ودية رضائية بني أطراف اخلصومة وتكون : بالنسبة للخصومة -
، كما يهدف التحكيم إىل إاء من قانون اإلجراءات املدنية  7دائما اإلدارة طرفا فيها حسب مقتضيات املادة 

  ف اخلصومة كأطراو التسوية عن طريق تعيني حمكمني بطريقة ودية لفض النزاع يتفق على تعيينها  النزاع 

ال جيوز للتحكيم ممن كان فاقد األهلية و انون و املعتوه و احملجوز عليه مىت تنعدم أهلية : بالنسبة لألطراف -
األهلية اجلنسية ، وعليه فإن ، اللقب سم ، اإلحول حالة األشخاص ، كما أنه ال جيوز املنازعة األداء عندهم 

  .العامة  اآلدابالعام و  بالنظامأطراف اخلصومة يف حد ذاا ال متس 

رغم أن الصلح و التحكيم يف كل منهما اهلدف منه حسم النزاع دون : حسم النزاع دون منازعة قضائية -
املتوصل إليها يعترب القاضي شاهدا على  أن النتائج الإ، رغم أن الصلح يتم أمام جهات قضائية حكم قضائي 

و إجراءات التنفيذ ختضع لإلجراءات العادية املتعلقة بتنفيذ العقود الرمسية     واألحكام . الصلح بني الطرفني 
كذلك بالنسبة للتحكيم جيوز إفراغ عقد التحكيم بناءا على أمر من رئيس اجلهة القضائية املختصة . القضائية 

  .غة التنفيذية للحكم ومـمهور بالصي

كل من قرار الصلح و التحكيم ال جيوز إستئنافها من حيث املبدأ ألنه مبثابة عقد رضائي بالنسبة 
لألطراف اليت جلأت إىل الصلح و التحكيم و عليه إذا كان ال مينع أحد من إستئناف قرار الصلح والتحكيم من 

   . 2تأييده موضوعا إلنعدام املنازعة الناحية الشكلية فإن التصدي يف املوضوع يكون بعدم

و إذا كان  قد عددنا بعض نقاط التشابه فإن الصلح خيتلف عن التحكيم إختالف بينا فإن الذي يبث 
يف النزاع يف التحكيم احملكمون أما يف الصلح فإن القاضي هو الذي يشرف على عملية الصلح لكن برتاضي 

  .الطرفني 

ل من أحد الطرفني علÊس خالف الصلح و احملكمون مثل القضاة كما أن التحكيم ال يوجد تناز 
  .حيكمون عن  تروي إذا كان له حق و الصلح يكون برتاضي األطراف و يشهد على ذلك القاضي  
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أن الصلح قد يكون  1و مما جيدر اإلشارة إليه يف سياق احلديث عن املقارنة بني الصلح و التحكيم
 مىت كانوا مفوضني لذلك فالرجوع إىل املواد املتعلقة بالتحكيم من تقنني صورة عملية من صور عمل احملكمني

إلجراء الصلح بني األطراف املتنازعة  –مىت كان مفوضا هلم  –اإلجراءات املدنية فإن احملكمني يكونون مؤهلني 
  .لفرق بني التظلمني اتبني ولعل هذا اجلانب التشريعي و النظرة التأملية يف هذه النصوص القانونية جديدة  بأن 

  الصلح اإلداري و الوساطة: ثالثا

، باملقارنة إىل يرجع تاريخ بداية العمل بنظام الوساطة إىل عهد قريب نسبيا :تعريف الوساطة.1
النزاعات اليت تقوم يف  ، كإجراء لتسويةحيث إستعملت يف البداية يف إطار ضيق و حمدود  األخرى  األساليب

، ليوسع  1955ماي  5مبقتضى قانون ، و ذلك فاوض أوتعديل اإلتفاقيات اجلماعية جمال األجور عند الت
لتصبح بعد ، 21957جويلية  26بعد لتشمل بقية اخلالفات األخرى و ذلك مبقتضى قانون  العمل ا فيما 

ا كان هناك نزاع هذا التاريخ إحدى اإلجراءات اإلختيارية تارة و اإلجبارية تارة أخرى اليت جيب اللجوء إليها كلم
  . األخرى، إىل جانب اإلجراءات مجاعي يف العمل 

،حيث يقدمان له كل شخص حمايد ال عالقة له ما علىالنزاع  أطراف، إحتكام و يقصد بالوساطة 
املعلومات و املعطيات املتعلقة باخلالف ، و املالبسات اليت حتيط به ،مث يرتكان له السلطة التقديرية الكاملة يف 

على أن تقدم هذه احللول يف شكل إقرتاحات أوتوصيات لألطراف الذين . اد احلل أو احللول املناسبة لهإجي
  .يأخأون ا أويرفضوا ذلك أن الوسيط ليس له سلطة قانونية أو تنظيمية أوعقدية على أطراف النزاع 

مؤسسة    " بإنشاء  و كما عرفه كذلك وزير العدل يف احلكومة الفرنسية أثناء عرض مشروع اخلاص
 –به ميكن له و فقط بواسطة توصياته  التص، سهل اإلشخصية ذات مسعة عالية :"بأن الوسيط  3"الوساطة 

  " .املساعدة على حل القضايا اليت إستنفدت الطرق العادية اإلدارية منها والقضائية  -عند احلاجة

عادة النظر يف إفعها يف قضايا خاصة إىل ، و لكن دإن مهمته ليست الوقوف يف وجه أعمال اإلدارة " 
  " .أو قراراا حىت تستقيم أكثر عدهااقو  وتصرفها أ

   : ، بأن من قانون تسوية النزاعات اجلماعية  10و يف هذا الشأن تنص املادة 

، على إنشاء مهمة إقرتاح تسوية الوساطة هي إجراء يتفق مبوجبه طرفا اخلالف اجلماعي يف العمل "
  "و يشرتكان يف تعيينه الوسيط ىزاع إىل شخص من الغري يدعودية للن

يتلقى الوسيط من الطرفني مجيع  املعلمات املفيدة للقيام مبهامه :"املوالية على أن  11كما تضيف املادة 
  " يتعني عليه أن يتقيد بالسر املهين إزاء الغري يف كل املعلومات اليت قد إطلع عليها أثناء قيامه مبهمته و 

                                                 
1  -  .�J#< أG[. أ8� : /*)IR /�	دة ا�دار#/ ص�7 ?	و��¡ 1" ا!�  . 47-46 .، ا
2  -  �F8 ن ا9ول ر	*�oرخ 1"  478- �#55] ا�
(M إ_1955,	ي  5ا+B ة.q7 دا, Uي و�@�- 57.اء ا� �	ط/ ، 1(�] ر�F ، أ,	 ا�*	8 ن ا�[	8" ا

oرخ 833�._U ا��	�M ،ص1957_ #�(/  126"  ا�	ن، ا)�� /)Hأ U_ت را	, ���J#< ,7 ا�  .35. ؛ 
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، و كذلك احلال يف أحكام القانون الفرنسي ، بان الوسيط يتضح من أحكام املادتني السابقتني و 
حيث ميكنه اإلطالع على كافة .يتمتع بصالحيات واسع يف قيامه مبهمة البحث عن حل النزاع العروض عليه 

ساعده يف فهم النزاع أوإجياد و كل موضوع أو وثيقة ميكنه أن ت. املعلومات اإلقتصادية و اإلجتماعية و املهنية 
تقيده باحملافظة على السر املهين بالنسبة لكل ما يضطلع عليه من هذه  الصالحيات اليت يربر  احلل املناسب له  

  .املعلومات 

والذي 1 23/06/96املؤرخ يف  96/113و قد إرتبط مفهوم الوسيط يف اجلزائر باملرسوم الرئاسي رقم 
و حدد طبيعة مهام الوسيط بأا مهمة متعلقة باخلدمة العامة حسب الـمادة ،ية تضمن تأسيس وسيط اجلمهور 

و املقصود من ذلك مدى تظلم املواطن من تسيري املرافق . وتتمثل يف تقدير حسب عالقة اإلدارة باملواطنني  3
  .العامة وبالضبط عندما يرى املواطن نفسه ضحية غنب بسبب خلل يف تسيري مرفق عمومي 

ك أعترب أن مهام الوسيط ليست مهمة سياسية حبجة أا ليست مرتبطة برئاسة احلكومة و كذل
باإلضافة إىل خشية التأثري السياسي جعل املرسوم التظلم يوجه مباشرة إىل الوسيط و من أي شخص طبيعي كان 

جراء قضائي أو ليس للوسيط التدخل يف أي إ" حبيث  2كذلك ال تعترب مهمة قضائية 2الفقرة  3حسب املادة 
و هو " املرافق  العامة و أعواا "أن يعيد النظر يف أي مقرر قضائي بل مينع عليه الفصل حىت يف طعون بني 

  .4حسب املادة 

و بالتايل فإن مهمة الوسيط فهي مهمة تأثري و ليست مهمة سلطة و يستمد هذا التأثري أوال قبل كل 
ميكن لوسيط :" تنص  11رئاسة الدولة و ذلك حسب املادة شيء من مركزه السامي و من قربه من هيئة 

 .اجلمهورية أن خيطر رئيس اجلمهورية إذا مل يتلق جوابا مرضيا عن طلباته 

أما ما يتعلق بالطبيعة القانونية هليئة الوسيط اجلمهورية فقد إعتربها الفقه الفرنسي هيئة إدارية مستقلة 
على الرغم من أنه قرر عدم  1981جويلية  10بتاريخ   RETAIL إستنتاجا من حكم جملس الدولة يف قضية 

  3إختصاص  القاضي اإلداري للنظر يف الطعون املوجهة ضد اإلجابات اليت يوجهها وسيط اجلمهورية للربملانيني
ن ، فهو مل يصفها يئة إدارية و ال ميك 4و قد إعترب املشرع اجلزائري وسيط اجلمهورية هيئة طعن غري قضائية 

 –إستخالص ذلك من صك النشأة و على الرغم من ذلك فإنه ميكن القول إا تعترب هيئة إدارية مستقلة 
  :و ذلك لألسباب التالية  –كما ذكرناه تدعيما  

                                                 
1  -  �Fر "�	q.�.� م ا�oرخ 1"  113- 96ا�A ر#/  23/02/1996اX�L)�tB 7 و�(µ اQ��(/ ر�F ، ا�.���	ر#b  20ا�X.#<ة ا

31/03/1996.  
	دة  -  2��^ ا�@G.  2ا	� ،"�	q.�.� م ا�  .,7 ا

	دة     �.� م  4ا�  .,LI8 7 ا
   3 - André de Laubeder – Jean Claude Venezia et Yve Gaudement , traité de droit administratif tome 1,13 éme 
édition L.G.D .j ,1994 , P. 88. 

	دة  -  4�.� م ا�.q	�" ر�F  2ا�  .  113-7,96 ا
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نفي الصفة القضائية عنها بصريح العبارة و ذلك ما صرح به وسيط اجلمهورية بشأن  �
ال ميكن املصاحلة أن تنوب عن :" انه  سؤال يتعلق بالعرائض اخلاصة باألحكام القضائية

 . 1"العدالة 

تنظر يف الطعون اإلدارية إلستبعاد و تدخلها يف أي إجراء قضائي أو إلعادة النظر يف  �
 .األحكام القضائية 

 .إرتباطها برئيس اجلمهورية عضوا و وظيفيا  �

ة إصدار يتمتع وسيط اجلمهورية بسلطة التعيني يف الوظائف امللحقة باهليئة أي سلط �
 .قرارات إدارية و لو كانت فردية 

ورغم احلصيلة األولية لنشاط وسيط اجلمهورية أنه لقي إستحقاقا لدى املواطنني و يأملون يف مؤسسة 
عريضة تتعلق بالعقارات و املساعدات  1058ويتضح ذلك من خالل عدد العرائض املقدمة عليه و اليت بلغت 

  .  2قضية/  334و قد سويت منها اإلجتماعية واملسائل اإلجتماعية 

و ما إن أصبحت هيئة وسيط اجلمهورية ترى النور يف إطار حتسني اخلدمة العمومية إال أا مل تعمر 
و ذلك ألسباب سياسية ألن املؤسسة يف حقيقة األمر 3 1999طويال ألنه ّمت حلها بواسطة مرسوم يف سنة 

  .أنشئت ألغراض سياسية 

منا به ميكننا أن نسجل الغموض الذي إكتنف التشريع اجلزائري يف هذا و بعد العرض الذي تقد
يتناول كل اجلوانب اإلجرائية ، فعلى خالف املشرع الفرنسي الذي نظم إجراء الوساطة بالشكل الذي الـمجال 

قيودهم ، و حتديد املهلة اليت ترتك األطراف لكي يعلنوا على والتنظيمية و اآلثار املرتتبة على عمل الوسيط 
اجلزائري جاء خاليا من  ن القانونإخرى ، فأورفضهم إلقرتاح الوسيط و ما إىل ذلك من األحكام التنظيمية األ

، و ما هي احللول اليت مين اللجوء أية إشارة للجوانب التنظيمية اخلاصة يكيفيات تنفيذ اإلقرتاحات و التوصيات 
ن الطرف اآلخر إىل غري ذلك من األشكال اليت قد تطرح يف إليها يف حالة قبوهلا من قبل األطراف و رفضها م

  .اال العملي و اإلجرائي 

  الفرق بين الصلح اإلداري و الوساطة . 2

،ألن كل منهما يؤدي إىل حل النزاع بطريق ودي دون الدخول قد يتبادر لنا بأن الوساطة هي الصلح 
يف حل النزاع يبدأ ط يلكن يف حقيقة األمر فمهام الوسإىل املخاصمة القضائية و يتوىل ذلك شخص من الغري و 

من التعيني حبيث يتفقا طرفا النزاع على إسناد مهمة تسوية ودية للنزاع إىل شخص من الغري ويشرتكان يف تعيينه 
                                                 


. �<د  -  1u�  .    08/08/1996��	ر#b  1733ا

. �<د  -  2u�  .    08/08/1996��	ر#b  1733ا
3  -  �Fر "�	q.�.� م ا�oرخ 1"  170 - 99ا�A ر#/  1999;�3  1420/2ر�(U ا�[	8"  20اX�7 إ�Z	ء ,��o/ و�(µ اQ�#<د .، ج�52ر  

��� /1999 .   
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على خالف الصلح الذي يقوم به القاضي و يسمي القاضي املصاحل معني مبوجب القانون دون إرادة طرفا النزاع 
افة إىل أن الوساطة قد ختتلف مدلوهلا حسب كل فرع من القانون مثل القانون التجاري الذي جند فيه باإلض

والذي تضمن  96/113و كذلك يف قانون العمل و كذلك يف املرسوم " السمسار " الوسيط  و الذي يدعى 
طبيعة إدارية من حيث على غري ذلك  فإن الصلح اإلداري يتخذ مدلوال واحدا دون   ةتأسيس وسيط اجلمهوري

  .طرفا النزاع 

مهمته متعلقة باخلدمة العامة و ليست مهمة ال سياسية وال  96/113كذلك مهام الوسيط يف املرسوم          
" le bonvouloir" قضائية و نظرا لطبيعتها أي أا هيئة طعن فإا ترفض مدى اإلستجابة احلسنة  للمتصاحلني 

على غرار الصلح فإنه يتخذ الشكل القضائي ،اإلعتبارات السياسية و اإلجتماعية وتقنية النصوص زيادة على 
من حيث احلكم  بني طرفا النزاع حيث يقوم به القاضي و بالتايل فهو يعطيه الصبغة القضائية باإلضافة إىل أنه 

  .بعيد عن التأثري السياسي املرتبط مببدأ الفصل بني السلطات و خصوصا إستقاللية القضاء 

، و ال ميكننا أن حنددها بالتدقيق نظرا هذه بعض نقاط التشابه و اإلختالف بني الوساطة و الصلح 
  .للغموض الذي إكتنف التشريع اجلزائري يف هذا اال 


ث  !
  ا
�رع ا
�ق و ا
#�" ا�داري 	
  ا
�	��ز ��ن ا
�ظ�م ا�داري ا

رة ضد قرار غري مشروع من أجل إعادة النظر فيه لقد سبق تعريف التظلم بأنه إجراء وجويب يوجه لإلدا
، و يعترب بواسطة سلطات التعديـل أو التصحيح أو السحب أو اإللغاء مما جيعله أكثر شرعيـة و مالئمـة وعدالـة 

كما أن الصلح كما عرفناه . بصفة خاصة اإللغاء  ىشرط ضروري يف الدعوى اإلدارية بصفة عامة و يف دعو 
، و رغم أن كال من التظلم و الصلح يتشاان يف كل طرف منهما على وجه التبادل على حقه   سابقا بأنه تنازل

اإلدارية وإجراءاا و كذلك البت يف اخلالفات بصفة  الدعاوىبعض النقاط حبيث كل منهما يهدف إىل جتنب 
و قد . ني التظلم و الصلح نه رغم ذلك هناك عالقة بإسواء من اإلدارة املتظلم هلا أو القاضي املصاحل ف ةسريع

، لكن تدخل الغرفة اإلدارية يكون السؤال حول العالقة بني الصلح و التظلم اإلداري املسبق دون أمهية 
د أعطى بعدا جديدا للصلح كإجراء خيتلف عن التظلم هذا الصديف ) جملس الدولة حاليا ( للمحكمة العليا 

برر املشرع حذف التظلم  1990اإلجراءت املدنية يف سنة  من قانون مكرر169عند تغيريه ألحكام املادة 
مكرر  169اإلداري املسبق بأنه يعقد من اإلجراءات للمتقاضي و أضاف مادة جديدة منفصلة على املادة 

ضد " إ .بوعمار " ، لكن ما جاء يف القضية بنيالشيء الذي يعين  أنه ختلى عن مساوئ التظلم اإلداري املسبق 
   .يثري نوعا من التساؤالت  31/03/11996للرتبية البدنية جبامعة قسنطينة بتاريخ مدير املعهد 

                                                 
1  -  	)���2/ ا��QF	ء : ,@G ر G@, "1.ة ا��(< ,*.ا8" �(. ��B �� ان  1996؛ /31/03��	ر#QF  ،220  b(/ ر�F ا�Z.ف ا�دار#/  –ا
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من قانون اإلجراءات  169/3حيث أنه يف هذه احلالة فإن مرحلة املصاحلة املنصوص عليها يف املادة " 
  ...." املدنية تعوض التظلم اإلداري املسبق 

، كلمة يستخلص منها عدة نتائـج " تعوض " لمة إستعمل القاضي اإلداري األعلى يف هذه القـضية لك
   :ميكن ترمجتها يف األسئلة التالية 

هل تعين هذه الكلمة أن الصلح أصبح يشكل إجراء جديد من حيث الشكل و من حيث املوضوع 
  .1عن شرط التظلم اإلداري املسبق أم تغيري من حيث تسمية ؟ 

اءات القانونية للتظلم و الصلـح يف الفقرات الالحقة إن اإلجابة عن هذا السؤال تظهر بعد عرض اإلجر 
 .  

و كذلك ما بيناه من اهلدف األساسي حبذف التظلم اإلداري املسبق و املمثل يف عدم جديته و تأجيل 
  .الفصل القضائي للنزاع ال زال قائما مع عملية الصلح 

 �� !
  ا
	ط�ب ا
�� و ا
%3 '� �ول إ��دال ا
�ظ�م � %�

#�" ا�:�9ف ا   

بعد عرضنا يف املطلب األول للتمييز بني التظلم اإلداري و الصلح و أهم النظم املشاة هلما خلصنا إىل 
و مع ذلك ما زالت بعض النقاط مطرحة مما . أما إجرائني مستقلني يتقيد ما كل من املتظلم و القاضي 
ل التظلم بالصلح أوإبقائها معا و التقيد ما ما إستدعى اإلختالف بني فقهاء القانون العام حول دواعي إستبدا

دام ال يوجد نص صريح يؤكد حلول الصلح حمل التظلم ما أستنتج ضمنيا من نصوص قانون اإلجراءات املدنية 
  ) .جملس الدولة حاليا ( أو ما صدر عن القضاء و باألخص احملكمة العليا 

ن أجل التخفيف من عبء امللفات املطروحة على و رغم أن إشرتاط التظلم اإلداري املسبق كوسيلة م
قبل  –يف اهلدف من التظلم  -القضاء من جهة و حماولة إعطاء الفرصة لإلدارة ملراجعة قراراا كما بيناه سابقا 

طرحها إىل القضاء من جهة أخرى مل يؤد ما كان مرجوا منه و هذا رغم كونه طريقا مستحسنا مما جعل تباين 
  .بقاء عليه أو اإلستغناء عنه األراء حول اإل

  ا
�رع ا�ول 
 "�#
  ا
رأي ا
	ؤ�د ��% ء ا
�ظ�م إ
� ( �ب ا

، و لعل هذا ما جعل من املؤكد بأنه هناك بالتظلم اإلداري ما يشبه الصلح و يف العديد من األوجه 
التظلم اإلداري املسبق املرور بالصلح بالنسبة للنزاعات اليت تشرتط  ةال جدوى من إجراء عملي أنالبعض يعتقد 

                                                 
1  - _.�
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فإننا  –باإلضافة إىل الذي ذكرناه يف التمييز بني الصلح و التظلم  –أوال أنه  1ألنه سيؤدي إىل نفس النتائج 
  :نعتقد خالف ذلك و ذلك لألسباب التالية 

املنازعة قبل أن ترفع أمام "قتل " إن كال من التظلم و الصلح و إن كان فعال يهدفان إىل حماولة  •
مث و إن كان كالمها وجويب و الزم فهذا ال يعين بتاتا . قاضي أو مباشرة بعد رفعها أمامه بالصلح ال

و إال  . أما وضعا لصاحل القضاء من أجل التخفيف عليه  أو لصاحل اإلدارة من اجل جتنب املقاضاة 
  .كان التشريع يف جوهره جائر ألنه وضع من أجل محاية القوي 

" إعفاء "  الفرد و فتح فرص له من أجل فض نزاعه هلذا فال ميكننا أن نتكلم عن بل إما وضعا لصاحل
من الصلح بقدر ما ميكننا احلث عن توفري أحسن و أجنع السبل من أجل التمكني " أو إعفائه" الفرد من التظلم 

  .للحل العادل و املناسب 

، و ما دام ال يوجد نص قانوين نونيا إنه ليس هناك ما مينع أن جنري عملية الصلح ال ماديا و ال قا •
  .ن حقممينع ذلك فلماذا حيرم املتقاضي 

ال ميكن قياس غياب التظلم يف قوانني اإلجراءات املدنية بسبب تظلم يف قانون خاص بغياب  •
الصلح لوجود هذا التظلم ذلك الن طبيعتهما خمتلفة و لقد سبق للغرفة اإلدارية للمحكمة العليا يف 

تظلم إداري  جراءإ، أن مكرر منه  169لصادرة قبل تغيري قانون اإلجراءات املدنية و املادة قراراا ا
مسبق منصوص عليه يف قانون خاص غري قانون اإلجراءات املدنية يعفى املتظلم من تقدمي التظلم 

  .2" مكرر طبقا ملبدأ قاعدة اخلاص يقيد العام  169اإلداري املسبق املنصوص عليه يف املادة 

و هذا يعين أن عدم وجود تظلم يف قانون اإلجراءات املدنية و وجوده يف نص خاص ال يعفي من 
  .عملية الصلح 

�� !
  ا
�رع ا
 �� !
  ا
�ظ�م #ورة أ:رى 
�#�": ا
رأي ا

" " عرض " لطرف و هو اإلدارة و هو يف حد ذاته " رجاء " مبا أن التظلم يوحي من لفظه اللغوي بأن 
une proposition "التظلم خاص أومنصوص  او يقدم لإلدارة لتقوم بدراسته و اإلجابة عنه سواء كان هذ

اليت توجب تقدمي التظلم قبل طرح النزاع أمام جملس الدولة  275 ةعليه يف قانون اإلجراءات املدنية مبوجب الـماد
.3   

                                                 
1  -  ')�� 1"ھ@ا ,	 ذھN إi >)Rص  ،، ر ،M�	��._U ا�  .112.ا
2  - _.�� 1" رR(<، اiU ص ،'�I8 .112.  
3  -  /*)IR /�._U ا��	�M�7 ?	و�  .80 .ص ،، ا
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ن نتصور أنه يشمل أي و كما أنه ليس يف النص ما ميكننا حتديد حمتوى هذا العرض حبيث ميكن لنا أ
 contre (قابلاملحيدد ما قد يكون يف العرض  أن، كما ال يوجد يف النص ما ميكن شيء يراه الفرد يف صاحله 

proposition  ( إن وجد.  

ألن هذه العملية ال تتم بعلم القضاء و ميكن أن . و عليه ميكن أن يشمل أي شيء تراه اإلدارة مناسبا 
  .إستوفت قبول الطرفني  تنتهي خارج علمه إن هي

إنه حماولة  إجياد موقع إتفاق وبذلك " عرضا " قد يكون " التظلم " إذن ميكن لنا أن نستنتج أن حمتوى 
  . حيدث الصلح و عليه فعن التظلم يف فحواه و مضمونه إمنا هو حماولة الصلح 

رفني حبيث تكون هو أساس مراكز الط" صلح " غري أن الذي يعاب على العملية من حيث كوا 
الكلمة األخرية دوما إىل اإلدارة و هنا تكون يف نفس الوقت خصما و حكما و بالتايل فالعالقة تكون عالقة 

  .إذعان 

و حسب الرأي األول و الرأي الثاين فإن كالمها ركز على املرحلة ما قبل النزاعية أي قبل بلوغ املرحلة 
  لة النزاعية فهذا هو اإلشكال و احلل لدى الرأي الثالث القضائية أما فيما خيص بلوغ النزاع املرح


ث  !
  ا
�رع ا

ث  !
  La phase contentieuseا
	ر��/ ا
�زا�7/  : ا
رأي ا

قد يقرتن الصلح بالتظلم يف بعض الدعاوى اإلدارية املنصوص عليها قانونا و يف هذا نالحظ ثالث 
  :حاالت 

  لتظلم   حالة وجوب إشتراط ا:الحالة األولى -أوال

جيب أن " كل املواد اليت حتكمها إجراءات خاصة " م على أن .إ.ق 168نصت الفقرة الثالثة من املادة 
وذا تكون قد " ختضع أثناء تقدميها و الفصل فيها ضمن األوضاع املنصوص عليها يف األحكام اخلاصة ا 

، و التنازل على أمالك و ملادة الصفقات العمومية أبقت على التظلم اإلداري املسبق مثال بالنسبة للمادة الضريبية
  . 1الدولة

التظلم اإلداري املسبق بالنسبة  ، و الذي مما شك فيه أنإذ نتساءل عن دور القاضي أمام هذا الوضع 
هلذه املواد يعترب شرطا من شروط رفع الدعوى و ال ميكن أبدا للقاضي ختطيه حبجة إستبداله بالصلح و ذلك 

  :لسببني 

  :تبنيا للمبدأ القائل بأن اخلاص يقيد العام.أ

                                                 
1  -  �F8 ن ر	F81 -01  "1 رخo�F 7	8 ن ا���	زل ��> أ,0ك ا�<و�/ 28/12/91اQ�����/6ر�<د.، جا.1981.  
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، و ال يوجد ضمن قواعد اإلجراءات اإلدارية عن هذه املواد منصوص عليها يف قوانني خاصة . بـ
     . املستحدثة بالتعديل ما يلغي طريق التظلم اإلداري املسبق

  حالة تجاوز إشتراط التظلم:الحالة الثانية-ثانيا

و بطبيعة احلال . و التظلم يف مسألة ما يسمى بالنزاع ذا املصدر املادي يثور إختالف حول الصلح 
هلذا يرى بعضهم ضرورة إحلاق . فالوضع مقارنة بالدعاوى اليت ترفع ضد القرارات جديتان من كل النواحي 

اليت  اليت ترفع ضد أعمال مادية تقوم ا اإلدارة الالمركزية بالدعاوى اليت حتكمها نصوص خاصة و ىالدعاو 
  . 1تشرتط التظلم اإلداري املسبق 

فاإلجراءات فإا ترى بأن هذا إجحاف يف حق الفرد 2" بن صاولة شفيقة "و حسب رأي األستاذة 
هلذا كان لزاما علينا أن ننظر  تقريب العدالة من املواطن لضمان حسن سريها و كذا اإلنصاف و التبسيط هدفها

ذاك أن القاضي اإلداري مبا ميلك من سلطة ومبا ميتاز من تأثري على اإلدارة . إىل املوضوع من زاوية عكسية متاما 
دارة اإلفصاح اإل نجلسة الصلح يطلب م أثناء، و فإن له جتاوز شرط التظلم اإلداري املسبق يف مثل هذه احلالة 

على املواطن و  فإنه ليس يف القانون ما جيعلنا حنمل عبئ التظلم أخرىجهة و من جهة  نعن إرادا هذا م
  .غىن عنه  املواطن يف

  حالة اإلعفاء من التظلم اإلداري المسبق :الحالة الثالثة-ثالثا

ع من جهة و مدير .جاء يف قضاء الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا يف القضية اليت مجعت السيد ح
  : الضرائب من جهة أخرى ما يلي 

وجب عدم إخضاع الدعوى . رعة اليت يتطلبها اإلجراءمىت كان التدبري اإلستعجايل ميتاز بطابع الس"
اإلستعجالية للطعن اإلداري املسبق و من مثة إعفاؤه من دون التقيد باألجل املنصوص عليه حتت طائلة البطالن 

من قانون الضرائب املباشرة اليت توجب يف هذا اال عرض الطلب مسبقا على نائب مدير  445باملادة 
  . 3" املختص يف أجل شهر من تاريخ القرار الضرائب للوالية 

إن هذا املبدأ هام و أكد مسو اإلستعجال و عدم تعارضه مع ختطي التظلم اإلداري املسبق بل وأكثر 
  .من ذلك فيمكن القياس عليه يف كل األحوال املنصوص عليها بقانون خاص 

ح متشاان لكن ليس التظلم صلحا و خالصة القول يتضح لنا بأنه يبدو ألول وهلة بأن التظلم و الصل
ألن التظلم إجراء إداري و لكنه يف نفس الوقت قد يكون شرط لقبول الدعوى والصلح . و ال الصلح تظلما 

  . إجراء يلي الدعوى إىل القضاء و هذا ما بيناه يف هذا املبحث 

                                                 
1  - ،>)R1" ر �i _.�  .84. ا��	�M، ص Uا
2  - /*)IR /�._U ا��	�M ص�7 ?	و�  .83 .، ا
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  الفصل الثاني 

  النظام القانوني للتظلم و الصلح اإلداريين

  

  

لربط النزاع اإلداري ، يشرتط القانون اإلداري اجلزائري شرطني إثنني ، بتحقيقها يتم ربط النزاع للجوء إىل 
على شرط القرار اإلداري املسبق و شرط التظلم اإلداري املسبق ، و هذا األخري يفرض : القاضي اإلداري و مها 

بغرض ربط النزاع ) صريح أو ضمين ( املتقاضي اإلتصال باإلدارة املعنية للحصول منها على موقف يف شكل قرار 
خاصة أمام الغرفة (عند رفعه أمام القاضي اإلداري ، و يف حالة عدم إشرتاط القانون التظلم اإلداري املسبق 

إلداري عن طريق عملية الصلح اليت تكون حتت إشراف يتم ربط النزاع ا) اإلدارية على مستوى الس القضائي 
  .القاضي وحبضور املتقاضني 

و دور الصلح يف حل املنازعات  )املبحث األول ( و هذا ما سنتناوله يف دور التظلم يف حل املنازعات اإلدارية 
  ). بحث الثالثامل(مث إىل  اآلثار املرتتبة عن التظلم و الصلح اإلداريني ) املبحث الثاين(اإلدارية 
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  المبحث األول

  .دور التظلم في حل المنازعات اإلدارية 

  

خيتلف دور التظلم يف حل املنازعات اإلدارية حبسب اختالف درجات التقاضي اإلداري، حبيث يكون  
) القضائي الس(كشرط وجويب وشكلي  لقبول الدعوى اإلدارية أمام جملس الدولة على خالف الغرفة اإلدارية 

إال ما استثين بنص خاص، ويتم بيان ذلك من خالل  23-90فإنه مل يصبح وجوبيا مبقتضى تعديل قانون 
  .املطلبني اآلتيني

   ا
	ط�ب ا�ول
   ا
�ظ�م ا�داري ا
	��ق ���راء و ��رط ���� 
��ول ا
د�وى ا�دار��

  ).�'&ل �!م( أ	!م 	��س ا
دو
�  )د�وى ا�
"!ء(

اجلزائري شكال معينا و حمددا للطعون اإلدارية و عليه ميكننا القول أنه ما مل ينص املشرع مل حيدد املشرع 
على شكل معني أو شرط معني للتظلم اإلداري، فإن للطاعن احلرية يف إفراغ طعنه يف أي شكل يراه ، مع احلـرص 

  .من تـقنني اإلجـراءات املدنيـة2821على ما تقتضيـه املادة 

شرع على شروط معينة أو حمددة للتظلم اإلداري ولكن ميكننا استنادا إىل الغاية من مل ينص املكذلك 
من تقنني  282التظلـم اإلداري واملتمثلـة أساسا يف حتريـك الرقـابة اإلداريـة مث الرقـابة القضـائية ، ومبقتضيات املادة 

لغاء  أمام جملس الدولة  إستخراج بعض و من كونه من النظام العام بالنسبة لدعوى اإلاإلجراءات املدنية ، 
  :الشروط ال بد من توافرها و هي 

أن يكون واضح الداللة و املقصد خاليا من أي غموض وأن حيرك و يرفع خالل مدة زمنية معينة .1
  من تقنني اإلجراءات املدنية 2 278حددها املشرع باملادة 

دارية املختصة به ، و بالتايل فال يعتد بالطعن و يقدم إىل السلطات اإل ،أن يوجه التظلم اإلداري.3
اإلداري املرفوع أو املقدم إىل جهة إدارية غري خمتصة و هذا ما ذهبت إليه الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا 

وأن يتم التظلم اإلداري وفقا لقواعـد اإلثبات، مبعىن أنع جيب على الطاعـن أن . 3يف العديد من قررارا 

                                                 
�: "��� . م.إ.ق ���282 ا��دة -  1��� أو ا��)'�" ا��&%$ إ#"اع ھ�ا ا���� ا/داري ا��ي ,%+ ا����2#56 إ4 23ار ر01 ا��  "#:9 أن 7 +12#
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قدمي التظلم اإلداري بشكل و كيفـية متكنه عند احلاجة من إثباتـه      و ذلك لتعلقـه حيرص على ت
،  3و بصـحيفة الدعـوى2، و لتعلقـه باملواعيد1بدعـوى اإللغـاء أمـام الس الـدولـة ، و اليت ال تقبل بدونه

  .و لكونه من النظام العام

  .ورة سابقا حينها ميكن بدء حساب ميعاد تقدميه و هلذا عندما تتوفر للتظلم االداري الشروط املذك

  ا
*رع ا�ول
�
  �دء �ر�!ن 	�+!د  ا
�ظ�م ا�داري أ	!م 	��س ا
دو

يبدأ سريان ميعاد التظلم اإلداري من يوم علم صاحب الشأن بالقرار :  لحظة بدء سريان الميعاد:أوالً 
أو يف وسائل النشر ،ا إال بعد نشرها اجلريدة الرمسية و بالنسبة للقرارات الالئحية ال يتحقق العلم  ،املطعـون فيه

احملددة قانونا ، و لذلك  فإن ميعاد و الطعن فيها باإللغاء ال يبدأ يف السريان إال من اليوم التايل لتاريخ نشرها ، 
  .أما القرارات الفردية فيتحقق العلم ا مبجرد تبلغيها إىل صاحب الشأن

العلم اليقيين بالقرار اإلداري كسبب آخر لبدء سريان مدة التظلم اإلداري و لقد أضاف القضاء وسيلة 
و يكفي إفرتاض علم صاحب الشأن بالقرار الصادر يف حقه يبدأ سريان . وكذلك سريان مدة رفع دعوى اإللغاء

  .امليعاد

احلقيقي لبدء املدة  إذ تسمح معرفتها لألفراد بالتأكد من التاريخ،و لتحديد بدء سريان امليعاد أمهية بالغة 
، و كذلك الشأن بالنسبة لإلدارة اليت يتحّدد  تاريخ سحب  4املخولة هلم قانونا للمطالبة حبقوقهم أمام القضاء 

  .قراراا غري املشروعة بلحظة بدء سريان ميعاد علم األفراد بفحوى القرار اإلداري

اد يسري إبتداء من تاريخ التبليغ أوالنشـر  كما أن و بالرجوع إىل القانون الـجزائري، جند أن حلظة بدء امليع
  .تكون بالسكوت ملدة معينة و ذلك يف القرارات الضمنية أو بالعلم اليقيين 

  :بدء سريان الميعاد بالتبليغ و النشر .1

و قد أشار املشرع اجلزائري صراحة إىل وسيليت التبيلغ  ،تتحدد حلظة بدء سريان امليعاد بالتبليغ و النشر
  .5من تقنني اإلجراءات املدنية  280،  279، 278مكرر ،  2/  169والنشر يف املواد 

                                                 
 

 ، ا�512R ا/دار5#- C��ر#U�439297  Q رe3  ،ا��5�ST ا�'5  25/01/1985، 7C63 ، )و و) خ.ب.د  $�C(�(C� 2ةNدا fCNر "C(ا� "a 5#`و Gا�
رت  ا��:�5 ا�<65CN ، ا��"د C�4  5�(�1989 237، 235 ،، ص .  

