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 كلمة شكر وتقدير

 
 أشكر اهلل عز وجل أن أنعم علي بإمتام هذه الرسالة،

 ومن ال يشكر الناس ال يشكر اهلل...

الصومن مث يقتضي مين واجب الشكر واالعرتاف بالفضل، أن أتقدم خب  

لى هذه لقبوله اإلشراف عمراد بدران" الشكر واالمتنان إىل األستاذ الدكتور "
يدخر جهدا للنصح، والتوجيه، والتشجيع،الرسالة، كما أنه مل   

خري اجلزاء. أسأل اهلل أن جيزيه عين  

ذ الدكتور كما أتقدم بالشكر اخلالص إىل األساتذة أعضاء جلنة املناقشة، األستا
هذه الرسالة. رئاسة جلنة املناقشة، ولتحمله عناء قراءة لقبولهجياللي تشوار" "  

ويس اذ "واألست قاسم العيد عبد القادر"والشكر موصول إىل األستاذ الدكتور "
على قبوهلما مناقشة وتقييم هذه الرسالة. ابراهيم الطيب"   
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يعّد القانون اإلداري قانون السلطة العامة يف عالقتها باألفراد وغريهم من اهليئات 
اخلاصة. وال خالف أن املنازعات اإلدارية تشّكل مادة هامة يف الّدراسات القانونية، 

 ،1وتزداد هذه األمهية مع التزايد املتواصل لعدد الدعاوى اإلدارية املطروحة على القضاء
خاصة مع ازدياد تدخل السلطة العامة يف مجيع جوانب احلياة العامة، وما ينجم عنه 
من تزايد للمشاكل واملنازعات اإلدارية. وعلى ذلك بات من الضروري البحث يف 
وضع آليات، وقواعد، وهيئات قضائية للفصل يف تلك املنازعات، وفضها بالطرق 

 . 2املالئمة، واإلجراءات املناسبة

جوع إىل التشريع اجلزائري، جند أن هذا األخري مل يعط تعريفا واضحا وبالر 
ولقد اختلفت  .للمنازعات اإلدارية. لكن الفقه اإلداري حاول تقدمي تعريفا شامال هلا

" على أهنا: "حتتوي C.DEBBASCHالتعاريف يف هذا الصدد، فعرفها األستاذ "
 .3النامجة عن النشاط اإلداري"على مجيع القواعد اليت تطبق للفصل يف النزاعات 

"خلويف رشيد" على أهنا: "جمموعة النزاعات اإلدارية اليت  كما عرفها األستاذ  
 .4ينظر فيها القاضي اإلداري، حسب قواعد قانون املنازعات اإلدارية"

                                                           

 .10، ص.2102عدو عبد القادر، املنازعات اإلدارية، دار هومة، اجلزائر،  -1 
 .2، ص.2112والتوزيع، اجلزائر، حممد الصغري بعلي، الوجيز يف املنازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر  -2 

3- «Le contentieux administratif regroupe l’ensemble des règles applicables à la solution 
juridictionnelle des litiges soulevés par l’activité administrative ». Charles DEBBASCH, Contentieux 
Administratif, Dalloz ,T 1, Paris, 1975, p 01. 

 .10، ص.2100، د.م.ج، اجلزائر،0خلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية: تنظيم واختصاص القضاء اإلداري، ج -4 
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وهناك من عرفها على أساس أهنا جمموعة الدعاوى اإلدارية، فذهب األستاذ 
"تتألف من جمموعة الدعاوى النامجة عن نشاط اإلدارة، وأعواهنا "أمحد حميو" إىل أهنا: 
 .1أثناء قيامهم بوظائفهم"

واملالحظ من خالل التعاريف السابقة وخاصة التعريف األخري، االرتباط الوثيق 
ما خاصة وأن هذه األخرية قد ختتلط إىل حد  ،بني املنازعة اإلدارية والدعوى اإلدارية

 انونية األخرى املشاهبة هلا.مع بعض املصطلحات الق

عن الدعوى جند أهنا قد شغلت حيزا كبريا من أحباث الفقه، والذي  فعند احلديث
حاول دائما إبراز معناها على حنو ال جيعلها ختتلط باألفكار اإلجرائية األخرى، وخاصة 

 الطلب القضائي واخلصومة القضائية.

 اإلداري بتحديد معناها. لكن الفقهفالدعوى ورغم أمهيتها إال أن املشرع مل يقم 
تدخل يف هذا الصدد إلعطاء تعريف شامل للدعوى اإلدارية. ولقد تعددت حماوالت 
تعريفها بتعدد وجهات النظر املختلفة هلا. فالبعض ينظر إليها نظرة عضوية شكلية 
إجرائية حبتة، والبعض يعرفها من زاوية موضوعية حبتة. وعلى هذا األساس فهناك من 
عرفها على أهنا وسيلة حلماية احلق، وهو ما ذهب إليه األستاذ "حممد ماهر أبو 
العينني" والذي عرفها على أهنا: "الوسيلة اليت خوهلا القانون صاحب احلق يف االلتجاء 

. وهو ما أّكده أيضا األستاذ "خلويف رشيد" الذي 2إىل القضاء لتقرير حقه أو محايته"

                                                           
1 - Ahmed MAHIOU, Cours de contentieux administratif, 2éme édition, O.P.U, Alger, 1976, p.06.  

إجراءات الدعوى  –دارية )اخلصومة والدعوى اإلدارية: اخلصومة وعوارضها حممد ماهر أبو العينني، سلسلة املرافعات اإل -2 
 .10، ص.2112ودفوعها وفقا ألحكام احملكمة اإلدارية العليا(، دار أبو اجملد للطباعة باهلرم، مصر، 
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اليت تسمح للمتقاضي إخطار القاضي اإلداري حىت ينظر يف ذهب إىل أهنا: "الوسيلة 
. وعرفتها األستاذة "أمينة مصطفى النمر" على أهنا: "وسيلة لإلدعاء أمام 1قضيته"

احملاكم، فاألشخاص عن طريقها يعرضون على احملاكم منازعاهتم بشأن احلقوق أو 
 .2املراكز القانونية حلمايتها"

مقررا قانونا قصد احلصول على احلماية القضائية، وهناك من اعترب الدعوى حقا 
ويف هذا الصدد ذهب األستاذ "وايل فتحي" إىل أن: "الدعوى هي احلق يف احلصول 
على احلماية القضائية، باعتبارها حق الشخص يف مواجهة شخص آخر مضمونه 

 . 3احلصول على تطبيق القانون يف حالة حمددة، ومنح املدعي محاية قضائية معينة"

فالدعوى بذلك ختتلف عن احلق الذي هتدف إىل محايته، وإن كانت النظرية 
القدمية ترى أن الدعوى واحلق شيئا واحدا، فالدعوى ال تكون موجودة إال مع وجود 

 .4احلق

إال أن اعتبار املصطلحني شيئا واحدا، والقول بعدم التمييز بينهما غري منطقي. 
عوى كوسيلة حلماية احلقوق واملراكز القانونية، أو ومن مث فالبد من التمييز بني الد

وهو احلق أو املركز القانوين املطلوب محايته  ،إقرارها حني يُعتدى عليها، وبني موضوعها

                                                           
 .12ص. ،2100 ، د.م.ج، اجلزائر،2خلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية: تنظيم واختصاص القضاء اإلداري، ج -1

  .00، ص.0001أمينة مصطفى النمر، الدعوى وإجراءاهتا، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،  -2
يوسف دالندة، الوجيز يف شرح مقتبس من:  دار النهضة العربية، د.ب، د.س.ن، الوسيط يف قانون القضاء املدين، وايل فتحي، -3

، 2100، دار هومة، اجلزائر، 0طاألحكام املشرتكة جلميع اجلهات القضائية وفق قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، 
 .10ص.

  .220، ص.2111، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، اجلزائر، 2، القانون القضائي اجلزائري، طالغوثي بن ملحة -4
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أو إقراره باعتبار أن كال منهما حقيقة قانونية متميزة عن األخرى، ويستتبع ذلك أن 
 انقضاء الدعوى ال يستلزم حتما فصال يف املوضوع.

من خالل ما سبق ميكن القول بأن الدعوى القضائية تتمثل يف حق ووسيلة ف
 ،تعطى للفرد من أجل اللجوء إىل القضاء قصد احلصول على حكم يف موضوع النزاع

وهي بذلك ختتلف عن اخلصومة القضائية، واليت تتمثل يف "جمموعة اإلجراءات اليت 
أو هي جمموعة األعمال اإلجرائية اليت يقوم هبا  ،اختذت يف تلك الدعوى أثناء مباشرهتا

القاضي، وأعوانه، وممثلوهم، وأحيانا الغري، واليت ترمي إىل إصدار قضاء حيقق هذه 
احلماية. فهي الوسيلة اليت جيري التحقق بواسطتها من توافر احلق يف الدعوى للمدعي. 

 ذا احلق.لذلك فإن شروطها ختتلف متاما عن الشروط الالزمة لتوافر ه

فاخلصومة ظاهرة مستمرة تستغرق فرتة من الزمن، تطول أو تقصر حسب 
الظروف. وهي متر بثالث مراحل رئيسية متثل تدرجا منطقيا يف حتقيق غايتها، فتبدأ 

 .  1باملطالبة القضائية، تليها مرحلة املرافعة أو التحقيق يف الدعوى، وتنتهي باحلكم"

لدعوى واخلصومة، يف أن انقضاء هذه األخرية قد ال بني اأكثر ويظهر أثر التمييز 
يرتتب عليه انقضاء الدعوى القضائية. مبعىن أنه قد تنقضي اخلصومة ألحد أسباب 
انقضائها، ومع ذلك يظل حق الدعوى قائما بإمكان صاحبها إعادة رفعها من جديد، 

 مىت كان ميعاد إقامتها مازال قائما.

                                                           
 .10-12، املرجع السابق، ص. حممد ماهر أبو العينني -1
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ن الدعوى القضائية هي سلطة، أو إمكانية وبناء على ذلك، ميكن القول بأ
اللجوء إىل القضاء، مُتكن األشخاص مبقتضاها املطالبة حبماية حقوقهم املعتدى عليها، 

 أو لتقرير هذه احلقوق، أو التعويض عن األضرار اليت تلحق هبا.

وهذه اإلمكانية ال ميكن أن ختتلط باملطالبة القضائية، واليت تعترب واقعة االلتجاء 
إىل القضاء. أي أهنا ذلك اإلجراء الذي تقدم به الدعوى للمحكمة، ويرتجم به 

. إذ أن الفرق البد أن يكون واضحا بني سلطة إتيان 1الشخص عمليا حقه يف الدعوى
عمل، وبني األعمال اليت اختذت استعماال هلذه السلطة. فالطلب ال يوجد كعمل 

يف حني أن الدعوى توجد ولو مل تبدأ قانوين إال بالقيام به، أي ببدء اخلصومة، 
 اخلصومة. كما أنه ال يرتتب على ترك اخلصومة، وبالتايل ترك الطلب القضائي انقضاء

الدعوى. فللمدعي أن يعود بعد الرتك ويرفع دعواه نفسها مرة أخرى. كما أن  احلق يف
الطلب كعمل قانوين قد يكون صحيحا دون أن تكون الدعوى مقبولة، ذلك أن 

دعوى ليست هي الطلب أمام القاضي، وإمنا هي احلق يف احلماية القضائية. فقد ال
يقدم الطلب من شخص ال حق له يف احلماية، فيوجد الطلب دون الدعوى. فالدعوى 

 . 2تتجسد يف الطلب، ولكن الطلب ال جيسد الدعوى

                                                           
رمضان طه حممد نصار، انقضاء الدعوى اإلدارية بغري الفصل يف املوضوع، أطروحة دكتوراه يف احلقوق، جامعة اإلسكندرية،  -1

 .10-12، ص.0001

 .10حممد ماهر أبو العينني، املرجع السابق، ص.  -2
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وتأسيسا على هذا الفصل املنطقي بني السلطة، وبني االستعمال الفعلي هلذه 
شيئا متميزا عن املطالبة  ،السلطة، تعترب الدعوى وهي سلطة االلتجاء إىل القضاء

 القضائية وعن باقي إجراءات اخلصومة.

وفقا لذلك تعد حقا إراديا يتولد مبجرد حتقق سبب الدعوى، هذا إذن فالدعوى   
 السبب الذي يتمثل يف النزاع.

مركز قانوين خاص. هذا  وعلى ذلك إذا حتقق للدعوى سببها، أصبح صاحبها يف
املركز القانوين اخلاص جيعله ليس فقط له ما للكافة من حق التقاضي املنصوص عليه يف 

 الدستور باعتباره من الرخص العامة، وإمنا أكثر من ذلك له ذلك احلق اإلرادي.

وترتيبا على ما سبق، فإنه ال جيب اخللط بني الدعوى وما يوجه إليها من دفوع، 
اخلصومة وما يوجه إليها من دفوع، وبني موضوع النزاع وما يوجه إليه من دفوع. وبني 

 وبالتايل السبب الذي يؤدي إىل انقضاء كل واحدة منها.

وما يهمنا يف موضوع حبثنا هو الدعوى يف حد ذاهتا. فبالنسبة هلذه األخرية فإن 
وعها. ألن احلكم يف موض الطبيعي هلا يكون بصدور حكم فاصلالنهاية أو االنقضاء 

القضائي يشمل احلكم الفاصل يف موضوع الدعوى، وهو الذي يفصل يف الطلبات، 
والدفوع املوضوعية سواء بإجابتها أو رفضها، واحلكم اإلجرائي وهو الذي يفصل يف 
مسألة إجرائية أثناء سري اخلصومة، أو يف أية مسألة ترتبط أو تتصل باإلجراءات دون 

وى . وعلى ذلك ميكن تعريف احلكم القضائي على أنه: "هو ما التعرض ملوضوع الدع
يصدر عن احملكمة يف حدود واليتها القضائية يف اخلصومة بالشكل الذي حيدده 
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القانون، سواء كان صادرا هناية اخلصومة، أو أثناء سريها، وسواء كان صادرا يف 
 .1موضوع اخلصومة أو يف مسألة إجرائية"

ا هو احلالة الثانية للحكم، فصدوره بالفصل يف موضوع وما خيص موضوع دراستن
النزاع ال يطرح أي إشكال، وهي النهاية العادية لكل دعوى مرفوعة أمام القضاء. لكن 
صدوره قبل الفصل يف املوضوع هو حمل حبثنا، ملا له من أمهية من إهناء وانقضاء 

 يف املوضوع. الدعوى يف أول مسارها أمام القاضي، ومن دون اخلوض والفصل

لرافع الدعوى أغلب  ونظر ألمهية هذه احلالة ارتأينا من خالل حبثنا هذا أن نبني
األسباب اليت قد تؤدي إىل إهناء دعواه دون أن يتحقق الغرض من رفعها، وهو الفصل 

وجد مادة مثال يف القانون، أن األسباب متعددة ومبعثرة، وال تخاصة و  ،يف موضوعها
جتمع مجيع حاالت االنقضاء اخلاصة بالدعوى من غري الفصل يف أو آراء للفقه 

موضوعها. وهو ما دفعنا الختيار هذا املوضوع، والذي حاولنا من خالله اإلملام بأغلب 
 األسباب اليت تؤدي لذلك.

فتكُلِمنا عن أسباب انقضاء الدعوى بغري الفصل يف املوضوع، يعين استبعاد 
ما سبقت اإلشارة سابقا، استبعاد الفصل يف موضوع جمموعة من املواضيع، أوهلا وك

 الدعوى، إذ هبذا الفصل تكون النهاية الطبيعية للدعوى.

                                                           

دراسة تأصيلية حتليلية تطبيقية مقارنة، دار الفكر اجلامعي،  –القضائي: أركانه وقواعد إصداره حممد سعيد عبد الرمحن، احلكم  -1 
 . 22-20، ص. 2110اإلسكندرية، 
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وانقضاء الدعوى بغري الفصل يف املوضوع قد يكون حبكم قضائي،  وهذا هو 
األصل. وهنا البد أن يكون احلكم فرعيا، أي أنه ال يفصل يف موضوع الدعوى، ولكنه 

 مسألة فرعية. على عكس احلكم املوضوعي الذي حيسم النزاع يف يفصل يف دفع أو يف
موضوع الدعوى، أو يف طلب عارض عليه. وقد يكون الفصل بواقعة أو إجراء آخر 

 غري احلكم، كاالنقضاء بطريق الصلح الثابت مبحضر اجللسة مثال. 

قد يكون مبقتضى دفع فرعي من اخلصم يف الدعوى، أو  كما أن االنقضاء
ى متسك اجلهة القضائية املعروض أمامها النزاع بوجه االنقضاء من تلقاء نفسها،  مبقتض

 كأن يكون الدفع متعلقا بالنظام العام.

ونظرا ألن حصر األسباب اليت تؤدي إىل انقضاء الدعوى اإلدارية بغري الفصل يف 
ص املوضوع ليس باألمر اهلني، نظرا ألن هذه األسباب متعددة ومبعثرة، وغري منصو 

عليها بصورة واضحة وحصرية، فإنه ومن أجل مجع ودراسة أغلب هذه األسباب، البد 
من تتبع مجيع مراحل سري الدعوى أمام القضاء، مث تصور كل مرحلة منها على 

 فرضيتني:

يف متام املرحلة صحيحة، وغري معيبة، مبا ال يرتك جماال ألي دفع  تتمثل األوىل -
 يثار يف وجه الدعوى.

، واملتمثلة يف أن -باملقارنة مع الفرضية األوىل –فرضية سلبية  ية فهيأما الثان -
يلحق بالدعوى يف هذه املرحلة عيب، يرتتب عليه إبداء أحد الدفوع يف وجه هذه 
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الدعوى، أو أن اجلهة القضائية تقضي به من تلقاء نفسها، مىت كان ذلك واجبا 
 ا.عليها. وهذه الفرضية هي حمل دراستنا يف حبثنا هذ

فلما نتكلم عن الدعوى اإلدارية، فإنه ال ميكننا التحقق من احلق فيها من عدمه، 
إال باستخدامه عن طريق املطالبة القضائية. وهنا ميكن اللجوء إىل القضاء أمام حمكمة 
غري خمتصة. لذلك فإن انقضاء الدعوى بعدم االختصاص يعد لصيقا ببداية سريها أمام 

نه جيب على احملكمة أن تقضي أنطقي عند تعدد الدفوع، فمن امل ومن هنا .القضاء
أوال يف الدفع بعدم االختصاص، مث تنظر بعد ذلك يف بقية الدفوع األخرى، ألنه ال 

 والية هلا يف القضاء يف باقي الدفوع ما مل تكن خمتصة بالنظر يف الدعوى.

زمنية حمددة،  ده القانون يف دعوى اإللغاء مبدةكما أن استخدام الدعوى يقي
لذلك فإن االلتجاء إىل القضاء بعد انقضاء هذا امليعاد، يولد دفعا بانقضاء الدعوى 

 لرفعها بعد امليعاد القانوين.

إضافة إىل ذلك، ومبا أن الدعوى حقا للمدعي، فله أن يستمر يف السري فيها أو 
ا الرتك أو يرتكها، ما مل تتولد لباقي األطراف حقوق تسمح هلم باالعرتاض على هذ

 التنازل، لذلك فإن الرتك يسبق األسباب األخرى النقضاء الدعوى.

وإذا انتقلنا إىل املرحلة السابقة لسري الدعوى، فإننا جند أن استخدام هذه 
األخرية، يرتتب عليه النظر يف قبول الدعوى من عدمه، ويف هذه املرحلة تنقضي 

 شروط القبول.الدعوى بعدم القبول إذا انتفى أي شرط من 
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ومن هنا، فال يبقى بعد ذلك سوى املرحلة األخرية، أين تكون الدعوى مبنجى 
من الدفوع، ويف تلك املرحلة تنقضي الدعوى فصال يف موضوعها إجيابا أو رفضا، 

 وهذه املرحلة األخرية خارجة عن نطاق حبثنا. 

املوضوع، فهذه بعض األسباب اليت تؤدي إىل انقضاء الدعوى بغري الفصل يف 
إلعطاء فكرة عن املوضوع فقط. ولقد حاولنا قدر املستطاع من خالل هذا البحث 
التفصيل يف أغلب األسباب اليت تؤدي إىل ذلك. ورمبا نكون قد أغفلنا سببا أو أكثر 

جبميع األسباب اليت تؤدي  -حسب ما توصلنا إليه- وذلك نظرا لعدم النص واإلملام
سواء من طرف املشرع، أو من   ة بغري الفصل يف املوضوعإىل انقضاء الدعوى اإلداري

 طرف الفقه. 

ولذلك فإن البحث يف املوضوع مل يكن باألمر اهلني، نظرا للصعوبات اليت 
الدراسات، واملراجع املتخصصة يف املوضوع، مما جعل  نذرةنا يف ذلك، أبرزها: تواجه

ء الدعوى اإلدارية دون من الصعب ضبط، ومجع كل األسباب اليت تؤدي إىل انقضا
صدور قانون اإلجراءات  وما زاد من صعوبة البحث ،البحث، والفصل يف موضوعها

، وقلة املراجع املستندة عليه. ورمبا أن كل من يبحث يف إطار القانون 1املدنية واإلدارية
اإلداري، واملنازعات اإلدارية، يواجه هذه الصعوبة، نظرا لكون القانون اإلداري غري 

إضافة إىل قلة األعمال  مقنن، وهي ميزة تتسم هبا أغلب البحوث املتعلقة هبذا اجملال.
لقانون باملوضوع، واملتعلقة خاصة بالتطبيق القضائي الفعلي  القضائية املتعلقة

                                                           

، املتضمن قانون اإلجراءات 2110فرباير  22، املوافق ل 0020صفر  00، املؤرخ يف 10-10القانون رقم  -1
 .2110لسنة  0العدد  .ج.جاملدنية واإلدارية، ج.ر
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مما جعل احلصول على  ،اجلديد، حىت أمام جملس الدولة اإلجراءات املدنية واإلدارية
املوضوع، يتسم بنوع من املشقة. ورمبا يرجع سبب ذلك إىل القرارات القضائية إلثراء 

موقف بعض اجلهات القضائية اليت متنع الباحث من اإلطالع عليها، باعتبار أن ذلك 
ميس خبصوصية أطراف الدعوى الواردة قضاياهم ضمن تلك األحكام، والقرارات 

 القضائية.

ة هذا املوضوع، لكن رغم  تلك الصعوبات، فقد حاولنا قدر اإلمكان معاجل
وحتديد أغلب األسباب اليت تؤدي إىل انقضاء الدعوى اإلدارية دون الفصل يف 

مىت تنقضي الدعوى اإلدارية دون  موضوعها، والذي تتمحور إشكاليته الرئيسية حول
حتديد مصري الدعوى املنتهية قبل البحث والفصل يف  الفصل يف موضوعها، وبالتايل

افعها فيها، أم جيوز له إعادة رفعها من جديد؟ مبعىن هل املوضوع؟ هل ينتهي حق ر 
احلق يف الدعوى ينتهي بتوافر سبب االنقضاء، أم يبقى للمدعي حق التقاضي يف 

 نفس الدعوى مرة أخرى؟

مدين يف ذلك على املنهج وأخرى، معت اإلشكاليةهذه  سنحاول اإلجابة على
ت، واألسباب اليت تنهي الدعوى وذلك من أجل حتديد احلاال ،وهو الغالب التحليلي

تم االعتماد عليه من أجل ياملرفوعة أمام القضاء، قبل الفصل يف موضوعها. كما 
مناقشة، وحتليل النصوص القانونية، اليت مسحت هبذا النوع من االنقضاء اخلاص 

يف بعض األحيان على املنهج املقارن، على  عتمادالتم ايبالدعوى اإلدارية. كما 
شارة إىل بعض النقاط للمقارنة مع النص القدمي املتعلق بقانون اإلجراءات أساس اإل
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، إضافة إىل املقارنة يف بعض األحيان مع التشريعات األخرى، خاصة منها 1املدنية
التشريع الفرنسي. مع اللجوء يف أحيان قليلة إىل املنهج النقدي، خاصة مع صدور 

وذلك ملعرفة النقائص اليت جاء هبا هذا القانون، ، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
 وبذلك العمل على حتسني األوضاع.

ومن هنا، ومن أجل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية املطروحة، ارتأينا تقسيم 
أسباب االنقضاء غري املنهية للحق يف حبثنا هذا إىل بابني: يتعلق الباب األول ب

لتطرق من خالله إىل أسباب االنقضاء املنهية للحق الدعوى، أما الباب الثاين فسيتم ا
 يف الدعوى.

 

                                                           

، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، املعدل 0000صفر  00، املوافق ل 10/12/0000، املؤرخ يف 020-00األمر رقم  -1 
 واملتمم.



 

 

 الباب األول:

أسباب االنقضاء غير المنهية 
 للحق في الدعوى
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يعترب احل   ي الحجىء إىل القضاء من احلقىق العام  املكفىل  دستىريا جلمةع أفراد 
. ويتجسع ذلك  ي شكل دوى  ترفع إىل القضاء من طرف صاحب احل ، 1اجملتمع

باوتبارها الىسةح  املخىل  له قانىنا لتقرير حقه أو محايته. وتعترب وسةح  اختةاري  لحشخص، 
يستعمحيا أو ال. وهي بذلك ختتحف ون جممىع اإلجراءات القضائة  اليت فحه احل   ي أن 

يقىم هبا اخلصىم أو ممثحةيم، والقاضي، وأوىانه لحقصىل وحى حكم قضائي، وهي ما 
املطالب  القضائة ، وتهنتيي من خالل واليت تبعأ باختاذ أول إجراء فةيا،  ،يعرف باخلصىم 

 م  ي مىضىويا.بصعور حكم فةيا، أو انتيائيا بغري حك

ومن مث فاخلصىم  قع تهنقضي وتزول ألي سبب من األسباب، لكن احل   ي العوى  
ميكن أن يظل ثابتا لحمعوي، وله احل   ي أن جيعد دوىاه أمام القضاء بإجراءات 

 . 2جعيعة

                                                           
، 6182مارس  12، املىاف  ل 8341مجاد  األوىل  62املؤرخ  ي  18-82القانىن رقم ) 6182من دستىر  851املادة  -1

، املععل بالقانىن رقم 8992لسهن   12، ج.ر.ج.ج الععد 8992، املععل واملتمم لعستىر 6182لسهن   83ج.ر.ج.ج الععد 
، 6111نىفمرب  85املؤرخ  ي  89-11، والقانىن 6116لسهن   65، ج.ر.ج.ج الععد 6116أبريل  81املؤرخ  ي  16-14

  (6111لسهن   24ج.ر.ج.ج الععد 
 ى أنه: "أساس القضاء مبادئ الشروة  واملساواة.وح أواله 851املادة  تهنص

 الكل سىاسة  أمام القضاء، وهى  ي متهناول اجلمةع وجيسعه احرتام القانىن".       
، دار الفكر -دراس  مقارن  بني الفقه اإلسالمي والقانىن الىضعي –وادل حممع جرب شريف، االنقضاء املىضىوي لحخصىم  املعنة   -2

 .93، ص.6111اإلسكهنعري ، مصر، اجلامعي، 
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ولقع تععدت األسباب اليت جتعل العوى  املرفىو  أمام القضاء تهنقضي، لكن يبقى 
  إثارهتا من جعيع، وذلك ألن السبب الذي انقضت وحى أساسه لصاحب احل  إمكانة
 ، وهذا األخري الزال قائما.فةياالعوى  مل ميس باحل  

ومن مث فإن إمكانة  استخعام املعوي لعوىاه القضائة  بعع احلكم بانقضائيا، قع 
كان اجلي  القضائة  املختص ، إذا   وأتتمثل  ي استمرار العوى  لع  احملكم  املختص ، 

بععم االختصاص )الفصل األول(، وقع تتمثل  ي إقام   امتعحق اسبب االنقضاء دفع
العوى  من جعيع بعع استةفاء املقتضى الذي كان سببا  ي ختحف استخعام احل   ي 
العوى ، وهذا ما يتعح  بانقضاء العوى  اإلداري  بععم القبىل، باوتبار أن هذا األخري ال 

إمنا هى يرمي إىل إنكار و م ، وال يىجه إىل ذات احل  املعوى به، يىجه إىل إجراءات اخلصى 
سحط  املعوي  ي استعمال العوى ، باوتباره يىجه إىل الىسةح  اليت حيمى هبا صاحب 
احل  حقه. وما إذا كان من اجلائز استعماهلا، أم أن شرط االستعمال غري جائز لععم تىافر 

تىافر لقبىل العوى ، أو لععم تىافر شرط خاص شرط من الشروط العام  اليت يتعني أن ت
من الشروط املتعحق  بذات العوى  املرفىو . كما أهنا ميكن أن تهنقضي بالبطالن، أو 

 بالشطب نتةج  ملخالف  مبعأ الىجاهة  )الفصل الثاين(.
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 الفصل األول:

 انقضاء الدعوى اإلدارية بعدم االختصاص

الحجىء إىل القضاء لحمطالب  حبماي  حقىقه إذا كان املشرع قع أقر لحمعوي ح  
لحمعوى وحةه ح    ي نفس الىقت ومصاحله ون طري  دوى  قضائة ، فإنه قع مهنح

 العفاع ون نفسه ومحاي  مصاحله  ي العوى  املرفىو  ضعه، وذلك ون طري  العفىع. 

 : "مجةع وسائل العفاع اليت جيىز لحخصماع بىجه وام وحى أهنى وميكن تعريف العف
أن يستعني هبا لةجةب ون دوى  خصمه، بقصع تفادي احلكم خلصمه مبا يعوةه. سىاء  
كانت هذه الىسائل مىجي  إىل العوى ، أو بعض إجراءاهتا، أو مىجي  إىل أصل احل  

 .1املعوى به، أو إىل سحط  اخلصم  ي استعمال دوىاه"

يستعني هبا اخلصم ويطعن : "الىسائل اليت اعرف وحى أهنا اخلاص فتع مبعهناهى أما العف
مبقتضاها  ي صق  إجراءات العوى ، دون التعرض ألصل احل  الذي يعوةه خصمه 

 .2اآلخر، فةتفاد  هبا مؤقتا احلكم وحةه مبا يطحبه هذا اخلصم..."

وتهنقسم العفىع إىل دفىع شكحة ، ودفىع مىضىوة ، ودفىع بععم القبىل. وما ييمهنا 
 ص بالذكر العفع بععم االختصاص.كحة ، وخنهى العفىع الش ي مىضىوهنا هذا 

                                                           
، 6181، املمحك  العربة  السعىدي ، 18الشةخ شاكر وحي الشيري، أحكام العفىع  ي العوى  اجلزائة ، اجملح  القضائة ، الععد  -1

  .615ص. 
 .33، ص.6111، العراق، 41، الععد 81فارس وحي ومر اجلرجري، العفىع بععم قبىل العوى ، جمح  الرافعين لحققىق، اجملحع  -2 
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فالعفع بععم االختصاص يعترب من العفىع الشكحة  املتصح  باإلجراءات، واليت ال 
وذلك ألن الغاي  مهنه تكمن  ي استصعار حكم يهنيي العوى  دون  ،متس أصل احل 

 الفصل  ي مىضىويا، وذلك إلنكار مبعي العفع وحى اجلي  القضائة  سحطتيا  ي نظر
 .1العوى  خلروج الفصل  ي مىضىويا ون اختصاصيا الهنىوي، أو احملحي

وحى أنه العفع الذي يقصع به مهنع  -بصف  وام -ويعرف العفع بععم االختصاص  
اجلي  القضائة  من الفصل  ي العوى  املعروض  أماميا، خلروجيا ون حعود واليتيا طبقا 

 .3العوى  أمام ذات اجلي  القضائة يرتتب وحى قبىله انقضاء و  ،2لقىاوع االختصاص

ونظرا ألمهة  وخطىرة العفع بععم االختصاص كما سبقت اإلشارة، ال ميكهنهنا 
التفصةل مباشرة فةه، وحتعيع مصري العوى  اليت قُِبل فةيا هذا العفع دون حتعيع جماله، 
ومتةةزه وما يشاهبه من مصطحقات. لذلك فإنه يتىجب وحةهنا وقبل التفصةل  ي هذا 
العفع، حتعيع اختصاص القضاء اإلداري، وتبةان طبةعته القانىنة  )املبقث األول(، مث 

 حتعيع نطاقه، وأثر قبىله  )املبقث الثاين(. 

 

 

 

                                                           

 . 89، ص.6111وبع العزيز وبع املهنعم خحةف ، العفىع اإلداري   ي دوى  اإللغاء والعواو  التأديبة  واملستعجح ، د.د.ن، د.ب،  -1 

 . 63املرجع الساب ، ص.رمضان طه حممع نصار،  -2 
 .86، ص.6111مسري يىسف البيى، دفىع ووىارض العوى  اإلداري ، دار الكتب القانىنة ، مصر،  -3 



 هنية  لحق   ي العوى املغري أسباب االنقضاء                   الباب األول                                          
 

17 
 

 المبحث األول:

 تحديد اختصاص القضاء اإلداري وطبيعته القانونية

ترجع مسأل  تىزيع وحتعيع االختصاص وادة إىل العستىر، والذي يعترب مصعر 
اجلزائري لسهن   يالعستىر  التععيل اختصاص القضاء باملهنازوات اإلداري ، وهكذا نص

ا ناهتوحى اختصاص السحط  القضائة  حبماي  اجملتمع واحلريات، ووحى ضما 6182
. وكذلك وحى اختصاصيا بالهنظر  ي 1(851لحجمةع، ولكل واحع حقىقه األساسة  )م
 .2(828ري  )مالطعىن املرفىو  ضع قرارات السحطات اإلدا

ولقع حعدت الهنصىص التشريعة  األحكام التفصةحة  لقىاوع االختصاص، وذلك 
معةارا واما يتم وحى أساسه تىزيع االختصاص بني احملاكم اإلداري ،  وهنعما وضعت

بهنىع من  كذلك  حعدت الهنصىص قع. و 3واحملاكم املعنة   ي جمال املهنازوات اإلداري 
 ص بني هةئات القضاء اإلداري فةما بةهنيا، و ي داخحيا.التفصةل قىاوع تىزيع االختصا

ة  إىل نظام وبذلك يظير بىضىح أن الهنظام اجلزائري حتىل  ي تهنظةم اهلةئات القضائ
مهنازوات وادي  تعرض وحى القضاء املعين، ومهنازوات إداري   القضاء املزدوج، فيهناك

املشرع حريصا  ي حتعيع قىاوع تىزيع  كانلذلك   .4تعرض أمام القضاء اإلداري
االختصاص بني هةئات القضاء العادي، والقضاء اإلداري )املطحب األول(، مبةهنا الطبةع  

                                                           

  املععل واملتمم. 8992من دستىر 849تقابحيا املادة  -1 

 املععل واملتمم. 8992من دستىر  834تقابحيا املادة  -2 
 كحة  احلقىق والعحىم السةاسة ،   ي مادة التعمري والبهناء، أطروح  دكتىراه  ي القانىن العام،كمال حممع األمني، االختصاص القضائي  -3 

 .11، ص.6182-6185تحمسان، –جامع  أيب بكر بحقايع 
 .14، ص.6119: نظري  االختصاص، د.م.ج، اجلزائر، 6مسعىد شةيىب، املبادئ العام  لحمهنازوات اإلداري ، ج -4 
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القانىنة  الختصاص القضاء اإلداري، سىاء تعح  األمر باالختصاص الهنىوي، أو احملحي 
 )املطحب الثاين(. 

 ول: تحديد اختصاص القضاء اإلداريالمطلب األ

يعرف االختصاص القضائي وحى أنه الىالي  القضائة  املمهنىح  لحمقكم  لحتققة  
. أو هى السحط  املخىل  قانىنا حملكم  ما لحفصل  ي الهنزاع 1العواو ، واحلكم فةيا ي 

وهتعف قىاوع االختصاص إىل حتعيع نصةب كل جي  من جيات  .املعروض وحةيا
القضاء، ونصةب كل طبق  من طبقات احملاكم داخل اجلي  القضائة  الىاحعة، ونصةب  

 .2كل من حماكم الطبق  الىاحعة من املهنازوات اليت جيىز الفصل فةيا

ستقال  ووحةه فإن االختصاص القضائي يهنتج ون جتزئ  والي  القضاء، وذلك نظرا ال
وبالتايل فةكىن لكل حمكم  من احملاكم  ،ممارس  حمكم  واحعة فقط هذه الىالي  كحيا

 . 3املختحف  نصةبا معةهنا من والي  القضاء

وتشكل قاوعة اختصاص القضاء اإلداري، القاوعة األوىل اليت يثريها ويهنظر فةيا 
أن  ذلك ،ي(قاوعة اختصاص نىوي، أو حمحاضي اإلداري ميما كانت طبةعتيا )الق

الفصل  ي العوى  متىقف وحى مىقفه من ذلك. وهى ما يقىدنا حتما إىل مىضىع وعم 
 االختصاص  ي العوى   ي حال  وعم احرتاميا، وإىل العفىع املتعحق  بذلك.

                                                           
جامع  أيب بكر  كحة  احلقىق والعحىم السةاسة ،  ، أطروح  دكتىراه،-دراس  مقارن   –الهنظام املايل لحعقع اإلداري شريفي الشريف،  -1

  .15، ص.6183-6184تحمسان،  -بحقايع
 .1، ص. 8915وبع احلمةع الشىاريب، قىاوع االختصاص القضائي  ي ضىء القضاء والفقه، مهنشأة املعارف، اإلسكهنعري ،  -2
دار الهنيض  العربة ، القاهرة، د.س.ن.، ص.  دراس  مقارن ، -محةجي، حتعيع نطاق الىالي  القضائة  واالختصاص القضائيأمحع  -3

331. 
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ووحى هذا األساس بات من الضروري وحى كل من القاضي، واملتقاضي، خاص  ما 
خاص  بعع  –كل قىاوع االختصاص جبمةع أنىاوه يتعح  مهنه باجملال اإلداري، اإلحاط  ب

، وبذلك ميكن التعرف وحى جمال اختصاص القضاء اإلداري، ألن -تبين نظام االزدواجة 
 الطبةع  القانىنة  هلذا األخري ختتحف ون تحك املتعحق  باختصاص القضاء العادي.

أساسةني مها: ومن مث فإن حتعيع اختصاص القضاء اإلداري يتطحب القةام بأمرين 
من جي  بةان هل أن الهنزاع هى من اختصاص اجليات القضائة  اخلاضع  لحهنظام القضائي 
العادي، أو الهنظام القضائي اإلداري )الفرع األول(. وبعع التأكع من أن الهنزاع هى من 
اختصاص القاضي اإلداري، فإنه يتىجب البقث من جي  أخر  ون كةفة  تىزيع 

القضائة  اإلداري ، وذلك من حةث حتعيع درج  اجلي  القضائة   االختصاص بني اجليات
املختص  من جي ، وبةان أيا من هذه احملاكم ذات العرج  الىاحعة يؤول إلةيا 

 )الفرع الثاين(. 1االختصاص

 الفرع األول: توزيع االختصاص بين القضاء اإلداري والقضاء العادي
اإلداري والقضاء العادي  ي الهنظم ُتطرَح مسأل  تىزيع االختصاص بني القضاء 

القضائة  اليت تعمل بهنظام االزدواجة  القضائة ، وذلك بسبب وجىد هرمني قضائةني 
 مهنفصحني، لكل مهنيما جمال اختصاص خاص به.

وإذا كان املشرع اجلزائري قع استبعع ولفرتة طىيح  االزدواجة   ي التهنظةم، وأدمج 
وات اإلداري  ضمن نظام قضائي مىحع، فإنه قع اجليات القضائة  الفاصح   ي املهناز 

                                                           
 .621، ص. 6115، د.م.ج، اجلزائر، 3بىبشري حمهنع أمقران، الهنظام القضائي اجلزائري، ط -1
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خصيا  ي ظل هذا الهنظام بقىاوع إجرائة ، وأحكام مىضىوة  متةزها ون تحك اليت حتكم 
. وبالتايل فإن مسأل  تىزيع االختصاص، رغم تكريس هذا الهنظام  1املهنازوات األخر 

وحى سابقا(، لكن ، تاريخ نشأة احملكم  العحةا )اجملحس األ8924كانت قائم  مهنذ سهن  
لةس بني القضاء اإلداري والقضاء العادي، بل بني اجليات القضائة  الفاصح   ي املىاد 
اإلداري ، واملتمثح   ي الغرف اإلداري  وحى مستى  اجملالس القضائة ، واحملكم  العحةا، 

  لع  واجليات القضائة  الفاصح   ي املىاد العادي  واملتمثح   ي احملاكم، والغرف األخر 
. وأساس ذلك، يعىد إىل أن أحع أطراف 2نفس اجملالس القضائة ، واحملكم  العحةا

اخلصىم   ي الهنزاع اإلداري هى هةئ  متمةزة حتكميا قىاوع القانىن اإلداري، وتتمتع 
 بصالحةات السحط  العام ، كما أهنا هتعف أساسا لتققة  املهنفع  العام .

نظام  اوتهناقمهنه، مت  856ملادة ، ومبىجب ا8992ومبجرد صعور دستىر 
وأصبح التهنظةم القضائي خيتحف من حةث اهلةاكل  ،االزدواجة  القضائة  بصف  رمسة 

 .6182من دستىر  818املادة  أكعته . وهى ما3واإلجراءات ون نظام وحعة القضاء

ومن مث أصبح من الضروري حتعيع اختصاص كل من القضاء اإلداري والقضاء 
يكىن ذلك إال وفقا ملعايري حمعدة، اختحفت التشريعات  ي األخذ هبا، لكن العادي. وال 

 ما ييمهنا هى مىقف املشرع اجلزائري من ذلك:

                                                           
، 53القضائة  لحغرف  اإلداري  لحمقكم  العحةا، نشرة القضاة، الععد زروقي لةحى، صالحةات القاضي اإلداري وحى ضىء التطبةقات   -1

 .811، ص.8999العيىان الىطين لألشغال الرتبىي ، اجلزائر، 
 .414، املرجع الساب ، ص.6خحى ي رشةع، قانىن املهنازوات اإلداري ، تهنظةم واختصاص القضاء اإلداري، ج -2
، د.م.ج، اجلزائر، 4، القضاء اإلداري، ط8اإلداري   ي الهنظام القضائي اجلزائري، ج وىابعي ومار، الهنظري  العام  لحمهنازوات -3

 .811، ص.6113
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 ن القضاء اإلداري والقضاء العاديأوال: معايير توزيع االختصاص بي

يكمن اهلعف من تىزيع االختصاص بني القضاء اإلداري والقضاء العادي  ي حتعيع 
ما، ومن مث حتعيع أنىاع املهنازوات اليت يعىد الفصل فةيا إىل القضاء اختصاص كل مهني

. وال يتم ذلك إال وفقا ملعايري حمعدة، واملتمثح  أساسا  ي املعةار العضىي، 1اإلداري
 واملعةار املادي:

 . المعيار العضوي والنزاع اإلداري:1

الهنزاع، دون الهنظر ملىضىع يعتمع املعةار العضىي وحى صف  اجلي  اليت تكىن طرفا  ي 
ص من . وطبقا هلذا املعةار، يعترب الهنزاع إداريا كل نزاع يكىن طرفا فةه شخ2الهنشاط

أن كل ما تصعره اإلدارة العام  يعترب نشاطا إداريا، يهنظمه  أشخاص القانىن العام. مبعىن
 .3القانىن اإلداري، ومهنازواته ختضع الختصاص القضاء اإلداري

إذ يكفي أن  ،املعةار األكثر سيىل   ي حتعيع الطبةع  اإلداري  لهنزاع ماويعترب هذا 
ةعىد الفصل فةه إىل القضاء فيكىن شخص وام طرفا فةه حىت يصبح الهنزاع إداريا 

 .4اإلداري

                                                           
 .59، ص.6115طاهري حسني، شرح وجةز لإلجراءات املتبع   ي املىاد اإلداري ، دار اخلحعونة ، اجلزائر،  -1
اجلزائري، مذكرة ماجستري، فرع القانىن العام، جامع  بسكرة، محةك  بطةهن ، االختصاص القضائي جملحس العول   ي الهنظام القضائي   -2

 .19، ص.6113-6114اجلزائر، 
3- BENMALHA Ghaouti, L’Etat algérienne devant la justice, Revue algérienne des sciences juridiques politiques et 
économiques, Alger, 1971, p.339.  

 .461-462، املرجع الساب ، ص. 16خحى ي رشةع، قانىن املهنازوات اإلداري ، تهنظةم واختصاص القضاء اإلداري، ج  -4

http://www.africabib.org/query_a.php?pe=!040608352!&SR=3
http://www.africabib.org/query_a.php?pe=!040608352!&SR=3
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فقع ذهب جانب من  ،ولكن رغم ذلك، فإن هذا املعةار مل يسحم من االنتقادات
كشخص وام يتمتع بصالحةات السحط  العام ، إىل أن اإلدارة قع تظير أحةانا   1الفقه

و ي هذه احلال  األخرية  .وأحةانا أخر  تظير كشخص وادي جمردة من هذه االمتةازات
فإن أوماهلا تكىن مساوي  لتحك الصادرة ون األفراد العاديني، وبالتايل فإن نزاواهتا ختضع 

لصعد، فإن كل الهنزاوات لحقضاء العادي. لكن إذا مت العمل باملعةار العضىي  ي هذا ا
اليت يكىن الشخص العام طرفا فةيا، سىف ختضع إىل القضاء اإلداري سىاء ظيرت 

 اإلدارة مبظير السحط  العام  أم ال؛ وهذا أمر غري مهنطقي... 

ووحى هذا األساس بعأ التفكري  ي إجياد معةار جعيع لتقعيع اختصاص القضاء 
 املادي. اإلداري، وهى ما أد  إىل ظيىر املعةار

 . المعيار المادي والنزاع اإلداري:2

بعع االنتقادات اليت وجيت إىل املعةار العضىي، بات من الضروري إجياد معةار 
جعيع لتقعيع جمال اختصاص القضاء اإلداري. ووفقا لذلك ظير املعةار املادي الذي 

الهنزاع، بل إىل طبةع  يذهب إىل أن الهنزاع اإلداري ال يتقعد بالهنظر إىل طبةع  أطراف 
 الهنشاط أو الصالحةات اليت يتمتع هبا أحع الطرفني  ي الهنزاع.

وتتمثل طبةع  الهنشاط  ي االمتةازات اليت يتمتع هبا أحع الطرفني من صالحةات 
  ط  العام  أو معةار املرف  العام، وذلك وحى الشكل التايل:تتجسع  ي معةار السح

                                                           
، حتت وهنىان: مفيىم 61/81/6111بعران مراد، حماضرة ألقةت وحى طحب  السهن  األوىل ماجستري، ختصص القانىن العام، بتاريخ  -1

 . 6111-6111تحمسان، اجلزائر،  -املهنازو  اإلداري ، كحة  احلقىق، جامع  أبى بكر بحقايع 
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 مة:أ. معيار امتيازات السلطة العا

"امتةازات السحط  العام " باوتبار أن هذه األخرية وبارة ون عةار مسي هذا املعةار مب
ومت  تستعمل  ي إطار القانىن لتققة  املصحق  العام . ،حقىق معرتف هبا أصال لإلدارة

املعةار لحتمةةز بني نىوني من أومال اإلدارة. فقع تظير اإلدارة  ي والقاهتا  الحجىء هلذا
  تارة مبظير السحط  العام  باوتبارها سحط  آمرة، وأن إرادهتا تعحى وحى إرادة القانىنة

األفراد. وتارة أخر  تظير كأي فرد من أفراد اجملتمع، وتتعامل معيم وحى قعم املساواة 
 .1بعةعا ون السحط  العام 

ووحى هذا األساس، فإن املهنازوات الهناشئ  ون أومال السحط  العام  تتصف بالصف  
 إلداري ، وتهنعرج وفقا لذلك ضمن دائرة اختصاص القضاء اإلداري.ا

إذ أنه  ، إال أنه مل يسحم من االنتقادات،ولكن وحى الرغم من بساط  هذا املعةار
يصعب التفرق  بصىرة واضق  بني أومال السحط  العام  وأومال اإلدارة، وذلك ملا قع 

هب إىل أن التفرق  بني أومال حيعث من اختالط وتعاخل بةهنيما.كما أن ههناك من ذ
 .2السحط  وأومال اإلدارة العادي  ال تعكس واقع الهنشاط اإلداري بصىرة دقةق 

وبالتايل فإن املعةار املادي يرتكز وحى الطبةع  اإلداري  لهنشاط ما، ويستىجب وجىد 
 .3اإلدارة كطرف  ي الهنزاع

                                                           
 .861، ص.8999دار وائل لحهنشر، ومان، ، 8إواد وحي محىد القةسي، القضاء اإلداري وقضاء املظامل، ط  -1

2 - F.BENOIT, Le droit administratif Français, Dalloz, Paris, 1968, p.681. 

 .668، ص.6111، دار الثقاف  لحهنشر والتىزيع، األردن، 8وحي خطار شطهناوي، مىسىو  القضاء اإلداري، ج -3 
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 ب. معيار المرفق العام:

نظرا لالنتقادات اليت وجيت إىل معةار السحط  العام ، أصبح من الضروري إجياد 
حمكم  التهنازع  ي قضة   قرارمعةار جعيع حيل حمل هذا املعةار. وهى ما حعث بعع صعور 

، حةث ظير معةار املرف  العام كمعةار لتىزيع 81141 " وامBlanco"بالنكى 
العادي. ووفقا هلذا املعةار فإنه يهنعرج ضمن االختصاص بني القضاء اإلداري والقضاء 

 دائرة اختصاص القضاء اإلداري، كل املهنازوات املتعحق  بتهنظةم وتسةري املراف  العام .

واألخذ هبذا املعةار يرتتب وحةه من جي  تىسةع من جمال اختصاص القضاء 
ون  اإلداري، حةث أنه يعترب من اختصاص القاضي اإلداري كل الهنزاوات الهناجت 

نشاطات قع تقىم هبا أشخاص خاص . ومن جي  أخر ، يؤدي إىل تضةة  من 
اختصاصه إذ أنه يهنتج ون العمل به ضرورة التمةةز بني الهنشاط العام، والهنشاط اخلاص 
الذي تقىم به اإلدارة. وهكذا فإن جمال اختصاص القاضي اإلداري يتقعد فقط  ي 

ابل خيرج من دائرة اختصاصه، الهنشاطات اليت نشاطات اإلدارة ذات الطابع العام. وباملق
  .2تقىم هبا اإلدارة اليت تهنعرج ضمن نشاطيا اخلاص

ومن خالل ما سب ، يتضح لهنا بأن كل املعايري السابق  كانت ورض  لالنتقادات 
حسب وجي  نظر كل فقةه. ومن ذلك فإن حتعيع اختصاص القضاء اإلداري يبقى متىقفا 

تىزيع االختصاص بني القضاء اإلداري والقضاء العادي من طرف  وحى املعةار املعتمع  ي

                                                           
1 - T.C.F, « Blanco », le 08-02-1873, G.A.J.A , 17éme éd, 2009, p.30. 

 .461 -461، املرجع الساب ، ص.6خحى ي رشةع، قانىن املهنازوات اإلداري ، تهنظةم واختصاص القضاء اإلداري،ج  -2
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القاضي، وهى أمر خيتحف من بحع آلخر. لكن ما يثري الفضىل  ي هذا الصعد هى البقث 
 ون مىقف الهنظام اجلزائري من هذه املسأل ؟.

 داري والقضاء العادي ف  الززاررثانيا: قواعد توزيع االختصاص بين القضاء اإل
ق إىل القىاوع العام  لتىزيع االختصاص بني القضاء اإلداري والقضاء بعع التطر 

العادي، وتبةان املعايري األساسة  املعتمعة لتقعيع اختصاص القضاء اإلداري، يتطحب 
األمر تىضةح الىضع  ي اجلزائر، وماهى املعةار املطب ، هل هى املعةار العضىي أم املعةار 

 املادي؟.

قانىن اإلجراءات املعنة  من  111جلزائري، وخاص  املادة بالرجىع إىل القانىن ا
يتضح بأن املشرع قع تعخل وحعد قىاوع االختصاص، مرجقا  ي ذلك العمل ، واإلداري 

وهى األمر الذي استقسهنه الععيع . 1باملعةار العضىي لتقعيع اختصاص احملاكم اإلداري 
النعكاساته اإلجيابة  وحى سري العوى   -حىت قبل صعور ق.إ.م.إ– من األساتذة

اإلداري . فقع ذهب األستاذ "حممع زغعاوي" إىل أن هذا املعةار من شأنه تسيةل ومحة  

                                                           
 وحى أن:"احملاكم اإلداري  هي جيات الىالي  العام   ي املهنازوات اإلداري . أواله 111املادة  تهنص   -1

لالستئهناف  ي مجةع القضايا، اليت تكىن العول  أو الىالي  أو البحعي  أو إحع  املؤسسات ختتص بالفصل  ي أول درج ، حبكم قابل 
 العمىمة  ذات الصبغ  اإلداري  طرفا فةيا".

مهنه اليت كانت تهنص وحى أنه: " ختتص اجملالس القضائة  بالفصل ابتعائةا  11وهى ما كان معمىال به  ي ق.إ.م، وحتعيعا املادة  - 
ستئهناف أمام احملكم  العحةا  ي مجةع القضايا أيا كانت طبةعتيا اليت تكىن العول  أو الىالي  أو البحعي  أو إحع  حبكم قابل لال

املؤسسات العمىمة  ذات الصبغ  اإلداري  طرفا فةيا...". وهى ما أكعته أيضا الععيع من القرارات الصادرة ون الغرف  اإلداري  
بتاريخ  MAATECة  العول  ضع السةع ب.م والتعاونة  اجلزائري  لتأمني ومال الرتبة  والثقاف  لحمقكم  العحةا سابقا، والسةما قض

. واستقر مىقف 82/15/8918، وكذلك قضة  اآلنس  م.ف ضع وزير العاخحة  ووايل والي  قسهنطةهن  بتاريخ 64/18/8911
احملكم  العحةا آنذاك وحى اوتبار املعةار العضىي هى الذي حيعد جمال اختصاص القاضي اإلداري، وحيق  من مث تىزيع االختصاص بني 

، دار هىم ، اجلزائر، 8دي. مقتبس من: باي  سكاكين، دور القاضي اإلداري بني املتقاضي واإلدارة، طالقضاء اإلداري والقضاء العا
 .69 -61، ص. 6112
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. كما أنه ميّكن 1التقاضي وحى كل من أطراف العوى ، والقاضي وحى حع سىاء
كفي املتقاضي العادي من حتعيع جمال اختصاص القاضي اإلداري بصف  مسبق ، إذ أنه ي
. كما 2أن يكىن خصمه أحع أشخاص القانىن العام، لرتفع دوىاه أمام القضاء اإلداري

أنه يقحل من احتماالت وقىع التهنازع  ي االختصاص، وهذا وحى نقةض املعايري األخر  
 .3اليت تعتمع وحى طبةع  املهنازو ، واليت تتسم بالتعقةع والغمىض

، فإنهنا ن اإلجراءات املعنة  واإلداري قانى من  111لكن رغم ذلك، فبتفقص املادة 
جنع أن املشرع اجلزائري قع أخذ إىل جانب املعةار العضىي باملعةار املادي، كمعةار لتىزيع 
االختصاص بني القضاءين اإلداري والعادي، وهى ما يظير بشكل واضح من خالل 

طرفا إلدارية ذات الصبغة االعبارة األخرية من ذات املادة: "...املؤسسات العمىمة  
 .4فةيا"، إذ أنه اوتمع بذلك وحى طبةع  الهنشاط املعتمع من قبل هذه اهلةئات

                                                           
حممع زغعاوي، مع  متاشي املعةار العضىي مع استقاللة  املهنازو  اإلداري   ي ظل اإلصالح القضائي اجلعيع، جمح  العحىم اإلنسانة ،   -1

 .868، ص.6111هن ، اجلزائر، ، جامع  قسهنطة84الععد 
، جمح  املهنتع  القانىين، 19-11 قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري ، قىاوع اختصاص القضاء اإلداري  ي ظل بىدوح ماجعة شيةهناز -2

  .638بسكرة،  د.س.ن، ص.-، جامع  حممع خةضر12الععد 

 .86محةك  بطةهن ، املرجع الساب ، ص. -3
 أواله، 111الفقه، وأخص بالذكر األستاذ "ومار بىضةاف"،  إىل أن ما ذهب إلةه املشرع  ي نص املادة لقع ذهب جانب من  -4

، فةه نىع من الهنقص، معتربا بأن من خالل العبارة األخرية من ذات املادة: "...املؤسسات العمىمة  ذات الصبغ  اإلداري  طرفا فةيا"
-16من املرسىم الرئاسي  8باملادة و  اإلداري  من الهناحة  العضىي . وقع استعل  ي ذلك املشرع هبذه الصةاغ  قع ضة  من جمال املهناز 

، واليت نصت وحى بعض أنىاع املؤسسات اليت تكىن معهنة  باخلضىع لتهنظةم الصفقات العمىمة ، مهنيا: )املحغى( املععل واملتمم 651
والتكهنىلىجي، واملؤسسات العمىمة  ذات الطابع العحمي والثقا ي  مراكز البقث والتهنمة ، واملؤسسات العمىمة  ذات الطابع العحمي

وما بععها من ق.إ.م.إ  932وامليين. مؤكعا أن قىاوع الصفقات العمىمة  ال شك أهنا ذات طابع إداري، واستعل  ي ذلك باملادة 
اإلداري  بععم االختصاص  ي حال  واليت خصصت ملهنازوات الصفقات أحكاما خاص . مضةفا أنه من غري املعقىل أن تقضي احملكم 

فصحيا  ي مهنازو  أحع أطرافيا جامع  حبكم وعم ورودها  ي املادة املذكىرة، خاص  وأهنا جي  لحقانىن العام، وتعتمع  ي متىيحيا وحى 
ألخري إوادة الهنظر  ي نص اخلزيهن  العام ، وأن قراراهتا قرارات إداري ، ومىظفةيا خيضعىن لحقانىن األساسي لحىظةف  العام . مقرتحا  ي ا
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، املععل واملتمم 84-88رقم  من القانىن العضىي 9/8هذا، وبالرجىع إىل املادة 
، فإنهنا جنع أن املشرع قع أخذ 1املتعح  مبجحس العول  18-91رقم  لحقانىن العضىي

 واملادي لتقعيع اختصاص القضاء اإلداري.باملعةارين العضىي 

ر هى أم ائي أن ترجةح املعةار املعمىل بهإضاف  إىل ذلك، فقع أثبت االجتياد القض
 ي قراره  إىل األخذ باملعةار املادي جمحس العول  مرتوك لحقاضي اإلداري. فقع ذهب

 .14/14/61132الصادر  ي 

                                                                                                                                                                                           

من ق.إ.م.إ، وتععيحيا بضم هذا الهنىع من املؤسسات اجلعيعة ذات الطابع العحمي والتكهنىلىجي وذات الطابع العحمي  111املادة 
ت املعنة  قانىن اإلجراءاىنة   ي ضىء نوالثقا ي وامليين  ي املادة. ولتفاصةل أكثر راجع: ومار بىضةاف، املعةار العضىي وإشكاالته القا

 وما بععها. 64، ص.6188، جمح  دفاتر السةاس  والقانىن، 5، الععد واإلداري 
من ق.إ.م.إ ال تثري أي إشكال، فاملشرع تكحم بصف  وام ، وأدخل ضمن اختصاص احملاكم اإلداري    111لكن حنن نر  أن املادة 

وأكع أن املؤسسات ذات  "ومار بىضةاف"كحم األستاذ كل نزاع تكىن املؤسسات العمىمة  ذات طابع إداري طرفا فةه، ولقع ت
الطابع العحمي والتكهنىلىجي مثل اجلامع  تصعر قرارات ذات طابع إداري، إذن لةس ههناك أي إشكال ملا مل يهنص وحةيا املشرع بصريح 

 631-85عيع رقم عمىمة  اجلالعبارة، وأدجميا ضمن املؤسسات ذات الطابع اإلداري. وهى ما يتأكع لهنا من خالل قانىن الصفقات ال
، املتضمن تهنظةم الصفقات 6185سبتمرب  82، املىاف  ل8342ذي احلج   16املؤرخ  ي  631-85رقم  )املرسىم الرئاسي

املؤسسات العمىمة  ذات الطابع  12(، واليت ُحِذفت من مادته 6185لسهن   51الععد  .ج.جالعمىمة  وتفىيضات املرف ، ج.ر
مما يعين أن املشرع قع اوتربها من املؤسسات العمىمة  ذات الطابع اإلداري، وهي تعخل ضمن اختصاص  العحمي والتكهنىلىجي،

 احملاكم اإلداري  وفقا لحمعةار املىضىوي.   
لسهن   34، ج.ر.ج.ج الععد 6188يىلةى  62، املىاف  ل8346شعبان وام  63، املؤرخ  ي 84-88رقم  القانىن العضىي -1

الععد  .ج.ج، ج.ر8991ماي  41، املىاف  ل 8389صفر  3، املؤرخ  ي 18-91رقم  ، يععل ويتمم القانىن العضىي6188
 .8991لسهن   41
: "خيتص جمحس العول  كعرج  أوىل وأخرية، بالفصل  ي دواو  اإللغاء من القانىن العضىي أواله وحى أنه 19/8تهنص املادة   -   

ة  والتفسري وتقعير املشرووة   ي القرارات اإلداري  الصادرة ون السحطات اإلداري  املركزي  واهلةئات العمىمة  الىطهنة  واملهنظمات امليهن
 الىطهنة ".