� ا/2Fاءات ا��";5C ا�:hا2Nي ، ا��gF2 ا�)7+ 275ا��دة  -  1C�>� �4.  
2  - 278  +7� ا/2Fاءات ا��";5C ا�:hا2Nي ، ا��gF2 ا�)C�>� �4.  
  .م ، ا��D(i; gF2.إ.4� ق 282 -  3

4 -M-B Yagla , la justice administrative en Algérie , op.cit, p . 257. 
5  -  G�#   : ��� ھ�ه ا��Aاد ��� 4

7��C�%'� 5 ا�<2ار ) : "6ا��دة  23- �90<;Aن ر2S4 ) e3ر  169/2ا��دة : أو`  [Kل ا�ر7�5 أ��2 ا�'i;آ DCر إ�� ا�����و  #:9 أن g12# ا�
�Aن DC1 أو ;�2ه�  ".ا��

 C;� ا/دار) : " 70 ةا��د  80- 71ا�24 رe3  ( 278ا��دة : ���#:9 أن K] g12#ل ��#2�  275ا��)%+ و ا���ABص ��G1 DC ا��دة  يإن ا�
�Aن DC1 أو ;�2ه�4� �%��C ا�<2ار ا��."  
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كما ساهم  القضاء بدوره يف حتديد وسائل التبليغ و النشر ، فأضاف وسـيلة ثـالثة تتمثـل يف 
  .اإلشهار

هي تاريخ  و يظهر من النصوص السابقة اليت أشارت إىل وسيليت التبليغ و النشر أن نقطة بداية امليعاد
نشر القرار اإلداري أو تبليغه لصاحب الشأن و اهلدف من التبليغ أو النشر هو إيصال القرار اإلداري إىل املعنيني 

  .قصد اإلطالع عليه و معرفة مضمونه

لكن قد يعلم صاحب الشأن بالقرار  و مضمونه بطريقة أخرى غري الطريقتني سالفيت الذكر ،إذ إبتكر 
سي نظرية العلم اليقيين اليت أخذ ا القضاء اجلزائري و توسع يف تطبيقها جاعال من العلم جملس الدولة الفرن

  .اليقيين نقطة بداية مليعاد الطعن باإللغاء

  :و عليه سنعاجل موضوع بدء سريان امليعاد بالتبليغ و النشر يف نقطتني

يت يعلم بوجبها  املتقاضي يعد التبليغ  الطريقة ال ):اإلعالن(بدء سريان الميعاد بالتبليغ .أ
  . 1بوجود قرارات إدارية تعنيه

الطريقة اليت تنقل ا اإلدارة القرار إىل علم الفرد بعينه أو أفراد : "و يرى بعض الفقهاء بأن التبليغ هو 
  .2"بذوام من اجلمهور 

ض أوال لوسائل و للوقوف على هذه األحكام ، نتعر . و للتبليغ أحكام يف قضاء جملس الدولة اجلزائري
التبليغ اليت متكنا من استخراجها من قرارات جملس الدولة اليت أتيح لنا أمر احلصول عليها ، مث الشروط القانونية 

  .املتعلقة بالتبليغ

نص املرسوم املنظم للعالقة بني اإلدارة و املواطن على إلزامية تبليغ القرارات :  وسائل التبليغ -
  3مر ، و ال ينتج القرار آثاره إال بعد التبليغ القانوين الفردية إىل املعىن باأل

إن اإلدارة ليست ملزمة بإتباع وسيلة معينة لكي تبلغ الفرد بالقرار اإلداري، فيما عدا احلاالت املنصوص 
  .عليها قانونا بضرورة التبليغ على حنو معني

  الوصول، مراسلة ، بواسطة ، رسالة مضمنة  1برقية: و قد يكون التبليغ بإحـدى الطرق اآلتية 

                                                 
 

 &�� �5�K أ��2 �� ا�2د ���) : "71ا��دة  80- 71ا�24 رe3 (  279ا��دة : �� "#h� 5 ا/دار#5 4"ة�� ا�'"ر#:G أو  إن ,ASن ا�)���ط�9 ا�
 D� 0157 ر&�7 "�ر#�i3 Q أول دورة . ا/داري   #� �د ا�&5�K أ��G1 2 ا�)#2ن إ` 4�C4 أ"%# K1 ، 5C5 �"او��C5 ا/دار#5 ھ�و إذا ?;$ ا�)�

9��3;G�� 5C;A إ#"اع  ا�."  
 �4� : "  280ا��دة :  را7 � [Kل ��#2C��� أ4م ا��5�ST ا���ر#g12# Q ا�� �� ا/داري ، أو 4���� GNh:أو ا� G�S23ار ا�012 ا� �C�%� Q#ر�

د ا���ABص ��G1 DC ا��دة �Cء ا���AS, 5ن ا�)��5 ا/دار5# �� ا�2د 279إ;'�� G1."  
�4 ، ط  -  1Sء ا�3;Aن ا���ز�ت ا/دار#5 ، �2وط A%3ل د�Aى �:وز ا�)��5 و د�Aى ا�<6 ، G1A�] "Cان ا� 1ر�A#5، ،دC�4ت ا�:�A%��

 5�,،2Nاh:132.، ص1995ا� .  
وي ، ا��gF2 ا�)7+، ص- د- 2��ن �T4" ا��C�,.590.  
488-131� ا��A,2م رe3  54أ;�2 ا��دة - 3   G1 5  4ا���رخC�#AF1988  "� ، و ا/دارة ، ج ، ر �� ا��AاطC7 ت3K��� e1988، 27ا���� .  
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  . 2يد ليد ، التوقيع على مداولة أو حبضور جلسة جلنة الطعن،الوطين، احملامي الشـرطة ، الدرك 

من تقنني  463عمال مبقتضى نص الفقرة الثانية من املادة :الشروط القانونية المتعلقة بالتبليغ-
ة صباحا و قبل الساعة السادسة مساءا ،و ال يكون يف اإلجراءات املدنية جيب أن يكون التبليغ بعد ساعة الثامن

  .3أيام العطل الرمسية  إال بإذن من القاضي يف حاالت اإلستعجال أو وجود خطر من التأخري 

و توجه كافة التبليغات اخلاصة باإلدارات العمومية و الشركات و اجلمعيات و غريها من األشخاص 
  4.صفتهم هذهاإلعتبارية إىل ممثليهم القانونيني ب

و جيب أن يؤشر على كل تبليغ لشخص إعتباري من أشخاص القانون العام من طرف املوظف املوكل 
، و أن تكون التبليغات واضحة و كاملة و تسمح للمعين باألمر نفسه أو ألي شخص مؤهل قانونا  5إليه إستالمه

  .6برفع التظلم املسبق أو الدعوى القضائية ، و هذا يف منزله األصلي

و يف حالة عدم تبليغ القرار اإلداري للمعين باألمر ، فإن اآلجال تبقى مفتوحة ، ألا ال تسري إال من 
  .تاريخ التبليغ 

  :  بدء سريان الميعاد بالنشر.بـ

وقد سوى  7النشر هو إتباع اإلدارة شكليات معينة إلعالم اجلمهور بالقرار اإلداري الذي يهمه العلم به
من تقنني اإلجراءات املدنية ، بني وسيليت التبليغ والنشر يف األثر  280و  278مكرر  169ملواد املشرع مبوجب ا

  .من حيث بدء سريان ميعاد تقدمي التظلم اإلداري أو ميعاد رفع دعوى اإللغاء

من  و ال يسري امليعاد املذكور أوال من تاريخ قيام اإلدارة بتلك الشكليات اليت من شأا متكني املخاطبني
معدة  ةأو يف نشر  أما إذا مل حيدد القانون أية شكلية للنشر ، فيجب حينئذ أن يتم النشر يف جريدة. العلم ا 

  .  8لإلعالنات

                                                 
 

1  5C�,Aه ا��ا�"و�5 إ�� ھ f�:4 ر4� 23ارا�G1 �63 ">1 D 23اره ا���رخ G1 3" أ� "#"���C أن إدارة ا�:�رك : "�7 #�G119/02/2001  G ا�
  .R�729/07/1998  5C327 9FA�7$ ا�<2ار ���"�A# Gم 

 G1 ءR�/ى اAد� �:, G�� G1 ا��دة   �C�30/11/1998 أن ا���C�� صAB2اءات ا���F/512 ا"275دون إ�'2ام اRا�"و�5 ا� f�:4 5 ؛&�&�
 e35 رC63000927  Q#ر'719 -02 -2001"�T4 ن�C�,أو ، "a  ركم ��:�� )23ار A��4 2CIر(ا��"#2 ا�

2  G��# �7 Dأ�" 23ارا� G1 �63 �C� 5�C,Aه ا��ا�"و�5 إ�� ھ f�:4 ر،  و �7 أ;D 23ار �C�10/03/1999 أن 23ار ا��:�5 3" �در 7'ر#Q : "أ�
�5 7�<2ار #Aم إداري �"ر �A6ر#  �ASن ا���� AS'1ن ���؛f�:4 ا�"و�5 ا�512R ا�و�� ، 5C63 "  5��10/03/1999 �26ت �F)5 �:�5 ا�

 e3002438ر  Q#ر�5C ا��"709/04/2001 5#'�� �C4T5���4 ا�� "a 5�C�� 5C�R4 � )23ار A��4 2CIر(، 7
� ا/2Fاءات ا��";5C 463أ;�2 ا��دة -  3C�>� �4 5C;  .ا�i<2ة ا�&
4� ا�<;Aن ;D(i 467;�2 ا��دة أ-  4.  
4� ا�<;Aن ;D(i 473أ;�2 ا��دة -  5.  
7+ ، ص-  6, gF24 ، G1A�] "C133. ر�  
7+ ، ص-  7, gF24 ، وي��ن ا��C�, 586. د.  
7+ ، ص. د-  8, gF24 ، 5 ا�:2فC��  .203.ط
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و جيب أن يشمل النشر كل القرار و أن يكون واضحا غري مبهم حىت تستطيع صاحب املصلحة اإلملام 
  .1به 

القرارات التنظيمية يف اجلريدة الرمسية أو النشرات التابعة  يتم نشر: وسائل النشر في قضاء مجلس الدولة -
للوزارات ، أما بالنسبة للمجموعات احمللية فيكون النشر يف اللوحات املخصصة لذلك يف مقر البلديات       أو 

ما الواليات أو الساحات العمومية ، و حىت يف الشوارع الرئيسية قصد السماح لعامة الناس باإلطالع عليها ك
  .يكون أيضا باملذكرات املصلحية

، و من واجبها نشر  2فاإلدارة ملزمة قانونا بإعالم املواطن مبختلف التدابري و التنظيمات اليت تتخذها 
جيب عليها  4و يف حالة عدم نشرها يف اجلريدة الرمسية . 3كافة التعليمات و املناشري اليت م عالقاا باملواطنني 

  .رمسية لإلدارة املعنيةعليها نشرها يف النشرة ال

تفضل اإلدارة يف كثري من األحيان السكوت بدل :  بدء سريان الميعاد في حالة غياب التبليغ و النشر: ثانيا
  .تبليغ ونشر قراراا ، مما أدى باملشرع إىل التدخل لتحديد مدة السكوت 

حساب ميعاد تقدمي التظلم  وقد إستقر القضاء على األخذ بنظرية العلم اليقيين ، و مفادها أنه يف
اإلداري أو ميعاد رفع دعوى اإللغاء يقوم العلم بالقرار املطعون فيه مقام النشر و اإلعالن ، فمىت قام الدليل على 
علم صاحب الشأن بالقرار ، قام العلم مقام اإلعالن أو النشر و ترتب عليه أثره من حيث سريان امليعاد واملقرر 

  .لرفع دعوى اإللغاء 

 1822ماي  8و  تعد نظرية العلم اليقيين من خلق جملس الدولة الفرنسي مبوجب قراره الصادر بتاريخ 
من املرسوم  11علما  أن املادة  5حيث أخذ بعني اإلعتبار تاريخ بداية امليعاد من تاريخ العلم اليقيين بالقرار 

فوات أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار أشارت صراحة إىل عدم قبول الطعن بعد  1806جويلية  22الصادر يف 
  6.املطعون فيه

                                                 
  .204.ا��D(i; gF2 ، ص-  1
�  8أ;�2 ا��دة -  2C7 ت3K��� eم ا����A,2ا�� �  .ا��Aاط� و ا/دارة ، ,�U ا��?42
4� ا��D(i; gF2 9أ;�2 ا��دة -  3.  
4  G��# �7 5C�,2ا�:2#"ة ا� G1 2ا��� �E# �C1 5ا�"و� f�:4 �63" : �7ن وزارة U���N+ و ا��)'�"ات ا��7 5>12�Aا� �4 ��E'(# D;أ �C�

 G1 5، ;�2ت ا��<2ر ا���رخC�C%5 وا�C�Tت ا���,g4 5C ا�<;Aن  11/05/1988ا�"ا[�5C و ا�:�C(اب ا�h��7<5 ا��7 �#2B'ا� �، ا��'�6
 e3ي رA6�دة  714/06/1998'ر#G142  Q ا�:2#"ة ا�A��:�� 5C�,2ر#5 ا�:hا2N#5 رe3  6/3/1997ا���رخ G1  97/09ا���� 4�  278أ;D ط%<

� إداري 4)%+ أ4م ا�5��4 ��#2� �g12 ط ���ن ��? 5C;"2اءات ا��F/ا �C�>ه�"a نA��� رg1 طـ��5 ا/داري ا��)%+ أ4م . ����إن ا�
�Aن a"ه #Aم ��4 #�دي إ�� �"م A%3ل ط��5 15/9/1998ا�� G;A;رج ا��F ا�<] g1ر D���G �1ن ط'�7�ـ" ، و 7 �؛f�:4 "، أي ��Kـ5 أ�ـ�4 2

 e35 رC63 5�ر#Q  1974ا�"و�5 ، ا�512R ا�2ا7'719/04/1999T�� G,C(ب ا�hT5           ، ا�C�]وز#2 ا�"ا "a 5C��'ا�5 وا�"�5#2 4� أ�F ا�Nاh:2?5 ا�
  .) 23ار A��4 2CIر( 

 
5 -C.E. 8 Mai 1822 , Fortier , C/Ministre de la guerre , REC , vol.1., p.476. 
6 - xavier cabanes , « La théorie de la connaissance acquise ou la peau de chagrin » , R.D.P.2000 , N°6, p.1749.  
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 الس و اهليئات التداوليـة مبثابة علمذه و لقد إعترب جملس الدولة مشاركة الطاعنني يف أعمال ا
  .حاضرين أثناء إعداد العمل اإلداري " روميو " ، ألم كانوا حسب مفوض احلكومة 1راراتـالق

إلداري قيام الطاعن بالتظلم مبثابة علمه بالقرار اإلداري و أن املواعيد تبدأ من و من جهته إعترب القاضي ا
  .تاريخ القيام بالتظلم 

و بالرجوع إىل القرارات العديدة للغرفة اإلدارية باحملكمة العليا سابقا و جملس الدولة حاليا  يتضح لنا 
وسع فيها إىل حد كبري يف الوقت الذي تراجع فيه جليا أن القضاء اإلداري اجلزائري أخذ بنظرية علم اليقني و ت

  .جملس الدولة الفرنسي عن اإلعتماد عليها و ضيق  من األخذ ا 

و جتدر اإلشارة أن نظرية العلم اليقيين  قد طبقت بالنسبة للقرارات اإلدارية اليت يستوجب إللغائها تقدمي 
  .لغاءالتظلم اإلداري املسبق و كذلك الشأن عند رفع دعوى اإل

و يالحظ املتأمل يف قرارات الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا ، أو جملس الدولة ،املوقف املتذبذب من نظرية 
   2. العلم اليقيين ، ففي البداية توسع الفضاء يف األخذ ذه النظرية ، مت تراجع عنها

، عادت الغرفة الثانية 3قيين و بعد أن إعتقد البعض بأن جملس الدولة ختلى عن نظرية العلم الي،هكذا  
الذي قضى باآليت  18/02/2002لس الدولة لتؤكد نظرية العلم اليقيين ، و ذلك مبوجب قرارها الصادر بتاريخ 

حيث أنه يتضح مما سبق ذكره ، أنه ال ينكر و أن المستأنفين كانوا يعلمون علما يقينيا بنزع ملكيتهم و : "
و على غرار ما فعلته الغرفة الثانية ، تراجعت الغرفة األوىل .  4" ...1986سنة  اإلجراءات المتبعة حولها خالل

  :األوىل عن موقفها وقضت يف إحدى قراراا بأنه 

حيث أنه في المواد اإلدارية و في غياب التبليغ ، فإن القاضي اإلداري يأخذ بنظرية العلم اليقيني   "
  .5"و له أن يثيرها من تلقاء نفسه

اجلزائري بالتوسع يف األخذ بنظرية العلم اليقيين ، بل ذهب إىل إعتبارها من النظام العام  مل يكتف القضاء
 .  

و تأسيسا على ذلك فإنه يف حالة عدم وجـود التبليغ أو النشر ، فإن القاضي يثريها من تلقـاء نفسـه ، 
  .6حىت وإن مل يثريها اخلصوم

                                                 
1 - C.E.4 Août 1905 , Martin , Reclef , p.749. 

2  - e3ي ��� ا�<2ار ر�I نذ ر64',�در �� f�:4 ا�"و�5 ،7'ر#Q  160507أ;�2  ���C+ اBد  1999أ21#�  19، ا�"�، f�:4 5�:4 ا�"و�5 ، ا�
  . 124- 123.ص.2002. 2
3  -F24 ، ي�I نذ ر64',�7+ ، صأ;�2 ���C+ ا, g.125.  
4  - e3ر  U�4 ، 5C;4��a e" وا�G و`#5 ا�%A#2ة  ،718/04/2001'ر#f�:4004595  Q ا�"و�5 ، ا�512R ا�& �ح إ27اھeC و 4i� 52 (ور�CI 23ار

  ) .A��4ر
5  - e3ر U�4 ، و���ر#f�:4002438  Q ا�"و�5 ، ا�512R ا'709/04/2001 �� �C4T5���4 ا�� "a 5C�R4 �7 5C63 ، 5#"5 ا��C� ) 2CI 23ار

  )A��4ر
6  -D(i; ا�<2ار.  
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ني القرارات اإلدارية غري مشروعة و مساسها مببدأ و على الرغم من خطورة آثاره هذه النظرية يف حتص
و يكفي الرجوع إىل القرارات الصادرة عن جمـلس .فإن القاضي اجلزائري إعتربها دوما من النظام العام ،املشروعية

فإن القاضي ،في المواد اإلدارية و في غياب التبليغ :"الدولة للتأكد من ذلك ، فقد قضى يف أخـذ قراراته أنه 
  " .داري يأخذ بنظرية علم اليقين و له أن يثيره من تلقاء نفسهاإل

�-!.
  ا
*رع ا
 �
  1	�+!د ��د�م ا
�ظ�م ا�داري أ	!م 	��س ا
دو

ال تكون الطعون بالبطالن مقبولة ما : " من تقنني اإلجراءات املدنية و اليت جاء فيها  275تنص املادة 
فإن مل . لسلطة اإلدارية اليت تعلوا مباشرة اجلهة اليت أصدرت القرارمل يسبقها الطعن التدرجيي  الذي يرفع أمام ا

  ".توجد فأمام مصدر القرار نفسه

و تعترب  هذه املدة من النظام ،  و عليه فإن مدة امليعاد العام أمام جملس الدولة تقدر بشهرين
املهام األوىل للضبطية السالم و األمن للمجموعة الوطنية وأنه من : "الذي عرفه البعض بأنه . العام 

   2".القضائية 

جمموعة من القواعد الضرورية حلفظ السلم االجتماعي الذي : "يف حني عرفه القضاء بأنه 
ينبغي احلفاظ عليه ليتمكن كل ساكن يف جمموع الرتاب الوطين من ممارسة سلطاته املشروعة يف حدود 

ن حيول مفهوم النظام العام إىل تعسف ال ميكن و ال جيب أ...حقوقه الشرعية يف مكان إقامته 
و ال جيب أن يفهم النظام العام ...إستعمال احلق خبرق القواعد األولية اخلاصة حبماية حقوق املواطن 

على أنه ذلك املفهوم الذي ميكن أن خيل بالنظام اإلجتماعي ويضـعه يف         خـطر فحسب ،و 
،و خيتلف  4هوم النظام العام يتغري بتغري الزمان واملكان إن مف. 3"إنـما تأكيد هذا األخري و محايته 

، و يتطور بإستمرار و هو غري  5من جمتمع إىل آخر حبسب العادات و التقاليد والدين و األخالق 
  .6حمدد يف مضمونه 

                                                 
د ا�"�Aى ا/دار5#  1�C�7 5>��م ا��'Sرة إ�� أن أ�ء( و �:"ر ا/�R�/ى اA2ط ) د�� g4 ىA�"ط ا�د ا�'��e ا/داري /ر�%�C4 ��� �>C%�� �S�#

  .ا�'��e ا/داري ا��)%+

 
2 �7�C" ، ا�<6ء ا��)'�:� G1 ا�A4ر ا/دار-  2C�75 ، د��7 ، G123 g7�  .79.ن  ، ص.ت.4 ، 5#
3  - G1 درB2 ا�Nاh:ء ا�63 f�:4 2327ار  Gi;F1982 ،. د"�,5C ، ا�C(د#5 و ا�B'3/5 و اC;A;5#2 ����Aم ا�<Nاh:5 ا��:��،  A��42ر 7

  .419.،ص 1984
4  - e3ر U�4 ، 5#512 ا/دارRا� ، C��ر#Q  84394ا��5�ST ا�'14/02/1993، 7 ،  DCر إ�ن أ��" a" وز#2 ا�"ا[�5C ، أ��&� �7 : ، G1A�] "Cر�

7+ ، ص, gF24 ، 5#ت ا/دار239- 3.236;Aن ا���ز�.  
� 21#:5 ، .د-  5C(� " ،  2يNاh:ء ا/داري ا�م ا�<6Sأ� G1 ل  ا/داري:�؛ �T4" 30.،ص 2003،  02، ا��"د  13، 4:�" " 5�:4 إدارة"ا/,'

��  [2از ، Bما��"ا��م ا����� G;A;;Gi 6، 5�:4 درا,ت 3;5C;A ، ا��"د " A�iم ا�<F ، 2Nاh:ادي ، ا�Aراوي ، ا�h4 5�%�  .49.،ص 4 ،2003
6-J.L.Pissaloux , « Réflexion sur les moyens d’ordre public dans la procédure administrative contentieuse . » , 
R.D.P.N°3 , 1999 , p.787.  
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  طبيعة الميعاد: أوال

لكن حسب . لنظام العاممل يتناول املشرع طبيعة شرط امليعاد ، كما مل ينص على أنه من ا: موقف المشرع.1
املستعملة يف مواد تقنني اإلجراءات املدنية املنظمة للمواعيد تدل على "جيب"رأي األستاذ خلويف رشيد ، فإن لفظة

  .1أن امليعاد من النظام العام

على  و حنن بدورنا نوافق هذا الرأي ألن اللفظة السابقة تدل على اإللزام و بالتايل ال جيوز خمالفتها أو اإلتفاق
  .خمالفتها

  .لقد إختلفت آراء الفقهاء بني مؤيدين لفكرة إعتبار املواعيد من النظام العام ومعارضني هلا: موقف الفقه.2

مسألة فوات أو إنقضاء  ميعاد رفع دعوى  اإللغاء من النظـام العام : "يرى أحد الفقهاء بأن :  اإلتجاه المؤيد.أ
  . 2"الفتها من أي سلطة أو شخص كان،ال جيوز خمالفتها أو اإلتفاق على خم

من تقنني اإلجراءات املدنية و املتعلقة باملواعيد  461القاعدة املطروحة يف املادة : " و يرى البعض اآلخر 
  3"من النظام العام

هذه القاعدة عبارة عن إمتياز ممنوح لإلدارة اليت حيق هلا أن تتخلى عنه :" يرى أحدهم : اإلتجاه المعارض.بـ
ديا أو بصورة غري إرادية ، و يبدو من األفضل ترك احملكمة تسري يف جمراها الطبيعي مبجرد مثول اإلدارة يف إرا

  .4"اجللسة دون أن تثري موضوع إحرتام مهملة اإلدعاء

شرط امليعاد يندرج ضمن القواعد اليت هي من النظام العام ، لكن هذا املوقف ال :"البعض بأن يرى و 
بار النتائج املرتتبة عنه ، منها إبقائه يف النظام القانوين للقـرارات اإلدارية غري املشروعـة بسبب يأخذ بعني اإلعت

  .5"فوات امليعاد ، و هذا ما خيالف مبدأ املشروعية و دولة القانون 

ر لقد إستقر موقف الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى سابقا و جملس الدولة حاليا على إعتبا:  موقف القضاء.3
  .شرط امليعاد من النظام العام 

فالغرفة اإلدارية للمجلس األعلى أشارت صراحة إىل أن شرط امليعاد من النظام العام عندما قضت مبا 
  . بحسب الوجه المثار تلقائيا و بدون حاجة لفحص أوجه العريضة: "يلي 

                                                 
7+ ، صر-  1, gF24 ، G1A�] "C�.125.  
115.��ر �Aا7"ي ، ;�2#5 ا�"�Aى ا/دار#5، ا��gF2 ا�)7+ ، ص.د  -  2.  

3 --Joinville , organisation et procédure judiciaire , T. III , direction générale de la fonction publique , Alger , 
1972  p.130. 

4  -+7  .31.، ص ـ���" ACT4، ا��gF2 ا�)
5  - G1A�] "C7+ ، صر�, gF24 ،.126.   



    

القـانوني للتظلم و الصلح اإلداريين  القـانوني للتظلم و الصلح اإلداريين  القـانوني للتظلم و الصلح اإلداريين  القـانوني للتظلم و الصلح اإلداريين  الـفصل الثاني                                              النظام  الـفصل الثاني                                              النظام  الـفصل الثاني                                              النظام  الـفصل الثاني                                              النظام    

 89 
 

ي بقسنطينة ،على حيث أن قبول أو عدم قبول الطلب الموجه للغرفة اإلدارية بالمجلس القضائ
ضوء أجل الطعن القضائي هو مسألة متعلقة بالنظام العام و من واجب المجلس األعلى على إثارتها 

  .1"تلقائيا

حيث أنه من املؤكد أن شرط :"كما أن جملس الدولة قضى كذلك بأن يشرط امليعاد من النظام العام 
حال من األحوال خمالفته، ألن خمالفته يرتتب عليها امليعاد يف دعوى اإللغاء من النظام العام و ال ميكن يف 

  .البطالن

  . 2"كما أنه ميكن للقاضي املختص بدعوى إثارته من تلقاء نفسه

  إرتباط الميعاد بالتظلم الوجوبي: ثانيا

من تقنني اإلجراءات املدنية  275إن مدة الطعن أمام جملس الدولة مرتبطة مبدة التظلم الوجويب ، فاملادة  
على أن الطعون بالبطالن ال تكون مقبولة ما مل يسبقها الطعن التدرجيي الذي يرفع أمام السلطة اإلدارية نصت 

  .اليت تعلوا مباشرة  اجلهة اليت أصدرت القرار ، فإن مل توجد  فأمام مصدر القرار

العديد من إن املادة السابقة نصت على التظلم الوجويب و قد أشار جملس الدولة إىل لزوم التظلم يف 
  .قراراته 

من تقنين  274حيث أنه طبقا للمادة :"قضى بأنه  12/03/2003ففي قراره الصادر بتاريخ 
اإلجراءات المدنية ينظر في مجلس الدولة إبتدائيا و نهائيا في الطعون في البطالن في القرارات الفردية 

من القانون  275لمقتضيات المادة  الصادرة عن السلطة اإلدارية المركزية ، غير أن هذه الطعون طبقا
السالف الذكر ال تكون مقبولة  ما لم يسبقها الطعن التدريجي المنصوص عليه في تلك المادة ، الذي 
يرفع أمام السلطة اإلدارية التي تعلوا مباشرة الجهة التي أصدرت القرار ، فإن لم توجد فأمام من أصدر 

  . القرار نفسه

الملف المطروح أمام مجلس الدولة فإن الطاعن أغفل القيام بهذا  حيث أنه يستخلص من دراسة
من تقنين اإلجراءات المدنية و أنه من  275هذا وقع مخالفا لنص المادة .... اإلجراء الضروري و يحسبه 

  . 3"المستحسن في هذه الحالة التصريح بعدم قبوله شكال

  حساب الميعاد :ثالثا

                                                 
1  - e3ر U�4 ، 5#512 ا/دارRا� ، ����ر#Q  33028ا��:�f ا'5          20/04/1985، 7��%7 9N5 ا�26اT�B4 5 وC�، �2C, 5?2ات a" وز#2 ا��
  ).23ار A��4 2CIر( 
2  - e3ر U�4 ، و���  ).23ار A��4 2CIر( �a f;A#. 26E" ب .، د 07/05/2001، 7'ر#f�:4002242  Q ا�"و�5 ، ا�512R ا
3  -  U�4 ، 5ا�"و� f�:4001366  Q#ر  ).23ار A��4 2CIر ( ، �hي �%" ا�<در a" وز#2 ا��"ل  712/03/2000'
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من تقنني اإلجراءات املدنية جندها تتضمن احلسابات  280، 279، 178مكرر  169بالرجوع إىل املواد    
بالشهور، فلو أخذنا بظاهر هذه النصوص فإن يوم النشر أو التبليغ يدخل ضمن حسـاب امليـعاد، لكن بالرجوع 

القانون  مجيع املواعيد املنصوص عليها يف هذا:" من تقنني اإلجراءات املدنية جندها تنص على أن  463إىل املادة 
  . 1"تعترب كاملة، وإذا صادف آخر يوم عطلة، امتد إىل أول يوم عمل يليه

  . 2وحتسب كل املواعيد طبقا للقاعدة العامة،ما مل ينص القانون على خالف ذلك  

  :أول يوم التبليغ أو النشر ال يشكل نقطة انطالق ميعاد التظلم اإلداري السابق . 1

يدخل يف حساب امليعاد، بل ميتد إىل اليوم الذي يليه، وإذا كان اليوم  إن أول يوم للتبليغ والنشر ال  
  .األخري يوم عطلة فإنه ميتد إىل غاية أول يوم عمل

  .مايو 6مايو فإن امليعاد ينطلق يوم  5إذا مت تبليغ أو نشر القرار يوم : 1مثال

  .م السبت، ألن يوم اجلمعة عطلةإذا مت تبليغ القرار أو نشره يوم اخلميس فإن امليعاد ينطلق يو : 2مثال

إذا مت تبليغ القرار أو نشره يوم السبت، وأن يومي األحد واالثنني عيد األضحى فإن امليعاد : 3مثال
أن هذه القاعدة حتمي املتقاضي من حماوالت  3ينطلق يوم الثالثاء، أي أول يوم عمل يلي العطلة وقد اعترب البعض

  .ر يف آخر يومتقليص امليعاد عندما يبلغ القرا

  :آخر يوم التبليغ أو النشر ال يشكل نقطة اية ميعاد التظلم السابق. 2

إن آخر يوم للميعاد ال يدخل يف احلساب، بل ميتد إىل اليوم املوايل، وإذا كان آخر يوم امليعاد عطلة فإنه   
  .ميتد إىل اليوم املوايل

جويلية، هذا بالنسبة للتظلم أمام  5و ينتهي يف ماي 5إن حساب املواعيد يف القرار املبلغ يف : 1مثال
    .جملس الدولة

مايو ومبا أن آخر يوم ال يدخل  6ومبا أن اليوم األول ال يدخل يف احلساب، فإن احلساب يبدأ من يوم   
  .جويلية 6يف احلساب، فإن امليعاد ميتد إىل يوم 

  .مايو 7ميتد إىل يوم مايو يف املثال السابق يوم مجعة فإنه  6إذا كان يوم : 2مثال

  .مايو باعتباره أول يوم عمل 9مايو، يومي عيد فإنه ميتد إىل يوم  8مايو و 7إذا كان يوم : 3مثال

وجتدر اإلشارة إىل أن طريقة حساب ميعاد التظلم اإلداري السابق هي نفسها الطريقة املطبقة يف حساب   
  .على واحملكمة العليا وجملس الدولة ميعاد الدعوى القضائية، وقد طبق ذلك كل من الس األ

                                                 
1  - ت ، و:"4� ا�<;Aن ا��";G ا�:hا2Nي ا�'G ��� ��� أ;D  314ا��دة : أ;�2 أ6#�(�م ` 7#�` #T)9 ا�ACم ا�ول ، و  �T)9 4"ة ا�'<دم 7

6ء أ[A# 2م ��4>� "���S ا��"ة 7
4�5C ، ا�:hا�T41  ، 2N" إ27اھG�C ، ا�G1 hCFA ا/2Fاءات ا��";5C ، ج -  2ت ا�:�A%� .302.، ص 2002، د#Aان ا��

3-F. Bendadis , op.cit ,p.189. 
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هذا وبعد تقدمي التظلم اإلداري وانقضاء املهلة املقررة له، فال جيوز تقدمي طلبات أخرى إضافية أوجديدة   
وال تقدمي أسباب قانونية جديدة، وإمنا يتجمد التظلم يف حدود الطلبات الواردة فيه واألسباب القانونية اليت بين 

مبدئيا إحياء املهلة وإعادة فتحها من جديد إال مبقتضى نص قانوين ولكن هناك استثناءات واردة  عليها، فال ميكن
عن القاعدة، ذلك أنه يف بعض احلاالت جيوز التظلم ضد قـرار إداري بعد انقضـاء املهـلة، كحالة التظلم املقدم 

  .  1نفعا للقانون

يف املرحلة اإلدارية بالنسبة للمتظلم حىت يستطيع أن  يتبني لنا يف األخري بأن شرط املدة له دورا هاما  
يتحصل على جواب اإلدارة سواء كان صرحيا أو ضمنا وبالتايل قد يليب رغباته وينتهي األمر، وقد ال يصل إىل 
 حتقيق أهدافه ويلجأ بالتايل إىل القضاء باعتبار أن التظلم اإلداري يف اجلزائر ال يقطع امليعاد أي ميعاد الدعوى

اإلدارية، ألنه يعترب إجباريا وشرطا من الشروط الشكلية لقبول دعوى اإللغاء املرفوعة ضد القرارات اإلدارية املركزية 
  . 2أمام جملس الدولة، بل يعترب مرحلة إدارية تسبق امليعاد القضائي وال تظلم إال بنص قانوين

ة القضائية باعتباره من النظام العام ذلك أن القاضي ال وهذا بعد احرتام شرط املدة له دورا هاما يف املرحل        
يسمح للشخص أن يتجاوز امليعاد املنصوص عنه قانونا ولو بيوم واحد، وإذا جتاوزه فيصبح القرار اإلداري له 

   .حصانة

  الفرع الثالث

  الدعاوى التي ينعدم فيها شرط التظلم اإلداري المسبق

دعي من رفع تظلم سابق يف حالةعدم إشارة النص اخلاص للتظلم تتمثل احلاالت اليت يعفى فيها امل  
الوجويب أو رفع دعوى قضائية أمام جهة غري خمتصـة أو حالة رفع دعوى يطلب فيها املدعي تعويضا، حالة رفع 

  .الدعوى اإلستعجالية وحالة االعتداء املادي

راءات الواردة يف تقنني اإلجراءات تعترب اإلج: في حالة عدم إشارة النص الخاص للتظلم الوجوبي:أوال
املدنية مثل التظلم وانتظار الرد على التظلم، غري ملزم ملخاصمة قرارات اهليئات اإلدارية املستقلة، بل يرفع دعواه 
مباشرة إىل جملس الدولة خالل املدة املقررة لكل هيئة، يدل هذا على الطبيعة اخلاصة هلذه النزاعات ونية املشرع 

     3.الفصل فيها بسرعة، مقارنة باملواعيد العامة املذكورة يف تقنني اإلجراءات املدنية ورغبته يف

وبالتايل ما دام التظلم غري ملزم ملخاصمة قرارات اهليئات اإلدارية املستقلة فإن املواعيد اخلاصة أمام جملس 
األمر املتعلق بالنقد و القرض ينص يف الدولة متعددة و حساا يكون بالشهور واأليام ، ففي اال املصريف فإن 

                                                 
1112ط�5 7� ,�G,A ، ا��gF2 ا�)7+ ، ا��gF2 ا�)7+ ، ص-  1. 

2 -B. Pacteau , contentieux administratif , 4ème édition , P.U.F , Paris , 1977 , p .152. 
ت  -  3��A� �Cل ا�)�i'ا� �4 "#h��)ت�C2ي، . ا/دار#5 ا��)'<�5، أ;�2 د) ا��Nاh:ا� g#2�'ا� G1 5#ن، ا�2[� ا/دار�hاوي �%" ا���2

4�5 ا�:hا5C�? ،2N ا�A>Tق، 7� �A�Sن، ;A# $�3Aم ا�)%$ أط2و��C�� 5 در5F د?'Aراه ا�"و�G1 5 ا�<;Aن F ،م�  .AF2007ان  02ا�
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على أن الطعون ضد قرارات اللجنة املصرفية عندما متارس السلطة العقابية جيب أن تقدم يف أجل  107املادة 
  .1ستني يوما من تاريخ التبليغ 

 من طرف وزير) يوما 60( أما بالنسبة لألنظمة الصادرة عن احملافظ ، فإنه ال جيوز الطعن فيها خالل 
  . 2املالية 

أما القرارات  املتضمنة رفض الرتخيص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية أو فتح فروع يف اجلزائر للبنوك  
يوما بعد قرارين بالرفض، و ال جيوز تقدمي الطلب الثاين إال ) 60(واملؤسسات املالية، فإنه جيوز الطعن فيها خالل 

  .3الطلب األولأشهر من تبليغ رفض ) 10(بعد مضي أكثر من عشرة 

  .فمدة امليعاد طبقا للمادة سالفة الذكر يكون باأليام و ليس بالشهور

الغرفة التأديبية بالنسبة للجنة مراقبة البورصة تكون قابلة للطعن أمام  تأما يف جمال البورصة فإن القرارا
  .4جملس الدولة يف أجل شهر من تاريخ التبليغ 

أواجلزئي  لقرارات الصادرة عن اللجنة و القاضية بالرفض الكليذلك يف أجل شهر يف او ميكن الطعن ك
  .5لإلعتماد لصاحل الوسطاء يف عملية البورصة 

أما يف جمال اإلتصاالت فإن قرارات جملس سلطة ضبط الربيد و اإلتصاالت ، تكون قابلة للطعن أمام 
  .6جملس الدولة يف أجل شهر واحد إبتداء من تاريخ التبليغ 

ل املنجمي، فإن قرارات جملس إدارة كل من الوكالة الوطنية للمتلكات املنجمية والوكالة الوطنية و يف اا
 .7للجيولوجيا واملراقبة املنجمية تكون قابلة للطعن أمام جملس الدولة ويف أجل ثالثني يوما من تاريخ تبليغ القرار

نة الضبط ميكن أن تكون موضوع طعن أما يف جمال الكهرباء والغاز فإن املشرع نص على أن قرارات جل
قضائي أمام جملس الدولة، دون أن حيدد آجال الطعن، ويف هذه احلالة جيب الرجوع إىل تقنني اإلجراءات املدنية 

  8.باعتباره الشريعة العامة

                                                 
7��<" و ا�<2ض ، ج 403-11� ا�24 رe3  107أ;�2 ا��دة  -  1 +��  . 2003، ,�5 52ر ، �"د .، ا��'
4� ا�D(i; 24 65أ;�2 ا��دة -  2.  
4� ا�D(i; 24 87أ;�2 ا��دة -  3.  
4� ا�� 57أ;�2 ا��دة -  4 e3ر G�7�"  �1993)�5  34ر ، �"د .، جا��'��+ A%7ر�5 ا�<eC ا���<5�A  23/05/1993ا���رخ A,293 -10  G1م ا�'�#2

 e3ن رA; 9FA�7 ا�<��#"��03 -04  G1 2003، �)�5  11ر ، �"د .، ج  17/02/2003ا���رخ .  
10- 493� ا��A,2م ا�'�#2�G رe3  9أ;�2 ا��دة  -  5  D(i; ،.  
6  -42000-03� ا�<;Aن رe3  17دة أ;�2 ا��  G1 5  2000أوت  5ا���رخCS�,K5 و ا�CS�(ت ا�Kا�A2#" و ا��%�7 5>��54 ا��'�، ا��T"د ا�<Aا�" ا�

  .�2000)�5  48ر   �"د .، ج
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زاري ويف جمال نزع امللكية للمنفعة العامة فإن دعوى إلغاء قرار التصريح باملنفعة العمومية الصادر بقرار و 
مشرتك، أو قرارات مشرتكة بني الوزير املعين و وزير الداخلية واجلماعات احمللية ووزير املالية  تكون يف أجل شهر 

  .  1من تاريخ تبليغ القرار أو نشره

من تقنني اإلجراءات املدنية  ألن  275وقد وصف بعض األساتذة هذه األجل باملخالف ألحكام املادة 
وحنن بدورنا خنالف الرأي السابق ألن أحكام املرسوم 2.ل شهر ودون القيام بالتظلمرفع الدعوى سيكون خال

من تقنني  275مل تنص على التظلـم، وبالتايل جيب الرجوع إىل النص العام، أي املادة  186-93التنفيذي رقم 
   3.اص عن ذكر التظلميف خالة سكوت النص اخل" اخلاص يقيد العام" اإلجراءات املدنية، وال جمال ألعمال قاعدة

   3.التظلم
أما يف جمال الصحة العمومية فإن قرارات الس الوطين لألخالقيات الطبية تكون قابلة للطعن أمام جملس 

  4.الدولة يف أجل سنة من تاريخ التبليغ

لكن . وهلذا  فإنه يف حالة عدم إشارة النص اخلاص للتظلم الوجويب، فإنه جيب الرجوع إىل تقنني اإلجراءات املدنية
ضد ) A.I.B(من تقنني اإلجراءات املدنية يف قضية بنك اجلزائر الدويل 275جملس الدولة خرق أحكام املادة 

من  146هذا الطعن يدخل يف إطار املادة " عندما أشار يف حيثيات قراره إىل أن  5حمافظ البنك املركزي ومن معه،
القـرض، وأن هذه املادة خترج عما هو مقرر يف املتعلق بالنقـد و  14/04/1990املؤرخ يف  10- 90من القانون 

تقنني اإلجراءات املدنية فيما خيص اإلجراءات واآلجال حبيث ال تنص على طعن مسبق،وإمنا تشرتط فقط أن يرفع 
  ".يوما 60هذا الطعن يف أجل 

شرتط من تقنني اإلجراءات املدنية اليت ت 275إن هذا التسبب خاطئ، كما أنه خمالف ألحكام املادة   
تتطلب وجود تقييد يف النص اخلاص، يف " اخلاص يقيد العام"القيام بالتظلم الوجويب قبل رفع الدعوى، فقاعدة 

) 60(مل تشر إىل التظلم الوجويب، بل نصت فقط على ميعاد الستني  10-90من القانون  146حني أن املادة 
يوما وليس بالتظلم الوجويب، ) 60(فقط مبيـعاد الستني يوما، فالتقييد الذي جاءت به املادة السالفة الذكر يتعلـق 

من تقنني اإلجراءات املدنية  باعتبارها النص العام، وجتدر اإلشارة إىل أنه يف  275لذا جيب الرجوع إىل املادة 
 من 275حالة استمرار جملس الدولة يف األخذ بتفسريه هذا، فإن معظم النزاعات اخلاصة ال ختضع ألحكام املادة 
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تقنني اإلجراءات املدنية، وباملقابل ستبقى املنازعات العامة، أي تلك املتعلقة بإلغاء قرارات السلطات اإلدارية 
  .املركزية، خاضعة للتظلم الوجويب، مما يستدعي ضرورة تراجع جملس الدولة عن قضائه املخالف للقانون

  :حالة رفع دعوى قضائية أمام جهة قضائية غير مختصة:ثانيا

ن رفع دعوى إدارية أمام غرفة غري الغرفة اإلدارية املختصة تعترب حالة من احلاالت اليت ال يشرتط فيها إ  
  .املدعي رفع التظلم اإلداري عند رفع الدعوى القضائية من جديد أمام الغرفة اإلدارية املختصة

ضد وزير الداخلية  jean vane georgesهذا ما أكدت عليه الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا يف قضية   
حيث أنه من الثابت أن إقامة دعوى أمام قضاء غير مختص ورفض الدعوى :" ما يلي 20/01/1983بتاريخ 

المرفوعة أمامه يمكن للمدعي تقديم دعوى جديدة أمام القضاء اإلداري المختص دون تقديم أي تظلم في 
  . 1"هذا الشأن

  حالة رفع دعوى تعويض : ثالثا 

القضاء الفاصل يف املواد اإلدارية إجتاه اإلجراءات يف دعوى التعويض معروف ومستقر حبيث إن موقف   
  .يشرتط دائما من املدعي أن يثبت أنه رفع تظلما إداريا سابقا

ولكن يبدو أن الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا قد أخذت موقفا آخر فيما يتعلق مبسألة التظلم اإلداري   
حيث أن هذه القضية منصبة :" ما يلي 6/3/1990ويض حبيث قررت يف قضية بتاريخ السابق يف دعوى التع

على طلب التعويض الذي يدخل ضمن اختصاص القضاء الكامل الذي له صالحيات الفصل في 
المنازعات الكاملة ومن ثم يتعين على المعني وبدون شرط متعلق باآلجال أن يرفع شكوى وليس طعنا 

  .2"دارةإداريا تدرجيا إلى اإل

إن موقف الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا يف هذه القضية خيالف ما كان عليه يف السابق لكن يتماشى   
 .1990مكرر بعد التغيري الذي طرأ يف سنة  169وما نصت عليه املادة 

  حالة رفع الدعوى االستعجالية  : رابعا 

في :" نني اإلجراءات املدنية اجلزائري ما يليمن تق 171تدخل املشرع يف هذا املوضوع، وشرع يف املادة   
بناءا على عريضة تكون  ،جميع الحاالت االستعجالية يجوز لرئيس المجلس القضائي أو العضو الذي يتبناه

  ".مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق
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 28/12/1985 ع ضد مدير الضرائب بتاريخ- كما قضت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا يف قضية ج
  1".حيث أن الدعوى االستعجالية معفاة من الطعن اإلداري السابق نظرا لالستعجال:" ما يلي

  :حالة رفع دعوى وقف االعتداء المادي: خامسا

للقضاء العادي باعتباره حامي ) voie de fait(ختضع أعمال الغصب  :التعريف الفقهي لالعتداء المادي. 1
   3.دف منها وضع حد النتهاكات اإلدارة حلقوق األفراد وحرياموهي نظرية اهل 2.احلريات

االعتداء املادي الناتج عن نشاط مادي تنفيذي ترتكب فيه اإلدارة خمالفة " ويرى األستاذ دي لوبادير بأن
  4".جسمية متس حق امللكية أو حرية عامة

رة نصا تشريعيا أو تنظيميا يؤدي إىل أما األستاذ فيدال فريي بأن هذا االعتداء يكون عندما ختالف اإلدا  
   5.املساس حبق من احلقوق األساسية لألفراد

االعتداء املادي يكون عندما تقوم اإلدارة بعملية مادية يف ظروف " يف حني ترى األستاذة بن باديس بأن  
  6".و منقولةظاهرة ال ميكن أن تكون مرتبطة مبمارسة سلطاا، ومتس إما حبرية عامة أو مبلكية عقارية أ

توجد وتتحقق وتولد :" أما األستاذ عوابدي عمار فريى بأن نظرية أعمال الغصب أو اإلكراه املادي  
آثارها املختلفة إذا ما قامت اإلدارة العامة بأعمال غري مشروعة بصورة جسيمة واستثنائية وظاهرة تتضمن 

  7".اعتداءات على حقوق امللكية وعلى احلريات العامة

بالرجوع على قضاء الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا جندها قد عرفت االعتداء املادي مبا   :ريف القضائيالتع. 2
إن التعدي يتحقق عندما تقوم اإلدارة بتنفيذ عمل بالقوة، غير مرتبط بنص تشريعي أو تنظيمي، ومن :" يلي

   8".شأنه أن يمس بحرية أساسية أو بحق ملكية

تصرف مشوب بعيب جسيم وماس بإحدى احلريات :" عتداء املادي بأنهويف قضية أخرى عرفت اال  
   1".األساسية للفرد

                                                 
1 -  e35 رC61 ، 5#512 ا/دارRا� ، C��ر#Q  44299ا��5�ST ا�'718/12/1985  �C7)ع.ج ( C��a" 4"#2 ا�26ا9N ،  ا��:�5 ا�<65�ST��� 5CN ا�

  .210.، ص 5�,1989  3ا��"د 
 
 
-2، °,63ء f�:4 ا�"و�5 ا�G(;2i ؟4�"د �1اد �%" ا�% G1 رA�ر أ��ل ا�9BR ، و ھ� �C " ، 5#دB'3/5 و اC;A;، 5�:4 ا�A>Tق ��%ATث ا�<

4�5 ا/,�S"ر#5 ، دF.412.ن ، ص.ت . 
3  - M.Filali , « la voie de fait administrative en droit tunisien . » , revue intégration , N°14 , C.M.E.R.A , 
Décembre 1980 p.09. 
4 -A.Delaubadere , Traité élémentaire de droit administratif , 5ème édition , L.G.D.J , Paris , S.A.e , p.422  .  
5 -G.Vedel, droit administratif , puf , paris , 1980 , p.152. 
6-F.Benbadis , « la saisine du juge administratif , o.p.u , Alger , 1985 .p.  

7+ ، ��ر �Aا7"ي .د -  754 ����ز�ت ا/دارG1 5# ا���م ا�<6GN ا�:hا2Nي ، ا��gF2 ا�)�  .130، ا���2#5 ا�
-8  e3ر U�4 ، 5#512 ا/دارRا� ، C��ر#Q  42050ا��5�ST ا�'723/11/1985  "a د  ، )و ب دع ع (، �7"#5 7ـ"� ، C��ا��:�5 ا�<65�ST��� 5CN ا�
ر#Q  204.، ص 1989، ,�5  02'5 ، 7C;رات a" �7"#5 وھ2ان ، أ�ر  1/2/1999؛ f�:4 ا�"و�5 ، ا�512R ا�&C(ا� g#زA'� 5#2Nاh:ا��2?5 ا� ،

 DCإ� :(T�Cا�"و�5،ج f�:4 ء63 G1 �>'ا��� #A�4 �#أ QCا�� �7 �2  ، 2Nاh:54 ، ا�A19- 17.، ص 2004، دار ھ . 
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إن هذه الدعوى معفية من شرط التظلم اإلداري السابق كذلك من شرط امليعاد، ألن اإلدارة ترتكب   
مل يقيد القاضي  خمالفة جسيمة وظاهرة متس حبريات األفراد وملكيتهم، وبالتايل فإنه محاية هلذه احلريات واحلقوق

اإلداري هذه الدعوى بشرط التظلم اإلداري السابق و بامليعاد، حىت يتسىن لألفراد املطالبة بإلغاء تصرف اإلدارة 
  2.املعيب يف أي وقت، وهذا خالفا لدعوى جتاوز السلطة

 ا
*رع ا
را�/ 

  	و1ف 	��س ا
دو
� 	ن ا
�ظ�م ا�داري ا
	��ق

من تقنني اإلجراءات املدنية  275إن التظلم املشار إليه يف املادة : لم الرئاسيموقف مجلس الدولة من التظ:أوال
  .يكون رئاسيا ، و يف حالة عدم وجود  الرئيس يكون والئياً 

بالنسبة للتظلم الرئاسي، فإن الشخص الذي يريد مقاضاة اإلدارة أمام جملس الدولة ، جيب عليه أن يرفع 
ة اليت تعلوا مباشرة اجلهة اليت أصدرت القرار ، و ليس السلطة الرئاسية اليت توجد تظلما رئاسيا إىل السلطة الرئاسي

  .3يف اهلرم السلمي

و بالرجوع إىل قضاء جملس الدولة، جنده قد قضى يف العديد من قراراته بوجوب القيام بالتظلم الرئاسي 
  أوال 

لكات الغابية لوالية الشلف العمومية إلحياء الممت حيث إن المؤسسة: "و قد جاء أحد قراراته 
حيث إن القرار  15/05/2000، الصادر بتاريخ  441باإللغاء ضد قرار العام للغايات رقم  تقدمت بالطعن

  .المطعون فيه باإللغاء أصدره المدير العام للغايات الكائن مقره بالجزائر

  .ن مقره بالجزائرحيث إن القرار المطعون فيه باإللغاء أصدره المدير العام للغايات الكائ

حيث أن الطعن المسبق و جه إلى هذا األخير ،و هو مصدر القرار المطعون فيه باإللغاء و هذا 
من تقنين اإلجراءات المدنية التي توجب رفع الطعن اإلداري التدريجي إلى  275خالفا ألحكام المادة 

  .السلطة التي تعلو مصدر القرار

متى كان ذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطعن شكال و في قضية الحال وزير الفالحة، و 
  .4"لمخالفته شرط الطعن اإلداري التدريجي

                                                 
 

 ، ا�512R ا/دارU�4 ، 5# ر3-  1C��ر#e56407  Q ا��5�ST ا�'7/04/1991، 7  e3ر ، C���7"5# 7A7ر ، ا��:�5 ا�<65�ST��� 5CN ا� "a 02، 21#+ م 
 .104.، ص 1992، ,�5 

 ، ا�512R ا/دارU�4 ، 5# رe3 -د-  2C��وش ، ���C+ ��� 23ار ا��5�ST ا�� f�#43017  Q#رa" وز#2  ا��"ل ، 5�:4 ) ص.م(  7 ،25/03/1989'
 .221.،ص 2000،  01، ا��"د  10إدارة ا��:�" 

G1 54 ا���ز�ت ا`دار#5، ج.د-  3��Aد �A�Cب ، ا��%دئ ا�(2، 42Nاh:5، ا�C�4ت ا�:�A%�  .316.، ص 1998، د#Aان ا��
4  - e3ر U�4 ، 5�ر#f�:4006814  Q ا�"و�5 ، ا�512R ا�2ا7'5 13/05/2002، 7CNRت ا�S�'ء ا���C��  5C4A���A`#5 ا���U  ، 4"#2 ا���,)5 ا�

 U5 ا���#`A� ت7R1¶ ا�T4  "a )رA��4 2CI 23ار.(  
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من تقنني  275أما التظلم الوالئي املشار إليه يف املادة : موقف مجلس الدولة من التظلم الوالئي:ثانيا
إال يف احلاالت اليت ال يكون ملصدر  اإلجراءات املدنية ، فالقاعدة العامة هي عدم جلوء املواطن إىل التظلم الوالئي

ليس موازيا للتظلم الرئاسي ، و إمنا بديل عنه يف اهليئات :"1و هذا التظلم حسب األستاذ شيهوب .القرار رئيسا 
اجلماعية أو اليت ليس هلا رئيسا لتمتعها بإستقالل ذايت كما هو احلـال يف القرارات الصـادرة عن االـس أو اللجان  

  ".    اجلمهورية و رئيس احلكـومة و الوزراء ، فهؤالء مجيعا ليس هلم رئيس ، إم السلطة العلياو رئيس 

  .و يضاف إىل هذه األشخاص العمومية السلطات اإلدارية املستقلة 

  : الذي قضـى مبا يلي  23/11/1998و قد أشار جملس الدولة إىل التظلم الوالئي يف قراره الصادر بتاريخ 

من تقنين اإلجراءات المدنية ، فال يكون الطعن  275بالرجوع إلى مقتضات المادة حيث إنه "
بالبطالن المرفوع ضد القرارات الصادرة عن السلطة اإلدارية المركزية مقبوال إال إذا كان مسبوقا بطعن 

به أن  والئي موجه لمصدر القرار ، و أنه ال يتبين من محتوى ملف الدعوى و ال سيما الوثائق المرفقة
  .2الطاعنة لم تحترم هذا اإلجراء القانوني، مما ينبغي القول أن الطعن غير مقبول شكال

إن إثبات القيام بالتظلم يقع على عاتق املدعي و ذلك بتقدميه :  موقف مجلس الدولة من إثبات التظلم: ثالثا
  .نسخة من التظلم املقدم لإلدارة أو إشعار بإرسال التظلم أو حمضر

حيث إنه فيما يتعلق بالطعن بإبطال القرار : "ضت احملكمة العليا يف أحد قرارا مبا يلي و قد ق
تنص على أنه في حالة  01-81من القانون رقم  33، فإن المادة  28/09/1986الصادر عن الدائرة في 

القضائية  المنازعة في هذا القرار يجب رفع الدعوى أمام لجنة الوالية قبل تقديم أي طعن أمام الجهة
  .المختصة

حيث أن الطاعن لم يثبت رفعه لهذا الطعن الوجوبي المسبق ، و يتعين بالتالي القول بأن دعواه 
  3"...الرامية إلى إبطال القرار الصادر عن الدائرة غير مقبول 

�-!.
 ا
	ط�ب ا

 )د�وى ا�
"!ء (ا
�ظ�م ا�داري ���راء و �رط ���� 
��ول ا
د�وى ا�دار�� 

  )����.-!ء( ا
	��س ا
�3!�2 أ	!م  

و اليت هلا صلة وثيقة بالدعوى اإلداري وخاصة  4املطلب إبراز أهم املنازعات اإلداريةذا سنحاول يف ه
و لكن كإستثناء عن  1.دعوى اإللغاء اليت من ضمن شروطها وجوب التظلم اإلداري املسبق حىت تقبل الدعوى 

                                                 
�Aد �A�Cب.د -  1(7+ 4, gF24 ، . 317ص.  
2  - e3ر Uو�� ا����6ء ، a" وز2#  723/11/1998'ر#f�:4145206  Q ا�"و�5 ، ا�512R اC%26#5 �%�"#5 ا�"ار ا�T5 ا�C,"ل ا���R��،�4,)5 ا

    �S(ا� )رA��4 2CI 23ار.(  
3  - e3ر U�4 ،5#512 ا/دارRا�  ، C��ري 2�C7 24اد  1992أ�#21  22، 7'ر#Q  85181ا��5�ST ا�>�، إ#"و�ن a "�T4" د#Aان ا�'5C32 و ا�')2CC ا�

 D�4 �  ).23ار A��4 2CIر( را#f    و 4
 #Aiق ھ -  4&T7  5�E5 ا�C�� B7"د درا,'D�ا ا�#'��AaA4 9ع ا�'��e ا/داري ا��)%+ G1 ا��ABص ا�'�#2T; ي�ا� �T% 2�'(2 ا��CR'7)%9 ا� ،

  .���ه ا�<�"ة AB; G1ص 5i�'E4 و %4�&2ة 
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داري املسبق يف دعاوي اإللغاء فإن املشرع ختلى عن التظلم اإل ،2 1990القاعدة العامة أي بعد تعديل سنة 
مكرر من تقنني اإلجراءات املدنية  169االس القضائية ، و ذلك حسب الفقرة الثانية من املادة  أماماملستحدثة 

ر يجب أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا خالل األربعة أشهر التابعة لتبليغ القرا" اليت نصت على أنه 
  "  المطعون فيه أو نشره

أشهر من تاريخ تبليغ أونشر  بأربعةذلك أصبح ميعاد رفع دعوى اإللغاء أمام االس القضائية يقدر و ب
  .القرار ، و كل طعن يعد فوات امليعاد سالف الذكر يؤدي إىل عدم قبول الدعوى شكال بسبب فوات امليعاد 

أما : " من تقنني اإلجراءات املدنية تنص على أنه  168ة و بالرجوع على نص الفقرة الثالثة من املاد
املواد اليت حتكمها إجراءات خاصة و على األخص مواد الضرائب و اجلمارك و املعارضة يف إجراءات املتابعة 
والتحصيل والعقارات اآليلة للسقوط فإا تستمر خاضعة بالنسبة لتقدميها و الفصل ضمن األوضاع املنصوص 

  .ذه املواد األحكام اخلاصة عليها يف 

ختتلف عما هو منصوص ذه الفقرة جند أا فتحت اال لوجود قواعد إجراءات خاصة فإنطالقا من ه
و كثرا سواء تعلقت  ذه النصوصعليه يف تقنني اإلجراءات املدنية و باألخص التظلم اإلداري و نظرا لتعدد ه

سنتناول البعض منها حسب كل جمال مع الرتكيز . اإلداري أوالسياسي باجلانب  أواملايل  أوباجلانب اإلقتصادي 
  .على التظلم اإلداري املسبق و قاعدة امليعاد 

  
 ا
*رع ا�ول


�!-ب ا�1�&!دي !� ���+�	

�( ا
	-!ز�!ت ا!	
  3) ا

  المنازعات الضريبية : أوال

دة متثلت يف كل من قانون الضرائب ، متعدخص املشرع اجلزائري املنازعة الضريبية بنصوص قانونية خاصة 
،  8ون الطابعـ، قان 7، قانـون التسـجيل6الم األعمـانون الرسم على رقـ، ق5،قانون الضرائب الغري مباشرة 4املباشرة 

صالح جذري ملختلف قوانني إذي جاء بال 19919قوانني املالية املتعاقبة أمهها قانون املالية لسنة  علىباإلضافة 

                                                 
 

 9FA�7 ا��دة  07/03أ;�2 ا��دة  -  1��#"�� �%3 5C;"2اءات ا��F/ا �C�>� �42  e3ن رA;23- 490� ا�<  G1 1990أوت  18ا���رخ  U�, ،
  .ا��?2

4� ا�<;Aن ;D(i  9ا;�2 ا��دة  -  2.  
3  -  G�دي أو ا��B'3/9 ا;:�7 "B3رة ا�<2ار أ"B4 �� g%'� G'5 ا��Cي  أو، ا��A6�ر ا�C���2ى ا��ل ا�26ا9N : ا��G1 G�AaA 4&�  وأ7:4

a �]"# 5C�ر أو A>�4ل 4&� . �� وزارة ا��>� D7 "B># ل  .ا�'�زل ��� أK4ك ا�"و�g># 5 ا�'�زل ��� �<ر: و ا��
4  -  e324 ر�3;Aن ا�26ا9N ا��%�2ة  1976- 12-29ا���رخ G1  101- 76ا �  .1976، ,�5  102ر رe3 .، جا��'�6
5  -  e324 ر�2 %4�2ة  1976- 12-29ا���رخ G1  104- 76اCI  9Nن ا�26اA;3 �  1976.، ,�5  70ر رe3 .، جا��'�6
6  -  e324 ر�3;Aن ا�e,2 ��� ا���،  1976- 12-29ا���رخ G1  102- 76ا �  .1976، ,�5  103ر رe3 .جل، ا��'�6
7  -  e324 ر�3;Aن ا�'):�C ،  1976- 12-29ا���رخ G1  105- 76ا �  .1976.، ,�5  81ر رe3 .جا��'�6
8  -  e324 ر�g7 ،  1976- 12-29ا���رخ G1  103- 76ا�3;Aن ا� �  .1976، ,�5  39ر رe3 .جا��'�6
9  -  e3ن رA;3;Aن ا���5C ا��'6،  1990- 12-31ا���رخ G1  36- 90ا�< �  .1990، ,�5  57ر رe3 .ج �1991
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مث جاء قانون  1 2002ذي صدر ضمن قانون املالية بعدها جاء قانون اإلجراءات اجلبائية ال ، مثالضرائب
ذ بعني اإلعتبار قانون مع األخ.2 2004ديسمرب  29املؤرخ يف  21- 04اإلجراءات اجلبائية مبوجب القانون رقم 

، و بالتايل متر املنازعة الضريبية  2007نة ـو قانون املالية لس  20063 انون املالية لسنة ـو ق 2005املالية لسنة 
  :مبرحلتني مها 

دير الوالئي ـالل التظلم لدى املـذلك من خدف إلجياد حل ودي للنزاع و : المرحلة اإلدارية.1
  .، إىل جانب الطعن أمام اللجان اإلدارية  رائبـللض

  :ا
�ظ�م ا���!ري أ	!م 	د�ر ا
3را2ب �!
و6�� .أ

ذا سبقتها شكوى مرفوعة من طرف املكلف ة يف منازعات الضرائب املباشرة إال إال تقبل الدعوى القضائي
  .يا قبل اللجوء إىل القضاءبألن تقدمي الشكوى يعترب وجو  .بالضريبة 

و الغرض من الشكوى هو إستدراك األخطاء املرتكبة يف وعاء الضريبة أو يف حساا أو اإلستفادة من 
  .4يحق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيم

و تقدم الشكاوي إىل مدير الضرائب بالوالية أو إىل رئيس مركز الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة 
  . 5ويسلم وصل إيداع الشكوى على املكلف بالضريبة

ديسمرب من السنة اليت تلي سنة إدراج اجلدول  31غاية  إىل، فإا تقبل 6أما عن آجال تقدمي الشكاوي 
  :و ينقضي أجل تقدمي الشكاوي كما يلي 7ذه الشكاوي األحداث املوجبة هلاجلدول يف التحصيل أو حصول 

ذارات جديدة يف ديسمرب من السنة اليت تلي السنة اليت إستلم خالهلا املكلف بالضريبة إن 31يوم  �
 ذه اإلنذارات من قبل مدير الضرائب بالوالية توجه مل مثل هحالة أوإثر وقوع أخطاء يف اإلرسال حيث 

يسمرب من السنة اليت تلي السنة اليت تأكد فيها املكلف بالضريبة من وجود حصص جبائية د 31يوم  �
، و عندما ال تستوجب الضريبة وضع جدول . فرضت عليه بغري أساس قانوين من جراء خطأ أو تكرار 

 :تقدم الشكاوي 

ختص تطبيق  اضاتعرت إ، إن تعلق األمر بديسمرب من السنة اليت متت فيها اإلقتطاعات  31إىل غاية  �
  .إقتطاع  املصدر 

 .  ت األخرىالا، إن تعلق األمر باحلديسمرب من السنة اليت تلي دفع الضريبة يرمسها  31إىل غاية  �
                                                 

1  -  e3ن رA;3;Aن ا���5C ،  2001- 12-22ا���رخ G1  21- 01ا�< �  .2001، ,�5  79ر رe3 .ج 2002ا��'�6
2  -  e3ن رA;3;Aن ا/2Fاءات ا�:%5CN  ،  2004- 12-29ا���رخ G1  21- 04ا�< �  .2004 ، ,�5 85ر رe3 .جا��'�6
3;Aن ا���5C �)�5  ،  2005- 12-31ا���رخ e05 -16  G1 ا�<;Aن ر3 -  3 �  .2005، ,�5  85ر رe3 .ج 2006ا��'�6
� ا/2Fاءات ا�:%5CN  70ا;�2 ا��دة  -  4C�>� �4 5�, 5C�  .2002 �)�5  86ر ، �"د .، ج 2003، �<;Aن ا��
� ;D(i 71ا;�2 ا��دة  -  5C�>'ا� �4.  
� ;i) 72ا;�2 ا��دة  -  6C�>'ا� �4D.  
7  - 5�(� 5C�9 3;Aن ا��FA�7 Q#ر�"#� ھ�ا ا�'� e�2007  ويSا�� e#">� لFآ $T%أ� �C� ، �%>� #5  إ��، �1;�I31  G'ا� �C'�(ا� �د#)�4 2%

�� 5%FAاث ا��"��وي��G ,�5 إدراج ا�:"ول G1 ا�'�CBT أو �ABل اSه ا���.  
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ذات اإلستعمال التجاري أو الصناعي و جيب أن تقدم الشكاوي بدعوى عدم إستغالل العقارات 

من السنة اليت تلي السنة  ديسمرب على األكثر 31شرة قبل من قانون الضرائب املبا 255املنصوص عليها يف املادة 

 .أعاله  255اليت حصل فيها اإلستغالل املستويف للشروط احملددة يف املادة 

 :  1أما عن شكل و حمتوى الشكوى فيجب أن تتضمن البيانات التالية  �

ى جمموعة من جيب أن تكون فردية كما جيوز تقدميها مجاعية يف حالة فرض الضريبة مجاعيا عل �
وأن  األشخاص الذين يعرتضون على الضرائب املفروضة على الشركة  األشخاص و أعضاء الشركات ؛

منفردة بالنسبة لكل حمل خاضع للضريبة وجيب أن قوق الطابع ، و جيب تقدميها حلالشكاوي ال ختضع 
   :تتضمن الشكوى ما يلي 

  .ذكر الضريبة املعرتض عليها  - 

 .هارها اإلنذار ظستإذر تع إنذه الضريبة اجلدول اليت سجلت حتتها ه بيان رقم املادة من - 

  :، ترفق الشكوى بـو يف احلالة اليت ال تستوجب الضريبة وضع اجلدول 

 .وثيقة تثبت مبلغ اإلقتطاع أو الدفع  - 

 .عرض ملخص لوسائل و إستنتاجات الطرف  - 

 .توقيع صاحبها باليد  - 

، و يكون احملامون معفون من تقدمي نه جيب إستظهار وكالة أما عند تقدمي الشكوى حلساب الغري فإ
ن يتخذ موطنا له باجلزائر أ، و على كل مشتك مقيم باخلارج على أن تقدم الشكوى على ورق مدموغ  .الوكالة

2.    