املعةار املادي أن احلزب هى تهنظةم أساسي  ي احلةاة السةاسة  لحعول ،  الذي صرح مبىجبه بأنه : "... حةث يتجحى أيضا من زاوي   -2
وميارس نشاطات تتعح  باملهنفع  العام ، ويستفةع من إوانات العول ، وخيضع بذلك لحقانىن اإلداري  ي تأسةسه، وومحه، واختصاصه، 

، 14/14/6113 در ون جمحس العول ، املؤرخ  يوال ميكن  ي أي حال من األحىال إخراجه من حقل القانىن العام". القرار الصا
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وام بالفصل  ي كل املهنازوات ومن ذلك، فةكىن القضاء اإلداري خمتصا كأصل 
اإلداري  اليت تكىن العول ، أو الىالي ، أو البحعي ، أو إحع  املؤسسات العمىمة  ذات 
الصبغ  اإلداري ، أو مهنظم  ميهنة  وطهنة ، أو هةئات ومىمة  وطهنة  طرفا فةيا، ومال 

املعنة  قانىن اإلجراءات من  111باملعةار العضىي أو املادي، طبقا ألحكام املادتني 
، ووفقا الجتياد املععل واملتمم من القانىن العضىي املتعح  مبجحس العول  19، وواإلداري 
 القضاء. 

لكن هذا ال يعين وعم وجىد استثهناءات وحى هذه القاوعة، وإن كان االستثهناء البع 
قانىن اإلجراءات املعنة  أن يقرره املشرع مبىجب نص قانىين صريح. فبالرجىع إىل نصىص 

، جنع أن املشرع قع أفرز جممىو  من املهنازوات اليت تظير أهنا من اختصاص واإلداري 
القضاء اإلداري، إال أنه أحال الفصل فةيا لحقضاء العادي )احملاكم العادي (، وذلك 

 . 1مهنه 116مبىجب املادة 

قانىن من  118-111ووحى هذا األساس استثىن املشرع من نص املادتني 
نىوني من املهنازوات، مت اإلشارة إلةيا وحى سبةل احلصر، اإلجراءات املعنة  واإلداري  

                                                                                                                                                                                           

، 6: خحى ي رشةع، قانىن املهنازوات اإلداري ، تهنظةم واختصاص القضاء اإلداري، جأشار إلةه قرار غري مهنشىر، ،161348حتت رقم 
 .431إىل  436املرجع الساب ، ص. من 

أواله، يكىن من اختصاص احملاكم العادي   118و 111"خالفا ألحكام املادتني  من ق.إ.م.إ وحى أنه:  116تهنص املادة   -1
 املهنازوات اآلتة :

 . خمالفات الطرق،8    
. املهنازوات املتعحق  بكل دوى  خاص  باملسؤولة  الرامة  إىل تعىيض األضرار الهنامج  ون مركب  تابع  لحعول ، أو إلحع  الىاليات 6    

 سسات العمىمة  ذات الصبغ  اإلداري ".أو البحعيات أو املؤ 
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وجعحيا من اختصاص القضاء العادي، وهي املتمثح   ي املهنازوات املتعحق  مبخالف  الطرق، 
 واملهنازوات املتعحق  باحلىادث الهنامج  ون املركبات اإلداري .

أنه ومبىجب العستىر قع مت تبين نظام القضاء إذن فمن خالل ما سب ، يتبني ب
املزدوج بصف  رمسة ، واملتمثل  ي القضاء العادي والقضاء اإلداري، ووحى هذا األساس 
أصبح جمحس العول  هةئ  مىازي  لحمقكم  العحةا، وأصبح بذلك القضاء اإلداري مهنفصال 

تهنازع االختصاص  ون القضاء العادي. لكن رغم ذلك فقع تطرح  ي هذا الصعد مشكح 
 بني القضاء اإلداري والعادي، فما هى احلل  ي هذه احلال ؟. 

  ثالثا: آليات حل تنازع االختصاص بين جهت  القضاء اإلداري والقضاء العادي
فإن املؤسس العستىري نص  ،1نتةج  لتطىر الهنظام القضائي وتبين نظام االزدواجة 

ازع االختصاص بني القضاء اإلداري، والقضاء وحى أن حمكم  التهنازع تتىىل الفصل  ي تهن
 . 61822 ي لسهن عستىر ال التععيل من 818/3العادي من خالل املادة 

 14/12/8991املؤرخ  ي  14-91القانىن العضىي رقم  14أكعت املادة ولقع 
ذلك، وأكعت أن اختصاص  3املتعح  باختصاصات حمكم  التهنازع وتهنظةميا وومحيا

حمكم  التهنازع يتمثل  ي الفصل  ي مهنازوات االختصاص بني اجليات القضائة  اخلاضع  
                                                           

لغىيين، دور القاضي اإلداري  ي محاي  احلقىق واحلريات األساسة ، مذكرة ماجستري  ي القانىن، فرع العول   بن احلمةع وبع -1
  .68-61، ص. 6113 -6114واملؤسسات العمىمة ، جامع  اجلزائر، 

 القضاء هةئات بني االختصاص تهنازع حاالت  ي التهنازع حمكم  تفصلوحى أنه: "  6182من دستىر  818/3نصت املادة  -2
، واليت كانت صةاغتيا نىوا ما ناقص  من حةث 8992من دستىر  856/3وحى وكس املادة . اإلداري" القضاء وهةئات العادي

ي بني احملكم  العحةا وجمحس التعبري ون املقصىد، إذ جعحت اختصاص حمكم  التهنازع مهنقصرا  ي الفصل  ي تهنازع االختصاص القضائ
العول ،  ي حني أن املقصىد هى  ي كل جيات القضاء العادي من جي ، والقضاء اإلداري من جي  أخر . إذ كانت تهنص وحى أنه: 

 " تؤسس حمكم  تهنازع تتىىل الفصل  ي حاالت تهنازع االختصاص بني احملكم  العحةا وجمحس العول  ".
، املتعح  باختصاصات حمكم  التهنازع 8991جىان  14، املىاف  ل8389صفر  1، املؤرخ  ي 14-91القانىن العضىي رقم  -3

  .8991لسهن   49الععد  .ج.جوتهنظةميا وومحيا، ج.ر
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. وبذلك فإن اختصاص حمكم  1لحهنظام القضائي العادي، وتحك اخلاضع  لحقضاء اإلداري
كم  التهنازع يشمل تهنازع االختصاص بني احملاكم واجملالس القضائة  واحملاكم اإلداري ، واحمل

 .2العحةا وجمحس العول 

إذن فاختصاص حمكم  التهنازع يهنقصر  ي الهنظر  ي تهنازع االختصاص بني القضاء 
اإلداري والقضاء العادي فقط، دون أن تكىن تابع  إلحع  اجليتني، ودون التعخل  ي 

. وهذا ما قضت به 3مهنازوات االختصاص بني اجليات القضائة  اخلاضع  لهنفس الهنظام
، ملا أوحهنت وعم اختصاصيا بالهنظر 81/11/6115م   ي قرارها املؤرخ  ي هذه احملك
. 4االختصاص املعروض وحةيا الىاقع بني غرف  إداري  جيىي ، وغرف  إداري  حمحة   ي تهنازع

(. مما جيعل 14-91)القانىن رقم  5من ذات القانىن 85وهى ما أكعته أيضا املادة 
ولةس واما، ويشمل جممىو  من احلاالت فقط  اختصاص حمكم  التهنازع اختصاصا حمعدا

 وهي: حال  التهنازع اإلجيايب، والتهنازع السحيب، إضاف  إىل حال  تهناقض األحكام.

                                                           
وحى أنه: "ختتص حمكم  التهنازع  ي الفصل  ي مهنازوات االختصاص بني  14-91من القانىن العضىي رقم  14تهنص املادة  -1

لحهنظام القضائي العادي، واجليات القضائة  اخلاضع  لحهنظام القضائي اإلداري حسب الشروط احملعدة  ي اجليات القضائة  اخلاضع  
 هذا القانىن".

، اجملح  القانىنة  8992وزاوي وبع الرمحن، فئ  القىانني اجلعيعة، القىانني العضىي  أو الهنظامة  وفقا لحعستىر اجلزائري املععل سهن   -2
 .14-16، ص. 6116.ب، ، د13التىنسة ، الععد 

اجلزائري، جمح  دفاتر  الهنظام القانىين  ي العادي والقضاء اإلداري القضاء بني االختصاص تهنازع إشكاالت حسم بىومران وادل، -3 
 .864، ص.6184، د.ب، 11السةاس  والقانىن، الععد 

، 2008، اجلزائر، 11، جمح  جمحس العول ، الععد 61، حتت رقم 81/11/6115القرار الصادر ون حمكم  التهنازع، املؤرخ  ي  -4
 .653ص.

 اليت تهنص وحى أنه: " ال ترفع أمام حمكم  التهنازع إال املىاضةع املتعحق  بتهنازع االختصاص ". -5
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إذن فمن خالل ما سب ، يظير جحةا العور الفعال الذي تحعبه مسأل  تىزيع 
يع جمال االختصاص بني القضاء اإلداري، والقضاء العادي، ملا هلا من أمهة  بالغ   ي حتع

اختصاص كل من القضاءين. لةس ذلك فقسب، بل أهنا تقىدنا  ي نفس الىقت إىل 
مىضىع آخر، ال يقل أمهة  ون ذلك، وهى مىضىع تىزيع االختصاص بني اجليات 

 القضائة  اإلداري . فكةف يتم هذا األخري؟ وما هي تطبةقاته  ي التشريع اجلزائري؟

 الهيئات القضارية اإلداريةالفرع الثان : توزيع االختصاص بين 
إذا كان مىضىع تىزيع االختصاص بني القضاء اإلداري والقضاء العادي يكتسي 
أمهة  كبرية من حةث السري احلسن لحقضاء، خاص   ي الهنظام القضائي الذي يعمل 
بازدواجة  اهلةاكل القضائة ، فإن مىضىع تىزيع االختصاص داخل اهلرم القضائي اإلداري 

ة ، حبةث يتماشى ومسائل وعيعة، من ذلك: التقاضي وحى درجتني، ال يقل أمه
واختالف  ي اإلجراءات املتعحق  بالعواو  والطعىن اإلداري ، ودور القاضي الذي خيتحف 

 باختالف العواو  اإلداري  والعرجات القضائة ...اخل.

اري  تتشكل من ، فإن اهلةئات القضائة  اإلدانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري وطبقا لق
هةكحني: احملاكم اإلداري  باوتبارها حماكم أول درج   ي املىاد اإلداري ، إىل جانب جمحس 

نقض  ي بعض احلاالت. ومع ذلك فإن جمحس العول  قع جي  العول  كيةئ  استئهناف و 
يكىن أول وآخر درج  بالهنسب  لبعض املهنازوات. ولقع خص املشرع كل هةئ  باختصاص 

 :حى الشكل التايل، وذلك وخاص
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 : قواعد اختصاص المحاكم اإلداريةأوال

. ولقع مت 1تعترب احملاكم اإلداري  اهلةاكل القضائة  القاوعي  لهنظام القضاء اإلداري
املؤرخ  ي  16-91الهنص وحى إنشائيا  ي اجلزائر مبقتضى القانىن رقم 

القضائة . وبتاريخ ، لتقل حمل الغرف اإلداري  التابع  لحمجالس 41/15/89912
لةبني كةفةات تطبة  هذا  452 -91صعر املرسىم التهنفةذي رقم  83/88/8991

 . 163-91أي القانىن رقم  -القانىن 

وخالفا جملحس العول  الذي يتمتع باختصاص قضائي إىل جانب اختصاص 
استشاري، فإن اختصاص احملاكم اإلداري  يقتصر وحى اجملال القضائي باوتبارها: 

.جيات قضائة  تابع  لحقانىن العام  ي املادة اإلداري . وحيعد وعدها واختصاصيا "..
ما يفةع  16-91من القانىن رقم  18ملادة ، كما ورد  ي ا4اإلقحةمي ون طري  التهنظةم."

العام  ي  ، أو االختصاص5أن هذه اهلةئات هي تحك اجليات القضائة  ذات الىالي  العام 

                                                           
 .622-625، ص.6114الرحيان  لحهنشر والتىزيع، اجلزائر، ، دار 8ومار بىضةاف، الهنظام القضائي اجلزائري، ط -1
 41الععد  .ج.ج، املتعح  باحملاكم اإلداري ، ج.ر8991ماي  41، املىاف  ل 8389صفر  3، املؤرخ  ي 16-91القانىن رقم   -2

 .8991لسهن  

، املؤرخ  ي 16-91القانىن رقم حيعد كةفةات تطبة  أحكام  83/88/8991، املؤرخ  ي 452-91املرسىم التهنفةذي رقم  -3
، 895-88. املععل واملتمم باملرسىم التهنفةذي رقم 8991لسهن   51الععد  .ج.ج، املتعح  باحملاكم اإلداري ، ج.ر41/15/8991

 .6188لسهن   69الععد  .ج.ج، ج.ر66/15/6188املؤرخ  ي 
لىجةز  ي املهنازوات اإلداري ، دار العحىم لحهنشر والتىزيع، اجلزائر، حممع الصغري بعحي، امزيع من املعحىمات حىل هذا املفيىم، انظر: حل -4

 .831، ص.6116
. 8954هى نفس االختصاص املمهنىح لحمقاكم اإلداري  بفرنسا، حةث أهنا تعترب صاحب  الىالي  العام   ي االختصاص، وذلك مهنذ  -5

 مزيع من املعحىمات راجع:حمم. لمن قانىن القضاء الفرنسي املععل واملت 688/8وهى ما أكعته املادة 
Martine LOMBARD- Gilles DUMONT, Droit administratif, 8éme éd, Dalloz, Paris, 2009, p.p.410 – 
411 ; Marie Christine ROUAULT, Droit administratif, L.G.D.J, Paris, 2005, p. 383-384. 
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، ووحى ذلك فإهنا تتمتع باختصاص نىوي 1دارة العام  طرفا فةيااملهنازوات اليت تكىن اإل
 قحةمي، ولكل مهنيما قىاوعه اخلاص .وآخر إ

لقع ذهب املشرع اجلزائري وهنع حتعيعه لالختصاص الهنىوي لحمقاكم اإلداري  إىل و 
  كما سبقت-جانب املعةار املادي  العمل بصف  أساسة  باملعةار العضىي إىل

باوتبارها اجليات املختص  بالفصل  ي أول درج  حبكم قابل لالستئهناف،  ي  ،-2اإلشارة
مجةع القضايا اليت تكىن العول ، أو الىالي ، أو البحعي ، أو إحع  املؤسسات العمىمة  

 . 3ذات الصبغ  اإلداري  طرفا فةيا

  لحمقاكم اإلداري قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  118كما أضافت املادة 
من ذات القانىن، سحط  الفصل  111زيادة وحى االختصاصات املخىل  هلا مبىجب املادة 

 ي دواو  إلغاء القرارات اإلداري  والعواو  التفسريي ، إضاف  إىل دواو  فقص 
املشرووة  بالهنسب  لحقرارات الصادرة ون الىالي ، واملصاحل غري املمركزة  ي العول  وحى 

ي  واملصاحل اإلداري  األخر ، واملؤسسات العمىمة  احملحة  ذات والبحع ،مستى  الىالي 
 .4الصبغ  اإلداري ، ودواو  القضاء الكامل، والقضايا املخىل  هلا مبىجب نصىص خاص 

من القانىن أواله إىل نىوني من املهنازوات اليت خترج  116ولقع أشارت املادة  هذا
زوات املتعحق  مبخالفات الطرق، من دائرة اختصاص القضاء اإلداري، وهي: املهنا

                                                           
 .  81، ص.6188بىجادي ومر، اختصاص القضاء اإلداري  ي اجلزائر، أطروح  دكتىراه دول   ي القانىن، جامع  تةزي وزو،  -1
   وما بععها من هذه األطروح . 65انظر، ص.  -2

 املتعح  باحملاكم اإلداري . 16-91من القانىن رقم  8من ق.إ.م.إ، واليت تتطاب  مع مضمىن م 111انظر، املادة  -3

ص.  ،6119مهنشىرات بغعادي، اجلزائر،  ،8شرح قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري ، طبربارة وبع الرمحن،  انظر  ي تفاصةل ذلك، -4
 .312إىل  314من 
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واملهنازوات املتعحق  بالتعىيض ون األضرار الهناجت  ون مركب  تابع  لحعول ، أو لحىالي ، أو 
 لحبحعي ، أو إلحع  املؤسسات العمىمة  ذات الصبغ  اإلداري .

لكن رغم ذلك، فإن ثبىت االختصاص حملكم  ما بالفصل  ي الهنزاع املعروض وحةيا 
، ال قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  118-111اوا إداريا طبقا لحمادتني باوتباره نز 

يكفي الوتبار هذه احملكم  خمتص ، بل يتطحب األمر أن تكىن هذه األخرية إضاف  إىل 
 . قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري ذلك خمتص  إقحةمةا، وهى أمر ضروري أكع وحةه 

قانىن فبالهنسب  لالختصاص احملحي )اإلقحةمي( لحمقاكم اإلداري ، فإنه وبالرجىع إىل 
 41و 41مهنه، واليت حتةل إىل املادتني  114، وحتعيعا املادة اإلجراءات املعنة  واإلداري 

من ذات القانىن، فإنهنا جنع أن املشرع اجلزائري قع اوتمع معةارا أساسةا  ي تىزيع 
قانىن بني اجليات القضائة  اإلداري ، وهى نفس املعةار املعتمع  ي  االختصاص اإلقحةمي

، واملتمثل  ي قاوعة أن اجلي  القضائة  املختص  بالهنظر  ي الهنزاع هي اإلجراءات املعنة 
تحك اليت يقع  ي دائرة اختصاصيا مىطن املعوى وحةه. و ي حال  ما إذا مل يكن هلذا 

يؤول لحجي  القضائة  اليت يقع فةيا آخر مىطن األخري مىطن معروف، فإن االختصاص 
 له، وإال فإن احملكم  اليت يقع فةيا املىطن املختار هي اليت تكىن صاحب  االختصاص.

ووحى هذا األساس، فإن املعوي هى الذي يتطحب مهنه السعي إىل املعوى وحةه. ومن 
سب احلاالت املبةهن  مث، وجب وحةه خماصمته أمام اجلي  القضائة  اليت يقع هبا مىطهنه ح

 سابقا.
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غري أن هذه القاوعة تعرف وعة استثهناءات، ويكمن اهلعف من وراء ذلك  ي 
. وهي االستثهناءات الىاردة وحى قاوعة 1تقريب التقاضي من املعوي ألسباب معةهن 

قانىن اإلجراءات املعنة  من  113"مىطن املعوى وحةه"، واحملعد بصف  أساسة   ي املادة 
 .واإلداري 

فال ميكن حملكم  ما أن تكىن خمتص  بالهنظر  ي مىضىع معني، إال إذا  ومن مث
 تأكعت أهنا خمتص  نىوةا وحمحةا  ي الهنزاع املعروض وحةيا.

غري أن االقتصار وحى دراس  جمال اختصاص احملاكم اإلداري ، ال يكفي لعراس  
 ي جمال اختصاص  اجلياز القضائي اإلداري، بل يستعوي األمر إضاف  إىل ذلك البقث

 جمحس العول .

 ثانيا: قواعد اختصاص مزلس الدولة 

يعترب جمحس العول  أوحى هةئ  قضائة   ي القضاء اإلداري، يقابل احملكم  العحةا وحى 
املععل واملتمم  18-91. ولقع وضع القانىن العضىي رقم 2رأس هرم القضاء العادي

 قىاوع تهنظةمه وجمال اختصاصه.

، 3ع اجلزائري جملحس العول ، وحى غرار جمحس العول  الفرنسيكما أناط املشر 
املععل واملتمم  84-88اختصاصات قضائة ، وأخر  استشاري  حعدها القانىن العضىي 

مهنه. فيى يعترب حمكم  ابتعائة ، وحمكم   19أواله مبىجب املادة  18-91لحقانىن 
                                                           

1
 .314-316، ص.8999، نظري  االختصاص، د.م.ج، اجلزائر، 4مسعىد شةيىب، املبادئ العام  لحمهنازوات اإلداري ، ج  -

 .81-81لغىيين، املرجع الساب ، ص. بن احلمةع وبع -2

3-  Roger PERROT, Institutions judiciaires, 7ème éd , Montchestien, Paris, 1995, p.p. 230-238. 
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إبعاء رأيه  ي مشاريع استئهناف، وجي  نقض، وله اختصاصات استشاري  تتمثل  ي 
من القانىن العضىي رقم  86و 3القىانني، واقرتاح التععيالت بشأهنا طبقا لحمادتني 

 ، وذلك وحى الشكل التايل:املععل واملتمم 91-18

 اختصاص مزلس الدولة كقاض  أول وآخر درجة: .8
األصل  ي املىاد اإلداري  أن يكىن االختصاص لحمقاكم اإلداري ، ويبقى جمحس 

عول  جي  قضائة  استئهنافة . إال أنه قع يهنظر  ي بعض املهنازوات كقاضي أول وآخر ال
 .1درج ، إذا مهنقه هذا االختصاص نص قانىين صريح

، املععل واملتمم 18-91من القانىن العضىي رقم  31و 19وبالرجىع إىل املادتني 
جمال اختصاص جمحس ، جنعها حتعد قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  918واملادة 

العول  كقاضي أول وآخر درج ، وذلك  ي: دواو  اإللغاء، والتفسري، وتقعير املشرووة  
 ي القرارات اإلداري  الصادرة ون السحطات اإلداري  املركزي ، والطعىن اخلاص  بالتفسري، 

 ومع  شروة  القرارات اليت تكىن نزاواهتا من اختصاص جمحس العول .

خيتص جمحس العول  بالفصل كيةئ  أول وآخر درج   ي الهنزاوات  إضاف  إىل ذلك،
 املعروض  وحةه مبىجب نصىص خاص .

هذا ولقع خىل القانىن جملحس العول  سحط  الفصل  ي الهنزاوات باوتباره هةئ  
 استئهناف.

 
                                                           

 .29محةك  بطةهن ، املرجع الساب ، ص.  -1
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 اختصاص مزلس الدولة كقاض  استئناف:. 6

وحى أن: "خيتص جمحس   قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداريمن  916تهنص املادة 
 العول  بالفصل  ي استئهناف األحكام واألوامر الصادرة ون احملاكم اإلداري .

 كما خيتص أيضا كجي  استئهناف، بالقضايا املخىل  له مبىجب نصىص خاص ". 

لحقانىن  املععل واملتمم 84-88من القانىن العضىي رقم  81كما تهنص املادة 
جمحس العول  بالفصل  ي استئهناف األحكام واألوامر خيتص وحى أن: " 18-91العضىي 

 الصادرة ون اجليات القضائة  اإلداري .

 ".  وخيتص أيضا كجي  استئهناف  ي القضايا املخىل  له مبىجب نصىص خاص 

ومن هذه املىاد يتضح بأن جمحس العول  خيتص بالفصل  ي الطعىن باالستئهناف  ي 
 .1اإلداري  األحكام واألوامر الصادر ون احملاكم

 كما أنه إضاف  إىل ذلك فإنه خيتص بالهنظر  ي الطعىن بالهنقض.

 

 

                                                           
متخصص  حتتل مركزا وسطا بني جتعر اإلشارة  ي هذا الصعد أن مشروع ق.إ.م.إ قع خىل ميم  الفصل باالستئهناف إىل هةئ   -1

من مشروع القانىن، ويبقى جملحس  82احملاكم اإلداري  وجمحس العول ، وتسمى "اجملالس اإلداري  االستئهنافة " ، وذلك طبقا لحمادة 
 بقىالعول  سحط  الفصل  ي الطعىن بالهنقض فقط. لكن هذا األمر مل يتقق  بصعور القانىن، وهبذا فإن هةكل القضاء اإلداري ي

مقتبس من: وفةف هبة ،  دائما يعاين من الهنقص  ي هذا الصعد لععم وجىد جي  قضائة  وسط بني احملاكم اإلداري  وجمحس العول .
تحمسان،  -مصعر القاوعة اإلجرائة  لحمهنازو  اإلداري   ي الهنظام اجلزائري، مذكرة ماجستري، فرع القانىن العام، جامع  أبى بكر بحقايع

 .862، ص.6112 -6115اجلزائر، 
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 اختصاص مزلس الدولة كقاض  النقض:. 4

، خاص  املععل واملتمم املتعح  مبجحس العول  18-91وفقا لحقانىن العضىي رقم 
مهنه، فقع مت إدخال قاوعة جتعل ألول مرة، وبصف  مبعئة  من اجلي  القضائة   88املادة 

اإلداري  العحةا قاضي نقض، بعع أن كانت الغرف  اإلداري  لحمقكم  العحةا ختتص بذلك. 
 18-91املععل واملتمم لحقانىن العضىي  84-88ذهب إلةه القانىن العضىي وهى ما 
، الذي أسهنع  ي قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري أيضا   ما أكعه ، وهى88 ي مادته 

مهنه جملحس العول  سحط  الهنظر  ي الطعىن بالهنقض  ي القرارات الصادرة  ي  914املادة 
آخر درج  ون اجليات القضائة  اإلداري ، وكذا  ي قرارات جمحس احملاسب ، إضاف  إىل تحك 

 املخىل  له مبىجب نصىص خاص .

هذا فقسب، بل إن جمحس العول  يعترب أيضا قاضي أوحى لحجيات القضائة  لةس 
  ، والقانىن العضىي رقم 6182 لسهن  عستىرالتععيل ال من 818اإلداري  طبقا لحمادة 

، وذلك قصع الهنظر  ي تهنازع االختصاص بني اجليات القضائة  املععل واملتمم 91-18
 .1ي من جي  أخر اإلداري  من جي ، وتىحةع االجتياد القضائ

والقىانني  قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري إذن فكما هى مالحظ، أن كال من 
اخلاص ، قع وضعت قىاوع واضق  لتقعيع اختصاص القضاء اإلداري، وتبةان جمال 
اختصاص كل هةئ . لكن التساؤل الذي يطرح نفسه  ي هذا الصعد هى: هل هذه 

مبىجب قىانني وام ، أو خاص   ي هذا اجملال هي محزم  القىاوع احملعدة من طرف املشرع 

                                                           
 .368 إىل 312، املرجع الساب ، ص. من 6خحى ي رشةع، قانىن املهنازوات اإلداري ، تهنظةم واختصاص القضاء اإلداري، ج -1
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لكل من القاضي واملتقاضي؟ أم أنه ميكن االستغهناء وهنيا دون أن يؤثر ذلك وحى الهنظر 
  ي مىضىع الهنزاع؟. 

 بيعة القانونية لقواعد اختصاص القضاء اإلداريالط المطلب الثان :
لقع حعد املشرع صراح  طبةع  قىاوع االختصاص الهنىوي واإلقحةمي، بأن اوتربها 

. قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  111من الهنظام العام، وهى ما أكعه  ي املادة 
وبذلك يكىن قع اتبع نفس االجتاه الذي انتيجه القضاء الفرنسي ملا اوترب أن قىاوع 

، مما يىجب وحى القاضي إثارهتا 1ع آمرة متعحق  بالهنظام العاماالختصاص بهنىوةه تعترب قىاو
، إذا مل يتم إثارهتا من طرف اخلصىم، و ي أي  حال  كانت وحةيا 2من تحقاء نفسه

. وحى أن ههناك من فقياء القانىن اإلداري من اوترب أن االختصاص هى الىسةح  3العوى 

                                                           
نص وحةه املشرع  ،رغم اوتبار قىاوع االختصاص من الهنظام العام  ي القانىن الفرنسي كقاوعة وام ، فإن ههناك استثهناء وحى ذلك -1

اليت جاء فةيا: "االختصاص اإلقحةمي لحمقاكم من الهنظام العام، وتحزم قىاوع  8954نىفمرب  61من مرسىم  5املادة  الفرنسي  ي
االختصاص احملاكم اإلداري ، اليت يتعني وحةيا أن تعفع من تحقاء نفسيا بععم اختصاصيا، إال فةما يتعح  بالعقىد العام ، والعقىد 

جيىز االتفاق وحى اخلروج وحى قىاوع االختصاص احملحي، حىت  بطري  اختةار املىطن أو االتفاق بني  اإلداري ، ووقىد االمتةاز، فإنه
 اخلصىم". 

Décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement d’administration bublique pour 
l’application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif, journal 
officiel de la republique Française, 29 novembre 1953.    

 هنىوي واحملحي متعحق  بالهنظام العام إال ما استثين بصريح الهنص أواله.ومن ذلك فقع اوترب أن قىاوع االختصاص بهنىوةه ال

حممع وبع احلمةع مسعىد، إشكالةات إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري، الهنظري  العام  لحعوى  اإلداري  من إقامتيا حىت  -2
 .898، ص.6119احلكم فةيا، مهنشأة املعارف، اإلسكهنعري ، 

3-René CHAPUS, Droit du contentieux administratif , 10ème éd, Montchrestien, 2002, p.237. 

ولقع أكع جمحس العول  الفرنسي ذلك  ي الععيع من قراراته، ملا ذهب إىل أن قىاوع االختصاص بهنىوةه الهنىوي واحملحي تعترب من  -
 . مقتبس من:6116ديسمرب  12وكذلك ذلك املؤرخ  ي ، 6111جىيحة   15الهنظام العام، ومن ذلك جنع مثال: قراره املؤرخ  ي 

- Maryse DEGUERGUE, Procédure administrative contentieuse , Montchrestien, p.129. 
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، حةث M.Alibert «1 «ال األستاذ: الىحةعة املتعحق  بالهنظام العام، ومن ذلك جنع مث
أنه ذهب إىل أن وعم االختصاص يشكل الىسةح  الىحةعة لحتعخل التحقائي القاضي. إذ 
أن اختصاص اجلي  القضائة  خيرج ون إرادة األشخاص أو اإلدارة، وذلك أنه ال ميكن 

اجلي   لطر ي الهنزاع أن يتفقا وحى جي  قضائة  معةهن ، بل حمتى  الهنزاع هى الذي حيعد
 . 2املختص  نىوةا وحمحةا

وبالتايل، فإذا ما أسهنع لحمقاكم اإلداري  اختصاصا معةهنا، فإهنا محزم  به. ومن مث 
فال ميكن مثال جملحس العول  التعخل  ي اختصاص احملاكم اإلداري ، والفصل  ي الهنزاع 

 .3املسهنع إلةيا، باوتبار أن ذلك يعع متعحقا بالهنظام العام

القضاء اجلزائري، فإنهنا جنع أن جمحس العول ، ومهنذ تأسةسه قع أكع  ي  وبالرجىع إىل
هي قىاوع آمرة متعحق  بالهنظام العام. ومن  الهنىوي الععيع من قراراته أن قىاوع االختصاص

 ي قضة  )س.أ( ضع معيري  الرتبة  لىالي   62/11/8999ذلك جنع مثال قراره املؤرخ  ي 
ة مقررا أحالت مبىجبه السةع )س.أ( أمام اهلةئ  سكةكعة، ملا أصعرت هذه األخري 

 81/14/8991التأديبة ، إضاف  إىل قرار نقحه إىل جي  أخر . وبعريض  مسجح  يىم 
قعم السةع )س.أ( دوى  البطالن ضع املقرر أواله أمام جمحس العول ، إال أن هذا األخري 

                                                           
1- "L’incompétence est le moyen d’annulation le plus radicale et le plus ancien. Il a donné naissance 
à toute la théorie de l’excès de pouvoir ; il est d’autre part, le seul moyen d’ordre public, c’est - à - 
dire le seule qui puisse et doive être suppléé par le juge, être par lui soulevé d’office". cité par : 
André HEURTE, La notion d’ordre public dans la procédure administrative, R.D.P., Paris, 1953, 
p.618. 
2- Ibid, p.618. 
3- André DE LAUBADERE, Jean-Claude VENEZIA, Yves GAUDEMET, Traité de droit 
administratif général, 15 ème éd, L.G.D.J., Paris, 1999, p.397. 
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" ... وبعون رحا بأنه:ي  قضائة  غري خمتص  مصقضى برفض العريض  كىهنا رفعت أمام ج
 حاج  إىل دراس  أوجه العريض .

الغرف   ، تفصل)املحغى( قانىن اإلجراءات املعنة من  613حةث أنه، ومبقتضى املادة 
اإلداري  لحمقكم  العحةا ابتعائةا وهنائةا  ي الطعىن بالبطالن  ي القرارات التهنظةمة ، أو 

 الفردي  الصادرة من السحط  اإلداري  املركزي .

حةث أنه و ي قضة  احلال، فإن مىضىع العريض  ال يعخل  ي اختصاص جمحس 
كىهنا رفعت أمام جي  قضائة  العول . وأنه و ي قضة  احلال، يتعني رفض هذه العريض  ل

 .1غري خمتص  لحفصل فةيا"

ومن ذلك، فإن جمحس العول  قع أثار من تحقاء نفسه مسأل  االختصاص دون 
 التطرق لحمىضىع، معتربا أن قىاوع االختصاص الهنىوي من الهنظام العام.

فإن قىاوع االختصاص سىاء مهنيا  ومع صعور قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري ،
العام  ي املهنازوات اإلداري ، وال ميكن لألطراف  متعحق  بالهنظام أصبقتلهنىوي أو احملحي ا

االتفاق وحى ما خيالفيا، ووحى القاضي التأكع من أنه فعال خمتص بالهنظر  ي الهنزاع، 
. فقىاوع االختصاص، إمنا 2والفصل فةه قبل أن يبحغ العريض  االفتتاحة  لحمعوى وحةيم

                                                           
: حلسني بن شةخ آث محىيا، املهنتقى  ي قرار غري مهنشىر، أشار إلةه ،62/11/8999القرار الصادر ون جمحس العول ، املؤرخ  ي  -1

 .816 -811، ص. 6112، دار هىم ، اجلزائر، 8جمحس العول ، ج
 .811زروقي لةحى، املرجع الساب ، ص. -2
كان يفرق بني االختصاص الهنىوي واحملحي من حةث الطبةع  القانىنة ، وكان يعترب قىاوع   )املحغى(  لإلشارة فإنه ورغم أن ق.إ.م -

مهنه، وحى وكس االختصاص احملحي الذي كان وبارة ون قىاوع  94االختصاص الهنىوي قىاوع آمرة متعحق  بالهنظام العام طبقا لحمادة 
فاق وحى خمالفتيا، إال أن القضاء اإلداري آنذاك كان يقضي خبالف مكمح  ال تتعح  بالهنظام العام، مما خيىل لألطراف إمكانة  االت
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الفصل  ي العواو  القضائة  من طرف اجليات اليت أوكل املشرع شروت حلسن تىزيع 
إلةيا االختصاص. ووعم احرتام ذلك سةؤدي إما لتيرب اجليات املختص  من الفصل 
فةما هى معروض وحةيا، أو تطاول جيات أخر  غري خمتص  لحقضاء، والفصل فةما 

ع يؤدي إىل خروجه أخرجه املشرع ون اختصاصيا. و ي ذلك خرق جلياز القضاء، مما ق
ون وظةفته األساسة   ي حتقة  الععل حسبما هى مسطر قانىنا، فضال وما يتضمهنه ذلك 
من اوتعاء وحى صالحةات سحطات أخر ، مما يؤدي  ي الهنياي  إىل املساس بالهنظام العام 

 .1القانىين لحعول 

ب وحةيا وباوتبار قىاوع االختصاص قىاوع آمرة متعحق  بالهنظام العام، فإنه يرتت
جممىو  من اآلثار والهنتائج، أمهيا: أنه جيب وحى احملكم  أن تثري من تحقاء نفسيا أمر 
االختصاص. أو بعبارة أوضح، إذا مل يبادر أي من األطراف بإثارة وعم اختصاص 
                                                                                                                                                                                           

الععيع من  أكعته ذلك، حةث أنه كان يعترب االختصاص بهنىوةه، الهنىوي واحملحي  ي املهنازوات اإلداري  متعحقا بالهنظام العام، وهى ما
 من ذلك جنع وحى سبةل املثال:قرارات الغرف  اإلداري  لحمقكم  العحةا، وبعع ذلك جمحس العول  بعع إنشائه، و 

  مقتبس من: زروقي لةحى،  64111، حتت رقم 8916ماي  69القرار الصادر ون احملكم  العحةا، الغرف  اإلداري ، املؤرخ  ي ،
 .811، ص.الساب املرجع 

  القرار الصادر ون احملكم  العحةا، الغرف  اإلداري ،  ي قضة  جابىر شاور ضعCNASAT حتت رقم 14/14/8992، املؤرخ  ي ،
 .418، مقتبس من: خحى ي رشةع، قانىن املهنازوات اإلداري ، تهنظةم واختصاص القضاء اإلداري، املرجع الساب ، ص.19

 من الغرف   18/16/8994ش ضع القرار الصادر  ي .القرار الصادر ون احملكم  العحةا  ي االستئهناف املرفىع إلةيا من السةع ج
وىض  6.1589.85.41اجلزائر، الذي حكم وحى الصهنعوق الىطين لحتأمةهنات االجتماوة  بأن يعفع مبحغ  اإلداري  جملحس قضاء
مع رد العتاد، وقع ألغت احملكم  العحةا قرار اجملحس واوتربته غري خمتص إقحةمةا معتربة اجلي  املختص ، هي اجلي   66525.281.34

ةه األشغال العمىم  وهذه القاوعة اإلجرائة  تعع من الهنظام العام. مقتبس من: اليت يقع  ي دائرة اختصاصيا املكان الذي أجنزت ف
  .26طاهري حسني، املرجع الساب ، ص.

ووحى هذا األساس كان من الضروري وحى املشرع اجلزائري تىضةح مىقفه من قىاوع االختصاص، وخاص  مهنيا اإلقحةمي كما فعل 
ت اإلداري ، وهى ما مت فعال  ي ق.إ.م.إ، أين جعل كال من قىاوع االختصاص الهنىوي  ي االختصاص الهنىوي فةما يتعح  باملهنازوا

 واحملحي من الهنظام العام.
 .41ص.، 6114، اجلزائر، 12حممع الصاحل خراز، املفيىم القانىين لفكرة الهنظام العام، جمح  دراسات قانىنة ، الععد  -1



 هنية  لحق   ي العوى املغري أسباب االنقضاء                   الباب األول                                          
 

43 
 

القاضي، فإن هذا األخري يثريه من تحقاء نفسه، سىاء كان قاضي أول درج ، أو قاضي 
. وال يعترب ذلك خروجا ون مبعأ حةاد القاضي، أو حكمه مبا 1استئهناف، أو قاضي نقض

ال يطحبه اخلصىم، ألنه إن كان االختصاص متعحقا بالهنظام العام، فإنه من ح  احملكم  
 .2التصعي له دون احلاج  لطحب من اخلصىم

أكثر من ذلك، فإن أمر تصعي احملكم  لبقث قىاوع االختصاص، باوتبارها بل 
لهنظام العام، والبت فةيا يعترب أمرا وجىبةا وحى احملكم ، ولةس جىازيا. قىاوع متعحق  با

حةث أن تأكع احملكم  من مسأل  االختصاص ساب  وحى الهنظر  ي مىضىع العوى ، 
إذ أن  ،3وتصعييا لحمىضىع دون التعرض لالختصاص يفرتض أهنا قع أقرت اختصاصيا

  احلكم مىت انتيت إىل إوالن الفصل  ي مىضىع االختصاص، ال يظير دائما  ي صةاغ
اختصاصيا بهنظر العوى . فمسأل  االختصاص اليت ال تثار بىاسط  األطراف، جتعل 
القاضي الذي يقر اختصاصه ال يشري  ي حكمه إىل هذه الهنقط ، وتبعا لذلك فإن فصحه 

  ي مسأل  االختصاص تتقرر بصف  ضمهنة .

ختصاص  ي أي  مرحح  كانت إضاف  لذلك، فإنه جيىز لحخصىم التمسك بععم اال
وحةيا العوى ، حةث أنه ميكن لحخصىم أن يثري وعم االختصاص أمام حمكم  أول 

 .4درج ، أو أمام حمكم  االستئهناف، أو حىت ألول مرة أمام حمكم  الهنقض

                                                           
  .31رمضان طه حممع نصار، املرجع الساب ، ص.  -1
 .81، ص.6118، دار الرحيان ، اجلزائر، 6طاهري حسني، الىسةط  ي شرح قانىن اإلجراءات املعنة ، ط -2
 .581-581، ص.8995وبع اهلادي وباس، االختصاص القضائي وإشكاالته، أديب ستانبىيل، دمش ،   -3

 .31-31، ص.نفسهرمضان طه حممع نصار، املرجع   -4



 هنية  لحق   ي العوى املغري أسباب االنقضاء                   الباب األول                                          
 

44 
 

كما ال جيىز لحخصىم التهنازل ون تطبة  قىاوع االختصاص املتعحق  بالهنظام العام، 
. فإذا ما اتف  األطراف وحى خمالف  قىاوع االختصاص 1خمالفتياوال جيىز االتفاق وحى 

سىاء الهنىوي، أو احملحي، فإن اتفاقيم  ي هذا الشأن يستبعع متاما. فال جيىز لألطراف 
االتفاق وحى رفع الهنزاع إىل جمحس العول  مثال،  ي حني أنه من اختصاص احملكم  

تفاق وحى رفع العوى  أمام حمكم  اإلداري ، أو من اختصاص القضاء العادي؛ أو اال
  .2معةهن ، رغم أن هذه األخرية غري خمتص  حمحةا

خاص   -إىل تربير سبب تعح  قىاوع االختصاص بالهنظام العام  3ولقع ذهب البعض
إىل أن القضاء اإلداري لةس قضاء لفض اخلصىمات فقط، بل هى قضاء  -مهنه احملحي 

صاص جيب أن يكىن مقةعا باملكان، والزمان، رقاب  وحى سحط  وام . والرقاب  هي اخت
واملىضىع، وتتىالها سحط  وام ، وتباشرها وحى سحط  وام ، والحتني جيب أن تكىنا 
حمعدتني بىضىح مهنعا لتعاخل االختصاص، أو تىزيعه خالفا إلرادة املشرع. ويزداد األمر 

ه أوامر لإلدارة، دق   ي جمال قضاء االستعجال اإلداري، حةث ميحك القاضي سحط  تىجة
وقةاسا وحى القاوعة العام  املعروف   ي وحم اإلدارة العام ، أن لحمرؤوس الىاحع، رئةس 

نظام العمل.  يؤدي إىل اختاللواحع يىجه إلةه األوامر والتىجةيات، وإن تععد الرؤساء 
حعة، ونفس الشيء ميكن قىله ون القضاء اإلداري، إذ يتعني أن يكىن لحيةئ  اإلداري  الىا

 هةئ  قضائة  واحعة خمتص  برقاب  أوماهلا، تتمكن من فيم ومسايرة اجتياداهتا. 
ري إذن، فمن خالل ما سب ، نالحظ بأن املشرع قع حعد اختصاص القضاء اإلدا

وبني طبةعته القانىنة ، باوتباره متعحقا بالهنظام العام وال  حتعيعا واضقا مانعا ألي إشكال،

                                                           
 .581-581الساب ، ص.وبع اهلادي وباس، املرجع  -1

 .31، ص. الساب رمضان طه حممع نصار، املرجع  -2
 .36حممع الصاحل خراز، املرجع الساب ، ص.  -3
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ضح لهنا مصري العوى   ي حال  خمالفته. فاملشرع  ي هذا الصعد وبذلك يت ،جيىز خمالفته
قع خىل سىاء لحخصىم، أو لحقاضي من تحقاء نفسه، ما يعرف بالعفع بععم االختصاص 

حاولهنا  حمكم  غري خمتص ، وهى صمةم حبثهنا: وإذا كهنا قعيثار  ي حال  رفع العوى  أمام 
ن طبةعته القانىنة ، حىت يتسىن  ي املبقث األول حتعيع االختصاص القضائي وتبةا

لحباحث ورافع العوى  اإلملام بكل القىاوع املتعحق  به، وال يفاجئ بعفع احملكم  بععم 
فإن التساؤل الذي يطرح نفسه  ي هذا الصعد هى ما معىن  ،الهنظر فةيا لععم اختصاصيا

وما هى ؟، وما الذي ميةزه ون باقي العفىع األخر ؟ -بععم االختصاص –هذا العفع 
مصري العوى  اليت مت العفع فةيا بععم االختصاص؟ هل تهنقضي هنائةا أم جيىز لصاحب 

 احلعيث وحةههذا ما سهنقاول  احل  فةيا إوادة رفيا من جعيع أمام جي  قضائة  أخر ؟
    ي املبقث املىايل.

  
 المبحث الثان :

وأثر  د نطاقهتمييز الدفع بعدم االختصاص عن بعض الدفوع المشابهة له، وتحدي
 قبوله

يعترب العفع بععم االختصاص من أهم العفىع  ي العوى  اإلداري ، ووادة ما يتم 
فعحى احملكم  التأكع أوال من اختصاصيا قبل البقث  .إثارته  ي أوىل مراحل العوى 

والهنظر  ي مىضىع الهنزاع. فإذا ما مت إثارة هذا العفع، وتأكعت احملكم  من صقته، فإهنا 
تتىقف ون الهنظر  ي العوى . وبذلك، فإنهنا نالحظ مع  خطىرة هذا العفع  ي سري 

فصةل أكثر  ي هذا البقث العوى  املرفىو  أمام القضاء. ووحى هذا األساس، فإنه لحت
يتطحب مهنا األمر متةةز هذا العفع ون باقي العفىع املشاهب  له، حىت ال يكىن ههناك خحط 
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وحى رافع العوى   ي هذا اجملال )املطحب األول(، مث حتعيع مصري العوى ،  ي حال  قبىل 
 هذا العفع )املطحب الثاين(.

 هم الدفوع المشابهة لهالمطلب األول: تمييز الدفع بعدم االختصاص عن أ

قىاوع االختصاص، ووضقهنا طبةعتيا القانىنة ، إذ  1بعع أن حّعدنا  ي املبقث األول
 بالهنظام العام فإن ذلك يتعح أنه سىاء تعح  األمر باالختصاص الهنىوي أو اإلقحةمي، 

يرتتب وحى خمالفتيا احلكم بععم االختصاص. ويكىن ذلك  ي شكل دفع مقعم من و 
. فإنهنا سهنقاول من خالل هذا املطحب متةةز 2من القاضي من تحقاء نفسه اخلصىم، أو

، حىت -وأمهيا العفع باإلحال  لالرتباط-هذا العفع ون بقة  العفىع الشكحة  املشاهب  له 
 تتضح الصىرة أكثر أمام رافع العوى   ي هذا اإلطار.

ى احملكم  الفصل فالعفع بععم االختصاص، مثحه مثل باقي العفىع الشكحة ، اليت وح
فةيا أوال، وقبل التعرض ملىضىع العوى . إذ أن الفصل  ي هذا العفع قع يعفةيا من 
التعرض لحمىضىع، ويىفر وحى اخلصىم ما قع يضةعىنه من وقت أمام حمكم  غري خمتص ، 

ذلك أنه يرتتب وحى قبىل العفىع الشكحة  انقضاء العوى  أمام  ،أو  ي خصىم  مل تهنعقع
 .3ون التعرض، والفصل  ي املىضىعاحملكم  د

العفع  خاص إال أن العفع بععم االختصاص خيتحف ون بعض العفىع األخر ،  
باوتباره ذلك العفع الذي يهنعي به اخلصم خصمه خمالف  نطاق  ،باإلحال  لالرتباط

                                                           

 بععها من هذه األطروح . وما 18انظر، ص.  -1 

  .819، املرجع الساب ، ص.6مسعىد شةيىب، املبادئ العام  لحمهنازوات اإلداري ، ج -2 

  .461، ص. 6119: اخلصىم ، د.د.ن، د.ب، 8نظام املرافعات السعىدي مع آخر التععيالت، ج حممع الفىزان، الىسةط  ي -3 
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االختصاص، والذي ييعف من ورائه مهنع احملكم  من الفصل  ي مىضىع العوى  
 . 1املعروض  وحةيا

أما العفع باإلحال  لالرتباط، فيى ذلك العفع الذي يقصع به مهنع احملكم  من 
الفصل  ي العوى  املعروض  أماميا، وإحالتيا إىل حمكم  أخر ، إما لقةام ذات الهنزاع 

. أو بعبارة أوضح، نكىن أمام 2أمام احملكم  األخر ، وإما لقةام دوى  أخر  مرتبط 
ترفع ذات العوى  حملكم  أخر  مستهنعا لذات السبب، دفع باإلحال  لالرتباط وهنعما 

وبني اخلصىم أنفسيم. والذي يرتتب وحةه قةام احملكم  اليت مت إبعاء العفع أماميا بإحال  
 العوى  من أماميا إىل حمكم  أخر .

ويشرتط لحتمسك بالعفع باإلحال  لالرتباط، أن تتىافر الصح  بني العوىيني، وتقعير 
وعمه يرجع إىل القاضي. مبعىن أن يكىن مىضىع العوىيني واحعا، أي أن تىافر الصح  من 

، سىاء كحيا أو جزء مهنيا، مع احتاد املىضىع، والسبب. املطالب به  ي كال العوىيني واحع
لكن جمرد االرتباط بني العوىيني ال يكفي لتىافر هذا الشرط بالهنسب  لحعفع بطحب اإلحال  

حمل التمسك هبذا العفع إذا مل يكن مىضىع العوىيني  فحةس ههناك ،لقةام ذات الهنزاع
واحعا ميما كان بةهنيما من ارتباط، وحىت ولى كان الفصل  ي أحعمها يتىقف وحى الفصل 

  ي األخر .

                                                           
فؤاد وبع املهنعم أمحع، احلسني وحي غهنةم، أحكام العفىع  ي نظام املرافعات الشروة  السعىدي، دراس  مقارن ، املكتب العريب  -1

  .55، ص. 6116لحقعيث، اإلسكهنعري ، 

 ، العفع بععم اخلصىم  القضائة   ي الشريع  اإلسالمة  والقانىن، أطروح  دكتىراه، كحة  العراسات العحةا، حممع فيع حممع غرايب -2
  .68، ص.6111اجلامع  األردنة ، 
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يشرتط وحعة اخلصىم  ي العوىيني، وأن يكىن الهنزاع مطروح أمام حمكمتني  هكما أن
، ومل يفصل  ي أحعمها حبكم سىاء من خمتحفتني. وأخريا جيب أن تكىن العوىيني قائمتني

 .1الهناحة  املىضىوة  أم الشكحة 

يتمةز بىجىد مسأل  مشرتك  بني  قىل بأن العفع باإلحال  لالرتباطومن مث، ميكن ال
إذا رفعت دوى  ثانة   ي  مبعىنقضةتني، يطحب دافعه الفصل فةيما من نفس احملكم . 

ام حمكمـتني باط بني دوىيني مرفـىوتني أمـمىضىع واحع إىل حمكم  أخر ، أو وجىد ارت
 وههنا  ي كل هذه احلاالت تستىجب ما يعرف بهنظام اإلحال .خمتحفتني وخمتصتني، 

وقع أقر القانىن نظام اإلحال  حماول  لتفادي صعور أحكام قضائة  متهناقض   ي 
االقتصـاد  ي الىقت، واإلجراءات، والهنفقات، حىت ال  باإلضاف  إىلمىضىع واحع، 

 .قمل املعوي أوباء رفع دوى  جعيعةيت

ووحةه فإن نظام اإلحال  قع تتجسع  ي صىرتني: إما اإلحال  بني أقسام احملكم  
 الىاحعة، أو اإلحال  بني حماكم خمتحف  من نفس العرج  أو من درج  أوحى.

تصاص ون العفع باإلحال  لالرتباط،  بأنه يتم  ي ووحى ذلك يتمةز العفع بععم االخ
األوىل من حمكم  غري خمتص  أصال بهنظر الهنزاع، بةهنما  ي اإلحال  يكىن وهنعما يرفع أمام 

. و ي هذه احلال  جيب وحى إحعامها أن 2جيتني قضائةتني خمتصتني، و ي نفس املىضىع
جيىز لحقاضي إثارته من  تتخحى لصاحل اجلي  األخر  مىت طحب أحع اخلصىم ذلك، كما

                                                           
 .444-446حممع الفىزان، الىسةط  ي نظام املرافعات السعىدي مع آخر التععيالت، املرجع الساب ، ص.  -1

الشريفني، وقت إثارة العفىع وتأثريه وحى احلكم الصادر، دراس  فقية  تطبةقة  مقارن  بالقانىن األردين، يىسف وبع اهلل حممع  -2
 .85، ص.6111أطروح  دكتىراه، كحة  العراسات العحةا، اجلامع  األردنة ، 
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تحقاء نفسه. وبالتايل، فإن حال  االرتباط تكىن وهنع وجىد والق  بني قضايا مرفىو  أمام 
تشكةالت خمتحف  لهنفس اجلي  القضائة ، أو أمام جيات قضائة  خمتحف . وهذا التخحي ال 
يكىن إال حبكم قضائي صادر ون آخر جي  قضائة ، أو أمام جيات قضائة ، أو آخر 
تشكةح  طرح أماميا الهنزاع بهناء وحى دفع يثريه أحع اخلصىم. كما ميكن لحقاضي إثارته من 

 .1تحقاء نفسه. ويكىن هذا احلكم محزما لحجي  احملال إلةيا الهنزاع، وال جيىز الطعن فةه

كفي لتىافر االرتباط أن تتشابه دوىيني، ولى كان األمر يقتضي ووحى ذلك، فال ي
واحعة بصعدمها. ومن أوضح صىر االرتباط احتاد املىضىع أو  إومال قاوعة قانىنة 

السبب  ي دوىيني. كما أن  ي العفع باإلحال  قع ختتص أكثر من حمكم  بعوى  واحعة،  
 كما إذا تععد املعوى وحةيم وكانت مىاطهنيم متععدة.