،  فإن مدير الضرائب للوالية يبث يف الشكاوي املتعلقة أما عن اجلهات املختصة بالبث يف الشكاوي 
يف أجل ال يتعدى أربعة 3) دج  10.000.000,00(  .اليت ال يتجاوز مبلغها عشرة ماليني ديناراباألعمال 

  .  4أشهر

و يتم أشهر  6، و أجل البث هو  5ذات الصلة بالتدقيقو ختتص اإلدارة املركزية بالبت يف الشكاوي 
  .ملستوى املركزي التحقيق يف الشكوى خالل أربعة أشهر على املستوى احمللي و خالل شهرين على ا

                                                 
� ا/2Fاءات ا�:%5CN 73/1أ;�2 ا��دة -  1C�>� �4.  
� ;D(i 75ا;�2 ا��دة  -  2C�>'ا� �4.  
3;Aن ا���5C �)�5  117/2أ;�2 ا��دة  -  3 �  . �2001)�5  �79"د  ر ،.، ج 42002
3;Aن ا���5C �)�5  116/2أ;�2 ا��دة  -  4 �42002.  
� ا/2Fاءات ا�:%5CN  77ا;�2 ا��دة  -  5C�>� �4.  
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و .  )دج 10.000.000.00( كمـا ختتص اإلدارة املركزية بالبت يف الشكاوي املنصبة على أعمال تفوق 
، ثالث أشهر على املستوى احمللي ، و ثالثة أشهر على املستوى  أشهريف أجل ستة  الشكاويذه يتم البت يف ه

  .املركزي 

حيث " بـ 22/03/1999س الدولة يف قراره املؤرخ يف و عن وجوب التظلم يف جمال الضرائب قضى جمل
إنه يتبين من عناصر الملف بأن المدعي المستأنف عليه لم يحترم اإلجراءات المنصوص عليها في 

، ذلك أن دعواه لم يسبقها تظلم ، كما هو منصوص من قانون الضرائب المباشرة  398و  397المادتين 
و عن ميعاد رفع 1"التالي فهي غير مقبولة شكال و يتعين رفضها المذكورتين ، و ب عليه في المادتين

حيث أن الثابت من الملف أن المستأنف عليه رفع شكوى إلى مديرية :" قضى مجلس الدولة  الدعوى  
من  337و حيث أن المادة ،  28/12/1997دعـوى إال في و لم يرفع ال.... 28/01/1997الضرائب في 

على  أشهرتمنح المكلف بالضريبة مهلة أربعة أشهر لرفع الدعوى بعد مرور أربعة قانون الضرائب المباشرة 
ر يارج األجل القانوني فهي غـرفع الدعوى خ هدارة ، و في قضية الحال فإن المستأنف عليه إلى اإلـتظلم

  2." شكال  مقبولة 

ر�م ��; ا
�ظ�م ا�:��!ري أ	!م 
�!ن ا
ط+ن ا�دار�� 
�3را2ب ا
	�!�رة و ا
.�ـــــ
 �<!3	
  3ا
��	� ا

من تقنني الضرائب املباشرة على أن الغرض من  302إىل  300يف املواد من  ذه اللجانمت النص على ه
  .4إحداثها يتمثل يف احملافظة على التوازن بني املكلف الضريبة و اإلدارة اجلبائية اليت تتمتع بسلطات إستثنائية  

إىل القضاء ، فال حيق له اللجوء إىل  ار املكلف بالضريبة طريق اللجوء، فإذا إختو اللجوء إليها إختياري 
  . 5هذه اللجان 

ذه اللجان بالنظر يف الطعون املقدمة هلا خبصوص اخلالفات اخلاصة بتقدير وعاء الضريبة و ختتص ه
ذه اللجان هو من املستحسن إتباع طريق  6بري تشريعي أو تنظيمي دأوحساا أو اإلستفادة من حق ناتج عن ت

  .7دارة الضريبية ألنه يفتح احلوار على القيمة املضافة بني املكلف بالضريبة و اإل

                                                 
23ار 2CI (   وھ2ان a" طG%C �%" ا�<در4"#2 ا�26اA� 9N`#5  ؛؛ 722/03/1999'ر#Q  152508 ، ا�512R ا�&;U�4 ، 5C رf�:4 e3 ا�"و�5  -  1

  .) A��4ر 
دق �%س ؛ 724/06/2002'ر#Q  0003983، ا�512R ا�&;U�4 ، 5C رf�:4 e3 ا�"و�5  -  2� "a ة"C�%5 ا�#`A� 9N2 ( 4"#2 ا�26اCI 23ار

  . )A��4ر
3  -  �3;Aن ا�26ا9N ا��%�2ة  302- �300<" �"ل ا���2ع ا��Aاد 4 �4 5�, G1 ،1997  . e3ن رA;د#)�%2  31ا���رخ 9FA�797 -02  G1 ا�<

3;Aن ا���5C �)�5 ا��'  1997 �5 7�e,2 ��� ا�<5�C ا��6T  51$ ھ�ه ا��:نأ�%، و  �61998>���Aن ا��'�7���G1 2 ا� �'E� 2تCR� و ،
(� $T%و أ� �'C�(�N26ا�� ���ن ا�:51 �� �7   .9 ا��%�2ة و ا�e,2 ��� ا�<5�C ا��6

ن  -  4#h4أ h#h�� 5�C�4 ، �%"  ا�C� ، 2ي ، دار ا��"ىNاh:ا� g#2�'ا� G1 5CN  . 36.، ص  2005، ا���ز�ت ا�:%
3;Aن ا/2Fاءات ا�:%5CN ا�)7+  81أ;�2 ا��دة  -  5 �4.  
3;Aن ا�26ا9N ا��%�2ة ا�)7+  394أ;�2 ا��دة  -  6 �4.  
� 21#:5 .د -  7C(� 2اءاتF/2 ا/دار#، اNاh:رات د��9 ، ا�A��4 ، 2Nاh:ا� G1 2ة�5 ���ز�ت ا�26ا9N ا��%CN  .  65.، ص  51994 و ا�<6
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 1ذه ، توجد جلنتا املصاحلة املختصة بالتوفيق بني املواطن و اإلدارة الضريبيةباإلضافة إىل جلان الطعن ه
عن عمليات  رتتبةات املـاحلقوق و الغرامد ـ،خبصوص إعادة تقومي العقارات سواء املبنية أو غري املبنية لغرض حتدي

   .2التنازل ، و جلنة الطعن الوالئي اليت يلجأ إليها املكلف املعوز 


�-� ا
دا2رة -:  

و تتكون هذه لقد أحدثت لدى كل دائرة جلنة للطعن ختتص بالنظر يف الطعون املتعلقة بالضرائب املباشرة 
  : 3اللجنة من

  .للدائرة رئيسا رئيس الدائرة أو األمني العام  - 

 .رئيس البلدية ملقر ممارسة نشاط املكلف بالضريبة  - 

 .رئيس املفتشية املختص إقليميا  - 

اجلمعيات أواإلحتاديات هم ين، تعإضافيني من كل بلدية ) 02(دائمني و عضوين ) 02(عضوين  - 
املكلفني  بلدية بإختيار هؤالء األعضاء من بنيل، و يف حالة عدم وجودها ، يقوم رئيس ااملهنية 

 .بالضريبة يف البلدية 

يتوىل مهام كتابة اللجنة موظف من إدارة الضرائب له رتبة مراقب على األقل يعينه املدير الوالئي للضرائب 
 . 

  :و جيب أن تتوفر يف األعضاء الشروط اآلتية 

 .سنة ، و التمتع باحلقوق املدنية  25عمارهم عن أ، أن ال تقل اجلنسية اجلزائرية  - 

، و تدوم عضويتهم يتم تعيينهم يف الشهرين املواليني لتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية أن  �
نه إستقالة أو عزل نصف عدد أعضاء اللجنة ، فمدة دوام هذه االس ، أما يف حالة الوفاة أو اإل
  .ذكر تصدر التعيينات اجلديدة بنفس الشروط سابقة ال

لى استدعاء من رئيسها و جيب توفر النصاب القانوين احملدد بثلثي تعقد اللجنة اجتماعاا بناء ع
نعقاد اجللسة على إكما جيب على اللجنة إستدعاء أصحاب الشكاوي قبل عشرين يوما من تاريخ   .األعضاء 

   .األقل 

                                                 
1  - "� ��� �C1 �&T� ت#`A�7 5CFرEا� �T�B4 5 إ���C��� $�F3" و $;? 5C�54 ��26اA7 9Nزارة ا���م �gC3A �:"ر ا/�رة إ�� ا��"#2#5 ا�

 إ�� �N� ��" إ,'"�Ca4� 3%� ا�2Rف ا/دار5# ، 3g4 ��� 5�N ا��'< H5 ..:".ذ�C4A���� ا�hE#�5 ا�B�7 +��ل 4دا4$ ا��)��5 �':4 ` D;�1 ،
 5T�B���.   D;2 أCI 4 g ءG� ام �7يh'�/7"ون ا Ga57 /,'"�ءات ا�<�� ا/,':Bا�� ��� ، Hذ�.  

« S’agissant des intérêts du trésor , il ne peut y avoir de conciliation toute fois les services devront répondre à la 
convocation du magistrat sans pour autant ‘engager . »  .  

 DCر إ��4ز�ت ا�26ا9N ا��%�2ة ، f�:4 5�:4 ا�.، د؛ أ� G1 ىA�"ا� g12#56 ر� �ز�5 �%" ا��h#h ا��<2ان ، ����"و�5 ، �"د [ص 7
 5C%#2679.ص    . ا�.  

  .ض، ا�)7+ ا��?2.أ.ت 193/5أ;�2 ا��دة  -  2
3;Aن ا�26ا9N ا��%�2ة  300أ;�2 ا��دة  -  3 �4 ) e3ن رA;3;Aن ا���5C �)�5 ، 31/12/1997ا���رخ G1  02- 97ا�< �  ) . 1998ا��'�6
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  إ:�&!&!ت 
�-� ا
دا2رة 
�ط+ن >� ا
3را2ب ا
	�!�رة-

ريبة ، سواء اللذين تلقوا قرار الرفض الكلي أواجلزئي ذه اللجنة بالنظر يف طعون املكلفني بالضختتص ه
  .مل يتلقوا أي ردلشكاويهم أو الذين 

أو إبتداء من ) املدير الوالئي للضرائب ( و تقدم الطعون إىل اللجنة خالل شهر من تاريخ رد اإلدارة 
و تنظر اللجنة فقط يف الطعون . اية مهلة األربعة أشهر املمنوحة للمدير الوالئي للرد على الشكاوي املقدمة له 

اخلاصة بالضرائب املباشرة أو بالرسم على القيمة املضافة اليت يساوي أو يقل مقدار الضريبة املفروض حمل النزاع 
  .1 2004دج بداية من فاتح جانفى  500.000ور إىل ـ، و قد مت رفع املبلغ املذكدج  200.000عن 

بعد توقيع قرارات ، و يف حالة تعادهلا يرجح صوت الرئيس احلاضرين  اللجنة قراراا بأغلبية أصواتذ تتخ
أيام من تاريخ قفل أشغال  10، تبلغ من قبل الكاتب العام ملدير الضرائب بالوالية خالل اللجنة من قبل رئيسها 

   .ا  تكون قرارات اللجنة معللة و حمددة للتخفيضات اليت قامت أناللجنة ، و جيب 

ات اللجنة على أصحاب الشكاوي من قبل مسؤويل اإلدارة اجلبائية بالوالية املعنية يف أجل و تبلـغ قرار 
و إذا كان رأي رئيس اللجنة خمالفا للقانون ،  . 2)رأي اللجنة ( يوما من تاريخ احلصول على إشعار اللجنة  30

ذه احلالة يقوم و يف ه.3الشاكي  ارفإنه حيق ملدير الضرائب بالوالية أن ميتنع عن تنفيذه ، شريطة أن يقوم بإخط
  .املدير الوالئي بالطعن ضد قرار جلنة الدائرة أمام اللجنة الوالئية للطعن يف أجل شهر إبتداء من تاريخ صدوره 


�-� ا
و6�� 
�ط+ن >� ا
3را2ب ا
	�!�رة و ا
ر�م ��; ا
��	� ا
	3!>� -�ــ:  

من قانون الضرائب املباشرة  301املادة  ذه اللجنة على مستوى كل والية ، و قد حددتتوجد ه
  :عملها و إختصاصها كما يأيت تشكيلها وطريقة 

  :تتكون اللجنة من 

  .، رئيسا قاضي معني من طرف رئيس الس القضائي املختص إقليميا  - 

 .ممثل عن وايل الوالية أو ممثل عن الوزير احملافظ بالنسبة حملافظة اجلزائر الكربى  - 

 .رائب بالوالية مسؤول إدارة الض - 

                                                 
1  -  e3ن رA;3;Aن ا���5C �)�5  28/12/2003ا���رخ G1  22- 03أ;�2 ا�< �  . 83 .ر ، �"د- ، ج 2004، ا��'�6
� طھ2ي  -  2C(� 5�, ، 2Nاh:5 ، ا�C;و"�E5 ، دار ا�C%#26ت ا�  .14 .، ص 2005، ا���ز�
در #Aم و ھ-  3B23اره ا� G1 5ا�"و� f�:4 D7 �63 �2  23/04/2001�ا 4B4:  
 " ��i�7 �C� و���%7�Kن ا�<2ار ا��'EرA61ا G1 ، �1ن 63ة ا�"ر5F ا ���� ��26ا9N ا��%�2ة ا��<"م 4� ...� #Aم ا���S ا���� �:�5 ا��

ذه ھ�ا ا�<2ار ا���رخ G1 26اT7 9N:5 أن ھط2ف 4"#2 ا�E2 ��" إ�C]�م ا��دة ...�ا اSا أ�Aھ�3;Aن  �C�30 أن 63ة ا�"ر5F ا�و�� �: �4
 G1 5 ا���رخC�  ي ا��:�5أ، ��"4 #B"ر ر�� ��� أ;D ا�'G � �1997)�5  31/12/1996ا��i�E4 �S�# ، GN�5i واeST� 5Ta ا�<;Aن ا�:%E4 ،

U3A# 5 أن#`A�7 9N2 ا�26ا#"�� Ci�� ا�ھ �26#%5 7  ا�2أي�7 U�Sا�� e��� ��"#2 ا�26ا9N أن #�زع ا�<2ار iT'7¶ أن #S�# ، G�'�7 D;و أ H��
 �� D;ن ، و أA��4� 3%� �:�5 ا� �E'3ا�� ��] KS� D��م 63ة ا�"ر5F ا�و�� 0127 ط."  

  . 19. ص ، 1ا��"د .  2002. ؛ f�:4 5�:4 ا�"و�5 
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، فإن مل توجد فيكون من الغرفة اليت ميتد إختصاصها اإلقليمي إىل ممثل عن الغرفة التجارية الوالئية  - 
 .تلك الوالية 

أعضاء إضافيني يعينون من قبل اجلمعيات و اإلحتادات ) 05( أعضاء دائمني و مخسة ) 05(مخسة  - 
 .املهنية بالوالية 

من بني أعضاء  األعضاءئات خيتار رئيس الس الشعيب الوالئي هؤالء ذه اهليو يف حالة عدم وجود ه
  .تنفيذ األشغال املسندة للجنة  أجلالس الشعيب الوالئي الذين هلم معلومات كافية من 

أن تتوفر يف األعضاء املعينني من قبل اجلمعيات  و جيب. ذلك ممثل عن الغرفة الفالحية بالوالية و ك
  :ية الشروط اآلتية واإلحتادات املهن

 .سنة ، و التمتع باحلقوق املدنية  25عمارهم عن أ، أن ال تقل اجلنسية اجلزائرية  �

تدوم  حبيث، أن يتم تعيينهم يف الشهرين املواليني لتجديد العام للمجالس الشعبية الوالئية  �
على أعضاء  3زل ستقالة أو عإيف حالة وفاة أو و . الشعبية الوالئية عضويتهم مدة دوام االس 

  .ذكر األقل فإنه تصدر التعيينات اجلديدة بنفس الشروط السابقة ال

  .و جتدر اإلشارة على أن أعضاء اللجنة ملزمون باحلفاظ على السر املهين 

- �-��
  إ:�&!&!ت ا

تنظر اللجنة يف الطلبات املقدمة هلا و الرامية إىل تصحيح األخطاء يف تقدير الوعاء أو يف حساب 
و تنظـر اللجنة فقط يف الطعون اخلاصة بالضـرائب .ضريبة أواإلستفادة من حق ناتج عن نص تشريعي أو تنظيمي ال

دج و  50.000.00لى أن تكون قيمة احلصة حمل النزاع أكثر من ، أو بالرسم على القيمة املضافة ، عاملباشـرة 
  .1دج  2.000.000.00أقل أو تساوي 

اللجنة من قبل الشاكني يف خالل شهر من تاريخ تبليغ قرار املدير الوالئي  و جيب أن تقدم الطلبات إىل
  .من تاريخ احلصول على رأي جلنة الدائرة  أو، للضرائب 

، و ال تعترب اإلجتماعات جتتمع اللجنة بعد إستدعائها من قبل رئيسها مرة على األقل كل ثالث أشهر 
  .أعضاء  7صحيحة إال حبضور 

  . يوما على األقل قبل تاريخ اإلجتماع  20ستدعاء املمولني أو ممثليهم لسماعهم و تقوم اللجنة بإ

يوقع الرئيس على  .و يف حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس .ذ اللجنة قراراا باألغلبية و تتخ
تسري ) يام أ  10( مدير الضرائب بالوالية يف أجل عشرة  إىل، و يقوم كاتب اللجنة بإرساهلا قرارات اللجنة 

                                                 
3;Aن ا���5C �)�5  28/12/2003خ G1 ا���ر 22- 403� ا�<;Aن ر9FA�75،6،7  e3 ا��Aاد  301أ;�2 ا�'�"#� ا�Aارد ��� ا��دة -  1 �ا��'�6

2004.  
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و يف حالة ختفيض الضريبة جيب حتديد املقدار رارات ـذه القإبتداء من تاريخ قفل أشغال اللجنة و جيب أن تعلل ه
 30، كما جيب تبليغ التخفيضات املتخذة أو الرفض للممولني من قبل مدير الضرائب بالوالية يف أجل املخفـض 

، فإنه حيق ملدير الضرائب بالوالية و يف حالة خمالفة رأي اللجنة  .يوما إبتداء من تاريخ احلصول على رأي اللجنة 
احلالة يقوم املدير الوالئي للضرائب بالطعن ضد ذه و يف ه ، يقوم بإخطار الشاكي أنأن يوقف تنفيذه شريطة 

ره الصادر ذا القرار أمام الغرفة اإلدارية يف أجل شهر من تاريخ النطق به و ذلك ما أكده جملس الدولة يف قراه
ن المطالب بالضريبة عندما فرضت عليه الضريبة قدم إحيث :"، و الذي جاء فيه 15/10/2002بتاريخ 

  .خيرة قد خفضت له الضريبة بتسديدها ألهذه ا أنتظلما أمام لجنة الدائرة للطعون ، و 

، و قد بدأت  حيث إن مدير الضرائب للوالية قدم طعنا أمام اللجنة الوالئية ضد قرار لجنة الدائرة
  . لجنة الوالية قرار لجنة الدائرة ، و أن المدير الوالئي المستأنف حاليا كان عضوا ضمن لجنة الوالية

، و إن مدير حيث إن المستأنف حاليا ملزم بتسديد القيمة المفروضة عليه من طرف لجنة الطعن 
د الضريبة ، و أن المدير الوالئي  ديسالوالية من حقه الطعن في قرار لجنة الطعن، و ليس ضد المكلف بت

كان عليه أن يطعن في قرار اللجنة ضد اللجنة ، و ليس ضد المستأنف عليه ، مما يجعل دعواه موجهة 
  .  " 1توجيها غير صحيح مما يستوجب رفضها

  ا
��-� ا
	ر�ز�� 
�ط+ن >� ا
3را2ب ا
	�!�رة و ا
ر�م ��; ا
��	� ا
	3!>�.د

    :على مستوى وزارة املالية و تتكون من ذه اللجنة لقد مت إنشاء ه

  .، رئيسا وزير املالية أو ممثله املفوض قانونا  - 

 .ممثل وزيل العدل برتبة مدير على األقل  - 

 .ممثل وزير التجهيز و السكن برتبة مدير عل األقل  - 

 .ممثل وزير التجارة برتبة مدير على األقل  - 

 .على األقل  املدير العام للميزانية أو ممثليه برتبة مدير - 

 .املدير املركزي للخزينة أو ممثليه برتبة مدير على األقل  - 

 .ذر ذلك ممثل الغرفة التجارية الوالئية املعنية أو ممثل الغرفة الوطنية التجارية عن تع - 

 .ممثل عن اإلحتاد املهين املعين  - 

 .ية ، إن تعذر ذلك ، أو ممثل الغرفة الفالحية الوطنممثل عن الغرفة الفالحية للوالية املعنية  - 

 .، بصفته مقررا للجنةنائب املدير املكلف بلجان الطعن اإلدارية لدى املديرية العامة للضرائب  - 

                                                 
7+ ، ص؛  715/10/2002'ر#U�4 ،004399  Q رe3 ، ا�512R ا�&;f�:4 5C ا�"و�5  -  1, gF24 ، ھ2ي� طC(� DCر إ�  .157 .أ�
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، أما سكرتارية اللجنة فتقوم ا مصاحل اإلدارة العامة إن أعضاء اللجنة ملزمون باحلفاظ على السر املهين 
  .للضرائب 

- �-��
  :إ:�&!&!ت ا

قدمة هلا و الرامية إىل تصحيح األخطاء يف تقدير الوعاء أو يف حساب الضريبة تنظر يف الطلبات امل
   . أواإلستفادة من حق ناتج عن نص تشريعي أو تنظيمي 

و تنظر اللجنة يف الطعون اخلاصة بالضرائب املباشرة أو بالرسم على القيمة املضافة على أن تكون احلصة 
  . دج  2.000.000.00حمل النزاع تتجاوز 

تقدم الطلبات للجنة يف أجل شهر من تاريخ تبليغ قرار اإلدارة الضريبية أو احلصول على رأي اللجنة  و
  .الوالئية للطعن 

يطلع مجيع أعضاء هذه  أن، و جيب أشهر على األقل  3و جتتمع اللجنة بإستدعاء من رئيسها مرة كل 
إجتماعها صحيحا إال نعقاد اجللسة و ال يكون إاللجنة على جدول األعمال قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ 

،  يوما قبل تاريخ اإلجتماع  20أعضاء على األقل و تستدعي اللجنة املمولني أو ممثليهم ) 04( أربعة ذا حضره إ
  .ميكن للجنة أن تستمع للمدير الوالئي للضرائب ملزيد من التوضيحات اليت تراها ضرورية كما 

   .، و يف حالة تعادل األصوات يرجح صوت الرئيس بية األعضاء احلاضرين اللجنة قراراا بأغلذ تتخ

 20للضرائب من طرف الكاتب العام يف أجل  مدير الوالئيللو تبلغ القرارات املوقعة من طرف الرئيس 
  .يوم من تاريخ قفل أعمال اللجنة 

، على أن يبلغ يضات املقبولة و جتدر اإلشارة إىل أن قرارات اللجنة جيب أن تكون معللة و حمددة للتخف
يوم من تاريخ حصوهلا على قرار  30 أجلقرار التخفيض أو الرفض من طرف اإلدارة الضريبية بالوالية املعنية يف 

   .1اللجنة 

2.��2!3�
   : ا
	ر?�� ا

 ذي يبلغأشهر إبتداء من يوم إستالم اإلشعار ال 4يتم الطعن القضائي أمام احملكمة اإلدارية يف أجل 
جلنة الطعن  املختصة ،  رأيذ املكلف بالضريبة أو تاريخ تبليغ قرار اإلدارة  بعد أخ،مبوجبه املدير الوالئي للضرائب

، و يتم البت يف القضايا اليت ترفع أمام احملكمة من تقنني اإلجراءات اجلبائية  82ما نصت عليه املادة و هذا 
  . من قانون اإلجراءات اجلبائية  89و طبقا للمادة  اإلدارية طبقا ألحكام تقنني اإلجراءات املدنية

                                                 
1  -  5�(� 5C�ء 3;Aن ا��F2006  5CN�"#� ا��دة %7�0 ا�'�"#Kت ��� 3;Aن ا/2Fاءات ا�:%� e'1 ،78  دة3;Aن ا���A738  ، 5Cا,�5 ا�� �4

� $;? 4"�وي �� ط%1+#2Sا�� G1 $%5 ا�C�K  هB3أ G%#2a 0CiE'7 5>�� ا��'#0# 7��)A('� 5%#5 ا�<6Ai'5  100.00ا�B� �? �= دج �
 = 5C�9 3;Aن ا��FA�7 �%ن  500.000،  2006أ�A;5 ، ?� ;:" أن ا�<B� �? �3;Aن ا/2Fاءات ا�:%5CN و  �"ثأدج � ��a ة"#"F ادA4

3;Aن ا/2Fاءات ا�:%5CN و  146دة ?� أ�"ث ��"#� ��� ا��  179– 178-177- 176ھG ا��Aاد  �ذ 23ار ا��R+ ا���3$ ، و 4E�/ 5%(��7 Hذ�
7��hاد ا����G  151?�ا ا��دة  gC%�7 +�� ��4 ا��"#2 ا���S ا��'���K] �4 ¶�K; إذU 1 ت دور(,���7G  2#"4 9;F 2اءات إ��F/ل ا:4
 9N7ا�26ا e3ن رA;3;Aن ا���5C ، ج G131 -12 -2005  ا���رخ 05-16�A`#5 ، أ;�2 ا�< �  .2005، ,�5  85ر ، رe3 - ا��'�6
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- 98ضمن الشروط املنصوص عليها يف القانون العضوي رقم  1و ميكن اإلستئناف أمام جملس الدولة 
  . املتعلق بإختصاصات جملس الدولة و تنظيمه و سريه  1998ماي  30املؤرخ يف  01


�-!زل ��; أ	Aك.2!� ���+�	
  ا
دو
�  >� 	�!ل ا
	-!ز�!ت ا

املتضمن التنازل عن األمالك  07/02/1981املؤرخ يف  01-81من القانون  33بالرجوع إىل املادة 
ذات اإلستعمال السكين أو املهين أو التجاري أو احلريف التابعة للدولة و اجلماعات احمللية و مكاتب العقارية 
جند أن املشرع أشار صراحة إىل التظلم ، 2العمومية العقاري و املؤسسات و اهليئات و األجهزة التسيريالرتقية و 

، إذ بإمكانه أن يرفع طعنا إىل اللجنة  أغفلتغبون أو من حقوقه قد مذي يرى أنه الوجويب بالنسبة للمرتشح ال
  .يخ تبليغه القرار املتخذ ضدهر الوالئية يف ظرف الشهرين التاليني لتا

أن تعلل القرارات  ، و جيبالشهرين التاليني يف الطلب و يتعني على اللجنة الوالئية أن تبت يف ظرف 
  .  3صاحب الطلب و جلنة الدائرة املعنية إىلطار ، و تبلغ ذا اإلاليت تصدرها يف ه

و نشري إىل أن القرارات اليت تصدرها جلنتا الدائرة و الوالية ال جيوز أن تكون حمال للطعن من اهليئة املالكة 
    4.أواملسرية 

يلي   س الدولة مباـذكر إذ قضى جملالسالفة ال 33القضـاء يف احلرص على تطبيـق املادة  و قد تشدد
سالفة  33حيث أن قضاة الدرجة األولى لم يشيروا إلى عدم إحترام اإلجراءات المنصوص عليها بالمادة :"

عليهم عدم  الذكر من قبل المدعي المستأنف حاليا و صرحوا برفض الدعوى لعدم تأسيها ، و الحال كان
ع ـألنه ال يمكن رف 07/02/1981الصادر في  01- 81من القانون رقم  33قبولها شكال لخرقها المادة 

  .5" ذا اإلجراءإستيفاء هدعوى قضائية إال بعد 

  >� 	�!ل ا
&*�!ت ا
+	و	�� .3

اإللغاء إال رفع دعوى ، و ال ميكن تعترب الدعوى املرتبطة بالصفقات العمومية من دعاوي القضاء الكامل 
كالقرارات السابقة على إبرام العقد والقرارات اليت   .ضد القرارات اإلدارية القابلة لإلنفصال عن العملية العقدية 

أو القرارات املتضمنة رفض إبرام أو تقرتن بإبرام العقد و تتزامن معه، مثل القرارات اخلاصة بإعتماد العقد و إبرامه 
و إعتربت الغرفة اإلدارية . قضاء اجلزائري بنظرية القرارات اإلدارية القابلة لإلنفصال ذ الو قد أخ. 6إمتام العقد 

القرار اإلداري املركب الصادر من السلطة اإلدارية الوصائية و املتضمن مداولة صادرة عن جملس :" باحملكمة العليا 

                                                 
3;Aن ا���5C  �39"�$ ا��دة -  1 �ت ا�S%2ى إ,'��ف  91، ا��دة  42006(,���7 U�S���7 ا��"#2 ا�� +��3;Aن ا/2Fاءات ا�5C%#26 و #' �4

?e ا�5C%#26 ا/دار#5 ا�<2ارات ا�Tا�� �درة �B#"4 9;F 5 ، إ��#`A�7 9N2 ا�26ا.  
  .1981، �)�5  6أ;�2 ا�:2#"ة ا�5C�,2 �"د -  2
481-01� ا�<;Aن رe3  34ا;�2 ا��دة  -  3  G1 07/02/1981ا���رخ �, ،U 2?�ا�.   
4� ا�<;Aن ;D(i 36أ;�2 ا��دة  -  4.  
4�A7 Dز h3ي 4،  07/05/2001، 7'ر#U�4 ،002254  Q رe3  ا�و��، ا�f�:4 512R ا�"و�5  -  5 �23ار a "�T )     2CI" وا�G و`24A7 5#داس و 4

  ) .A��4ر 
ء A>� G1د ا/دارة  ، دار ا���56 ا��5C72 ، ا�<ھ2ة ، �T4" ا�)�ري .د -  6R�/7 ����� 5&#"Tرات ا�A�  .48- 42.، ص 1994، ا�'
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 1" ملرفوعة عن شركة إحتاد النقل و املشاركة ، قرارا إداريا منفصال و من مث قبلت الدعوى احملي متعلق بعقد إمتياز 
أما موقف جملس الدولة من التظلم الوجويب يف جمال الصفقات العمومية فقد قضى برفض الدعوى شكال عمال 

 تنظيم ، و املتضمن 09/10/1991، املؤرخ يف  434-91ذي رقم من املرسوم التنفي 100بأحكام املادة 
.  أن الطعن السلمي يرفع من قبل املتعاقد مع اإلدارة قبل تنظيم كل مقاضاة الصفقات العمومية والذي نص على

ذه الدعوى فهذا الطعن السلمي غير موجود تماما مما يجعل الدفع حيث أنه في ه: "و قد جاء يف حيثياته 
  .في محله  

رروا حيث إنه و بدون اإللتفات إلى الدفوع األخرى ينبغي القول بأن قضاة مجلس سكيكدة لما ق
في تقرير الوقائع و في تطبيق القانون  اذا الطعن السلمي ، قد أخطأو بقبول الدعوى رغم عدم وجود ه

من  100وبالتالي ينبغي إذن إلغاء القرار المستأنف و فصال من جديد برفض الدعوى شكال عمال بالمادة 
  .2"السالف الذكر وم ـالمرس

فكان خيص األشغال املنجزة لصاحل اإلدارة  ،قات العمومية وحىت عندما كان التظلم وجوبيا يف مادة الصف
و بالتايل فهو ال يعين األشغال أو التوريدات اليت متت لصاحل اإلدارة العامة  ،يف شكل صفقة عمومية مبعىن الكلمة 

  ".Bon de commande "بناء على طلبية صادرة عنها 

من المرسوم  101إلى  99المواد من  بأنه ال تطبق:"  21/09/2004فقد قضى جملس الدولة يف 
إال على الصفقات )  250- 02من المرسوم الرئاسي رقم  102المعوضة بالمادة (  434-91ذي رقم التنفي

العمومية و ليس على األشغال المنجزة إستنادا إلى مجرد طلبية منصبة على مبلغ ال يتجاوز الحد اإللزامي 
  .3" إلبرام الصفقة

ذها و أخرى تتعلق بتنفي ،إىل وجود إجراءات تتبع بشان نزاع متعلق بإبرام الصفقة و كما أسلفت سابقا 
.  

  4 .21/12/2004ذي حكم به جملس الدولة يف قضية الحقة مبوجب قرار يف و هو نفس القضاء ال

  .ذا عند تنفيذ الصفقةفبإمكان املتعهد أو املصلحة املتعاقدة الطعن يف قرار الرسوم و ك

جوان  24املؤرخ يف  26- 02من املرسوم الرئاسي رقم  101ة األوىل نصت عليها املادة فبالنسبة للحال
حيث بإمكان الشخص 5 2003سبتمرب  11املؤرخ يف  300-03، املعدل و املتمم باملرسوم الرئاسي رقم  2002

                                                 
ر �Aا7"ي . د -  1��h:ا� GN54 ����ز�ت ا/دارG1 5# ا���م ا�<6�4� .  464، ا��gF2 ا�)7+ ص  2ا2Nي ، ا�:hء ، ا���2#5 ا� "#h��� و

�A� �Cل ھi'صا� ، D(i; gF2ا�� gFه ا���2#5 را�475-436 ..  
ر#U�4 ،004070  Q رf�:4 e3 ا�"و�5  -  2'08/10/2001، 7  e,>�7 "a ة"SCS, 5#`و Gر ( ، وا�A��4 2CI 23ار(.  
  .77.ص ، 2005 ، 7ا��"د  ،f�:4 5�:4 ا�"و�5  -  3
  .83.ص ، 2005 ، 7ا��"د  ،f�:4 5�:4 ا�"و�5  -  4
5  -  e3ر G,Nم رA,2402 -250  G1 5  2002- 06- 24ا���رخC4A��ت ا�>iBا� eC��'7 +��، ا���"ل و ا��'�e  5�,2002  52ر ، رe3 -، جا��'

N2م ا�A,2��7 e3ر G,03-300  G1 ج 2003- 09- 11ا���رخ ، - e32003، ,�5  55ر ،  ر   



    

القـانوني للتظلم و الصلح اإلداريين  القـانوني للتظلم و الصلح اإلداريين  القـانوني للتظلم و الصلح اإلداريين  القـانوني للتظلم و الصلح اإلداريين  الـفصل الثاني                                              النظام  الـفصل الثاني                                              النظام  الـفصل الثاني                                              النظام  الـفصل الثاني                                              النظام    

 109 
 

ام من أي 10رفع الطعن إىل جلنة الصفقات املختصة يف أجل  ،لما ظمن الصفقة  دذي يرى بأنه أستبعالشخص ال
 10يوم إبتداء من تاريخ إنقضاء أجل  15مث تصدر اللجنة قرار يف أجل ، تاريخ نشر إعالن املنح املؤقت للصفقة 

و ال ميكن عرض مشروع الصفقة على ،ذكورة سالفا ،و يبلغ القرار للمصلحة املتعاقدة و لصاحب الطعن أيام امل
  .يخ نشر إعالن املنح املؤقت للصفقة يوم من تار  30 انقضاءجلنة الصفقات لدراسته إال بعد 

" حيث جاءت الصياغة بـ  1ذه املادة أن الطعن أمام جلنة الصفقات هو إختياريو املالحظ من خالل ه
  .و معناه أن املتعهد له اخليار إما القيام بتظلم أو اللجوء إىل القضاء " ميكن 

من نفس املرسوم و اخلاصة بالنزاعات أثناء  102أما بالنسبة للحالة الثانية و اليت نصت عليها املادة 
ذ ، إذ جيب على املصلحة املتعاقدة إجياد حل ودي للنزاع كلما إستطاعوا إجياد التوازن بني التكاليف مرحلة التنفي

كلفة ، و تاحلصول على تسوية ائية أسرع وبأقل  أواملرتتبة على عاتق الطرفني أو التوصل إلجناز أسرع للصفقة 
  .2يجراء هو إلزامهذا اإل

يوما من  30و ميكن للمتعامل املتعاقد رفع طعن أمام اللجنة الوطنية للصفقات اليت تصدر مقرر خالل 
، و ذلك قبل اللجوء إىل القضاء ، و املقرر يسري على املصلحة املتعاقدة حىت يف غياب تاريخ إيداع الطعن 

الطعن املقدم للجنة هو إختياري ، و عند عدم الوصول ألي حل تأشرية هيئة الرقابة اخلارجية القبلية ، و يظهر أن 
  .، يعرض النزاع على القضاء ليفصل مبقتضى تقنني اإلجراءات املدنية 

  >� 	�!ل 1!-ون ا
�B�2� و ا
�+	�ر :  را�+!  