حمكم  اجلىهري  ي العفع باإلحال  سىاء لالرتباط أو لقةام ذات الهنزاع أمام الشيء و 
أخر ، أن تكىن احملكمتان تابعتني جلي  قضائة  واحعة، ومن درج  واحعة. بةهنما تتم 

 . 2اإلحال  بععم االختصاص حملكم  أخر  ولى كانت تابع  جلي  قضائة  أخر 

جنع أن املشرع قع واجل العفع  قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري وبالرجىع إىل 
أمرين  119مهنه. فبني  ي املادة  186إىل  119 ي املىاد من باالرتباط  ي املىاد اإلداري  

ميمني، يتعح  األول بالطحبات املستقح  ون الطحب األصحي لحعوى  املرفىو  أمام احملكم  

                                                           

   اجلعيع، جمح  املهنتع  القانىين، الععد السادس، جامع  حممع  قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري زوزو هع ، أنىاع العفىع  ي  -1 
  .891بسكرة، د.س.ن، ص. –خةضر 

 .62-65رمضان طه حممع نصار، املرجع الساب ، ص.  -2 
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اإلداري ، واليت يقىم فةيا الرئةس بإحال  مجةع الطحبات سىاء ما تعح  باختصاص احملكم  
 ى أساس االرتباط، ولى كانت مستقح  ون بعضيا. اإلداري ، أو غريها إىل جمحس العول  وح

أما األمر الثاين فيى متعح  حبال  الطحبات املرتبط  بطحبات أخر  قعمت  ي دوى  
 ي هذه احلال  يقىم رئةس احملكم  بإحال  هذه الطحبات إىل جمحس العول  و  .إداري  أخر 

 أمامه. نظرا الرتباط هذه الطحبات بتحك املقعم   ي العوى  املرفىو 

من  186كما أن األثر املرتتب وحى العفع باإلحال  يظير بصىرة واضق   ي املادة 
، واليت تىضح بأن العفع باإلحال  وحى جمحس العول  قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري 
من القانىن أواله، ال تسحب احملكم   188إىل  119املهنصىص وحةه  ي املىاد من 

صل  ي الطحبات املرتبط ، ولكن جمحس العول  هى من حيعد اإلداري  االختصاص لحف
احملكم  املختص  بالفصل  ي هذه الطحبات، ويضاف إىل ذلك أن يتعني إرجاء الفصل  ي 

 .1العوى  اإلداري  إىل غاي  صعور أمر الفصل  ي مسأل  االرتباط من جمحس العول 

ال ، ففي هذا األخري ال وههنا يظير الفرق بني العفع بععم االختصاص والعفع باإلح
يعين ختحي احملكم  ون الفصل  ي العوى ، وحى وكس األول الذي يرتتب وحةه انتياء 

 سحط  احملكم   ي الهنظر  ي الهنزاع املعروض وحةيا.

اختصاص القضاء اإلداري، وطبةعته القانىنة ، ومعىن العفع  وبعع أن بّةهنا ومن ههنا،
م العفىع املشاهب  له، ما بقي لهنا إال أن نبني نطاق بععم االختصاص، والفرق بةهنه وبني أه

  أثر قبىله وحى العوى  اإلداري ، وهذا من خالل ما يحي:هذا العفع، ونني
                                                           

-631، ص. 6186، كحةك لحهنشر، اجلزائر، 8، ط6، جقانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري بىضةاف وادل، الىجةز  ي شرح  -1 
638. 



 هنية  لحق   ي العوى املغري أسباب االنقضاء                   الباب األول                                          
 

51 
 

 المطلب الثان : نطاق الدفع بعدم االختصاص وأثر قبوله

إن حتعيع اختصاص القضاء اإلداري لكل جي  قضائة ، يعين حتعيع املسائل 
وحى هذه األخرية الفصل فةيا  ي حال  رفع دوى  أماميا متعحق  واملىاضةع اليت جيب 

بذلك. ومن مث، فمىت رفعت أماميا دوى  خارج  ون ذلك، فإن القاضي ال جيىز له 
البقث، والهنظر فةيا باوتباره غري خمتص بذلك، سىاء قضى بذلك من تحقاء نفسه، أو 

ا ما قبل القاضي العفع بععم مبىجب دفع مقعم من اخلصىم )الفرع األول(. ومن مث، فإذ
االختصاص، وقضى به، فإنه يرتتب وحةه أثر ميم وحى العوى  املرفىو  أمامه، إذ أهنا 

 تهنقضي من غري الهنظر، والفصل  ي مىضىويا )الفرع الثاين(.

 الفرع األول: نطاق الدفع بعدم االختصاص

قبىهلا، إال إذا  من املسحم به أن القاضي اإلداري ال يبقث  ي مىضىع العوى  أو 
كان خمتصا بهنظرها. وبتفقصهنا جملال اختصاصه، جنع أن ههناك بعض مسائل وعم 
االختصاص ال تتعح  بسري العوى  أمام القضاء اإلداري. ومن أهم هذه املسائل جنع 

 .  1األومال التشريعة ، وأومال السةادة، واألومال القضائة  املرتبط  بالسحط  القضائة 

أي  مهنازو  تتعح  باختصاص جي  قضائة  ب اإلداري ال خيتص كما أن القضاء 
 أخر  تبعا لحهنظام القضائي لحعول ، وهى ما يسمى بععم االختصاص الهنىوي.

                                                           
هنا البع أن نفرق بني انععام الىالي  القضائة ، ووعم االختصاص: فخروج نزاع ما من والي  جي  قضائة ، جيعحهنا بصعد حال  من وه -1

حاالت انععام الىالي ، كأومال السةادة مثال. أما وعم االختصاص، فمقتضاه خروج الهنزاع من حمكم  غري خمتص  إىل حمكم  أخر  
  خمتص .
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كما خيرج ون اختصاص إحع  اجليات القضائة  اإلداري ، كل نزاع هى من 
اختصاص حمكم  أخر  من حماكم القضاء اإلداري وفقا ملعايري تىزيع االختصاص 

 لعاخحي، أو ما يعرف باالختصاص احملحي.ا

ومن مث، فمن امليم التصعي لحعفع بععم االختصاص، حةث أنه إذا ما قضت اجلي  
القضائة  بععم اختصاصيا بهنظر العوى ، فإن العوى  تهنقضي أمام هذه احملكم  دون 

 .1الفصل  ي مىضىويا

 ي الععيع من  وبالرجىع إىل القضاء اجلزائري، جنع أن جمحس العول  قع فصل
األحكام، والقرارات بععم االختصاص نظرا خلروجيا ون نطاقه القانىين. من بةهنيا جنع 

، إذ صرح اجملحس بععم 69/81/61192، الصادر بتاريخ 139333القرار رقم 
االختصاص، وحى اوتبار أن الهنزاع يؤول الختصاص القضاء العادي، وذلك بالهنسب  

األشخاص الطبةعة ، واملتعحق  بالرتقةم املؤقت  ي السجل العقاري لحهنزاوات القائم  بني 
لحمحكة  اليت غريت حعودها أثهناء ومحة  مسح األراضي، وحى اوتبار أن تحك املهنازوات 

 ال تعخل ضمن اختصاص القضاء اإلداري.

وهى ما كان قع استقر وحةه جمحس العول   ي ظل ق.إ.م القعمي، حةث أنه قضى  ي 
قراراته بإهناء الهنزاع املعروض وحةه دون اخلىض والفصل  ي مىضىوه، وذلك الععيع من 

                                                           
 .46-48صار، املرجع الساب ، ص.رمضان طه حممع ن -1

 .863، ص.6618 ، سهن 81جمح  جمحس العول ، الععد ، 69/81/6119، الصادر بتاريخ 139333القرار رقم   -2
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بإقراره بععم اختصاصه بالهنظر  ي الهنزاع، وحى اوتبار أن هذا األخري يعخل ضمن 
 .1اختصاص القضاء العادي ولةس اإلداري

، الذي صرح مبىجبه بععم 61/14/61182أيضا، القرار املؤرخ  ي  ومن بني قراراته
اص بالهنظر  ي اإلشكال  ي التهنفةذ املرتبط بىقف تهنفةذ قرار قضائي صادر ون االختص

 اجليات العادي .

وهى ما قضى به أيضا مصرحا بععم اختصاصه بشأن القرارات الصادرة ون الحجهن  
الطبة  لحضمان االجتماوي املتعحق  حبىادث العمل، باوتبارها تعىد الختصاص القضاء 

 العادي.

تصاصه بشأن العقىد احملررة من طرف املىث ، مؤيعا ما استقر وحةه كما أّكع وعم اخ
القضاء من أن الطعن بإلغاء العقىد التىثةقة  ال يعخل ضمن اختصاص القاضي اإلداري. 

، وتتجسع وقائع القضة   ي أن 41/18/61113وهى ما يظير من خالل قراره املؤرخ  ي 
والرامة  إىل بطالن وقع شيرة حمرر من قضاة العرج  األوىل استجابىا لعوى  املعوي، 
، 351حجم  26رقم  11/18/8991طرف املىث ، واملشير باحملافظ  العقاري  بتاريخ 

قع و  .مما جعل جمحس العول  يثري تحقائةا العفع بععم االختصاص باوتباره من الهنظام العام
تقر وحى اوتبار جاء  ي حةثةات القضة : "حةث أنه من املعحىم أن قضاء جمحس العول  مس

                                                           
كحة  احلقىق   القىاوع اإلجرائة  اإلداري  بني الهنصىص القانىنة  والتطبة   ي اجلزائر، أطروح  دكتىراه  ي القانىن العام،وفةف هبة ،  -1

 .645، ص.6185-6183تحمسان،  –جامع  أبى بكر بحقايع  والعحىم السةاسة ،
،  ي قضة  بني )أ.ر( ضع املعيري  العام  لحجمارك فرع قسهنطةهن ، جمح  61/14/6118، الصادر بتاريخ 115516القرار رقم  -2

 .826، ص. 6116، سهن  16جمحس العول ، الععد 
 .842، ص.6186، سهن  81، جمح  جمحس العول ، الععد 41/18/6111، الصادر بتاريخ 149224القرار رقم   -3
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العواو  الرامة  إىل إلغاء العقىد التىثةقة  تعخل ضمن اختصاص القضاء العادي، ولةس 
أمام القضاء اإلداري كما ذهب إلةه قضاة العرج  األوىل  ي قرارهم املطعىن فةه 
باالستئهناف. وحةث أنه مادام مسأل  االختصاص الهنىوي من الهنظام العام، لذلك 

قائةا، ومن مث  يهنبغي إلغاء القرار املستأنف، والفصل من جعيع بععم يستىجب إثارهتا تح
 االختصاص الهنىوي".

، والذي قضى مبىجبه 88/16/61161وهى ما أقره أيضا  ي قراره املؤرخ  ي 
بانقضاء العوى  املرفىو  أمامه وحى أساس وعم االختصاص الهنىوي، وحى اوتبار أن 

شكل قرارات إداري . وبالتايل ال تعخل ضمن الىثائ  احملررة من طرف املىث  ال ت
اختصاص القضاء اإلداري. فجاء  ي حةثةات القرار ما يحي: "حةث أن الىثةقتني املطحىب 
إلغاؤمها ال تصعران ون سحط  إداري  وال تشكالن قرارا أو وقعا إداريني، وبالتايل فإن 

ستأنف ضع وثةقتني القضاء اإلداري غري خمتص لحفصل  ي الطعن املرفىع من طرف امل
حمررتني من طرف املىث . ووحةه، فإن قضاة اجملحس وهنعما متسكىا باختصاص الغرف  

 اإلداري  لحفصل  ي العوى  احلالة  يكىنىن قع خرقىا القانىن مما يعرض قرارهم لإللغاء".

وهى ما قضت به احملاكم اإلداري   ي الععيع من األحكام، فهنجع مثال: حكم 
، وتتمثل 18/81/61862، املؤرخ  ي 11418/86ري  بتحمسان، رقم احملكم  اإلدا

وقائع القضة   ي أن املعوي التمس من احملكم  احلكم بإلزام معير اخلزيهن  العمىمة  بإرجاع 
له املبحغ احملجىز له بالعمح  األجهنبة ، فعفعت احملكم  بععم االختصاص، وذلك وحى 

                                                           
 .892، ص.6116، سهن  16، جمح  جمحس العول ، الععد 88/16/6116، الصادر بتاريخ 5211القرار رقم  -1
،  ي قضة  بني 18/81/6186 ، املؤرخ  ي11256/86، فيرس رقم 11418/86حكم احملكم  اإلداري  بتحمسان، رقم  -2

 )ح.م(، ومعير اخلزيهن  العمىمة  لتحمسان، حكم غري مهنشىر.
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العمىمة  الذي هى شخص معهنىي لةس له صف   اوتبار أن املعوي قع خاصم معير اخلزيهن 
 111التقاضي، ولةس شخصا من أشخاص القانىن العام املهنصىص وحةيا باملادتني 

 .قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  118و

كما قضت نفس احملكم  اإلداري  بععم االختصاص الهنىوي، وذلك مبىجب احلكم 
وتتحخص وقائع القضة   ي أن املعوي  ،66/81/61861، املؤرخ  ي 11351/86رقم 

التمس من احملكم  رافع الصهنعوق اجليىي لحتعاون الفالحي محتمسا من احملكم  بتمكةهنه 
من محفه. فعفعت احملكم  بععم االختصاص، وذلك وحى اوتبار أن املعوي قع خاصم 

 خترج الصهنعوق اجليىي لحتعاون الفالحي، والذي يعترب مؤسس  ومىمة  اقتصادي ، واليت
قانىن من  118و 111ون نطاق أشخاص القانىن العام املهنصىص وحةيا باملادتني 

 .اإلجراءات املعنة  واإلداري 

، وتتمثل 11/18/61842وهى ما أكعته ذات احملكم   ي حكميا الصادر بتاريخ 
وقائع القضة   ي كىن املعوي التمس إلغاء القرار الصادر ون جلهن  الطعن التابع  لحرابط  
الىالئة  لكرة القعم املتضمن رفض محف ترشقه ملهنصب رئةس الرابط  الىالئة . فعفعت 
احملكم  اإلداري  بععم االختصاص، وذلك وحى اوتبار أن الهنزاع ال يتضمن أحع أطرافه 

قانىن اإلجراءات املعنة  من  111وام طبقا ملا تهنص وحةه املادة  شخص معهنىي
 .واإلداري 

                                                           
،  ي قضة  بني 66/81/6186، املؤرخ  ي 11116/86، فيرس رقم 11351/86حكم احملكم  اإلداري  بتحمسان، رقم  -1

 شىر.)ج.م(، والصهنعوق اجليى  لحتعاون الفالحي وكال  تحمسان ممثح  مبعيرها، حكم غري مهن
،  ي قضة  بني )ش.س(، والرابط  الىالئة  11/18/6184، الصادر بتاريخ 11236/86حكم احملكم  اإلداري  بتحمسان، رقم  -2

 .غري مهنشىر حكم ،لكرة القعم بتحمسان ووايل والي  تحمسان
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و ي نفس السةاق قضت احملكم  اإلداري  بععم االختصاص الهنىوي، وذلك مبىجب 
، حةث يتعح  الهنزاع 84/15/61841، الصادر بتاريخ 11868/86احلكم رقم 

 اختصاص القضاء اإلداري. مبؤسس  ومىمة  اقتصادي ، وبالتايل ال يعخل الهنزاع ضمن

إضاف  إىل ذلك، ففي القضاء االستعجايل، فإنه يشرتط أن ترتبط الطحبات بهنزاع 
إداري، وأن تكىن من اختصاص قاضي االستعجال. إذ أنه ميكن هلذا األخري رفض 

قانىن اإلجراءات من  963الطحب املقعم أمامه بسبب وعم االختصاص. فهنصت املادة 
وحى أنه: "وهنعما ال يتىفر االستعجال  ي الطحب، أو يكىن غري مؤسس،  املعنة  واإلداري 

 يرفض قاضي االستعجال هذا الطحب بأمر مسبب.

ووهنعما يظير أن الطحب ال يعخل  ي اختصاص اجلي  القضائة  اإلداري ، حيكم 
 القاضي بععم االختصاص".

ا، إال إذا كان فاملالحظ من خالل هذه املادة، أن قاضي االستعجال ال يكىن خمتص
الهنزاع يعخل ضمن اختصاص القضاء اإلداري. أما إذا كان وكس ذلك، فإن القاضي 
اإلداري حيكم بععم االختصاص. إضاف  إىل شرط االستعجال، والذي يعىد تقعيره 

 لحسحط  التقعيري  لحقاضي اإلداري.

صل فةيا وبالرجىع إىل القضاء اإلداري، جنع أن ههناك الععيع من القرارات اليت ف
جمحس العول  بععم االختصاص لتخحف شرط االستعجال. من ذلك جنع مثال القرار املؤرخ 

                                                           
،  ي قضة  بني )ب.أ(، ضع املعيري  العام  84/15/6184، املؤرخ  ي 11868/86حكم احملكم  اإلداري  بتحمسان، رقم  -1

 غري مهنشىر. حكم فرع وهران، ERGRلحمؤسس  اجليىي  العام  الريفة  
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، حةث أصعرت الغرف  اإلداري  جملحس قضاء جباي  بتاريخ 64/81/61111 ي 
قرارا يقضي بإلزام املستأنف بتقرير وقع محكة  باسم املستأنف وحةيا.  81/15/8992

ص، وحى اوتبار أن قرار الغرف  قابل لحتهنفةذ طبقا لحمادة فأقر جمحس العول  بععم االختصا
، وهى قرار أصحي مميىر بالصةغ  التهنفةذي ، وال ميكن قانىن اإلجراءات املعنة من  818

تأكةعه بأمر أو حبكم آخر. وتبعا لذلك، ال يؤول االختصاص إىل قاضي االستعجال، 
اع اإلجراءات القانىنة  دون حاج  وذلك وحى اوتبار أن تهنفةذ القرار ميكن أن يتم بإتب

لحجىء إىل القضاء االستعجايل، كما أن وعم تهنفةذه لةس من شأنه إحعاث أضرار 
 يصعب تعاركيا.  

كما فصل جمحس العول  بععم االختصاص  ي احلاالت اليت ميس فةيا الهنزاع بأصل   
فةه  احل . حةث أنه جيب وعم املساس مبىضىع الهنزاع الذي يعىد اختصاص الفصل

لقاضي املىضىع اإلداري، سىاء ون طري  رفع دوى  إلغاء، أو دوى  التعىيض، أو غريها 
من العواو ، وذلك حفاظا وحى حقىق أطراف الهنزاع. حةث أنه، ال ميكن لقاضي 
االستعجال أن يتهناول تحك احلقىق وااللتزامات ون طري  التفسري والتأويل، كما لةس 

مركز اخلصىم القانىين، أو أن يتعرض  ي أسباب حكمه إىل بإمكانه أن يغري أو يععل  ي 
الفصل  ي مىضىع الهنزاع، أو أن يتعرض إىل قةم  السهنعات املقعم  من أحع الطرفني، أو 

 القضاء فةيا بالصق  أو البطالن.

                                                           
: رار غري مهنشىر، أشار إلةهق ، قضة  بني بحعي  تازمالت ضع معيري  وحعة نافطال ببجاي ،64/81/6111القرار الصادر بتاريخ  -1

   .329، ص.6116، دار هىم ، اجلزائر، 8حلسني بن شةخ آث محىيا، املهنتقى  ي قضايا جمحس العول ، ج
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، حةث أقر 81/18/61841ووفقا لذلك، أصعر جمحس العول  قراره املؤرخ  ي 
داري االستعجايل، وذلك بالهنظر لىجىد وثائ  متس بععم اختصاص القاضي اإل مبىجبه

بأصل احل ، هذا إىل جانب انععام أي دوى   ي املىضىع. فجاء  ي حةثةات القرار: 
"حةث أنه بالرجىع إىل محف العرج  األوىل جنع أن كل طرف حيتج بىثائقه، وهي الىثائ  

احل ". مما يرتتب وحةه  حبمن طرف قضاة املىضىع ملعرف  صا اليت ال ميكن دراستيا إال
 احلكم بععم االختصاص.

إضاف  إىل ذلك، فمن احلاالت اليت فصل فةيا جمحس العول  بععم االختصاص 
لحمساس بأصل احل ، حال  طحب تقعير قانىنة  قرار إداري، وذلك باوتباره يقتضي تفسري 

تصاص القاضي القرار، مما يؤدي بالضرورة إىل التطرق ألصل احل ، وبالتايل خيرج ون اخ
، حةث قرر احلكم 63/19/61162االستعجايل. وهى ما أكعه  ي قراره الصادر بتاريخ 

 بععم االختصاص.

 الفرع الثان : أثر قبول الدفع بعدم االختصاص

يرتتب وحى قبىل اجلي  القضائة  املرفىع أماميا العوى  لحعفع بععم اختصاصيا 
 ي انتياء العوى  املرفىو  أماميا. ومن مث، وعم جىاز اخلىض  ي  يتمثلبهنظرها أثر ميم، 

 .3مىضىويا من طرف اجلي  القضائة  اليت فصحت بععم االختصاص

                                                           
 ، قضة  السةع وزير الفالح ، ضع السةع )ب.ل(، قرار غري مهنشىر.81/18/6184، الصادر بتاريخ 111291القرار رقم  -1
، سهن  16، جمح  جمحس العول ، الععد ، قضة  السةع وزير الفالح 63/19/6116، الصادر بتاريخ 8348رقم  استعجايل قرار -2

 .661، ص.6116
 . 14وبع العزيز وبع املهنعم خحةف ، العفىع اإلداري   ي دوى  اإللغاء والعواو  التأديبة  واملستعجح ، املرجع الساب ، ص. -3
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فمىت صعر احلكم أو األمر بععم االختصاص، تفقع تحك اهلةئ  القضائة  والي  نظرها 
فرتض أهنا خمتص .  ي مىضىع الهنزاع، مما يقتضي ورض العوى  وحى اجلي  القضائة  اليت ي

ومن ههنا فإن قبىل العفع بععم االختصاص ال يعع فصال  ي العوى ، حةث ميكن لحمعين 
باألمر أن يبعي خصىم  جعيعة برفع نفس العوى  أمام جي  قضائة  أخر  يفرتض أن 

 تكىن خمتص .

واملالحظ من تطبةقات القضاء اإلداري، أنه ال جمال لإلحال   ي حال  احلكم بععم 
ختصاص، حةث يكتفي القاضي وهنع قبىله لحعفع باحلكم بععم االختصاص، دون أن اال

 حيةل العوى ، ودون حتعيع اجلي  اليت يفرتض أن تكىن خمتص .

وصعور حكم من جي  قضائة  معةهن  بععم االختصاص، لةس من شأنه إلزام هةئ  
عفع بععم قضائة  أخر  بالفصل  ي الهنزاع. حةث أنه ميكن هلذه األخرية أيضا ال

. وما يؤكع ذلك هى إقرار املشرع ألحكام تهنازع 1االختصاص، إذا ما تبني هلا أسباب ذلك
االختصاص خاص  التهنازع السحيب، والذي من خالله تقر كل هةئ  معروض وحةيا الهنزاع 
بععم االختصاص، سىاء وقع هذا التهنازع بني جي  من جيات القضاء اإلداري، وجي  

ادي. حةث تتىىل الفصل  ي هذا التهنازع حمكم  التهنازع. أو وقع من جيات القضاء الع
 . 2التهنازع بني احملكم  اإلداري  وجمحس العول ، حةث يتىىل الفصل  ي التهنازع جمحس العول 

                                                           
 .631اإلداري  بني الهنصىص القانىنة  والتطبة   ي اجلزائر، املرجع الساب ، ص.القىاوع اإلجرائة   وفةف هبة ، -1

: "يكىن مث  تهنازع  ي االختصاص بني القضاة، وهنعما تقضي جيتان من ق.إ.م.إ اليت جاء فةيا 491وهى ما أكعته املادة  -2
  قضائةتان أو أكثر  ي نفس الهنزاع باالختصاص أو بععم االختصاص".
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، 84/15/61841ولقع أكعت ذلك حمكم  التهنازع  ي قرارها الصادر بتاريخ 
ازع االختصاص السحيب الهناجم حةث طحب السةع )ب.ا( من حمكم  التهنازع الفصل  ي تهن

 13/88/6112ون قرارين، أحعمها صادر ون الغرف  املعنة  جملحس قضاء اجلزائر بتاريخ 
(، الذي ألغى حكم حمكم  سةعي أحممع الصادر بتاريخ 843/12)حتت رقم 

(، والذي أقر بععم االختصاص الهنىوي  ي 241/6115)حتت رقم  66/81/6115
الثاين الصادر ون الغرف  اإلداري  جملحس قضاء اجلزائر بتاريخ الهنزاع القائم. والقرار 

(، والذي رفض العوى  لععم االختصاص 4883/11)حتت رقم  86/86/6111
( ون جمحس العول  25686)حتت رقم  41/12/6188الهنىوي. وكذا القرار املؤرخ  ي 

ريخ الذي ألغى القرار الصادر ون الغرف  اإلداري  جملحس قضاء سكةكعة بتا
(، الذي رفض العوى  املرفىو  من طرف 51/6181)حتت رقم  81/18/6181

العارض ضع معيري  اجلمارك لععم االختصاص الهنىوي. فأشارت حمكم  التهنازع ملختحف 
 جاء  ي حةثةات القرار: "حةث أنه اجليات القضائة  اليت ورض وحةيا الهنزاع، حةث

يستخحص من خمتحف القرارات املطروح  أمام حمكم  التهنازع أن املعوي ومىكحه جلآ إىل 
اجليات القضائة  الفاصح   ي املادة املعنة ، مث اجليات القضائة  الفاصح   ي املادة اإلداري  

محةىن ديهنار حلجزها بطريق  غري  21لطحب احلكم وحى إدارة اجلمارك بأن تعفع هلا مبحغ 
شيرا". و ي األخري  84البضاو  اليت استىرداها وخاص  الحتفاظيا هبا ملعة تفىق قانىنة  

تىصحت حمكم  التهنازع إىل اإلقرار بىجىد تهنازع سحيب  ي االختصاص بني القرار الصادر 

                                                           
، قضة  بني )ب.ا(، وبني املعيري  العام  لحجمارك 84/15/6184، الصادر بتارخ 841الصادر ون حمكم  التهنازع، رقم القرار  -1

 اجلزائري  لىالي  سكةكعة، قرار غري مهنشىر.
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ون الغرف  املعنة  جملحس قضاء اجلزائر، والقرار الصادر ون الغرف  اإلداري  لذات اجملحس. 
 تصاص لحفصل  ي الهنزاع لحقضاء العادي. وذهبت إىل مهنح االخ

، فمن خالل ما سب  التطرق إلةه من خالل هذا الفصل، نستهنتج بأنه، ومن إذن
أجل الحجىء إىل القضاء، يشرتط وحى املعوي احرتام قىاوع االختصاص القضائي، إذ 

 جيب وحةه رفع دوىاه أمام اجلي  القضائة  املختص .

ات القضائة ، وأخص بالذكر اإلداري  مهنيا بشكل ولقع حعد القانىن اختصاص اجلي
واضح ال يثري أي إشكال. ووحى ذلك، فمىت مت رفع العوى  أمام جي  قضائة  غري 

 خمتص ، فإهنا قع تتعرض إىل ما يعرف بالعفع بععم االختصاص.

ومبا أن قىاوع اختصاص القضاء اإلداري من الهنظام العام، سىاء تعح  األمر 
الهنىوي أو احملحي، فإن العوى  اإلداري  املرفىو  أمام جي  قضائة  غري باالختصاص 

خمتص ، تتعرض ال حمال إىل العفع بععم االختصاص. سىاء مت إثارته من طرف اخلصىم، 
 أومن طرف القاضي من تحقاء نفسه، و ي أي  مرحح  كانت وحةيا العوى .

ئة  غري خمتص  تتعرض ال ووحى هذا األساس، فإن العوى  املرفىو  أمام جي  قضا
حمال إىل االنقضاء دون البقث، والفصل  ي مىضىويا. لكن هذا االنقضاء يكىن مؤقتا 
فقط. إذ أنه بإمكان املعوي إوادة رفع دوىاه من جعيع أمام اجلي  القضائة  املختص ، 
باوتبار أن هذا االنقضاء ال ميس احل   ي العوى . وبذلك يظير أثر العفع بععم 

 صاص  ي انتياء وانقضاء العوى  املرفىو  أمام القضاء. االخت
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لكن رغم ذلك، وحىت وإن مت رفع العوى  أمام اجلي  القضائة  املختص ، فإهنا تبقى 
ميعدة باالنقضاء، ويكىن ذلك  ي وعة حاالت، من بةهنيا نذكر مثال حال  ما إذا ما 

ع بععم القبىل، أو حال  من ختحف شرط من شروط قبىهلا، وهى ما يعرضيا ملا يعرف بالعف
حاالت البطالن أو الشطب. و ي هذا الصعد فإن التساؤل الذي يطرح نفسه، هى هل 
العفع بععم القبىل، أو البطالن، أو الشطب له نفس أثر العفع بععم االختصاص فةما 

فةه  حف ون ذلك؟ هذا ما سهنقاول البقثيتعح  بانقضاء احل   ي العوى ؟ أم األمر خيت
 فصل الثاين.ال  ي
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 الفصل الثان :

 انقضاء الدعوى اإلدارية بعدم القبول أو البطالن أو الشطب

، فإن العفىع تهنقسم إىل دفىع شكحة ، ودفىع 1كما سبقت اإلشارة سابقا
مىضىوة ، ودفىع بععم القبىل. وما ييمهنا  ي هذه الهنقط ، هى الهنىوني األخريين من 

ا  ي إهناء الهنزاع املعروض وحى وأثرمه ،-والعفىع بععم القبىلالعفىع املىضىوة   –العفىع 
 القضاء.

ئي املعةب نتةج  ختحف أحع فالعفع املىضىوي، هى ذلك املتعح  بالعمل اإلجرا
أو شروط صقته. ويؤدي إىل وعم إنتاج اآلثار اليت يرتبيا وحةه القانىن لى كان  وهناصره

 الن نتةج  لعةب  ي إجراء ما.صقةقا. ولقع حعد املشرع حاالت العفع بالبط

أما العفع بععم القبىل، فيى ال يىجه إىل إجراءات العوى  كما هى احلال  ي العفىع 
إمنا هى دفع يىجه و  ،الشكحة ، أو إىل العمل اإلجرائي كما هى احلال  ي العفىع املىضىوة 

 إىل ح  اخلصم  ي رفع العوى ، وييعف إىل مهنع احملكم  من الهنظر فةيا.

مث، فيى يعترب وسةح  يتمسك هبا اخلصم لبةان انتفاء شروط رفع العوى  من  ومن
جي ، وخيضع ترتةب إبعائه، واحلكم الصادر فةه إىل قىاوع يشرتك فةيا مع العفع 

وهى ال خيضع لرتتةب حمعد، إذ أنه جيىز إبعاؤه  ي أي  مرحح    املىضىوي من جي  أخر .

                                                           

 من هذه األطروح . 85 انظر، ص -1 



 هنية  لحق   ي العوى املغري أسباب االنقضاء                   الباب األول                                          
 

64 
 

 21، وهى ما أكعته املادة 1 دفىع مىضىوة كانت وحةيا العوى ، حىت ولى بعع تقعمي
 قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري .من 

فإن العفع بععم القبىل يسحب سحط  املعوي  ي استعمال  ،ووفقا لذلك وبالتايل
العوى ، ألن هذه السحط  مل تباشر وفقا لحشكل احملعد له قانىنا. إذن فيى يعترب بذلك 

 ىف لشروط إقام  العوى .وسةح  لردع املعوي غري املست

يتضح بأن العفع بععم القبىل يىجه إىل اجلي  القضائة   ومن خالل ما سب إذن 
هبعف إنكار ح  طالبيا فةيا، وهى يعع  ي الىقت نفسه إحع  اجلزاءات اإلجرائة  املقررة 

مىاجي  مسأل  أحقة  املعوي  ي  ، وبالتايلقانىنا لقبىل، أو وعم قبىل الطحب القضائي
 .2ب مهنقه احلماي  القضائة ، أو وعم أحقةته  ي احلصىل وحةياطح

ومن مث، فإن وعم القبىل بىصفه جزاء إجرائةا يعترب تكةةفا قانىنةا لطحب قضائي 
ختحفت فةه الشروط الالزم  لقبىله، ويؤدي وعم القبىل إىل امتهناع احملكم  ون الهنظر  ي 

والفصل  ي  املعروض وحةيا قبل البتي الهنزاع وبالتايل فإهنا تهني .مضمىن هذا الطحب
 مىضىع الهنزاع.

حعفع بععم القبىل إهناء الهنزاع املعروض أمام القضاء بسبب ختحف ووحةه، فةمكن ل
املتعحق  بعريض  افتتاح العوى  أو بتخحف التظحم الىجىيب )املبقث  إحع  الشروط

اف اخلصىم ، أو األول(، أو بالبطالن لتخحف إحع  الشروط املىضىوة  املتعحق  بأطر 
 بالشطب ملخالف  مبعأ الىجاهة  )املبقث الثاين(.

                                                           

  .891زوزو هع ، املرجع الساب ، ص. -1 

 .31-31. ، املرجع الساب ، صفارس وحي ومر اجلرجري -2 
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 المبحث األول:

انقضاء الدعوى اإلدارية بتخلف إحدى الشروط المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى، 
 أوبتخلف التظلم الوجوب 

األخرية إضاف  إىل أسباب انقضاء العوى  اإلداري   ي أول مسارها، فإنه ميكن هلذه 
 ي حال  ختحف إحع   وذلك والفصل  ي مىضىع اخلصىم ، أيضا قبل البقثأن تهنقضي 

فمىت ختحفت إحع  شروط  بعريض  افتتاح العوى . وبالتايل الشروط اجلىهري  املتعحق 
رفعيا، وجب وحى القاضي الفصل بععم قبىل العوى ، وإهنائيا قبل البقث، والفصل  ي 

 مىضىويا. 

  ميكن أن تهنقضي قبل الفصل  ي مىضىويا  ي إضاف  لذلك، فإن العوى  اإلداري
 حال  ختحف التظحم إذا كان هذا األخري قع اوتربه القانىن شرطا جىهريا لقبىل العوى . 

ووحى هذا األساس، سهنقاول من خالل هذا املبقث التفصةل  ي كل هذه 
قضاء ننتهناول  ي املطحب األول أسباب اال األسباب، وذلك من خالل املطحبني التالةني:

املطحب الثاين  وخنصص، بتخحف إحع  الشروط املتعحق  بعريض  افتتاح العوى  املتعحق 
 .بتخحف التظحم الىجىيب املتعحق نقضاء اال حلاالت
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المطلب األول:انقضاء الدعوى اإلدارية بتخلف إحدى الشروط المتعلقة بعريضة 
 افتتاح الدعوى

وحى رافع العوى  القةام به، لةفصح  تعترب وريض  افتتاح العوى  أول إجراء جيب
ون إرادته  ي الحجىء إىل القضاء حلماي  مركز قانىين له، إذ أنه ال ميكن لحقاضي أن 

 .1يتعخل فةيا من تحقاء نفسه

وبذلك تعترب وريض  افتتاح العوى  العهنصر احملرك لحخصىم ، واليت تشرتط احرتام 
ما هي وام ، ومهنيا ما هي خاص  بهنىع شروط حمعدة مسبقا يتىقف وحةيا قبىهلا، مهنيا 

. حبةث أن ختحفيا قع يؤدي إىل إهناء، وانقضاء العوى  قبل البقث 2معني من العواو 
خنصص  والفصل  ي مىضىويا، وهذا ما سهنقاول تىضةقه من خالل الفروني التالةني:

تعحق  ختحف إحع  الشروط العام  املسبب انقضاء العوى  اإلداري  بالفرع األول حلاالت 
الشروط اخلاص  املتعحق  بعريض  افتتاح ، ونبني  ي الفرع الثاين بعريض  افتتاح العوى 

 ، واليت يؤدي ختحفيا إىل انقضاء العوى  اإلداري .العوى 

 

 

 

                                                           

حسن السةع بسةىين، دور القضاء  ي املهنازو  اإلداري ، دراس  تطبةقة  مقارن  لحهنظم القضائة   ي مصر وفرنسا واجلزائر، وامل الكتب،  -1 
 .689القاهرة، د.س.ن، ص. 

2 - Michel ROUSSET , OLIVIER ROUSSET, Droit administratif, Le contentieux administratif, T2, 2éme éd, P.U.F, 
2004, p.48. 
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الفرع األول:انقضاء الدعوى اإلدارية بتخلف إحدى الشروط العامة المتعلقة 
 بعريضة افتتاح الدعوى

تحك الصقةف  اليت يعوى هبا اخلصم خصمه لحقضىر أمام وريض  العوى  هي إن 
والذي يعرض من خالله اخلصم  ،1احملكم ، أي ذلك الطحب املكتىب املىجه لحقاضي

)املعوى( إدواءاته، وطحباته، ودفىوه من أجل طحب احلصىل وحى حكم  ي العوى ، 
التعىيض بغض الهنظــــر سىاء بتقــــرير ح  أو محاي  مركز قانىين، أو جرب ضرر ما ون طري  

 ون مع  مصعاقة  إدواءاته. 

 لقع اشرتط القانىن  ي وريض  افتتاح العوى  تىافر جممىو  من البةانات والشروطو 
حتت طائح  وعم القبىل، مهنيا ماهي وام  ال تقتصر فقط وحى العريض  املقعم  إىل  وذلك

وأيا كانت اجلي  املقعم  إلةيا، جي  القضاء اإلداري، بل يشرتط تىافرها  ي كاف  العرائض، 
لكىهنا تساوع القاضي وحى معرف  اخلصىم، وحتعيعهم مىضىع العوى  ملعرف  طحباهتم، 

ومهنيا ماهي خاص  قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري ، من  85وهي احملعدة  ي نص املادة 
وخيتحف األثر املرتتب ون  .العواو  اإلداري  فقط دون غريها من العواو  بعض تهنفرد هبا

ختحفيا بني إمكانة  تصقةقه، وبني وعم قبىل العوى  باوتباره شرطا جىهريا، وبالتايل 
انقضاء العوى  قبل الهنظر والفصل  ي مىضىويا. وهذا ما سهنقاول تىضةقه من خالل 

، وحتعيع األثر املرتتب وحى ختحف كل واحعة وحى حع  ،كاف  البةانات العام إىل  التطرق 

                                                           
1- Charles DEBBASCH, Contentieux Administratif, 2émeéd, Dalloz, 1978 , p.17. 

 من ق.إ.م.إ. 83وهى ما أكعه املشرع اجلزائري  ي املادة 
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مث التفصةل الحقا  ي البةانات والشروط اخلاص  وتىضةح األثر املرتتب ون ختحفيا  ي الفرع 
 املىايل.

مهنه، جنع أن هذه  85، وخاص  املادة قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري فبالرجىع إىل 
األخرية حعدت جممىو  من البةانات الىاجب تىافرها  ي وريض  افتتاح العوى ، ورتب 

ع وحى ختحفيا وعم قبىل العوى  شكال، وبالتايل انقضائيا قبل البقث والفصل  ي املشر 
املىضىع. وهى ما يتبني من خالل املادة أواله السةما من خالل استعماهلا لعبارة "جيب 

 " ...أن تتضمن وريض  افتتاح العوى ، حتت طائح  وعم قبىهلا شكال، البةانات اآلتة 

هذه الشروط، واألثر املرتتب وحى ختحفيا، سهنقاول ومن مث، ونظرا ملع  أمهة  
 التفصةل  ي كل شرط وحى حع  وفقا ملا يحي:

 أوال: تحديد الزهة القضارية: 

من أهم الشروط الىاجب تىافرها  ي وريض  افتتاح العوى  حتعيع اسم اجلي  
تعني  القضائة  اليت يهنعقع هلا االختصاص وفقا لقىاوع االختصاص الهنىوي واحملحي، بأن

يتعني املثىل أمامه. وال يكفي  ي ذلك ذكر  الذي مثال احملكم  املختص ، أو جمحس العول 
اسم احملكم  املختص   ي ذلك، بل البع من حتعيعها حتعيعا واضقا مانعا ألي غمىض 

 قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري .من  85/8. وهذا ما أكعه املشرع  ي املادة 1أو لبس

وعم حتعيع اجلي  املختص  بالفصل  ي الهنزاع يرتتب وحةه وعم قبىل وبذلك، فإن 
 العوى  شكال، وبالتايل انقضائيا قبل البقث والفصل  ي مىضىع العوى .

                                                           

 .661حسن السةع بسةىين، املرجع الساب ، ص.  -1 
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 ثانيا: تعيين الخصوم:

من بني البةانات الىاجب تىافرها  ي وريض  افتتاح العوى ، البةانات املتعحق  
وذلك بكتاب  اسم املعوي كامال، ولقبه،  ،دقةقا حةث أنه يشرتط تعةةهنيم تعةةا ،باخلصىم

 وميهنته، وسائر البةانات اليت تعل وحى شخصةته، كمقل إقامته أو حمحه املختار.
إيصال كاف  البةانات اخلاص  باملعوي إىل وحم  إىل ويكمن اهلعف من وراء ذلك

سعى إلةه وغالبا ما تكىن اجلي  اإلداري ، حةث أهنا قع ت -الطرف اآلخر  ي العوى 
ودفع  مهنع اجليال  وبالتايل ،1-لتععيل قرارها أو إلغائه، وبالتايل إهناء اخلصىم  من بعايتيا

 أي لبس بشأن أطراف اخلصىم .

قانىن اإلجراءات املعنة  لكن، وبالرغم من اشرتاط املشرع هلذه البةانات سىاء  ي 
ةتيا. فالبةانات املتعحق  ، أو  ي الهنصىص اخلاص ، فال ميكن أن تتساو   ي أمهواإلداري 

باسم ولقب طر ي اخلصىم ، تفىق  ي األمهة  غريها من البةانات باوتبارها أهم املقىمات 
اليت يعتمع وحةيا  ي حتعيع هىيتيما. ويصعق نفس الكالم وحى البةانات املتعحق  

 باألشخاص املعهنىي  العام ، أو اخلاص .

عوى وحةه نظريهتا بالهنسب  لحمعوي، لضرورهتا وتفىق أمهة  البةانات املتعحق  مبىطن امل
 ي تبحةغه وريض  طعن، وجممىع اإلجراءات املتعحق  هبا هلذا األخري، خاص   ي ظل إجباري  

 التمثةل من طرف حمام، واوتماد وهنىان هذا األخري لتبحةغه اإلجراءات املتعحق  مبىكحه.

                                                           

أمام القضاء اإلداري، دراس  مقارنه، أطروح  دكتىراه دول ، فرع القانىن مصطفى حممىد كامل الشربةين، بطالن إجراءات التقاضي   -1 
   .312-315، ص. 6114العام، جامع  أسةىط، مصر، 
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العوى  أو الطعن، البةان املتعح  وأقل البةانات السابق  أمهة   ي التعريف برافع 
مبيهنته. إذ أنه قع تزول احلاج  إىل ذكره، وتكفي  ي ذلك بقة  البةانات األخر ، األمر 
الذي جعل جمحس العول  يتجاوز  ي الععيع من قراراته ون إغفال هذا البةان كسبب من 

 .1أسباب وعم قبىل وريض  الطعن، وبالتايل إهناء العوى  املرفىو  أمامه

ذهبت إىل أن وعم ذكر هذه البةانات املتعحق  باخلصىم يؤدي قع أما احملكم  العحةا ف
إىل التجيةل باخلصم، مما يرتتب وحةه بطالن العمل اإلجرائي، وهى ما أكعه قرارها املؤرخ 

 .12/15/89912 ي 

كما أن أحكاميا رتبت جزاء وعم قبىل العوى  وحى ختحف هذه البةانات، وبالتايل 
 أثارهتا أحةانا من تحقاء نفسيا. إهنا قع ؤها قبل الفصل  ي مىضىويا، بلانقضا

)حىت قبل صعور قانىن اإلجراءات املعنة   إىل وكس ذلك أما الفقه فقذ ذهب
 أن ختحف هذه البةانات ال يؤدي إىل انقضاء العوى  املرفىو  اوتربفمهنيم من ، واإلداري (

ب األستاذ "مسعىد شةيىب" إىل أنه من جيىز تصقةقيا. فحقع ذه إذ أمام القضاء،
 أنالصعب القىل بأن هذه البةانات هي من الهنظام العام وال جيىز تصقةقيا، ذلك 

                                                           

 فجاء  ي أحع قرارات جمحس العول : -1 
"... حةث أن وريض  رفع دوى  املستأنف وحةه جاءت واضق  ومبةهن  لحعهناصر اليت متكن املتقاضي من معرف  خصمه، وهذا ما وقع 
 ي قضة  احلال لكىن املعوى وحةيا املستأنف  قع ردت وحى طحبات خصميا مبا فةه الكفاي ، وأن قصع املشرع من إدراج امليهن  وما 

  هى متكني املتقاضني من ممارس  حقيم  ي العفاع املخىل هلم قانىنا، وأن وعم ذكر ميهن  املستأنف وحةه يتبعيا بعريض  افتتاح العوى 
املؤرخ  ي  الغرف  الثالث ،بالعريض  مل يغري من جىهر املىضىع، ووحةه فإن هذا العفع مردود...". القرار الصادر ون جمحس العول ، 

 .831، ص.6116، سهن  18العول ، الععد جمح  جمحس ، 115958، فيرس رقم 88/16/6116
، مقتبس من: مسعىب شةيىب، املبادئ 825391، حتت رقم 12/15/8991القرار الصادر ون احملكم  العحةا، املؤرخ  ي  -2

 .651،ص.8999، اهلةئات واإلجراءات أماميا، ديىان املطبىوات اجلامعة ، اجلزائر، 6العام  لحمهنازوات اإلداري ، ج
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الهنصىص املتعحق  بإجراءات العواو  اإلداري  أمام اجملالس، أو أمام احملكم  العحةا ال حتعد 
ة من الهنظام العام. ومبا أن وحى السىاء الطبةع  القانىنة  هلذه البةانات، وما إذا كانت معترب 

بةانات األطراف ال تتعح  بأسس الهنظام القضائي، واملصحق  العام ، وقع شروت ملصحق  
اخلصىم، فإهنا لةست من الهنظام العام. مبعىن أن إغفال ذكر إحع  هذه البةانات ال 

إال إذا إهناء العوى   ي أول مرحح ،  إىل يؤدي إىل وعم قبىل العوى ، وبالتايل ال يؤدي
وهنه اخلصم الذي شرع هذا اإلجراء  أثاره اخلصم، ومل يتم تصقةقه. أما إذا تهنازل

 .   1ملصحقته، فإن العوى  تبقى مقبىل 

هذا وحى وكس ما ذهب إلةه األستاذ "إدوار وةع"، ملا اوترب هذه البةانات جىهري  
أول مرحح  هلا جيب إدراجيا  ي وريض  افتتاح العوى ، وإال فإن العوى  تهنقضي  ي 

وذلك باوتبارها شروطا الزم  لصق  قبىل العوى ، واليت تتةح معرف   ،مبىجب وعم قبىهلا
الشخص املطحىب احلكم ضعه، حبةث جيب أن يصعر هذا احلكم حبقه بعع تبحةغه، 

 .2وجتري احملاكم   ي مىاجيته

إىل أن األستاذ "صربي حممعي"  ، فذهبفقع اختذ مىفقا وسطا الفقه املقارن أما
بسةط  ي أمساء اخلصىم أو  إري  بععم القبىل ال يكىن جزاء خطانقضاء العوى  اإلدا

صفاهتم، وإمنا البع أن يكىن اخلطأ جسةما، مبا يشكك  ي حقةق  اخلصىم، واتصاهلم 
 .3بالعوى  القضائة 

                                                           
 .651، املرجع الساب ، ص.6يىب، جمسعىد شة -1
، 8994، د.د.ن، د.ب، 6، تتم  نظري  العوى ، ط6، جمحع 8إدوار وةع، مىسىو  أصىل احملاكمات واإلثبات والتهنفةذ، ج -2

 .  863-864ص.
  .32، ص.8991صربي حممعي السهنىسي حممع، اإلجراءات أمام القضاء اإلداري، دار الهنيض  العربة ، القاهرة،  -3
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 :والوسارل الت  تؤسس عليها الدعوىثالثا:تحديد موضوع الطلب القضار ، 

، جنع أهنا قع قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  2و 85/5بالرجىع إىل املادة 
أوجبت حتعيع مىضىع الطحب القضائي  ي وريض  افتتاح العوى ، وذلك بتقعيع اهلعف 
من وراء رفع العوى . ويكىن بتقعمي ورض مىجز ون الىقائع يهنتيي بطحب أو طحبات 

 .1اليت مبىجبيا تأسس العوى حمعدة تعوميا الىسائل واملستهنعات 

وتعترب هذه البةانات أساسة ، ألنه بعون ورض الىقائع، وحتحةحيا، وتقعمي أسانةع 
وال يتمكن   ،الطحب ال ميكن لحخصم أن يقعم وسائل دفاوه، ومهناقش  طحب املعوي

كذلك القاضي من اإلحاط  بعهناصر الهنزاع والفصل فةه. وهي أهم ما ميةز وريض  افتتاح 
العوى  ون أي احتجاج أو طحب آخر غري قضائي، وبذلك تعترب شرطا من شروط قبىل 

 .2العوى 

أن ههناك من ذهب إىل أن إغفاله ال يؤدي إىل  ، إاللكن رغم أمهة  هذا الشرط
األستاذ  و ي هذا الصعد فقع ذهب .عم القبىل، بل جيىز تصقةقهانقضاء العوى  بع

شةيىب" إىل أن ضرورة حتعيع مىضىع الطحب القضائي، وإرفاق العريض   "مسعىد
بالىسائل واملستهنعات اليت تؤسس وحةيا العوى ، ال يعترب شرطا جىهريا متعحقا بالهنظام 

ةست ملصحق  الهنظام جيىز تصقةقيا، ألهنا شروت ملصحق  الطرفني، ول العام،
 .3القضائي

                                                           

 .39بربارة وبع الرمحن، املرجع الساب ، ص. -1 

2- Fawzia BEN BADIS, La saisine du juge administratif, Thèse de doctorat d’Etat en droit, O.P.U., 1985, p.204. 

 .651، املرجع الساب ، ص.6مسعىد شةيىب، ج -3 
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وهى ما أكعه األستاذ "إدوار وةع" ملا اوترب أن إغفال هذه البةانات، ووعم التصريح 
ؤدي إىل وعم قبىل العوى ، تباألدل  واملستهنعات املرفق  لحطحب رغم أمهةتيا، فإهنا قع ال 

    ي وقت الح ،العريض طاملا أنه من املمكن لحمعوي استعراكيا وإمتام الهنقص الىارد  ي
إال إذا وجع نص خاص يىجب وحى املعوي تقعمي املستهنعات، وتىضةح األدل  إلثبات 
احل  املعوى به، ملهنع التعسف واملماطح ، وتعطةل السري باإلجراءات دون قةام سبب 
جعي ظاهر. ففي هذه احلال  ميكن اوتبار البةان املذكىر املتعح  بتىضةح األدل ، بةانا 

ب وحى إغفاله وعم قبىل العوى ، ومن مث انقضاؤها قبل الفصل  ي مىضىع جىهريا يرتت
 .1الهنزاع

  ه وقبل صعور قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري إذن، فمن خالل ما سب  يتضح بأن
تضاربت آراء الفقياء حىل اجلزاء املرتتب ون ختحف  كان ههناك نىع من الغمىض، فقع

، وما إذا كانت تؤدي إىل انقضاء املتعحق  بعريض  افتتاح العوى  إحع  هذه البةانات
ء الكن بصعور القانىن أواله أصبح األمر واضقا حىل اجلز  .أم ال العوى  بععم قبىهلا

جممىو  من الشروط الىاجب  همهن 85املشرع مبىجب املادة املرتتب وحى ختحفيا فقع أدرج 
 ح  وعم القبىل. تىافرها  ي وريض  افتتاح العوى  حتت طائ

من ذات القانىن أواله، جنع أن املشرع قع مهنح مبىجبيا  181وبالرجىع إىل املادة 
فرص  لحعارض لحعفاع ون مىقفه  ي إطار قانىين، حةث أنه قع جعل العريض  املشىب  

وبالتايل ال يؤدي ذلك إىل انقضاء العوى  املرفىو  أمام القضاء  ،بعةب قابح  لحتصقةح
أواله وحى أنه: "جيىز لحمعوي تصقةح  181نصت املادة  و ي هذا الصعد بععم القبىل.

                                                           

 .86إدوار وةع، املرجع الساب ، ص. -1 
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العريض  اليت ال تثري أي وجه، بإيعاع مذكرة إضافة  خالل أجل رفع العوى  املشار إلةه 
 أدناه". 141و 169 ي املادتني 

من نفس القانىن أنه: "وهنعما تكىن العريض  مشىب   131ت املادة ولقع أضاف
بعةب يرتب وعم القبىل، وتكىن قابح  لحتصقةح بعع فىات األجل املهنصىص وحةه  ي 

أواله، ال جيىز لحمقكم  اإلداري  أن ترفض هذه الطحبات وإثارة وعم القبىل  169املادة 
 التحقائي إال بعع دوىة املعهنةني إىل تصقةقيا.

يشار  ي أمر التصقةح، إىل أنه  ي حال  وعم القةام هبذا اإلجراء، ميكن رفض 
( يىما، باستثهناء 85الطحبات بعع انقضاء األجل احملعد الذي ال يقل ون مخس  وشر )

 حال  االستعجال".

فمن خالل نص املادتني أواله، يتبني بأن إغفال إحع  البةانات املتعحق  بعريض  
ا أو خطأ، ال يؤدي إىل انقضاء العوى  القضائة  بععم القبىل، افتتاح العوى  سيى 

باوتبار أنه ال يؤثر وحى حقىق اخلصم، وال وحى سحط  احملكم  لحرقاب  وحى احلكم 
املطعىن فةه. إذ أن اإلجراءات اليت ال جيىز تصقةقيا، هي فقط اليت يؤدي إغفاهلا إىل 

. أما إذا كان جمرد خطأ بسةط أو خح  نىع من االلتباس حىل شخصة  أطراف اخلصىم 
جمرد سيى، فمن األحسن تصقةح اخلطأ الىاقع  ي ذكر هذه البةانات  ي أجل معقىل، 
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بعال من إهناء الهنزاع بععم قبىل العريض  مباشرة وهنع الىقىع فةه، وهى ما أكعه قرار الغرف  
 .83/11/61881اإلداري  جملحس قضاء تحمسان املؤرخ  ي 

انقضاء الدعوى اإلدارية بتخلف إحدى الشروط الخاصة المتعلقة الفرع الثان : 
 بعريضة افتتاح الدعوى

جممىو  اشرتط القانىن ضاف  إىل الشروط العام  املتعحق  بعريض  افتتاح العوى ، باإل
 إهناء مثمن الشروط اخلاص  بالعوى  اإلداري  دون سىاها، حتت طائح  وعم القبىل، ومن 

أن تكىن العريض   اء قبل الفصل  ي املىضىع. وأوهلافىو  أمام القضوانقضاء العوى  املر 
مىقع  من طرف حمام، إضاف  إىل ذلك فيهناك شروطا خاص  متعحق  بعواو  الضرائب 

كما أن املباشرة، اليت يشرتط القانىن أن تكىن العريض  فةيا حمررة وحى ورق معمىغ،  
رة، إضاف  إىل دواو  اإللغاء، اليت العوى  العقاري  جيب أن تكىن العريض  فةيا مشي

بالقرار املطعىن فةه، كل هذا سهنقاول تىضةقه وفقا  بعض العرائضيشرتط أن ترف  فةيا 
 لحهنقاط التالة :

 أوال: انقضاء الدعوى اإلدارية لعدم توقيع العريضة من قبل محام:

 ،اماشرتط املشرع  ي وريض  افتتاح العوى  اإلداري  أن تكىن مىقع  من قبل حم
حةث أنه اوترب التمثةل بىاسط  حمام أمرا وجىبةا أمام جيات القضاء اإلداري، سىاء تعح  
األمر باحملاكم اإلداري ، أو جمحس العول . ويرتتب وحى ختحف هذا الشرط وعم قبىل 

                                                           
، قضة  بني التعاونة  83/11/6188، املؤرخ  ي 11398/88قضاء تحمسان، الغرف  اإلداري ، حتت رقم  القرار الصادر ون جمحس -1

 الفالحة  لحخعمات "كاس"، ضع وزارة الفالح ، ومعير املصاحل الفالحة  لىالي  تحمسان، قرار غري مهنشىر.
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من  185العريض ، وبالتايل انقضاء العوى  املرفىو  أمام القضاء. وهى ما أكعه  ي املادة 
 161اليت تهنص وحى أنه: "مع مراواة أحكام املادة راءات املعنة  واإلداري  قانىن اإلج

 أدناه، ترفع العوى  أمام احملكم  اإلداري  بعريض  مىقع  من حمام".

من ذات القانىن: "متثةل اخلصىم مبقام وجىيب أمام احملكم   162وتضةف املادة 
 اإلداري ، حتت طائح  وعم قبىل العريض ".

حعواو  املرفىو  أمام ل بالهنسب من القانىن أواله  915كما أكعت ذلك املادة 
جمحس العول  ملا نصت وحى أنه: "جيب أن تقعم العرائض والطعىن ومذكرات اخلصىم، 
حتت طائح  وعم القبىل، من طرف حمام معتمع لع  جمحس العول ، باستثهناء األشخاص 

 أواله". 111املذكىرة  ي املادة 

ل املىاد أواله، يتبني بأن املشرع قع ألزم أطراف العوى  بالتمثةل بىاسط  فمن خال
القةام بتسةري اإلجراءات  ال جيىز هلم ةع جيات القضاء اإلداري. حةث أنهحمام أمام مج

بأنفسيم، أو بىاسط  من يهنىب وحةيم من غري احملامني. سىاء رفعت العوى  أمام 
 عول  حتت طائح  وعم القبىل. احملكم  اإلداري ، أو أمام جمحس ال

  كما فسره البعضالذي جيعل متثةل احملام واجبا أمام القضاء اإلداري  ولعل السبب 
، يرجع إىل أن اخلربة اليت يتمتع هبا -قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري قبل صعور -

خالل  احملامىن، تساوع اهلةئات القضائة   ي بسط الرقاب  وحى األومال اإلداري ، من
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التقحةل القانىين لحقضايا املرفىو  أماميم، والسرو   ي إجياد احلحىل املالئم  هلا من جي  
 .1اهلةئات القضائة 

شرطا جىهريا متعحقا بالهنظام العام،  أصبحومن ههنا يتبني بأن التمثةل بىاسط  حمام 
يؤدي ختحفه إىل وعم قبىل العوى ، وإهناء الهنزاع قبل البقث والفصل  ي مىضىوه، سىاء 

 مت العفع بذلك من طرف اخلصىم، أو من طرف القاضي من تحقاء نفسه.

قانىن من  161لكن جيب اإلشارة  ي هذا الصعد إىل ما نصت وحةه املادة 
، واليت أكعت أن العول ، واألشخاص املعهنىي  العام  املذكىرة 2  واإلداري اإلجراءات املعنة

من القانىن أواله، واملتمثح   ي العول ، أو الىالي ، أو البحعي ، أو إحع   111 ي املادة 
املؤسسات املعهنىي  ذات الصبغ  اإلداري  معفاة من التمثةل الىجىيب مبقام  ي االدواء، أو 

حةث تىقع العرائض ومذكرات العفاع ومذكرات التعخل املقعم   ،3العفاع، أو التعخل
   . 4من طرف املمثل القانىين 111باسم العول  أو باسم األشخاص املشار إلةيم  ي املادة 

                                                           
1 .Chrif BEN NADJI, Remarque sur l’activité de la chambre administrative, de la cour suprême au cours de l’année 
1978, revue algérienne des sciences juridique économiques et politiques, n°1, Alger , 1980, p.37.  