:  منه على أنه  63نصـت الـمادة ، 3 1990 /12/ 01املؤرخ يف  29- 90جاء مبوجب القـانون رقم 
يقدم طعنا سلميا أو يرفع  أن، برفض طلبه الب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غير المقتنع يمكن ط"

  ." مية أو رفضها لهسلالقضية أمام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة ال

  .  1اء املباشرـ، أو رفع دعوى أمام القضللمدعي اخليار إما رفع طعن إداري سلمي رئاسي أو والئي ذن إ

                                                 
1  -  G1 ت ا���5C4A �7"ف D�4 ��� وAFب ا�'��e  152، و ا��ي ;B$ ا��دة  1967- 06- 17ا���رخ G1  90- 67ا�24 رe3 أ4>iBم �:�5 ا�أ4

�. �)A#5 ودh��� 5#اع Cد� 9FA�7 ا��A,2م �، و �7  1991�ي �)�5 4� ا��A,2م ا�'�Ci 100و  99 و ا��C�� e��'5 ا�C7AF2ورة �"م وa ن
 e3ر G,N24 أ?" ،250- 02ا� G1 23ار �4رخ G1 ا�"و�5 �4[2ا f�:07/06/2005 ھ g1د �ب �Fأ 4"�� G;A;��7ن   أ4D4 أ�2C�ا ا�'DFA ا�<

ت ا���5C4A ا�>iBت ا��4ز� G1 +%(ا�� e��'م ا�A,24 مSأ� Da2i� $; 9FA�7 ا��A,2م :" 1<ل  1991�ي ?��#"�� e� مS����C أن ھ�ه ا
 e3ر G,N2250- 02ا�  G124/07/2002 S�# دة  وم ا��S�� ت ا���5C4A ط%<>iB�� 5Cط�Aم ا��:�5 ا� �<"#e أ4CN3" 3%� ر1�D ا�"�Aى 63�'��� �

 ، و �D�S 2:4د 102ا�:"#"ة C4اhإ� fC� ري وC']5 أ، و ط2#+ إCN2اFة إ"�>7 +��'# 24�4 دام ا D; G�1 مذات ��%A1 +Cري ، و أن �"م �<"#�D أ4
�"ة ا��:�5 ا/>� 32] S�# ` 5#ر  ". AFھ5#2 ,'�

  .89.ص  . 7، ا��"د  f�:4 5�:4 5�(� ،2005 ا�"و�5  ،؛ أ;�2
� ا�iB<5 ، ا��hاع �Aل ����7Ciن  ;�  و ا��ي 1991- 11- 09ا���رخ G1  434- 91�ي ;� ��DC ا��A,2م ا�'�Ci�ي رe3 و ھfi; A ا��Gء ا� -  2

3"ة إ#:د �� ودي ����� ا��5T�B ا��'� �C12��UC ا��'�2%5 ��� ?� وا�" 4� ا�S'�� ازنA'د ا�:#�7 ��(# �,2ع إ;:ز ،�hاع �4 ��A'ا�
 5>iBع ا�AaA��BTا ا��و ? �4� ا��A,2م  99ا��دة A )ل ��� �A(#5 و �3�7 �� .(  

? H�� دة;5C �2ض ا��hاع ��� �:�5 إ,'�رT� 5#"ث �"ى ا�Aز#2 ا� B;101$ ا��S4�7 مA,2ا�� fi; �4 G%�ول أو ا�Aا�G أو رfCN ا��:�f ا��
در [Kل  وا�%�"ي    Bا�<2ار ا� G1 �G رأ#��� G'ا�<2ار  3ا� �RC�%� Q#ر� � أو ر�61 G1 ، و ھ� ��� أط2اف ا��hاع أ��4 2��A%3 �� 2C%�ا�'

 ا�<2ار ��C�(� �4 . K] 2�� 5��4ل ��4 2h�4 ن ا�2أيAS# قi�/ن ا، و ��" �"م ا/و ��" اAS# قi� 4h�4 ن ا�2ايAS# قi�/و ��" �"م ا ،
� ا/2Fاءات ا��";5C  إ��:Aء ��اC�>� G1 �C�� صAB2اءات ا���F/ع ا  .ا�<6ء %��7

ت ا���5C4A ، ج 1991- 11- 09ا���رخ G1  434- 91�ي رe3 ا��A,2م ا�'�Ci ،أ;�2= >iBا� eC��� �   . 1991 .، ,�5 57ر رe3 - ا��'�6
3;Aن ا�'�5�C و ا�'��2C 01/12/1990ا���رخ e390 -29  G1 ا�<;Aن  ر -  3 �  . 1990 .، ص 52ر ، رe3 - ، جا��'�6
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  .و تكون اإلجراءات طبقا لتقنني اإلجراءات املدنية 

 �-!.
  ا
*رع ا

�!-ب ا�داري !� ���+�	
  ا
	-!ز�!ت ا

   2>� 	�!ل ا
وظ�*� ا
+!	�: أو6ً 

املتضمن بعض  16/02/1993، املؤرخ يف  93/54رقم ذي من املرسوم التنفي 12لقد نصت املادة 
السلطة " األعوان العموميني و على عمال املؤسسات العمومية على أن الواجبات اخلاصة املطبقة على املوظفني و

اليت هلا حق التعيني أو املفوضة نظاميا تصدر العقوبة بقرار معلل يعلم العون املعين كتابيا باملآخذ املسجلة عليه و 
  .العقوبات اليت يتعرض هلا 

)  15كما ميكنه خالل اخلمسة عشرة   ،يوما لتقدمي شروحه كتابيا )  15( و يف وسعه أجل مخسة عشرة 
ختذت القرار ، و هلذه األخرية إيوما اليت تلي تاريخ التبليغ الكتايب أن يوجه طعنا إىل السلطة اليت تعلو السلطة اليت 

  أجل 

على األكثر للبت يف الطعن ، و يعد سكوت السلطة العليا املذكورة يف اية األجل ) يوما  30( ثالثني 
  .  3..".العقوبة موافقة على 

ه يستخلص من إنحيث : " ذكر قضى جملس الدولة يف احد قراراته مبا يلي و تطبيقا للنص السالف ال
 06/01/1993الملف أن المستأنف قد تم عزله من منصب عمله بموجب المقرر الصادر بتاريخ  أوراق

لم فيه بموجب رسالة ، و أن المستأنف قد تظالقطاع الصحي بعزابة  الصادر عنو  4190تحت رقم 
  .و الموجهة للسيد وزير الصحة  16/06/1993متضمنة مؤرخة في 

المؤرخ في  93-54ذي ، رقم من المرسوم التنفي 12و حيث أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 
مكرر من تقنين اإلجراءات المدنية، فكان على المستأنف بعد  169، و كذا المادة  16/02/1993

أن يرفع طعنه القضائي في تاريخ  16/06/1993وصية عن الرد عن تظلمه المرسل في سكوت السلطة ال
يوم الممنوحة للسلطة المتظلم إليها ، غير أنه تبين أن المستأنف لم  30أربعة أشهر إبتداء من نهاية أجل 

عن مقرر أي بعد صدور أكثر من سنتين من الموافقة الضمنية  18/11/1995يقم بهذا اإلجراء إال بتاريخ 
  .06/01/1993عزله المؤرخ في 

                                                 
 

��2C  �68)9 ا��دة  -  1'�7 U�Sز#2 ا��Aأو ا� Gا�Aا� �4 5Nh:'ء أو ا�3;Aن ا�'�5�C و ا�'��e�(� 2C ر[5B ا�%� �4 �4 e�('1 5 ا��"مB]ر ، أ4
fCNا�%�"ي  ط2ف ر G%�  .ا��:�f ا��

دة ا�"?'Aراه  -  2�� �C�� 5�G1 54 ا�<;Aن ا�:hا2Nي، ر,�د ا/دارة ا�C� أ��"، 4%"أ "C, �i�A7 2�;54؛ أ�ا�<;Aن ��h#" أ?&A� 2ل ا�Aظ5iC ا�
م، ���)ن، �7�"ھ 94، ص 2007- 2006ا�   .و4

3  - Ci�'م ا�A,2ا�� e3ي ر�93/54  G1 ت ا 16/02/1993، ا���رخ%FاA0 ا��7 �� و ، ا��'�6CC4A��� و ا��Aان ا�CiظA5 ��� ا��>%��5 ا��E�
5  ��� ��لC4A��  . 1993، ,�5  11ر ، رe3 - ، جا���,)ت ا�
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من تقنين اإلجراءات المدنية فإن الطعن  280و  279و حيث أنه إستنادا إلى أحكام المادتين 
  . 1"  جاء متأخرا مما يجعل عريضته غير مقبولة شكال 18/11/1995القضائي المرفوع يوم 

كما . وما بعد تبليغ قرار توقيع العقوبة ذكر حدد مدة التظلم الرئاسي خبمسة عشرة يإن املرسوم سالف ال
  .حدد مدة رد اإلدارة على التظلم املقدم بثالثني يوما على األكثر 

و يف حالة السكوت ملدة تزيد عن ثالثني يوما فإن السكوت يعترب مبثابة موافقة على العقوبة و بالتايل 
ذلك تكون مدة الدعوى و ب) أربعة أشهر ( م حيق لصاحب الشأن الطعن فيه أمام القضاء خالل مدة امليعاد العا

  .قد حددت باأليام و الشهور 

، يتضمن القانون األساسي العام  2006يوليو سنة  15، املؤرخ يف  03/06و بالرجوع إىل األمر رقم 
تظلما  يقدم تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة أن ذي كان حمل عقوبة،فإنه ميكن للموظف ال 2للوظيفة العمومية

  . 3شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار أقصاه أجلجلنة الطعن املختصة يف  أمام

، فيمكن للموظف أن يطلب إعادة اإلعتبار من فيما خيص العقوبة من الدرجة األوىل أو الثانية ذلك ك
  .4السلطة اليت هلا صالحيات التعيني ، بعد سنة من تاريخ إختاذ قرار العقوبة 

 ً!�-!.  :-!�
  :دارات ا
+	و	���ذ�� 
+	!ل ا
	ؤ��!ت و اون ا��!�� ا
-	وا

ذي نص يف بعض أحكامه على و ال .5 1985مارس  23املؤرخ يف  59-85جاء مبقتضى املرسوم رقم 
بعض القواعد اإلجرائية اليت جيب إتباعها يف جمال الطعن يف القرار املتضمن عقوبة املوظف حيث نصت املادة 

. تقرر السلطة اليت هلا صالحية التعيني عقوبات الدرجة الثانية مبقرر مبني األسباب " : أنه  من املرسوم على 126
ذي يتعرض هلذه العقوبات  أن يرفع قضيته خالل الشهر الذي يلي صدور القرار ، إىل جلنة و ميكن املوظف ال

  .املوظفني لتعطي رأيها يف ذلك 

و نصت املادة  ذه العقوبات إىل جلنة الطعن ، هذارفع ه من املرسوم على إمكانية 128كما نصت املادة 
حيال على جلنة املوظفني اليت جتتمع يف الس التأدييب يف أن يطلع على ملفه على حق املوظف الذي   129

 06-03من األمر  168التأدييب فور الشروع يف إجراءات القضية التأديبية و هي نفس األحكام املقررة يف املادة 
  .  2006جويلية  15خ يف املؤر 

ذ إ. من املرسوم على احلالة اليت يتوقف فيها املوظف إلرتكابه خطأ جسيما  130نصت املادة ذلك ك
ذا و خالل ه.قف و جيب تسوية وضعية هذا املوظف خالل أجل شهرين إبتداءا من اليوم الذي صدر فيه قرار ال

                                                 
7�hا57   17/05/99، 7'ر#Q  165889، ا�512R ا�و�� ، U�4 رf�:4 e3 ا�"و�5  -  1 GTBع ا��ھa 2" 4"#2 ا�<�23ار AB�4 ، ) 2CIر ا�

  .) A��4ر 
2  -  e303- 06أ24 ر  ، G1 5  15ا���رخ�, AC�A#2006  e35 ، رC4A��م ��Aظ5iC ا��,G ا�,�2006، ,�5  46، #'�6� ا�<;Aن ا.  
�U ا��?2  03- 406� ا�24 رe3  175ا��دة -  3, ،.  
4� ا�D(i; 24  176/1ا��دة  -  4  
5  -  e3م رA,2485-59  G1 1985 - 03– 23ا���رخ ،Aا��� G,,�ل#'�6� ا�<;Aن ا��� GF5 ، ج ذC4A�� 13ر ، رe3 - ا���,)ت و ا/دارات ا�
 ،1985  
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ذلك فهنا تعاد كل حقوق عارضت اللجنة  و إذا ، يتطلب موافقة جلنة املوظفني على تسريح املوظف األجل
غ مقررها املعين فهنا تعاد للموظف كل حقوقه و ـاملوظف و نفس الشيء إذا مل جتتمع اللجنة املذكورة أو مل يبل

املؤرخ  06-03 األمرمن  و 173و  165 و هي نفس األحكام املنصوص عليها يف املواد .ه ،ـيتقاضى كامل راتب
  . 2006جويلية  15يف 

 ً!.
  >� 	�!ل ا
�!-ون ا
	-ظم 
�+1A� ��ن ا
	واطن و ا�دارة : .!

  1 . 1988جويلية  4املؤرخ يف  133- 88جاء مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم 

جيب على اإلدارة أن ترد على كل الطلبات أو الرسائل :" من املرسوم على أنه  34و نصت املادة 
، و هلذا الغرض حتدث هياكل يف املستويني الوطين و احمللي تكلف بالبت ليها أوالتظلمات اليت يوجهها املواطنون إ

  ."يف عرائض املواطنني 

يجب أن يبين كل قرار يبين المواطن اإلجراء : " من نفس املرسوم على أنه  36نصت املادة ذلك ك
زيادة على ذلك إذا  ، كما يجب أن يبينوالجهة أوالسلطة اإلدارية التي يمكن أن يقدم إليها طعن مجاني 

  "  إقتضى األمر أي سلطة أخرى أو وسيلة خاصة داخلية للمراقبة مفتوحة في وجه المواطن

ذكرات حيق للمواطن أن حيتج على اإلدارة بالتعليمات و املنشورات وامل:" على أنه  37و نصت املادة 
عقد أو وثيقة يكون مضمون   أيللمواطن  دارة أن تبلغ، و يف هذا اإلطار جيب على اإل أصدراواإلعالنات اليت 
  ".كل منها ضده 


ث !.
  ا
*رع ا
��!��
  >� ا
	�!ل ا

 1997مارس  06املؤرخ يف  07-97جاء به األمر رقم: القانون العضوي المتعلق باإلنتخابات
 ،ابيةـإلنتخازعة اـ، و تضمن بعض األحكام املتعلقة باملن2املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام اإلنتخابـات 

أيام كاملة من تاريخ  5حبيث كان النزاع املتعلق رفض الرتشيح معقود للمحاكم العادية اليت تفصل فيها خالل 
أما . من هذا القانون  86ذا طبقا للمادة رفض الطعن حبكم غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن وه

بالعملية اإلنتخابية فأسند فيها الفصل للجنة اإلنتخابية اإلختصاص بالفصل يف املنازعة اإلنتخابية احمللية املتعلقة 
أيام من تاريخ  10، و تصدر قراراا يف أجل أقصاه الوالئية اليت تفصل يف مجيع اإلحتجاجات املرفوعة عليها 

   .و ال تقبل قراراا أي طعن  إخطارها

  .نتخابات من قانون اإل 92و هذا ما نصت عليه املادة 

                                                 
1  -  e3ر G,Nم رA,2488 -131 ا�� ،� G1 ا/ 04/07/1988رخ �C7 53K��� eجا���� ، �  1988.، ,�5  27ر ، رe3 -دارة و ا��Aاط
2  -   e324 ر�7ت 03/1997/ 06ا���رخ G1  07-97اE';/م ا��7 +��;Aن ا��A6ي رe3  ا��'�6� ا�<;Aن ا��A6ي ا��'>�7 e�'ل و ا��"�ا��

04 -01  G1 ج 07/02/2004ا���رخ ، -  e35(، 1997، ,�5  12ر رC(;2i5 ا�R��7.(  
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 07-97املعدل و املتمم لألمر  2004فرباير  7املؤرخ يف  01- 04لقانون العضوي رقم أما بعد صدور ا
ذا التعديل يتمثل أساسا يف األخذ بالطعن اإلداري املسبق إىل جانب الطعن و ه.  1997مارس  06املؤرخ يف 

   .1القضائي ، هذا باإلضافة إىل جعل املنازعات اإلنتخابية من إختصاص القضاء اإلداري

ح ـض الرتشيـنتخابية أو رفلف املنازعات القائمة سواء املتعلقة بالتسجيل بالقائمة اإلـذا على خمتنطبق هو ي
  .، أوقوائم أعضاء مكاتب التصويت أو عمليات التصويت 

الطعن ) ناخب ( فبالنسبة للقائمة اإلنتخابية مسحت املادة اخلامسة من قانون اإلنتخابات لكل مواطن 
دارية البلدية اليت تفصل مبوجب قرار يف كل طعن أو إعرتاض يتعلق بالتسجيل أو الشطب من أمام اللجنة اإل

ات ، و ـنتخابانون اإلـمن ق 24- 23- 22ك وفقا لإلجراءات و املواعيد الواردة باملواد ـ، و ذلالقائمة اإلنتخابية 
و يتم الطعن أمام  .أيام  5بلدي خالل رئيس الس الشعيب ال من طرف ن كتابياـيتم تبليغ قرار اللجنة إىل الطاع

يوم كاملة من تاريخ  15كاملة من تاريخ تبليغ قرار اللجنة أوخالل   أيام 8الغرفة اإلدارية بالس القضائي خالل 
أيام من تاريخ الطعن ، و ذلك بعد  10اإلعرتاض يف حالة عدم التبليغ ، مث تصدر الغرفة اإلدارية قرارها خالل 

    .أيام  3طراف قبل إشعار كل األ

أيام من تاريخ إيداع طلب  10أما بالنسبة لقرار رفض ترشيح شخص أو قائمة مرتشحني فيبلغ خالل 
ض ، و ـخ تبليغ قرار الرفـالل يومني كاملني من تاريـرفة اإلدارية اجلهوية خـن أمام الغـ، و يكون قابال للطعالرتشح 
  .حالة عدم التبليغ يوم كاملة من تاريخ اإلعرتاض يف  15خالل 

، و هذا القرار هو غري قابل ألي طعن أيام من تاريخ الطعن  5و تصدر الغرفة اإلدارية قرارها خالل 
  .)نتخابات من قانون اإل 86املادة (

أيام  5داري إىل الوايل خالل ، فيقدم الطعن اإلكما ميكن الطعن يف قائمة أعضاء مكاتب التصويت 
، و يتم تبليغ قرار الرفض خالل اليومني القرار بتعديل القائمة أو قرار الرفض ، و يصدر الوايل املوالية لنشر القائمة 

ترب قرار عع الطعن ، يـأيام من تاريخ رف 5املواليني لتاريخ تبليغ قرار الرفض ، مث تصدر الغرفة اإلدارية قرارها خالل 
  .نالغرفة اإلدارية اجلهوية غري قابل ألي شكل من أشكال الطع

  

، فيمكن لكل ناخب بالبلدية الطعن يف صحة أو عدم مشروعية خمتلف أما يف جمال الطعن القضائي 
ابية ـذلك خالل يومني كاملني من تاريخ إعالن اللجنة اإلنتخ، و يكون لية اإلنتخابية ـإجراءات و تدابري العم

                                                 
1  -  e3ن رA;4� [D�K ا���"ل و ا��'�e و ا� 07/08/1989ا���رخ G1  13 – �89:"ر ا/�رة إ�� ا�< $�A� ي�ت و ا�7E';/م ا�; eST# ن�ي ?

FAن ا��ن ا��[A'(4 ��� 9ى ?� و`A 5#دة ا��:? �C� 5CN`A5 و ا�C%�7ت  أ�6ء ا��:�f ا��E';5 إ%,��7 5��Tت ا�، ا�G1 �Bi ا���ز�
7ن D�F7ت ا� #<"م إ�':E';/9 ا'S4 ى"� $#AB'5 ا�C2�4و� G1 ���5C7 ا�5CN`A و  ����ي �Aت D�#AT� e� D�C:(� e'C1 ، DC1 ا�E';/ا��:�5 ا

C�� G'ل ا�K] �Biا� �10  �C24 إ��� أ#م 4� رg1 ا��ي ط 5�73 2CI - 08- 07ا���رخ G1  13-89ا;�2 ا�<;Aن رg4 ، . e3 ا���e أن 23ارا��
7ت   1989E';/ن اA;3 �  . 1989، ,�5  32ر رe3 -ج ا��'�6
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اريخ رفع الطعن ، و هذا القرار هو قابل للطعن أيام من ت 5دارية قرارها خالل ج ، تصدر الغرفة اإلـالوالئية للنتائ
    1.كاملة من تاريخ التبليغ   10بالنقض أمام جملس الدولة خالل 

                                                 
  .322.، ص  2�2002 و ا�'Aز#g ، ا�:hا2N ، ، دار ا�2Rب ��� 1، ا��5�A,A ا�<6G1 5CN ا��Aا�C" ، ط;%�C �<2  –أ��" ��Aر  -  1
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 المبحث الثاني

  دور الصلح في حل المنازعات اإلدارية 

انطالقا من تعريف الصلح بأنه طريقة ودية لتسوية خالف قائم بني طرفني أو أكثر، و باعتباره كذلك 
فقد حدده املشرع اجلزائري و . لطرق الودية املوجودة يف القانون من حيث تشكيلته و تنظيمه و سريهخيتلف عن ا

من تقنني اإلجراءات املدنية، مبعىن تسوية اخلالف القائم بني اإلدارة واملواطن خارج  169/3نظمه يف املادة 
  .اخلصومة اإلدارية لكن داخل اجلهاز القضائي 

  .املنازعات اإلدارية خارج اجلهاز القضائي حسب طرق إجراءات و طرق خمتلفة لكـن قد يتم الصلح يف 

  :اليت تنص على ما يلي  169/3و طبقا للمادة 

على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها إلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها إلى "
  ". رئيس الغرفة ليعين مستشارا مقررا

صدر المجلس قرارا يثبت إتفاق األطراف و يخضع هذا القرار عند في حالة ما إذا تم الصلح، ي"
  " .التنفيذ إلى اإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

و في حالة عدم الوصول إلى إتفاق، يحرر محضر عدم الصلح و نخضع القضية إلى إجراءات "
  " .التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون

عة من العناصر القانونية و اإلجرائية خاصة بدور القاضي، جمال الصلح حتتوي هذه املادة على جممو 
  .وسرياته واجلهة اليت يقام أمامها الصلح 

هلذا فإن اخلصومة هي جمموعة األعمال اإلجرائية اليت ترد على الدعوى منذ تقدميها للقضاء و يتعني 
  .الفصل فيها حبكم 

حلة إعداد عريضة الدعوى ومرحلة تقدميها و إعالا للخصوم و متر إجراءات إنعقاد اخلصومة اإلدارية مبر 
  .ومرحلة إعداد و حتضري ملف القضية 

ألا مرحلة . و سوف تتم دراسة هذه املراحل املختلفة، بصفة وجيزة بالنسبة ملرحلة إعداد عريضة الدعوى
موضـوع الدراسـة، و ذلك من تسبق مرحلة إعداد ملف القضية الدعوى اليت يدخل ضمنها إجراء الصلح اليت هي 

 :و يكون ذلك حسب املطالب التالية . أجل التوضيح و اإلفادة

 

  

 ا
	ط�ب ا�ول
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  -+�!د ا
:&و	� ا�دار�� ا
�� ���ق �	��� ا
&�Gإإ�راءات  

 ا
*رع ا�ول 

  	ر?�� إ�داد �ر�3� ا
د�وى ا�دار��   

عي عادة ، إىل اجلهة القضائية املختصة ، املد الشأنذوي عريضة الدعوى اإلدارية هي طلب يتقدم به 
  . 1لإلفصاح عن إرادم يف اإللتجاء إىل القضاء حلماية مراكزهم القانونية ضد إعتداء و تعسف اإلدارة

مبعىن أن تتضمن  . 2و يشرتط عادة لصحة اخلصومة اإلدارية أن ترفع بإجراءات صحيحة حمددة قانونا 
ذي يقدم العريضة و أمساء من موضوع الدعوى و املتعلقة بإسم الطالب ال كافة البيانات العامة الالزمة إليضاح

  .، و صفام و جمال إقامتهم ، و بيانات خاصة مبوضوع الطلب ) اخلصوم ( يوجه إليهم الطلب 

املدعي كما يشرتط أن تكون عريضة الدعوى مرفقة بنسخة من القرار املطعون فيه و مبذكرة يوضح فيها 
  .و أن تودع لدى اجلهة القضائية املختصة يف اآلجال القانونية احملددة لرفع الدعوى .أسانيد طلباته

و عليه البد من حتديد البيانات اليت جيب أن تتضمنها عريضة الدعوى اإلدارية و العناصر أو الشروط 
  : الشكلية هلا و اليت يوجب القانون توافرها لقبول النظر و الفصل فيها يف النقطتني التاليتني

  بيانات عريضة الدعوى اإلدارية : أوالً 

عريضة الدعوى هي ورقة تكليف باحلضور، تشتمل على عدد من البيانات الالزمة لصحة إنعقاد 
  :اخلصومة تتمثل أساس فيما يلي 

يشرتط يف الدعوى اإلدارية أن تتضمن إسم اجلهة القضائية اليت : ذكر الجهة القضائية المختصة بالدعوى.أ
و ذلك بتحديد اجلهة القضائية املختصة ،ا اإلختصاص وفقا لقواعد اإلختصاص املوضوعي و احمللي ينعقد هل

يف إنتظار تنصيب (و هنا يف هذه احلالة، اجلهة املختصة هي الغرفة اإلدارية بالس القضائي . 3حتديدا دقيقا
  ).احملاكم اإلدارية

من تقنني اإلجراءات املدنية على  13لنص املادة  جيب أن تشتمل عريضة الدعوى وفقا: أطراف الخصومة.ب
إسم مقدم العريضة و وظيفته و موطنه، و إذا كانت الدعوى مقامة من شركة فيجب أن تشمل العريضة على بيان 

  .عنوان الشركة التجاري و نوعها و مركزها 
كان ألحد أطراف النزاع موطن و يف حالة توكيل حمام أو وكيل يصبح موطن الوكيل موطنا خمتارا للموكل، و إذا  

خارج دائرة إختصاص الس القضائي التابعة له احملكمة املختصة بنظر دعواه فهو ملزم بإختيار موطن له يف دائرة 
  .إختصاص ذلك الس ما مل يكن ممثال حملام 
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ليه يف كما يشرتط أن تشمل عريضة الدعوى أمساء املدعي عليهم و حمل إقامتهم، و مبا أن املدعى ع
. الدعاوى اإلدارية غالبا ما يكون جهة اإلدارة فال يشرتط أن تكون هذه اجلهة متمتعة بالشخصية املعنوية

فالوزارات مجيعا ليست هلا شخصية معنوية بل هي جزء من شخص الدولة مبعىن أن كل وزارة ال تتمتع بشخصية 
  معنوية قائمة بذاا ولكنها تنتمي إىل شخص الدولة 

كر املمثل القانوين للجهة اإلدارية املدعى عليها ال يبطل عريضة الدعوى مىت مثلت هذه اجلهة و عدم ذ 
وأبدت دفاعها يف املوضوع باعتبار أن هذا الدفع هو الدفوع املتعلقة باإلجراءات اليت يسقط احلق فيها ما مل يبديه 

  .1املعين ألمر قبل أي طلب أو دفاع يف املوضوع 
جيب أن تتضمن عريضة الدعوى اإلدارية ملخصا : نزاع و المستندات المؤيدة للحق فيهتحديد موضوع ال.جـ

ملوضوع النزاع و املستندات املؤيدة لطلبات املدعي، و قد أورد املشرع اجلزائري هذا الشرط إلنعقاد اخلصومة 
تقنني اإلجراءات  241/3و 13/5 اإلدارية أمام الغرفة اإلدارية باالس القضائية و جملس الدولة وفقا لنص املادتني

  .املدنية 

إن العريضة جيب أن تكون موضحة بصورة كافية ملوضوع النزاع حمل الدعوى، و على مقدم العريضة أن 
  .يرفقها بعدد من النسخ يساوي عدد املدعى عليهم و إال أعتربت العريضة غري مقبولة 

  2:و يتشكل موضوع النزاع أساس من ثالثة عناصر 

  .و هو حتديد الوقائع املادية للنزاع و حتديد طلبات املدعي : لموضوععنصر ا

  .و هو األساس القانوين الذي يستند عليه املدعي لتقدمي طلباته : عنصر السبب

  .و هو جمموع الوسائل املادية و الوثائق القانونية اليت تدعم عنصر السب : عنصر الوسائل
املنازعة اإلدارية باإليداع كما هو احلال بالنسبة للدعـاوى العـادية، و  تنعقد: توقيع عريضة الدعوى اإلدارية.د

 169تودع لدى قلم كتاب الس موقع عليها من املدعى أو من حمام مقيد يف نقابة احملامني وفقا لنص املادة 
  .تقنني اإلجراءات املدنية 

رف اإلدارية باالس القضائية وترك ذلك إن املشرع اجلزائري مل يشرتط توكيل حمام لقبول الدعوى أمام الغ
األمر إختياري بالنسبة للمتقاضي الفرد، أما بالنسبة لإلدارة فأشرتط لقبول عريضة الدعوى أن تكون كافة الطعون 
ومذكرات الدفاع و املستندات املقدمة من طرف السلطات اإلدارية الالمركزية اإلقليمية واملرفقية موقعا عليها من 

  .169/3طات املنصوص عليها يف املواد اليت تنظمها، و وفقا لنص املادة طرف السل

  الشروط الشكلية لقبول عريضة الدعوى اإلدارية : ثانيا
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بتحليل أحكام تقنني اإلجراءات املدنية، املعدل و املتمم، الوارد بالقسم األول من الباب الثاين الكتاب 
  .االس القضائية يف املوارد اإلداريةالثالث و املتعلق باإلجراءات املتبعة أمام 

يستنتج أنه يشرتط لقبول النظر يف الدعوى اإلدارية و الفصل فيها، إستيفاء جمموعة من الشروط الشكلية املقررة 
  : قانونا و هي 

يعترب القرار اإلداري املسبق شرطا من الشروط الشكلية لقبول النظر الدعوى : 1شرط القرار اإلداري السابق.أ
و تسري : "من تقنني اإلجراءات املدنية اجلزائري أنه 169اإلدارية و الفصل فيها، و تنص الفقرة الثانية من املادة 

من هذا القانون، و يجب أن تكون  111و  15، 13،14على العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 
  " .مصحوبة بالقرار المطعون فيه

ال جيوز رفع الدعوى إىل الس القضائي من أحد : "ت القانونمكرر من ذا 169كما تنص املادة 
  " .األفراد إال بطريق الطعن يف قرار إداري

مبقتضى هذين النصني ال ميكن حتريك الدعوى القضائية أمام الغرف اإلدارية باالس القضائية إال عن 
ن يتجه إىل اجلهة اإلدارية املختصة طريق الطعن يف قرار إداري، و يف حالة عدم وجوده بتعني على املدعى أ

الستصدار قرار إداري صريح أو ضمين ، يتمكن مبقتضاه من حتريك الدعوى اإلدارية أمام اجلهة القضائية املختصة 
.  

و بالتايل املشرع أوجب على الفرد الذي يرفع الدعوى طبقا ألحكام تقنني اإلجراءات املدنية وفقا لنص 
السالف  90/23من قانون رقم  6تقنني اإلجراءات املدنية و املعدلة مبوجب املادة  مكرر من قانون 169املادة 

  .الذكر و اليت ال ختتلف يف فقرا األوىل عن النص القدمي 

  .و ال جيوز رفع الدعوى إىل الس القضائي من أحد األفراد إال بطريق الطعن يف قرار إداري
ألغيت مبوجب التعديل األخري لتقنني اإلجراءات املدنية واملتعلقة بشرط  و يكمن االختالف يف الفقرة الثانية اليت

  .اإلداري املسبق  مالتظل

السالف الذكر، ألغى املشرع اجلزائري إجراء التظلم اإلداري ، 90/23فبموجب املادة السادسة من قانون 
وذلك دف . ة باالس القضائيةاملسبق كشرط من الشروط الشكلية لقبول الدعوى اإلدارية أمام الغرف اإلداري

تبسيط إجراءات التقاضي يف املنازعات اإلدارية إال أنه إشرتط لقبول الدعوى اإلدارية أن تكون عريضة الدعوى 
  .2مرفقة بنسخة من القرار املطعون فيه

ال يثري صعوبات و يعترب شرط القرار املسبق ضروريا لقبول الدعاوى اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري و هو 
للمتقاضي بالنسبة لدعاوى اإللغاء ذلك أن القرار املطعـون فيه يشكل يف حـد ذاته القـرار اإلداري املسـبق، و غالبا 
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إال يف . ال ميكن الطعن يف قرار إداري معيب أمام جهات القضاء اإلداري دون تقدمي نسخة من القرار املطعون فيه
يف مجيع حاالت : "مكرر من تقنني اإلجراءات املدنية بنصها 171املادة حالة إستثنائية واحدة تضمنتها 

اإلستعجال جيوز لرئيس الس القضائي أو العضو الذي ينتدب به، بناء على عريضة تكون مقبولة حىت يف حالة 
  .بإستشناء هذه احلالة احملددة حصرا..." عدم وجود قرار إداري مسبق

  .بق من النظام العام يف النظام القضائي اجلزائري يعترب شرط القرار اإلداري املس
األصل يف منازعـات القـانون اإلداري أن للدعـوى مواعيد خـاصة ـا، : شرط المدة لقبول الدعوى اإلدارية.بـ

وإشرتاط مدد قصرية ترفع خالهلا الدعوى اإلدارية أمر ضروري من أجل إستقرار األوضاع واملراكز القانونية وتنظيم 
  .1 املرافق العامةسري

و إذا كانت القرارات اإلدارية تتمتع بقرينة السالمة و القابلية للتنفيذ الفوري فإن األمر يقضي أن يكون 
  .2ميعاد الطعن بإلغائها قصريا حىت تستقر األوضاع اإلدارية و حتقق املصلحة العامة

دارية بالس القضائي بأربعة أشهر من و قد حدد املشرع اجلزائري امليعاد لقبول الدعوى أمام الغرفة اإل
خالفا ملا كان سابقا يف القانون القدمي، حيث مينح للفرد الذي يريد . تاريخ تبليغ القرار املطعون فيه أو نشره

مقاضاة اإلدارة مدة شهر واحد يرفع خالله دعواه أمام الغرفة اإلدارية بالس القضائي إبتداء من تاريخ رفض 
 .مه صراحة أو من تاريخ سكوا و عدم إستجابتها لطلبه مدة تزيد عن ثالثة أشهر اإلدارة لتظل

جيب أن يكون لرافع الدعوى اإلدارية الصفة واملصلحة  :شرط المصلحة و الصفة لقبول الدعوى اإلدارية.2
  : طبقا للقاعدة العامة املستقرة يف فقه القانون و القائلة أنه 

  . 3"حيث ال مصلحة فال دعوى"

  : من تقنني اإلجراءات املدنية بنصه 459و قد أقر املشرع اجلزائري هذه القاعدة يف املادة 
ال جيوز ألحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما مل يكن حائزا لصـفة و أهلية التقاضي و له مصلحة يف ذلـك، و "

ه عدم وجود إذن يرفع الدعوى إذا  يقضي القاضي من تلقاء نفسه إنعدام الصفة أو األهلية كما يقرر من تلقاء نفس
  " .كان اإلذن الزما

املصلحة شرط لقبول أي دعوى سواًء كانت إدارية أو عادية، و املصلحة هي الفائدة العلمية  :شرط المصلحة.أ
اليت تعود على رافع الدعوى من احلكم له بطلباته يف الدعوى و هي ليست مقصورة فقط على الدعوى بل هي 

  .4"كل طلب أو دفع و هي كذلك الزمة يف كل طعن  أيضا شرط لقبول
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و خيتلف مفهوم املصلحة يف الدعوى اإلدارية عن مفهومها يف الدعوى املدنية، كما أن مفهومها يف 
يكفي فيها  أحيانا لدرجة الدعوى اإلدارية نفسها خيتلف من نوع آلخر تبعا ملوضوعها، فهو مرة يف حتديده،

، و يضيف أحيانا )كما هو الشـأن بالنسبة لدعوى اإللغاء(ة و لو مسـاسا حمتمال لتحقيقه املساس حبالة نظامي
  .1أخرى حىت تتمثل يف مفهومه معاين احلق الشخصي

و أن تكون مادية أو أدبية و قد  ،و للمصلحة شروط فيجب أن تكون املصلحة شخصية و مباشرة
  .2تكون املصلحة قائمة و حالة أو حمتملة

املرافعات هي قدرة الشخص على املثول أمام القضاء يف الدعوى كمدع أم كمدعى عليه بالنسبة يف فقه  :الصفة.بـ
هلا، كونه  ، و هي بالنسبة لإلدارة ، و املمثل القانوينللفرد كونه أصيال أو وكيال ممثال قانونيا أو وصيا أو قيما 

... لوزراء و الوالة و رؤساء البلديات صاحب اإلختصاص يف متثيلها سواء كان مدع أو مدعى عليه يف الدعوى كا
  .إخل 

�-!.
  ا
*رع ا


�:&وم !B-Aد�وى و إ�
  	ر?�� ��د�م �ر�3� ا

تقدم عريضة الدعوى اإلدارية لدى كتابة ضبط الس القضائي، و يقوم كاتب الضبط إثر ذلك بتسليم 
  .و إعالن العريضة للمدعى عليه ،3إيصاال للمدعى

  :حلة تقدمي عريضة الدعوى اإلدارية و إعالا يف النقطتني التاليتني و سيتم توضيح إجراءات مر 

  .مرحلة تقديم عريضة الدعوى اإلدارية: أوال

يرفع الطعن القضائي و نتعقد اخلصومة اإلدارية بإيداع عريضة الدعوى باألوضاع و الشكليات اليت 
اع مبوجب حمضر إيداع يبني فيه تاريخ اإليداع و يتطلبها القانون لدى قلم كتاب الس القضائي، و يتم هذا اإليد

إسم املودع و أمساء أطراف اخلصومة و األوراق و املستندات املرفقة بالعريضة و عددها ويوقع هذا اإليداع من قبل 
يف سجل خاص حسب  ،املوظف املسؤول عن هذا العمل و من قبل املودع نفسه،مث تسجيل الدعوى اإلدارية

  .4 حمضر اإليداع رقمها التسلسلي يف السجلترتيبها و يوضع يف
- 169املادة (و إثر إيداع عريضة الدعوى و تسجيلها، يقوم كاتب الضبط بإرساهلا إىل رئيس الس القضائي 

  .، الذي حييلها إىل الغرفة اإلدارية و يقوم رئيس الغرفة بتعيني قاض مقرر للتحقيق)م..إ.ق3
  اإلدارية مرحلة إعالن عريضة الدعوى : ثانيا
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تعترب الطعون يف املسائل اإلدارية مقامة مبجرد إيداع عريضة الدعوى يف تاريخ معني لدى كتابه الضبط، و 
ذلك وحده يكفي لرتتيب كافة اآلثار القانونية سواء من حيث إعتبار الدعوى مقامة أو من حيث حتديد هذه 