أواله من التمثةل الىجىيب مبقام  ي االدواء أو العفاع  111هنىي  املذكىرة  ي املادة اليت تهنص وحى أنه: "تعفى العول  واألشخاص املع -2
 أو التعخل.

تىقع العرائض ومذكرات العفاع ومذكرات التعخل املقعم  باسم العول  أو باسم األشخاص املشار إلةيم أواله من طرف املمثل 
 القانىين".

  هي الشخص الىحةع املعفى من التمثةل الىجىيب بىاسط  حمام  ي العواو  املىفىو  أمام لإلشارة فإن ق.إ.م سابقا كان يعترب العول -3
مهنه. أما باقي األشخاص العمىمة  من والي ، وبحعي ، ومؤسسات ومىمة  ذات الطابع  649جمحس العول ، وهى ما أكعته املادة 

مرا وجىبةا. وبصعور ق.إ.م.إ أصبح مجةع األشخاص العمىمة  اإلداري، فإن متثةحيا بىاسط  حمام معتمع أمام جمحس العول  يعترب أ
  من دول ، ووالي ، وبحعي ، ومؤسسات ومىمة  ذات الصبغ  اإلداري  معفاة من هذا الشرط. 111احملعدة  ي املادة 

 .362برباة وبع الرمحن، املرجع الساب ، ص.  -4
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،  ي قضة  بني 11/13/61811وهذا ما أكعه قرار جمحس العول  املؤرخ  ي 
حةث رفع )ف.ع( دوى  أمام )ف.ع(، ضع املعير الىالئي لحضرائب، بىالي  الهنعام . 

من أجل إلغاء قرار إوالن الرفض الصادر ون املعير  ،الغرف  اإلداري  جملحس قضاء سعةعة
فةما ألغى قرار حتصةل العيىن الصادر لصاحله ون جلهن   .الىالئي لحضرائب بىالي  الهنعام 

وحتصل وحى  ،عني الصفراء حال فصحيا  ي الطعن الذي تقعم به أمامياالالضرائب لعائرة 
قرار بإلغاء قرار إوالن الرفض غري أن املعير الىالئي لحضرائب استأنف هذا القرار محتمسا 

 إلغاءه.

حةث دفع حمافظ العول  بععم االستئهناف لععم متثةل املستأنف مبقام. فجاء  ي 
حةثةات القرار ما يحي: "حةث أن دفع حمافظ العول  بععم قبىل االستئهناف لععم متثةل 

تأنف مبقام هى دفع غري وجةه لكىن العول  معفاة من التمثةل مبقامي، وهذا طبقا املس
 ". قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  161ألحكام املادة 

املمثل القانىين  قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  161ولقع أوضقت املادة 
 انىن.من ذات الق 111لألشخاص املعهنىي  املبةهن   ي املادة 

إضاف  إىل ذلك، فإنه ومىت تعح  األمر بتىكةل حمام أجهنيب أمام خمتحف جيات 
القضاء اإلداري، فإنه يهنبغي وحى هذا األخري أن خيضع إلجراءات حعدها القانىن، طبقا 

                                                           
، 6186، سهن  81، جمح  جمحس العول ، الععد 11/13/6181 ي  ، املؤرخ158195القرار الصادر ون جمحس العول ، حتت رقم  -1

 .19ص. 
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املتضمن تهنظةم ميهن   69/81/6184املؤرخ  ي  11-84من القانىن رقم  11لحمادة 
 .11/15/61112عول   ي قراره املؤرخ  ي ، وهى ما أكعه جمحس ال1احملاماة

إذن، فمن خالل ما سب  ميكن القىل بأن كل العواو  املرفىو  أمام القضاء 
اإلداري، ما وعا تحك املستثهناة بهنص صريح، جيب أن تكىن مىقع  من طرف حمام 
 معتمع، وإال فةكىن مآهلا وعم القبىل، وبالتايل انقضاء العوى  برمتيا. لكن لةس انقضاء
لحق   ي العوى ، وبذلك فبإمكان املعوي إوادة رفع دوىاه من جعيع مىت استىفت مجةع 

 شروط رفعيا.   

 

 

                                                           
املتضمن تهنظةم ميهن  احملاماة،  6184أكتىبر  69املىاف  ل 8343ذي احلج  وام  63املؤرخ  ي  11-84القانىن رقم  -1

 .6184، لسهن  55ج.ر.ج.ج الععد 
، مع مراواة أحكام االتفاقةات العولة  ومبعأ املعامح  باملثل، أن وحى أنه: "جيىز لحمقامي التابع ملهنظم  أجهنبة  مهنه 1 املادةتهنص   -

يساوع األطراف ويعافع وهنيا وميثحيا أمام جي  قضائة  جزائري ، بعع ترخةص من نقةب احملامني املختص إقحةمةا، وحى أن خيتار مىطهنا 
 له  ي مكتب حمام ميارس  ي دائرة اختصاص اجلي  القضائة  املختص  إقحةمةا.

  كن سقب الرتخةص بهنفس األشكال  ي أي مرحح  كانت وحةيا اإلجراءات".مي

ملا صرح بأنه: "...احملامي األجهنيب محزم بأن يتقصن ويقعم أمام اجليات القضائة  اجلزائري  رخص  من طرف الهنقةب املختص  -2
 إقحةمةا.

ضائي مع مراواة االتفاقةات العولة . حةث أنه من الثابت وبأن خيتار مقره  ي مكتب حمام جزائري مبارس  ي دائرة اختصاص اجملحس الق
جيىز لحمقامي الفرنسي أن يساوع وميثل  61/11/8926من الربوتىكىل القضائي املربم بني اجلزائر وفرنسا  ي  82أنه تطبةقا لحمادة 

 ي الهنقاب  اجلزائري . غري أنه جيب أن خيتار  اخلصىم أمام اجليات القضائة  اجلزائري  طبقا لهنفس الشروط اجلاري  وحى احملامني املسجحني
، مقتبس من: نىيري وبع العزيز، 11/15/6111املقر  ي مقر اجلي  القضائة  املعنة ...". القرار الصادر ون جمحس العول ، املؤرخ  ي 

 . 811، ص.6112زائر، ، اجل11املهنازو  اإلداري   ي اجلزائر وتطىرها وخصائصيا، دراس  مقارن ، جمح  جمحس العول ، الععد 
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ثانيا: انقضاء الدعوى اإلدارية لعدم شهر عريضة افتتاحها المنصبة على حقوق 
 عقارية:

من بني الشروط الىاجب تىافرها  ي خمتحف التصرفات الىاردة وحى العقار، هى 
شرط أساسةا إلنشاء احلقىق العةهنة ، ونفاذها ال هذا يعتربو شيرها بإدارة الشير العقاري. 

وترتةبيا آلثارها، وإلمكان االحتجاج هبا جتاه الكاف . وبذلك فإهنا تعترب وسةح  فعال  
 ي ، ومهنع املضارب ، وحتقة  الثق   ي التعامالت العقاري .لتهنظةم املحكة  العقار 

ولقع أوجب املشرع هذا الشرط  ي خمتحف التصرفات الىاردة وحى وقار، وأكع ذلك 
املتضمن إوعاد  86/88/8915املؤرخ  ي  13-15من األمر رقم  82مبىجب املادة 

"العقىد اإلرادي   ، واليت نصت وحى أنه:1مسح األراضي العام وتأسةس السجل العقاري
واالتفاقات اليت ترمي إىل إنشاء أو نقل أو تصريح أو تععيل أو انقضاء ح  وةين، ال 

 يكىن هلا أثر حىت بني األطراف إال من تاريخ نشرها  ي جممىو  البطاقات العقاري ".

وحى  589جنع أنه قع أكع  ي املادة  قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري وبالرجىع إىل 
ورة شرط الشير بالهنسب  لحعواو  العقاري ، فهنصت وحى أنه: "ترفع العوى  أمام ضر 

القسم العقاري ويهنظر فةيا حسب اإلجراءات الىاردة  ي هذا القانىن، مع مراواة األحكام 
اخلاص  بشير دواو  الفسخ أو اإلبطال أو التععيل أو نقض حقىق قائم  وحى وقىد مت 

 شيرها".

                                                           
، املتضمن إوعاد مسح األراضي العام 8915نىفمرب  86، املىاف  ل 8495ذي القععة وام  11، املؤرخ  ي 13-15األمر  -1

 . 8915، لسهن  96وتأسةس السجل العقاري، ج.ر.ج.ج الععد 
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املؤرخ  ي  24-12من املرسىم  15املادة  ونص وحى ذلك أيضا  ي
 .1املتضمن تأسةس السجل العقاري املععل واملتمم 65/12/8912

فاظ ولعل اهلعف الذي يرمي إلةه املشرع من خالل شير العواو  العقاري ، هى احل
الحتجاج باحلكم الفاصل فةيا، وإوالم املقبل وحى التعامل لوحى احلقىق الثابت  بالشير 

ر بأنه حمل نزاع غري مضمىن  نتائجه، إذ حيتمل أن يهنزع مهنه بعع صعور احلكم  ي العقا
 القضائي بشأنه.

ختحف شرط شير العوى  أن لكن السؤال الذي يطرح نفسه  ي هذا الصعد، هل 
 العقاري ، يؤدي إىل انقضائيا بععم القبىل؟ أم ميكن تصقةقه وتستمر العوى ؟

قبل صعور قانىن اإلجراءات املعنة  لقع تضاربت اآلراء واالجتيادات القضائة  
حتعيع األثر املرتتب وحى ختحف شرط الشير بالهنسب  لحعواو  العقاري ،  واإلداري  حىل

فمهنيم من اوتربها شرطا جىهريا لقبىل العوى ، وختحفيا يؤدي إىل انقضائيا بععم 
ن إهناء العوى  بععم القبىل لتخحف شرط الشير، إال القبىل، وههناك من رأ  أنه ال ميك

 إذا أثاره اخلصىم باوتباره شرع ملصحقتيم فقط. وهذا ما سهنقاول تىضةقه فةما يحي:

 

                                                           
املتعح  بتأسةس السجل العقاري، ، 8912مارس  65، املىاف  ب 8492ربةع األول وام  63، املؤرخ  ي 24-12املرسىم . 1

 .8912، لسهن  41ج.ر.ج.ج الععد 
أواله وحى أنه: "إن دواو  القضاء الرامة  إىل الهنط  بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقص حقىق ناجت  ون وثائ  مت  15وتهنص املادة 

 8495ذي القععة وام  11املؤرخ  ي  13-15من األمر  83/3إشيارها، ال ميكن قبىهلا إال إذا مت إشيارها مسبقا طبقا لحمادة 
، واملتضمن إوعاد مسح األراضي العام وتأسةس السجل العقاري، وإذا مت إثبات هذا اإلشيار مبىجب 8915نىفمرب  86املىاف  ل

 شيادة من احملافظ أو تقعمي نسخ  من الطحب املىجىد وحةه تأشري اإلشيار".
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 تخلف شرط الشهر يؤدي إلى عدم قبول الدعوى: .1

أكع جمحس العول   ي الععيع من قراراته أن الشير يعع شرطا جىهريا لقبىل العوى  
. 1وختحفه يؤدي إىل انقضاء العوى  بععم القبىل، وسايره  ي ذلك بعض الفقهالعقاري ، 

، وبالضبط لفظ "ال ميكن 12/24من املرسىم  15فيذا االجتاه متسك حبرفة  املادة 
. ومؤد  قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  589قبىهلا"، وتأكع ذلك بهنص املادة 

إللزام من جي ، ومن جي  ثانة  فإن اهلعف من ذلك أن نص املادة أواله جاءت بصةغ  ا
. فاملسأل  تصبح 2شير العريض  هى إوالم الكاف  بأن العقار حمل مهنازو  أمام القضاء

حتما من الهنظام العام، حفاظا وحى حقىق الغري الذي قع يتعامل مع صاحب العقار 
قبض رسىم مىضىع الهنزاع. ولتعحقه خاص  من جي  أخر  حبقىق اخلزيهن  العام   ي 

 . 3الشير

إىل ذلك، فإن الشير مصعر لحق  العةين العقاري  ي نظام الشير العةين  وباإلضاف 
وألن أحكام الشير العقاري إمنا وضعت من أجل احلفاظ  ،الذي تبهناه املشرع اجلزائري

 وحى املحكة  العقاري ، واستقرارها، وضبط التعامل فةيا لتفادي الفىضى  ي املعامالت 

                                                           
الفقه، انظر: فيةم  قسىري، شير العواو  واألحكام القضائة  العقاري ، جمح  املهنتع  لحمزيع من املعحىمات حىل هذا الفري  من  -1

  .448، جامع  بسكرة، ب.س.ن، ص.11القانىين، الععد 
، مبقكم  شحغىم العةع، جمحس 65/81/6188وروج وبع الحطةف، التصرفات القانىنة  الىاجب  الشير، حماضرة ألقةت بتاريخ  -2

 . وحى الرابط:86-88قضاء قسهنطةهن ، ص.
www.tribunaldz.com .     85/15/6182 عخىلتاريخ ال    

 .815نىيري وبع العزيز، املرجع الساب ، ص. -3

http://www.tribunaldz.com/
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األمر الذي جيعل أحكام الشير العقاري من الهنظام العام، جيب أن  ،ة وحى العقاراتالىارد
ععم بإىل انقضاء العوى   فإن ختحفيا يؤدي يثريها القاضي من تحقاء نفسه، وبالتايل

 . 1القبىل

ولقع أكع جمحس العول   ي الععيع من قراراته أن الشير هى شرطا جىهريا لقبىل 
ختحفه يؤدي إىل انقضاء العوى  القضائة  بععم القبىل،  وأن العام، العوى  متعحقا بالهنظام

الذي صرح فةه بأنه: "...حةث أنه  61/14/61112ومن ذلك جنع: قراره املؤرخ  ي 
بالرجىع إىل العريض  االفتتاحة  أمام الغرف  اإلداري  جملحس قضاء تحمسان يتضح أنه مل يتم 

 .12/24من املرسىم  15إشيارها طبقا لحمادة 

ومبا أن القضة  تتعح  بإبطال حقىق وةهنة  وقاري  ثابت  بعقىد مشيرة، ووحةه يتعني 
 وعم قبىل دوى  املستأنف شكال..."

الذي صرح مبىجبه أنه:  86/12/61113كما أكع ذلك  ي قراره املؤرخ  ي 
املشيرة "...ففي العواو  العقاري  واإلداري  املتعحق  بعقار، والرامة  إىل إبطال العقىد 

 65/14/8912املؤرخ  ي  12/24من املرسىم  15باحملافظ  العقاري ، تشرتط املادة 
املؤرخ  ي  94/864املتعح  بتأسةس السجل العقاري املععل باملرسىم رقم 

                                                           
 .445فيةم  قسىري، املرجع الساب ، ص.  من املعحىمات حىل هذا الفري  من الفقياء، انظر: لحمزيع -1
: محزة قتال، شير قرار غري مهنشىر، أشار إلةه، 61/14/6111، املؤرخ  ي 813948القرار الصادر ون جمحس العول ، حتت رقم  -2

 .82، ص.6112وريض  العوى  العقاري ، مذكرة ماجستري  ي القانىن، فرع وقىد ومسؤولة ، جامع  بىمرداس، اجلزائر، 
قرار غري مهنشىر، أشار إلةه: ومر محعي  ،86/12/6111، املؤرخ  ي 141436القرار الصادر ون جمحس العول ، حتت رقم  -3

  .856، ص.6116باشا، القضاء العقاري  ي ضىء أحعث القرارات الصادرة ون احملكم  العحةا وجمحس العول ، دار هىم ، اجلزائر، 
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لقبىل العوى  شير العريض  االفتتاحة  مسبقا لع  احملافظ  العقاري   89/15/8994
 العوى ". املشير لعييا العقع. وهى شرط لقبىل

الذي صرح مبىجبه أنه:  63/19/61181كما أكع ذلك  ي قراره املؤرخ  ي 
 15"حةث أنه ال يستخحص من وهناصر املحف، أن فري  )ط( احرتمىا مقتضةات املادة 

املتعح  بإحعاث السجل العقاري، ألن  65/14/8912املؤرخ  ي  12/24من املرسىم 
العواو  الرامة  إىل الهنط  بإبطال احلقىق الهناجت  ون الىثائ  املشيرة ال تكىن مقبىل  إال 

املؤرخ  ي  15/13من األمر  83/3حال  ما إذا أشيرت مسبقا طبقا لحمادة  ي 
 املتضمن إوعاد مسح األراضي العام وتأسةس السجل العقاري". 86/88/8915

ولقع أيع هذا االجتاه الععيع من الفقياء، فذهبت األستاذة "زوقي لةحى" إىل أنه: 
روض أن القاضي ال يقبل العوى ، "...دون أن تشتير العوى  مسبقا،  ي الىاقع من املف

 .2ولكن لى حعث وأن قبحيا خرق القانىن..."

ذا االجتاه، فإن كال من القانىن، والفقه، والقضاء، اتفقىا وحى هل فطبقاوبذلك، 
يرتتب وحى ختحفه انقضاء  ،اوتبار شير العوى  العقاري  شرطا جىهريا متعحقا بالهنظام العام
القاضي من تحقاء  أثارها العوى  اإلداري  املرفىو  أمام القضاء، سىاء أثارها اخلصىم، أو

 نفسه.

                                                           
 .815نىيري وبع العزيز، املرجع الساب ، ص.  :، مقتبس من63/19/6118القرار الصادر ون جمحس العول ، املؤرخ  ي  -1
 زروقي لةحى، التصرفات القانىنة  الىاجب  الشير واآلثار املرتتب  ون القةع، املهنازوات العقاري ، دار هىم  لحطباو  والهنشر والتىزيع، -2

 .15، ص.6116اجلزائر، 
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لكن هذا املىقف مل يتم االستقرار وحةه، بل ظير بعع ذلك مىقف آخر اجته اجتاها 
وذلك لععم  خمالفا، معتربا أن هذا الشرط ال يرتتب وحةه انقضاء العوى  بععم القبىل،

 تعحقه بالهنظام العام.

 تخلف شرط الشهر ال يؤدي إلى عدم قبول الدعوى: .2

بعع أن استقر جمحس العول  وحى اوتبار إجراء شير العوى  العقاري  شرطا جىهريا 
لقبىل العوى ، جنعه قع تراجع ون ذلك  ي وقت الح ، معتربا أنه شرطا مقررا ملصحق  

تتعارض مع  12/24من املرسىم  15وتبار أن املادة وذلك با ،األطراف وحلفظ حقىقيم
قانىن اإلجراءات املعنة  من  84وذلك حسب نص املادة  القىاوع العام  لرفع العوى ،

شير العوى  القضائة  فاليت تشرتط املصحق ، والصف ، لرفع العوى  القضائة . ، واإلداري 
العقار حمل نزاع قضائي، ولكن هي العقاري  هى مقرر حلماي  رافعيا، ولةعحم الغري أن 

لةست مفروض . ومن مث فإن وعم شير العريض  االفتتاحة  لحعوى  ال ميكن تصىر أنه 
يعىد بأي ضرر لحمعوي، وال يهنفع املعوى وحةه. خاص  أنه ومع شير العوى  املتعحق  

ىقيا، أو باحلقىق العةهنة  العقاري  ال يشكل مانعا لحتصرف  ي املحكة  العقاري  بكامل حق
ترتةب حقىق وةهنة  تبعة  وحى العقار حمل شير العوى  لةبقى لحمالك، أو احلائز لحعقار 

 .1أن يتصرف فةه مبختحف التصرفات القانىنة 

                                                           
 .443يةم  قسىري، املرجع الساب ، ص.لحمزيع من املعحىمات حىل هذا الفري  الثاين من الفقياء، انظر: ف -1
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فإنه فال جيىز لحمقكم  إثارة ختحف هذا من تحقاء  ،ومن مث فقسب هذا االجتاه
، إال إذا أثاره من له نفسيا، وبذلك فإنه ال يؤدي إىل انقضاء العوى  بععم القبىل

 مصحق   ي ذلك.

ملا أثري هذا  82/19/61141وهذا ما أكعه جمحس العول   ي قراره الصادر بتاريخ 
العفع أمامه ألول مرة من طرف أحع اخلصىم مصرحا بأنه: "حةث يزوم بأن ههناك خرقا 

نه . حةث يهنبغي استبعاد هذا الىجه أل65/14/8912من املرسىم املؤرخ  ي  15لحمادة 
 يثار ألول مرة مباشرة أمام جي  االستئهناف، فيى غري مقبىل..."

وهى ما يفةع بأنه اوترب أن هذا الشرط هى مقرر ملصحق  اخلصىم، وبالتايل فإنه ال 
يؤدي إىل انقضاء العوى  بععم القبىل لععم تعحقه بالهنظام العام، إال إذا أثاره اخلصىم  

 أنفسيم.

ء الغرف  املعنة  باحملكم  العحةا ملا اوترب أن شير ولقع ذهب  ي ذات السةاق قضا
العريض  ال يعع من الهنظام العام، وبالتايل ال جيىز لحقضاة إثارته من تحقاء أنفسيم، وهى ما 

الذي جاء فةه: "حةث أن إجراء شير  19/81/61162أكعته  ي قرارها املؤرخ  ي 
 65/14/8912املؤرخ  ي  12/24العريض  االفتتاحة  لحعوى  قع استقعثه مرسىم 

 قانىن اإلجراءات املعنة الذي يتعح  بتأسةس السجل العقاري، ومل يهنص القانىن وحةه من 
والقانىن املتضمن إوعاد مسح األراضي العام وتأسةس السجل العقاري. وبذلك يكىن 

                                                           
 .812، مقتبس من: نىيري وبع العزيز، املرجع الساب ، ص.82/19/6114القرار الصادر ون جمحس العول ، املؤرخ  ي  -1
، نفسه، مقتبس من: نىيري وبع العزيز، املرجع 19/81/6116العحةا، الغرف  املعنة ، املؤرخ  ي  القرار الصادر ون احملكم  -2

 . 812ص.
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نىن قااملرسىم املهنىه إلةه قع استقعث شرطا جعيعا لصق  العريض  االفتتاحة  مل يرد ال  ي 
وال  ي القانىن املتضمن إوعاد مسح األراضي العام. ومن مث ، يىجع  اإلجراءات املعنة 

التعارض بني القانىن واملرسىم املشار إلةه. وحةث أنه تطبةقا ملبعأ تعرج القىانني، الذي 
يقضي بأنه  ي حال  ما إذا وقع التعارض بني التشريع والتشريع الفروي: فإنه يطب  التشريع 

حى ويطرح التشريع األدىن. وحةث أن قضاة املىضىع وهنعما طبقىا التشريع الفروي األو
وطرحىا التشريع األوحى يكىنىن قع طبقىا ذلك املبعأ باملفيىم العكسي. وحةث أنه ال 

ذلك أنه حيافظ وحى  ،يرتتب أي بطالن وحى وعم شير العريض  االفتتاحة  لحعوى 
العريض  االفتتاحة  لحمعوي إجراء اختةاريا وميهنع حقىقه...، ومن مث  يبقى إجراء شير 

املعوى وحةه التصرف  ي العقار املتهنازع وحةه...، وتبعا لذلك إذا تصرف املعوى وحةه بعع 
ومل يتم  ،هذا اإلجراء فال يهنفذ  ي ح  املعوي. أما إذا رفعت العوى  وحى املعوى وحةه

 بالتصرف  ي العقار املتهنازع وحةه، فإن شير العريض  باحملافظ  العقاري ، وقام هذا األخري
هذا التصرف قع يهنفذ  ي ح  املعوي. ومن مث يكىن إجراء شير العريض  االفتتاحة  
لحعوى  مقررا ملصحق  املعوي احملض . وال يرمي إىل محاي  املصحق  العام ، وال مصحق  

ما طبقىا التشريع املعوى وحةه. وبذلك وقع قضاة املىضىع  ي خطأ  ي تطبة  القانىن وهنع
 األوحى، واوتربوا ذلك اإلجراء متعحقا بالهنظام العام. مما ورض قضاءهم لحهنقض".

الذي جاء  1/19/61111 ي قرارها املؤرخ  ي  كذلك احملكم  العحةاوهى ما أكعته  
املؤرخ  ي  12/24من املرسىم  15فةه: "حةث وملا كانت هذه املادة )

                                                           
خحى ي رشةع، االجتياد سايس مجال،  ، مقتبس من:61/19/6111القرار الصادر ون احملكم  العحةا، الغرف  اإلداري ، املؤرخ  ي  -1

 .652، ص.6184، مهنشىرات كحةك، اجلزائر، 8، ط18 جاجلزائري  ي القضاء اإلداري، 
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ريض  العوى   ي حاالت حمعدة، مهنيا دوى  ( اليت تهنص وحى شير و65/14/8912
بطالن العقىد املشيرة وردت حلماي  مصاحل خاص . وبالتايل فإن إثارهتا تحقائةا من طرف 

 قضاة اجملحس يعع جتاوزا لحسحط . ويعرض القرار املطعىن فةه لحهنقض".

إذن، فاملالحظ ون هذا االجتاه  ي االجتياد القضائي لحمقكم  العحةا، أنه يبين 
 15ونص املادة  -سابقا- قانىن اإلجراءات املعنة حكمه وحى التعارض احلاصل بني 

سالف  الذكر، ووحى أن شير العوى  إمنا شرع حلماي  حقىق رافعيا فيي مقررة لصاحله، 
 ولكهنيا لةست مفروض  وحةه.

هذا التعحةل يتهناقض مع أهعاف الشير ومىما بكىنه يرمي إىل حتقة  االستقرار لكن 
 ي املعامالت العقاري ، من خالل إوالم الكاف  بالىضعة  القانىنة  لحعقار  ي كل احلاالت، 

ييم املصحق  العام ، ولةس مقتصرا وحى  فيذا اإلجراء ،ومن بةهنيا حال  املهنازو  فةه قضائةا
ص  لكىن املشرع اجلزائري قع تبىن نظام الشير العةين، الذي يتعع  فةه رافع العوى ، خا

الشير لعوره اإلوالمي، إىل دور اإلنشاء لحققىق العةهنة  العقاري  الذي يتطحب العق   ي 
حتقة  الثق   ي كل املعحىمات حىل العقار. كما أن األخذ هبذا الرأي يؤدي أيضا إىل 

سالف  الذكر  ي حع ذاهتا إذ تفقع معه معىن  15دة التساؤل حىل أمهة  وجىد نص املا
باإلضاف  وجىدها، والسةاس  التشريعة  من التهنصةص وحةيا ألجل محاي  املحكة  العقاري ، 

االجتيادات املتهناقض  لحغرف  املعنة   ي هذا الشأن، الشيء الذي يعفعهنا لحقىل بععم  إىل
 .1م األخذ بهتأسةس حجج هذا الرأي، مما يستعوي استبعاده ووع

                                                           
 .68-61محزة قتال، املرجع الساب ، ص. -1
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قع حسم  قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري وبالرجىع إىل التشريع اجلزائري، جنع أن 
قانىن اإلجراءات وحى خالف  -األمر فةما يتعح  بشرط شير وريض  العوى  العقاري  

 81/4، فهنص صراح   ي املادة -الذي أحعث جعال كبريا  ي هذه املسأل  املحغى املعنة 
ب إشيار وريض  رفع العوى  لع  احملافظ  العقاري ، إذا تعحقت بعقار و/أو وحى أنه: "جي

ح  وةين وقاري مشير طبقا لحقانىن، وتقعمييا  ي أول جحس  يهنادي فةيا وحى القضة ، 
 حتت طائح  وعم قبىهلا شكال، ما مل يثبت إيعاويا لإلشيار".

قع ساير  ي  عنة  واإلداري  ي قانىن اإلجراءات امل وتبعا لذلك، فاملالحظ أن املشرع
ذلك االجتاه األول بصريح العبارة: "حتت طائح  وعم قبىهلا شكال"، وبالتايل فإن إغفاله 
يؤدي إىل انقضاء العوى  املرفىو  أمام القضاء دون الفصل  ي مىضىويا لتعحقه بالهنظام 

 العام.

م، والقرارات وهى ما استقر وحةه القضاء حالةا، حةث أنهنا جنع الععيع من األحكا
ه بععم القبىل، دون البقث القضائة  اليت أهنى مبىجبيا القاضي الهنزاع املعروض وحة

 ي املىضىع لتخحف شرط شير وريض  العوى  العقاري . فهنجع مثال حكم  والفصل
الذي صرحت مبىجبه أنه: "حةث  18/81/61861احملكم  اإلداري  بتحمسان املؤرخ  ي 

ملعوى وحةيما محتمسا من احملكم  إلغاء العفرت العقاري رقم أن الفري  املعوي رافع ا
 املتعح  باملعوى وحةه )ح.ح(. 23/6188

                                                           
، فيرس رقم 18/81/6186، املؤرخ  ي 11422/86، حتت رقم 18ن احملكم  اإلداري  بتحمسان، الغرف  احلكم الصادر و -1

 غري مهنشىر. حكم ، قضة  بني )س.ع( و)س.م(، وبني وزير املالة  ممثال  ي معير احملافظ  العقاري  ملقاطع  تحمسان ،11258/86
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 قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  81حةث ولكن املقرر قانىنا من نص املادة 
املتعح  بتأسةس السجل العقاري أن كل تععيل أو  12/24من مرسىم  15وكذا املادة 

 إلغاء حلقىق وةهنة  وقاري  جيب إخضاوه لحشير العقاري.

حةث ومبا أن املعوةني مل يسعىا لشير وريضتيم االفتتاحة  لع  مصحق  الشير 
ىل دوىاهم دون حاج  العقاري فإنه ال يسع احملكم   ي قضة  احلال سى  القضاء بععم قب

 ملهناقش  باقي العفىع". 

الذي جاء فةه:  66/81/61861وهى ما أكعته أيضا  ي حكميا املؤرخ  ي 
"...حةث واألكثر من ذلك فإن الطحب القضائي  ي دوى  احلال يتعح  بتععيل حقىق 
وقاري  أمام احملافظ العقاري حىت ولى كانت ون طري  التصقةح املادي كما جاء به 

من  15عوةان غري أن ذلك يتم إال بعع شير العريض  االفتتاحة  تطبةقا ألحكام املادة امل
قانىن من  81املتعح  بتأسةس السجل العقاري واملكرس  بهنص املادة  12/24املرسىم 

. حةث وتبعا لكل هذه االوتبارات يستىجب التصريح بععم اإلجراءات املعنة  واإلداري 
 قبىل العوى ".

                                                           
، فيرس رقم 66/81/6186، املؤرخ  ي 11389/86، حتت رقم 18احلكم الصادر ون احملكم  اإلداري  بتحمسان، الغرف   -1

 غري مهنشىر.  حكم ، قضة  بني )ب.أ( و )ب.ب(، وبني احملافظ  العقاري  لىالي  تحمسان،11118/86
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، والذي صرحت 66/81/61861ته أيضا  ي حكميا الصادر  ي وهى ما أكع
مبىجبه أنه: "حةث أن الفري  املعوي حيتج وحى العقع اإلداري الصادر بتاريخ 

 محتمسا إلغاءه كىنه انصب وحى محكةته العقاري . 3123حتت رقم  86/13/8993

 يتعح  حةث ولكهنه مل يسع لشير وريضته االفتتاحة  بالرغم من أن الهنزاع احلايل
 باملطالب  بإلغاء حقىق وةهنة  وقاري .

من ق.إ.م.إ وكذا املادة  81حةث وبذلك فإن العوى  احلالة  خالفت أحكام املادة 
 املتعح  بتأسةس السجل العقاري. 12/24من املرسىم  15

حةث وبذلك يستىجب وعم قبىل العوى  دون حاج  ملهناقش  باقي العفىع الىاردة 
  ي املىضىع".

والذي جاء فةه:  61/14/61112 ي قراره املؤرخ  ي  جمحس العول  هأيع ماهى و 
"حةث أنه بالرجىع إىل العريض  االفتتاحة  أمام الغرف  اإلداري  جملحس قضاء تحمسان يتضح 

 .24-12من املرسىم  15أنه مل يتم إشيارها طبقا لحمادة 

مشيرة، ووحةه يتعني وعم ومبا أن القضة  تتعح  بإبطال حقىق وةهنة  ثابت  بعقىد 
 قبىل دوى  املستأنف شكال".

                                                           
، فيرس رقم 66/81/6186، املؤرخ  ي 11311/86، حتت رقم 18احلكم الصادر ون احملكم  اإلداري  بتحمسان، الغرف   -1

قضة  بني ورث  املرحىم )ع.ر(، وبني وزير املالة  املمثل  ي معير أمالك العول  لىالي  تحمسان والتعاونة  الفالحة  ، 11111/86
 غري مهنشىر. حكم لحخعمات املسماة "كاس نعروم "،

ع، خحى ي رشة، مقتبس من:  سايس مجال، 61/14/6111، املؤرخ  ي 813948القرار الصادر ون جمحس العول ، حتت رقم  -2
 .8221، ص. 6184، مهنشىرات كحةك، اجلزائر، 8، ط16 جاالجتياد اجلزائري  ي القضاء اإلداري، 
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إذن، فةتضح لهنا جحةا أن كل من القانىن، والقضاء استقر وحى اوتبار شرط شير 
العوى  العقاري  شرطا جىهريا متعحقا بالهنظام العام، وختحفه يؤدي إىل انقضاء العوى  

حقاء نفسه. لكن دون دون الفصل  ي املىضىع، سىاء أثارها اخلصىم، أو القاضي من ت
 انقضاء احل   ي العوى  بالهنسب  لحمعوي.

 :انقضاء الدعوى اإلدارية لعدم إرفاق العريضة بالقرار المطعون فيهثالثا: 

 قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  189أقر املشرع اجلزائري مبىجب املادة 
وجىب إرفاق وريض  بعض العواو  اإلداري ، بالقرار املطعىن فةه، فتهنص املادة أواله 
وحى أنه: "جيب أن يرف  مع العريض  الرامة  إىل إلغاء أو تفسري أو تقعير مع  مشرووة  
القرار اإلداري، حتت طائح  وعم القبىل، القرار اإلداري املطعىن فةه، مامل يىجع مانع 

 مربر.

أن هذا املانع يعىد إىل امتهناع اإلدارة من متكني املعوي من القرار املطعىن وإذا ثبت 
فةه، أمرها القاضي املقرر بتقعميه  ي أول جحس ، ويستخحص الهنتائج القانىنة  املرتتب  وحى 

 هذا االمتهناع".

فمن خالل املادة أواله، يتضح بأن املشرع قع اشرتط أن ترف  وريض  افتتاح 
املطعىن فةه، وذلك إذا كانت ترمي إىل إلغاء، أو تفسري، أو تقعير مع  العوى  بالقرار 

مشرووة  القرار اإلداري حتت طائح  وعم القبىل شكال. ويكمن الغرض من ذلك  ي كىنه 
التعرف  من يتةح معرف  كامح  جلىانب القرار حمل الطعن. كما أنه ميكن لحجي  القضائة 

داري  مصعرة القرار. كما أنه ميكن هذه األخرية، وحى الطحبات املىجي  إىل اجلي  اإل
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باوتبارها الطرف اآلخر  ي العوى ، من التعرف وحى القرار املطعىن فةه، وسبب الطعن، 
وذلك لتجيةز كاف  املربرات، واألسانةع اليت ارتكزت وحةيا حني إصعار هذا القرار، وبةان 

ر إىل طحب تأجةحيا لتجيةز أسانةع شروةته، وذلك قبل انعقاد اجلحس  حىت ال تضط
أسباب، ومربرات القرار حمل الطعن. كما أهنا قع تقىم بتععيل القرار أو إلغائه، وبالتايل 

 .1زوال األسباب اليت ساقيا املعوي  ي طعهنه، أي إهناء اخلصىم  اإلداري  حىت قبل أواهنا

قانىن قبل صعور  ولقع أقرت احملكم  العحةا هذا الشرط وطبقته  ي الععيع من قراراهتا
، ومما جاء 82/11/89112، من ذلك مثال القرار املؤرخ  ي اإلجراءات املعنة  واإلداري 

فةه: "...لةس  ي وسعيا الهنط  باإلبطال املهنصب وحى قرارات أو مستهنعات واليت مل تطحع 
 وحى فقىاها وال وحى حىت وجىدها...".

لحقاضي وعم وجىد مانع مربر ووحى هذا األساس، فالقاوعة العام  أنه مىت تبني 
لععم إرفاق العريض  بالقرار اإلداري املطعىن فةه، قضى بإهناء الهنزاع املعروض وحةه بععم 

 قبىل العوى ، الوتباره شرطا جىهريا متعحقا بالهنظام العام. 

، جنع أن قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  189/6لكن بالرجىع إىل املادة 
استثهناء وحى القاوعة العام ، حةث أنه ذهب إىل أنه إذا تبني لحقاضي بأن املشرع قع أدرج 

وعم إرفاق العريض  بالقرار املطعىن فةه ناتج ون امتهناع اإلدارة من متكني املعوي مهنه، 
أمرها القاضي املقرر  ي أول جحس ، ويستخحص الهنتائج القانىنة  املرتتب  وحى هذا االمتهناع، 

بل العوى  مع اشرتاط تصقةقيا. وبذلك يكىن قع ساير املىقف هذه احلال  تق  ي وهي
                                                           

 .391مصطفى حممىد كامل الشربةين، املرجع الساب ، ص. -1

 .611، املرجع الساب ، ص.6، مقتبس من: مسعىد شةيىب، ج82/11/8911القرار الصادر ون احملكم  العحةا، املؤرخ  ي  -2
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، حةث قضى بأن 2، أو جمحس العول 1املستقر وحةه قضائةا سىاء بالهنسب  لحمقكم  العحةا
وعم تقعمي القرار مع العريض  ال يشكل سببا كافةا إلهناء الهنزاع بععم القبىل، فمىت اقتهنع 

فةه من طرف الطاون، فيم خمىلىن بإجبار اإلدارة القضاة باستقال  تقعمي القرار املطعىن 
مصعرة القرار وحى تقعميه، واستخالص الهنتائج الىاجب استخالصيا وهنع االقتضاء. 
وبالتايل ال يحزم املعوي بتقعمي القرار اإلداري مىت امتهنعت اإلدارة املعوى وحةيا ون متكةهنه 

 .3به

 التظلم الوجوب انقضاء الدعوى اإلدارية بتخلف  المطلب الثان :

التظحم اإلداري هى: "أن يتقعم صاحب الشأن إىل اجلي  اإلداري  اليت أصعرت إن 
يا إوادة الهنظر  ي القرار اإلداري، إما بسقبه، أو مهنيطحب و  ،القرار أو إىل اجلي  الرئاسة 

. أو هى: "ذلك اإلجراء املىجه إىل مؤسس  إداري  4تععيحه وذلك قبل الحجىء إىل القضاء"

                                                           
، سهن  18جمح  جمحس العول ، الععد ، 881914، حتت رقم 63/11/8993القرار الصادر ون احملكم  العحةا، املؤرخ  ي  -1

 .14، ص.6116

، 11جمح  جمحس العول ، الععد ، 163241، حتت رقم 61/12/6112القرار الصادر ون جمحس العول ، الغرف  الرابع ، املؤرخ  ي  -2
 .668، ص.6111سهن  

، سهن  81جمح  جمحس العول ، الععد ، 156436، حتت رقم 68/81/6119صادر ون جمحس العول ، املؤرخ  ي القرار ال -
 .894-896، ص. 6181

 .361، ص. الساب بربارة وبع الرمحن، املرجع  -3
، اإلجراءات املعنة قانىن  ي ظل  يفتقعهاإن املشرع بتبهنةه هلذا املىقف يكىن بذلك قع خح  نىوا من احلماي  لحمعوي اليت كان  -
الععيع من الفقياء كاألستاذ "مسعىد شةيىب"، حةث أنه  ي كثري من األحةان تقضي احملكم  بإهناء الهنزاع املعروض  نبه إلةياواليت 

اضي أماميا بععم قبىل العوى  لععم تقعمي القرار املطعىن فةه، باوتباره شرطا جىهريا  ي العوى ، وكثريا ما يتعذر كذلك وحى املتق
تقعمي هذا القرار بسبب تعسف اإلدارة ووعم متكةهنه من احلصىل وحى نسخ  كامح  مهنه، وبذلك يكىن فةه إجقاف حب  املعوي. ملزيع 

 .619، املرجع الساب ، ص.6من التفاصةل: انظر، مسعىد شةيىب، ج
 .643، ص.8919قضاء اإللغاء، د.م.ج، اإلسكهنعري ،  -حمسن خحةل، القضاء اإلداري  -4
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نشط ، وتهنظر  ي األومال اإلداري  وفقا لالختصاصات اإلداري . فيذا التظحم يفرتض 
 .1وجىد نزاع قائم بني اإلدارة وشخص ما أو بني مؤسستني إداريتني"

ووفقا لذلك، فإن اإلدارة العام  تصبح هي املختص  بالهنظر والفصل  ي املهنازوات 
وذلك  ،تضر حبقىق وحريات األفرادبسبب األومال غري املشروو  والضارة اليت متس و 

 .2بىاسط  ومحة  الهنظر والفصل  ي الشكاو  املختحف  املقعم  إلةيا

وكس ما كان جاري العمل به  ي ظل  ساروبالرجىع إىل التشريع اجلزائري، جنع أنه 
، الذي كان يحزم رافع العوى  اإلداري  بتقعمي تظحم، -املحغى– قانىن اإلجراءات املعنة 

سار  ي اجتاه قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري  فإن دوىاه تتىج بععم القبىل. فوإال 
التظحم أمرا اختةاريا، ميكن لرافع العوى  االستغهناء وهنه،  مسأل خمالف، إذ أنه جعل 

 واخلىض مباشرة  ي اإلجراءات القضائة ، ودوىاه تكىن مقبىل .

تقعيع قانىن اإلجراءات اجلبائة ، فإن إال أنه، بالرجىع إىل الهنصىص اخلاص ، وبىجه ال
التظحم وفقا هلذه الهنصىص، فةما يتعح  باملهنازوات الضريبة  هى إجراء إلزامي، وختحفه 

 يؤدي إىل وعم قبىل العوى ، وبالتايل إهناء الهنزاع قبل البقث والفصل  ي املىضىع.

رفىو  أمامه بععم ولقع أكع جمحس العول   ي الععيع من قراراته وحى انقضاء العوى  امل
، 85/86/61883القبىل نتةج  ختحف شرط التظحم الىجىيب. فهنجع مثال قراره املؤرخ  ي 

                                                           
1. Jean Marie AUBY, Les recours contre les actes administratifs dans les pays de la Communauté économique 
européenne, Dalloz, Paris, 1971, p.125. 
2. Jean-Marie AUBY et Roland DRAGO, Contentieux  administratif, T2, L.G.D.J., Paris, 1975, p.p.496-497. 

قضة  بني السةعة )ب.ع(، ، 85/86/6188، املؤرخ  ي 123998القرار الصادر ون جمحس العول ، الغرف  الثانة ، حتت رقم  -3
القىاوع اإلجرائة  اإلداري  بني الهنصىص القانىنة   : وفةف هبة ،أشارت إلةه قرار غري مهنشىر، ضع معيري  الضرائب لىالي  تحمسان،

 .611لساب ، ص.املرجع ا والتطبة   ي اجلزائر،
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أين قضى بانقضاء العوى  بععم القبىل، وذلك لععة اوتبارات من بةهنيا أن العوى  مل 
يسبقيا تظحم، فجاء  ي إحع  حةثةات القرار أنه: "...أما فةما خيص بقة  الضرائب اليت 

والضريب  اجلزافة  الىحةعة لسهنيت  418/6113ا املستخرج اخلاص باجلعول رقم تضمهني
فحم تكن مىضىع تظحم مسب ، كىن التظحم املستحم من طرف اإلدارة  6119و 6111

...حةث بالهنظر إىل ما ذكر أواله، 6112و 6115خيص سهنيت  68/81/6111 ي 
ف لتصرحيه برفض العوى ، والقضاء فإن جمحس العول  ير  بأنه يتعني إلغاء القرار املستأن

 من جعيع بععم قبىهلا".

، حةث التمس املستأنف قبىل 65/16/61141كما أكع ذلك  ي قراره املؤرخ  ي 
دوىاه شكال وحى اوتبار أن إجراء التظحم املسب  الذي شكل تسبةب القرار املطعىن فةه، 

املؤرخ  ي  64-91هى إجراء غري محزم، بل أنه ألغي مبىجب القانىن رقم 
القعمي. وجاء  ي حةثةات  قانىن اإلجراءات املعنة املتضمن تععيل  81/11/8991

مكرر،  829و 829القرار ما يحي: "وحةث أنه بالرجىع إىل القانىن املذكىر  ي مادتةه 
فإنه جيىز فعال رفع العوى  اإلداري  مباشرة أمام اجليات القضائة  اإلداري  االبتعائة  التابع  

من نفس  821لس القضائة  دون حاج  إىل تظحم مسب . ولكن حةث أن املادة لحمجا
القانىن تهنص صراح  أن املهنازوات اخلاص  ومن بةهنيا املهنازوات الضريبة  حتمحيا إجراءات 
خاص . وحةث أن رفع املعوي املستأنف دوىاه خرقا هلذا اإلجراء يتعني معه القضاء بععم 

                                                           
جمح  جمحس العول ، وعد خاص باملهنازوات ، 65/16/6114، املؤرخ  ي 259القرار الصادر ون جمحس العول ، حتت رقم  -1

 .15، ص. 6114الضريبة ، سهن  



 هنية  لحق   ي العوى املغري أسباب االنقضاء                   الباب األول                                          
 

97 
 

اة العرج  األوىل أصابىا وهنع وعم قبىهلم العوى  قبىل العوى  شكال. وحةث أن قض
 شكال. لذا يتعني تأيةع قرارهم املستأنف فةه املطاب  لحقانىن".

كما أكع صراح  بانقضاء العوى  بععم القبىل لتخحف شرط التظحم  ي قراره املؤرخ   
. وتتجسع وقائع القضة   ي أن املستأنف تقعم بطعن أمام الغرف  65/16/61141 ي 

، وذلك وحى إثر تبحةغه بالقرار 63/12/8991اإلداري  جملحس قضاء جباي  بتاريخ 
، محتمسا من خالله إوادة تقةةم 81/15/8991املتضمن غح  حمحه التجاري املؤرخ 

مبحغ الضريب  املفروض  وحةه. حةث مل يقعم املستأنف أي دلةل من شأنه أن يثبت أنه 
ىجي  إلةه قصع املطالب  بإوادة الهنظر  ي املبالغ وارض وطعن  ي اإلنذارات بالتسعيع امل

املفروض  وحةه رغم ضخامتيا. وحةث أن املستأنف انتظر اختاذ إجراء غح  حمحه التجاري 
أي الشروع  ي حتصةل الضريب  بالطرق الزجري  لرفع العوى  احلالة  مباشرة أمام القضاء، 

جعل جمحس العول  يثري تحقائةا وعم  دون تىجةه شكى  أمام إدارة الضرائب املباشرة. مما
احرتام املستأنف لحتظحم. فجاء  ي حةثةات القرار: "وحةث أن كل نزاع ضرييب يشرتط فةه 

من قانىن الضرائب املباشرة. وحةث أن وعم  441رفع تظحم إداري مسب  طبقا لحمادة 
تحقائةا، مما جيعل احرتام املستأنف هلذا اإلجراء الذي يعترب من الهنظام العام جيب إثارته 

طعهنه املرفىع مباشرة أمام القضاء غري مقبىل شكال. وحةث أن قضاة العرج  األوىل وهنع 
قبىهلم لحعوى  شكال وفصحيم  ي املىضىع برفض العوى  لععم التأسةس يكىنىن قع 

 أخطأوا  ي تطبة  القانىن...".

                                                           
، 6114، سهن  14جمح  جمحس العول ، الععد ، 65/16/6114، املؤرخ  ي 112465القرار الصادر ون جمحس العول ، حتت رقم  -1

 .863ص.
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ى اوتبار التظحم وح ااستقر  ،وبذلك، فهنستخحص مما سب  أن كل من التشريع والقضاء
اإلداري إجراء اختةاريا لرفع العوى  اإلداري  كقاوعة وام ، لكن ههناك بعض احلاالت أين 
أوجب فةيا املشرع ضرورة تقعمي التظحم اإلداري، واوتربه شرطا لقبىل العوى  القضائة ، 
 ومن ذلك ذكرنا مثال العوى  اجلبائة ، إذ أن ختحف هذا اإلجراء يتىلع وهنه وعم قبىل

االنقضاء ال ميس هذا العوى  شكال، وبالتايل انقضاؤها قبل الفصل  ي مىضىويا. لكن 
، إذ أنه بإمكان املعوي إوادة رفع دوىاه من جعيع  ي األجل احملعد املعوى بهاحل  

 مبىجب القانىن.

 المبحث الثان :

  باألطراف، أو بالشطب المتعلقةانقضاء الدعوى اإلدارية بأحد الشروط أو األسباب 

إذا كانت العوى  اإلداري  تهنقضي بأحع أسباب وعم القبىل، وال يؤدي انقضاؤها 
إىل إهناء احل   ي العوى  بالهنسب  لحمعوي، فإن املشرع قع نص وحى أسباب أخر  هلا 
نفس األثر وحى العوى  املرفىو  أمام القضاء. فمهنيا ما هى متعح  بأطراف العوى  

لك بتخحف إحع  الشروط اخلاص  هبم، كتخحف شرط األهحة ، والذي أنفسيم، وذ
يرتتب وحةه بطالن إجراءات العوى  )املطحب األول(، أو بسبب من املعوي نفسه كتهنازله 
ون دوىاه املعروض  وحى القضاء أو بسبب تقاوسه ون القةام بإجراء حمعد قانىنا، ترتب 

 .الىجاهة  )املطحب الثاين(  مبعأ وحةه انقضاء العوى  بالشطب، كمخالف
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 انقضاء الدعوى اإلدارية بتخلف أو بتغير شرط األهلية المطلب األول:

، يعترب شرط األهحة  من الشروط اجلىهري  الىاجب تىافرها أثهناء رفع العوى  اإلداري 
ال يقتصر وحى دوى  اإللغاء، أو الطعن باالستئهناف والهنقض  ي املىاد  وهذا الشرط

اإلداري ، بل هى شرط وام ختضع له كل العواو ، والطعىن القضائة . كما ال يقتصر وحى 
معوى وحةه، إضاف  إىل و  آخر، بل خيص كل أطرافيا من معوي طرف فةه دون طرف

 .1اع، وطعهنه  ي احلكم، أو القرار الصادر فةهالغري  ي حال  قبىل تعخحه، أو إدخاله  ي الهنز 

ونظرا ألمهة  هذا الشرط  ي العوى  اإلداري ، ارتأيهنا أن حنعد أوال مفيىم هذا الشرط 
)الفرع األول(، مث نتطرق إىل جزاء ختحفه، وأثره  ي انقضاء العوى  القضائة  )الفرع 

 الثاين(.
 القضارية اإلداريةالفرع األول:مفهوم شرط األهلية ف  الدعوى 

يقصع بأهحة  التقاضي صالحة  اخلصم لحقةام بالعمل اإلجرائي أو تحقةه، وهي تتىافر 
مىت كان اخلصم أهال ألداء احل  حمل التعاوي. فإذا مل تتىافر  ي اخلصم هذه األهحة ، 

 .2تعني أن تىجه سائر اإلجراءات إىل من يهنىب وهنه قانىنا  ي اخلصىم  وإجراءاهتا
تحف بالهنسب  لحشخص الطبةعي، وهنه بالهنسب  لحشخص خيوحتعيع أهحة  التقاضي 

االوتباري. وملا كانت املهنازو  اإلداري   ي أغحب األحةان جتمع من حةث أطرافيا بني 

                                                           
إجراءات اخلصىم  أمام جمحس العول ، أطروح  دكتىراه دول   ي فرع القانىن العام، كحة  احلقىق، جامع  اجلزائر، بشري حممع،  -1
 .681، ص..نسد.
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ة  كل من الشخص الطبةعي الشخص الطبةعي واملعهنىي، فإن األمر يقتضي التمةةز بني أهح
 :واملعهنىي، وذلك وحى الشكل التايل
 :أوال: أهلية الشخص الطبيع 

ملمارس  ح  التقاضي بالهنسب  لحشخص الطبةعي، اشرتط القانىن متتع رافع العوى  
من القانىن املعين  31طبقا لحمادة  كامح   سهن  89بالرشع املعين، أي بحىغه سن 

 اجلزائري. وأن يتمتع بكامل قىاه العقحة ، وأن يكىن كامل األهحة  ملباشرة حقىقه.
مث، يستبعع أن يكىن طرفا  ي العوى  كل من اجملهنىن، واملعتىه، واحملجىر وحةه ومن 

 .1حبكم قضائي
واستهنادا إىل ما سب ، فإنه يستثىن من طائف  األشخاص الذين يتمتعىن بأهحة  
التقاضي أمام القضاء األشخاص وعميى أو ناقصى األهحة  لسهنيم أو لعارض من العىارض 

األمر الذي يفرض مباشرة العوى  أمام هذه اجلي  القضائة  نةاب   اليت تؤثر وحى أهحةتيم،
 .2وهنيم كل من الىيل، أو الىصي، أو القةم حسب األحىال

 ثانيا: أهلية الشخص المعنوي:
لتقعيع أهحة  الشخص املعهنىي، يتىجب وحةهنا أوال التفرق  بني ما إذا كان هذا 

ي  خاص (، أم هةئ  تابع  لحقانىن الشخص هةئ  تابع  لحقانىن اخلاص )أشخاص اوتبار 
 العام ) هةئ  إداري  ومىمة (.

فبالهنسب  لألشخاص االوتباري  اخلاص ، مثل الشركات اخلاص ، واملقاوالت، 
واجلمعةات، والعواوين، واملؤسسات العمىمة  ذات الطابع الصهناوي والتجاري، فإهنا متثل 

                                                           
 .613الساب ، ص.بىضةاف ومار، املرجع  ي املهنازوات اإلداري ، القسم األول، املرجع  -1
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ا القانىن األساسي لذلك الشخص أمام القضاء من طرف اهلةئات التهنفةذي  اليت خيىهل
 .1املعهنىي، أو من يفىض هلذا الغرض

أما بالهنسب  لألشخاص االوتباري  العام ، مثل العول ، والىالي ، والبحعي ، واملؤسسات 
قانىن من  161املعهنىي  ذات الصبغ  اإلداري ، فإنه ممثحىها حمعدين قانىنا مبىجب املادة 

واملتمثحىن  ي الىزير املعين بالهنسب  ملهنازوات العول ، والىايل  ،اإلجراءات املعنة  واإلداري 
بالهنسب  ملهنازوات الىالي ، ورئةس اجملحس الشعيب البحعي بالهنسب  ملهنازوات البحعي ، واملمثل 

 .2القانىين لحمؤسسات بالهنسب  ملهنازوات املؤسسات العمىمة  ذات الصبغ  اإلداري 
سىاء كان  فإنه حي  له التقاضي ،ة  كامح بأهح اووحةه، فمىت كان الشخص متمتع

نقص أو  أن أو معوى وحةه. لكن السؤال الذي يثري نفسه  ي هذا الصعد، هل معع
انععام األهحة  أمام القضاء يهنيي الهنزاع ويؤدي إىل انقضاء العوى ؟ أم ميكن التقاضي 

 :وحةه من خالل ما يحي احلعيثهذا ما سهنقاول   رغم ذلك وتصقح اإلجراءات؟
 :الفرع الثان : أثر تخلف شرط األهلية ف  الدعوى القضارية اإلدارية

قانىن من  23بالرجىع إىل التشريع اجلزائري، جنع أن املشرع قع خص املادة 
لشرط األهحة ، واليت فصل مبىجبيا شرط األهحة  ون شرطي اإلجراءات املعنة  واإلداري  

الصف  واملصحق ، ومهنقه مبقتضى املادة أواله تكةةفا جعيعا معتربا إياه إىل جانب شرط 
أواله وحى  23التفىيض، شرطا لصق  اإلجراءات من حةث مىضىويا. فهنصت املادة 

                                                           
 .615، ص.الساب بىضةاف ومار، املرجع  ي املهنازوات اإلداري ، القسم األول، املرجع  -1

فائزة جروين، طبةع  قضاء وقف تهنفةذ القرارات القضائة   ي الهنظام القضائي اجلزائري، أطروح  دكتىراه، ختصص قانىن وام، جامع   -2
  .861، ص. 6188-6181رة، بسك
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عدة وحى سبةل احلصر أنه: "حاالت بطالن العقىد غري القضائة  من حةث مىضىويا حم
 فةما يحي:
 انععام األهحة  لحخصىم، -
 انععام األهحة ، أو التفىيض ملمثل الشخص الطبةعي أو املعهنىي". -

فاملالحظ من خالل املادة أواله أن املشرع قع حعد وحى سبةل احلصر حاالت 
بطالن اإلجراءات من حةث مىضىويا، األمر الذي حيىل دون إمكانة  التىسع فةيا 

 مل حاالت أخر ، ووامل بهنفس املعامح  انععام أهحة  طر ي الهنزاع.لتش
إن التكةةف املمهنىح لشرط األهحة  جيعل العفع بتخحفيا دفعا بالبطالن، ولةس بععم 

 القبىل.
ووحةه، فإذا كان املعوي متمتعا بأهحة  التصرف وهنع رفع العوى ، مث طرأ أثهناء سري 

فإن العوى  تظل صقةق ، لكن يىقف الهنظر  ي اإلجراءات ما أفقعه هذه األهحة ، 
 681. وهذا ما أكعته املادة 1اخلصىم  إىل أن تستأنف  ي مىاجي  من له ح  مىاصحتيا

اليت تهناولت أسباب انقطاع اخلصىم  من بةهنيا:  قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من 
 .تغةري أهحة  التقاضي ألحع اخلصىم

اليت نصت وحى  قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  146/4وأكعت ذلك املادة 
 أنه: " تهنقطع آجال الطعن  ي احلاالت اآلتة : وفاة املعوي أو تغةري أهحةته".

                                                           
حممع أنىر محادة، القرارات اإلداري  ورقاب  القضاء، دار الفكر اجلامعي، ؛ 614، املرجع الساب ، ص.6مسعىد شةيىب، ج -1

 .14، ص.6113اإلسكهنعري ، 
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أنه: "يثري القاضي  داري قانىن اإلجراءات املعنة  واإلمن  25أضافت املادة وقع 
انععام األهحة ، وجيىز له أن يثري تحقائةا انععام التفىيض ملمثل الشخص الطبةعي أو 

 املعهنىي".
وبذلك، جنع أن املشرع قع مةز بني انععام األهحة ، وانععام التفىيض ملمثل الشخص 

أمرا وجىبةا الطبةعي أو املعهنىي. حبةث جعل إثارة انععام األهحة  تحقائةا من طرف القاضي 
لتعحقيا بالهنظام العام. أما إثارة انععام التفىيض ملمثل الشخص الطبةعي أو املعهنىي، فيى 

 .1أمر مرتوك لحسحط  التقعيري  لحقاضي حبسب تأثريه وحى سري اخلصىم 
أواله وحى طابع شرط األهحة   25فاملشرع بذلك، يكىن قع حافظ مبقتضى املادة 

قانىن من  359ى الطابع الذي كان يتمتع به مبقتضى املادة املتعح  بالهنظام العام، وه
وعم تىفره وهنع   ي حال  من تحقاء نفسه ، وفرض وحى القاضي إثارتهاإلجراءات املعنة 

 طر ي الهنزاع.
يرتتب وحةه تحقائةا  هحة  شرطا متعحقا بالهنظام العامووحى هذا األساس، فإن اوتبار األ

البت  ي املىضىع رفىو  أمام القضاء، ولى كان ذلك قبل  ي حال  ختحفه انقضاء العوى  امل
وذلك ألنه جيب وحى احملكم   ي حال  ختحف هذا الشرط إثارته   وإصعار حكم بذلك،

من تحقاء نفسيا، كما جيىز لحخصىم التمسك بالعفع بالبطالن النععام األهحة   ي أي  
ون هذا الشرط املتعح  بالهنظام مرحح  كانت وحةيا العوى ، كما ال جيىز لحخصىم التهنازل 

العام، وال جيىز االتفاق وحى خمالفته. وكل هذا يؤدي إىل نتةج  واحعة وهي انتياء 
 وانقضاء العوى  القضائة ، و ي أي  مرحح  كانت وحةيا.

                                                           
 .813بربارة وبع الرمحن، املرجع الساب ، ص. -1
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ولقع ذهب القضاء إىل تأكةع ضرورة إهناء الهنزاع وانقضائه لتخحف شرط األهحة  
بالهنظام العام  ي الععيع من القرارات، أين صرح أنه  ي حال   باوتباره شرطا جىهريا متعحقا

سىاء بععم القبىل  - فإنه يرتتب وحةه انقضاء العوى  املرفىو  أمامه، ،ختحف هذا الشرط
كما كان ساري العمل به وفقا لقانىن اإلجراءات املعنة ، أو بالبطالن وفقا لقانىن 

جمحس العول   ي قراره املؤرخ  ي  وهى ما أقره ،-اإلجراءات املعنة  واإلداري 
، والذي صرح مبىجبه أنه: "حةث أن األشخاص املعهنىي  وحعها ميكن 18/16/89991

مقاضاهتا أمام اجليات القضائة  كىهنا تتمتع بالشخصة  املعهنىي . أما اهلةئات اليت ال 
أمام نفس تتمتع بالشخصة  املعهنىي  فال ميكن هلا رفع دواو  قضائة  وال ميكن مقاضاهتا 

 اجليات.
وحةث أنه، ومبقاضاهتا معيري  الربيع واملىاصالت باملسةح   ي العواو  األصحة ، ال 
تتمتع بالشخصة  املعهنىي ، فإن املستأنف وحةيا احلالة  بإتباويا ذلك تكىن قع أساءت  ي 

 تىجةه دوىاها".
 ، والذي صرح مبىجبه83/16/61112كما أكع ذلك  ي قراره الصادر بتاريخ 

أنه: "حةث أن معيري  األشغال العمىمة  هي تقسةم إداري متخصص داخل الىالي  لةس 
 له أي  استقاللة ، وهى تابع لحىالي .

حةث أنه نتةج  لذلك فإن معيري  األشغال العمىمة  لةس هلا شخصة  معهنىي  
 تسمح بأن تتقاضى وحعها".

                                                           
، 18جمح  جمحس العول ، الععد ، 18/16/8999، املؤرخ  ي 839414القرار الصادر ون جمحس العول ، الغرف  األوىل، حتت رقم  -1

 .94، ص.6116
، 18جمح  جمحس العول ، الععد ، 83/16/6111، املؤرخ  ي 816839، حتت رقم ثانة القرار الصادر ون جمحس العول ، الغرف  ال -2

 .811، ص.6116
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  املرفىو  أمامه من بانتياء العوى  85/86/61881كما صرح  ي قراره املؤرخ  ي 
تحقاء نفسه لرفعيا ضع شخص لةس له أهحة  تقاضي، فجاء  ي حةثةات القرار: "حةث 
أنه ودون الرجىع إىل دفع املستأنف، فإنه يثبت أن املستأنف أقام دوىاه ضع مهنعوبة  
احلرس البحعي لىالي  تحمسان. حةث أن مهنعوبة  احلرس البحعي لىالي  تحمسان ال تتمتع 

من القانىن املعين.  39ة  املعهنىي  واالستقالل املايل وأهحة  التقاضي طبقا لحمادة بالشخص
حةث أن املستأنف برفعه العوى  ضع شخص إداري غري مؤهل قانىنا لحتمثةل أمام 

 القضاء يكىن قع أساء تىجةه العوى  مما يستىجب وعم قبىهلا شكال". 
من أسباب انقضاء العوى  قبل البقث والفصل  ي مىضىع  هومن ههنا، نالحظ بأن

العوى ، انععام أهحة  التقاضي، باوتبار هذا الشرط شرطا جىهريا متعحقا بالهنظام العام، 
 يثريه القاضي من تحقاء نفسه.

وبذلك، فإن ختحف شرط األهحة  بالهنسب  ألطراف العوى ، يؤدي إىل انقضاء 
 حني استةفاء هذا الشرط، وذلك ببطالن إجراءاهتا، لكن العوى  اإلداري ، وانقطاويا إىل

 دون أن يهنقضي معيا احل   ي العوى  بالهنسب  لحمعوي. 
 
 
 

                                                           
، قضة  بني السةع )ب.م( ضع 85/86/6188، املؤرخ  ي 111191قرار الصادر ون جمحس العول ، الغرف  الثالث ، حتت رقم ال -1

القىاوع اإلجرائة  اإلداري  بني الهنصىص  مقتبس من: وفةف هبة ، قرار غري مهنشىر، السةع معير مهنعوبة  احلرس البحعي لىالي  تحمسان،
 .653املرجع الساب ، ص. ر،القانىنة  والتطبة   ي اجلزائ
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، أو خصومتهانقضاء الدعوى اإلدارية بتنازل المدع  عن : المطلب الثان 
 بالشطب

إذا كانت العوى  اإلداري  قع تهنقضي بسبب من األسباب اليت حعدها القانىن 
ميكن أن تهنقضي بسبب إرادي  ري الععال ، فإنه وإضاف  إىل ذلكخمالف  حلسن س باوتبارها

 ي أي مرحح  كانت وحةيا العوى  )الفرع  خصىمتهلرافع العوى ، إذ بإمكانه التهنازل ون 
األول(، كما أهنا قع تهنقضي بسبب إمهال أو تقاوس من طرف رافع العوى ، وذلك 

ه برفع دوى  ضعه، وبكل إجراء يقىم به أمام القضاء، مبخالفته ملبعأ إوالم اخلصم، وتبحةغ
  مما يرتتب وحةه شطب العوى  ملخالف  مبعأ الىجاهة  )الفرع الثاين(.

 خصومتهالفرع األول: انقضاء الدعوى اإلدارية بتنازل المدع  عن 
فقع مهنح . 1من أسباب انقضاء العوى  القضائة ، هى تهنازل املعوي ون اخلصىم 

األخري احل   ي إهناء اخلصىم  حىت قبل الفصل  ي املىضىع، وصعور حكم ملشرع هلذا ا
 بذلك.
مرحح  كانت  و ي أي  تهنقضي العوى فإن  ،خصىمتهبمجرد تهنازل املعوي ون ف

مىت شاء،  احةث أنه بإمكانه التقاضي بشأهن ،وحةيا، مع احتفاظ املعوي حب  التقاضي
املشرع مل حيعد املعة الزمهنة  الىاجب تىافرها إلوادة رفع ف. 2وإن كان ذلك  ي الةىم املىايل

                                                           
ههناك من ذهب إىل التفري  بني الرتك والتهنازل ون العوى ، فقع ذهب األستاذ وادل حممع جرب شريف إىل أن: التهنازل ون العوى   -1

يى هى تهنازل املعوي ون حقه  ي إقام  دوى  جعيعة حلماي  احل  حمل الهنزاع، بصرف الهنظر ون قبىل املعوى وحةه هلذا التهنازل، ف
إجراءات  املعوي ون إرادته  ي إهناء بذلك جيرد حقه املىضىوي من أي  محاي  قضائة . أما الرتك: فةقصع به ترك اخلصىم ، مبعىن إوالن

اخلصىم  دون صعور حكم  ي مىضىويا، وذلك بالشكل والشروط اليت يتطحبيا القانىن، مع احتفاظه بأصل احل  املعوى به، حبةث 
املطالب  به. ملزيع من التفاصةل انظر: وادل حممع جرب شريف، االنقضاء املىضىوي لحخصىم  املعنة ، املرجع الساب ، جيىز له جتعيع 

 .828-821ص. 
 .416حامع حممع وبع الرمحن أبى طالب، إجراءات التقاضي، د.د.ن، مصر، د.س.ن، ص.  -2
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 ي يىم، ويرفعيا  ي الةىم املىايل  خصىمتهدوى  جعيعة، مما ميكن املعوي أن يتهنازل ون 
 .1 ي ضىء انععام الهنص القانىين الذي يقةع رفعيا  ي أي تاريخ الح 

قانىن من  116ادة وبتفقصهنا لحتشريع اجلزائري، جنع أن املشرع قع أحال مبىجب امل
إىل األحكام املتعحق  بالتهنازل املهنصىص وحةيا  ي املىاد من  اإلجراءات املعنة  واإلداري 

 من ذات القانىن. 642إىل  648
األخرية تعرف التهنازل من القانىن أواله، جنع أن هذه  648/8وبالرجىع إىل املادة 

اخلصىم ، وال يرتتب وحةه التخحي ون التهنازل هى إمكانة  خمىل  لحمعوي إلهناء وحى أنه: "
 احل   ي العوى ".

إذ أنه ال يتصىر أن يصعر  ،ومن مث، يتبني بـأن التهنازل يصعر ون املعوي دون سىاه
من املعوى وحةه، ألنه محزم بالسري  ي العوى  املرفىو  وحةه. وحىت يهنتج التهنازل آثاره البع 

ىهبا شك أو لبس  ي حقةق  انصراف أن يصعر ون إرادة حرة وحقةقة  لحمعوي، ال يش
 .2نةته إىل التهنازل ون اخلصىم   ي العوى  اليت أقاميا
حخصىم ، فإنه يقىم بالتهنازل. وإذا تععد لفإذا كان لحمعوي مصحق   ي وضع هناي  

 املعوىن، فإن التهنازل من أحعهم ال يهنسقب إىل الباقني.
ميكن أن يكىن ضمهنةا. ألنه ال والبع أن يتم التهنازل ون اخلصىم  بشكل صريح، وال 

ميكن التعىيل وحى الفيم، أو التقعير من القاضي إلرادة املعوي الذي كحف نفسه وهناء 
اخلصىم   ون التهنازلرفع دوى  أمام القضاء، مبا حتمحه من إجراءات ونفقات لةتم احلكم ب

                                                           
  .626، املرجع الساب ، ص.8، جاري قانىن اإلجراءات املعنة  واإلدبىضةاف وادل، الىجةز  ي شرح  -1

، ص. 6111وبع العزيز وبع املهنعم خحةف ، إجراءات التقاضي واإلثبات  ي العواو  اإلداري ، مهنشأة املعارف، اإلسكهنعري ،  -2
855. 
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مثحيا  وحى أساس تقعير ولةس تصريح من املعوي. وألن مسأل  التهنازل يهنبغي أن تكىن
مثل التعبري ون اإلرادة  ي التقاضي، وألن رفع العوى  كان صرحيا، فإنه ال يهنبغي إهناؤها 
إال كما مت رفعيا، خاص  وأن إهناؤها كان بإرادة من رافعيا. والتعبري الصريح ون التهنازل 
يأخذ إحع  الطريقتني، إما أن يكىن كتابةا، أو مبىجب تصريح صريح باأللفاظ 

 . 1حتعبري ون إرادة التهنازلوالعبارات ل
أما املعوى وحةه، فةختحف مع  لزوم قبىله لحتهنازل، حبسب ما إذا كان قع أبع  
طحبات فروة   ي العوى ، أو دفع بععم قبىل العوى . وهذا ما أكعه املشرع  ي املادة 

ملا نص وحى أنه: "يكىن تهنازل املعوي معحقا  قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  646
وحى قبىل املعوى وحةه إذا قعم هذا األخري، وهنع التهنازل، طحبا مقابال أو استئهنافا فروةا أو 

 دفىوا بععم القبىل أو دفىوا  ي املىضىع". 
وومىما، فإنه يحزم لرفض املعوى وحةه لحتهنازل، أن تتىافر له مصحق  ومحة  تربره، وإال 

. ويعىد تقعير مع  جعي  السبب املقعم من طرف 2تعسفا  ي استعمال حقهكان م
املعوي لحسحط  التقعيري  لحقاضي، حةث أنه بإمكانه قبىل تهنازل املعوي رغم تقعمي 

 .3املعوى وحةه لعفعه أو دفىوه ألهنا غري مشروو ، وهى ما يسمى بالرتك القضائي
حى املستى  االبتعائي، أما التهنازل لكن، التهنازل ون اخلصىم  ههنا هى الذي يكىن و

وهنيا وحى مستى  جيات االستئهناف، أو جي  الهنقض قع يؤثر وحى احل  مىضىع الهنزاع، 

                                                           
 .625، املرجع الساب ، ص.8، جقانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري بىضةاف وادل، الىجةز  ي شرح  -1

وبع الرؤوف العمةاطي، بعائل العوى  اجلزائة  ودورها  ي حتقة  الععال   ي فحسطني، مذكرة ماجستري  ي القانىن العام، حممع صالح  -2
  .52، ص.6184اجلامع  اإلسالمة  بغزة، 

 .622، ص. نفسه، املرجع 8، جقانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري بىضةاف وادل، الىجةز  ي شرح  -3
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. حةث أن التهنازل ون 1إذا كان احلكم املستأنف أو القرار مىضىع الطعن فصل فةه
من قبل  املعارض ، أو االستئهناف، أو الهنقض يعع قبىال باحلكم، ويرتتب وحةه أنه ال ميكن

باحلكم أن يقعم طعهنا آخر  ي احلكم باملعارض  أو االستئهناف أو الهنقض، ألن احلكم 
 .2الذي أجاب املعوي لطحبه ال ميكهنه أن يقعم طعهنا فةه مادام قع قبل به

إذن، فمن خالل ما سب  يتضح بأن القانىن قع خىل لحمعوي سحط  إهناء العوى  
ملىضىع، وذلك ون طري  التهنازل، لكن حىت يكىن املرفىو  أمام القضاء قبل الفصل  ي ا

 هلذا األخري األثر احملعد قانىنا، يشرتط تىافر الشروط التالة :
أن يصعر التهنازل من املعوي، ألنه هى الذي بعأ اخلصىم ، فحه وحعه ح  التهنازل  -
 وهنيا. 
 أن يتم التهنازل  ي شكل صريح، وبالشكل احملعد قانىنا. -
صىم  خالةا من أي شرط أو قةع، ييعف إىل التمسك أن يكىن التهنازل ون اخل -

 بصق  اخلصىم ، أو بأي أثر من اآلثار املرتتب  وحى قةاميا.
 .3أن يكىن ههناك قبىل من طرف املعوى وحةه هلذا التهنازل -

ومن مث، فمىت تىافرت هذه الشروط فإن تهنازل املعوي ون اخلصىم  يؤدي ال حمال 
العوى  املرفىو  أمام القضاء قبل الفصل  ي مىضىويا. ئيا، وبالتايل انقضاء انقضا إىل

وهذا ما أكعه القضاء اجلزائري  ي الععيع من أحكامه وقراراته، فهنجع وحى سبةل املثال: 

                                                           
 .481املرجع الساب ، ص.بشري حممع،  -1

 .621-622، ص.الساب ، املرجع 8، جقانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري بىضةاف وادل، الىجةز  ي شرح  -2

 . 612-615، ص. 8911فؤاد حممع الهنادي، إجراءات التقاضي أمام حماكم جمحس العول  املصري، د.د.ن، مصر،  -3
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، ومما جاء  ي حةثةات 1 88/14/6184حكم احملكم  اإلداري  بتحمسان املؤرخ  ي 
ةمىن ممثح   ي شخص رئةس احلكم: "بهناء وحى العوى  املرفىو  من طرف بحعي  أوالد م

اجملحس الشعيب البحعي أمام احملكم  اإلداري  بتحمسان بىاسط  وكةحه األستاذ ممى احملام لع  
والذي يذكر فةيا: أنه مت تأجري  48/86/6186اجملحس واملسجح  لع  كتاب  الضبط  ي 

دج شيريا، حسب  4111حمل جتاري يقع حبي سةعي الزواوي لحمعوى وحةه حسب 
، وأنه بالرغم من اإلوذارات املىجي  إلةه من 65/15/6119اإلجيار املؤرخ  ي وقع 

أجل التقرب من مصاحل البحعي  قصع دفع بعالت اإلجيار اليت هي  ي ذمته وتىقةع العقع 
دج قةم  مؤجر  11.111اجلعيع إال أنه رفض ذلك وأصبح املعوى وحةه معيهنا مببحغ 

 ه العوى  ضعه لحمطالب  باملستققات.اإلجيار مما دفع العارض إىل رفع هذ
أودع املعوي مذكرة إضافة  يؤكع فةيا أن املعوى وحةه قع  83/16/6184وجبحس  

 سعد كل املبالغ اليت كانت  ي ذمته، وأنه يىد ترك هذه اخلصىم  بعون قةع أو شرط".
ووحى أساس ذلك جاء  ي حكم احملكم : "حةث أن العوى  املرفىو  من طرف 

ام احملكم  اإلداري  بتحمسان قع ترك اخلصىم  بشأهنا املعوي وذلك مبىجب املعوي أم
، ومبا أن العوى  هي محك لحمعوي فمن حقه 83/16/6184العريض  املؤرخ   ي 

قانىن من  648املطالب  بذلك مما يتعني اإلشياد له ون ذلك وهذا طبقا لحمادة 
 ".اإلجراءات املعنة  واإلداري 

                                                           
، فيرس رقم 88/14/6184، املؤرخ  ي 11131/86، حتت رقم 18بتحمسان، الغرف  رقم احلكم الصادر ون احملكم  اإلداري   -1
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الغرف  اإلداري  لحمقكم  العحةا  ي قرارها املؤرخ  ي كما أكعت ذلك 
والذي جاء فةه: "حةث أنه مبىجب مذكرة مؤرخ   ي  62/15/89981
لكىن أن وايل والي  تحمسان قع  خصىمتهيصرح املعوي بأنه يتهنازل ون  81/12/8911

 سقب املقرر اآلنف الذكر.
واليت  16/11/8911 ي حةث أنه قع مت تبحةغ املذكرة املذكىرة لحمعوى وحةيا 

 ".يتعني اإلشياد لحمعوي ون تهنازله وافقت وحى ما ورد هبا صراح  مما
إذن، فاملالحظ أن كال من التشريع والقضاء متف  وحى أنه بإمكان املعوي التهنازل 

 ، وهى ما يرتتب وحةه جممىو  من اآلثار امليم :خصىمتهون 
من  648تعائة ،  ي إطار املادة حةث أن التهنازل ون اخلصىم  أمام احملاكم االب

من ذات القانىن  646، و ي حال  قبىهلا  ي إطار املادة قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري 
أواله، يرتتب وحةه زوال اخلصىم ، وكاف  إجراءاهتا، لكن دون املساس باحل  املىضىوي. 

م اجلي  القضائة  إذ بإمكان املعوي العىدة ثانة  أمام نفس اجلي  القضائة ، أو أما
 املختص ، ويعةع طرح نزاوه من جعيع أماميا.

لكن األمر خيتحف بالهنسب  لحخصىم  أمام جمحس العول  باوتبارها تأخذ أشكاال 
متععدة، إذ تكىن ناجت  ون العواو  املرفىو  ضع القرارات اإلداري ، أو تحك املرفىو  ضع 

 القرارات القضائة .

                                                           
قرار غري  ،98، فيرس رقم 68125، حتت رقم 62/15/8998القرار الصادر ون احملكم  العحةا، الغرف  اإلداري ، املؤرخ  ي  -1
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ت جيىز التهنازل ون الطعن املرفىع أمام جمحس العول ، فإذا كان  ي كل هذه احلاال 
أو ون طعهنه، فإن آثار  خصىمتهويقضي هذا األخري باإلشياد لحمتهنازل ون تهنازله ون 

 التهنازل  ي كل حال  حتمل معىن خاص:
فبالهنسب  لحطعىن بالهنقض فإن احلكم بإثبات التهنازل ون اخلصىم  يكةف وحى أنه 

يعين أنه ال ميكن لحمعوي رفع طعهنه مرة ثانة ، حىت ولى كانت حكم برفض الطعن، وهذا 
اخلصىم  بعع االستئهناف يؤدي إىل استمرار  ون آجال الطعن ال تزال ساري . وأن التهنازل

 القرار املستأنف بصف  هنائة ، وبالتايل فال جيىز بعع ذلك رفع استئهناف ثان ضعه.
لغاء سةقصن القرار ضع دوى  عوى  اإلل اخلصىم  بالهنسب  كما أن التهنازل ون

ثانة ، وبالتايل فال ميكن بععها لحطاون رفع دوى  ثانة  أمام جمحس العول ، إال إذا كان 
الهنزاع من اختصاص جي  قضائة  أخر  باوتبار أن رفع العوى  أمام جي  غري خمتص  

 .1يؤدي إىل انقطاع املةعاد
قضاء العوى  اإلداري . كما أنه، هذا بالهنسب  لتهنازل املعوي ون خصىمته وأثره  ي ان

إضاف  إىل ذلك فبإمكان هذه األخرية أن تهنتيي دون الفصل  ي مىضىويا إذا مت خمالف  
 مبعأ الىجاهة ، ويتم ذلك بشطب العوى ، و يكىن ذلك وحى الشكل التايل:

 الفرع الثان : انقضاء الدعوى اإلدارية بشطب الدعوى
ذلك  ،القضاء يتم الهنظر فةيا حبضىر مجةع أطرافيااألصل أن العوى  املرفىو  أمام 

ألن مصحق  اخلصم هى احلضىر بهنفسه أو بىاسط  من ميثحه لحعفاع ون وجي  نظره حىت 
يصعر احلكم لصاحله. وألن هذا هى األصل، فإن قىاوع التققة   ي العوى  ونظرها 

                                                           
 .484-486بشري حممع، املرجع الساب ، ص. -1
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صىم، يهنظميا املشرع وحى أساس هذا احلضىر. لكن قع حيعث أن يتغةب أحع اخل
والغائب وادة هى املعوى وحةه، إذ من غري الطبةعي أن يفقع املعوي اهتمامه بالعوى ، 

خاص  إذا كان غةابه بسبب وعم وحمه بقةام اخلصىم ، أو وعم وحمه  ،وهى من رفعيا
. فيهنا، وحىت ال يضةع ح  املعوى وحةه  ي العفاع، تعخل املشرع من أجل 1بتاريخ اجلحس 

قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري  من  4/4عوى وحةه. ونص  ي املادة احلفاظ وحى ح  امل
 وحى أن: "يحتزم اخلصىم والقاضي مببعأ الىجاهة ".

وبذلك، فإن إوالن األطراف لحخصىم ، ومبا جيري فةيا من إجراءات تعترب أفضل 
مال ألن وحميم برفع العوى ، وباإلجراءات املهناسب ، و ي ذات الىقت بأو محاي  هلم.

خصىميم  ي القضة ، هى الذي ميكهنيم من إوعاد دفاويم. ومن مث، فإنه يحزم لصق  
 اإلوالن أن يكىن من شأنه املساوعة وحى ضمان حقىق العفاع.

ووحى هذا األساس، فإن الطابع احلضىري إلجراءات اخلصىم ، أو ما يعرف مببعأ 
تعني احرتامه أمام جيات القضاء ي اوام اقانىنة االىجاهة ، أو احل   ي العفاع، يعترب حق

 اإلداري. وهى ييعف إىل حتقة  ضمانتني هامتني:
: تتمثل  ي أنه يضمن لحخصىم احل   ي العحم باخلصىم ، وأيضا العهناصر اليت األوىل

يتكىن مهنيا محف حتضري العوى . وهلذا فإن أي مستهنع يعرض وحى القاضي، يتعني 
كم  أن تستهنع إىل ما يقعم إلةيا من خصم دون متكني اخلصىم من العحم به. فحةس لحمق

 إطالع اخلصم اآلخر وحةه، ومتكةهنه من إبعاء مالحظات بشأنه.

                                                           
 .212حممع ماهر أبى العةهنني، املرجع الساب ، ص. -1
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: فتتمثل  ي أنه يضمن ح  اخلصىم  ي الرد وحى مالحظات خصىميم، أما الثانة 
 .1وحى أن يقرتن ذلك مبهنقيم الىقت الكا ي إلوعاد هذا الرد

اختاذه من إجراءات، يعترب حقا له وحى أساس إذن، فإن وحم اخلصم بكل ما يتم 
 مبعأ الىجاهة  من جي ، وضمانا حل  العفاع من جي  أخر  باوتباره حقا مكفىال

 والذي يبعأ من أول مرحح  من رفع العوى . ،دستىريا
 89و 81، وبالتقعيع إىل املىاد قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري وبالرجىع إىل 

، بإبالغ املعوى قع ألزم املعوي حتقةقا ملبعأ الىجاهة  وح  العفاع ، جنع أن املشرع،61و
باخلصىم  املرفىو  أمام القضاء، حىت يكىن وحى وحم بذلك، ويكىن ذلك مبا يعرف  وحةه

بالتكحةف باحلضىر. والذي يتم ون طري  حمضر قضائي، باوتباره مىظف رمسي أحعثه 
. 2املتضمن تهنظةم ميهن  احملضر القضائي 12/14املشرع، ونص وحةه مبىجب القانىن رقم 
 مهنه. 86والذي أوكل له هذه امليم  مبىجب املادة 

جممىو  من البةانات  قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  81ولقع حعدت املادة 
البع أن تشتمل وحةيا ورق  احملضر القضائي الذي يبحغ فةيا العريض  االفتتاحة . واليت البع 

اسم ولقب احملضر القضائي القائم بالتبحةغ، ووهنىانه، وختمه، وتىقةعه،  أن تشتمل وحى
وتاريخ التبحةغ وساوته، مث البةانات املتعحق  باملعوي واملعوى وحةه، وتاريخ أول جحس ، 

 وساو  انعقادها.

                                                           
 .314-316حممع وبع احلمةع مسعىد، املرجع الساب ، ص.  -1
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أن ختحف إحع  هذه البةانات ال يؤدي إىل بطالن  ومع ذلك جتعر اإلشارة إىل
ذا أثاره من له مصحق   ي ذلك، باوتباره غري متعح  بالهنظام العام، التكحةف باحلضىر إال إ

 وال جيىز لحقاضي إثارته من تحقاء نفسه. 
قانىن اإلجراءات من  89مبىجب املادة  قع أضافكما أن املشرع، إضاف  إىل ذلك 

 إلجراءات تبحةغ احملضر الذي حيرره احملضر القضائي، إثباتا لحتبحةغاملعنة  واإلداري ، 
بالتكحةف باحلضىر يتضمن اسم احملضر، ومكان مزاول  ومحه، وتىقةعه، وختمه، وتاريخ 
التبحةغ بالتكحةف باحلضىر، وساوته، يسحمه لكل أطراف اخلصىم ، إذ أن املشرع مل 

 يستثن أحع من اخلصىم.
كما يتضمن هذا احملضر البةانات املتعحق  هبىي  أطراف اخلصىم، وتسحم لحمبحغ له 

تكحةف باحلضىر، والعريض  االفتتاحة  املؤشرة من قبل أمني الضبط، وتىقةع املبحغ حمضر ال
له وحى احملضر، أو بصمته إذا استقال التىقةع، مع اإلشارة إىل طبةع  الىثةق  املثبت  هلىي  
املبحغ له، وتاريخ صعورها. و ي حال  رفض املبحغ له استالم التكحةف باحلضىر، أو 

ض التىقةع وحى احملضر، فإنه يتم إوالمه بأنه  ي حال  ختحفه وحى استقال ذلك، أو رف
احلضىر سةتم احلكم  ي العوى  بهناء وحى ما يقعمه املعوي. وكل ذلك حىت يثبت التبحةغ 

 بالتكحةف باحلضىر.
وإذا مت تكحةف اخلصىم باحلضىر، وكان هذا اإلجراء صقةقا، فإنه وطبقا لحمادة 

محقى وحى وات  أطراف اخلصىم  األمر ، يبقى نة  واإلداري قانىن اإلجراءات املعمن  61
 . 1لحقضىر إىل اجلحس  احملعدة  ي الةىم والساو  املقررة  ي التكحةف باحلضىر

                                                           
 .55-53، املرجع الساب ، ص.قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري بىضةاف وادل، الىجةز  ي شرح  -1
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ومن ههنا تظير أمهة  التكحةف باحلضىر بالهنسب  لحخصىم، وخصىصا بالهنسب  
ع ون حقه، ذلك من أجل إبالغه برفع دوى  ضعه، ومتكةهنه من العفا و لحمعوى وحةه، 

تكريسا ملبعأ الىجاهة ، وح  العفاع. ووحى أساس ذلك، فقع رتب املشرع  ي  هذا كحهو 
حال  خمالفته، وتقاوس املعوي ون ذلك، جزاء مفاده شطب القضة  املرفىو  أمام القضاء 

، واليت تهنص وحى أنه: "ميكن قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  682/8طبقا لحمادة 
يأمر بشطب القضة ، بسبب وعم القةام باإلجراءات الشكحة  املهنصىص  لحقاضي أن

 وحةيا  ي القانىن، أو تحك اليت أمر هبا".
ومن بني اإلجراءات الشكحة  اليت يقصعها املشرع  ي نص املادة أواله، التكحةف 

 باحلضىر، والذي يؤدي ختحفه إىل شطب القضة .
قانىن من  6و 536/8فة ، طبقا لحمادة ولقع رتب نفس اجلزاء  ي املرحح  االستئهنا

اليت نصت وحى أنه: "جيب وحى املستأنف القةام بالتبحةغ اإلجراءات املعنة  واإلداري  
من هذا  382إىل  313الرمسي لعريض  االستئهناف إىل املستأنف وحةه طبقا لحمىاد من 

ستئهناف  ي أول القانىن، وإحضار نسخ  من حماضر التبحةغ الرمسي والىثائ  املعوم  لال
 جحس .

 ي حال  وعم القةام بذلك ميهنح له أجل لذات الغرض، وإذا مل يقعم حمضر التبحةغ 
الرمسي والىثائ  املطحىب  بعع فىات هذا األجل دون مربر مقبىل، تشطب القضة  بأمر غري 

 قابل لحطعن".
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دون ووحةه، ففي حال  ختحف املستأنف ون تبحةغ وريض  االستئهناف، وفات األجل 
حصىل التبحةغ، أو الغاي  اليت من أجحيا مت مهنح األجل، فإن احملكم  تهنظر  ي السبب 

فإهنا تتصع  بالفصل بشطب  ،الذي مهنع من حتققه، فإذا مل تقتهنع لتربير هذا التخحف
العوى  القضائة ، وبالهنتةج  شطب االستئهناف، ويكىن هذا الشطب غري قابل لحطعن 

 من طرف اخلصم.
القضاء  ي الععيع من األحكام والقرارات، أين قضى بشطب العوى   وهى ما أكعه

ومن ذلك جنع حكم احملكم  اإلداري   .املرفىو  أمامه، لتخحف إجراء التكحةف باحلضىر
، ومما جاء  ي احلكم: "حةث أن العوى  املرفىو  11/18/61841بتحمسان، املؤرخ  ي 

شطبيا من اجلعول، ذلك أن املعوني طحب من طرف املعوني أمام احملكم  اإلداري  يتعني 
مهنيم القةام بإجراءات تكحةف املعوي وحةه لحقضىر أمام احملكم ، ومهنقت هلم وعة 

قانىن من  682و 61-89-81آجال من أجل ذلك لكن دون جعو ، وطبقا لحمادة 
 يتعني شطبيا".اإلجراءات املعنة  واإلداري  

، ومما جاء  ي 69/81/61862يخ وهى ما أكعته أيضا  ي حكميا الصادر بتار 
وقائع القضة : "أن املعوة  تحتمس من احملكم  احلكم بإلزام املعوى وحةه بعفع هلا 

د.ج ون الضرر، كىن أهنا أجنزت األشغال  5.111.111مستققاهتا مع تعىيض قعره 
املؤرخ  ي  59/81املتف  وحةيا مع املعوى وحةيا بهناءا وحى وصل طحبة  رقم 

                                                           
، 11161/84، فيرس رقم 11/18/6184، املؤرخ  ي 11225/86، حتت رقم 18حكم احملكم  اإلداري  بتحمسان، الغرف   -1
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 ي اآلجال املتف  وحةيا وفقا لحطحبة ، وأن املعوى وحةيا حررت حمضرا  85/12/6181
 باستقبال األشغال هنائةا...

 وبعع املعاول  قانىنا ...قضت احملكم  من حةث الشكل:
حةث أن املعوة  رافعت املعوى وحةه إال أهنا تقاوست ون تكحةفه باحلضىر لحجحس  

من  4/4أ الىجاهة  املكرس بهنص املادة خمالف  بذلك مبع 89-81طبقا ألحكام املىاد 
 .قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري 

 حةث يستىجب شطب العوى  احلالة ".
، ومما جاء  ي 69/81/61861وقضت بذلك أيضا مبىجب حكميا املؤرخ  ي 

القضة : "حةث أن املعوي رافع املعوى وحةه ووزارة العفاع الىطين من أجل املطالب  
له التعىيض املستق  ون األضرار الالحق  به من جراء احلادث املتسبب فةه بإلزاميا بعفع 
 هذا األخري.

حةث ولكن املعوي تقاوس ون تكحةف خصىمه حلضىر اجلحس  العحهنة  املهنعقعة 
قانىن من  14/14باحملكم  مما يعع ذلك خرقا ملبعأ الىجاهة  املكرس بهنص املادة 

 .اإلجراءات املعنة  واإلداري 
قانىن من  682ذلك يستىجب وحى احملكم  تطبة  أحكام املادة حةث وب

 ومن مث القضاء بشطب العوى ". داري اإلجراءات املعنة  واإل

                                                           
، 11136/86، فيرس رقم 69/81/6186، املؤرخ  ي 11359/86، حتت رقم 18حكم احملكم  اإلداري  بتحمسان، الغرف   -1

 غري مهنشىر. حكم قضة  بني )ب.ب( ووزارة العفاع الىطين،
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ولقع ذهب جمحس العول  إىل تأكةع ذلك  ي الععيع من قراراته، من بةهنيا نذكر مثال 
نفت الذي جاء  ي حةثةاته: "أن بحعي  مغهنة  استأ 68/14/61841قراره املؤرخ  ي 

احلكم الصادر ون احملكم  اإلداري  بتحمسان اليت قضت مبىجبه بإلزاميا بعراس  محف 
املستأنف وحةه، والبت فةه، واملتعح  بطحب رخص  البهناء ومهنقه إياه إن كان محفه كامال 

 يستققيا. 
حةث أن بحعي  مغهنة  مل تبحغ وريضتيا اإلستئهنافة  لحمستأنف وحةه رغم أن مهنح هلا 

 الغرض..." أجل لذات
ووحةه، فمما جاء  ي مهنطىق القرار: "حةث أن بحعي  مغهنة  املستأنف  مل تثبت أهنا 

قانىن من  382إىل  313بحغت لحمستأنف وريضتيا االستئهنافة  تطبةقا لحمىاد 
رغم أن طحب مهنيا أن تقىم هبذا اإلجراء بتاريخ اإلجراءات املعنة  واإلداري  

82/19/6186. 
ال  وعم القةام بتبحةغ رمسي وريضتيا بعع مهنح هلا أجل لذات حةث أن  ي هذه احل

من  536الغرض وبعع فىات األجل دون مربر مقبىل تشطب هذه القضة  طبقا لحمادة 
 ".قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري 

، ومما جاء  ي وقائعه: 81/11/61862كما أكع ذلك أيضا  ي قراره املؤرخ  ي 
فت احلكم الصادر ون احملكم  اإلداري  بتحمسان واملؤرخ  ي والي  تحمسان استأن"أن 

                                                           
، قضة  بني بحعي  مغهنة  624يرس رقم ، ف68/14/6184، املؤرخ  ي 111186، حتت رقم 14قرار جمحس العول ، الغرف   -1

  غري مهنشىر. قرار والسةع )ش.م(،
، قضة  بني والي  تحمسان 189، فيرس رقم 81/11/6184، املؤرخ  ي 119181، حتت رقم 14قرار جمحس العول ، الغرف   -2

 غري مهنشىر. قرار والسةع )ب.ز(،
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، اليت ألزمتيا مبىجبه بأن تعفع ل )ب.ز( تعىيضا جزافةا مببحغ 61/16/6186
 د.ج." 8.111.111.11

ومما جاء  ي مهنطىق القرار: "حةث أنه طحب من اإلدارة املستأنف   ي إطار التققة  
تيا اإلستئهنافة  ل )ب.ز( الذي صعر بإلزامة  تبحةغ وريض 14/14/6184بتاريخ 

 لفائعته احلكم حمل االستئهناف.
حةث أن اإلدارة املستأنف  رغم إفادهتا من أجل كا ي لحقةام بذلك إال أهنا مل تستى ي 

 .قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري من  536هذا االقتضاء القانىين املهنصىص وحةه باملادة 
 شطب القضة  احلالة ".وأنه يتعني نتةج  لذلك األمر ب

غري أنه ما جيب اإلشارة إلةه  ي هذه الهنقط ، هى أن شطب القضة  الىارد  ي نص 
، ال يعترب حكما، ومن مث ال تستهنفذ به قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري املىاد أواله من 

ععول وهنه احملكم  واليتيا، باوتباره إجراء من إجراءات وقف اخلصىم . وبالتايل جيىز هلا ال
. ومن ذلك فيى يهنيي الهنزاع املعروض أمام القضاء، لكهنه ال يهنيي ح  1إذا تبني بطالنه

املعوي  ي رفع دوى  من جعيع، إذ بإمكانه إوادة رفع نفس العوى ، ووحةه احرتام 
 إجراءاهتا الشكحة ، اليت كانت سببا  ي شطب دوىاه.

وحى أنه:  ات املعنة  واإلداري قانىن اإلجراءمن  681و ي هذا الصعد، نصت املادة 
"يتم إوادة السري  ي اخلصىم  مبىجب وريض  افتتاح دوى ، تىدع بأمان  الضبط، بعع 

 إثبات القةام باإلجراء الشكحي الذي كان سببا  ي شطبيا".

                                                           
 .284حممع ماهر أبى العةهنني، املرجع الساب ، ص.  -1
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ووحةه، فةتبني من نص املادة أواله، أن املشرع قع خص شطب العوى  كإجراء من 
ة السري فةيا من جعيع مبىجب وريض  افتتاح دوى  تىدع إجراءات وقف اخلصىم  بإواد

بأمان  ضبط احملكم ، بعع إثبات قةام اإلجراء الشكحي الذي من أجحه مت شطب العوى . 
ويراوي  ي إجراء رفع العريض  افتتاحة  من جعيع ما يراوي  ي غريها من العواو ، لكىهنا 

قانىن اإلجراءات املعنة  ةيا  ي ختضع ملا ختضع له العريض  االفتتاحة  املهنصىص وح
. ويبحغ أطراف اخلصىم  بهنفس إجراءات التبحةغ األخر ، وال فرق بني وريض  واإلداري 

إىل  83أواله، والعريض  االفتتاحة  مىضىع املىاد من  681افتتاح العوى  مىضىع املادة 
 .1من ذات القانىن 81

وحى اءات املعنة  واإلداري  قانىن اإلجر من  536/4و ي نفس السةاق نصت املادة 
أنه: "يرتتب وحى الشطب إزال  األثر املىقف لالستئهناف، ما مل يعاد تسجةل القضة   ي 

 اجلعول خالل آجال االستئهناف املتبقة ".
ومن خالل نص املادة أواله، يتبني بأن املشرع فةما يتعح  مبسأل  الفصل بشطب 

ل األثر املىقف لالستئهناف، وأبقى باب العوى  االستئهنافة  لحقكم القضائي، قع أزا
التسجةل مفتىحا لتسجةل استئهناف جعيع بعوى  جعيعة ما دام  ي املةعاد أو  ي األجل 
املتبقي. وتعترب تحك اإلجراءات اليت متت من تاريخ رفع االستئهناف إىل غاي  الفصل فةه 

 بالشطب غري حمسىب ، ويبتعئ حساب املةعاد من جعيع.

                                                           
 .658، املرجع الساب ، ص.قانىن اإلجراءات املعنة  واإلداري بىضةاف وادل، الىجةز  ي شرح  -1
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بات اإلجراء الشكحي املتعح  بالتبحةغ أمر مرتوك لحسحط  التقعيري  وتبقى مسأل  إث
لحقاضي. الذي بإمكانه قبىل العوى  اجلعيعة لتقق  هذا اإلجراء، كما بإمكانه وعم 

 قبىهلا لععم حتق  شرط إوادة السري  ي اخلصىم .
إذن، فمن خالل ما سب  ميكن القىل بأنه ومن شروط قبىل العوى ، حتق  كاف  
الشروط الشكحة   ي املعوي، إىل جانب شرط قةامه بإجراء التكحةف باحلضىر وإوالم 

أو  العرج  األوىلخصمه برفع دوى  ضعه. وكما رأيهنا فإن ختحف هذا اإلجراء سىاء أمام 
ء العوى  املرفىو  أمام القضاء بالشطب. لكن االستئهناف، فإنه يؤدي إىل إهنا جي 

املالحظ أن هذا األخري رغم أنه يهنيي العوى  املرفىو  أمام القضاء، إال أنه ال يهنيي احل  
 ي رفعيا من جعيع، فمىت حتق  هذا اإلجراء الذي كان سببا  ي شطبيا، فبإمكان املعوي 

 ن جعيع. رفع دوىاه من جعيع وتكىن مقبىل  لحهنظر والفصل فةيا م
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 :الباب األول الصةخ
بأن العوى  اإلداري  ميكن أن تتعرض  ميكن القىلمن خالل دراستهنا هلذا الباب 

لبعض األسباب اليت تؤدي إىل انقضائيا قبل البت والفصل  ي مىضىويا، لكن هذا لةس 
هلذه العوى ، مما ميكن  امعهناه أن املعوي يفقع حقه  ي هذا الهنزاع، إمنا يعرت انقضاء مؤقت

 املعوي إوادة رفعيا من جعيع  ي إطار املةعاد القانىين احملعد.
ومن أهم أسباب االنقضاء غري املهنية  لحق   ي العوى ، إبعاء وقبىل دفع من 

. مبعىن -غري املهنية  لحق   ي العوى  -العفىع الشكحة ، أو دفع من دفىع وعم القبىل 
صىم ، أو إجراء من إجراءاهتا دون التعرض لذات احل  العفع الذي يستيعف ذات اخل

مىضىويا، وهعفيا تأخري الفصل  ي املىضىع. وههنا يكمن الفرق اجلىهري بني العفىع 
الشكحة ، والعفىع املىضىوة ، باوتبار أن هذه األخرية يرتتب وحةيا انتياء الهنزاع وحى 

عىن انقضاء احل   ي العوى ، أصل احل ، فال جيىز لحمعوي جتعيع الهنزاع من جعيع، مب
وإال كان لحخصم الذي قضي لصاحله بالعفع املىضىوي التمسك حبجة  الشيء املقضي 

كما سهنر   ي –فةه، مما يرتتب وحةه احلكم بععم جىاز نظر العوى  لسب  الفصل فةيا  
 .-الباب الثاين

، لكن دون وامليم  ي األمر أنه مما يرتتب وحى قبىل هذه العفىع، انقضاء الهنزاع
من  انتياء احل   ي مىضىع العوى . وبالتايل فال يكىن احلكم الصادر  ي هذا الهنىع

 ،وأهم ما رأيهنا من هذه العفىع، العفع بععم االختصاص العفىع حج  إال فةما فصل فةه.
فإذا قبحته احملكم  وفصحت بععم اختصاصيا بهنظر العوى ، فال جيىز جتعيع الهنزاع نفسه 
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ذلك ال ميهنع من رفع العوى  من جعيع أمام احملكم  املختص  بالفصل  ي  أماميا، ولكن
 املىضىع. 

وما ميةز هذه العفىع، أنه جيب إبعاء هذه العفىع قبل التكحم  ي املىضىع، وإال 
ألن  هنيا،سقط احل   ي إبعائيا. وحى اوتبار أن صاحب احل  فةيا يفرتض أنه قع تهنازل و

لتهنازل ون وةب الشكل. وذلك يكىن فقط إذا كان العفع السكىت  ي إبعائه فةه معىن ا
 الشكحي غري متعح  بالهنظام العام.

أما  ي حال  تعحقه بالهنظام العام، فإنه جيىز إبعاؤه  ي أي  مرحح  تكىن وحةيا العوى ، 
 وأبرز مثال وحى ذلك، العفع بععم االختصاص.

ألنه ال يىجه إىل ذات احل   أما العفع بععم القبىل، فال يعترب من العفىع املىضىوة 
 ي مىضىع العوى ، وهى كذلك لةس من العفىع الشكحة  ألنه لةس مىجيا إلجراءات 

 اخلصىم .
. وقبىله قع ال 1فالعفع بععم القبىل يستيعف ذات العوى  لععم تىافر شروط قبىهلا

ومثال وحى يؤدي إىل إهناء احل   ي العوى ، ويبقى املعوي حمتفظا  هبذا احل  رغم قبىله، 
ذلك، العفع بععم القبىل لتخحف إحع  الشروط املتعحق  بعريض  افتتاح العوى ، وختحف 

 التظحم الىجىيب.
إضاف  إىل العفىع سابق  الذكر، واليت يؤدي قبىهلا إىل انقضاء العوى  املرفىو  أمام 

 خصىمته،القضاء، فإن هذه األخرية قع تهنقضي أيضا بإرادة املعوي، وذلك بتهنازله ون 
وقبىل املعوى وحةه هلذا التهنازل. كما أهنا قع تهنقضي بشطب العوى  وذلك لتقاوس 

                                                           
، املركز القىمي 8كمال وبع الىاحع اجلىهري، االستشارات القانىنة  والشكاو  والتظحمات وصةغ العقىد ومذكرات التفاهم، ط -1

  .611إىل  612، ص. من 6181لإلصعارات القانىنة ، الكىيت، 
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املعوي  ي إبالغ خصمه برفعه لعوى  ضعه ون طري  ما يعرف بالتكحةف باحلضىر. 
لكن املالحظ أن كل هذه األسباب ال تهنيي احل   ي العوى  بالهنسب  لحمعوي، والذي 

عيع مىت استأنف الشرط أو اإلجراء الذي أهنى دوىاه  ي بإمكانه إوادة رفع دوىاه من ج
األول. وحى خالف بعض األسباب األخر  اليت يؤدي ختحفيا إىل انقضاء العوى ، 

 وانقضاء احل   ي التقاضي  ي ذات الىقت.



 

 

 الباب الثاني:

أسباب االنقضاء المنهية للحق في 
  الدعوى
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إن رفع املدعي لدعواه أمام القضاء اإلداري، قد ال ينتهي بصدور حكم يف 
موضوعها، وذلك لوجود سبب من األسباب اليت قد تؤدي إىل إهنائها قبل الفصل يف 
موضوعها. وهذه األسباب ختتلف من سبب آلخر، فقد تنقضي أمام رافع الدعوى، 

أمام ذات احملكمة، أو أمام حمكمة لكن هذا ال مينعه من إعادة رفع دعواه من جديد 
أخرى تكون خمتصة، وتقبل الدعوى أمامها إذا زال سبب االنقضاء. وهو ما يعرف 

 .1-كما سبقت اإلشارة يف الباب األول-باألسباب غري املنهية للحق يف الدعوى 

لكن هناك أسباب أخرى قد تعرتض سري الدعوى اإلدارية مما قد يؤدي إىل 
يتم الفصل يف موضوعها، واليت تؤدي يف نفس الوقت إىل انقضاء انقضائها دون أن 

وزوال حق املدعي يف دعواه. ومن مث، فإذا ما ختلف حق الدعوى لدى املتقاضي، فإنه 
ال جيوز له إقامتها من جديد أمام القضاء. وبذلك، فإن هذه األسباب تعد منهية 

 للحق يف الدعوى.

أن هذا األخري قد حدد مدة حمددة يتعني  وبالرجوع إىل التشريع اجلزائري، جند
على املدعي رفع دعواه خالهلا، وإال كانت غري مقبولة شكال لرفعها خارج امليعاد 
القانوين. كما أنه قد اشرتط يف رافعها جمموعة من الشروط الشكلية اليت يتعني عليه 

أول مسارها دون احرتامها عند جلوئه إىل القضاء. إذ أن ختلفها يؤدي إىل انقضائها يف 
 الفصل يف موضوعها.

                                                           
 األطروحة. هذه وما بعدها من 31. انظر، ص -1
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إضافة إىل ذلك، فقد ترفع أمام القاضي دعوى قد سبق للقضاء الفصل فيها 
مبوجب حكم قضائي، وهذا يعد سببا آخر النقضائها يف بداية رفعها مىت ثبت للقضاء 

 ذلك.

كما أنه ميكن للخصوم أن يكونوا قد توصلوا إىل إهناء نزاعهم املرفوع أمام القضاء 
بطريقة ودية، وبذلك فمىت ثبت ذلك فال جيوز إعادة رفع دعواهم من جديد أمام 
القضاء. وكل هذه األسباب تؤدي إىل انقضاء النزاع املعروض أمام القضاء دون الفصل 
يف موضوعه، وتؤدي معه إىل انقضاء احلق يف رفع دعوى من جديد. وعليه، ونظرا 

لتفصيل أكثر فيها، وذلك وفقا لفصلني، ألمهية وخطورة هذه األسباب جيب علينا ا
نتناول يف الفصل األول: انقضاء الدعوى اإلدارية بفوات امليعاد، أو لتخلف إحدى 
الشروط املتعلقة باألطراف، أو لسبق الفصل فيها. وخنصص الفصل الثاين إىل الطرق 

 .    البديلة حلل النزاعات كسبب النقضاء الدعوى اإلدارية دون الفصل يف املوضوع
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 الفصل األول:

انقضاء الدعوى اإلدارية بفوات الميعاد، أو لتخلف إحدى الشروط المتعلقة 
 باألطراف، أو لسبق الفصل فيها

لقد اشرتط املشرع جمموعة من الشروط الشكلية اليت على أساسها يتم قبول 
ا ما يتعلق الدعوى، منها ما هو متعلق بالعريضة، ومنها ما هو متعلق باألطراف، ومنه

بالدعوى برمتها. ولقد رتب عدم القبول كجزاء على ختلفها. ويتم ذلك مبوجب دفع 
 القاضي من تلقاء نفسه.  يثريه يعرف بالدفع بعدم القبول، إما أن يثريه اخلصوم أو

وخيتلف األثر املرتتب على قبول هذا الدفع باختالف الشرط املتخلف يف رفع 
هناء الدعوى املعروضة عليه بعدم القبول،  لكن رغم الدعوى. فقد يقضي القاضي بإ

ذلك يظل احلق يف الدعوى قائما لدى املدعي. لكن هناك حاالت أين يقوم القاضي 
بالفصل مبوجبها بعدم القبول، ويرتتب على ذلك إهناء النزاع يف بدايته، وقبل الفصل يف 

ويرتتب عليه إضافة إىل ذلك أثر جد مهم، واملتمثل يف انقضاء حق املدعي  ،موضوعه
يف رفع دعواه من جديد. وبالتايل، فمىت فصل القاضي بعدم قبول الدعوى، فإن حق 
املدعي يف رفعها من جديد ينتهي، وال جيوز له التقدم إىل القضاء من جديد لنفس 

لنتيجة تتباين، فمنها ما هو متعلق األسباب اليت تؤدي إىل هذه ا على أنالسبب. 
بالدعوى نفسها، وذلك بتخلف شرط امليعاد )املبحث األول(، ومنها ما هو متعلق 
باألطراف أنفسهم، وذلك بتخلف إحدى الشروط املتعلقة بالقبول من صفة ومصلحة، 

 أو لسبق الفصل فيها )املبحث الثاين(.
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 المبحث األول:

 ء ميعاد رفعهاانقضاء الدعوى اإلدارية بانقضا

أجاز املشرع اجلزائري للخصوم حق اللجوء إىل القضاء للمطالبة حبقوقهم، لكن 
، ويف قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةقيدهم مبواعيد حددها على سبيل احلصر يف 

أن  وأمهية امليعاد تظهر خاصة يف الدعاوى اإلدارية، حيثعدة قوانني خاصة متفرقة، 
، حبيث إذا ما ضيق مقارنة بالدعاوى العادية املشرع قد أوجب إقامتها خالل ميعاد

انقضى هذا امليعاد دون رفع الدعوى، فإنه يشكل دفعا حقيقيا بعدم جواز نظر 
 الدعوى لرفعها خارج امليعاد القانوين.

ا اإلجراء ويعرف امليعاد على أنه: تلك الفرتة الزمنية اليت حيددها القانون، ويقيد هب
القضائي اإلداري. وعليه، فإن هذا األخري ال يكون صحيحا مرتبا آلثاره إذا مل حيرتم 

 ميعاده القانوين.

ولقد حدد القانون مواعيد لإلجراءات القضائية اإلدارية، يراعى فيها أال تتأخر 
إىل  اإلجراءات على حنو ال مربر له، وحىت ترفع الدعوى يف الوقت املقرر قانونا، وتصل

 .1هنايتها يف الوقت املناسب

ضرورة التقيد بإجراءات  ،رفع الدعوى اإلداريةلوعليه، فمن بني الشروط الشكلية 
حمددة يلتزم هبا اخلصوم عند اللجوء إىل القضاء. ويشرتط أن تتم هذه اإلجراءات 
خالل املواعيد احملددة قانونا. حيث أن رفع الدعوى خارج هذه اآلجال يؤدي إىل 

                                                           
، ص. 3991فؤاد حممد النادي، القضاء اإلداري وإجراءات التقاضي وطرق الطعن يف األحكام اإلدارية، د.د.ن، مصر،  -1

121. 
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إن فوات ميعاد رفع الدعوى يؤدي إىل فاحلكم بعدم القبول. بل أخطر من ذلك، 
سقوط احلق يف رفعها أمام القضاء، وهو ما سيتم التطرق إليه بالتفصيل يف هذا 

، وقبل اخلوض مباشرة يف األثر املرتتب على املبحث. لكن قبل ذلك يتوجب علينا
رط. وعلى هذا األساس سنقسم هذا فوات امليعاد، التطرق لألحكام العامة هلذا ش

املبحث إىل مطلبني، نتطرق يف املطلب األول إىل كيفية حتديد امليعاد، وخنصص 
 .   ى خمالفتهية للميعاد واآلثار املرتتبة علاملطلب الثاين إىل الطبيعة القانون

 المطلب األول: تحديد ميعاد رفع الدعوى القضائية اإلدارية

ية عن غريها من املنازعات بالطابع اخلاص للمواعيد تتميز املنازعات اإلدار 
 املختلفة، واملفروضة على أطراف القضية خالل كل مرحلة من املراحل القضائية.

ولقد فرض شرط امليعاد من جهة على املتقاضني، لتمكينهم من البحث عن 
 اإلمكانيات اليت تسمح هلم بتجسيد رأي جدي عن قانونية العمل اإلداري املرغوب

 الطعن فيه، وبالتايل معرفة حظوظهم يف احلصول على حقوقهم.

ومن جهة أخرى، ونظرا ألن املصلحة العامة تستوجب استقرار األوضاع اإلدارية، 
حىت ال يعرقل النشاط العادي لإلدارة، فإنه البد من حتديد مناقشة أعماهلا يف مدة 

 .1معينة

وبذلك فإن لآلجال واملواعيد دور هام وحموري، بل وحاسم يف املنازعة اإلدارية.  
بشقيها اإلداري والقضائي، بدء من وذلك كما أن دور القاضي اإلداري إجيايب فيها، 

                                                           
 . 312، ص.2009خلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية، شروط قبول الدعوى اإلدارية، د.م.ج، اجلزائر،  -1
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فالتحقيق فيها،  ،التظلم، ومرورا بالطعن القضائي، وقبول الدعوى، أو رفضها شكال
بعد أن يتأكد القاضي اإلداري من اختصاصه  وانتهاء باحلكم القضائي. هذا كله

 . 1النوعي واملكاين، بالنظر يف املنازعة املعروضة عليه لتعلقه بالنظام العام

جنده قد حدد لكل نوع من الدعاوى مواعيد  ،وبالرجوع إىل التشريع اجلزائري
خاصة هبا، حىت يسهل للقاضي الفصل يف كل دعوى معروضة عليه تدخل ضمن 

وبني كيفية حساب هذه املواعيد مبوجب نصوص واضحة. وعلى هذا اختصاصه. 
األساس سنحاول من خالل هذا املطلب توضيح اإلطار القانوين للمواعيد اخلاصة 

 بالدعوى اإلدارية )الفرع األول(، وتوضيح كيفية حساهبا )الفرع الثاين(.