فليست . قاا إىل اجلهة اإلدارية أو إىل ذوي الشأنالدعوى، أما ما يلي ذلك من إجراءات كإعالن العريضة و مرف
ركنا من أركان الدعوى اإلدارية أو شرطا لصحتها، إمنا هي إجراءات مستقلة ال يقوم ا أحد طريف املنازعة، إمنا 

  .1ا اجلهة القضائية املختصة بنظر الدعوى من تلقاء نفسها متقو 

هو الذي يقوم بإعالن الدعوى اإلدارية عن طريق كتابة الضبط فالعضو املقرر يف النظام القضائي اجلزائري 
  .2وليس املدعى، و بالتايل فإن اخلطأ يف اإلعالن ال يبطل العريضة على أساس أال يتحمل الطاعن أخطاء غريه

أن املقرر هو الذي يقوم بتبليغ العريضة إىل كل : "تقنني اإلجراءات املدنية على 170و قد نصت املادة 
ليه يف الدعوى، مع إنذاره بأن يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد اخلصوم وذلك يف مدعى ع

املواعيد اليت حيددها، و تبلغ العرائض املقدمة ضد قرار وزاري أو ضد قرار صادر لصاحل الدولة إىل الوزراء 
  " املختصني مباشرة

ص املطلوب إعالنه أو إىل أحد أقاربه أو تابعيه و يتم اإلعالن بالنسبة لألشخاص الطبيعية إىل الشخ
جيوز تسليم اإلعالن يف حمل  ،أوالبوابني أو أي شخص آخر يقيم باملنزل نفسه، و يف مرحلة عدم وجود موطن

  ) .تقنني اإلجراءات املدنية 23املادة .(اإلقامة 

من تقنني اإلجراءات  4الفقرة  23أما اجلهة اإلدارية فهي معلومة املوطن و يتم إعالا وفقا لنص املادة 
املدنية عن طريق إعالن ممثلها القانوين احملدد يف عريضة الدعوى أو إىل أي مفوض عن هذا األخري أو إىل شخص 

  .مؤهل هلذا الغرض، و كل تبليغ لإلدارة جيب أن يكون مؤشرا عليه من املوظف املوكل إليه إستالمه 

حلضور سواء للشخص الطبيعي أو اإلدارة يذكر ذلك ويرسل و يف حالة إستحالة تسليم التكليف با
التكليف باحلضور إىل اخلصم ضمن ظرف موصى عليه مع علم بالوصول، أو إىل السلطة اإلدارية املختصة اليت 

  .ينبغي عليها أن توصله إىل اخلصم املذكور

األقل من تاريخ تسليم  حتدد مهلة عشرة أيام على:"من نفس القانون أن 26و يشرتط وفقا لنص املادة 
  ".التكليف باحلضور إىل اليوم املعني للحضور

�-!.
  ا
	ط�ب ا

  )	ر?�� إ�داد 	�ف 31�� ا
د�وى(ا
&�G  ��رط ���� 
��ول ا
د�وى ا�دار�� 

اتفاقا مع املبدأ أن الدعوى يف املنازعات اإلدارية ميلكها القاضي و ليس اخلصوم، ألقى املشرع اجلزائري 
  .1اإلجراءات املدنية عبء حتضري الدعوى اإلدارية و يئتها على عاتق العضو  املقرر مبوجب تقنني
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يقوم كاتب الضبط بالس القضائي بإرسال عريضة الدعوى عقب قيدها إىل رئيس الس الذي حييلها إىل رئيس 
  .ئيس الس الغرفة اإلدارية ليعني مستشارا مقررا، و مل جيدد املشرع مدة إلحالة القضية إىل ر 

و متر عملية إعداد و حتضري ملف قضية الدعوى اإلدارية اليت يقوم بإدارا القاضي املقرر بإجراء هام وهو 
الذكر، تقابلها  السالف 23-90إجراء حماولة الصلح الذي أضافه املشرع اجلزائري مبوجب املادة السابعة من قانون 

  .تقنني اإلجراءات املدنية  169/3املادة 

كن مل ينظم يف املادة الوحيدة املخصصة لعملية الصلح اإلجراءات القانونية الدقيقة اليت تسهل مهمة ل
القاضي و املتقاضي مثل دور القاضي، جمال الصلح و طبيعة القرار الناتج عن عملية الصلح باإلضافة إىل 

  :إشكاالت أخرى حناول اإلجابة عنها يف الفروع التالية 
  ا
*رع ا�ول                                                           

�3!�
!� ���+�	

G -ا
�وا�د ا!&	
  ا

على ما حدد من مصادر  169/3أثناء عملية الصلح املنصوص عليها يف املادة  2يعتمد القاضي اإلداري
  .19963من دستور  140يف املادة 

فس الوقت، علما أن مهمة القاضي تتمثل يف و قد يصبح القاضي يف هذا الصدر قاضي و مصاحل يف ن
البث وفقا للقانون بينما تسمح وظيفة الصلح للمصاحل أن يستعمل كل الطرق املالئمة حلل اخلالفات املطروحة 

  .للمصاحلة ، مثال عدم إثارة أحكام شرط امليعاد، أو تبني للقاضي أن عمل اإلدارة حمل املصاحلة غري مشروع 

  : ة الصلح تثري جمموعة من التساؤالت تتمثل فيما يلي و بالتايل فإن عملي

  املصاحل إىل النزاع من زاوية مبدأ املشروعية أو من زاوية اإلنصاف؟ - هل ينظر القاضي - 

  املصاحل؟ و هل للقاضي إبدء رأيه؟  - ما هي صالحيات و واجبات القاضي - 

  ح؟ما هي مكانة و قوة القواعد اآلمرة أثناء إجراء عملية الصل - 

إن األمر املطروح يف هذه األسئلة ال يتعلق بدور القاضي و صالحياته عندما يبث يف موضوع النزاع ألن 
املصدر األساسي لقواعد املنازعات اإلدارية يوجد يف القاعدة القانونية و اإلجتهاد القضائي بينما يفرتض للقاضي 

  .ة و هدف الصلح املصاحل أن يعتمد على قاعدة اإلنصاف، القاعدة أكثر مالءم

يدفعنا عدم وجود إجتهاد قضائي يف هذا املوضوع إىل تقدمي بعض اإلعتبارات حول املناظرة بني مبدأ 
  .من تقنني اإلجراءات املدنية 169/3املشروعية و اإلنصاف الذي يواجهه القاضي، املصاحل يف إطار املادة 
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م و تطبيق القانون، الذي يعترب شروط على القاضي إحرتا 1996من دستور  140تفرض أحكام املادة 
  .1قبول الدعوى اإلدارية من النظام العام و بالتايل إثارا من القاضي تلقائيا أثناء عمله كقاضي

ضمن مواد تقنني اإلجراءات املدنية أن على القاضي املصاحل  169/3و يستخلص  من وجود املادة 
اهلدف املنتظر من عملية الصلح تستوجب توسيع حدود جمال إحرتام وتطبيق القواعد اآلمرة، لكن املنطق و 

  .القاضي املصاحل سلطة تقديرية اجتاه العمل بالقواعد اآلمرة 

  .و مبا أن القاضي مقيد باملبادئ العامة للقانون يف شكلياته و يف موضوعه 

  .فإنه يتأثر بالعملية الصلحية طاملا أنه طرفا يف الصلح و له أن يبدي رأيه 

حدود إبداء الرأي من قبل القاضي مرتبط مببدأ القاضي شخص حيادي، و عليه فإنه ال يتدخل ال لكن 
من بعيد و ال من قريب يف اخلصومة إال بالقدر الذي جيعله يدرك احلقيقة و بالطريقة اليت يرمسها القانون، كالتحري 

  .والسؤال عن الوقائع 

رضى الطرفني من أجل اإلنعقاد، و إذا ما اعتربنا العملية و إذا حنن سلمنا بأن عملية الصلح حمتاجة إىل 
حتتاج أحيانا إىل توجيه قانوين فإننا خنلص إىل أن حضور القاضي ال يؤثر سلبا على عملية الصلح بقدر من ما 

  .يؤثر فيها إجيابيا 

  .و يف املواد اإلدارية يظهر هذا احلضور و كأمنا يستوجبه الوضع، و ال ينكر له القانون 

تقنني اإلجراءات املدنية متتع املقرر من إبداء رأيه يف النزاع و تكتفي بأمره بتبيان  140مبعىن أن املادة 
  .مقاطع النزاع بسرد ما وقع من إشكاالت يف اإلجراءات و بتحليل الوقائع و أوجه الدفاع 

إلجراءات املدنية تأمر تقنني ا 140إذ املادة .ال يكون دائما و أبدا بصفة مباشرة " إبداء الرأي"إن 
القاضي املقرر بتحليل الوقائع و أوجه الدفاع و يسرد اإلشكاالت و تبيني مقاطع النزاع فإننا نتساءل كيف ميكن 

  له أن يتفادى و لو بصفة غري مباشرة من إبداء رأيه؟ 

قرير قانوين نقول أنه من الصعب عليه ذلك، بل من املستحيل إذا ال ميكن بأي حال من األحوال يئة ت
بأمت معاين الكلمة و بإلتزام املنطق القانوين و مهنجه و عرض النزاع عرض قانونيا حبثا دون إنتهاء  منطـوق جلي ، 

  .واضح، متزن مسبب قانونا

  .و هذا ما ميكن إستخالصه بطريقة آلية مباشرة من تالوة التقرير دون مساع املنطوق 

  .2الذي ينتهي إىل منطوق منطقي إذن التقرير النموذجي هو ذلك التقرير
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ال يتعدى حدود مقتضيات النزاع  –و إن كان هو األصل  -إن حاجة القاضي اإلداري لإلجراء املدين
. املطروح إذ أن قواعد املرافعات املدنية و التجارية يف مسلك جملس الدولة الفرنسي ليست بذاا ملزمة للقاضي

ذلك ، بل إن واجب القاضي حيتم عليه أن ضي دون أن يتقيد بنه أن يقذي ميكحىت حني يتخلف النص ال
رأى  إذايستوحي مبادئ القانون اإلداري نفسها يف حتديد احللول املناسبة ملا يعرض عليه من القضية ، و من مث 

تلك األحكام اإللتجاء إىل أحكام قانون املرافعات املدنية و التجارية فإنه ال يلجأ إليها ملزمة له و إمنا باعتبار أن 
 ن، و من جهة أخرى فإ1نفسها تقتضيها القضاء اإلداري و عالقات و روابط القانون العام هذا من جهة

اإلجراءات اإلدارية هلا خصيصة إبعاد النزاع من اخلصومة الذاتية و طرحها طرحا موضوعيا، هلذا كانت وجاهية 
  .توازن تفتقد له القضية من أصلها حضورية، كتابية، حتقيقية، وفوق كل هذا هادفة إىل حتقيق 

هذا التوازن ال ميكن أن يتحقق بأي حال من األحوال إال مبنح القاضي اإلداري صالحيات تسيري 
العدل حسب ما ميليه عليه القانون و ما يقتضيه مركزه كقاضي يسمح له باستقراء النصوص و  قالدعوى حنو حتقي

  :ص يقيد العام و ذلك من خالل الوصول إىل نتائج، مع إحرتام قاعدة اخلا

  تقنني اإلجراءات املدنية و معىن الصلح  170تقنني اإلجراءات املدنية و املادة  140حول عالقة املادة .1

تقنني اإلجراءات املدنية اليت تعترب مادة خاصة باإلجراءات املتبعة أمام الغرفة  170إن استقراءنا للمادة 
  :يف إدارة اجللسة و يف األحكام خنلص إىل النتائج التالية  و اإلدارية يف إجراءات التحقيق

تقنني اإلجراءات  170مستخلصة من نقطتني هامتني منصوص عليهما يف صلب املادة  :النتيجة األولى
  . املدنية

  .دعم اخلصوم و حماميهم ملذكرام املكتوبة مبالحظاا شفوية  :النقطة األولى

  .2امة حق إبداء طلبااللنيابة الع :النقطة الثانية

  و تتساءل يف ماذا يسوغ للخصوم و حملاميهم إبداء مالحظام إن مل تكن يف التقرير؟ 

مث ما جدوى املالحظات إن مل تكن دف إىل إجياد حل للنزاع؟ و إن كانت كذلك أفال تستهدف 
  ء يف التقرير ؟مباشرة صياغة القاضي لنقطة ما يف التقرير؟ أليس معىن هذا تعليق على ما جا

مث إن طلبات النيابة ال ميكنها أن تتبلور إال من أخذ فكرة حول التقرير و يعين إستناج رأي املقرر الذي 
 Plusieurs combinaison"يكون منطقيا اية املنطوق، إال إذا توافرت حلول قانونية متعددة لنفـس الطرح 

possible"3.  
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  الخاص يقيد العام : النتيجة الثانية

إن اخلاص يقيد العام هذا مبدأ قانوين، إذن ما حنن سلمنا بأن اإلجراءات اإلدارية نصوص خاصة يف 
صلب نصوص عامة هي اإلجراءات املدنية، و إذا ما حنن حبثنا عن النص الصريح الذي مينع القاضي من إبداء 

فبأي حجة قانونية مننع  :لك فلم جنده ذرأيه فلم جنده ، و حاولنا عبثا البحث عن نص جيلينا إىل النص املانع من 
  .1القاضي اإلداري شيئا غري حمرم عليه و األصل يف األشياء اإلباحة

جيب القيام به و هذا الدور جيعله و هو يف حماولة  positifخالصة القول إذن هي للقاضي دور إجيايب 
حدود القانون و مينعهم من التعدي  إجراء الصلح يطرح احللول و يعرضها على اخلصوم، بل و يوقفهم عن جتاوز

  .2على الصاحل العام أو النظام العام

�-!.
  ا
*رع ا
 G�&
  )ا
	�+!د وا
�B� ا
�3!2�� ا
	:�&�( ا
�وا�د ا
	�+��� ���راء �	��� ا

على املراحل  و اإلجراءات املتعلقة بعملية الصلح و اخلاصة باجلهة القضائية اليت  169/3تنص املادة 
ة الصلح و امليعاد الذي جتري فيه احملاولة، لكن مل ننشر إىل مسائل هلا عالقة مباشرة ملبدأ أو هدف تقوم بعملي

الصلح مثل حتديد طبيعة عملية الصلح و كيفية حساب امليعاد و عدد اجللسات املخصصـة لعمليـة الصلـح، و  
النتائج املرتتبة عن غياب األطراف  كيفية حساب امليعاد و عدد اجللسات املخصصة لعملية الصلح، كما مل حتدد

.  

  .و لعل هذا  اإلام الذي بعث يف نفوس القضاة نوعا من احلساسية فتعاملوا معها بكثري من التحفظ 

  .باللغة العربية و باللغة الفرنسية  3يف فقرا  169/3إننا بصدد صياغتني للمادة :قاعدة الميعاد :أوال

  .القاضي بإجراء حماولة الصلح يف مدة أقصاها ثالثة أشهر يقوم : "بالعربية و تنص: األولى

 Le Magistrat Procède à Une Tentative De: "بالفرنسية و تنص : الثانية

Conciliation Dans Un Délai Un De Lou Qui Ne Saurait Excéder Trois Mois 
Compter De La Saisine De La Cour"       

للغة الفرنسية أن نقطة مدة ثالثة أشهر تنطلق مع إخطار الس أو من وقت تنص املادة يف صياغتها با
مىت تنطلق مدة ثالثة أشهر إلجراء : إنصال بالس، بينما عمومية الصيغة العربية يف هذا اال يثري األسئلة التـالية

  .3عملية الصلح ؟

  :هل هذا يعين

  بعد تسجيل القضية لدى كتابة الضبط ؟ - 
                                                 

� G;AC(7، ا��gF2 ا�)7+، ص. ;fi ا�2أي  ذھ9  إ�DC أ-  1C(�.206 .  
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  ال العريضة إىل رئيس الس ؟بعد إرس - 

  بعد إرساهلا إىل رئيس الغرفة ؟ - 

  بعد إرساهلا إىل املستشار املقرر ؟ - 

يف صيغتها باللغة العربية كما أن صيغة النفي اليت  169/3مل توجد هذه األسئلة إجابة واضحة يف املادة 
ص املادة باللغة العربية الشيء الذي يفهم أن جاء ا املشرع يف النص الفرنسي لضبط قاعدة امليعاد مل ترتجم يف ن

  .ميعاد ثالثة أشهر ليس من النظام العام بينما نص املادة باللغة الفرنسية يؤكد هذا الطابع 

  .يف صيغتها باللغة الفرنسية أكثر مالئمة و فعالية  169/3و بالتايل أحكام املادة 

ىل التقرير التمهيدي حول إقرتاح القانون املعدل و يزول الغموض و اإللتباس كذلك إذا ما حنن رجعنا إ
و املتضمن اإلجراءات املدنية و الذي متت صياغته من  1996جوان   8املؤرخ يف  66/155واملتمم لألمر رقم 

 1990طرف جلنة التشريع و الشؤون القانونية اإلدارية بالس الشعيب الوطين يف الدورة غري العادية من شهر يوليو 
و إذا لم يتم الصلح فإن المستشار المقرر :"... رتة التشريعية الثالثة بإقرتاح من وزير العدل إذ ينص يف الف

  ...".يحرر محضرا بذلك في أجل ثالثة أشهر من تاريخ تعيينه من طرف رئيس  الغرفة 

  :و عليه جيدر بنا أن نبدي بعض املالحظات 

  .جاء مقرتنا بنتيجة عدم الوصول إىل الصلح إن حتديد املدة يف التقرير  :المالحظات األولى

إن أجل حتضري حمضر عدم الصلح يبدأ من تاريخ تعيني املستشار املقرر و ذلك من  :المالحظة الثانية
  .قبل رئيس الغرفة 

و بالتايل ميكن لنا أن نقيس أثر عدم الوصول إىل صلح بنتيجة الوصول إليه و ذلك ألن تاريخ التعيني هو 
إتصال القاضي املقرر بامللف و هو التاريخ نفسه الذي سيبدأ  فيه التهيئ إلجراء حماولة الصلح سواء  نفسه تاريخ

  .1توصل فيها إىل حتقيقه أم مل يتوصل

و ضمن املواد املذكورة  169/3أدرج املشرع املادة : الجهة القضائية التي يطلب فيها القيام بعملية الصلح:ثانيا
 اإلجراءات املدنية املتعلقة باإلجراءات املتبعة أمام االس القضائية، و ذكر نفس املشرع يف الباب الثاين من تقنني
خاصة  169/3من نفس القانون موجهة بصفة عامة إىل القاضي، لكن أحكام املادة  17قاعدة الصلح يف املادة 

  .باالس القضائية الفاصلة يف النزاعات اإلدارية
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ري على النزاعات اليت ترفع مباشرة أمام االس القضائية الفاصلة يف املواد و هكذا فإن عملية الصلح جت
فقط، و بالتايل مل متر القضايا اإلدارية اليت ترفع مباشرة لس الدولة على هذا ) احملاكم اإلدارية حاليا(اإلدارية 

  .1ل الدعوى اإلداريةاإلجراء هلذا السبب و كذلك بسبب بقاء شرط النظام اإلداري املسبق كشرط لقبو 

و مبا أننا ال ميكن أن نتصور مكانا آخر غري دار القضاء مقرا له و بالتحديد الس القضائي، إال أن 
القضاة خيتلفون يف مكان إجراء عملية الصلح، فمنهم من يتخذ مكتبه مقرا لذلك و منهم من جيري العملية أثناء 

  .اجللسة 

  .النص القانوين الذي حيدد ذلك مرد هذا اإلختالف يرجع إىل غياب 

و لكن إذا ما حنن رجعنا إىل أمثلة للعملية الصلحية يف مواد أخرى جند مثال أا كثريا ما تتم يف اإلنفراد 
باملصاحل سواء كان قاضيا كما هو احلال بالنسبة ملواد األحوال الشخصية، أو كان موظفا خمتصا كما هو احلال 

  .2اد العملبالنسبة ملفتش العمل يف مو 

اجلاري به العمل هو ختصيص صبيحة أو ظهرية يف يوم : القواعد المتعلقة بالجلسة المخصصة للصلح:ثالثا
  .من أيام األسبوع يستدعي فيها القاضي اخلصوم يف مكتبه من أجل إجراء الصلح 

وقت  و لكن يعترب هذا من قبيل العرف القضائي ألن بعضهم يربمج هذه العملية حسب ما لديه من
، و من مثة فإن العمل اليومي بشأن ترتيب العملية Le rôleأو حسب ورقة اجللسة  Disponibilitéشاغر 

  .الصلحية غري حمدد هو اآلخر و خيضع إىل فئة ما يسمى باألعمال اإلدارية القضائية 

إجراء  و نفس املالحظة كذلك بالنسبة لتحديد عدد اجللسات املخصصة إلجراء عملية الصلح و كيفية
  .، و النتائج املرتتبة عن غياب أحد األطراف يف جلسة الصلح )سرية أم علنية(جلسة الصلح 

  : فيما يتعلق بعدد الجلسات.أ

فعادًة القضاة يكتفون جبلسة واحدة، و قليل منهم من .3ةمل حيدد املشرع عدد اجللسات يف القضايا العادي
و لعل الفئة الثانية أشد متسكا بفض النزاعات وديا وتفادي الطريق يعاود الكرة بغية الوصول إىل نتيجة إجيابية 

و أعتقد أنه ميكن للقاضي املصاحل أن يكرر اجللسات خالل املدة املذكورة قانونا إذا تبني لدى  4القضائي
، و قد حيدث أن يطلب متفاوض حتديد جلسة إستثنائية يراد ا صلح 5األطراف مستعدون لقبول احلل الودي

  .، ذلك ألنه ليس هناك ما ينصر القانون هما باءت األوىل بالفشل و قد يستجاب لبعد

  : فيما يتعلق بكيفية إجراء الصلح.بـ
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ختتلف عملية إجراء الصلح من جملس قضائي إىل آخر، فمنهم من جيري عملية الصلح يف جلسة علنية 
تها مع املواطن، و البعض اآلخر جيري عملية باعتبار أا أكثر جناعة للجميع  موقف و تصرف اإلدارة يف معامل

الصلح يف مكتب القاضي حبضور األطراف و حماميهم، باعتبار أن الصلح يف طبيعته ميتاز بالسرية كونه يتعلق 
  .مبسـائل خاصـة، أو أكثر من ذلك فإنه ال ميكننا البتة تصور مصاحلة بشأن الضرائب مثال يف جـلسة عمومية 

ورة تليني هذه العملية و البحث عن الطريقة املالئمة إلجراء هذه العملية البد من و نظرا لبساطة و ضر 
  .ترك سلطة إجرائها لتقدير القاضي املصاحل 

  : فيما يتعلق بنتائج الصلح.جـ

بني اخلصوم، حبيث تتخذ مجيع اإلجراءات على علم "الوجاهية " إن أهم تطبيق حلقوق الدفاع هو مبدأ 
ن هل اإلمتناع عن حضور املدعى يؤدي إىل شطب القضية أم أن موقفه يفسر يف إمتناعه وحبضور األطراف، لك

 .عن املصاحلة

إن املبدأ العام هو أن ال وكالة و ال إنابة يف الصلح، و لكن مع هذا فإن طبيعة اخلصومة اإلدارية ختتلف 
  ؟ عن مثيالا، فكيف ميكن للقاضي اإلداري أن يتعامل مع الوكالة و اإلنابة

كل هذه التساؤالت تطرح لدى املهتمني و إذا كان اإلختالف واضحا يف التعامل معها فإن حماوالت 
  .إجياد حل تبقى مطروحة 

  

  : الحضور و الغياب في الصلح -

ملا كان الصلح اإلداري واجبا إجراؤه على القاضي، هل البد من حضور األطراف مهما كان األمر؟ و 
طات إحضارهم أم هلم اخليار يف ذلك و ميكنهم اإلمتناع عن احلضور حبيث يؤول هذا من مث عليه مبا له من سل

  .املوقف رفض الصلح 

و إذا قلنا أن القاضي طرفا يف جلسة الصلح، هل ميكنه القضاء حبضور طرف واحد فقط طاملا أن الكلمة 
  .األخرية فيه تعود له؟ فهو حامي املشروعية و النظام العام 

رق بني الغياب العمدي و الغياب الغري العمدي و ميكن اعتبار الغياب العمدي ألحد و ينبغي أن نف
للوقت، يف  ااألطراف كموقف رافض للصلح أو أن اخلصم يتعمد عدم احلضور قصد عرقلة سري اخلصومة أو كسـب

  .1هذه احلالة يقوم القاضي املصاحل بتحرير حمضر عدم الصلح و خضوع القضية إلجراءات التحقيق
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أما إذا كان الغياب غري عمدي، أعتقد أنه، و نظرا للهدف املنتظر من عملية الصلح، من املالئم 
و يف إستحالة جلسة ثانية . 169/3إستدعاء الطرفني جللسة أخرى مع مراعاة املدة املنصوص عليها يف املادة 

من  17 إطار ما تنص عليه املادة بسبب إنقضاء املدة فيمكن للقاضي أن يستمر يف حماولة الصلح بني الطرفني يف
  .1ألن القضية دخلت مرحلة اخلصومة ةتقنني اإلجراءات املدنية لكن مع مراعاة مبدأ املشروعي

و بالتايل نؤكد على أن عدم حضور املدعى ال يعين سوى رفضه الصلح و طاملا أن القاضي اإلداري ميلك 
مع أن رفع الدعوى أمام . ، فال ميكنه القضاء بشطب القضيةسلطة اإلجراءات و التحقيق يف النزاع املعروض عليه

  .2الغرفة اإلدارية يف حد ذاته عرض للصلح على الطرف اآلخر

والسيد " عني وملان"وقضت الغرفة اإلدارية احملكمة العليا يف القضية بني رئيس الس الشعيب لبلدية 
املدعى جللسة الصلح يعترب مبثابة عدم وصول إىل أن غياب املتظلم أو  22/12/1992بتاريخ " طرطاق سليمان"

  .3إتفاق و بالتايل ال يستطيع املدعى فيما بعد أن يدفع بعدم إحرتام إجراء حماولة الصلح اإلجباري

  : الوكالة في الصلح) أو ( اإلنابة و  -

ة شخصيـا يري بعض قضاة الغرف اإلدارية أن جلسة الصلح ال ميكنها أن تكون إال مع األطراف املعني
  .و ال يقلبون بالتايل أية وكالة أو إنابة فيها  ،بالنزاع 

من القانون املدين وحد بني مفهومي الوكالة و اإلنابة حبيث  571و إذا كان املشرع اجلزائري يف املادة 
الوكالة أو اإلنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل : "عرفها بنصه

  " .باسمه

عقد تباديل يستلزم توافق إراديت املوكل و الوكيل و مؤداه التزام الوكيل بالقيام : "فإن الفقه يرى أن الوكالة
  " .بعمل قانوين حلساب املوكل

و اإلنابة تصرف بإرادة منفردة هي إرادة األصيل تسمح مبقتضاها إىل النائب صفة النيابة فيمكنه من 
  .4ره على األصيل دون النائبالقيام بتصرف قانوين تعود آثا

و بالتايل يكون الكالم يف إطار الشخص العام على النيابة أكثر منه على الوكالة ذلك أن القانون هو 
  .الذي يعني من له سلطة التصرف بإسم الشخص العام و سلطة متثيليه و إن أجازه 

  .د به جهة اإلدارة  و يتم متثيل األشخاص املعنوية العامة بواسطة أحد موظفيها أو من تن

                                                 
  . 164. ر�G1A�] "C، ا��gF2 ا�)7+، ص. د  1
و�i� 5. أ  2� �  . C .127<5، ا��gF2 ا�)7+، ص7
3    Q#ر'7 5C63 ،5#512 ا/دارRا� ،C��� رfCN ا��:�f ا���%G �%�"#5 22/12/1992ا��5�ST ا�C7 ،"ن� و��C� " "C(ن"و ا��C�, ق؛ أ�ر "ط2ط

  د�C7+، ص. إ�  . 164. ر�G1A�] "C، ا��gF2 ا�)
12ت ا�<65CN. د  4B'ا� G1 57C7"ر، ا�� G,24 ل�F  5�%�ب ا��G72، ا�'Sدار ا� ،�C1 �C;اA>زع ا��4 و ��Sو أ� �'�C%148. ، 1980، ,�5 3ط 
.  



    

القـانوني للتظلم و الصلح اإلداريين  القـانوني للتظلم و الصلح اإلداريين  القـانوني للتظلم و الصلح اإلداريين  القـانوني للتظلم و الصلح اإلداريين  الـفصل الثاني                                              النظام  الـفصل الثاني                                              النظام  الـفصل الثاني                                              النظام  الـفصل الثاني                                              النظام    

 130 
 

على أن الطعن املقدم من  ،تقنني اإلجراءات املدنية على ذلك 169و لقد أكدت الفقرة الثالثة من املادة 
  .طرف الدولة يوقع عليه الوزير املختص أو املوظف هلذا الغرض أو السلطة مبقتضى نص يف القانون أو يف الالئحة 

متثل أمام القضاء بواسطة السلطات املنصوص عليها ) ية أو الوالئيةاحملل(و أما اموعات العامة األخرية 
  .يف القوانني اليت تتضمنها 

ترفع الدعوى : "تقنني اإلجراءات املدنية معرتفا حبق توكيل حمامي لرفع الدعوى 169و جاءت املادة 
  " .للمجلس القضائي بعريضة مكتوبة من الخصم أو محام معتمد في نقابة المحامين

  . ملعمول به و ما يؤكده املنطق أن من يرفع الدعوى هو الذي يتابع إجراءاا حلني صدور احلكمو ا

و اخلاصتني بإختيار املوطن واإلطالع  115و  114على أن املادتني  170من املادة  4و تؤكد الفقرة 
من تقنني  111و  13،15على املستندات تضيق يف املواد اإلدارية و هاتني املادتني حتيالن على نص املواد 

  .اإلجراءات املدنية اليت ختص توكيل حمام أو مدافع قضائي أو وكيل جيعل من موطن الوكيل موطنا خمتارا 

تكون بتوكيل الفرد لغريه أو حمام مبقتضى وكالة عامة تتضمن مباشرة  ،أما الوكالة بالنسبة لألفراد العاديني 
  .مباشرة تصرفا معينا لصاحله  كل تصرف باسم املوكل أو وكالة خاصة تتضمن

خيضع لألحكام ذاا  1و من مثة فإن هذه النصوص تؤكد على أن الوكالة أو التوكيل يف املنازعة اإلدارية
  ) .اإلدارية(بصدد اخلصم الفرد العادي أم الشخص الطبيـعي العام اليت ختضع هلا يف التشريع العام سواء كان 

ال حتول للوكيل إال ) الواردة بألفاظ عامة(املدنية جتعل الوكالة العامة تقنني اإلجراءات  573إن املادة 
  .القدرة على تنفيذ العقود اإلدارية، أما ما عدا ذلك فيشرتط هلا وكالة خاصة 

تقنني اإلجراءات املدنية يفيد إبرام عقد ينهي نزاعا قائما أو يتوقى  459و ملا كان الصلح مبفهوم املادة 
و ذلك بأن يتنازل كل طرف على وجه التبادل عن جزء من حقه فإنه يشرتط يف القائمني به أن  به نزاعا حمتمال

  .يكون أهال للتصرف بعوض 

و إذا وقع نزاع فيما خيص صفة الوكيل باخلصومة يكون اجلزاء املرتتب عنه بطالن اإلجراء الذي أختذ 
ل باحلضور فيكون اجلزاء عدم توافر تلك الصفة و لصدوره من غري ذي صفة، أما إذا كانت املنازعة يف صفة الوكي

  .من مثة تطبيق أركان الغياب و احلضور 

. إن قاضي املوضوع هو املختص يف حتديد مدى الوكالة و على من يتمسك ا عبء إثبات مدى سعتها
وكيل يكون ولكن ال. وإذا كانت الوكالة يف صلح فعقد وكيل الصلح يف حدود الوكالة بتصرف أثره إىل املوكل
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مسؤوال قبل املوكل إذا مل يبذل العناية الواجبة يف حتري مصلحة املوكل و ترتب على ذلك إن أحلق الصلح باملوكل 
  " .غبنا 

و ملا كان الصلح يف املنازعة اإلدارية، دعوة صادرة من القاضي ألطراف النزاع حماولة منه إلجياد حل ودي 
ضروريا يقوم به قبل مباشرة التحقيق يف النزاع فإننا نرى أن توكيل حمام لرفع  بينهما و على إعتباره إجراءا أوليا و

  .الدعوى و مباشرة اخلصومة يتضمن بالضرورة توكيال للصلح 


ث!.
  ا
*رع ا
 G�&
  ط��+� و	�!ل ا

ها ضمن تقنني اإلجراءات املدنية و خاصة صيغت 169/3إن إدراج أحكام املادة :طبيعة إجراء عملية الصلح:أوال
العادية ال يعربان بوضوح على طبيعة إجراء عملية الصلح إال أنه مذكور يف القانون مبعىن إجبارية أوعدم إجبارية 

  .إجراء عملية الصلح 

و أكدت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا على الطابع اإلجباري إلجراء عملية الصلح يف القضية بني 
  .22/12/19921بتاريخ " طرقان سليمان"ضد سيد " عني أوملان"رئيس الس الشعيب لبلدية 

حيث  22/05/2000و ذهب جملس الدولة إىل اعتبار إجراء الصلح من النظام العام يف قرار أصدره يف 
الصادر عن  18/01/1997حيث أن تبني لس الدولة بعد اإلطالع على القرار املستأنف املؤرخ يف : "حكم

ية، و ملف الدرجة األوىل، و دومنا حاجة للتعرض لدفوع وطلبات األطراف، خرق جملس قضاء وهران الغرفة اإلدار 
 169/3األشكال و القواعد اجلوهرية يف اإلجراءات املتعلقة بالصلح يف املواد اإلدارية املنصوص عليها يف املادة 

بقة للتحـقيـق اليت توجب إجراء الصلح بني األطراف خالل ثالثة أشهر كمدة قصـوى، كخطـوة إجـرائية سا
القرار املستأنف و إحالة  ءواملرافـعـات، و هو األمر املنعدم يف قضية احلال نصا وعمال، مما يتعني عليه تلقائيا إلغا

  . 2القضية و األطراف على نفس الس للفصل يف القضية طبقا للقانون

لصلح، و يالحظ أن جملس و ميكن إبداء بعض املالحظات خبصوص هذه القضية املتعلقة بإجراء عملية ا
  .الدولة أثار مسألة إنعدام إجراء الصلح تلقائيا، بالرغم من كون املستأنفني مل يثروها، معتربا إياها من النظام العام 

و مل ينص " و يقوم القاضي "مكررا، جند بأن املشرع ذكر الصلح بعبارة  169و بالرجوع إىل نص املادة 
ى ذلك فإن اإلجراء وجوبيا، فال ميكن للمستشار املقرر أن يعدل عن إجراء حماولة و عل" جيوز للقاضي " على أنه 

  .الصلح، و عليه فإن ذلك اإلجراء من النظام العام 

  لكن ما هو اجلزء املرتتب على اإلخالل بذلك اإلجراء ؟
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اإلدارية والذي مل اجلواب هو أن يقوم جملس الدولة بصفته هيئة إستثنائية بإلغاء القرار الصادر عن الغرفة 
  .يراع إجراء الصلح و هو ما قضى به جملس الدولة يف الشق األول من قراره 

للفصل ) وهران(أما فيما خيص الشق الثاين فإننا جنده قرر بإحالة القضية و األطراف إىل نفس الس 
  .فيها طبقا للقانون 

نقض و ليس جلهة اإلستئناف، و أن جملس من املعتاد أن اإلحالة إىل هيئة قضائية أدىن، يكون جلهة ال
حيق له إحالة القضية على جملس قضاء وهران ليبعد  ،الدولة يف قضيتنا هذه، فصل يف القضية كجهة إستئناف

  .1الفصل فيها 

قضية والية بومرداس ضد مؤسسة ( 25/10/1999و لإلشارة، فإن جملس الدولة يف قرار سابق بتاريخ 
الغرفة الرابعة نفسها، قضى بإبطال القرار  املستأنف فيه خلرقه إلجراء شكلي و هو  صادر عن) أشغال العمارات

إجراء حماولة الصلح، و مل يقم بإحالة األطراف أمام الس القضائي صراحة، ما دام أنه صرح ببطالن القرار 
ه أمام الس القضائي و قد القضائي، إذ أنه بإستطاعته الطرف احملكوم لصاحله أمام جملس الدولة إعادة رفع دعوا

  :جاءت أسباب ذلك القرار كما يلي 

حيث أن القرار المستأنف فيه لم يشير إلى أية جلسة صلح، حيث أنه من أجل تحقيق أكثر "
فحص الملف اإلبتدائي، و أنه يستخلص من أوراقه عدم وجود هذا اإلجراء الذي هو جد ضروري، و 