 االفرع األول: اإلطار القانوني لميعاد رفع الدعوى اإلدارية ومدده

ميعاد رفع الدعوى القضائية هو املدة الزمنية القانونية لرفع وقبول الدعوى، إن 
وذلك من أجل  ،حيث ال تقبل هذه األخرية إال يف حدود املدة املنصوص عليها قانونا

 محاية احلقوق الفردية املكتسبة عن طريق قرارات إدارية معينة مما يهدد بقائها.

ي، جند أن هذا األخري قد حدد ميعاد رفع الدعوى وبالرجوع إىل القانون اجلزائر 
اإلدارية مبوجب نصوص صرحية يف جمموعة من املواد، وختتلف مدهتا باختالف اجلهة 

قانون اإلجراءات املدنية سواء كان ذلك مبوجب  ،القضائية املرفوعة أمامها الدعوى
)اإلطار القانوين ما يعرف باإلطار القانوين العام، أو مبوجب نصوص خاصة واإلدارية 
 اخلاص(.

                                                           
، دار األمل، 2دة اإلجرائية يف املنازعة اإلدارية يف النظام اجلزائري، طعزاوي عبد الرمحن ومعاشو عمار، تعدد مصادر القاع -1

 .13-13، ص. 3999اجلزائر، 
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جند أن املشرع قد حدد ميعاد رفع  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةفبالرجوع إىل 
منه، أما الطعن  112إىل  129الدعوى اإلدارية أمام احملاكم اإلدارية مبوجب املواد من 

 من ذات القانون. 909أمام جملس الدولة فقد حدده مبوجب املادة 

واد أعاله، فإننا نالحظ أن املشرع اجلزائري قد وحد ميعاد الطعن وباستقراء امل
   فحدده بشهرين،  9331و 930بالنقض، والطعن باالستئناف مبقتضى املادتني 

 يوم يف احلاالت االستعجالية . 33وب 

ميعاد الطعن  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  939كما حددت املادة 
باملعارضة املقررة ضد األحكام، والقرارات الصادرة غيابيا عن احملاكم اإلدارية، وجملس 

 الدولة بشهر واحد.

 2من نفس القانون أعاله 129أما بالنسبة لدعوى اإللغاء، فاملالحظ أن املادة 
( 09) قد وحدت ميعادها أمام كل من احملاكم اإلدارية وجملس الدولة، وحددته بأربعة

 .3أشهر

                                                           
( يوما 33( وخيفض هذا األجل إىل مخسة عشر )2حيدد أجل استئناف األحكام بشهرين )على أنه: " 930تنص املادة  -1

 بالنسبة لألوامر االستعجالية، مامل توجد نصوص خاصة.
 اآلجال من يوم التبليغ الرمسي لألمر أو احلكم إىل املعين، وتسري من تاريخ انقضاء أجل املعارضة إذا صدر غيابيا.تسري هذه 

 تسري هذه اآلجال يف مواجهة طالب التبليغ".
 ينص ( يسري من تاريخ التبليغ الرمسي للقرار حمل الطعن مامل2حيدد أجل الطعن بالنقض بشهرين )على أنه: " 933وتنص املادة 

 القانون على خالف ذلك".
( أشهر، يسري من تاريخ التبليغ 09حيدد أجل الطعن أمام احملكمة اإلدارية بأربعة )من ق.إ.م.إ على أنه: " 129ملادة تنص ا -2

 الشخصي بنسخة من القرار اإلداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار اجلماعي أو التنظيمي".

 .290السابق، ص. بشري حممد، املرجع  -3 
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أما يف حالة إذا ما اختار املخاطب بالقرار اإلداري اللجوء إىل التظلم أوال، فإن 
املواعيد ختتلف نظرا لألثر الذي يرتبه هذا األخري يف حساب اآلجال، وهو ما يظهر 

( 09، حيث أن املشرع قد حدده بأربعة )1من القانون أعاله 110من خالل املادة 
تبليغ القرار أو نشره، ويكون التظلم املرفوع بعد هذا امليعاد  أشهر تبدأ من تاريخ

مرفوضا. وبالتايل ترفض على أساسه دعوى اإللغاء، نظرا ألن هذه املدة تسري على 
 دعوى اإللغاء، والتظلم معا.

ويف حالة رفع التظلم يف امليعاد احملدد )أربعة أشهر(، يستوجب قبل رفع دعوى 
، أو وهلا يف ذلك مدة شهرين لإلجابة رة صراحة برفض التظلماإللغاء انتظار رد اإلدا

( رفضا ضمنيا. مبعىن أن عدم القبول سيكون 02اعتبار سكوهتا ملدة أقصاها شهرين )
مصري الدعوى اليت رفعت قبل الرد الصريح من اإلدارة بالرفض، أو سكوهتا ملدة شهرين 

 ( من تاريخ رفع التظلم.02)

                                                           
من القانون أعاله على أنه: " جيوز للشخص املعين بالقرار اإلداري، تقدمي تظلم إىل اجلهة اإلدارية مصدرة  110تنص املادة  -1

 أعاله. 129القرار يف األجل املنصوص عليه يف املادة 
مبثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا األجل من تاريخ (، 02يعد سكوت اجلهة اإلدارية املتظلم أمامها عن الرد، خالل أجل شهرين )

 تبليغ التظلم.
(، لتقدمي طعنه القضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء 02ويف حالة سكوت اجلهة اإلدارية، يستفيد املتظلم من ـجل شهرين )

 ( املشار إليه يف الفقرة أعاله.02أجل الشهرين )
 ( من تاريخ تبليغ الرفض.02نوح هلا، يبدأ سريان أجل شهرين )يف حالة رد اجلهة اإلدارية خالل األجل املم

 يثبت إيداع التظلم أمام اجلهة اإلدارية بكل الوسائل املكتوبة، ويرفق مع العريضة".
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دعوى اإللغاء أمام اجلهة املختصة )احملكمة اإلدارية أو ومن مث يبقى ميعاد رفع 
( من تاريخ تبليغ الرد الصريح بالرفض، أو من تاريخ انتهاء 02جملس الدولة( شهرين )

 .1مدة شهرين اليت يعترب فيها سكوت اإلدارة رفضا ضمنيا

ة وعليه، فاملالحظ أن املشرع اجلزائري قد حدد مواعيد رفع الدعوى اإلدارية بصور 
غري أنه قد استثىن من هذه  .لى أي إشكال مثار يف هذه املسألةواضحة، وأجاب ع

املواعيد تلك املنصوص عليها مبوجب نصوص خاصة، عمال بقاعدة "اخلاص يقيد 
، تستثين قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةالعام". إذ أن املواعيد املنصوص عليها يف 

 خاصة.تلك املنصوص عليها مبقتضى نصوص 

وفعال، وبالرجوع إىل بعض النصوص اإلجرائية يف بعض املواد اإلدارية، نالحظ أن 
املشرع اجلزائري قد نظم مواعيدها مبقتضيات خاصة ختتلف عن القواعد العامة السارية 

 على بقية املواد.

من األمر  33ومن هذه النصوص نذكر على سبيل املثال ما ورد يف نص املادة 
، إذ أهنا حددت ميعاد الطعن املرفوع من طرف وزير 2بالنقد والقرض املتعلق 01-33

 يوما من تاريخ النشر.  30املالية، ضد اللوائح اإلدارية الصادرة عن احملافظ يف أجل 

 

                                                           
(، اجمللة قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةاملتضمن  09-01بودريوه عبد الكرمي، آجال رفع دعوى اإللغاء ) وفق القانون  -1

 .39، ص.2030، جامعة جباية، اجلزائر، 03ادميية للبحث القانوين، العدد األك

املتعلق بالنقد والقرض،  2001غشت ، 23، املوافق ل 3929مجادى الثانية عام  29، املؤرخ يف 33-01األمر رقم  -2
 .2001، لسنة 32ج.ر.ج.ج العدد 
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وأجازت نفس املادة لألشخاص الطبيعية، واملعنوية الطعن بالبطالن ضد القرارات 
 .1ابتداء من تاريخ نشرها أو تبليغهااخلاصة بالنشاطات البنكية يف نفس اآلجال، 

، فإن الطعن أمام سالف الذكر 33-01 من األمر 19وبالرجوع إىل املادة 
جملس الدولة ضد قرارات جملس النقد والقرض املتعلقة بإنشاء بنوك أو مؤسسات مالية، 

ن أو فتح مكاتب متثيل لبنوك أجنبية، أو فروع لبنوك أو ملؤسسات مالية أجنبية، ال يكو 
( أشهر  30إال بعد رفضني للطلب املقدم. على أال يقدم الطلب الثاين إال بعد عشرة )

. وهو ما ذهب إليه جملس الدولة يف 2كاملة من تاريخ تبليغ قرار رفض الطلب األول
، ومما جاء يف منطوق القرار: "حيث أنه يستخلص 32/33/20033قراره الصادر يف 

ن جملس الدولة إبطال القرار الضمين الصادر عن من امللف بأن يونيون بنك يلتمس م
 جملس النقد الرافض لطليب الزيادة يف رأس املال واعتماده كبنك.

                                                           
أعاله،  39ظام الصادر واملنشور كما هو مبني يف املادة أعاله على أنه: " يكون الن 33-01من األمر  33تنص املادة  -1

 موضوع طعن باإلبطال يقدمه الوزير املكلف باملالية أمام جملس الدولة وال يكون هلذا الطعن أثر موقف.
 ( يوما ابتداء من تاريخ نشره حتت طائلة رفضه شكال.30جيب أن يقدم الطعن خالل ستني )

 إال لألشخاص الطبيعيني أو املعنويني املستهدفني من القرار مباشرة.... ال يسمح بإجراء هذا الطعن 
( يوما ابتداء من نشر القرار أو تبليغه، حسب احلالة، مع 30جيب أن يقدم الطعن حتت طائلة رفضه شكال خالل الستني )

 أدناه". 19مراعاة أحكام املادة 

الطعن أمام جملس الدولة يف القرارات اليت يتخذها اجمللس مبوجب على أنه: " ال ميكن  33-01من األمر  19تنص املادة  -2
( أشهر من 30أعاله، إال بعد قرارين بالرفض، وال جيوز تقدمي الطلب الثاين إال بعد مضي أكثر من عشرة ) 13و 19و 12املواد 

 تبليغ رفض الطلب".

سنة  ،03، جملة جملس الدولة، العدد 23/33/2003، املؤرخ يف 003339قرار جملس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم  -3
  .33ص.  ،2003
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من القانون املذكور أعاله، فإن القرارات املتخذة  312حيث أنه، وطبقا للمادة 
غري قابلة للطعن فيها إال بعد رفضني شريطة أن  310-329-329مبوجب املواد 
 ( أشهر على الطلب األول".30الثاين بعد مرور عشرة ) يقدم الطلب

املعدل واملتمم لألمر  09-30من األمر  309كما أنه، وبالرجوع إىل املادة 
، جند أهنا حددت ميعاد رفع الطعن القضائي ضد قرارات اللجنة املصرفية 01-331

لتأديبية يف أجل يف مواد تعيني املتصرفني املؤقتني، أو املصفني، ويف مواد العقوبات ا
 .2( يوما من تاريخ التبليغ30ستني )

، جند أن املادة 3املتعلق بنظام االنتخاب 10-16وبالرجوع إىل القانون العضوي 
قد مكنت املرتشح املرفوض طلبه للعضوية يف اجملالس الشعبية احمللية،  4منه 9و 78/1

( أيام من تاريخ تبليغ 01الطعن أمام احملكمة اإلدارية املختصة إقليميا خالل ثالثة )
 القرار.

وأوجبت ذات املادة على احملكمة اإلدارية املرفوع أمامها الطعن، الفصل يف هذا 
 ن تاريخ رفع الطعن.( أيام م03األخري خالل مخسة )

                                                           
املتعلق  33-01، املعدل واملتمم لألمر 2030غشت سنة  23املوافق ل  3913رمضان عام  33املؤرخ يف  09-30األمر  -1

  .2010، سنة 30بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج العدد 

نه: " تكون قرارات اللجنة املتعلقة بتعيني قائم باإلدارة مؤقتا، أو أعاله على أ 09-30من األمر  1و 2/ 309تنص املادة  -2
 املصفي، والعقوبات التأديبية وحدها قابلة الطعن القضائي.

  ( يوما ابتداء من تاريخ التبليغ حتت طائلة رفضه شكال".30جيب أن يقدم الطعن يف أجل ستني )
املتعلق بنظام االنتخاب،  3203 غشت 23املوافق ل  9391عام  القعدةذي  22املؤرخ يف  10-16القانون العضوي رقم  -3

 .2033، لسنة 30العدد  .ج.جج.ر

( أيام  01"يكون قرار الرفض قابال للطعن أمام احملكمة اإلدارية املختصة إقليميا خالل ثالثة ) على أنه: 9و 91/1تنص املادة  -4
 كاملة من تاريخ تبليغ القرار.

  ( أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن".3اإلدارية إقليميا يف الطعن يف أجل مخسة )تفصل احملكمة 
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املتضمن تنظيم مهنة  09-31من القانون رقم  1و 2و 93/3كما أن املادة 
احملاماة، قد مسحت لوزير العدل حافظ األختام بالطعن يف نتائج االنتخابات أمام 

يوما ابتداء من تاريخ تبليغه باحملضر احملرر لالنتخاب.  33جملس الدولة، يف أجل 
يوما( من تاريخ إعالن نتائج  33ضمن نفس اآلجال ) أي  وميكن ألي مرتشح الطعن

االنتخاب. وألزمت جملس الدولة بالفصل يف الطعن املقدم يف أجل شهر من تاريخ 
 إخطاره هبذا األخري.

ن املشرع اجلزائري قد شدد يف كل ما يتعلق بشرط امليعاد، فضبط بأ من هنا يتضح
قانون اإلجراءات املدنية ة يف مدده بنصوص واضحة وصرحية، سواء تلك الوارد

، أو تلك اليت خص هلا نصوص أخرى متفرقة يف القوانني اخلاصة. لكن واإلدارية
باملقابل جند أنه قد استثىن بعض الدعاوى، ومل يقيدها مبيعاد حمدد نظرا لطبيعتها 

 اخلاصة، ويبقى امليعاد بالنسبة هلا مفتوحا.

فنجد أن هذه األخرية مل تتطرق إىل  فبالرجوع إىل النصوص اإلجرائية العامة،
شرط امليعاد بالنسبة لبعض الطعون، األمر الذي جعلها مفتوحة. ويتعلق األمر بالطعون 
املتعلقة بتفسري، وفحص مشروعية القرارات اإلدارية، والعلة يف ذلك أن هذين النوعني 

تحصن بفوات امليعاد من الطعون ال يرميان إىل إلغاء قرار إداري، واملساس مبراكز معينة ت
عليها، وإمنا ترمي فقط إىل تفسريها، أو فحص مشروعيتها عندما تظهر احلاجة إىل 
ذلك. مبعىن أهنا هتدف فقط إىل طلب توضيح قضائي لقرار إداري، دون وجود نزاع 

 ميس مباشرة حق طرف ثان.
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ختضع  إىل جانب ذلك، فإن الطعون املرفوعة ضد القرارات اإلدارية املنعدمة، الو 
رجع إىل أن القرارات املنعدمة ال ميكن أن تنشئ مراكز قد يألي ميعاد قانوين، والسبب 

تتحصن بفوات املواعيد عليها، وهي العلة من فرض مواعيد رفع الدعاوى والطعون 
 املختلفة. 

ومل خيرج القضاء اإلداري على هذه القاعدة، إذ جاء يف أحد قرارات الغرفة 
العليا مسايرة هلا: يف قضية "ز.ع" ضد وزير الداخلية بتاريخ اإلدارية للمحكمة 

: " أن القرار اإلداري الصادر عن الوايل ضد السيد "ز.ع" مشوب 33/01/39991
 بعيب جيعله كأنه مل يكن".

وتعين عبارة " كأنه مل يكن"، أن هذا النوع من القرارات تصنف ضمن القرارات 
 .2من اآلثار منها قاعدة عدم اشرتاط شرط امليعاداملنعدمة، اليت ترتتب عنها جمموعة 

، حيث جاء 13/03/20003وهو ما أكده جملس الدولة يف قراره الصادر يف 
يف منطوق القرار: "حيث أنه، ومتاشيا مع ما اتفق الفقه، وما دأب عليه االجتهاد 

طعن القضائي اإلداري على أنه ينتج عن انقضاء املواعيد املقررة لالستئناف أو ال

                                                           
، مقتبس من: خلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية، شروط قبول 33/01/3999القرار الصادر عن احملكمة العليا، املؤرخ يف  -1

 .393الدعوى، املرجع السابق، ص.

 .393، ص.نفسهخلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية، شروط قبول الدعوى، املرجع  -2

حلسني بن الشيخ آث ملويا، ، مقتبس من: 92، الغرفة الرابعة، فهرس رقم 13/03/2000قرار جملس الدولة الصادر يف  -3
 .103، املرجع السابق، ص3املنتقى يف قضاء جملس الدولة، ج
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بالنقض ضد قرار قضائي وإداري استحالة النظر يف الطلب القضائي لكون شرط امليعاد 
 .1من النظام العام، باستثناء القرارات املنعدمة"

إذن، فمن خالل ما سبق، يتضح بأن املنازعة اإلدارية كغريها من املنازعات 
جب نصوص قانونية مبو  ايشرتط فيها احرتام شرط امليعاد، سواء كان هذا األخري حمدد

، أو بنصوص خاصة. ماعدا تلك اليت قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةعامة واردة يف 
 استثناها املشرع وجعل امليعاد بالنسبة هلا مفتوحا.

 الفرع الثاني: قواعد حساب الميعاد

فإن الدعوى اإلدارية ال تكون مقبولة مامل  ،كما سبقت اإلشارة يف الفرع األول
ترفع خالل امليعاد احملدد قانونا، سواء تعلق األمر بالدعوى املرفوعة أمام احملكمة 
اإلدارية، أو تلك املرفوعة أمام جملس الدولة. سواء كان طعنا باالستئناف أو بالنقض، 

 يبدأ حسابه من يوم التبليغ أو النشر.

ألمر خيتلف فيما إذا تعلق بقرار إداري فردي، أو قرار ويف هذا الصدد، فإن ا
 تنظيمي.

دون  اواحد افبالنسبة للقرار اإلداري الفردي، أي القرار الذي خياطب شخص
سواه، فالبد لبدأ حساب أجل األربعة أشهر املقررة لرفع دعوى اإللغاء، أن يتم تبليغ 

لقرار إىل الفرد بعينه، أو األفراد املعين بالقرار اإلداري شخصيا، مبعىن أن يتم تبليغ ا

                                                           
 .291-292، ص. السابق بشري حممد، املرجع -1
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. ويشرتط يف التبليغ بالقرار أن يكون حامال لكل العناصر، 1بذواهتم من اجلمهور
 واملقومات الالزمة لذلك،  وال يتحقق ذلك إال بتوافر شرطني أساسيني، ومها:

، فإذا كان هذا األخري 2تسليم نسخة من القرار اإلداري للشخص املخاطب به -
لية، فإنه يتم بتبليغه له شخصيا يف موطنه احلقيقي أو موطنه املختار. ويف كامل األه

حالة إذا تعلق القرار بشخص ناقص األهلية أو عدميها، فإن التبليغ يوجه إىل الويل، أو 
الوصي، أو القيم عليه. ويف حالة تعدد األشخاص املوجه إليهم القرار، فإنه جيب 

 وفحواه.تبليغهم بأشخاصهم مبضمون القرار 

يف حق شخص معنوي، فإن التبليغ يكون إىل ممثله  اأما إذا كان القرار صادر 
 .3القانوين، أو من ينوب عنه قانونا

أما يف حالة رفض التوقيع على حمضر تبليغ القرار اإلداري، فإن ذلك ال يؤثر على 
يان على صحة التبليغ إذا مت بصورة قانونية. ومن مث، فإن ميعاد الطعن يبدأ يف السر 

 .4الرغم من رفض املبلغ إليه التوقيع

حترير حمضر يؤكد ذلك التسليم، ويتمثل يف حمضر التبليغ، ويشرتط أن يشار فيه  -
. ويستوي فيه أن يتم عن طريق تسليم القرار إىل صاحب 5إىل أجل رفع دعوى اإللغاء

                                                           
1- Gustave PEISER, Contentieux administratif, 4éme édition, Dalloz, Paris, 1985, p.89. 

 .310، ص.2032دار هومة، اجلزائر، ، )دراسة قانونة تفسريية( حلسني بن شيخ آث ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية -2

 .29-23يف املواد اإلدارية، املرجع السابق، ص. طاهري حسني، شرح وجيز لإلجراءات املتبعة -3

 .322عبد القادر عدو، املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص.  -4

 .310، ص.نفسهحلسني بن شيخ آث ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية، املرجع  -5
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على  الشأن نفسه، أو بإرساله عن طريق الربيد، أو عن طريق حمضر قضائي. ويقع
 . 1اإلدارة يف مجيع األحوال إثبات حصول التبليغ، ويكفي يف ذلك وصل الربيد

إذن، فلصحة هذا اإلجراء البد أن يتحقق فيه مقومات التبليغ الصحيح من 
حيث اجلهة مصدرة القرار، والشخص املخاطب به. أما إذا تعلق األمر بالقرار 

ب إال من تاريخ نشره، سواء بالتعليق التنظيمي، فإن ميعاد رفع دعوى اإللغاء ال حيتس
 .2يف مقر اإلدارة املصدرة له، أو يف اجلريدة الرمسية

ومن مث، فإن التشريع اجلزائري قد اعتمد على وسيلتني أساسيتني لبدأ حساب 
 ميعاد رفع الدعوى اإلدارية، أال وهي النشر والتبليغ.

د أن هذا األخري قد ، فنج3لكن بالرجوع إىل القضاء، وبدء بالقضاء الفرنسي
اعتمد على وسيلة ثالثة لبدء احتساب ميعاد رفع الدعوى اإلدارية، أال وهي نظرية 

 العلم اليقيين.

فعند العلم بأية وسيلة أخرى خبالف التبليغ والنشر من جانب الفرد، أو األفراد 
ه يبدأ الذين صدر القرار يف مواجهتهم، وكان علمهم يقينا وحقيقيا وليس افرتاضيا، فإن

 .4احتساب ميعاد الطعن يف القرار من تاريخ حتقق هذا العلم

                                                           
 .322-323عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص.  -1
 .310، ص.السابقاإلجراءات اإلدارية، املرجع  حلسني بن شيخ آث ملويا، قانون -2

3 - CE 4 août 1905, Martin, Rec. 749, GAJA, 2013, n° 15 ; CE 10 décembre 2003, Institut de recherche pour le 

développement, n° 248950. Disponible sur le site : www.conseil-etat.fr . 20/09/2033 تاريخ الدخول  
فيصل عبد احلافظ الشوابكة، نظرية العلم اليقيين يف قضاء حمكمة العدل العليا األردنية، جملة دفاتر السياسة والقانون، األردن،  -4

 .109إىل  100، ص. من 2031جوان 
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ومن مث، فإن وسيلة العلم اليقيين ال تقوم على فكرة الظن، أو االحتمال. بل تقوم 
على التأكيد، والقطع، واجلزم، وإزالة كل شك من أن املعين بلغ إىل علمه القرار بغري 

الوسيلة ال حتقق لنا علما ظنيا أو افرتاضيا، وإمنا يقينيا طريق اإلدارة. وبالتايل، فإن هذه 
 .1حتميا نافيا للجهالة، والذي يندرج حتت مسمى العلم الواقعي

ومبجرد إثبات العلم اليقيين بالقرار، فإنه يرتتب عليه نتائج قانونية مهمة، تتمثل يف 
ء اإلثبات عدم قبول الدعوى شكال إذا قدمت بعد انقضاء ميعاد الطعن. ويقع عب

على عاتق اإلدارة، وذلك إما بإقرار الطاعن بعلمه بالقرار، أو تقدميه لتظلم إداري قبل 
تبليغه به، أو تنفيذه له، أو رفع دعوى إلغاء سابقة للطعن يف هذا القرار، أو أهنا تثبت 

 .2ذلك بشهادة الشهود

العلم اليقيين  إال أن جملس الدولة الفرنسي تراجع عن موقفه األول، واعترب نظرية
أما القضاء  .3غري قابلة للتطبيق، واعترب سريان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ التبليغ

اجلزائري فقد ذهب إىل األخذ هبذه النظرية، وهو ما يظهر يف العديد من قرارات جملس 
 .4الدولة

                                                           
 –بكر بلقايد بركات أمحد، واقعة السكوت وتأثريها على وجود القرار اإلداري، أطروحة دكتوراه يف القانون العام، جامعة أيب  -1

  .303، ص. 2039-2031تلمسان، 

إىل  100، ص. من السابقفيصل عبد احلافظ الشوابكة، نظرية العلم اليقيين يف قضاء حمكمة العدل العليا األردنية، املرجع  -2
109. 

ضد وزير الربيد واملواصالت، مقتبس  Maulineخبصوص قضية  31/01/3991قرار جملس الدولة الفرنسي الصادر يف  -3
 .13من: طاهري حسني، شرح وجيز لإلجراءات املتبعة يف املواد اإلدارية، املرجع السابق، ص. 

، 32/03/2000من القرارات اليت تظهر أخذ جملس الدولة بنظرية العلم اليقيين، نذكر على سبيل املثال: القرار الصادر يف  -4
، بني ك.ط  ووالية شلف، مقتبس من: طاهري 2039، حتت رقم 23/03/2000صادر يف والقرار ال ،902حتت رقم 

 .12-13حسني، شرح وجيز لإلجراءات املتبعة يف املواد اإلدارية، املرجع نفسه، ص. 
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إال أن هناك من اعترب أنه ال جمال لألخذ بنظرية العلم اليقيين، واستدل يف ذلك 
، جاءت قاطعة يف وجوب تبليغ قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةعلى أن نصوص 

. 1القرار أو نشره، ومن مث عدم االعتداد هبذه النظرية لبدء سريان ميعاد الطعن بالبطالن
 .2 39/9/3999وهو ما قد قضى به جملس الدولة يف قراره املؤرخ يف 

ر يبدأ حساب امليعاد. وبالرجوع إىل ومن مث، فإنه ومبجرد حصول التبليغ أو النش
، فإننا جند أن املشرع اجلزائري قد 3قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  903املادة 

اعترب املواعيد اإلجرائية اخلاصة بالدعوى القضائية هي مواعيد كاملة، حيث أنه قد نص 
 .4يهاصراحة وحدد كيفية حساب امليعاد القانوين اخلاص هبا، أو الطعن ف

                                                           
 .329عبد القادر عدو، املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص. -1

، سنة 03جملة جملس الدولة، العدد ، الغرفة الثانية، 330309رقم  حتت ،39/09/3999يف  ؤرخامل ،قرار جملس الدولة -2
 301، ص.2002

حتتسب كل اآلجال املنصوص عليها يف هذا القانون كاملة، على أنه: " قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  903تنص املادة  -3
 وال حيسب يوم التبليغ أو التبليغ الرمسي ويوم انقضاء األجل.

 ام العطل الداخلة ضمن هذه اآلجال عند حساهبا.يعتد بأي
 يعترب أيام عطلة، مبفهوم هذا القانون، أيام األعياد الرمسية وأيام الراحة األسبوعية طبقا للنصوص اجلاري هبا العمل.

 إذا كان اليوم األخري من األجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا، ميدد األجل إىل أول يوم عمل موايل".
 أعاله تثري إشكاال، فبالرغم من وضوح النص، إال أنه فيما يتعلق باملنازعات  903لفقه من ذهب إىل أن املادة هناك من ا

   ، كما أن املالحظ يف هذه املادة أهنا تضمنت عباريت: " التبليغ" 903اإلدارية ال يوجد وال نص حييلنا إىل تطبيق أحكام املادة 
طالق اآلجال، ومها عبارتني ختص فقط القرارات اإلدارية الفردية دون التنظيمية، وهو ما يفهم و"التبليغ الرمسي" كمقياس لتحديد ان

 منه أن هذه األخرية من القرارات غري معنية بأحكام هذه املادة.
، وهو ريةقانون اإلجراءات املدنية واإلداواإلشكال اآلخر يثار يف عبارة : " كل اآلجال املنصوص عليها يف هذا القانون"، يعين 

ما أدى إىل طرح التساؤل: هل حساب اآلجال املنصوص عليها يف قوانني غري قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية غري معنية 
 أعاله؟  903بالكيفية املذكورة يف املادة 

 .303 – 300ص.  ، املرجع السابق،2ملزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر: رشيد خلويف، قانون املنازعات اإلدارية، ج 
، جامعة بسكرة، اجلزائر، د.س.ن، 09عادل بن عبد اهلل، مواعيد الطعن يف القانون اجلزائري، جملة املنتدى القانوين، العدد  -4 

 .303ص. 
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الذي  ملوايلوطبقا هلذه املادة، فإن حساب امليعاد يكون باألشهر، ويبدأ من اليوم ا
يتم فيه تبليغ، أو نشر القرار اإلداري. وينتهي يف اليوم األخري احملدد بعد حساب املدة 
القانونية اليت تنطلق من اليوم األول كما سبقت اإلشارة، ويكون ذلك على الساعة 

 ( ليال.00:00الثانية عشرة )

 ةكما ينتهي اليوم من زاوية أوقات العمل حسب ما حيدده قانون الوظيف
 .1، والنظام الداخلي لكل مرفق عموميةالعمومي

وهو ما ألف القضاء على تطبيقه، حيث أنه قد سبق للغرفة اإلدارية للمحكمة 
  أحدها:العليا أن حددت هذا املفهوم للميعاد يف العديد من قراراهتا، فقد جاء يف

، فإن ميعاد استئناف قانون اإلجراءات املدنيةمن  299"حيث أنه طبقا للمادة 
القرارات الصادرة عن الغرف اإلدارية للمجالس القضائية شهر واحد ابتداء من تاريخ 
تبليغ هذه القرارات، وهذا امليعاد ينتهي يف منتصف الليل املوايل النقضاء الشهر الذي 

 وم املوايل ليوم تبليغ القرار.حيسب ابتداء من الي

يف هذه القضية، وهلذا فإن  22/09/3992حيث أن القرار املطعون فيه بلغ يف 
يف  21/01/3992إىل  21/09/3992ميعاد االستئناف يبدأ يف السريان بتاريخ 

 منتصف الليل.

 

                                                           
 .303-309، املرجع السابق، ص. 2رشيد خلويف، قانون املنازعات اإلدارية، ج  -1
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متأخر، وبذلك  29/01/3992ويستخلص مما سبق أن االستئناف املرفوع يف 
 .1غري مقبول"

أما إذا تزامن آخر يوم النتهاء امليعاد حسب القاعدة املذكورة يف الفقرة الثانية من 
 إىلمع يوم عطلة، أو عيد فإنه ميدد  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  903املادة 

. وهو ما أكده جملس الدولة يف العديد من قراراته، حيث جاء يف 2يوم عمل يليه أول
، وأن 22/02/200لقرار املستأنف بلغ لفريق طبال قانونا بتاريخ أحدها: "حيث أن ا

 .23/01/200استئنافهم سجل يف تاريخ 

 من ق.إ.م فإن كل اآلجال كاملة. 931وأنه طبقا ملقتضيات املادة 

وكان بإمكان املستأنفني تقدمي استئنافهم  22/02/2000وأن تبليغ القرار مت يف 
 .21/01/2000إىل غاية 

يصادفان يومي عطلة،  29/02/2000و 21/01/2000ا أن تاريخ وأنه، ومب
فإن آخر يوم من األجل لتقدمي االستئناف ممدد إىل غاية أول يوم عمل يليه، أي إىل 

 .3، وأن استئناف فريق طبال من مثة مقبول"23/01/2000غاية 

إن ، فقانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  909إضافة إىل ذلك، فطبقا للمادة 
آجال الطعون باملعارضة، واالستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر متدد ملدة شهرين 

                                                           
غري منشور،  قرار ،01/03/3991، الصادر بتاريخ 13، فهرس 309909ملف رقم قرار احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية،  -1

 .299بشري حممد، املرجع السابق، ص.  أشار إليه:
 .303-309، املرجع السابق، ص. 2رشيد خلويف، قانون املنازعات اإلدارية، ج  -2

، سنة 03جملة جملس الدولة، العدد ، 29/09/2003، الصادر يف 9133قرار جملس الدولة، الغرفة األوىل، ملف رقم  -3
 .313، ص. 2002
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بالنسبة لألشخاص املقيمني خارج اإلقليم الوطين، بغض النظر عن بعد الدولة املتواجد 
 فيها اخلصم املبلغ، أو الساري يف حقه أجل الطعن السابق ذكره.

قانون من  903و 909ا يف املادتني وهي حاالت متديد امليعاد املنصوص عليه
، واملتعلقة بالعطل، واألشخاص املقيمني يف اخلارج. إضافة اإلجراءات املدنية واإلدارية
جند أن املشرع قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من  112لذلك، وبالرجوع إىل املادة 

أخرى واملتعلقة حدد إىل جانب حاالت متديد امليعاد السابق اإلشارة إليها، حاالت 
أساسا بانقطاع امليعاد. حيث أنه ميكن متديد امليعاد بطريقة غري مباشرة عند توفر حالة 
من حاالت االنقطاع احملددة قانونا، ألن انقطاع أجل الطعن، وامتداده يرتبان نفس 

 النتيجة، وهي إطالة أمد الطعن باإللغاء.

مضى من مدة قانونية قبل  فانقطاع امليعاد يرتب التغاضي، وعدم احتساب ما
حدوث سبب انقطاع هذا األجل. لذلك، يتعني الوقوف على أسباب االنقطاع اخلاص 

من  129بالدعوى اإلدارية، ويرتتب على ذلك إعادة احتساب األجل املقرر يف املادة 
 من جديد بعد زوال السبب القاطع لألجل. قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

، جند أن املشرع قد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 112وبالرجوع إىل املادة 
 حدد أسباب االنقطاع على سبيل احلصر، واملتمثلة يف:
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 أوال: حالة توجيه الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة:

إن رفع الدعوى اإلدارية أمام جهة قضائية غري خمتصة يعد سببا من أسباب قطع 
قانون اإلجراءات املدنية من  112/3امليعاد، وهو ما أكده املشرع اجلزائري يف املادة 

،  كأن يوجه الطعن أمام حمكمة إدارية غري خمتصة إقليميا أو نوعيا للنظر يف واإلدارية
  1لة يف حني كان يتعني رفعها أمام احملكمة اإلدارية.الطعن، أو أمام جملس الدو 

 وحىت نكون أمام قطع امليعاد وسريانه من جديد، جيب أن تتوافر الشروط التالية:

 أن ترفع الدعوى أمام جهة قضائية إدارية غري خمتصة. -
 أن ترفع تلك الدعوى خالل ميعاد رفع الدعوى القضائية املقرر قانونا. -
 قرار بعدم االختصاص، ولو على مستوى االستئناف.أن يصدر حكم أو  -
أن ترفع الدعوى القضائية الثانية أمام اجلهة القضائية املختصة خالل امليعاد  -

القانوين املقرر لرفع الدعوى، والذي يبدأ سريانه كامال ابتداء من تبليغ القرار القضائي 
 .2بعدم االختصاص للمدعي

ي إىل تأكيد ذلك يف العديد من قراراته، نذكر ولقد ذهب القضاء اإلداري اجلزائر 
على سبيل املثال: قرار الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا يف قضية "ح.ل " ضد رئيس 

                                                           
 .239، املرجع السابق، ص. 2بوضياف عادل، الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج  -1

 .313ارية، املرجع السابق، ص.شيخ آث ملويا، قانون اإلجراءات اإلدالحلسني بن  -2
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يف  21/09/3990، وقرارها املؤرخ يف 21/33/39131بلدية البليدة املؤرخ يف 
 .2قضية "زيدون بوعالم" ضد والية البليدة

 :3ائيةثانيا: حالة طلب المساعدة القض

، أن قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  133اشرتط املشرع اجلزائري يف املادة 
تكون العريضة املرفوعة أمام احملكمة اإلدارية، موقعة من طرف حمام. وأكد يف املادة 

من نفس القانون، أن متثيل اخلصوم مبحام وجويب أمام احملكمة اإلدارية، حتت  123
 العريضة.طائلة عدم قبول 

قانون اإلجراءات املدنية من  903كما أنه أوجب من خالل نص املادة 
، أن تقدم العرائض والطعون، ومذكرات اخلصوم املرفوعة أمام جملس الدولة، واإلدارية

حتت طائلة عدم القبول من طرف حمام معتمد لدى جملس الدولة، باستثناء األشخاص 
 لقانون.من ذات ا 100احملددين مبوجب املادة 

على أنه: "تنقطع آجال الطعن يف  112/2ومن أجل ذلك، تنص املادة 
 احلاالت اآلتية: طلب املساعدة القضائية".

                                                           
، مقتبس من: خلويف رشيد، 21/33/3913،  املؤرخ يف 99023القرار الصادر عن احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية، حتت رقم  -1

 .210قانون املنازعات اإلدارية، شروط قبول الدعوى، املرجع السابق، ص.
، مقتبس من: خلويف رشيد، 21/09/3990، املؤرخ يف 39991ية، حتت رقم القرار الصادر عن احملكمة العليا، الغرفة اإلدار  -2

 .210، ص.نفسهقانون املنازعات اإلدارية، شروط قبول الدعوى، املرجع 

منه، أين ميكن تقدمي طلب  219اعترب ق.إ.م حالة طلب املساعدة القضائية سببا من أسباب وقف امليعاد طبقا للمادة  -3
م اجلهة املختصة، ويؤدي ذلك إىل وقف آجال الطعن، ومبجرد البت يف الطلب، فإنه يبدأ سريان امليعاد من املساعدة القضائية أما

جديد للمدة املتبقية من تاريخ تبليغ القرار للطالب سواء بالقبول أو بالرفض. وهي حالة )أي حالة الوقف( مل ينص عليها املشرع 
 ت االنقطاع كأسباب لتمديد امليعاد.اجلزائري يف ق.إ.م.إ، واقتصر على تبيان حاال
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وبذلك، فقد جعل املشرع حالة املساعدة القضائية حالة النقطاع امليعاد، وذلك 
يت طوال الفرتة املمتدة من تقدمي الطلب أمام اجلهة املختصة مبنح هذه املساعدة، وال

، وإىل 1املتعلق باملساعدة القضائية 02-09حدد كيفية اللجوء إليها مبقتضى القانون 
غاية البت يف هذا الطلب، سواء بالقبول ويكون بتسليم الطالب لقرار املساعدة 
القضائية الستعماله يف حدود ما يسمح به القانون، أو من تاريخ الرفض ليبدأ من مث 

 .2القرار اإلداري احتساب آجال جديدة للطعن يف

 :ثالثا: حالة وفاة المدعي أو تغيير أهليته

على أنه: "تنقطع قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من  112/1تنص املادة 
 آجال الطعن يف احلاالت اآلتية: وفاة املدعي أو تغيري أهليته".

لقضائية ومن مث، فإن وفاة املدعي يعترب سببا من أسباب قطع امليعاد يف الدعوى ا
اإلدارية. ونفس األثر يرتتب على حدوث تغيري يف أهليته، حيث أنه مىت حلق املدعي 
عارض من عوارض األهلية أو موانعها كاجلنون، أو السفه، أو العته، أو الغفلة مما يؤدي 
إىل عدم النظر يف الدعوى، ويكون بذلك سببا من أسباب قطع امليعاد، إذ أن انعدام 

 .3ى قدرة اخلصم يف الدفاع عن مصاحله أمام القضاءاألهلية يؤثر عل

                                                           
 39-93، املعدل واملتمم لألمر رقم 2009فرباير سنة  23، املوافق ل 3910صفر عام  29املؤرخ يف  02-09القانون رقم  -1

، واملتعلق باملساعدة القضائية، ج.ر.ج.ج العدد 3993غشت لسنة  03املوافق ل  3193مجادى الثانية عام  39املؤرخ يف 
 .2009ة ، سن33

 .233، املرجع السابق، ص. 2، ج قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةبوضياف عادل، الوجيز يف شرح  -2

 .292، ص. السابق، املرجع 3، ج قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةبوضياف عادل، الوجيز يف شرح  -3
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ولعل السبب من وراء ذلك هو متكني من آل إليهم احلق موضوع النزاع من ورثته، 
 أو أصحاب الصفة يف حالة تغيري أهليته من مواصلة الدعوى، والدفاع عن حقوقهم.

ن جديد ، ال يبدأ سريانه إال من تاريخ تبليغهم ماجديد اويكون هلؤالء ميعاد
باحلكم القضائي. وهذا جلهلهم املفرتض هلذا اإلجراء، الذي بدأت مواعيد الطعن 
املقررة ضده يف السريان يف حياة مورثهم، أو يف الفرتة الزمنية اليت كان فيها من ميثلونه 
متمتعا بأهلية التقاضي، حىت يتمكنوا من حتضري دفاعهم يف املدة اليت قررها املشرع 

 .1لذلك

 :حالة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ رابعا:

فإننا جندها تنص على أنه: "تنقطع آجال الطعن يف  112/9بالرجوع إىل املادة 
 احلاالت اآلتية: القوة القاهرة أو احلادث املفاجئ".

ومن مث، فمىت طرأت قوة قاهرة، أو حادث مفاجئ حيول دون رفع الدعوى 
وال جيوز الفصل بعدم قبول الدعوى لفوات ميعاد اإلدارية، فإن ميعاد الطعن ينقطع، 

 رفعها، ومبجرد زوال سبب االنقطاع فإن امليعاد يبدأ يف السريان من جديد.

وبالرجوع إىل التشريع اجلزائري، فنجد أن املشرع مل يقدم تعريفا للقوة القاهرة وال 
فعرفت القوة  للحادث املفاجئ، وهو ما دفع الفقه إىل تقدمي تعريفات يف هذا الشأن.

 .2القاهرة على أهنا: " حادث خارجي ال ميكن توقعه وال ميكن دفعه"

                                                           
 .239-231بشري حممد، املرجع السابق، ص.  -1

 .13، ص.2001املتعامل مع القضاء اإلداري، منشورات البغدادي، اجلزائر، اهلادي دايل، مرشد  -2
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ومن ذلك، فال ميكن القول بأننا أمام حالة القوة القاهرة إال إذا كانت تتميز 
بثالث ميزات: اخلارجية )بالنسبة للمدعي(، عدم التوقع )يف حدوثها(، عدم القابلية 

الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى يف  للدفع )يف آثارها(. وهو ما أكدته
والفيضانات الناجتة عنها  ،"حيث ثبت بأن األمطار املتهاطلة بقوهلا:39/09/39311

 هلا طابع عدم التوقع واالستثناء اللذين يسمحان باعتبارها قوة قاهرة...".

أما احلادث املفاجئ، أو ما يسمى باحلالة الطارئة، وهي حالة خاصة بالقانون 
اإلداري، ألن القانون املدين ال مييز بني احلالة الطارئة والقوة القاهرة، حيث أن كال 
منهما ال ميكن توقعه وال ميكن دفعه. أما حاالت االختالف بينهما فتكمن يف أن 
احلادث املفاجئ ليس أجنيب عن املدعى عليه، أن يكون يف داخل النشاط الضار، 

 ل، بينما ترتتب القوة القاهرة عن حدث معلوم.إضافة إىل أنه ينتج عن سبب جمهو 

ومن ذلك، فمىت كنا أمام حالة القوة القاهرة، أو احلادث املفاجئ على الوجه 
السابق توضيحه، فإن ميعاد رفع الدعوى ينقطع، ويبدأ سريانه ملدة جديدة وكاملة، 

 .2اجئواليت ال تبدأ إال من تاريخ انتهاء حالة القوة القاهرة أو احلادث املف

 

 

 

                                                           
حلسني بن شيخ آث ملويا، : قرار غري منشور، أشار إليه ،39/09/3931قرار الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى، املؤرخ يف  -1

 .319ص. قانون اإلجراءات اإلدارية، املرجع السابق،

 .390إىل  311، ص. من نفسهن اإلجراءات اإلدارية، املرجع حلسني بن شيخ آث ملويا، قانو  -2
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 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لميعاد رفع الدعوى اإلدارية وأثر مخالفته

، إىل حتديد السابقيف املطلب  إليه ذهب املشرع اجلزائري كما سبقت اإلشارة
ميعاد رفع الدعوى القضائية اإلدارية حتديدا واضحا ال يثري أي غموض. وقد خص كل 

 كيفية حسابه من يوم بدئه إىل يوم انتهائه.  دعوى مبيعاد حمدد، كما أنه وضح

ومبا أن الدعوى القضائية اإلدارية تنقسم إىل دعوى إلغاء ودعوى قضاء كامل، 
حول أثر انقضاء هذا امليعاد بالنسبة لكل من  فإن التكلم عن ميعاد رفعها يثري تساؤال
 دعوى اإللغاء ودعوى القضاء الكامل.

امتها خالل ميعاد معني حدده املشرع، حبيث فإذا كانت دعوى اإللغاء جيب إق
إذا ما انقضى دون رفع الدعوى، فإنه يشكل دفعا بعدم جواز النظر فيها لرفعها خارج 
ميعادها القانوين، ويكون هذا الدفع موجها أساسا للدعوى. ومن مث، فإنه خيتلف عن 

فض الطلب.  الدفع يف املوضوع الذي يكون من نتائجه أن احملكمة املختصة تفصل بر 
 كما أنه خيتلف عن الدفع الشكلي الذي يوجه إىل إجراءات اخلصومة القضائية.

إال أن دعوى القضاء الكامل عادة ال يسقط احلق يف إقامتها إال بسقوط احلق 
 ذاته موضوع الدعوى.

لكل ذلك البد علينا من التعرض إىل طبيعة ميعاد إقامة الدعوى اإلدارية )الفرع 
 ديد أثر فوات هذا امليعاد )الفرع الثاين(.األول(، مث حت
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 الفرع األول: الطبيعة القانونية لميعاد رفع الدعوى اإلدارية

إن التكلم عن شرط امليعاد يف الدعوى القضائية وخاصة اإلدارية منها، يدفعنا إىل 
التساؤل حول الطبيعة القانونية هلذا الشرط يف رفع هذه األخرية. فهل خيضع ألحكام 
التقادم أو ألحكام السقوط؟ أم أنه خيضع لفكرة أخرى غريمها؟، وإذا قلنا بأن هناك 
جماال لتطبيق أحكام التقادم أو السقوط، فما الذي يتقادم أو يسقط؟ هل الدعوى أم 

 احلق موضوع الدعوى؟ أم أنه خيص أحدمها دون اآلخر؟.

ية، يقودنا إىل التمييز بني  إن البحث يف الطبيعة القانونية للميعاد يف الدعوى اإلدار 
 كل من التقادم، والسقوط، ومواعيد إقامة الدعوى.

فيعرف التقادم على أنه انقضاء احلق إذا مضت عليه مدة معينة دون املطالبة به، 
 . 1أو دون استعماله من طرف صاحبه

ومن مث، فإن مواعيد التقادم تتناول حقا موضوعيا، أي احلق أو املركز القانوين 
 وضوعي الذي يؤدي إىل انقضائه.امل

وبالرجوع إىل التشريع اجلزائري، وبالتحديد القانون املدين اجلزائري، جند أنه قد 
سنة. حيث أنه إذا مرت هذه املدة دون املطالبة باحلق  33حدد مدة التقادم ب 

 موضوع الدعوى، فإن هذا األخري ينقضي.

ميكن تطبيق أحكام التقادم  لكن ما ميكن التساؤل عنه يف هذا الصدد: هو هل
 يف الدعوى اإلدارية؟

                                                           

  .3301حممد ماهر أبو العينني، املرجع السابق، ص.  -1 
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، جند قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةفبالرجوع إىل التشريع اجلزائري، وبالذات 
أن املشرع اجلزائري قد حدد مواعيد واضحة لرفع الدعوى اإلدارية، ويظهر ذلك يف 

 منه كما سبقت اإلشارة لذلك. 129نص املادة 

حول  ملادة أعاله، فإننا نالحظ أن هذه املادة تثري إشكااللكن بتفحصنا لنص ا
قصد املشرع اجلزائري، حيث أهنا قد نصت على أنه: "حيدد أجل الطعن أمام احملكمة 

( أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار 09اإلدارية بأربعة )
 ظيمي".الفردي، أو من تاريخ نشر القرار اإلداري اجلماعي أو التن

فاملالحظ من هذه املادة أن نصها جاء شامال، ومل حيدد املشرع إذا كان امليعاد 
جبميع أنواعها، أي  اإلدارية ( أشهر يشمل الدعوى القضائية09احملدد أعاله بأربعة )

 دعوى اإللغاء ودعوى القضاء الكامل؟ أم أنه خيص إحدامها فقط؟

بأهنا تلك الدعوى القضائية اليت ترفع  إذا تكلمنا عن دعوى اإللغاء، ميكن القولف
أمام اجلهة القضائية املختصة، بغرض إلغاء قرار إداري غري مشروع طبقا إلجراءات 

 خاصة وحمددة قانونا.

ومن مث، فإن دعوى اإللغاء هي دعوى يف أساسها دعوى مشروعية، وذلك ألن 
طة إعدام القرارات اهلدف من وراء اللجوء إليها، يكمن يف ختويل القاضي املختص سل

اإلدارية غري املشروعة أيا كانت اجلهة الصادرة عنها. وكل ذلك تكريسا لدولة القانون، 
 واحملافظة على مشروعية األعمال اإلدارية.
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وبالتايل، ميكن القول بأن استخدام دعوى اإللغاء يؤدي أساسا إىل مهامجة، 
األطراف املعنية من اللجوء إىل القضاء وحماصرة القرارات اإلدارية غري املشروعة، ومتكني 

 . 1للمطالبة بإلغائها

يف إعدام آثار القرار اإلداري املطعون فيه.  ابالغ اومن مث، فإن لدعوى اإللغاء أثر 
وعليه، فال ميكن تصور أن يكون ميعاد الطعن فيه مفتوحا، ويبقى القرار اإلداري مهددا 

سنة. وعليه، فإن دعوى اإللغاء  33باإللغاء ملدة طويلة مثل مدة التقادم املقدرة ب 
نون اإلجراءات املدنية قامن  129ختضع بصفة تلقائية، وكقاعدة عامة ألحكام املادة 

، سواء كانت مرفوعة أمام احملكمة اإلدارية، أو أمام جملس الدولة طبقا واإلدارية
من القانون أعاله.  أو أهنا ختضع ألحكام نصوص خاصة  909و  903للمادتني 

حمددة يف قوانني متفرقة ختص بعض املنازعات اإلدارية، نظرا لألثر املرتتب على هذا 
عاوى على القرارات اإلدارية. ومن مث، فال جمال للحديث عن التقادم يف النوع من الد

 دعوى اإللغاء.

أما بالنسبة لدعوى القضاء الكامل، وأبرز صورة هلا دعوى التعويض، واليت تعرف 
على أهنا تلك الدعوى اليت يرفعها أحد األفراد إىل القضاء، مطالبا فيها تعويضه عما 

وبالتايل، فإن  رة، سواء كان هذا التصرف قانونيا أو ماديا.أصابه نتيجة تصرفات اإلدا
دعوى التعويض تدور عموما حول مسؤولية اإلدارة عن أعماهلا، وعن موظفيها، يف 

 حالة ثبوت الضرر من جانبها.

                                                           
عمار بوضياف، املرجع يف املنازعات اإلدارية ) دراسة مدعمة باالجتهادات القضائية للمحكمة العليا وجملس الدولة وحمكمة  -1

 .39و 30، ص. 2031التطبيقية للمنازعة اإلدارية، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، التنازع(، القسم الثاين : اجلوانب 
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واملالحظ أن دعوى التعويض، وحىت ولو كانت مرفوعة ضد جهة مركزية، فإهنا 
. ويعود سبب ذلك، إىل أن 1ي احملكمة اإلداريةترفع أمام جهة القضاء االبتدائي، أ

القاضي املدين يتوىل مهمة احلكم بالتعويض، وغالبا ما يستند القاضي اإلداري إىل 
 عناصر املسؤولية املدنية للفصل يف دعوى التعويض. 

وما مييز دعوى اإللغاء عن دعوى التعويض، أن القاضي يف هذه األخرية يتمتع 
حيث أنه بإمكانه إلزام اجلهة اإلدارية بدفع تعويض  ،باألوىلبسلطات أوسع مقارنه 

 .2بدون خطأرغم قناعته بعدم ارتكاهبا للخطأ، وهو ما يعرف باملسؤولية اإلدارية 

وختضع دعوى التعويض كغريها من الدعاوى إىل ميعاد حمدد، لكن أمام غموض 
مل حتدد أيا من الدعاوى  ، واليتقانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  129نص املادة 

اإلدارية ختضع لذلك امليعاد. جيعلنا نستشف بأن هذه املادة ختص كأصل عام دعاوى 
اإللغاء نظرا لألثر املرتتب عنها. وكذا دعوى التعويض، لكن إذا تعلق األمر بالتعويض 

( أشهر. أما 09عن عمل قانوين فقط، ويكون ميعاد رفع الدعوى حينها حمدد بأربعة )
ا تعلق األمر بالتعويض عن عمل مادي، فإن امليعاد خيتلف، وخيضع يف ذلك إذ

سنة من يوم وقوع الضرر  33ألحكام التقادم، ومن مث فإن احلق يف ذلك يسقط مبضي 
 املوجب للتعويض.

                                                           
، قضية ب.أ ضد بلدية عني قشرة، جملة 31999، ملف رقم 33/03/2009قرار جملس الدولة، الغرفة األوىل، املؤرخ يف  -1

 .313، ص. 2009، اجلزائر، 03جملس الدولة، العدد 

نازعات اإلدارية ) دراسة مدعمة باالجتهادات القضائية للمحكمة العليا وجملس الدولة وحمكمة عمار بوضياف، املرجع يف امل -2
 .330-309، ص. السابق: اجلوانب التطبيقية للمنازعة اإلدارية، املرجع  2التنازع(، القسم 
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ارة خلطأ، وتكون املسؤولية ويف هذه النقطة، جيب على املدعي إثبات ارتكاب اإلد
اشرتاط خطأ جسيم، وهو خطأ واجب اإلثبات وليس خطئية، لكن دون  عندئذ

باخلطأ املفرتض. ولذلك تكون دعوى التعويض غري خاضعة مليعاد رفع دعوى اإللغاء، 
 .1إمنا ختضع ألحكام التقادم

وال ميكن للقاضي إثارة التقادم من تلقاء نفسه، وإمنا الطرف املستفيد منه هو من 
س من النظام العام، بل هو حق يقرر بناء على يلتمس به أمامه. وذلك ألن التقادم لي

 طلب.

إذن، فمن خالل ما سبق، ميكن القول بأنه وماعدا دعاوى التعويض عن العمل 
املادي، فإن مواعيد الطعن ضد القرارات اإلدارية، هي مواعيد حمددة قانونا سواء 

د فواهتا ، أو مبوجب نصوص خاصة، ومبجر قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمبوجب 
فإن القرار يتحصن وال جمال للكالم عن رفع دعوى ضده كما سنبني ذلك الحقا 

 )الفرع الثاين(.

أما بالنسبة للسقوط، فإنه يؤدي إىل انقضاء اخلصومة، حبيث ال يؤثر يف احلق 
 موضوع الدعوى اليت تكلف حبمايته.

ع اجلزائري قد تكلم جند أن املشر  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةوبالرجوع إىل 
منه، ولقد اعتربه املشرع عبارة عن جزاء  210إىل  222عن السقوط يف املواد من 

إجرائي، يتحقق يف حالة حتقق عدم السري يف اخلصومة بفعل االمتناع، أي بدون أن 

                                                           
  .399. ، ص2032، دار هومة، اجلزائر، 9حلسني بن شيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة، ج -1
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يكون هناك سبب خارج عن إرادة اخلصوم، وإمنا بسبب أحد اخلصوم وإمهاهلم. ولقد 
 . 1(02وط اخلصومة بسنتني )حدد املشرع مدة سق

إذن فمن خالل ما سبق، يتضح بأن التقادم يتناول احلق املوضوعي، بينما 
السقوط فيتعلق باخلصومة ويؤدي إىل انقضائها، أما ميعاد رفع الدعوى فهو خيص 

 الدعوى القضائية ذاهتا.

ومن مث، ومن خالل كل ما سبق شرحه، يتضح بأن ميعاد رفع الدعوى اإلدارية 
اعتباره حمل اهتمامنا، خيتلف عن كل من التقادم والسقوط، والذي يتمثل يف املدة اليت ب

حيددها املشرع الستعمال الدعوى، باعتبارها وسيلة قانونية للمطالبة باحلماية القضائية 
 للحق، ويرتتب على عدم مراعاة هذه املدة عدم قبول الدعوى.

ل يف نطاق دراستنا سوى ميعاد رفع وعلى أساس كل ما سبق تبيانه، فإنه ال يدخ
الدعوى اإلدارية على النحو السابق شرحه، باعتباره شرطا خمتلفا عن التقادم والسقوط. 
م فيها هذا  رتر وأول تساؤل يطرح نفسه يف هذا الصدد، ما هو مصري الدعوى اليت ال حيح

صلحة العامة، بامل القانونية هلذا األخري هل هو شرط متعلقالشرط؟ أي حتديد الطبيعة 
 ومن مث بالنظام العام من عدمه؟

مبدئيا، ومن املتفق عليه، فإن شرط امليعاد يعترب شرطا جوهريا متعلقا باملصلحة 
قانون . وهذا ما أكده املشرع اجلزائري يف 2العامة، وبالتايل متعلقا بالنظام العام

 930و 110و 129. حيث أنه، وبالرجوع إىل املواد اإلجراءات املدنية واإلدارية
                                                           

  .239و 239، املرجع السابق، ص.3، جقانون اإلجراءات املدنية واإلداريةعادل بوضياف، الوجيز يف شرح  -1

 .339، ص. 2009حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر،  -2
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منه، جنده قد حدد ميعاد رفع الدعوى، والطعن فيها حتديدا واضحا. وأضاف  933و
من ذات القانون أنه: "جيب على القاضي أن يثري تلقائيا الدفع بعدم  39يف املادة 

الطعن أو عند القبول إذا كان من النظام العام، السيما عند عدم احرتام آجال طرق 
 غياب طرق الطعن".