ملف، و بالتالي فعدم القيام بهذا اإلجراء يؤدي إلى بطالن القرار، و يكون شكلية من شكليات التحقيق بال
  .2"...بالتالي فإن هذا الدفع في محله و ينبغي إذن التصريح ببطالن القرار 

و باعتبار أن الصلح من النظام العام، و عدم إجراؤه يؤدي إىل رفض الدعوى شكال فإنه قد حيصل 
التحقيق، و بعد حترير حمضر عدم الصلح، و قد يتم ذلك أثناء تبادل مذكرات الصلح بني طريف النزاع أثناء فرتة 

األطراف أوبواسطة نتائج تدبري من تدابري التحقيق، و خاصة عندما يقرر الس تعيني خبري، و حيصل الصلح 
  .3أمـام هذا األخري، و الذي يثبته حمضر اخلربة

  بعد أن حتقق ؟لكن اإلشكال املطروح هل ميكن الرجوع عن الصلح 

  :حيث قرر  18/06/2001اجلواب لدى جملس الدولة يف قضية بتاريخ 

حيث أنه يستخلص من عناصر الملف بأنه وقع صلح بين طرفي النزاع أثناء جلسة الصلح التي "
  .من تقنين اإلجراءات المدنية  169/3إنعقدت عمال بالمادة 

  صلح الذي تم بين طرفي النزاع حيث أن القرار المستأنف فيه أعطى اإلشهاد على ال
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من القانون المدني بأنه ينهي الصلح النزاعات التي يتناولها، كما تشير  462حيث تنص المادة 
  .بالنسبة لما إشتمل عليه من الحقوق، و يقتصر هذا األثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها 

ءات التي تنازل عنها أحد الطرفين حيث أن نتيجة الصلح تترتب عليها إسقاط الحقوق و اإلدعا
  .بصفة نهائية 

حيث أنه وقع صلح بين طرفي النزاع أمام رئيس الغرفة اإلدارية لمجلس تلمسان، و أن هذا الصلح 
  .ألرجعه فيه بالنسبة للحقوق التي أنشأت منه 

ضد إعطاء و بالتالي و بدون اإللتفات إلى الدفوع األخرى، ينبغي القول بأن اإلستئناف الذي رفع 
اإلشهاد عن الصلح الذي تم، يصبح هذا اإلستئناف غير مؤسس،و يبنبغي إذن رفضه، و تأييد القرار 

  ".المستأنف فيه

إن القرار املثبت للصلح و الصادر عن الغرفة اإلدارية هو قرار ائي و خيضع إلجراءات التنفيذ املنصوص 
ند اإلنقضاء اللجوء إىل اإلكراه املايل إذا تعلق موضوع التنفيذ عليها يف القانون، مبا يف ذلك التنفيذ اجلربي و ع

  .يف فقرا األخرية  169/3بالتزام بعمل، أو إمتناع عن أداء عمل لوضوح املادة 

يرتتب على الصلح إنقضاء احلقوق واإلدعاءات اليت : "من القانون املدين تنص على أنه 462/2إن املادة 
  " .ة ائيةتنازل عنها أحد الطرفني بصف

و على ذلك فإن املدير املستأنف لقرار جملس قضاء تلمسان يكون بتصاحله مع املستأنف عليه على 
إرجاع هذا األخري إىل منصب عمله بالقطاع الصحي، يكون بذلك قد تنازل عما جاء يف قراره الصادر بعزل 

سحب ضمين للقرار اإلداري القاضي  املستأنف عليه من منصب عمله، بل و يعترب نضاله مع املستأنف مبثابة
  .بالعزل، و هذا السحب ذو طابع ائي ال جيوز الرتاجع عنه البتة 

الذي أعطى إشهاد للطرفني عن الصلح هو قرار   - الغرفة اإلدارية–مع اإلشارة بأن قرار الس القضائي 
بني طريف النزاع، ما دام  كاشف للصلح و ليس منشئا له، فهو مل يهتم باإلشهاد على عقد الصلح الواقع

املستأنف هو الذي وافق على عرض املستأنف عليه املتمثل يف إرجاعه إىل منصب عمله فعقد الصلح إنعقد أثناء 
جلسة الصلح بقبول املستأنف ملطالب املستأنف عليه ، و ما قرار الغرفة اإلدارية إال كشف أو تقرير عن ذلك 

  .الصلح

إتفاق الصلح هو الذي يعترب ائيا و ال جيوز الرتاجع عنه و ليس القرار  و على ذلك فإن عقد الصلح أو
القضائي الكاشف عنه، لكون القرار القضائي و إن كان قابال للتنفيذ و بالرغم من اإلستئناف أواملعارضة فإنه 

  .1خيضع إلجراءات الطعن العادية و غري العادية
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سواء بالرتاجع عنها بعد أن مت إجراؤها أو مل يقم بإجرائها أصال  و خالصة القول أن إنعدام إجراء حماولة الصلح
فإا يف كلتا احلالتني من النظام العام و هو إجراء جوهري يؤدي إغفاله إىل بطالن اإلجراءات الالحقة بعدم 

  .إجراءه برمتها و من بينها القرار القضائي الصادر عن الس القضائي 

  الصلح ) مجال(نطاق : ثانيا 

على إجراء عملية الصلح عقب تسجيل القضايا لدى كتابة الضبط للمجالس  169/3تنص املادة 
  .القضائية دون اإلشارة إىل نوع الدعوى اإلدارية 

من تقنني اإلجراءات املدنية، فإن الدعاوى القائمة على نزاع بني  7و بالتايل إنطالقا من أحكام املادة   
ية الصلح، و هكذا فإن عملية الصلح غري قائمة يف دعوى التفسري و دعوى طرفني هي اليت جتري عليها عمل

  .فحص املشروعية حبكم طبيعتها و القرار القضائي املنتظر منها 

  .و تبقى عملية الصلح ضرورية يف دعاوى اإللغاء و دعوى القضاء الكامل

مل يفرق بني الدعاوى  1ائيةلكن املشرع باستحداثه هذا اإلجراء أمام الغرف اإلدارية باالس القض
الشخصية و الدعاوى املوضوعية، فإذا كانت دعوى التعويض تقبل إجراء الصلح بني األطراف املتنازعة لتعلقها 
حبق شخصي يقبل املساومة و التنازل من قبل صاحبه، فاألمر غري ذلك يف دعوى اإللغاء اليت ينصب موضوعها 

وع لذلك فال ميكن اإلتفاق على اإلستمرار يف عدم مشروعية قرار إداري، أساسا على مهامجة قرار إداري غري مشر 
و بالتايل هل ميكن وهل يكون مقبول من ناحية قانونية أن جتري عملية الصلح على حساب مبدأ املشروعية و 

  .خاصة حتت إشراف حامي القانون املتمثل يف القاضي 

املشروعية حتت إشراف القاضي ألن القرار  يبدو من الصعب تقبل إجراء عملية الصلح يف نزاعات
اإلداري حمل اخلالف قد يكون مشروعا و قد يكون غري مشروع و ليس هناك جمال للمصاحلة أو حل وسط،  إال 

  .إذا كانت عملية الصلح تقتصر على سحب القرار اإلداري من طرف اإلدارة 

وى الشخصية و الدعاوى املوضوعية بأن فكان على املشرع باستحداثه إجراء الصلح أن يفرق بني الدعا
جيعل هذا اإلجراء مقصورَا على الفئة األوىل من الدعاوى دون األخرى محاية ملبدأ املشروعية و للحفاظ على 

  .مصداقية دور القاضي 

و تطرح دراسة موضوع جمال الصلح، سؤال فيما يتعلق بإجراء الصلح يف الدعاوى اليت ما زالت يشرتط 
ال زالت هناك بعض النزاعات ختضع لشرط التظلم  1990يام برفع تظلم إداري مسبق، ألنه بعد تعديل لقبوهلا الق

  .2اخل...قانون الضرائب، قانون الصفقات العمومية : اإلداري املسبق حبكم نصوص قانونية خاصمة مثل
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الصلح على من تقنني اإلجراءات املدنية على إجراء عملية  169/3و موازاة مع ذلك تنص املادة 
  .الدعاوى املسجلة لدى كتابة الضبط للمجالس القضائية 

فأمام هذا الوضع القانوين اخلاص و العام، هل يقوم القاضي املصاحل بإجراء عملية الصلح يف الدعاوى 
  .اليت مرت بالتظلم اإلداري املسبق 

مكرر من تقنني  169 املادة لقد سبق للغرفة اإلدارية باحملكمة العليا يف قراراا الصادرة بعد تغيري
اإلجراءات املدنية، و ذكرت أن إجراء التظلم اإلداري املسبق املنصوص عليه يف قانون خاص يعفي املتظلم من 

  . القيام بالتظلم اإلداري املسبق املنصوص يف تقنني اإلجراءات املدنية ألسباب منطقية و مبدئية

  النزاع قد حدد أثناء التظلم املنصوص عليه يف القانون اخلاص من الناحية املنطقية فإن موقف اإلدارة من 

و من الناحية املبدئية فال مكان للتظلم بعد تظلم و أن القاعدة اخلاصة تقيد القاعدة العامة و بالتايل 
ميكن تطبيق نفس النتيجة بالنسبة إلجراء عملية الصلح يف الدعاوى اليت ال زالت خاضعة لشرط التظلم اإلداري 

ملسبق إي عدم إجراء عملية الصلح على هذا النوع من النزاعات ألن فشل التظلم اإلداري املسبق يعرب عن عدم ا
  .1وصول الطرفني حلل ودي
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 المبحث الثالث 

  آثار التظلم والصلح اإلداريين 

اإلداري وذلك  سنتناول  كل من اآلثار املرتتبة املتظلم اإلداري السابق و كذلك اآلثار املرتتبة على الصلح
  :يف املطلبني اآلتيني 

 ا
	ط�ب ا�ول 

  ا
-�!H2 ا
	�ر��� �ن ا
�ظ�م ا�داري ا
	��ق

حبيث يرتتب على الطابع اإللزامي للتظلم اإلداري السابق آثار هامة على القرار اإلداري حمل التظلم  
الة عدم اإلستجابة للتظلم اإلداري و يف حدارية على القرار اإلداري غري املشروعة يساهم يف حتريك الرقابة اإل

منا إذ القرار اإلداري حمل التظلم و املسبق أو رفضه فإنه يفتح باب املخاصمة القضائية باإلضافة إىل عدم وقف تنفي
جهة إدارية غري  إىل، كما أن رفع التظلم اإلداري املسبق )  1فرع ( اإلدارة وحدها هي اليت تتمتع ذه السلطة 

إضافة إىل أن آثار التظلم اإلداري السابق متتد أيضا إىل حتديد  ) . 2فرع ( ذا اإلجراء ى رفض هخمتصة يؤدي عل
اجلهة القضائية املختصة وحتديد حمتوى الدعوى القضائية  حيث ال يفصل القاضي اإلداري إال فيما هو مطلوب 

عاد من حيث أنه يعتب حافظ للطعن آثاره إىل امليذا األخري متتد و ه) .  3فرع (يف التظلم اإلداري السابق 
    :ذه اآلثار يف الفروع اآلتية و سنعاجل ه)  4فرع . ( القضائي 

 ا
*رع ا�ول 

  ذ ا
�رار ا�داري 	?ل ا
�ظ�م�دم و1ف �-*�

ا احلق يف سحب قراراا هلذلك أن حمل التظلم هي سلطة نسبية ذ القرار اإلداري إن سلطة اإلدارة يف تنفي
  .إذ يف هذه احلالة يشرتط رضا أصحاا مكتسبة و العدول عنها إذا مل تكن قد نشأت حقوقا الغري مشروعة أ

يا مبقتضى ئذ تلقاو مبا أن القرار اإلداري صدر من سلطة إدارية خمتصة و بشكله النهائي يكون قابل للتنفي
ذي اإلدارية هلا طابع تنفيفإن القرارات  Le privilège du préalableمتياز األسبقية إثابت و هو مبدأ  أمبد

  .1تلقائي 

  .ذا املبدأ أن التظلم ليس له آثارا يوقف ا تنفيذ القرار اإلداري موضوع التظلم و ينتج عن ه

دارية اإل القراراتذ بعض للقاضي اإلداري أن يوقف تنفي 2ذلك لقد مسح املشرع اجلزائري و إستثناء عن 
، و رغم هذا اإلستنثناء نؤكد بأنه ال يوجد أي و األمن العام العام  األخرية متس حبفظ النظام طاملا كانت هذه

وقف تنفيذ القرار اإلداري موضوع التظلم اإلداري السابق و ذلك على أساس أن إمكانية حيض نص قانوين صريح 
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تبين عليها إيقاف تنفيذه تعود إىل سلطة اإلدارة وحدها ، رغم أن سلطتها ختضع لقيود قانونية جيب أن حترتمها و 
  .ذ هذه القرارات حىت و إن مل تكن مشروعة تنفي بقي حرة يفتال أا إقراراا 

  . و من هنا يتضح جليا أن التظلم السابق ال يستطيع وقف قرارات اإلدارة

 �-!.
 ا
*رع ا

  ر>ض ا
�ظ�م ا�داري أ	!م �B� إدار�� I�ر 	:�&�

سلطة أو القرار  أصدرتذات السلطة اليت ء أكانت هي إن التظلم اإلداري السابق خيول جهة اإلدارة سوا
، كما هلا حسبمـا يتبني هلا تلغيه أو تعدله  أوب القرار املتظلم منه ـمنها ، حق نظر املوضوع برمته ، فتسح أعلى

ترفض التظلم ، و هذا القرار اإلداري األخري هو الذي يعترب القرار النهائي يف املوضوع و ال يبقى بعد ذلك  أن
  .ذلك وجه أمام القضاء اإلداري إن كان ل سوى طريق الطعن القضائي الشأنلصاحب 

إال أن توجيه التظلم اإلداري السابق لسلطة إدارية غري خمتصة كأن يرفع الفرد تظلم رئاسي بدال من تظلم 
هة إدارية غري والئي يؤدي بوقوع املتظلم يف خطأ يرتتب عنه أثر سليب و هو عدم قبول التظلم اإلداري أمام ج

حيث تدخل وزير الداخلية في :"يف ما يلي ) جملس الدولة حاليا ( خمتصة وقضت الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا 
لعدم تقديم التظلم الرئاسي ضد قرار الوالي إلى ) أي الدعوى القضائية ( المرافعة طالبا رفض الطعن 

  .السلطة اإلدارية التي تعلوه مرتبة 

 وضوجها طعنا والئيا ع نيالدفع مؤسسا ، و فعال يستخلص من التحقيق أن المدعيذا حيث أن ه
بما س، و المتمثل  في وزير الداخلية حتقديم تظلم رئاسي إلى السلطة الرئاسية اإلدارية التي تعلوه مرتبة 

  . 1"من تقنين اإلجراءات المدنية  275المادة  أحكامتقضيه 

موقف الغرفة اإلدارية من حيث إعتبار التظلم اإلداري السابق غري مقبول و مل يبتعد املشرع اجلزائري عن 
املتعلق بالعالقة بني اإلدارة و 88/131، حيث أكد هو اآلخر يف املرسوم عند رفعه أمام جهة إدارية غري خمتصة 

ع أن حتول يف إختصاصها فإمكاا قدر املستطا  دخليذا قدم املصلحة أو هيئة طلب ال على أنه إ:" املواطن 
  ."ذكور إىل املصلحة أو اهليئة مع  إشعار الطالب بذلك الوقت ذاتهالطلب امل

ذا األثر اإلداري من حيث رفضه إذا رفع أمام سلطة إدارية  غري خمتصة هو أثر غري مطلق ولقد إال أن ه
يب بأن املدعية املستأنف تعاملستأنفة  أنحيث :" تبنت الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا إستثناءا هاما حيث قضت 

عليها يف القضية املطروحة أمام احملكمة العليا وجهت طعنا تدرجييا إىل وزير العمل بدل وزير الداخلية بعد التحويل 
قا للمادة بذي مت و أصبح على مستوى والية باتنة ، فإن هذا الوجه غري سديد ألن الطعن وجه طللمشروع ال

جراء صحيح ، و ما إستقر عليه وزير العمل فاإل ىلالعمومية و أنه لو وجه إ من األمر املتضمن الصفقات 152
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أن السري احلسن لألعمال اإلدارية تقتضي من وزير العمل حتويل الطعن إىل وزير الداخلية . إجتهاد احملكمة العليا 
التدرجيي هنا صحيح من ، و ما دام مل يتم هذا ، فال يؤثر على سالمة الطعن اإلداري هنا ، و بالتايل فالطعن 

  .1"حيث املوضوع

ول به ، ـنه إذا كان من الثابت حسب مبدأ معمأحيث : " ذا املوقف و قضت و أكدت نفس الغرفـة ه
أن الطعن اإلداري التدرجي أو الوالئي يوجه وجوبا للسلطة املؤهلة للفصل فيه ، فإنه و مع ذلك من املقبول ، 

  .2"أن تعمل هذه األخرية على حتويل الطعن للسلطة املختصة  عندما ينصب الغلط على وزارة خمتصة

يتبني بأن فكرة التظلم اإلداري السابق أمام جهة إدارية غري خمتصة ال تعترب قاعدة مطلقة طاملا أن ذا هك
هناك قضايا قبلت من ناحية املوضوع دون النظر يف الشكل نظرا ألن السلطة الغري خمتصة مل تقوم بعملها و مل 

  .ذا اإلجراء إىل سلطته املختصة يد هتع

ة ـذلك جملس الدولللغـرفة اإلدارية أمام احملكمة العليا و سـايره يف  غري أنه و بالرغم من املوقف اإلستثنائي
إداري سابق أمام سلطة  ، تبقى هذه األخرية متمسكة و ثابتة يف رفضها للدعاوي القضائية بسبب رفع تظلم

  .إدارية غي خمتصة 

أنه جتدر اإلشارة بأن رفع التظلم اإلداري السابق على جهة إدارية غري خمتصة يشبه أو يقاس على إال 
  . 4و جملس الدولة 3به كل من احملكـمة العلياذا ما قضى حالة رفع دعوى قضائية إىل جهة قضائية غري خمتصة و ه

  
  
  
  
  


ث !.
  ا
*رع ا
  �?د�د ا
�3!ء ا
	:�ص إ�1�	�! 

، 5النصوص    د اجلهة القضائية املختصة إقليميا و حسبـذلك يف حتديداري تتمثـل كإن آثار التظلم اإل
هيئة إدارية ما حيدد بدوره  إىلداري سابق إاليت حتدد هذا النوع من اإلختصاص القضائي فإنه توجيه أو رفع تظلم 

ئم بينه و بني اإلدارة و أن أي على املتظلم أن يوضح يف طلباته عناصر اخلالف القا. اجلهة القضائية املختصة 
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و بالتايل فإن حتديد الطلبات حيدد جمال النزاع ونوع الدعوى ) إلغاء أو تعويض أو اإلثنني معا (حيدد طلباته 
   . 1لغاء أو يندرج ضمن القضاء الكامل، فإما أن يكون النزاع متعلقا باإلالقضائية 

، و أن للتظلم د قانونية و قضائية خاصة ا و إن دعوى اإللغاء و دعوى القضاء الكامل ختضع لقواع
   :اإلداري تأثري على حتديد القواعد القانونية و القضائية الواجب تطبيقها حبيث 

، أي حمتوى التظلم اإلداري السـابـق  إىلذه القواعد القانونية و القضائية بالرجوع من جهة ميكن معرفة ه
تظلم اإلداري السابق ، تسمح مبعرفة و حتديد القواعد  اليت تطبق فيما أن موضوع النزاع و الطلبات املطروحة يف ال

  .بعد على القضية كدور سلطة القاضي و متثيل املدعي و الوسائل القانونية املستعملة يف اخلصومة 

و من جهة أخرى فإن الطلبات املطروحة يف التظلم اإلداري السابق هي نفس الطلبات اليت جيب طرحها 
دعي يف الدعوى القضائية أي أنه ال يقبل من املدعي أن يطرح أمام القاضي الفاصل يف املواد اإلدارية من طرف امل

  .طليات مل يثرها يف تظلمه اإلداري

ذا يتبني لنا بوضوح أن مضمون التظلم اإلداري السابق هو املعيار يف حتديد القضاء املختص و هك 
  .ي أثر إجيايب فيما خيص حتديد القضاء املختص إقليميا مبعىن أنه يرتتب عن التظلم اإلدار 

  ا
*رع ا
را�/ 
�2!3�
  	�+!د ا
�ظ�م ا�داري ?!>ظ 
�ط+ن ا

، حيث أنه إذا رفع إن تقدمي التظلم اإلداري السابق يف ميعاده القانوين يعد حافظا للطعن القضائي 
 تقنني اإلجراءات املدنية اجلزائري يرتتب امليعاد املنصوص عنه يفدارية بعد فوات التظلم اإلداري إىل السلطات اإل

، أي أن الدعوى تكون غري مقبولة عليه فوات ميعاد رفع الدعوى إىل القضاء اإلداري بالنسبة للقرار املتظلم منه 
  .شكال 

، اليت أعفيت من شرط التظلم بالنسبة لدعوى اإللغاء املرفوعة أمام الغرف اإلدارية باالس القضائية 
مكرر من تقنني اإلجراءات املدنية اجلزائري ، فإن األستاذ عمار  169املسبق بعد تعديل مضمون املادة اإلداري 

ميعاد دعوى  و إمتداداإلداري كسب من أسباب قطع امليعاد  ميكن تطبيق أحكام التظلم" عوابدي يرى بأنه 
" حمليا ةف اإلدارية باالس القضائية املختصاإللغاء يف القضاء املقارن على ميعاد دعوى اإللغاء املرفوعة أمام الغر 

2 .  

، ألن التظلم ضد القرارات الغري مشروعة الصادرة من السلطات اإلدارية الالمركزية و حنن نشاطره الرأي 
عرتاف خبطئها دارة إىل اإل، و بالتايل ميكن حل النزاع وديا ، مما يؤدي باإل دارية إختياريواملؤسسات العامة اإل

  . داري غري املشروع من جهة ، كما يتجنب الفرد متاعب التقاضي من جهة أخرى لقرار اإلوسحب ا
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من تقنني اإلجراءات  280-279-278أما بالنسبة للنصوص األخرى و اخلاصة مبيعاد التظلم كاملادة 
رحلة القضائية على جراءات املإ، كما مل تتغري املواد املتعلقة باملواعيد اخلاصة باملدنية اجلزائري بقت كما هي 

، بينما املواد اليت حتكمها إجراءات خاصة كقانون الصفقات العمومية و قانون الضرائب  مستوى جملس الدولة
  . املواد  املنصوص عليها يف األحكام اخلاصة ذه  لألوضاعفهي ال تزال ختضع 

ستحالة التظلم أو رفع دعوى ما أدى بإتفاق الفقه و القضاء على أنه ينتج على إنقضاء املواعيد إذا ه
، لذا فإن عدم إحرتام امليعاد يف من تلقاء نفسه  ، ذلك أن القاضي يثري مسألة امليعادقضائية ضد قرار إداري 

عدم قبول الدعوى القضائية و ال يستطيع املدعي تسوية خطئه أو إغفاله بسبب  إىلالتظلم اإلداري السابق يؤدي 
فالتظلم الذي يقطع ميعاد الطعن  ،، و هو نفس الشيء املطبق يف فرنساامليعاد إرتباط التظلم اإلداري بشرط 

له معىن حمدد يف قضاء جملس الدولة الفرنسي ، و بشروط حمددة حبيث أن يكون املتظلم قد قام بتظلمه  باإللغاء
عترب جمـلس الدولة ، كما إ 2و أن يقدمه إىل اجلهة املختصة للنظر فيه  1الوالئي أو الرئاسي يف آجال الطعن 

النقطة ؛ و قبل  ذهلكن قضاءه قد تطور يف ه 3الفرنسي بأن التظـلم املوجه إىل جهة غري خمتصة ال يقطع  امليعاد 
اجلهة إحالة التظلم إىل اجلهة املختصة  ذهبقطع امليعاد بالتظلم املوجه إىل جهة غري خمتصة ألنه من واجب ه

و أن التظلم من القرارات اخلاصة  ، 5ملتظلم منه بطبيعته حمال للتظلم كما جيب أن يكون القرار ا،  4لدراسته
  .باملنازعات اخلاصة كالضرائب مثال ال يقطع امليعاد 

و بفوات ميعاد التظلم اإلداري السابق سيؤثر حتما على ميعاد رفع دعوى اإللغاء و ينجم عنه ذا ه
لرجوع للطعن القضائي حىت و لو كان القرار خمالفا ذلك اإكتساب القرار حصانة ضد اإللغاء أي ال ميكن بعد 

  .ملبدأ املشروعية 

ذه القاعدة على إطالقها بالنسبة للقرارات الفردية فهي تستقر مبرور مدة بالنسبة لكل من و تصدق ه
 وىاإلدارة و األفراد ، أما بالنسبة للقرارات التنظيمية فهي و إن كانت ختضع كقاعدة عامة للميعاد احملدد لدع

  .  6بعد إنقضاء املدة  .، فال جيوز الطعن فيها اإللغاء 

يتنب لنا من خالل ما تقدم أن للتظلم اإلداري السابق شروطا و مواعيد و آثار هامة سواء يف املرحلة 
  .إجراء دقيق و جوهري يف حل النزاعات اإلدارية  عتباره، و هذا نظرا إلاإلدارية أو املرحلة القضائية 

.
  !-�ا
	ط�ب ا

G�&�
 ��2!3�
  ا
-�!H2 ا
  : ج على ما يلي .م.ق.ت 169/3تنص الفقرتني الثالثة و الرابعة من املادة 

                                                 
1 - C.E , 17 Juin 1955 , Filhouse , REC . , P .332. 
2 - C.E , 16 Novembre 1960 , delle Ducosse  , Rec . , P. 623. 
3 - C.E , 29 Novembre 1993 , prillard , REC . , P. 1110. 
4 - C.E , 09 mars 1983 , syndicat de joeuf , homecourt, REC . , P. 818. 
5 - C.E , 03 février 1932 , duquenne , REC . , P .136. 
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يف حالة إذا ما مت الصلح يصدر الس قرار بتثبيت اتفاق األطراف و خيضع هذا القرار عند التنفيذ إىل "
  ".اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون

إىل إتفاق، حيرر حمضر عدم الصلح، و ختضع القضية إىل إجراءات التحقيق و يف حالة عدم الوصول "
  " .املنصوص عليها يف هذا القانون

الوصول : تنتج عنها فرضتني خلصوص حماولة الصلح 3مكرر  169إن القراءة املتأنية و املقارنة يف املادة 
  .وعدم الوصول إىل اتفاق 

ل اإلستعمال اللغوي للمفاهيم القانونية أو حول مكانة و هاتان الفرصتان تطرح أكثر من تساؤل حو 
النص ذاته من العملية اإلجرائية ككـل، مما يثري بعض املالحظات املتعلقة بالعناصر القانونية اليت تشـكل املادة 

، لذا وجب إبداء هذه املالحظات خبصوص اإلتفاق الذي يثبت الوصول إىل الصلح وكذلك يف 3مكـرر  169
  .الوصول إليه حالة عدم

  

  

  

  

  ا
*رع ا�ول
G�&

� ا��*!ق ا
ذي �.�ت ا
و&ول إ
; ا!?  

على بعض العناصر تتطلب توضيحات ألن املشرع وضعها  3مكرر  169حتتوي الفقرة الثالثة من املادة 
  .دون تفصيل رغم أمهية نتائجها من الناحية القانونية و اإلجرائية 

  :تالية و تتمثل هذه العناصر يف العبارات ال

  " في حالة ما إذا تم الصلح"فيما يتعلق بالنتائج المترتبة عن عبارة : أوال

إنتفاء وجه "تدور هذه النتائج على وجه اخلصوص حول مصري الدعوى أي هل يعترب الوصول إىل الصلح 
يتفرع إىل تنازل عن الدعوى وتنازل عن " Désistement"  أو تنازل"  Non lieu statuer"الدعوى 

  1"خلصومةا

  .تكتسي اإلجابة عن هذا السؤل أمهية بالغة بالنسبة ملصري الدعوى أو اخلصومة
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ال تعين انتفاء وجه الدعوى ألن انتفاء أوغياب " في حالة ما إذا تم الصلح"نعتقد أن ما جاء يف العبارة 
  " .موضوع النزاع مت خارج حماولة الصلح كما مت بإرادة منفردة لإلدارة

اإلشارة إىل أن بعض عناصر انتفاء وجه الدعوى متوفرة يف الصلح مثل النتيجة املتمثلة يف لكن البد من 
  .غياب موضوع اخلالف

أما فيما يتعلق بالعالقة املوجودة بني الصلح و نوع التنازل نعتقد أن الصلح يشكل تنازل عن اخلصومة 
عين أن استحالة دعوى املدعى مرة ثانية بعد حبكم ما جاء يف شرط امليعاد لقبول الدعوى اإلدارية بصفة عامة ي

  .1انتهاء املدة القانونية

  "  قرار"فيما يتعلق بالنتائج المترتبة عن عبارة : ثانيا

املصطلح املرتدد يف تقنني " حكم"بدل كلمة  3مكرر169يف املادة " قرار"استعمل املشرع كلمة 
و عليه نتساءل عن طبيعة احلكم الصادر . لس القضائياإلجراءات املدنية للتعبري على القرارات الصادرة عن ا

بإثبـات الصـلح، هل يعترب حكما أو قرارا باملفهوم القانوين و القضائي للكلمة أم انه يعترب جمرد عمل توثيقي أم 
  .يدخل ضمن القرارات الغري املسمات لذا تباينت اآلراء حول ذلك 

" Nature constative"لح إمنا هو عقد ذو طبيعة كاشفة اعترب البعض أن القرار الصادر بإثبات الص
  .يراد به إثبات فقط حلق أو الكشف عنه أو مبعىن آخر معاينة لوقائع مادية مث بعد ذلك املصادقة عليها 

و استند هذا الرأي على أساس أن الصلح عموما إمنا هو عقد كسائر العقود يتوافر على حمل ورضا 
شروط حتقق، و إنه فوق هذا كله اتفاق كثريا ما يقع خارج الدائرة القضائية ويقدم هلا وسبب ومىت توافرت هذه ال

  .إال تلك اليت تقوم خبتمه" الحقا لكي تقوم باملصادقة عليه فإذن هو يتمم مبعزل عن كل إرادة قضائية 

تة و ال يشتمل على و النتيجة القانونية هو أن هذا العمل القضائي يف شكله خيلو من املادة القانونية البح
  ".Un jugement sons dire droit"باحلكم من دون قول قانون " القانون لذلك يسمى

واعتربها البعض اآلخر بأا حكم قضائي أي أن القرار الصادر بإثبات الصلح يف املواد اإلدارية إمنا  
ا و ذلك صادر من أجل يستويف يف شكله و جوهره كل ما يستوفيه احلكم العادي و هو إىل جانب كل هذ

ولكن كذلك إىل تقديره و عليه فستكون له طبيعة  -و إن كان يهدف كذلك إىل هذا  - . الكشف عن حق
ألن القاضي اإلداري ال يقوم فقط باملصادقة على اتفاق يعـرض علـيه،  و " Il est aussi declaratif" تقريرية 

بإثبات االتفاق فقط و لكنه يساهم ابتداء يف بناء  من ظاهر النص -ال يقوم عكس ما قد يبدو ألول وهلة
  .مشروع الصلح، و يقوم مبراقبة مشروعيته و ينتهي إىل صياغة القرار الصادر بالصلح
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و هذا ما نستشفه كذلك عندما تبوء حماولة الصلح بالفشل، عندها قد حيكم القاضي مبا طلب منه اجتاه 
فإن القاضي وقتها يكون قد توىل بإراداته املنفردة تقرير احلق و يف اإلدارة اليت تكون قد رفضت الصلح و عليه 

  .الصلح سعى إليه

و اعترب آخرون أن القرار القضائي اإلداري له طبيعته اخلاصة و هو حبكم هذه الطبيعة ال يصبوا إىل 
 Une"ائية بقدر ما حياول التأكيد على حقيقة قض" Une vérite exisentielle"الوصول إىل حقيقة موجودة 

vérité judiciare" ألن القاضي اإلداري ال يتحرك يف قضاء العدل و القسط بقدر ما يتحرك يف فضاء ،
الشرعية، و هو مقيد باإلجراءات الشكلية اليت حتكم التحرك اإلداري ككل و لعل مواضيع كتجاوز السلطة و 

  .1ذلكمن قيود قانونية هي أبرز األمثلة على  يستدعيانهاإللغاء و ما 

إن هذا اإلختالف يف حتديد طبيعة القرار الصادر بإثبات الصلح يرجع إىل استعمال رجال فقهاء القانون 
  .إىل معايري لتحديد طبيعة أشياء و حاالت قانونية 

 169/3فباستعمال املعيار العضوي الذي يرتكز على مصدر القرار نستخلص أن القرار املذكور يف املادة 
نه صادر عن جهة قضائية،  لكن العمل باملعيار املادي ال حيدد الطبيعة القضائية هلذا القرار له طابع قضائي أل

  .ألن القرار القضائي هو الذي يفصل يف نزاع ما و يستويف كل أشكاله اجلوهرية و خاصة املداولة 

يف جلسة أمام  يقتصر على إثبات حالة الصلح بني طرفني و يتم 169/3بينما القرار املذكور يف املادة 
  .مستشار مقرر موكل له هذه املهمة، و ال خيضع ملبدأ قضائي هام و هو املداولة 

إذن أن املشرع وضعه مبعزل عن كل اإلجراءات اليت ختضع للتقرير و عليه فقد يقوم مبفرده مث يف جلسة 
  .2علنية و حبضور الرئيس و مستشاريه لينطبق به

 يؤدي إىل اعتبار هذا القرار طبيعة قضائية ألن اإلشكال واإلجراءات كما أن استعمال املعيار الشكلي ال
  .169/3املتعلقة باألحكام القضائية غري موجودة يف القرار املذكور يف املادة 

غري واضحة و أن املعيار العضوي غري كايف  169/3وهكذا فإن طبيعة القرار املنصوص عليه يف املادة 
  .3لذلك

  " يثبت"لنتائج المترتبة عن كلمة فيما يتعلق با: ثالثا

  .املذكورة يف النقطة السابقة  169/3ترتبط هذه النتائج بتحديد طبيعة القرار املنصوص عليه يف املادة 

  " .يـُثَّبتُ "أو " يـُْثبتُ "و تقرأ إما " يثبت"استعمل املشرع فعل 
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جند أن االستعمال " arabe  La littérature juridique"و بالرجوع إىل أدبيات القانون العريب 
" فإذا أَثَبَتْتُه احملكمة"كقوهلم  "أثبت"األول هو الغالـب، و يظهر جليا يف الشروح القانونية إذ يستعملون الفعل 

الصلح القضائي هو عقد يتفق عليه : " يف مادة الصلح ويقول أنور طلبة يف تعليقه على نصوص القانون املدين
احملكمة باملصادقة عليه ذو باعتماده وجعله " أثـَْبَتتهُ "لُِتثِبَتُه كما هو فإذا " احملكمةاخلصوم بأنفسهم ويطرحونه على 

  .1"يف قوة سند واجب التنفيذ ال يكون عملها حكما إمنا مبثابة سند واجب التنفيذ لتصديق القاضي عليه

لـق أساسا مبحـضر الصلـح، ليس اعتباطياً وله ما يربره إذا أنه متع" أثـَْبتَ "و لكن هذا االستعمال ملصطلح 
ويعترب هذا األخري ورقة إثبات يف الدعوى املدنية و ال يتعدى ذلك و عليه جاءت الصياغة ذا املعىن  نسبة إىل 

  ".ورقة الصلح"

و كذلك أن مادة الصلح هي نفسها املوجودة يف القانون املدين الفرنسي، و أن القانون املصري الذي  
كقوهلم " أَثـَْبتَ "بـ " Constater"ن املدين الفرنسي يف األقطار العربية ترجم كلمة كان أساسا ناقال للقانو 

"Constater undecès " شاهد"و " عاين" "حقق: " بالنسبة للطبيب و قد تعين كذلك" وفاة أَثـَْبتَ "يعين "
  .2"تأكد"و 

هذا اإلستعمال قد يصدق على و " و تعين ُيسجل" établir"و بالفرنسية " ثَبتُ يُـ "أما االستعمال الثاين 
بالشكلية القضائية " التثبيت"فقط و ألن " اإلشهاد"مفهوم الصلح القضائي يف املواد املدنية، ألن التثبيت يستتبع 

ال يستنج عمال قضائيا حبثا بقدر ما يستتبع توثيقا من طرف القاضي، و الناتج من هذا سند مصادق عليه قضائيا 
.  