ومن هنا، يظهر بأن املشرع قد أكد الصفة اآلمرة لشرط امليعاد بصريح النص، 
حبيث يرتتب على انقضائه عدم قبول الدعوى شكال، كما يثريه القاضي من تلقاء 

 نفسه. وهو مبدأ اتفق عليه الفقه والقضاء اإلداريني.

د حميو" إىل أنه: "ميكن أن يرى يف هذه ويف هذا الصدد فقد ذهب األستاذ " أمح
القاعدة امتيازا ممنوحا لإلدارة اليت حيق هلا أن تتخلى عنه إداريا، أو بصورة غري إدارية. 
ويبدو من األفضل ترك احملاكمة تسري يف جمراها الطبيعي، مبجرد مثول اإلدارة يف اجللسة 

 .1دون أن تثري موضوع احرتام مهلة اإلدعاء"

فإن موقف األستاذ "أمحد حميو" مييل إىل محاية املتقاضي، وذلك باعتبار وبالتايل، 
أن شرط امليعاد وضع أساسا لصاحل اإلدارة، لكن مل ينف أن هذا الشرط من النظام 

 العام.

أما األستاذ "عمار عوابدي" فقد أكد ذلك بقوله: "تعترب مسألة فوات أو انقضاء 
عام، ال جيوز خمالفتها أو االتفاق على خمالفتها من ميعاد رفع دعوى اإللغاء من النظام ال

 .2أي سلطة أو شخص كان"
                                                           

 .13، ص.3991أمحد حميو، املنازعات اإلدارية، د.م.ج، اجلزائر،  -1
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ولقد أيد األستاذ "خلويف رشيد" ذلك، وهذا ما يظهر من خالل قوله: "أن نص 
املواد املتعلقة بشرط امليعاد ... تعترب بقدر كبري من الوضوح، على أن شرط امليعاد هي 

 قاعدة من النظام العام".

األستاذ إىل أن هذا املوقف يعود إىل الستينات، أين كانت اإلدارة وذهب ذات 
اجلزائرية فتية غري متحكمة يف معطيات مبدأ املشروعية، إدارة تشتغل بوسائل بشرية 
حمدودة لتحقيق مشاريع كربى، الشيء الذي يربر ما الحظه األستاذ "أمحد حميو" 

اية اإلدارة. ويعتقد األستاذ "خلويف عندما كتب: أن شرط امليعاد هو امتياز ممنوح حلم
رشيد" أن تغري األمور اإلدارية املتمثلة يف جتربة اإلدارة، ووجود إطارات كافية نوعا وكما 

مثل: عدم حتيز  3993يف املؤسسات اإلدارية، وتكريس مبادئ جديدة يف دستور 
ة يف أحكام اإلدارة، وحرية التجارة والصناعة، أصبحت مؤشرات لرفع احلصانة املوجود

 املواد املتعلقة بشرط امليعاد.

كما أنه ذهب إىل مشاطرة ما توصل إليه األستاذ "أمحد حميو" يف فهمه لشرط 
يف أغلب  –امليعاد، وتقدير طبيعته. خاصة وأن املشرع قام حبذف التظلم املسبق 

ة ، الشرط اآلخر الذي كان لصاحل اإلدارة. وهكذا فيكون لإلدارة دراي-املنازعات 
واسعة للقرارات اليت تصدرها، ويكون هلا حق إثارة عدم احرتام شرط امليعاد، وشروط 

 . 1قبول الدعوى اإلدارية األخرى

وهو ما استقر عليه موقف القضاء اإلداري أيضا، معتربا أن شرط امليعاد من 
 النظام العام. ولقد أكدت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا ذلك يف عدة قضايا، خاصة

                                                           
  .393إىل  311خلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية، شروط قبول الدعوى، املرجع السابق، ص. من  -1
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عندما تستعمل يف قرارها اجلملة التالية: "عن الوجه املأخوذ من خارج األوجه الواردة يف 
العريضة"، واليت تعين أن القاضي اإلداري قد فصل يف مشكل امليعاد من تلقاء نفسه، 

 األمر الذي يدل على أن هذا الشرط من النظام العام.

، بني 23/03/20001 وهو ما يظهر من خالل قرار جملس الدولة املؤرخ يف
)ك.ط( ووالية شلف الذي جاء فيه: أن املستأنف، وقبل رفع قضية أمام الغرفة اإلدارية 
جمللس قضاء وهران طعن أمام الغرفة اإلدارية جمللس قضاء مستغامن لنفس الغرض، وأن 

 صرحت مبوجبه بعدم قبول دعواه. 32/03/3993اجلهة األخرية أصدرت قرارا يف 

ولة أن املستأنف علم خالل الدعوى أمام جملس قضاء مستغامن وذهب جملس الد
بالقرار املتنازع عليه، وبالنتيجة فإن اآلجال املقررة يف النزاع تسري من تاريخ القرار أي 

، ومبا أن املستأنف رفع دعواه أمام جملس قضاء وهران يف  33/03/3992يف 
املعين، وأنه مل حيرتم  أي بعد مضي أكثر من سنة من صدور القرار 39/33/3999

 ما ورد يف القانون، فإن دعواه بالتايل غري مقبولة.

بأن: "منازعة الزيادة التلقائية  33/03/20092كما أنه قضى يف قراره املؤرخ يف 
من قانون التسجيل  139ختضع لشروط شكلية تعترب من النظام العام. إذ تنص املادة 

لناجتة عن النقض يف التصريح يقدم يف أجل أربعة على أن الطعن يف الزيادة التلقائية ا
 أشهر من تاريخ تبليغ سند التحصيل".

                                                           
طاهري حسني،  أشار إليه: قرار غري منشور، ،2039، حتت رقم 23/03/2000املؤرخ يف القرار الصادر عن جملس الدولة،  -1

  .12شرح وجيز لإلجراءات املتبعة يف املواد اإلدارية، املرجع السابق، ص. 

 .13، مقتبس من: نويري عبد العزيز، املرجع السابق، ص. 33/03/2009القرار الصادر عن جملس الدولة، املؤرخ يف  -2
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إضافة إىل ما قضت به الغرفة اإلدارية جمللس قضاء سعيدة بتاريخ 
، واليت أكدت مبوجبه أن شرط امليعاد هو عبارة عن إجراء جوهري 22/02/39991

 متعلق بالنظام العام.

متفق  2تبيانه، أن كل من املشرع، والفقه والقضاء اإلداريإذن، فاملالحظ مما سبق 
على الطبيعة اإللزامية لشرط امليعاد، واعتباره إجراء جوهريا متعلقا بالنظام العام. مما 
يرتتب عليه عدم جواز االتفاق على خمالفته، كما يثار الدفع اخلاص به يف أية مرحلة  

 . 3تلقاء نفسهاكانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تثريه من 

ولقد فسر بعض الفقهاء سبب اعتبار امليعاد شرطا متعلقا بالنظام العام، بتعلق 
واحملافظة على  ، خاصة دعوى اإللغاء، باملشروعيةالدعوى اإلدارية يف بعض صورها

استقرار العمل اإلداري، وانسيابه، وسالسته، وال يصح أن يبقى مهددا باإللغاء إىل ما 
ك احملافظة على استقرار مراكز األفراد، وحقوقهم املرتبطة هبذا العمل ال هناية. وكذل

اإلداري أو ذاك، وبعث الطمأنينة يف أنفسهم، وحىت ال يظلون مهددين بغموض 
حقيقة هذه العالقة، ومصريها إىل ما ال هناية. وبدعاوى كل مدع متماطل يف اللجوء 

 .4ذلك، بقواعد إجرائية ثابتة وواضحةإىل القضاء، إال يف اآلجال واملواعيد احملددة ل

                                                           
: حلسني بن أشار إليه قرار غري منشور، ،22/02/3999القرار الصادر عن جملس قضاء سعيدة، الغرفة اإلدارية، املؤرخ يف  -1

 .103املرجع السابق، ص.  3ج شيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء جملس الدولة،

املواعيد اإلجرائية هي من النظام  باعتبار عاد،الفرنسي ذهب هو اآلخر إىل تأكيد الصفة اآلمرة لشرط املي فقهلإلشارة فإن ال -2
 العام:

«  Les délais de procédure sont d’ordre public ». cité par : André HEURTE , La notion d’ordre 
public dans la procédure administrative, op.cit, p.621. 

 .130-109، ص. 2000اإلسكندرية، ، منشأة املعارف، ماجد راغب احللو، القضاء اإلداري -3 

  .11-19عزاوي عبد الرمحن ومعاشو عمار، املرجع السابق، ص.  -4 
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 الفرع الثاني: اآلثار المترتبة عن انقضاء الميعاد

لقد حدد املشرع اجلزائري لرافع الدعوى اإلدارية أجال معينا جيب عليه رفع دعواه 
خالله. ويتعلق األمر خصوصا بدعوى اإللغاء ودعوى التعويض، إذا تعلق األمر بالعمل 

فإذا ما انقضى هذا األجل دون أن يقوم بذلك، فإن القرار  القانوين دون املادي.
املعيب يصبح كما لو كان سليما. ولكن هذا ال مينعه من إمكانية املطالبة بالتعويض 

رغم فوات ميعاد الطعن  -العمل املادي –عن األضرار املرتتبة على القرار غري املشروع 
 .1فيه باإللغاء

رية بعد انقضاء آجال رفعها يرتتب عليه عدم وبالتايل، فإن رفع الدعوى اإلدا
 .  2القبول بصفة هنائية، وذلك العتبار امليعاد من النظام العام

غري أن هذه القاعدة ليست مطلقة، وعليه يتعني أن نفرق يف هذا الشأن بني 
عنه  اآلثار املرتتبة على انقضاء ميعاد رفع الدعوى اإلدارية بالنسبة للقرارات الفردية،

 ، وذلك على الشكل التايل:نسبة للقرارات التنظيميةبال

أوال: اآلثار المترتبة عن انقضاء ميعاد رفع الدعوى اإلدارية بالنسبة للقرارات 
 الفردية:

إذا تكلمنا عن القرارات الفردية على إطالقها، نظرا للطابع اخلاص الذي تتسم 
رية بشأهنا، دون القيام به، فإهنا تتحصن بفوات وانقضاء ميعاد رفع الدعوى اإلدا

                                                           
 .119، ص.3913ماجد راغب احللو، القضاء اإلداري، د.م.ج، اإلسكندرية، مصر،  -1

 .301، املرجع السابق، ص.2رشيد خلويف، قانون املنازعات اإلدارية، ج -2
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بذلك. وبالتايل، فإن القيام بذلك بعد مرور هذا األجل يرتتب عليه عدم قبول الدعوى 
 شكال بسبب انقضاء ميعاد رفعها.

إضافة إىل ذلك، فإن فوات ميعاد رفع الدعوى اإلدارية، يرتتب عليه أن القرار 
فإنه يكتسب حصانة  اإلداري الفردي الذي رتب حقوقا مكتسبة يتحصن. وبالتايل،

 هنائية جتعله يف منأى عن أي تعديل، أو إلغاء، أو سحب من جانب اإلدارة.

ثانيا: اآلثار المترتبة على انقضاء ميعاد رفع الدعوى اإلدارية بالنسبة 
 للقرارات التنظيمية:

فوات ميعاد رفع  ذلك أنالقرار اإلداري التنظيمي مثله مثل القرار الفردي، إن 
دعوى بشأنه أمام القضاء اإلداري جيعله متحصن عن أي طعن. لكن هذه القاعدة 
ليست مطلقة، إذ أنه بإمكان القاضي اإلداري أن يقبل دعوى إدارية ضد قرار 
تنظيمي، مىت ثبت تغري األسباب والظروف املادية اليت أدت إىل إصداره. ففي هذه 

. ويف هذه احلالة بإمكان املعين القيام 1سبب مربر لبقائه احلالة يصبح هذا األخري بدون
برفع شكوى للسلطة اإلدارية املعنية واملختصة، يطلب من خالهلا إلغاء أو تعديل هذا 

 القرار التنظيمي.

ويف حالة رفض السلطة اإلدارية لطلب الشاكي، يتوجه هذا األخري للقاضي 
دعوى إلغاء ضد هذا النوع من القرارات على  اإلداري يف اآلجال القانونية، ويرفع أمامه

 أساس تغيري الظروف القانونية واملادية اليت شكلت السند القانوين.

                                                           

  .312عات اإلدارية، املرجع السابق، ص.عبد القادر عدو، املناز  -1 
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يف عدم إمكانية  ،إال أن الصعوبة يف هذه احلالة، تكمن خبالف احلالة السابقة
حتديد املدة اجلديدة بالنسبة لكل األفراد، مادام ذلك مرتبط بيوم علمهم بتغيري هذه 

لواقعة اليت تربر قيام احلالة. وهو أمر خيتلف من فرد آلخر، وبالتايل يظل القرار ا
 التنظيمي مهددا بالزوال ملدة أطول.

بإمكان األفراد يف هذه احلالة طلب إلغاء القرارات اإلدارية الفردية  أنه كما
 الصادرة تطبيقا للقرار التنظيمي املعيب، رغم مضي مدة الطعن فيها.

للقضاء اإلداري، املتمثل يف الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، أن تطرق ولقد سبق 
 من ذلكلرقابة القرارات اإلدارية التنظيمية خارج اآلجال، بسبب تغري الظروف القانونية 

 ، بني السيد )ع.أ( ووزير الداخلية.39/02/39911قراره الصادر يف 

االت السابق تبياهنا، فإن إذن فمن خالل ما سبق، ميكن القول أنه وماعدا احل
األجل يبقى من النظام العام، وفواته دون رفع الدعوى للطعن يف القرار اإلداري جيعل 

 هذا األخري حمصنا، وال جمال للحديث عن تعديله أو إلغائه.

ومن مث، فإن أبرز نتيجة ترتتب على ذلك هو عدم جواز الطعن الذي يقام بعد 
رى، عدم قبول الدعوى املرفوعة ضده ألنه ال يؤدي إىل انقضاء امليعاد، أو بعبارة أخ

إمنا يؤدي إىل انقضاء احلق يف رفع الدعوى و  ،عدم قبول الدعوى اإلدارية فحسب
القضائية اإلدارية. وبالتايل، فإن القاضي ميتنع عن النظر يف توافر باقي الشروط املتعلقة 

                                                           
، مقتبس من: خلويف 19199، القضية رقم 39/02/3991القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، املؤرخ يف  -1

 .332-309، املرجع السابق، ص. 2رشيد، قانون املنازعات اإلدارية، ج
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الدعوى قد انقضت ومل يعد بقبول الدعوى، ألنه فرض وجودها للمدعي عليه، أي أن 
 هلا وجود.

ومن مث، فإن األثر املباشر النقضاء ميعاد الطعن القضائي، يتمثل يف انقضاء 
الدعوى دون سواها من املوضوع أو اخلصومة الناشئة عنها. ولعل سبب ذلك يعود إىل 
أن جزاء عدم جواز نظر الدعوى لرفعها خارج امليعاد القانوين، مستشف من الغرض 

تنظيم هذا امليعاد، وهو إجياد نوع من املوازنة بني أمرين، مها محاية حق املدعي من 
املوضوعي، ورعاية بعض األوضاع اخلاصة اجلديرة باحلماية، واملتمثلة أساسا يف ضمان 
استقرار احلقوق واملراكز القانونية املرتتبة على القرارات اإلدارية. وبالتايل، فإن احرتام 

وري حلسن سري واستخدام املرافق العامة. وعلى ذلك فإهنا يف اجملال هذه املواعيد ضر 
اإلداري فهي قصرية ومتعلقة بالنظام العام. وانقضاؤها يؤدي إىل عدم قبول الدعوى 
املرفوعة أمام القضاء. وهو ما أثبته القضاء اإلداري يف العديد من قراراته، فنجد ما 

      ان يف حكمها املؤرخ يف ذهبت إليه مثال احملكمة اإلدارية بتلمس
املرفوعة من السيد " ح.ع " ضد مديرية الضرائب ووزير املالية،  33/30/20321

ومما جاء يف منطوق احلكم: " ... حيث وهلذه االعتبارات، ومبا أن الطعن وقع خارج 
األجل القانوين واألجل من النظام العام، فإن حق املدعي قد سقط قانونا مما يتعني 

 قبول الدعوى شكال هلذا السبب".عدم 

                                                           
  غري منشور. حكم ،00932/32، القضية رقم 33/30/2032ؤرخ يف احلكم الصادر عن احملكمة اإلدارية بتلمسان، امل -1
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وهو ما يوضح بأن األجل أو امليعاد يعترب من النظام العام، وفواته يؤدي إىل عدم 
قبول الدعوى. بل أكثر من ذلك فإنه يؤدي إىل انقضاء احلق يف الدعوى بصفة هنائية 

 ماعدا تلك احلاالت املستثناة قانونا.

 المبحث الثاني:

لتخلف إحدى الشروط المتعلقة باألطراف، أو سبق انقضاء الدعوى اإلدارية 
 الفصل

خالل األجل احملدد قانونا   اإال إذا مت رفعه تكون مقبولةإن الدعوى اإلدارية ال 
أن تستوىف شروط القبول يف أطراف اخلصومة، من كما أنه جيب   كما سبقت اإلشارة.

دي إىل انقضاء أن ختلفها يرتتب عليه عدم القبول، والذي يؤ  ، ذلكصفة ومصلحة
الدعوى، وانقضاء احلق فيها بالنسبة للمدعي. ونفس األثر رتبه القانون على ما يعرف 

 بسبق الفصل.

فقد أوجب املشرع على اخلصوم حني رفع دعواهم التأكد من أن الدعوى غري 
إذ أنه مىت تأكد القاضي من أن الدعوى قد سبق الفصل فيها  ،مفصول فيها سابقا

مبوجب حكم قضائي، فصل بعدم القبول لسبق الفصل. وهنا ينتهي النزاع املعروض 
عليه، وينتهي معه حق املدعي يف رفع دعواه من جديد. وهذا ما سنحاول التفصيل فيه 

اء الدعوى اإلدارية نتطرق يف املطلب األول إىل انقض حيث من خالل هذا املبحث،
لتخلف إحدى الشروط املتعلقة باألطراف، وخنصص املطلب الثاين إىل انقضائها لسبق 

 الفصل فيها.
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انقضاء الدعوى اإلدارية لتخلف إحدى الشروط المتعلقة  المطلب األول:
 باألطراف

، اليت حددت امللغى قانون اإلجراءات املدنيةمن  939على خالف نص املادة 
شروط عامة لقبول الدعوى، واملتعلقة باألطراف. حيث أنه ال جيوز ألي شخص ثالثة 

رفع دعوى أمام القضاء ما مل يكن حائزا لصفة، وأهلية التقاضي، وله مصلحة يف 
قد اكتفى بشرطني أساسيني ومها الصفة، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فإن  ،ذلك

لقاضي فيما لو اشرتطه القانون. بينما اعترب واملصلحة، وأحال عنصر اإلذن إىل تدخل ا
 .1األهلية مسألة موضوعية أدرجها ضمن الدفع بالبطالن

، جند أن املشرع قد ميز بني قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةوبالرجوع إىل 
الشروط الشكلية، واملوضوعية لقبول الدعوى. فقد أبقى على الشرطيني الشكليني، ومها 

من ذات  39واملصلحة، بينما أحال األهلية بوصفها شرطا موضوعيا إىل املادة الصفة 
 القانون.

اليت تنص على أنه: "ال  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  31وطبقا للمادة 
جيوز ألي شخص التقاضي ما مل يكن له صفة وله مصلحة قائمة أو حمتملة يقرها 

رفع، وقبول الدعوى ضرورة توافر عنصرين أساسيني القانون."، فإن املشرع قد اشرتط ل
 ا. مها: الصفة واملصلحة، وألزم القاضي بضرورة التأكد من توافرمه

                                                           
  .11بربارة عبد الرمحن، املرجع السابق، ص. -1
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ومن مث، فمىت الحظ القاضي ختلف إحدى هذه الشروط، فإنه ميتنع من النظر يف 
. وهذا ما موضوع النزاع، ويقضي بعدم القبول، وبالتايل إهنائه قبل الفصل يف موضوعه

ا للفرعني التاليني، خنصص الفرع األول للصفة وأثر ختلفها، فقنحاول التفصيل فيه و س
 ونتكلم يف الفرع الثاين عن املصلحة.

 الفرع األول:شرط الصفة في الخصومة وأثر تخلفها

ء إىل القضاء، هو احلصول إن اهلدف الرئيسي من وراء رفع املدعي لدعواه واللجو 
والفصل يف اخلصومة وقطع النزاع. ومن مث، جيب حتديد من هو صاحب  على حقه

احلق للمطالبة ورفع الدعوى، ومن يصح أن توجه إليه هذه املطالبة، وإال فإنه ال سبيل 
 .1عندئذ إىل الوصول إىل هذا اهلدف من تشريع الدعوى، وهو ما يسمى قانونا بالصفة

أطرافها، وهم من يستفيدون من فالصفة يف الدعوى القضائية هي اليت حتدد 
احلقوق، ويتحملون االلتزامات املرتتبة عن اخلصومة القضائية الناشئة عنها. فالصفة متثل 

 .2اجلانب الشخصي يف الدعوى القضائية

تناوهلا يف  وإمناوبالرجوع إىل التشريع اجلزائري، جند أن املشرع مل يعرف الصفة، 
كقاعدة إجرائية عامة ختضع هلا كل   نية واإلداريةقانون اإلجراءات املدمن  31املادة 

سواء تعلق األمر  ،اخلصومات املدنية واإلدارية، وعلى مستوى كل مراحل التقاضي

                                                           
 .10عادل حممد جرب شريف، املرجع السابق، ص. -1
والتوزيع، حممود السيد عمر التحيوي، الصفة غري العادية وآثارها يف رفع الدعوى القضائية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر  -2

 .03، ص.2001اإلسكندرية، 
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بالدعاوى االبتدائية املرفوعة أمام اجلهات القضائية، أو الدعاوى الناشئة عن الطعون يف 
 .1األحكام الصادرة عنها

حديد مفهوم الصفة. وعلى مستوى الفقه، ومن مث، وجب الرجوع إىل الفقه لت
حدث خالف كبري فيما خيص استقالل هذا الشرط عن شرط املصلحة، أو اعتبار 

 .2من أوصاف املصلحة اأو وصف االصفة وجه

الصفة على أهنا احلق يف املطالبة أمام القضاء، وتقوم على الفقه قد عرف و 
ن يكون املدعي يف وضعية مالئمة ، وذلك بأ3املصلحة املباشرة والشخصية يف التقاضي

ملباشرة الدعوى. أي أن يكون يف مركز قانوين سليم خيول له التوجه إىل القضاء، كأن 
 .4يكون ضحية عمل غري مشروع

ومن مث، فإن صاحب احلق املعتدى عليه هو الوحيد الذي ميكن أن تعود عليه 
حلماية القضاء.  منفعة من الفصل يف الدعوى القضائية، فهو وحده الذي حيتاج

ولذلك، تقبل الدعوى مادام هو رافعها، ويعرب عن ذلك بضرورة أن تكون املصلحة 
 .5شخصية

                                                           
  .319بشري حممد، املرجع السابق، ص. -1
دراسة مدعمة باالجتهادات القضائية للمحكمة العليا وجملس الدولة وحمكمة  –بوضياف عمار، املرجع يف املنازعات اإلدارية  -2

 .233، ص.، القسم األول: اإلطار النظري للمنازعات اإلدارية، املرجع السابق-التنازع

 .19-11بربارة عبد الرمحن، املرجع السابق، ص.  -3

  .19نويري عبد العزيز، املرجع السابق، ص. -4

حممود السيد عمر التحيوي، حضور صاحب الصفة اإلجرائية يف الدعوى القضائية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر والتوزيع،  -5
  .19، ص. 2001اإلسكندرية، مصر، 
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ليس ذلك فحسب، بل إن املشرع قد اشرتط أيضا لصحة الدعوى، أن ترفع من 
 ،إذ أنه يشرتط توافر عنصر الصفة حىت لدى املدعى عليه ،ذي صفة على ذي صفة

 .1ا األخري شأن يف الدعوىحيث أنه يشرتط أن يكون هلذ

لكن جيب التمييز يف هذا الصدد بني الصفة يف الدعوى، والصفة يف التقاضي. 
فقد يستحيل على صاحب الصفة يف الدعوى مباشرهتا شخصيا، بسبب عذر مشروع. 
وهنا مسح القانون لشخص آخر بتمثيله يف اإلجراءات، كأن حيضر احملامي نيابة عن 

ر، ويكون ذلك مبوجب وكالة خاصة. ويف هذه احلالة جيب املدعي، أو أي شخص آخ
على القاضي التأكد أوال من صحة التمثيل، مث يبحث الحقا يف مدى توافر عنصر 

 .2الصفة لدى صاحب احلق

إذن ووفقا لذلك، فالصفة تعترب شرطا جوهريا من شروط رفع الدعوى، وهي 
لقيام احلق فيها. ويقصد هبا سلطة مباشرة الدعوى، وتكون ملن ادعى حقا  اأساس

 . 3لنفسه أو من ميثله ضد من يدعي هذا احلق، أو االعتداء عليه، أو هتديده

، جند أهنا تنص يف قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  31وبالرجوع إىل املادة 
 يا انعدام الصفة يف املدعي أو املدعى عليه".فقرهتا الثانية على أنه: "يثري القاضي تلقائ

ومن مث، يتبني جليا الصفة اآلمرة لشرط الصفة باعتبارها عنصرا جوهريا متعلقا 
 بالنظام العام، والذي يوجب على احملكمة التصدي له من تلقاء نفسها.

                                                           
 . 399حممد فهد غرايبة، املرجع السابق، ص. -1

 .13-13بربارة عبد الرمحن، املرجع السابق، ص. -2

 .393، ص. نفسهحممد فهد غرايبة، املرجع  -3
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وعليه، فمىت تبني هلا عدم توافرها تعني عليها أن تقضي بعدم قبول الدعوى لعدم 
وبالتايل إهناء النزاع املعروض عليها قبل التصدي والفصل يف  ،حتقق هذا الشرط

ويكون ذلك مبا يعرف بالدفع بعدم القبول النعدام الصفة، سواء أثاره  موضوعه.
قانون من  39وهو ما أكدته املادة  .اخلصوم، أو قضت به احملكمة من تلقاء نفسها

لى أنه: "الدفع بعدم القبول، هو الدفع الذي ملا نصت ع اإلجراءات املدنية واإلدارية
يرمي إىل التصريح بعدم قبول طلب اخلصم النعدام احلق يف التقاضي، كانعدام الصفة 
وانعدام املصلحة والتقادم وانقضاء األجل املسقط وحجية الشيء املقضي فيه، وذلك 

 دون النظر يف موضوع النزاع".  

بالنظام العام، هو مبدأ مقرر قانونا منذ واعتبار الصفة شرطا جوهريا متعلقا 
تأسيس الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا. فلقد أكدت العديد من قرارات هذه األخرية 

، والذي أكد هو اآلخر ذلك يف 3991ذلك إىل حني إنشاء جملس الدولة سنة 
دارية نأخذ على سبيل املثال من القرارات الصادرة عن الغرفة اإل ،العديد من قراراته

والذي جاء فيه: "حيث أن  01/03/39131للمحكمة العليا: القرار املؤرخ يف 
الصفة، واألهلية، واملصلحة أركان أساسية وجوهرية يف كل دعوى قضائية، وتصبح غري 

 مقبولة يف حالة فقدها.

                                                           
بوضياف عمار، أشار إليه:  قرار غري منشور، ،01/03/3913املؤرخ يف  القرار الصادر عن احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية، -1

 .231-239ازعات اإلدارية، القسم األول، املرجع السابق، ص.املرجع يف املن
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حيث أن املدعية أرملة كانت قد باشرت دعوى تعويض بامسها باعتبارها الولية 
ها العشرة. ويف هذه احلالة تعترب ذات صفة يف رفع الدعوى مىت كانوا  الشرعية ألوالد
 كلهم قاصرين.

حيث ثبت أن أربع بنات كن وقت رفع الدعوى راشدات مما جيعل األرملة فاقدة 
 الصفة يف متثيل بناهتا".

الذي صرح بأنه: "ومن  29/32/39191كما أكدت ذلك يف قرارها املؤرخ يف 
جيوز ألحد أن يرفع دعواه أمام القضاء، مامل يكن حائزا على صفة املقرر قانونا أنه ال 

 التقاضي.

ومن املقرر أيضا أن الوايل ميثل الوالية أمام القضاء. ومن مث، فإن القضاء مبا 
 خيالف هذا املبدأ يعد خمالفا للقانون.

أن قضاة املوضوع بقبوهلم تدخل مديرية  -يف قضية احلال –وملا كان من الثابت 
 قد خالفوا القانون". تربونينية باعتبارها ممثلة الوايل يعؤون الدالش

يف قضية )ع.م(  31/33/39902وهو ما قضت به أيضا يف قرارها املؤرخ يف 
 ضد )ع.و ومن معه(.

                                                           
، مقتبس من: محدي باشا 29/32/3919، املؤرخ يف 333399القرار الصادر عن احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية، حتت رقم  -1

  .90-19، ص.2002عمر، مبادئ االجتهاد القضائي يف مادة اإلجراءات املدنية، دار هومة، اجلزائر، 

، مقتبس من: خلويف رشيد، 31/33/3990، املؤرخ يف 93999القرار الصادر عن احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية، حتت رقم  -2
 .331، املرجع السابق، ص.03االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، ج 
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كما أن جملس الدولة قضى بذلك يف العديد من قراراته، ومثال ذلك قراره املؤرخ يف 
"حيث أن األشخاص املعنوية وحدها  ، والذي صرح مبوجبه أنه:03/02/39901

ميكن مقاضاهتا أمام اجلهات القضائية كوهنا تتمتع بالشخصية املعنوية. أما اهليئات اليت 
ال تتمتع بالشخصية االعتبارية ال ميكن هلا رفع الدعوى أمام اجلهات القضائية وال 

 ميكن مقاضاهتا".

ي قضى مبوجبه: ، والذ39/02/20002كما أكد ذلك يف قراره املؤرخ يف 
"حيث أن مديرية األشغال العمومية هي تقسيم إداري متخصص داخل الوالية ليس له 

 أي استقاللية وهو تابع للوالية.

حيث أنه، وبالنتيجة لذلك فإن مديرية األشغال العمومية ليس هلا شخصية 
 معنوية تسمح بأن تتقاضى وحدها".

، والذي جاء فيه: 01/32/20023وهو ما أكده أيضا يف قراره املؤرخ يف 
"حيث أن مديرية الربيد واملواصالت تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر يوم 

عن جملس قضاء بسكرة، الذي حكم عليها بأن تدفع مبلغ  31/03/2002
 دج لفائدة شركة سونلغاز. 21.390.313

                                                           
من: بوضياف عمار، املرجع يف ، مقتبس 03/02/3999، املؤرخ يف 399101القرار الصادر عن جملس الدولة، حتت رقم  -1

 .231املنازعات اإلدارية، القسم األول، املرجع السابق، ص.

، مقتبس من: بوضياف 39/02/2000، املؤرخ يف 312399القرار الصادر عن جملس الدولة، الغرفة الثانية، حتت رقم  -2
 .231، ص.نفسهعمار، املرجع يف املنازعات اإلدارية، القسم األول، املرجع 

، مقتبس من: بوضياف 01/32/2002، املؤرخ يف 032393القرار الصادر عن جملس الدولة، الغرفة اخلامسة، حتت رقم  -3
 .231عمار، املرجع يف املنازعات اإلدارية، القسم األول، املرجع نفسه، ص.
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حيث أنه بالفعل فإن الوجه املأخوذ من انعدام صفة التقاضي يصطدم باملرسوم 
، الذي مينح مدير الربيد واملواصالت 30/03/3991املؤرخ يف  391-91لتنفيذي ا

 األهلية لتمثيل اإلدارة أمام اجلهات القضائية".

، والذي صرح مبوجبه: 03/03/20011كما أكد ذلك يف قراره الصادر بتاريخ 
ات "حيث أقر جملس الدولة متتع مديرو أمالك الدولة، ومديرو احلفظ العقاري بالوالي

بصفة التقاضي لتمثيل الوزير املكلف باملالية يف الدعاوى املرفوعة أمام العدالة استنادا 
 ".20/02/3999من القرار الوزاري املؤرخ يف  02للمادة 

، بعدم قبول الطعن شكال 39/03/20012كما قضى يف قراره املؤرخ يف 
 بالنظام العام.ملخالفة شرط الصفة، باعتباره شرطا جوهريا يف الدعوى متعلقا 

، أين صرح بأنه: "حيث 31/03/20093وأكد ذلك أيضا يف قراره املؤرخ يف 
 29/32/3999أنه يتضح بالفعل من ملف الدعوى أن الدعوى قد رفعت بتاريخ 

من طرف مدير وحدة نفطال بسعيدة، يف حني أن مدير جملس اإلدارة هو الذي ميثل 
 من القانون التجاري. 311الشركة يف عالقتها مع الغري حسب املادة 

حيث أن مدير وحدة نفطال ال حيوز على تفويض، أو سلطة لتمثيل الشركة، هو 
 ". قانون اإلجراءات املدنيةمن  939بالتايل منعدم الصفة طبقا للمادة 

                                                           
، مقتبس من: بوضياف 03/03/1200، املؤرخ يف 031119القرار الصادر عن جملس الدولة، الغرفة الثانية، حتت رقم  -1

 .239عمار، املرجع يف املنازعات اإلدارية، القسم األول، املرجع السابق، ص.

، قضية ب.ع املرفوعة ضد املكتب املكلف 39/03/2001، املؤرخ يف 33031القرار الصادر عن جملس الدولة، حتت رقم  -2
 .33إىل  13، ص. من 2001، اجلزائر، 09العدد باإلشراف على انتخابات احملامي بعنابة، جملة جملس الدولة، 

، مقتبس من: محودي عبد 31/03/2009، املؤرخ يف 209193القرار الصادر عن جملس الدولة، الغرفة األوىل، رقم امللف  -3
 .293الرزاق، املعني يف املنازعات املدنية واإلدارية، املرجع السابق، ص.
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يف قضية )م.أ.ط(  03/03/20091وهو ما قضى به كذلك يف قراره املؤرخ يف 
 ضد وايل والية بسكرة ومن معه.

ملا صرح بأنه: "حيث  03/03/20392أكد ذلك أيضا يف قراره املؤرخ يف  كما
أن الصفة، واملصلحة، وأهلية التقاضي من النظام العام، ويثريها القاضي أو األطراف 

 تلقائيا ويف أية مرحلة تكون عيها الدعوى.

...حيث أن القضاة بالدرجة األوىل ملا قضوا بعدم قبول الدعوى شكال لرفعها من 
ري ذي صفة، وعلى غري ذي صفة كانوا قد طبقوا صحيح القانون، وحكمهم جدير غ

 بالتأييد...".

كما أن احملكمة اإلدارية بتلمسان أكدت ذلك يف العديد من أحكامها، فنجد 
، والذي صرحت مبوجبه بأنه: "حيث أن 29/30/20323مثال حكمها املؤرخ يف 

يف رئيس مندوبية احلرس البلدي بتلمسان، ومت  املدعيان رافعا مديرية احلرس البلدي ممثلة
تكليف هذا األخري باحلضور لطلب تسوية وضعية ابنهما املرحوم )ب.ب(، الذي كان 

 قيد حياته حرس بلدي.

ولكن حيث من الثابت قانونا أن مندوبية احلرس البلدي ليس هلا أي صفة، 
بالتايل، الدعوى جاءت وأهلية التقاضي، وهي هيئة تابعة للوالية، وحتت سلطتها. و 

                                                           
خلويف رشيد،  سايس مجال، ، مقتبس من:03/03/2009، املؤرخ يف 032923امللف القرار الصادر عن جملس الدولة، رقم  -1

 .3321، املرجع السابق، ص.01االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، ج 

، فهرس رقم 03/03/2039، املؤرخ يف 012930القرار الصادر عن جملس الدولة، الغرفة األوىل، رقم امللف  -2
 .غري منشور قرار ،00929/39

، فهرس 29/30/2032، املؤرخ يف 00309/32، حتت رقم 03احلكم الصادر عن احملكمة اإلدارية بتلمسان، الغرفة رقم  -3
 غري منشور. حكم ، قضية )ب.ب( املرفوعة ضد املديرية العامة للحرس البلدي،00999/32رقم 
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قانون اإلجراءات املدنية من  31مرفوعة على غري ذي صفة مما يتعني، وطبقا للمادة 
 التصريح بعدم قبول الدعوى شكال".واإلدارية 

 التشريع، والفقه، والقضاء متفق إذن، فمن خالل ما سبق يتضح بأن كال من
على أن الصفة تعترب شرطا جوهريا لقبول الدعوى، متعلقا بالنظام العام، وأن ختلفه 

. وبذلك فإنه يرتتب 1يؤدي إىل إهناء وانقضاء النزاع قبل البحث والفصل يف موضوعه
 عليه آثار هامة، واملتمثلة فيما يلي:

أنه ال جيوز للخصوم يف الدعوى، مدعي أو مدعى عليه، مدخل أو متدخل يف  -
اخلصومة، االتفاق على عدم املنازعة يف صفات بعضهم البعض يف الدعوى، باعتبار أن 
الدفع بعدم القبول النعدام الصفة، ليس مقررا ملن له مصلحة فيه. كما أن اجلزاء 

وبالتايل ال حيق  ،املرتتب على فقدان الصفة، وانعدامها ليس مقررا ملن له مصلحة فيه
 ي طرف الدفع به.لغريه أن حيتج به، بل حيق أل

جيوز الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام صفة أحد اخلصوم من أي شخص،  -
 سواء كان مدعيا، أو مدعى عليه، خصما مدخال، أو متدخال يف الدعوى.

يف أية مرحلة كانت  جيوز إبداء الدفع بعدم القبول النعدام صفة أحد اخلصوم، -
حملكمة اليت تنظر يف الدعوى، أو أمام عليها الدعوى. ومن مث، جيوز الدفع أمام ذات ا

حمكمة االستئناف، لو مل يتمسك به اخلصم أمام احملكمة االبتدائية. كما جيوز 
التمسك به ألول مرة أمام اجلهة القضائية العليا، أي أمام جملس الدولة، حىت ولو مل 

 يتمسك به أمام احملكمة االبتدائية، أو هيئة االستئناف.

                                                           
  .13، ص.2009، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، 3ط، عمار بوضياف، دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية -1
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أن تتمسك بانعدام الصفة، ولو  ممثلة يف حمافظ الدولة ة العامةيتعني على النياب -
 مل يتم الدفع به من طرف أحد اخلصوم.

كما يتعني على احملكمة القضاء بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة من تلقاء  -
 .1نفسها، ولو مل يدفع به أحد اخلصوم، أو النيابة العامة

فة يف أحد طريف الدعوى يؤدي إىل وعلى هذا األساس، فاملالحظ أن انعدام الص
انقضائها قبل البحث، والفصل يف موضوع النزاع. ومن مث، فمىت أقيمت الدعوى ممن 
أو على من ال صفة له يف الدعوى، جيوز ألي شخص الدفع بعدم القبول إلنكار صفة 
اخلصم، وبالتايل إهناء النزاع. وهبذا فإنه يتعني على احملكمة أن تتحقق من صفات 

صوم، وتتحقق من وكالة من ينوب عنهم. وعليها أن تطالبهم، ومن تلقاء نفسها اخل
بتقدمي ما يثبت وكالتهم عن صاحب الصفة يف الدعوى، وذلك تفاديا من انشغاهلا 

 بقضايا غري جدية ال يستفيد منها أحد.
كما جتدر اإلشارة أنه إذا مل يثبت من حضر عن املدعي، أو املدعى عليه بالوكالة 

احملكمة ال تنهي النزاع وحتكم بعدم قبول الدعوى، إن ى الوجه املطلوب قانونا، فعل
إمنا ترخص للوكيل بإيداع توكيله يف ميعاد حتدده. وجيب أن يتم هذا اإليداع يف جلسة و 

املرافعة على األكثر، ويف حالة ما إذا مل يودع الوكيل توكيله، فعلى احملكمة أن تنظر يف 
أن املدعي متخلف عن احلضور. وال جيوز هلا أن تفصل فيها  القضية على اعتبار

معتمدة على ما يديل به مدعي الوكالة، وإال كان حكمها باطال لبطالن اإلجراءات 
 اليت بين عليها احلكم.

                                                           

  .231-232عبد الوهاب بوضرسة، املرجع السابق، ص. -1 
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إذن، فكما سبقت اإلشارة أعاله، فإن الدفع بانتفاء الصفة يعترب دفعا متعلقا 
در مثال يف موضوع الدعوى قد يصدر على بالنظام العام، وذلك ألن احلكم الصا

اخلصم الذي مل ميثل متثيال قانونيا صحيحا. فيتمسك بعدم جواز االحتجاج به يف 
مواجهته، على اعتبار أنه مل يكن طرفا يف اخلصومة اليت صدر فيها. هذا إذا مل ترفع 

زوال اخلصومة بامسه. وعلى هذا األساس، وتفاديا من السري يف إجراءات مهددة بال
والبطالن، يكون من املصلحة العامة أن تنهي احملكمة النزاع يف أول مرحلة، وذلك قبل 
اخلوض يف موضوع النزاع، وحتكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى اليت يرفعها من 
ليست له صفة يف مباشرهتا،  أو على من ال صفة له، تفاديا من االنشغال بقضايا 

 .1ئدة منهامهددة بالزوال، أو ال فا
إذن، فمن خالل ما سبق يتضح بأنه ونظرا لوضوح النص، فإن اإلشكال ال يثار 
فيما يتعلق بالصفة، وحتديد طبيعتها القانونية وأثرها على الدعوى، لكن األمر خيتلف 
إذا مت التكلم عن املصلحة باعتبارها ثاين شرط متعلق بأطراف اخلصومة، وحتديد 

 :ختلفها. وهو ما سيتم التفصيل فيما يلي طبيعتها القانونية، وأثر
 شرط المصلحة في الخصومة، وأثر تخلفهاالفرع الثاني:

يشرتط لقبول الدعوى اإلدارية أمام القضاء توافر شروط معينة، هذه الشروط هي 
اليت يتوىل القضاء عملية فحص توافرها يف الدعوى قبل أن ينتقل إىل فحص املوضوع. 

قضى بعدم قبول الدعوى  ،توافرها، وبالشكل الذي يتطلبه القانونفإذا تبني له عدم 
شكال برمتها، وبدون أن يتصدى ملوضوعها. ولعل من أهم هذه الشروط الشرط 

                                                           
 .119إىل  113، ص. من 2000، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 01أمحد أبو الوفا، نظرية الدفوع يف قانون املرافعات، ط  -1
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املتعلق باملصلحة، أي مصلحة رافع الدعوى، وذلك ملا هلذا الشرط من طبيعة خاصة 
 .1يف الدعاوى اإلدارية

ى القضائية أن تكون له مصلحة يف إثارة فمن املسائل البديهية يف رافع الدعو 
النزاع، وعدم وجود هذه املصلحة كفيل بعدم قبول الدعوى، لذلك فمن املبادئ 

 .2املستقر عليها يف جمال التقاضي أن ال دعوى بدون مصلحة
فشرط املصلحة يف الدعوى اإلدارية، باعتباره من شروط قبول الدعوى، حيتل 

ألنه الشرط الذي يتصل اتصاال شديدا ومباشرا برافع  ،مكان الصدارة بني تلك الشروط
الدعوى، الذي يطلب فحص مشروعية قرار إداري شابه عيب االختصاص، أو 
الشكل، أو احملل، أو خمالفة القانون، أو االحنراف بالسلطة. ومن هنا تأيت قيمة هذا 

 .3الشرط، وتتجلى أمهيته بالنسبة للدعوى اإلدارية
مربر وجود الدعوى بالنسبة لصاحبها. ومن مث، فال تقبل إذن، فاملصلحة هي 

 .4الطلبات املقدمة من أشخاص ليست هلم مصلحة شخصية
واملصلحة يف الدعوى هي: "احلاجة إىل محاية القانون، أو هي الفائدة العملية اليت 
تعود على رافع الدعوى من احلكم له بطلباته. وتعبري املصلحة يف الدعوى له وجهان: 

سليب، مقتضاه استبعاد من ليس يف حاجة إىل محاية القانون من االلتجاء إىل  وجه

                                                           
دراسة مقارنة بالشريعة اإلسالمية، مذكرة  –اء يف القانون اإلداري عبد النور أمحد كندى، شرط املصلحة يف دعوى اإللغ -1

 .09، ص.2009ماجستري يف القانون املقارن، جامعة امدرمان اإلسالمية، السودان، 

 .239بوضياف عمار، املرجع يف املنازعات اإلدارية، القسم األول، املرجع السابق، ص. -2

 .03، ص. نفسهدعوى اإللغاء يف القانون اإلداري، املرجع  عبد النور أمحد كندى، شرط املصلحة يف -3

 .339، ص.2003دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  –شادية احملروقي، اإلجراءات يف الدعوى اإلدارية -4
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القضاء. ووجه إجيايب، وهو اعتبارها شرطا لقبول دعوى كل من له فائدة من احلكم 
 .1الصادر فيها"

يتم تقدير هذه ويعود للقضاء تقدير توافر هذه املصلحة، من عدمه. ومن مث ف
ملعرفة هل مثل هذا احلق توجد بشأنه قاعدة قانونية حتميه أم ال؟  املصلحة بشكل جمرد

ألن صاحب احلق لن تتم معرفته إال بعد  فإن وجد القاضي ذلك، حكم بقبوله وعليه،
 .2صدور احلكم القضائي يف موضوع الدعوى القضائية

منه  31جند أنه قد أكد يف املادة  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةوبالرجوع إىل 
على ضرورة توافر هذا الشرط يف رافع الدعوى، ملا نص على أنه: "ال جيوز ألي 

 شخص التقاضي ما مل تكن له صفة، وله مصلحة قائمة، أو حمتملة يقرها القانون".
ومن مث، فاملالحظ أن املشرع قد اشرتط يف املصلحة اليت تربر رفع الدعوى، أن 

أو مركز قانوين ذايت، حبيث يكون الغرض منها  تكون قانونية. أي أهنا تستند إىل حق،
هو املطالبة هبذا احلق، أو املركز القانوين، أو رد االعتداء عليه، أو املطالبة بالتعويض عن 

 .3هي املصلحة اليت يقرها القانونإذن الضرر الذي أصابه. فاملصلحة القانونية 
ل وسع دائرهتا لتشمل كما أنه مل يقتصر على املصلحة القائمة لقبول الدعوى، ب

خاصة ما يتعلق منها بدعوى التعويض، وذلك الرتباط هذه  حىت املصلحة احملتملة.
 .4األخرية مببدأ املشروعية

                                                           

(، جملة دفاتر السياسة والقانون، فرنسا-دراسة مقارنة ) األردن –فيصل عبد احلافظ الشوابكة، شرط املصلحة يف دعوى اإللغاء  -1 
  .333، ص. 2032، جامعة ورقلة، اجلزائر، 09العدد 

دراسة حتليلية تأصيلية  –حممود السيد عمر التحيوي، شروط قبول الدعوى القضائية يف قانون املرافعات املصري واملقارن  -2 
  .211، ص.2030مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، 

 .293، ص. نفسهالسيد عمر التحيوي، شروط قبول الدعوى القضائية يف قانون املرافعات املصري واملقارن، املرجع  -3 

 .231، 2001أمحد سالمة بدر، إجراءات التقاضي أمام حماكم جملس الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -4 
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جند أنه مل يتناول يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية غري أنه، وبالرجوع إىل 
أن يكون رافعها  املصلحة خاصييت املصلحة الشخصية واملباشرة لقبول الدعوى، مبعىن

هو صاحب احلق املراد محايته، أو من يقوم مقامه. غري أن ذلك ال يعين أنه ختلى 
عنهما مادام أنه اشرتط كذلك ضرورة توافر رافع الدعوى على صفة رفعها، وهو شرط 

 يستمد أساسه من املصلحة الشخصية املباشرة.
رفع دعوى مجاعية بواسطة كما أنه مل يتناول فكرة املصلحة اجلماعية، اليت تربر 

عريضة مجاعية أمام القضاء، وهو األمر الذي صار مقبوال أمام القضاء اإلداري، وأكده 
يف العديد من قراراته، فنجد على سبيل املثال قرار الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا املؤرخ 

 الذي جاء فيه: "حيث أن العريضة اجلماعية للمستأنف عليهم 32/09/39921يف 
الرامية إىل احلصول على جزء من األرباح اليت حققوها، ويف نفس الظروف، ومن أجل 

 نفس الوقائع مقبولة".
ملا صرح بأنه:  33/03/20012ولقد أكد ذلك جملس الدولة يف قراره املؤرخ يف 

"حيث أن املدعي يذكر أن الدعوى احلالية غري مقبولة شكال لرفعها بصفة مجاعية من 
من القانون  90احملامني، وذلك خرقا للفقرة الثانية من املادة  طرف جمموعة من

 املتضمن مهنة احملاماة، اليت ال متنح هذا احلق إال بصفة فردية. 93/09
حيث، ولكن من املستقر عليه قضاء، فإنه ميكن أن ترفع الدعوى مجاعيا من 

القضية،  طرف عدة أشخاص إذا كانت املصلحة مشرتكة كما هو عليه احلال يف هذه
                                                           

قرار غري ، 211، فهرس رقم 32/09/3992، املؤرخ يف 99310القرار الصادر عن احملكمة العليا، الغرفة اإلدارية، حتت رقم  -1
 .203: بشري حممد، املرجع السابق، ص.منشور، أشار إليه

الدولة، العدد ، جملة جملس 33/03/0102، املؤرخ يف 33010القرار الصادر عن جملس الدولة، الغرف جمتمعة، حتت رقم  -2
 .33، ص.2001، سنة 09
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وذلك ألن الدعوى الراهنة ترمي إىل إلغاء االنتخابات املتنازع عليها، ويستوجب من مثة 
 رفع هذا الدفع".

قد  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةلكن على الرغم من ذلك، فاملالحظ أن 
، لكن هل هذا يعين امللغى قانون اإلجراءات املدنيةوسع من شرط املصلحة مقارنة مع 

ذلك قد أدى باملشرع إىل تغيري حىت من الطبيعة القانونية هلذا الشرط، أم أنه أبقاه  أن
شرطا جوازيا بعيدا عن فكرة النظام العام؟ وبالتايل تغيري يف اآلثار املرتتبة عن انعدام 

الدفع بانعدام املصلحة مقيد بصاحب املصلحة يف  أن املصلحة يف الدعوى. مبعىن هل
ألي شخص الدفع بانعدام املصلحة، وبالتايل إهناء النزاع يف أية  ذلك ، أم أنه ميكن

 مرحلة كانت عليها الدعوى؟
أعاله، وخاصة قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من  31بالرجوع إىل املادة 

تباره شرطا متعلقا بالنظام الفقرة الثانية منها، جند أهنا اقتصرت على شرط الصفة باع
، لكنها مل حتدد الطبيعة القانونية لشرط املصلحة. فهل أن املشرع فقط دون سواه العام

قصد من وراء ذلك عدم اعتبار شرط املصلحة من النظام العام عمال بالقواعد العامة 
يف التفسري، واليت تقضي بأن املشرع لو أراد اعتبار شرط املصلحة من النظام العام، 

الصفة، مادام أن الشرطني )الصفة لنص على ذلك صراحة، كما فعل بالنسبة لشرط 
واملصلحة( مت النص عليهما يف مادة واحدة، فيما يتعلق بقبول الدعوى. يف حني أن 
نفس املادة تكلمت على حق التقاضي يف الدفع تلقائيا بانعدام الصفة، ومل تشر إىل 

 .1هذا احلكم بالنسبة لشرط املصلحة؟

                                                           
اجلديد  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةبدران مراد، املصلحة يف الدعاوى اإلدارية، مداخلة ألقيت يف امللتقى الوطين حول  -1

 . 2009أبريل  29و 21الذي نظمته كلية احلقوق جبامعة جياليل اليابس، سيدي بلعباس، يومي 
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وتفحصه جيدا، وبوجه التحديد  داريةقانون اإلجراءات املدنية واإلبالرجوع إىل 
منه تعرف هذا األخري  39الفصل الثالث املتعلق بالدفع بعدم القبول، جند أن املادة 

على أنه: "الدفع بعدم القبول، هو الدفع الذي يرمي إىل التصريح بعدم قبول طلب 
، وانقضاء اخلصم النعدام احلق يف التقاضي، كانعدام الصفة، وانعدام املصلحة، والتقادم

 األجل املسقط، وحجية الشيء املقضي فيه، وذلك دون النظر يف موضوع النزاع"
من ذات القانون أنه: "ميكن للخصوم تقدمي الدفع بعدم  31وتضيف املادة 

 القبول يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو بعد تقدمي دفوع يف املوضوع".
مالحظ أنه، ونظرا ألمهية ميكن فمن خالل املادتني أعاله، وخاصة األخرية منها، 

أجاز للخصوم تقدميه يف أية مرحلة كانت عليها املشرع  إنالدفع بعدم القبول، ف
. وهو ما يوحي بأن هذا الشرط يعد من 1الدعوى، ولو بعد تقدمي دفوع يف املوضوع

الدعوى، ويف أية مرحلة كانت عليها، ولو مل يتم  النظام العام، وختلفه يؤدي إىل انقضاء
الدفع ِمن مرن له مصلحة يف ذلك، فإنه جيوز للقاضي الدفع هبا من تلقاء نفسه، 

 وبالتايل إهناء النزاع حىت قبل البحث والفصل يف املوضوع.
من ذات القانون، تؤدي بنا إىل القول بأن هذا احلكم  39إال أن قراءة املادة 

على إطالقه. فهذه املادة تكلمت عن احلاالت اليت يثري فيها القاضي ليس صحيحا 
من تلقاء نفسه الدفع بعدم القبول، إال أهنا اشرتطت بالنسبة للقاضي، ضرورة أن يكون 

وما دام أن املشرع اعترب صراحة بأن الدفع   .2الدفع بعدم القبول من النظام العام
                                                           

 .303ن، املرجع السابق، ص. بربارة عبد الرمح -1

جتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن القانون الفرنسي قد اعترب أن كل القواعد املتعلقة بقبول الدعوى تعترب من النظام العام، مما خيول  -2
 للقاضي سلطة إثارهتا من تلقاء نفسه، وبالتايل إهناء النزاع يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى، مقتبس من:

-Marie-Christine ROUAULT, Droit administratif, op.cit, p.536. 
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أن الدفع  -من املفروض  –م، فإن معىن ذلك بانعدام الصفة واألهلية من النظام العا
 من النظام العام. -دائما  –بانعدام املصلحة ال يعد 

غري أنه، إذا تعلق األمر بالدعاوى اإلدارية، فإن شرط املصلحة خيتلف من حيث 
الطبيعة القانونية يف دعوى املسؤولية املدنية للشخص العام )دعوى التعويض(، عنه يف 

 طة )دعوى اإللغاء(.دعوى جتاوز السل
فهو يشبه إىل ملصلحة يف دعوى املسؤولية املدنية للشخص العام، شرط افبالنسبة ل

حد ما شرط املصلحة يف الدعوى العادية، فهو يعين بأن احلق الذايت لرافع الدعوى قد 
تعرض العتداء عليه، أو أنه مهدد باالعتداء عليه. ومن مث فإذا أقام املدعي دعواه من 

ملطالبة باحلصول على مزايا ال ترقى إىل مرتبة احلق، فإنه جيب على القاضي أجل ا
 .1احلكم بعدم قبوهلا

فإنه يشرتط لقبول هذه الدعوى، وقوع اعتداء على احلق الذايت لرافع ومن مث 
 الدعوى، أو أن يكون ذلك احلق مهددا باالعتداء عليه.

فر شرط املصلحة هبذا املعىن لكن ما جيب اإلجابة عنه يف هذا الصدد: هو هل توا
يكفي لوحده لقبول الدعوى، أم البد من توافر شرط آخر هو الصفة لقبول الدعوى؟ 
أو بتعبري آخر، هل أن املصلحة هي الشرط الوحيد لقبول دعوى املسؤولية املدنية 
للشخص العام، أم أنه يشرتط لقبول هذه الدعوى توافر شرط الصفة باإلضافة إىل 

 ة؟شرط املصلح

                                                           
من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، جملة العلوم القانونية واإلدارية  31 تثريها املادة بدران مراد، بعض اإلشكاالت اليت -1

  .33، ص.2033تلمسان،  –، نشر ابن خلدون، كلية احلقوق والعلوم السياسية 39والسياسية، العدد 
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يف هذا الصدد، واليت جيب االعتماد عليها، هي  1إن اإلجابة اليت يقدمها الفقه
أن شرط املصلحة خيتلف عن شرط الصفة، وبالتايل البد أن يتوافر الشرطني معا لقبول 

 الدعوى.
وعليه، فإن املصلحة يف هذه الدعاوى تتحقق إذا ما وقع اعتداء على احلق 

للمدعي. أما الصفة، فهي قدرة الشخص على املثول أمام الشخصي، أو املركز القانوين 
القضاء باعتباره مدعيا، أو مدعى عليه، إما بنفسه فتكون له الصفة األصلية يف 

 الدعوى، أو بواسطة من ميثله قانونا فتكون هلذا األخري الصفة اإلجرائية.
ن ومن هنا، فإن تقدير شرط املصلحة يف هذه الدعاوى يكون سهال، نظرا أل

العمل الذي ترتب عليه يف الغالب األعم إحلاق ضرر باملدعي، جاء مببادرة منه. وهنا 
يسهل حتديد العمل اإلداري. ففي معظم احلاالت، فإن املدعي مل تكن تربطه باإلدارة 

أو  –عالقة سابقة. ومن مث، فإن صاحب احلق هو الذي جيب عليه أن يرفع الدعوى 
بعد وفاة صاحبه، أو اهليئة اليت هلا حق احللول،  الشخص الذي انتقل إليه احلق 

 .-كشركات التأمني 
وعلى هذا األساس، فإن شرط املصلحة يف دعوى املسؤولية املدنية للشخص العام 
ال يكفي لوحده، بل البد من أن يتوافر معه شرط الصفة، فصاحب احلق هنا هو الذي 

دعوى. أما مصلحته، فتتمثل يف . ويف هذه احلالة، فإنه يتمتع بصفة يف رفع التضرر
 .2الفائدة اليت ينتظرها من وراء رفع الدعوى، أال وهي إصالح الضرر

                                                           
؛ 393، املكتب الفين لإلصدارات الثقافية،د.ب، د.ت.ن، ص.1امساعيل البدوي، املوسوعة الشاملة للقضاء اإلداري، ج -1

، دار حممود للنشر والتوزيع، د.ب، د.ت.ن، 2مخيس السيد إمساعيل، موسوعة القضاء اإلداري، دعوى اإللغاء ووقف التنفيذ، ج
 بدران مراد، املصلحة يف الدعاوى اإلدارية، املرجع السابق. ، مقتبس من:91ص.