  :نتيجتني  و عليه فإننا خنلص إىل

  :أن الصلح القضائي نوعان  :النتيجة األولى

  .إتفاق يطرح على احملكمة للتصديق عليه أو ال ثباته  :نوع أول

  .يتم مبعية القاضي نفسه ومبعرفته و حتت إرادته  :نوع ثاني

العملية باملعينني الذي ذكرنامها، ال يفي مبضمون " يثبت"إن االستعمال اللغوي بكلمة  :النتيجة الثانية
  .3القضائية الصلحية يف املواد اإلدارية، و إذن فاإلستعمال يف غري حمله

و خالصة القول أن القرار الصادر بعد عملية الصلح، يكتسي احلجية النسبية أو املطلقة إذا كان ائي 
  .1أي حجية الشيء املقضى به حسب طبيعة الدعوى اإلدارية
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يخضع هذا القرار عند التنفيذ إلى اإلجراءات المنصوص ": ة عنفيما يتعلق بالنتائج المترتب: رابعا
  .2"عليها في هذا القانون

تؤكد هذه العبارات على الطبيعة القضائية إلجراءات اخلاصة بتجسيد القرار الصـادر عن الـمجلس، 
  .إجراءات دف إىل إثبات الوصول إىل الصلح بني الطرفني

ه اإلجراءات علما أن القرار يقتصر على رسم اإلتفاق الذي و يبقى السؤال مطروحا حول حتديد هذ
  .توصل إليه الطرفني أمام القاضي املصاحل 

  .3هل يقصد باإلجراءات املنصوص عليها يف تقنني اإلجراءات املدنية، تلـك املتعلقة بإعطاء الطابع الرمسي للقرار؟
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باإلشارة إىل حترير حمضر، يف حالة عدم الوصول إىل الصلح و إدخال القضية يف مرحلة  اكتفى املشرع
على وجه اخلصوص من تقنني  171و  170اخلصومة العادية و هذا حسب األحكام املنصوص عليها يف املادتني 

  .اإلجراءات املدنية

إلجراءات القانونية بعد فشل و تشري هذه الصيغة العامة تساؤال حول املستشار املقرر الذي يقوم با
  .الصلح 

هل يستمر القاضي املصاحل يف النظر يف القضية أم يعني رئيس الغرفة اإلدارية للمجلس القضائي مستشارا 
  .آخر؟ 
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و يف هذا الصدد إذا كان اإلختيار يعود للسلطة التقديرية لرئيس الس، فإننا نعتقد أن مواصلة النظر يف 
املصاحل هو احلل األجنع ألن القاضي املصاحل له معرفة إكتسبها أثناء جلسة الصلح أثناء  القضية من طرف القاضي

  .جلسة الصلح

فهنا اإلحالة إىل  " ختضع القضية إىل إجراءات التحقيق املنصوص عليها يف القانون"أما خبصوص عبارة 
  .قواعد تقنني اإلجراءات املدنية

طبيعة القرار ذاته، إذ هو تركيبة لعملية إتفاقية منطلقها إرادة يف الصلح نتيجة  1و تثري إشكالية الطعن
الطرفني و هو من جهة أخرى يشمل إتفاق رضائي و حتصيل قانوين قضائي قالبه قرار قضائي يتوفر على الشكلية 

  .املطلوبة يف القرارات القضائية و يرتب نفس آثارها 

  .2)لصلحقرار ا(و حلد الساعة ال يوجد طعن يف هذا املوضوع 

بعد فشل إجراء حماولة الصلح أمام الغرفة اإلدارية بالس القضائي، فبمجرد إيداع عريضة الدعوى و 
ج و إذا كان ضروريا فإن رئيس الغرفة .إ.ق.ت 246و  245إعالا لألطراف تبدأ عملية التحقيق وفقا للمادتني 

  . 3خصوم و يقوم بإعداد و يئة املنازعة للفصل فيهاحييل الدعوى إىل العضو املقرر الذي يتوىل مهمة إعالا لل

من تقنني اإلجراءات  80إىل  43و إجراءات التحقيق يف املسائل اإلدارية حددها املشرع مبوجب املواد 
املدنية و هي إجراءات مشرتكة يطبقها القانون يف املواد املدنية كما يطبقها أمام الغرفة اإلدارية باالس القضائية 

من نفس القانون و أمام الغرفة اإلدارية مبجلس الدولة طبقا لنص املادة  121مكرر و  170قا لألحكام املواد طب
  .م.إ.ق.ت 283

بعد إمتام إجراءات التحقيق يف الدعوى و يئتها للحكم فيها، و بعد إنقضاء املواعيد املمنوحة لتقيد من 
دود عليها، يقوم القاضي املقرر بإيداعها تقرير مكتوب حيدد فيه املذكرات و تبادل أطراف النزاع و اإلطالع و الر 

  .4الوقائع و املسائل القانونية اليت يثريها النزاع

و إذا انتهى القاضي املقرر إىل أن اجلهة القضائية هي املختصة بنظر الدعوى و أن الشروط الشكلية 
ذلك بإبداء الرأي فيه إما بطب الرفض أوقبول متوافرة فيها مبا فيها الصلح، وجب عليه أن يتعرض للموضوع و 

  .5الدعوى مع تأسيس هذا الرأي على األسس القانونية و الواقعية اليت يراها سببا القتناعه به
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و بعد كتابة التقرير يقوم بإحالته إىل النيابة العامة من أجل أن تودع مذكرا خالل شهر من إستالمها 
  .1هلذا القرار

ي مرحلة إعداد و حتضري ملف القضية لتبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة احملاكمة وتداول ذا اإلجراء تنته
  .القضية باجللسات

  

                                                 
  .ج ا���"ل وا��'�e.إ.ق.ت 2- 248/1و  10-9- 170/8ا��د�ن   1
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  الخـاتــمــة

شتمل على إإن دراستنا ملوضوع البحث املتعلق بالتظلم و الصلح يف املنازعات اإلدارية يف القانون اجلزائري، 
عناصر هامة و متنوعة، أبرزنا من خالهلا أمهية هذه الدراسة حبيث مشلت خالصتنا على حتديد خمتلف العناصر اليت تطرقنا 

  .األول و الثاين إليها يف الفصل التمهيدي و الفصل

فتطرقنا يف الفصل التمهيدي إىل مفهوم و تطور املنازعة اإلدارية على اعتبار أنه هلا عالقة بالتظلم و الصلح 
اإلداريني يف مرحلة زمنية متعاقبة، من االستقالل إىل يومنا هذا، ّمث تعرضنا إىل مفهوم التظلم والصلح اإلداريني يف الفصل 

فقه و التشريع و القضاء يف حتديد معنامها، مث إىل كيفية نشأما من خالل نظرية الوزير القاضي األول، مبينني موقف ال
اليت سادت يف مرحلة اإلدارة القاضية، و اليت كانت مبثابة األساس التارخيي لفكرة التظلم اإلداري اليت تعترب وسيلة هامة 

  .يف حل املنازعات اإلدارية بطريقة ودية

يف القانون اجلزائري على ضوء اإلصالحات اجلديدة، و تعرضنا  ) التظلم و الصلح(مكانتهما  و بعد ذلك بينا
كذلك إىل مقارنة بني التظلم والصلح والنظم املشاة هلما، حىت وصوال إىل التـمييز بينهـما، للوصول إىل القول أنه ليس 

  .التظلم صلحا و ال الصلح تظلما 

نا للنظام القانوين للتظلم و الصلح اإلداريني نظرا ألمهيتهما يف املنازعات اإلدارية و أما يف الفصل الثاين فلقد تطرق
ذلك من خالل دور التظلم يف حل املنازعات اإلدارية و اعتباره شرط ضروري البد من توافره، هذا ما أكد عليه كل من 

أمام جملس الدولة أو أمام الغرفة اإلدارية ) لغاءدعوى اإل(املشرع والقاضي اجلزائري سواء بالنسبة لقبول الدعوى اإلدارية 
مكرر و  169باالس القضائية، وذلك مبقتضى نصوص خاصة، ألنه مت حذف إجراء التظلم اإلداري من املادة 

إجراء جديد و هو الصلح الذي له دور كذلك يف حل املنازعة اإلدارية بالرتاضي بني الطرفني  169/3استحداث املادة 
عني أمام القضاء، و أبرزنا اإلجراءات اخلصومة اإلدارية اليت تسبق عملية الصلح مث إىل مرحلة الصلح كشرط شكلي املتناز 

لقبول الدعوى اإلدارية، والقواعد املتعلقة بالقاضي املصاحل، و اإلجراءات اليت يتبعها يف عملية الصلح مع وجود بعض 
  .االختالفات والنقائص وفقا عندها

  . حث األخري فأوضحنا خمتلف اآلثار املرتتبة عن التظلم والصلح اإلدارينيأما يف املب

و على ضوء هذه التحليالت واليت انصبت على التظلم اإلداري السابق والصلح اإلداري فلقد استنتجنا بعض 
  .املالحظات اليت ميكن إبداؤها يف هذه اخلامتة
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لسابق يعترب إجراء هام حلل املنازعات اإلدارية يف مراحلها حيث ميكن اإلشارة أوًال ،إىل أن التظلم اإلداري ا
األوىل و حتريك عملية الرقابة الذاتية على أعمال اإلدارة، و تفادي اللجوء إىل احملاكم يف حالة اقتناع األفراد بالرد على 

  . الشكاوى املقدمة لإلدارة 

بة من العقبات اليت يواجهها الفرد يف اللجوء إىل لكن التظلم اإلداري يف اجلزائر ال خيلو من السلبيات، فهو عق
القضاء اإلداري، ألنه ملزم باتباع الطريق احملدد له من طرف املشرع ملقاضاة اإلدارة، فالفرد جمرب على القيام بالتظلم 

فيه أو القرار نفسه، خالل مدة شهرين من تاريخ تبليغ القرار املطعون الرئاسي، و يف حالة عدم وجود رئيس ملصدر 
نشره، و يف حالة سكوت اإلدارة ملدة ثالثة أشهر، حيق له اللجوء إىل القضاء خالل شهرين من تاريخ هذا السكوت، أو 

  .من تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلي أو اجلزئي للتظلم اإلداري

اسية لرئيس البلدية القرار، و عن السلطة الرئ روقد جيد املواطن نفسه ضائعا يف البحث عن السلطة الرئاسية ملصد
والوايل، كما يكون عاجزا عن التقرير بني أعمال رئيس الس الشعيب البلدي والوايل ممثلني للدولة، وبني أعماهلما 

ممثلني للجماعات احمللية، وحىت يف بعض األحيان حىت رؤساء البلديات والوالة ال يعرفون مىت ميثلون الدولة  ابصفتهم
  .وجود نصوص قانونية تنظم هذا التمثيل ناحمللية، على الرغم مومىت ميثلون اجلماعات 

إن املواطن ملزم كذلك ملعرفة النصوص اخلاصة اليت تلزمه بالقيام بالتظلم إذا أراد مقاضاة اإلدارة، و يف أغلب 
  . األحيان تتضمن هذه النصوص مواعيد و أنواع خمتلفة للتظلمات

مات وآجاهلا يف القرارات اإلدارية الصادرة ضد األفراد أو يف وسائل تبليغ و نظرا لغياب اإلشارة إىل أنواع التظل
كطريقة للعلم بالقرارات اإلدارية من جهة أخرى، فإن الفرد الذي يريد   هذه القرارات من جهة و اعتماد نظرية علم اليقني

  .، ألنه ال عذر جبهل القانون مقاضاة اإلدارة جيب أن يكون ُمِلماً ِإملاماَ واسعا بنظرية التظلمات واملواعيد

و احلقيقة أن املشرع اجلزائري كان على صواب عندما ألغى شرط التظلم اإلداري يف املنازعات العامة العائد 
حمل التظلم، ألنه ال " الصلح"أخطأ عندما أحل نظام  -يف رأينا-الختصاص الغرف اإلدارية باالس القضائية، لكنه 

إداري غري مشروع، و أن اإلدارة نفسها ترفض فكرة التصاحل و ال تريد سحب قراراا غري جيوز التصاحل حول قرار 
املشروعة، و حىت و إن كانت نية املشرع يف إلغاء التظلمات املسبقة اليت تعترب وسيلة حتطيم لعزمية املواطن، واضحة يف 

ية، إال أا غري واضحة وغري مفهومة يف ، املعدل لتقنني اإلجراءات املدن1990أوت  18عرض أسباب مشروع قانون 
  .إبقائها للقرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية، و يف املنازعات العامة العائدة إلختصاص جملس الدولة

وعليه فاإلبقاء على التظلم الوجويب ضد القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية املطلوب إلغاؤها 
  .جملس الدولة غري مربر من طرف املشرع، كونه يبعد العدالة عن املتقاضي أمام

و التربير الوحيد يف رأينا، هو معرفة املواطن يف مقاضاة الدولة و تعقيد اإلجراءات وإطالتها، فالتظلم اإلداري يف 
ائر يُتوج بقرار إجيايب أوسـليب، و ليس صورته احلالية يعترب امتدادا لنظرية الوزير القاضي، صحيح أن التظلم اإلداري يف اجلز 

  .حبكم قابل لالستئناف، كما كان عليه احلال يف مرحلة اإلدارة القاضية اليت سادت فيها نظرية الوزير القاضي
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فباإلضافة إىل العقبات و الصعوبات التشريعية، فإن رافع دعوى اإللغاء ال يسلم من تشدد و صرامة القاضي 
عوى شكال بسبب عدم تقدمي التظلم يف املواعيد أو عدم وجود ما يُثبت القيام به يف امللف، أو اإلداري يف رفض الد

من تقنني اإلجراءات املدنية و غريها من النصوص العامة واخلاصة املتعلقة بالتظلم اإلداري إىل جانب  275خمالفة املادة 
  .اعتبار ميعاد التظلم من النظام العام 

شرع اجلزائري قد َظن حبذفه للتظلم اإلداري السابق، واستحداثه إلجراء الصلح أنه ألغى فضال عن هذا،  أن امل
بتبيني لنا أن الوضع غري ذلك ألن إشرتاط رفع الطعن  169/3التعقيدات اليت كان يواجهها الفرد، إال أنه بالرجوع للمادة 

املتنازعني إلجياد حل و اتفاق قد يقرب املتقاضي من  مباشرة أمام القضاء للقيام بعملية الصلح اليت تفصل بني الطرفني
العدالة، و لكن قيد ُيصعب له اإلجراءات، طاملا أن الصلح ما هو إال حماولة حلل النزاع ويشرتط هو اآلخر مواعيد هامة 

رية ليس مردها إىل للقيام به، و قد اكتنفها الغموض ومل يوضحها املشرع اجلزائري، خاصة إذا ما اعتربنا أن املنازعة اإلدا
حقوق ذاتية وخصومات شخصية حبثة بل إىل نوع آخر من اخلصومة تتمثل يف املوضوعية فإن َمرّد هذا كله سيكون ملبدأ 

و يف هذا اإلطار، و . الشرعية و سيادة القانون، باعتبار أن املشرع اجلزائري مل يفرق بني الدعاوى الشخصية واملوضوعية
ك الودي و القضائي معا إلاء خالف قائم فإنه سيرتتب ال حمالة آثارا قانونية منها على إذا كان الصلح هو املسل

اخلوص حجية نفاذ حمضر الصلح و معه إاء كل ما علق بالنزاع املعـروض دون غريه، و بالنتيجة لذلك انقضاء احلقوق 
  .واإلدعاءات انقضاء ائيا

بالتظلم اإلداري املسبق و مدى تأثريه . نويل االهتمام مستقبال إال أنه و من أجل ذلك جيب يف نظرنا أوال أن
على اإلجراءات اإلدارية و القضائية مادام ال زالت معظم النصوص القانونية تشرتطه باعتباره إجراء جوهري يلعب دورا 

صلح أمهية أكرب و ذلك  بارزا و متميزا يف حل املنازعات اإلدارية يف القانون اجلزائري، وموزاة مع ذلك نويل موضوع ال
كطريقة لفض النزاع، و ثانيا أن يعاد ترتيبه كإجراء ضمن اخلصومة اإلدارية مبا يتفق ومنطق تسلسل إجراءاا حىت يؤدي 

  .مهمته املرجوة 

  : و بعد استعراضنا ألهم نتائج البحث، ارتأينا تضمينه بعض االقرتاحات الضرورية

  .حلة اإلدارية للميعاد أمام جملس الدولةحذف التظلم اإلداري املسبق، أي املر  ♦

توحيد طريقة احلساب و جعلها بالشهور يف مجيع النصوص اخلاصة، ألن املشرع اجلزائري أخذ  ♦
  .باملواعيد الكاملة يف تقنني اإلجراءات املدنية

  .جعل التظلم اإلداري قاطعا للميعاد أمام االس القضائية ♦

  . ية املتعلقة بعملية الصلحتوضيح اإلجراءات القانونية والقضائ ♦

  .حتديد مهام و دور القاضي املصاحل يف العملية الصلحية ♦
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 34إلزام اإلدارة بالرد على كل الطلبات أو التظلمات أو الرسائل املوجهة إليها، طبقا للمادة  ♦
املتعلق بعالقات اإلدارة باملواطن  ذلك تفاديا كما يسمى بالقرارات  31-88من املرسوم رقم 

  .نية بالرفضالضم
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  .باملنازعة الضريبية 

، الة اجلزائرية للعلوم "مكرر من قانون اإلجراءات املدنية و فكرة القرار السابق 169املادة "عمار عوابدي، .6

  . 1994سنة  2القانونية و اإلقتصادية و السياسية، رقم 

  . 2002لسنة  2عدد  12، جملة اإلدارة، الد "املصاحلة اجلمركية يف القانون اجلزائري"فتيحة نعار، .7

، جملة احلقوق " معيار أعمال الغصب، وهل تطور يف قضاء جملس الدولة الفرنسي ؟"فؤاد عبد الباسط، .8

  . ن.ت.للبحوث القانونية و اإلقتصادية، جامعة اإلسكندرية د

دور القاضي اإلداري يف مراقبة مدى احرتام اإلدارة لإلجراءات املتعلقة بنزع امللكية اخلاصة "ليلى زروقي، .9

  . 2003سنة  3للمنفعة العامة، جملة جملس الدولة، العدد 

الوادي ، مطبعة مزواري، 6، جملة دراسات قانونية، العدد "املفهوم القانوين للنظام العام"حممد الصاحل خراز، .10

  . 2003اجلزائر جانفي 
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  المعاجم و القواميس :رابعا

قاموس فرنسي عريب، دار اآلداب، دار العلم للماليني، بريوت، : جبور عبد النور، سهيل إدريس، املنهل.1

1999 . 

  )القوانين و التنظيمات(النصوص القانونية : خامسا

  الدساتير .1

  . 1996لسنة  76يدة الرمسية، العدد ، اجلر 1996الدستور اجلزائري املعدل سنة .أ

  : األوامر .2

  . 1965سنة  96رقم . املتضمن التنظيم القضائي، ج 1965-11-16املؤرخ يف  65/278األمر رقم  •

  . 1966سنة  48ر عدد .يتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية ج 1966جوان  8املؤرخ يف  66/55األمر رقم  •

 36رقم . ر.، يتضمن انتقال األمالك الشاغرة إىل الدولة ج1969ماي  6املؤرخ يف  66/102األمر رقم  •

1966 .  

 63رقم . ر. ج) إستدراك(يتضمن تقنني اإلجراءات املدنية  1966جوان  6املؤرخ يف  66/154األمر رقم  •

  . 1966لسنة 

نة لس 82رقم .ر.املتضمن قانون تعديل اإلجراءات املدنية ج 08/09/1969املؤرخ يف  69/77األمر رقم  •

1969 .  

  .1971سنة  2رقم .ر.املتضمن تعديل تقنني اإلجراءات املدنية ج 29/12/1971املؤرخ يف  71/80األمر رقم  •

لسنة  62ر عدد .، ج1962ديسمرب  31املؤرخ يف  62/175يتضمن إلغاء القانون رقم  29-73األمر رقم   •

1973 .  

و  18/07/1963املؤرخ يف  63/218ون رقم يتضمن تنظيم القان 12/07/1974املؤرخ يف  74/72األمر رقم  •

  . 1974لسنة  56ر رقم .املتضمن انشاء الس األعلى ج
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يتضمن  1966جوان  8املؤرخ يف  66/55يعدل و يتمم األمر  1975جوان  17املؤرخ يف  75/476األمر رقم  •

  . 1975لسنة  53عدد . ر. قانون اإلجراءات اجلزائية ج

  . 1995لسنة  9ر عدد .يتعلق باملنافسة ج 1995جانفي  25املؤرخ يف  95/06األمر رقم  •

يتعلق بقيم خمالفة التشريع و التنظيم اخلاص بالصرف وحركة رؤوس  1996املؤرخ يف جويلية  96/22األمر رقم  •

  . 1996سنة  43ر عدد .األموال من و إىل اخلارج ج

رقم . ر. املتعلق باألحزاب السياسية جاملتضمن القانون العضوي  06/03/1997املؤرخ يف  97/07األمر رقم  •

  . 1997لسنة  12

املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات املعدل واملتمم  06/03/1997املؤرخ يف  97/07األمر رقم  •

  . 2004سنة  9ر رقم .ج 07/02/2004املؤرخ يف  04/01بالقانون العضوي رقم 

    2005سنة  59ر عدد .يتعلق مبكافحة التهريب ج 2005أوت سنة  23املؤرخ يف  05/06األمر  •

، سنة 46، يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية رقم 2006يوليو  15املؤرخ يف  06/03األمر رقم  •

2006.  

  :القوانين .3

  القوانين العضوية .أ

ر، .تنظيمه وعمله جاملتعلق بإختصاصات جملس الدولة و  30/05/1998املؤرخ يف  98/01القانون العضوي  •

  . 1998لسنة  ،37عدد 

يتعلق بإختصاصات حمكمة التنازع و تنظيمها وعملها  03/06/1998املؤرخ يف  98/03القانون العضوي  •

  . 1998لسنة  37ر، .ج

ر، رقم .املتعلق بنظام االنتخابات ج 97/07األمر رقم  07/02/2004املؤرخ يف  04/01القانون العضوي رقم  •

  . 2004لسنة  ،9
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  القوانين العادية. بـ

رقم . ر.املتعلق بتمديد نفاذ القوانني الفرنسية إىل شعار آخر ج 31/12/1962املؤرخ يف  62/175القانون رقم  •

  . 1963سنة  2

    1979سنة  30ر عدد .يتضمن قانون اجلمارك ج 1979جويلية  21املؤرخ يف  79/07القانون رقم  •

املتضمن التنازل عن األمالك العقارية ذات االستعمال السكين أو  07/02/1981املؤرخ يف  81/01القانون  •

املهين أو التجاري أو احلريف التابعة للدولة و اجلماعات احمللية و مكاتب الرتقية و التسيري العقاري واملؤسسات و 

  .    1981لسنة  6ر ، عدد .اهليئات و األجهزة العمومية ، ج

  1985لسنة  8املتعلق حبماية و ترقية الصحة ج،ر عدد  16/02/1985املؤرخ يف  85/05القانون رقم  •

يتضمن قانون االجراءات اجلزائية  66/55يعدل و يتمم األمر  1986مارس  4املؤرخ يف  86/05القانون رقم  •

  . 1986لسنة  10ر عدد .ج

سنة  27رقم  ر.املتعلق باجلمعيات ذات الطابع السياسي ج 15/06/1989املؤرخ يف  89/11القانون رقم  •

1989 .  

املتعلق بالوقاية من النزاعات اجلماعية  1990فيفري  6املتعلق يف  1990فيفري  6املؤرخ يف  90/02القانون  •

  . 1990لسنة  6ر عدد .يف العمل و تسويتها و ممارسة حق اإلضراب ج

لسنة  35ر عدد .حة جاملتعلق حبماية و ترقية الص 85/05املعدل للقانون  31/07املؤرخ يف  90/17القانون  •

1990 .  

  .1990سنة 52ر عدد . املتضمن قانون التهيئة و التعمري ج 01/12/1990املؤرخ يف  90/29القانون  •

ر عدد .احملدد للقواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة ج 1991أفريل  27املؤرخ يف  91/11القانون  •

  . 1991لسنة  21
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  .1999لسـنة  25ر عدد .ج 1992يتضمن قانون املالية لسنة  1991ديسمرب  18 املؤرخ يف 91/25لقانون ا •

املتعلق بالوقاية من النزاعات  90/02املعدل و املتمم للقانون  21/12/1991املؤرخ يف  91/27لقانون ا •

  . 1991لسنة  68ر عدد .اجلماعية يف العمل و تسويتها و ممارسة حق اإلضراب ج

  . 1998لسنة  37ر عدد .يتعلق باحملاكم اإلدارية ج 30/05/1998يف املؤرخ  98/02 القانون •

املعدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية  2000أوت  5املؤرخ يف  2000/03رقم  القانون •

  . 2000لسنة  48ر عدد .ج

  . 2001لسنة  35ر عدد .ناجم جاملتضمن قانون امل 2001جويلية  3املؤرخ يف  01/10رقم  القانون  •

  . 2001لسنة  79ر، رقم .ج 2002املتضمن قانون املالية  22/12/2001املؤرخ يف  01/21رقم  القانون •

  . 2000لسنة  8ر عدد .املتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات ج 2002فيفري  5املؤرخ يف  02/01القانون رقم  •

  . 2002لسنة  86ر، عدد ، ج 2003القانون املالية سنة  •

  . 2004سنة  25ر رقم .، املتضمن قانون اإلجراءات اجلبائية ج29/12/2004املؤرخ يف  04/21القانون  •

، سنة 85ر، رقم .، ج2006، املتضمن قانون املالية 31/12/2005املؤرخ يف  05/06القانون رقم .20

2005 .  

  :المراسيم .4

  المراسيم الرئاسية.أ

املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات  23/03/1985ملؤرخ يف ا 85/59املرسوم  •

  .  1985، لسنة 13ر، رقم .واإلدارات العمومية، ج

ر .املنظم للعالقات بني اإلدارة و املواطن ج 04/07/1988املؤرخ يف  88/131املرسوم الرئاسي رقم  •

  . 1988لسنة  ،27عدد 

ر رقم .املتضمن تأسيس وسيط اجلمهورية ج 23/02/1996خ يف املؤر  96/113املرسوم الرئاسي رقم  •

  . 1996لسنة،  20
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ر .و املتضمن تعيني أعضاء جملس الدولة ج 30/01/1998املؤرخ يف  98/187املرسوم الرئاسي رقم  •

  . 1998سنة،  44عدد 

ر .يتضمن إلغاء مؤسسة وسيط اجلمهورية ج 1999أوت  2املؤرخ يف  99/170املرسوم الرئاسي رقم  •

  . 1999، سنة 52

 52ر رقم .املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ج 24/06/2002املؤرخ يف  02/250املرسوم الرئاسي  •

  . 2002لسنة 

 02/250املعدل و املتمم للمرسوم الرئاسي  11/09/2003املؤرخ يف  03/301املرسوم الرئاسي رقم  •

  . 2003سنة  55ر عدد .املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ج

  :المراسيم التنفيذية .بـ

جيدد قائمة االس القضائية و اختصاصها اإلقليمي  22/12/1990املؤرخ يف  90/407املرسوم التنفيذي رقم  •

  . 1990سنة  ،56ر، رقم .من قانون اإلجراءات املدنية ج 7العاملة يف إطارة املادة 

بعض الواجبات اخلاصة املطبقة على  ، املتضمن16/02/1993املؤرخ يف  93/54املرسوم التنفيذي رقم  •

  . 1993، لسنة 11ر، رقم .املوظفني و األعوان العموميني و على عمال املؤسسات العمومية ج

احملدد  91/11احملدد لكيفيات تطبيق القانون  1993جويلية  27املؤرخ يف  93/186املرسوم التنفيذي رقم  •

  . 1993، لسنة 5ر، عدد .العامة جللقواعد املتعلقة بزرع امللكية من أجل املنفعة 

و احملدد ألشكال االجراءات و كيفياا يف اال  29/08/1998املؤرخ يف  98/261املرسوم التنفيذي رقم  •

  . 1998لسنة  ،64ر، عدد .االستشاري أمام جملس الدولة ج

القضايا املسجلة أو و احملدد بكيفيات إحالة مجيع  29/08/1998املؤرخ يف  98/262املرسوم التنفيذي رقم  •

  . 1998، لسنة 64ر، رقم .املعروضة على الغرف اإلدارية للمحكمة العليا إىل جملس الدولة ج

و احملدد لكيفيات تعيني رؤساء املصاحل واألقسام  29/08/1998املؤرخ يف  98/263املرسوم التنفيذي رقم  •

  . 1998، لسنة 64ر عدد .لس الدولة و تصنيفهم ج
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احملدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون           14/11/1998املؤرخ يف  98/356نفيذي رقم املرسوم الت •

  . 1998، لسنة 85ر عدد .املتعلق باحملاكم اإلدارية ج 98/02

ر .حيدد إنشاء و تشكيل و سري جلان املصاحلة ج 1999أوت  16املؤرخ يف  99/195املرسوم التنفيذي رقم  •

  . 56/1999 عدد

جيدد تشكيلة الس االستشاري للجنة ضبط  26/11/2006املؤرخ يف  06/433نفيذي رقم املرسوم الت •

  . 2006لسنة  ،76ر عدد .الكهرباء و الغاز ج

  القرارات الوزارية و اآلراء .5

، لسنة 95ر عدد . يتعلق باملصاحلة يف مادة املخالفات الغابية ج 1963ديسمرب  7قرار وزاري مؤرخ يف  •

1963.  

حيدد قائمة مسؤويل إدارة اجلمارك املؤهلني ملنح املصاحلة لألشخاص املتابعني  1999جوان  22يف  قرار مؤرخ •

  . 1999، لسنة 45ر عدد .بسبب املخالفات اجلمركية ج

املتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي لس الدولة للدستور  19/05/1998املؤرخ يف  6/198الرأي رقم  •

  . 1998ر، لسنة .ج

  :جالت الم.6

  .1984سنة  2المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و اإلقتصادية و السياسية ، عدد 

  . 1989، سنة 1الة القضائية للمحكمة العليا، العدد  �

  . 1989، سنة 2الة القضائية للمحكمة العليا، العدد  �

  . 1989، سنة 3، العدد االة القضائية للمحكمة العلي �

  . 1989، سنة  4لمحكمة العليا، العدد الة القضائية ل �

  . 1992، سنة 2 العليا، العدد ةالة القضائية للمحكم �

  .1994، سنة  2 جملة اإلدارة ، الد الرابع ، العدد �
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  . 1995لسنة  1الة القضائية، للمحكمة العليا، العدد  �

  . 1995لسنة  2الة القضائية، للمحكمة العليا، العدد  �

  . 1997، لسنة 50ائية، للمحكمة العليا، العدد الة القض �

  . 2002، لسنة 1جملة جملس الدولة، العدد  �

  . 2002، لسنة 2جملة جملس الدولة، العدد  �

  .2005، لسنة  7جملة جملس الدولة ، العدد   �

  الجرائد.6

  . 1996لسنة   1733، العدد  08/08/1996جريدة اخلرب اليومية بتاريخ *

  : ةالقرارات القضائي.7

  ) :المجلس األعلى سابقا(قرارات المحكمة العليا .أ

، شركة سريات ضد وزير 20/04/1985، بتاريخ 33028الس األعلى، الغرفة اإلدارية، ملف رقم  �

  ) .قرار غري منشور(املالية و مصلحة الضرائب باتنة 

 وايل والية باتنة بني 07/04/1991بتاريخ  78274احملكمة العليا ، الغرفة اإلدارية ، قضية رقم  �

  . والشركة العامة للبناء اجلزائري 

، إيدوشان حممد ضد ديوان 1992أفريل  22بتاريخ  85181احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية، ملف رقم  �

  ) .قرار غري منشور(الرتقية و التسيري العقاري، ببئر مراد رايس و من معه 

  :قرارت مجلس الدولة .بـ

، مؤسسة األشغال اهلندسية  23/11/1998بتاريخ  145206ة الثانية ، امللف رقم جملس الدولة ، الغرف �

  ). قرار غري منشور( احلضرية لبلدية الدار البيضاء ، ضد وزير السكن 

، منصور الطاهر ضد مدير القطاع 17/05/1999، بتاريخ 165886جملس الدولة، الغرفة األوىل، ملف رقم  �

  ) .قرار غري منشور(الصحي بعزاية 
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، مدير الضرائب لوالية وهران  22/03/1999، قضية رقم  152508جملس الدولة ، الغرفة الثانية ، امللف رقم  �

  ) .قرار غري منشور(ضد طييب عبد القادر ، 

، احلزب السياسي للحركة اجلزائرية من 19/04/1999بتاريخ  1374جملس الدولة، الغرفة الرابعة، قضية رقم  �

  ) .قرار غري منشور(مية ضد وزير الداخلية أجل العدالة و التن

  ) .قرار غري منشور(، عزي عبد القادر ضد وزير العدل 12/03/2000بتاريخ  1366جملس الدولة، ملف رقم  �

، بن مغنية حليمة ضد منظمة احملامني 19/04/2001بتاريخ  002438جملس الدولة، الغرفة األوىل، قضية رقم  �

  ) .ورقرار غري منش(لناحية املدية 

قرار غري (خلضر . يونس ضد ب.، د07/05/2001بتاريخ  002242جملس الدولة، الغرفة األوىل، ملف رقم  �

  ) .منشور

، بوزقزي حممد ضد وايل والية 07/05/2001، بتاريخ 002254جملس الدولة، الغرفة األوىل، ملف رقم  �

  ) .قرار غري منشور(بومرداس و من معه 

، وايل والية سكيكدة ضد بلقاسم 08/10/2001بتاريخ  004070، ملف رقم جملس الدولة، الغرفة األوىل �

  ) .قرار غري منشور(

ورثة صفاح رابح و من معهم ضد  ،18/02/2001بتاريخ  004595جملس الدولة، الغرفة الثانية، ملف رقم  �
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  الملخص

  باللغة العربية

أوىل املشرع اجلزائري أمهية لتسوية املنازعات اإلدارية من خالل الوسائل املتاحة هلا كالتحكيم ، والوساطة ، 

  .اخل ، فإنه أخذ بوسيليت التظلم والصلح ... االتفاق ، الصلح ، التظلم 

ى العامة، بدءا بإيضاح كل اجلوانب املتعلقة و هلذا تضّمن هذا البحث النقاط اليت تشكل عائقا و سوء فهم لد     

مبفهوم التظلم و الصلح اإلداريني و املستجدات اجلديدة خبصوص تقنني اإلجراءات املدنية و اإلدارية مث الوصول إىل 

وعية النتيجة النهائية اليت يتمتع ا التظلم و الصلح يف حل املنازعات اإلدارية، و التالزم الذي يربطهما مببدأ املشر 

  .وبوسيلة محاية مبدأ املشروعية اليت هي دعوى اإللغاء أو التعويض 

  .التظلم، الصلح، املنازعات اإلدارية : الكلمات المفتاحية

 باللغة الفرنسية 

Le législateur algérien a accordé de l’importance au règlement des contentions administratifs 

par le biais des instruments disponible tels l’arbitrage, la médiation, l’accord , la conciliation, le 

recours  préalable….etc,  il a pris en considération le recours préalable et la conciliation . 

Cette étude se rapporte aux difficultés rencontrées par les personnes et a leur mauvaise 

compréhension de ces deux instruments . 

L’étude commence par l’éclaircissement de tout ce qui concerne le recours préalable et la 

conciliation, ainsi que les nouvelles données du code de procédure civile et administrative pour 

aboutir a une solution final qui permettra de régler les conflits et ce ne tenant compte  principe du 

légalité et a sa protection par les recours en annulation ou en indémnisation. 

Les mots clé : recours préalable , conciliation, contentieux  administratifs . 

   ةباللغة األنجليزي

 Although the Algerian legislator has given much importance to the settlement of 

administrative disputes through different means such as arbitration mediation, agreement, 

conciliation , prior administrative grievance, etc …, he adopted only the last two . 

There fore, this research paper debates certain points that are mis understood by the public 

and obstacles for them. Clarifies all aspects concerning the concept of P.A.G and conciliation and 

the recent legislation in administrative and civil procedures. It also attempts to determine the ability 

of P.A.G and conciliation to settle administrative disputes, and its ties with principle of legitimacy 

and the means to protect this principle, which  is  the cancellation recourse or punitive damage . 

Key word : Prior administrative grievance ( P.A.G) , cancellation , administrative  disputes. 

  