 .31-39من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، املرجع السابق، ص. 31 تثريها املادة بدران مراد، بعض اإلشكاالت اليت -2
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وبذلك، فإن شرط الصفة ال يندمج مع شرط املصلحة. لكن رغم ذلك، فإذا  
كان يشرتط توافر الشرطني إلمكانية قبول هذا النوع من الدعاوى، إال أن الدفع 

بالنظام العام، مادام أن املشرع مل ينص على ذلك  بانعدام املصلحة هنا ال يتعلق
 صراحة كما فعل بالنسبة لشرطي الصفة واألهلية.

لكن األمر خيتلف إذا مت التحدث عن املصلحة يف دعاوى جتاوز السلطة، واليت 
وذلك باعتبار أن هذه الدعاوى هلا مفهوم خاص، أكثر اتساعا من الدعاوى األخرى. 

، حبيث يكون الغرض منها هو خماصمة القرار اإلداري، تنتمي للقضاء املوضوعي
عليه دمج الصفة يف املصلحة. فعندما تتوفر املصلحة تتوفر بالضرورة وبالتايل يرتتب 

 الصفة، مادام أن املدعي يوجد يف وضعية قانونية معينة.
ففي هذه الدعاوى يكفي لتوافر شرط املصلحة، وبالتايل قبول الدعوى، أن يكون 

يف وضعية قانونية، من شأن القرار اإلداري املطعون فيه أن يؤثر عليها تأثريا  املدعي
 .1أي أن يكون هناك عالقة بني املدعي، وبني القرار مباشرا.

هذه الوضعية القانونية اخلاصة  يشرتط أن يكون ذلك القرار قد مسف وبالتايل
أو معنوية، حىت ولو مل باملدعي، واليت جتعل له مصلحة شخصية ومباشرة، مادية كانت 

 تعترب اعتداء فعليا على حق من حقوقه الشخصية.
وحىت يتمكن القاضي من تقدير املصلحة الشخصية واملباشرة، فإنه يتساءل عما 

يف عالقة مباشرة مع ادعاءاته.   - بالنظر إىل وضعيته القانونية -إذا كان املدعي يوجد 
إلغاء قرار إداري غري مشروع، فإن  وإذا كان الغرض من دعوى جتاوز السلطة هو

                                                           
إىل  33ة، املرجع السابق، ص. من من قانون اإلجراءات املدنية واإلداري 31 تثريها املادة بدران مراد، بعض اإلشكاالت اليت -1

31. 
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 - للوصول إىل مزاعمه –املدعي هنا ال يتمتع حبق ذايت أو شخصي، مادام أنه أثار 
مسألة احلماية اليت توفرها النصوص القانونية. ويف هذه املسألة بالذات، فإن كل الناس 

 يتمتعون بالتساوي هبذا احلق، وهبذه احلماية.
بدعوى جتاوز السلطة إىل دعوى شعبية، أو دعوى ولكن تفاديا من الوصول 

حسبة، فإن القاضي اإلداري بإمكانه الفصل يف هذه اإلشكالية من خالل البحث يف 
العالقة املوجودة بني القرار اإلداري، وبني املدعي. على أن طبيعة العالقة اليت يشرتطها 

ا كان القرار قد صدر القضاء بني القرار واملدعي، ليست واحدة يف كل احلاالت. فإذ
يف حق شخص معني بالذات، فإن هذا األخري له مصلحة مباشرة وشخصية، وبالتايل 
فإن دعواه ضد القرار اإلداري تكون مقبولة. ولكن خارج هذه احلاالت، هناك حالتني 

تتعلق بالشخص الذي ال تربطه باإلدارة اليت أصدرت القرار أن  فإما قد تثري إشكاال:
تربط املدعي  اأو أهن فهذا الشخص يعد أجنبيا عن العمل اإلداري. ،سابقةأية عالقة 

باإلدارة عالقة فيما يتعلق مبوضوع القرار. فإذا كان الشخص أجنبيا عن النشاط 
اإلداري )كاملالك مثال(، فإن طعنه يكون غري مقبول إذا مل تتوافر فيه مصلحة 

ار، وبالتايل عدم املشروعية اليت شخصية ومباشرة. ويتحقق ذلك إذا كان موضوع القر 
أثارها، متس هذه الوضعية القانونية. وهنا، جيب أن يتوافر شرطني إلمكانية حتقق 
املصلحة الشخصية واملباشرة. فيجب أن يكون املدعي يف وضعية قانونية خاصة. وجيب 

ترتتب أي أن املدعي يثري احلماية اليت   بعد ذلك، أن ميس القرار الوضعية القانونية،
 .1الشرطني، حتققت املصلحة املباشرة والشخصية على مبدأ املشروعية. فإذا توافر

                                                           
 .39-33املرجع نفسه، ص.بدران مراد،   -1
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والسبب يف ذلك يكفي يف اعتبار دعوى اإللغاء تتصل بقواعد، واعتبارات 
املشروعية. لذلك، فإن القضاء اإلداري يف هذا الشأن ال يقف يف تفسري شرط 

    داري املطلوب إلغاؤه قد مس به املصلحة عند ضرورة وجود حق، يكون القرار اإل
، وإمنا يتجاوز ذلك بالقدر الذي -كما هو احلال بالنسبة لدعاوى القضاء الكامل –

يتفق ويسهم يف حتقيق مبادئ املشروعية، وإرساء مقتضيات النظام العام. حبيث يتسع 
شرط املصلحة يف دعاوى اإللغاء لكل دعوى يكون رافعها يف حالة قانونية خاصة 

 .1النسبة إىل القرار مؤثرا يف مصلحة جدية لهب
أما إذا كانت هناك عالقة بني املدعي وعمل اإلدارة )املوظف، أو املرتشح 
لوظيفة(، فإن املصلحة تتحقق من خالل إثارته للمساس باحلقوق اليت يتمتع هبا من 

ن للوضعية جراء العالقة اليت تربطه باإلدارة، أو من خالل احلماية اليت قررها القانو 
اخلاصة. وهنا، فإن املصلحة الشخصية واملباشرة تأخذ معىن آخر، ألن العالقة اليت 
تربط املدعي باإلدارة، أنشأت له حقوقا متكنه من اشرتاط احرتام اإلدارة هلا. فهذه 

 .2العالقة أنشأت للمتعامل مع اإلدارة الصفة يف الدعوى
املصلحة، وعلى هذا األساس فإذا كان ومن مث، فإن شرط الصفة يندمج مع شرط 

املشرع قد اعترب بأن الدفع بانعدام الصفة يعد من النظام العام، فإن الدفع بانعدام 
املصلحة هنا يعد كذلك من النظام العام، ما دام أن الشرطني يندجمان مع بعضهما 

 البعض.

                                                           
 .139حممد ماهر أبو العينني، املرجع السابق، ص.  -1

السابق، ، املرجع من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 31 تثريها املادة بدران مراد، بعض اإلشكاالت اليتبدران مراد،  -2
 .39ص.
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انقضاء ومن مث، فإن ختلف شرط املصلحة يف رافع الدعوى اإلدارية يؤدي إىل 
هذه األخرية دون البحث والفصل يف موضوع النزاع، إذ أنه ميكن ألي شخص الدفع 
بانعدام املصلحة يف الدعوى، كما ميكن للقاضي الدفع ومن تلقاء نفسه بانعدام 
املصلحة لتعلق هذا الشرط بالنظام العام، ويف أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وبالتايل 

 موضوعه وصدور حكم بذلك، وينتهي معه احلق يف الدعوى إهناء النزاع قبل الفصل يف
 بالنسبة للمدعي. 

إضافة إىل كل هذه الشروط اليت جيب توافرها عند رفع الدعوى، حىت ال يكون 
تكون الدعوى املرفوعة  ال مصريها عدم القبول، فإن املشرع اشرتط كذلك ضرورة أن
، وإال فإهنا هي األخرى قد أمام القضاء قد سبق الفصل فيها مبوجب حكم قضائي

 :فيما يليدون الفصل يف موضوعها، وهو ما سنحاول التفصيل فيه  تنقضي 

 المطلب الثاني: انقضاء الدعوى اإلدارية لسبق الفصل فيها

من املعروف أن لكل شخص احلق يف اللجوء إىل القضاء للمطالبة حبقوقه، وهو 
أي وقت يراه هو مناسبا. ويكون  حق حممي دستوريا، حيث أنه ميكنه استعماله يف

ذلك عن طريق دعوى قضائية. إال أنه وإذا كانت هذه األخرية قد رفعت أمام القضاء، 
وفصل هذا األخري يف موضوعها عن طريق حكم قضائي، فمعىن ذلك أن الشخص قد 
وجد له احلق يف الدعوى القضائية، فباشره. وطبق القضاء بشأنه قواعد القانون 

التايل فال ينشأ له احلق يف الدعوى القضائية مرة أخرى للمطالبة مبا سبق الوضعي. وب
الذي حازها  الفصل فيه حبكم قضائي سابق. وذلك احرتاما حلجية األمر املقضي به

احلكم القضائي السابق، والفاصل يف موضوع الدعوى القضائية. وتكون هذه احلجية 
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ل ما قضى به احلكم القضائي يف مانعة من معاودة رفع نفس النزاع من جديد حو 
 الدعوى القضائية. 

ومن مث، فمىت تأكد القاضي من أن الدعوى القضائية مفصول يف موضوعها 
مبوجب حكم قضائي، فإنه يستوجب القضاء بعدم قبوهلا لسبق الفصل فيها. والذي 

 . 1يكون قبل النظر والفصل يف موضوعها

وخالصتها، ومن مث فإنه يعترب اجلزء اهلام يف احلكم بصفة عامة هو ناتج الدعوى ف
اخلصومة، بل هو اهلدف من اخلصومة، وهو عنوانا هلا، وحقيقتها، ومصريها. وهلذا كان 

، باعتباره 2للحكم األمهية البالغة يف الدراسات القانونية املختلفة نظرا لآلثار املرتتبة عليه
 النهاية الطبيعية لالنقضاء املوضوعي للخصومة.

ويعرف احلكم القضائي بأنه: "القرار الصادر عن حمكمة مشكلة تشكيال 
صحيحا يف خصومة رفعت إليها وفق قواعد املرافعات، سواء كان صادرا يف موضوع 

 .3اخلصومة، أو يف شق منه، أو يف مسألة متفرعة عنه"

ومن مث، فإن احلكم القضائي وفقا هلذا التعريف يشمل ما يصدر يف موضوع 
أو الذي يفصل يف مسائل  عنها،، أو يف مسألة متفرعة اأو يف جزء منه اخلصومة

إجرائية أو موضوعية قبل إهناء اخلصومة. وعبارة الصادر دليل على أن احلكم ينشأ 

                                                           
 .  992حممود السيد عمر التحيوي، املرجع السابق، ص. -1

  .02، ص.2031-2032باتنة، اجلزائر،  –بوقرة امساعيل، احلكم يف دعوى اإللغاء، أطروحة دكتوراه، جامعة احلاج خلضر  -2
 .202 – 203يوسف دالندة، املرجع السابق، ص.  -3
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فإنه يعترب جمرد دليل إثبات على صدور احلكم  ،مبجرد النطق به، أما حتريره وتوقيعه
 .1مبضمون معني

ائري جند أن املشرع قد عّرف احلكم القضائي يف نص وبالرجوع إىل التشريع اجلز 
احلكم يف املوضوع هو على أنه: "قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من  293/3املادة 

احلكم الفاصل كليا أو جزئيا يف موضوع النزاع، أو يف دفع شكلي، أو يف دفع بعدم 
 القبول، أو يف أي طلب عارض".

املادة فقد بينت اآلثار املرتتبة على صدور احلكم، إذ أما الفقرة الثانية من ذات 
نصت على أنه: "ويكون هذا احلكم مبجرد النطق به، حائزا حلجية الشيء املقضي فيه 

 يف النزاع املفصول فيه".

أنه: "يتخلى القاضي عن النزاع الذي فصل فيه مبجرد  299/3وأضافت املادة 
 النطق باحلكم".

ر احلكم والنطق به، فإنه خيرج من والية احملكمة اليت ومن مث، فإنه ومبجرد صدو 
أصدرته، ويصبح حائزا حلجية الشيء املقضي فيه. ويصبح للحكم آنذاك حجية على 

 أطراف اخلصومة، متنعهم من طرح النزاع بينهم من جديد. 

وعليه، فمىت صدر احلكم، ولو كان ابتدائيا، فيجب على اخلصوم احرتامه. فال 
هم أن جيدد النزاع بدعوى جديدة، ولو رفعت هذه األخرية فال جيوز جيوز ألحد من

                                                           
، 2032الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، دار اهلدى، اجلزائر،  دراسة مقارنة بني –كاملي مراد، حجية احلكم القضائي  -1

  .23ص. 



 أسباب االنقضاء املنهية للحق يف الدعوى                        الباب الثاين                                       

193 
 

قبوهلا، بل جيب الدفع حبجية األمر املقضي فيه، وبطلب احلكم بعدم مساعها لسبق 
 .1الفصل فيها

ومن مث، فتعرف احلجية على أهنا: "حصانة احلكم من املنازعة فيه مرة أخرى، 
القضائية، سواء تلك اليت فصلت فيه سابقا وعدم إعادة طرح ذات النزاع أمام اجلهات 

 .2أو غريها"

وتتميز حجية الشيء املقضي فيه يف املنازعة اإلدارية بنوع من اخلصوصية، وذلك 
كانت حجية   ذلك أنه إذا ،نظرا للطابع اخلاص الذي يتميز به هذا النوع من الدعاوى

األحكام القضائية تقتصر على أطراف النزاع، فإن األمر آنذاك يتعلق باحلجية النسبية، 
أما إذا امتد أثر تلك احلجية إىل الغري، ففي هذه احلالة نكون أمام ما يسمى باحلجية 

، حسب نوع الدعوى املفصول فيها أمام القضاء، ولكل منهما أحكاما 3املطلقة
 اخلاصة. 

ا األساس، ونظرا ألمهية املوضوع وأثره يف انقضاء الدعوى اإلدارية وعلى هذ
املرفوعة أمام القضاء قبل الفصل يف موضوعها، مىت تأكد القاضي من أن الدعوى 
املرفوعة أمامه قد سبق الفصل فيها مبوجب حكم قضائي، وكان هذا األخري حائزا 

املطلب إىل ثالث فروع:  ارتأينا تقسيم هذا ومن هناحلجية الشيء املقضي فيه. 
احلجية النسبية، ونتناول يف الفرع الثاين احلجية  للحديث عنخنصص الفرع األول 

                                                           
 .190فؤاد حممد النادي، إجراءات التقاضي أمام حماكم جملس الدولة املصري، املرجع السابق، ص.  -1

 .90بوقرة امساعيل، املرجع السابق، ص.  -2
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املطلقة، وحندد يف الفرع الثالث الطبيعة القانونية للحجية، سواء تعلق األمر باحلجية 
 النسبية أو احلجية املطلقة.

 الفرع األول: الحجية النسبية للحكم القضائي

من  111ىل القانون اجلزائري، جند أن املشرع قد أحال مبقتضى املادة بالرجوع إ
فيما يتعلق باألحكام الصادرة يف املنازعات اإلدارية  قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
تطبق املقتضيات حكام القضائية، فنصت على أنه: "إىل املقتضيات العامة اخلاصة باأل

من هذا القانون  291إىل  290صوص عليها يف املواد املتعلقة باألحكام القضائية املن
 أمام احملاكم اإلدارية".

جند أهنا تؤكد على أن  ،من ذات القانون 293/2وبالرجوع إىل نص املادة 
احلكم الفاصل يف موضوع النزاع سواء كليا أو جزئيا يكون حائزا حلجية الشيء املقضي 

 فيه يف النزاع املفصول فيه.

يعد  شيء املقضي به ذات أثر نسيب، فإن هذا املبدأأ أن حجية الوملا كان املبد
واجب التطبيق بشأن هذه األحكام القضائية املنصوص عليها أعاله، مامل ينص 
القانون على خالف ذلك. ومن مث، فإنه وكقاعدة عامة فإن املقصود حبجية الشيء 

يتوجب علينا التفصيل يف . ولتوضيح أكثر لذلك 1املقضي به هنا هو احلجية النسبية
 هذه األخرية، وذلك فيما يلي:
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 :أوال: المبادئ العامة للحجية النسبية لألحكام القضائية

من املتفق عليه أنه مبجرد النطق باحلكم، فإن النزاع خيرج من والية احملكمة اليت 
أصدرته، ويصبح حائزا حلجية الشيء املقضي فيه حسب نوع الدعوى املفصول فيها. 
ويكون بذلك هلذا احلكم حجية على اخلصوم متنعهم من طرح النزاع بينهم من جديد، 

 . 1وإال مت الدفع حبجية الشيء املقضي به، وبالتايل عدم مساعها لسبق الفصل فيها

واملقصود حبجية الشيء املقضي فيه، أن يكون احلكم حجة مبا فصل فيه من 
 .2ىل ما مت الفصل فيه يف ذات املنازعةحقوق، حبيث ال جيوز ألحد اخلصوم أن يعود إ

" إىل تعريف احلجية النسبية لألحكام Jean FOYERولقد ذهب األستاذ "
القضائية على أهنا: "الصفة غري القابلة للمنازعة، والثابتة بواسطة القانون ملضمون 

فيه مرة احلكم. ومن مث، فإن الشيء املتنازع عليه واحملكوم فيه ال يكون قابال للمنازعة 
 .3أخرى"

هو عدم فالسليب:  فأما األثر إجيايب.اآلخر سليب و أحدمها وللحجية النسبية أثران، 
جواز رفع نفس الدعوى مرة أخرى بعد ما مت الفصل فيها، حىت ولو قدمت بشأهنا أدلة 

 جديدة.

                                                           
 .190فؤاد حممد النادي، املرجع السابق، ص.  -1
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3- Jean FOYER, De l’autorité de la chose  Jugée en matière civile, essai d’une définition, thèse, Paris, 
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أما األثر اإلجيايب: فهو احرتام القاضي ملا فصل فيه احلكم، وبالتايل ال جيوز 
 أن يسيء إىل ما حكم به، أو يعود ملناقشته. للقاضي

 كما تتضمن حجية األحكام القضائية قرينتني:

: قرينة احلقيقة، إذ أن احلكم القضائي يعد عنوانا للحقيقة فيما قضى به. األوىل
حبيث ال جيوز إهدار هذه احلقيقة يف أي جمال، ولدى أي سلطة قانونية يف الدولة. رغم 

ذ ال حيتج هبا إال بني اخلصوم الذين كانوا طرفا يف الدعوى اليت أهنا حقيقة نسبية، إ
 انتهت باحلكم، مامل تقضي طبيعة الدعوى غري ذلك.

: فتتمثل يف قرينة الصحة، مبعىن أن احلكم يفرتض صدوره بناء القرينة الثانيةأما 
نه على إجراءات صحيحة، وأنه مىت صار له مظهر احلكم، فإنه ال جيوز االدعاء ببطال

 بدون دعوى أصلية.

وتكمن احلكمة من تقرير هذه احلجية لألحكام يف ضرورة وضع حد للمنازعات 
 تنتهي عنده، وال جيوز جتديدها بعده، وحىت ال تتضارب األحكام.

كما أن حجية احلكم القضائي ال تنفي عنه كونه قابال للطعن فيه بطريق من 
 صدوره، ولو كان ابتدائيا.طرق الطعن القانونية. فهو يكتسب احلجية فور 

أمام  –يف غري حاالت الطعن  –وتظهر أمهية احلجية ملا تعاد نفس املنازعة 
احملكمة ذاهتا، أو أمام حمكمة أخرى، فيكون للمدعى عليه الدفع بعدم جواز نظر 

 .1الدعوى لسبق الفصل فيها
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املصطلحات واحلجية النسبية لألحكام القضائية قد ختتلط يف معناها مع بعض 
األخرى، خاصة إذا تعلق األمر بقوة الشيء املقضي به، لذا فيجب التمييز بني حجية 

 الشيء املقضي فيه وقوة الشيء املقضي فيه:

فاحلجية النسبية للشيء املقضي فيه كما سبق توضيح ذلك أعاله، تتعلق 
فيما فصل باخلصوم فقط دون سواهم، إذ متنع كليهما من إعادة النظر أمام القضاء 

 فيه، إال عن طريق الطعن فيه بالطرق اليت أجازها القانون، ويف املواعيد اليت حددها.

أما قوة األمر املقضي به، أو ما يسمى بقوة الشيء احملكوم فيه، فهي صفة تثبت 
 للحكم الذي يكون أو يصبح هنائيا. 

رجة، بل األمر يتعلق وبالتايل، فإن التفرقة بني احلجية والقوة ال تعترب تفرقة يف الد
بفكرتني خمتلفتني لكل منهما غرضا خمتلفا. فاحلجية هي صفة للحماية القضائية اليت 

 مينحها احلكم أو القرار القضائي، أما قوة األمر املقضي فتعترب صفة يف هذا األخري.

واحلجية كصفة للحماية تنتج بالنسبة للمستقبل خارج اخلصومة اليت صدر فيها، 
فأمهيتها تكون داخل هذه اخلصومة للداللة على ما يتمتع به القرار من قابلية  أما القوة

 .1أو عدم قابلية للطعن بطرق معينة، أي للمساس أو عدم املساس به

لقوة الشيء املقضي فيه يكون حتما حائزا حلجية  ائزاحلكم احلومن مث، فإن 
 الشيء املقضي فيه، والعكس ليس صحيح.
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يتضح بأن القاعدة العامة املقررة قانونا أنه ال جيوز  ،قإذن فمن خالل ما سب
للخصوم الرجوع إىل نفس اجلهة القضائية إلعادة طرح ذات النزاع الذي سبق الفصل 
فيه، واملبين على وحدة األطراف، واملوضوع والسبب. ألنه يف ذلك إهدار ملبدأ حجية 

ه، واستثناء من القاعدة العامة، قاعدة استثناء، حيث أنهلذه الاحلكم القضائي. إال أنه 
ميكن لألطراف الرجوع إىل ذات احملكمة مصدرة احلكم، وطرح نزاعهم من جديد 
أمامها، ويكون ذلك يف حالة إذا كان احلكم مشوب بغموض، أو أن القاضي قد 

 أغفل الفصل يف بعض الطلبات املوضوعية، وهو ما سيتم التفصيل فيه تبعا:

 :ائيدعوى تصحيح الحكم القض .3
، جند بأن املشرع قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  193بالرجوع إىل املادة 

قد أجاز للخصوم إعادة رفع دعوى أمام اجلهة القضائية اإلدارية مصدرة احلكم، أو 
 أمام اجلهة املطعون أمامها، قصد تصحيح احلكم القضائي.

واملقصود بتصحيح احلكم، تصحيح اخلطأ املادي الذي ال يتضمن تعديا على 
إمنا هي تصحيح لتلك األخطاء اليت و حجية الشيء املقضي فيه اليت اكتسبها احلكم، 

 .1شابت احلكم بسبب خطأ القاضي أو أحد أعوان القضاء

أهنا قد ، جند قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  219وبالرجوع إىل املادة 
عرفت اخلطأ املادي على أنه: "يقصد باخلطأ املادي عرض غري صحيح لواقعة مادية أو 

 جتاهل وجودها".
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وتضيف الفقرة الثانية من ذات املادة: "غري أن تصحيح اخلطأ املادي أو اإلغفال 
 ال يؤدي إىل تعديل ما قضى به احلكم من حقوق والتزامات لألطراف".

 09/30/20001قرار الصادر عن جملس الدولة بتاريخ عرفه القضاء يف ال كما
بأنه: " غلط مادي راجع: إما إىل إمهال أو عدم انتباه أو سهو القاضي )غلطة، خطأ، 
تعبري، خطأ حسايب( أو إىل معلومات غري دقيقة ختللها امللف حول الوقائع غري املتنازع 

 فيها".

، وكذا إغفال الفصل يف نقطة واإلغفال هو جتاهل واقعة مادية أو جتاهل وجودها
معينة. ويتم الفصل مبدئيا يف طلب التصحيح من طرف اجلهة القضائية مصدرة 
احلكم، واملتمثلة يف احملكمة اإلدارية. غري أنه إذا مل يقم املعين برفع دعوى تصحيح 
الغلط املادي أو اإلغفال أمام اجلهة مصدرة احلكم، واستعمل إحدى طرق الطعن 

 .2قانونا، فإنه بإمكانه تقدمي طلبه أمام اجلهة الفاصلة يف الطعن املخولة له

أعاله، رفع دعوى التصحيح ضد احلكم احلائز لقوة  193ولقد أجازت املادة 
 الشيء املقضي به، مبعىن ضد احلكم النهائي. 

ويتم تأشري التصحيح على أصل احلكم املصحح، ويوقع من طرف الرئيس وأمني 
احلكم الصادر بالتصحيح قابال للطعن فيه بكافة طرق الطعن يف حالة الضبط، ويكون 

 ما إذا جتاوزت احملكمة سلطتها.
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 :دعوى تفسير األحكام  .2

املقصود بتفسري األحكام، توضيح ما شاب منطوق احلكم من إهبام، وذلك بزوال 
غموضه وتوضيحه، وكشف إرادة القاضي، حىت يصبح املنطوق واضحا ال حيتاج إىل 

 توضيح.أي 

ويتم رفع دعوى التفسري وفقا لقواعد رفع الدعوى القضائية، من طرف اخلصوم 
 أمام اجلهة القضائية اليت أصدرته، وخيضع هذا احلكم لكافة طرق الطعن املقررة قانونا.

فإن التفسري خيتلف عن التصحيح، حيث أن األول يتعلق  ،وبالتايل ووفقا لذلك
س حبجيته، على عكس التصحيح الذي يكون فيه بتوضيح احلكم املبهم دون املسا

 احلكم واضحا، إال أنه مشوب خبطأ يؤدي إىل تغيري معناه. 

 :إغفال الفصل في إحدى الطلبات .1

أعاله، جند أهنا  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  193بالرجوع إىل املادة 
شيء املقضي به، أجازت للجهة القضائية املصدرة للحكم ولو بعد حيازته لقوة ال

 تصحيح اإلغفال الذي شاب احلكم يف إحدى الطلبات األصلية.

، قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  131/39غري أنه، وبتفحصنا لنص املادة 
يتضح لنا بأن املشرع اجلزائري قد اعترب إغفال الفصل يف إحدى الطلبات، حالة من 

 .1حاالت الطعن بالنقض

                                                           
 .33بوقرة امساعيل، املرجع السابق، ص.  -1



 أسباب االنقضاء املنهية للحق يف الدعوى                        الباب الثاين                                       

201 
 

ب حمل اإلغفال أن يكون موضوعيا، إذ أن الطلب املتعلق كما يشرتط يف الطل
باإلجراءات ال جيوز إثارته، وإعادة طرحه أمام نفس احملكمة. وجيب على القاضي 
الذي ينظر يف دعوى اإلغفال التقيد بالطلب، وعدم اخلروج عنه، وإصدار حكمه فيه. 

 .1وناوخيضع احلكم الصادر يف اإلغفال لكافة طرق الطعن املقررة قان

فمن خالل ما سبق يتضح بأنه، وماعدا يف احلاالت املستثناة قانونا والسابق  إذن
فإنه يكون حائزا حلجية الشيء  ،توضيحها أعاله، فإن احلكم القضائي مبجرد صدوره

إذا ما رفعت نفس الدعوى من جديد، فإنه ميكن الدفع بعدم  ، وبالتايلاملقضي فيه
الفصل يف الدعوى لسبق الفصل فيها، لكن جيب وقبل ذلك التأكد من توافر مجيع 

 :فيما يليالشروط املتعلقة حبجية احلكم، واليت سيتم التفصيل فيها 

 ثانيا: شروط الحجية النسبية لألحكام القضائية:

ميكن القول بأن حجية الشيء املقضي فيه تعترب عنوانا للحقيقة، مبعىن أهنا تعترب 
حصانة للحكم القضائي من أي طعن أو نزاع فيه مرة ثانية. وحىت حتقق احلجية 
غرضها املطلوب، يشرتط توافر وحدة ثالثية  لألطراف واملوضوع والسبب. وهو ما 

اليت نصت على أنه:  القانون املدين اجلزائريمن  111أكده املشرع اجلزائري يف املادة 
"األحكام اليت حازت قوة الشيء املقضي به تكون حجة مبا فصلت فيه من حقوق، 
وال جيوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة، ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه احلجية 

هلا نفس  إال يف نزاع قام بني اخلصوم أنفسهم، دون أن تتغري صفاهتم وتتعلق حبقوق
 احملل والسبب.
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 وال جيوز للمحكمة أن تأخذ هبذه القرينة تلقائيا".

ومن مث، فحىت تفي احلجية غرضها املطلوب جيب أن تتوافر على وحدة األطراف، 
 واملوضوع، والسبب. وهذا ما سنحاول التفصيل فيه يف البنود التالية:

 وحدة الخصوم: .1

 فإن وحدة اخلصوم تظهر كأبسط تتحدد اخلصومة القضائية بأطرافها، ومن مث
 معيار ملالحظة وحدة الدعاوى املرفوعة.

ومن مث، فال تثبت للحكم احلجية إال بالنسبة لطريف اخلصومة. فال جيوز الدفع 
حبجية األمر املقضي به يف دعوى جديدة تتناول ما سبق أن فصل فيه، إال إذا كانت 

فاهتم ال بأشخاصهم. وهلذا كان هذه الدعوى بني اخلصوم أنفسهم دون أن تتغري ص
أعاله واضحا ملا نص على أنه:  القانون املدين اجلزائريمن  111نص املشرع يف املادة 

" ... ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه احلجية إال يف نزاع قام بني اخلصوم أنفسهم، 
 دون أن تتغري صفاهتم..."

ف الدعوى نفس اخلصم يف أي احتاد اخلصوم قانونا ال طبيعة، أي أن ميثل طر 
 نظر القانون، حىت ولو اختلفت أشخاصهم الطبيعية.

أو بعضهم يف الدعوى اجلديدة عما كانت  ومن مث، فإن تغريت صفة اخلصوم
 . 1عليه يف الدعوى األوىل، فقد انتفت وحدة اخلصوم بني الدعويني
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كما أن احلكم ال يكون حجة على اخلصوم وحدهم، بل هو أيضا حجة على 
 خلف اخلصم عاما كان أو خاصا.

يشبه احلكم بالعقد، فحجيته قاصرة على من كانوا خصوما  1وهلذا فإن البعض
، فإهنا تتقيد حبجية -كغريها من اخلصوم  –حقيقيني يف الدعوى، مبا يف ذلك اإلدارة 

الشيء املقضي فيه حينما تكون طرفا يف الدعوى اليت صدر فيها احلكم. ومن مث فإن 
استقر عليه القضاء  وهو ما .2وحدة اخلصوم تعترب شرطا جوهريا للدفع باحلجية

اجلزائري ملا أكد يف العديد من قراراته بأن للدفع باحلجية جيب أن يكون هناك وحدة 
بني األطراف، ووحدة يف املوضوع، ووحدة يف السبب. ومن ذلك القرار الصادر عن 

 .31/02/20023جملس الدولة بتاريخ 

 وحدة الموضوع: .2

ه اخلصم، واملصلحة اليت ينبغي املقصود باملوضوع أو احملل، احلق الذي يطلب
 .4حتقيقها من رفع دعواه

أو هو الطلبات اليت يقدمها اخلصوم يف الدعوى، وتفصل فيها اجلهة القضائية 
 املختصة، سواء كانت طلبات أصلية أو عارضة.
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ومن مث، فال تثار حجية الشيء املقضي فيه، إال يف احلالة اليت يكون فيها الطلب 
ابق فصل فيه حبكم قضائي. وعليه، فإن مل يوجد احتاد يف ذاته مطابقا لطلب س

 .1املوضوع، فإن الدعوى اجلديدة تكون جائزة

، ملا القانون املدين اجلزائريمن  111وهو ما أكده املشرع اجلزائري يف املادة 
نصت على أنه: "... ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه احلجية إال يف نزاع قام بني 

 والسبب..." نفس المحلدون أن تتغري صفاهتم وتتعلق حبقوق هلا  اخلصوم أنفسهم،

ا تبحث يف طلبات ومن مث، فإن احملكمة ملا تنظر يف القضية املعروضة عليها، فإهن
ها قبوال أو رفضا. وبالتايل، فما سبق أن طلبه اخلصوم وتعرضت له اخلصوم، وجتيب علي

وال يصح جتديد النزاع فيه مرة  بالبحث، مث حكمت فيه فقد أصبح عنوانا للحقيقة،
أخرى. ألن إعادة عرض نفس الطلبات املفصول فيها يعين إهدار حجية األحكام، 

 وبالتايل فتح باب تناقضها.

ضوعها، هو وبالتايل، فمن أسباب انقضاء الدعوى القضائية قبل الفصل يف مو 
دة الدفع حبجية يمن حق املدعى عليه يف الدعوى اجلد الدفع بسبق الفصل فيها، إذ أنه

نظرا لوحدة املوضوع أو احملل، ألن احملكمة تكون معرضة لدراسة  الشيء املقضي فيه
، وبالتايل نفس موضوع النزاع. وهو ما أكده القضاء اجلزائري يف العديد 2نفس الطلبات

من قراراته، ومن ذلك ما قضت به احملكمة اإلدارية بتلمسان، بتاريخ 
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غ.ط( ضد املديرية الوالئية للضرائب بتلمسان، حيث ، يف قضية )22/30/20321
جاء يف منطوق احلكم أنه: "... حيث أن املدعى عليه بالفعل سبق أن رفع نفس هذه 

 الدعوى بنفس الطلب...

 هلذه األسباب فإن احملكمة اإلدارية تقرر بصفة عالنية، حضورية وابتدائية

 . يف الشكل: عدم القبول لسبق الفصل يف الدعوى..."

 وحدة السبب: .3

إمنا سبب احلق أو و واملتمثل يف النزاع،  قصود بالسبب هنا ليس سبب الدعوىامل
ميكن القول بأن السبب هو املصدر القانوين للحق  ركز القانوين موضوع احلق. ومن مثامل

. فاحلق هو موضوع الدعوى، أي هو املصلحة القانونية اليت يهدف إليها 2املدعى به
 أساس هذا املوضوع أو مصدره القانوين هو السبب.املدعي. ولكن 

ميكن القول بأن السبب يف الدعوى هو األساس القانوين للحق املطالب  ومن مث
به، وحىت ميكن الدفع حبجية الشيء املقضي فيه، جيب أن يتحد السبب يف الدعويني، 

 . 3أي أن يكون أساسها القانوين واحدا وباعثها ودافعها واحد

لدفع حبجية احلكم القضائي ال يكفي يف ذلك أن يكون السبب بني وعليه، فل
 الدعويني مماثال فقط، بل جيب أن يكون هو ذاته.
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كما أن اختالف الدليل الذي يتمسك به املدعي إلثبات سبب دعواه بني 
ألن احلكم قد  ،الدعويني األوىل والثانية، ال يؤثر على الدفع حبجية احلكم املقضي فيه

الشيء املقضي فيه فيما خيص هذا السبب، بغض النظر عن الدليل الذي  حاز حلجية
لعربة باحلجية هي لوحدة السبب وليس لوحدة الدليل، إذ أن األدلة قد فايراد إثباته به. 

تتغري وتتعدد بالرغم من أن السبب واحد يف الدعوى. وهنا يكمن الفرق بني السبب 
 والدليل يف الدعوى القضائية.

عن غرضه يف  اذلك، فإن كان غرض املدعي يف دعواه احلالية خمتلف إضافة إىل
وذلك ألن احلكم  ،الدفع حبجية احلكم القضائي اه السابقة، فإن ذلك ال يؤثر علىدعو 

قد حاز حلجية الشيء املقضي فيه فيما يتعلق بالسبب، بغض النظر عن غرض 
 املدعي. 

وليس بوحدة الغرض، إذ أن وبالتايل، فإن العربة يف احلجية بوحدة السبب، 
 األغراض خمتلفة لكن السبب يبقى واحدا يف الدعوى.

وعليه، فاملالحظ أن حتديد سبب الدعوى البد أن يتسم بنوع من الدقة، لكون 
أن هناك من ال يفرق بني السبب يف الدعوى وبعض املصطلحات املشاهبة هلا، كما 

ا اجملال يعود إىل السلطة التقديرية سبقت اإلشارة. لذا فإن تقدير وحدة السبب يف هذ
 .1للجهة القضائية املختصة

فإنه  ،من خالل ما سبق، يتضح بأن احلكم القضائي مبجرد صدورهإذن، و 
فال جيوز رفع نفس الدعوى من جديد،  حجية الشيء املقضي فيه. وبالتايليكتسب 
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 انتهاء الدعوى قبل وإال فإنه يتم الدفع بعدم القبول لسبق الفصل فيها. واليت تؤدي إىل
الفصل يف موضوعها، لكن بشرط أن تتحقق وحدة ثالثية بني الدعويني: وحدة 

 .1األطراف، وحدة املوضوع، ووحدة السبب

وبالتايل، فاحلجية النسبية للحكم تعين عدم امتداد أثر احلكم يف الدعوى لغري 
أطرافها، وهو احلال لكافة الدعاوى القضائية مبا فيها اإلدارية، ماعدا دعوى اإللغاء اليت 

وهو ما سيتم توضيحه  –ال تتسم حبجية نسبية إمنا حجية مطلقة تسري على الكافة 
 . -يف الفرع  املوايل

القرارات  األضرار اليت رتبتهاتايل، فإن األحكام الصادرة بالتعويض عن وبال
وذلك ألن حجية احلكم فيها ال ميتد  ،اإلدارية، أو العقود اإلدارية تتمتع حبجية نسبية

إىل الغري، وهو متعلق فقط بأطراف الدعوى، ومن مث، فإن احلجية هنا ليست متعلقة 
 اء.بالنظام العام، على عكس دعوى اإللغ

 الفرع الثاني: الحجية المطلقة للحكم القضائي

من املسلم به أن القاعدة العامة لألحكام القضائية هي اتسامها باحلجية النسبية 
هناك مبجرد صدورها، وبالتايل تكون حجة على طريف الدعوى فقط دون غريهم. لكن 

صدورها حجية ، فهناك بعض األحكام اليت حتوز مبجرد على هذه القاعدة استثناء
مبجرد صدورها تكون حجة على الكافة، وأهم هذه الدعاوى هي  أنه مطلقة. مبعىن

حيث أنه يرتتب على صدور احلكم بإلغاء القرار اإلداري املطعون فيه  .دعاوى اإللغاء
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اعتبار هذا األخري كأنه مل يكن من تاريخ صدوره، وتكون هلذا احلكم حجية يف 
هر أثر احلجية املطلقة، ولتوضيح أكثر لذلك ارتأينا أن مواجهة الغري. ومن هنا يظ
 للحجية املطلقة، مث توضيح شروطها وذلك فيما يلي:نتوقف عند املبادئ العامة 

 أوال: المبادئ العامة للحجية المطلقة:

يتحدد املقصود باحلجية املطلقة حلكم اإللغاء باالستناد إىل دعوى اإللغاء نفسها، 
إذ تقوم على أساس  ،هذه األخرية من كوهنا دعوى عينية موضوعيةوذلك ملا تتميز به 

القرار اإلداري املعيب، وأن احلكم الصادر فيها يؤدي إىل إعدام القرار كليا أو  خماصمة
 جزئيا.

ومن مث، فإن احلكم الصادر بإلغاء القرار اإلداري تكون له حجية على الكافة، 
معدوما بالنسبة للبعض، وصحيحا بالنسبة  حيث أن القرار املعدوم ال ميكن أن يكون

بقوله:  "M.P Weil". وهو ما أكده 1للبعض اآلخر. وهذا خالفا للدعاوى األخرى
"بأن الطعن لتجاوز السلطة هو طعن مؤسسي وعضوي، غايته إلغاء اإلخالل يف 
داخل اجملتمع منظورا إليه من الزاوية اإلدارية. ومن الطبيعي، يف هذه األحوال، أن يتمتع 
احلكم الصادر بشأن الطعن باحلجية املطلقة، ويفرض على كل أعضاء هذا اجملتمع. 

بالنسبة للجميع، تتأىب أن يسمح هبذا القرار بالنسبة للبعض، فوحدة النظام االجتماعي 
 .2ويرفض بالنسبة للبعض اآلخر"
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واحلجية املطلقة تقتصر فقط على احلكم بإلغاء القرار اإلداري، أما األحكام 
القاضية برفض دعوى اإللغاء، فإهنا ال تتمتع إال حبجية نسبية، شأهنا يف ذلك شأن 

والعلة يف ذلك أن القرار قد يكون صائبا بالنسبة للطاعن عليه باقي األحكام القضائية. 
باإللغاء، يف حني يكون خاطئا بالنسبة لغريه، هلذا فال ميكن أن تكون له حجية 

 .1مطلقة

وبالرجوع إىل التشريع اجلزائري جند أن املشرع مل خيصص وال مادة تتكلم عن 
وقانون  ،القدمي جراءات املدنيةلقانون اإلاحلجية املطلقة حلكم اإللغاء. فبتفحصنا 

املتعلق مبجلس  91/03، وكذلك القانون العضوي رقم اإلجراءات املدنية واإلدارية
املتعلق باحملاكم اإلدارية، جند أهنا خالية  91/02، والقانون رقم املعدل واملتمم الدولة

املادة  من أي نص يستثين أحكام اإللغاء من احلجية النسبية. بل أن املشرع نص يف
سالفة الذكر على أن مجيع األحكام تتمتع حبجية  القانون املدين اجلزائريمن  111

نسبية. ومن مث، فإن املشرع قد جعل الدفع باحلجية ال يتعلق بالنظام العام. فنص املادة 
أعاله ورد بشكل عام دون تفرقة بني األحكام املدنية، واألحكام اإلدارية. لكن 

مل يعمل على إعادة النظر يف ذلك خاصة بعد التعديالت املتكررة املالحظ أن املشرع 
اليت مست النصوص التشريعية، والدستورية. خاصة بعد اعتناق مبدأ االزدواجية 

املعدل  91/03 ، والقانون العضوي3993ر اجلزائري لسنة القضائية مبوجب الدستو 
م اإلدارية سابق اإلشارة املتعلقني مبجلس الدولة واحملاك 91/02 القانونو  واملتمم،

 .قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةاملتعلق ب 01/09اصة القانون رقم إليهما، وخ
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 القانون املدينمن  111ومن مث، فكان على املشرع إعادة النظر يف نص املادة 
جذريا حىت تكون متماشية ووظيفة القضاء، وطبيعة األحكام القضائية اليت تعترب عنوانا 
للحقيقة، وتعرب عن السلطة الفعلية والقانونية للقضاء. وذلك جبعل احلجية من النظام 

 العام حىت تستقر األحكام القضائية ويتحد االجتهاد القضائي.

حكام القضاء، وبالتايل فإنه يؤثر سلبا عدم احرتام ذلك يؤدي إىل فقد الثقة يف أف
على سري مرفق القضاء يف أداء وظيفته. وبالتايل، التقليل من قيمة األحكام مادام أن 
القضاء ال يستطيع إثارة هذه احلجية من تلقاء نفسه. إضافة إىل ذلك، فإنه يؤدي إىل 

دام أن القضاء ال فقدان قيمة األحكام القضائية لدى األشخاص الطبيعية واملعنوية، ما
 حيرتمها وهو أوىل باحرتامها.

حيث أن إعادة النظر يف منازعة مت الفصل فيها يعين عدم احرتام ذلك احلكم، 
 وبالتايل املساس بسلطة القضاء.

بالرجوع إىل القضاء، جند أن هذا األخري قد استقر يف العديد من وخالفا لذلك، و 
ية مطلقة، خالفا للقواعد العامة للحجية. أحكامه على أن أحكام اإللغاء تتمتع حبج

، 23/32/39131فنجد مثال قرار الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى سابقا املؤرخ يف 
ومما جاء يف منطوق القرار: "مىت صدر قرار قضائي فصال يف طعن من أجل جتاوز 

ء السلطة ونطق ببطالن جزئي أو كلي للقرار اإلداري، اكتسب احلجية املطلقة للشي
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قرار آخر، يتناول نفس  ذلك املقضي فيه، فإنه يتعني على اإلدارة جتنب اختاذ بعد
 األطراف وينصب على نفس احملل، ويقوم على نفس السبب.

إن اإلدارة اليت جتاهلت قرار اجمللس األعلى بإبطال قرار متخذ منها عن جتاوز 
تكون بتصرفها  ،لخيص نفس األطراف، والسبب، واحمل اآخر  االسلطة، وأصدرت قرار 

املذكور قد خرقت مبدأ حجية الشيء املقضي فيه لألحكام القضائية، مما يستوجب 
 اإلبطال".

وعليه، فاملالحظ من القرار أعاله، أن القضاء اجلزائري، وخالفا ملا استقر عليه 
 التشريع قد اعترب أن األحكام الصادرة باإللغاء تتمتع حبجية مطلقة.

رتتب عليها أثران، األثر املطلق، يجية املطلقة حلكم اإللغاء ووفقا لذلك، فإن احل
 واألثر الرجعي حلكم اإللغاء:

 األثر المطلق لحكم اإللغاء:  .1

يكتسب احلكم الصادر بإلغاء القرار املطعون فيه حجية مطلقة. ومؤدى ذلك، 
أن هذه احلجية تسري على من طعن فيه ومن مل يطعن كافة، ويف مواجهة جهات 

. وبالتايل، فكل من له مصلحة 1اإلدارة مجيعها، مثلت يف الدعوى أم مل متثل فيها
 بالقرار املطعون فيه أو مس مبركزه القانوين، فإنه يستفيد من ذلك.
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وتعود هذه اخلصوصية إىل الطبيعة املختلطة لدعاوى جتاوز السلطة. واليت تتكون 
رار غري املشروع. والثاين شخصي: من عنصرين: األول موضوعي: واملتعلق مبخاصمة الق

 .1واملتمثل يف مركز الطاعن الذي مسه القرار

والعنصر املوضوعي هلذه الطبيعة املركبة هو الذي يكفل للحكم الصادر باإللغاء 
 األثر املطلق. غري أنه يرد على هذا األثر استثناءين:

 :االستثناء األول .أ
يكون حجة على الكافة. ومن  من خصوصية احلكم بإلغاء قرار إداري معني أنه

مقتضى هذه احلجية، أال يسمح للغري ممن ميس حكم اإللغاء مبصاحلهم أو مركزهم 
القانوين الطعن يف هذا احلكم. غري أن املشرع خرج عن هذه القاعدة، ومسح للغري 

يف املخاصمة، ومل يستدع إليها باملعارضة  الذي مسه احلكم، ومل تتح له فرصة الدخول
، وهو ما يسمى قانونا بالغري اخلارج عن اخلصومة، واملنصوص عليه 2ا احلكمعلى هذ

قانون اإلجراءات املدنية من  932إىل  930، ومن 119إىل  110يف املواد: من 
 . حيث يكون له احلق يف رفع اعرتاض ضد احلكم الذي مل يكن طرفا فيه.واإلدارية

وبالتايل، فمىت طعن يف احلكم ِمن مرن له مصلحة يف احلكم، فإنه جيب على 
القاضي إعادة النظر يف القرار املطعون فيه من جديد، وذلك من حيث الوقائع والقانون 

 .قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  930/2و 110/2طبقا للمادتني 
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 االستثناء الثاني: .ب
اإللغاء يسري يف مواجهة اجلميع من خصوم، والغري،  إذا كان األثر املطلق حلكم

والقضاء، فإن ذلك ال مينع املشرع من التدخل للتصديق على القرار الذي ألغاه 
إذ أن احلجية املطلقة ال تسري يف حق املشرع،  ،القاضي، خمالفا بذلك حكم القضاء

 إللغاء.ألن تدخله قد يكون لتفادي الصعوبات اليت يتعذر حلها بصدور حكم ا

إذن، فما عدا هذين االستثناءين يبقى حلكم اإللغاء احلجية املطلقة، وتسري يف 
 مواجهة اجلميع.

كما جتدر اإلشارة يف هذه النقطة إىل أنه يف حالة ما إذا كان طلب إلغاء القرار 
اإلداري مقرتنا بعدة طلبات، فإن احلكم املتعلق بأي طلب آخر غري اإللغاء يكتسب 

 ويبقى حلكم اإللغاء فقط احلجية املطلقة. ،حجية نسبية

كما أن احلكم الصادر يف دعوى التعويض تأسيسا على جرب األضرار اليت سببها 
استنفذ ميعاد الطعن باإللغاء، والتجأ إىل القضاء  قد قرار غري مشروع، وكان الطاعن

سب حجية من جديد للمطالبة بالتعويض عما سببه القرار غري املشروع من أضرار، يكت
نسبية ألنه متعلق حبق شخصي، وهو التعويض عن ما أصابه من ضرر جراء عمل 
اإلدارة غري املشروع. أما ما يتعلق بأسباب احلكم، واليت مبوجبها حكم له بالتعويض، 

 .1فإهنا تتمتع حبجية مطلقة
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 األثر الرجعي لحكم اإللغاء:  .2

وبالتايل فإن أثرها ال  ،يكتسب احلكم القضائي مبجرد صدوره احلجية النسبية
يتعدى أطراف اخلصومة. ويقوم هذا النوع من األحكام على أساس الفصل فيما يثريه 

 الطاعن حول مركز قانوين شخصي. 

على عكس احلكم الصادر يف دعوى اإللغاء، الذي جند أن صاحب الشأن ينازع 
مشروعيته من  فيه قرارا إداريا مطالبا من اجلهة القضائية املختصة الفصل يف مدى

 عدمها.

وعلى هذا األساس، جند أن احلكم الصادر يف دعوى اإللغاء متعلقا بالنظام 
العام. حيث أنه بإمكان اجلهة القضائية أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولو مل يتمسك 
 به اخلصوم. كما ال جيوز التنازل عن األحكام الصادرة باإللغاء، وإذا مت مثل هذا التنازل

 ترب كأنه مل يكن.يع فإنه

واملالحظ أن هذه اخلاصية مستمدة من طبيعة دعوى اإللغاء نفسها، وكذا من 
 طبيعة القرار املطعون فيه.

إىل الفرق بني اإللغاء القضائي، واإللغاء اإلداري  وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد
تضيات من حيث األثر الرجعي، حيث أن اإلدارة تقوم مبوجب هذا األخري، ومراعاة ملق

املصلحة العامة، أو تلبية الحتياجات اجلمهور، أو احرتاما ملبدأ املشروعية، وذلك من 
 .1أجل تصحيح أخطائها، بإهناء قراراهتا بأثر مباشر وفوري
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ويكمن اهلدف من وراء قاعدة عدم رجعية القرارات اإلدارية إىل استقرار املراكز 
 واحرتاما ملبدأ االختصاص.القانونية، واحرتام احلقوق املكتسبة، 

ومن مث، يظهر االختالف بني األثر الرجعي لإللغاء القضائي واإللغاء اإلداري، 
وذلك ألن اإللغاء القضائي يؤدي إىل زوال القرار جبميع آثاره وبأثر رجعي من يوم 
صدوره. أما اإللغاء اإلداري كما سبقت اإلشارة أعاله، فإن أثره مباشر، إال إذا تدخل 

 . 1شرع وقرر له األثر الرجعيامل

ومن مث، تظهر أمهية حكم اإللغاء على القرار اإلداري، والذي يكتسب حجية 
مطلقة من يوم صدوره. لكن ال ميكن أن يكون له هذه احلجية إال بتوافر الشروط 

 احملددة هلذا األخرية، وهو ما سيتم توضيحه فيما يلي:

 غاء:ثانيا: شروط الحجية المطلقة لحكم اإلل

اليت تشرتط لصحتها وحدة  احلجية النسبية لألحكام القضائيةعلى عكس 
املوضوع، ووحدة السبب واألطراف، فإنه ومبجرد صدور احلكم بإلغاء القرار اإلداري، 
فإن هذا األخري يكتسب احلجية املطلقة يف مواجهة الكافة. لكن ال ميكن أن تكون 

ا على شروط حمددة ختتلف عن شروط احلجية هذه األخرية سارية املفعول إال بتوافره
 النسبية. وهو ما سيتم التفصيل فيه فيما يلي:

 

 
                                                           

 .91-92بق، ص. بوقرة امساعيل، املرجع السا -1



 أسباب االنقضاء املنهية للحق يف الدعوى                        الباب الثاين                                       

216 
 

 أن يكون الحكم باإللغاء عمال قضائيا:  .1

مبعىن أن يكون احلكم بإلغاء القرار اإلداري متوافرا على مجيع أركان العمل 
هل هي  القضائي، ويف هذا الشأن ثار اجلدل حول طبيعة حجية األمر املقضي فيه،

 شرط وجود العمل القضائي، أم أهنا نتيجة وأثر الزم له؟

متثل حجية األمر املقضي فيه املعيار األساسي، والعالقة الظاهرة للعمل القضائي. 
ما يعترب عمال قضائيا، يتوجب البحث فيما  ومن مث، فللتعرف على ما إذا كان عمال

وبذلك يدخل ضمن األعمال  إذا كان املشرع قد أكسبه حجية األمر املقضي فيه.
القضائية، أم أنه مل يكتسب هذه احلجية حبكم القانون، ومن مث ال يتسىن وصفه عمال 

 .1قضائيا

واملالحظ أن هذا االجتاه يتسم بالبساطة والوضوح، حيث أنه تعود يف ذلك تقرير 
 احلجية للحكم القضائي من عدمه إىل السلطة التقديرية للمشرع.

 ، وبالتايلقضي فيه قد يكون هلا أثر الحق والزم للعمل القضائيوحجية األمر امل
فهي متوقفة على صحة العمل القضائي، فمىت حتقق ذلك تصبح حجية األمر املقضي 

 فيه الزمة من لوازمه، وأثر من آثاره.

 أن يكون الحكم صادرا باإللغاء:  .2

من املتفق عليه أن احلكم الصادر بإلغاء القرارات اإلدارية هو حكم متمتعا 
باحلجية املطلقة. أما األحكام القاضية برفض أو عدم قبول الدعوى، فإهنا تكتسب 
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. حيث أن احلجية هنا تقتصر على احلالة اليت كانت عليها الدعوى 1احلجية النسبية
رح النزاع من جديد مىت كانت احلالة اليت حني رفعها أول مرة، وحتول دون معاودة ط

 .2انتهت باحلكم السابق هي نفسها مل تتغري

ومن مث فإن حكم اإللغاء هو الوحيد الذي يتمتع باحلجية املطلقة، أما احلكم 
ال ميكن أن يتمتع باحلجية املطلقة، وال ميكن أن ف ،برفض أو عدم قبول الدعوى شكال

مثل هذه األحكام كما سبقت اإلشارة تتمتع حبجية تسري يف مواجهة الكافة، ألن 
نسبية. وذلك نظرا إىل طبيعتها الشخصية، خالفا ألحكام اإللغاء اليت تتميز بطبيعتها 

فإن أحكام الرفض أو عدم القبول ال ميكن تطبيقها  ،املوضوعية العينية. إضافة إىل ذلك
ومرفوضة بالنسبة للبعض على الكافة ألن الدعوى قد تكون مقبولة بالنسبة للبعض، 

 .3اآلخر

 أن يكون الحكم صادرا عن محكمة مختصة:  .3

مكتسبا و  ري املشروعلكي يكون احلكم القضائي الصادر بإلغاء قرار إداري غ
حلجية الشيء املقضي فيه، جيب أن يكون صادرا عن حمكمة خمتصة اختصاصا نوعيا 

 وحمليا، لكون هذا األخري متعلقا بالنظام العام.
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مث، فال يكفي أن يصدر حكم بشأن نزاع معني ليحوز حجية الشيء ومن 
املقضي فيه، بغض النظر عن اجلهة اليت أصدرته. بل البد أن يكون ذات طبيعة 

 .1قضائية، وتكون قد أصدرته يف حدود سلطتها القضائية

وعليه، فحىت يكتسب احلكم باإللغاء احلجية املطلقة البد أن يكون صادرا عن 
 والية الفصل فيما عرض عليها، وأن تكون خمتصة بنظره.  حمكمة هلا

وجيب أن تشكل تشكيال قانونيا صحيحا، وأن يكون للقاضي الذي أصدر 
 .2احلكم القضائي والية القضاء. وأن يكون له والية صحيحة يف إصداره

إضافة إىل ذلك، فإن احلكم الصادر عن جهة قضائية عليا تابعة لنظام قضائي 
اري، يكون حجة على مجيع اجلهات القضائية األدىن منها، إذ جيب عليها عادي أو إد

 احرتام هذا احلكم، وااللتزام به مادام أن احلكم صدر يف حدود واليتها.

احلكم الصادر عن جهة قضائية ليس هلا والية الفصل يف مثل هذا النوع  كما أن
أن األحكام الصادرة عن من النزاع، يتمتع حبجية الشيء املقضي فيه شأنه يف ذلك ش

اجلهة القضائية ذات الوالية. ألن األصل يف توزيع االختصاص بني جهات القضاء 
من أجل إجياد قضاء متخصص، وأنه و  أنه اماإلداري والعادي، هو توزيع عملي. ك

طبقا للقواعد املتعلقة باحلجية ومدى تعلقها بالنظام العام، فإنه يتوجب احرتامها من 
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اجلهات القضائية سواء كان احلكم صادرا عن واليتها، أو عن جهة قضائية طرف مجيع 
 .1ليست هلا الوالية على ذلك

 أن يكون الحكم نهائيا:  .4

البد أن يصدر يف صورة هنائية. واملقصود  ،حىت يكون حلكم اإللغاء حجية مطلقة
كان قابال باحلكم النهائي ذلك احلكم الذي ال يقبل الطعن فيه باالستئناف، حىت ولو  

 للطعن فيه بطرق أخرى كاملعارضة وااللتماس والنقض.

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن احلجية املطلقة ال ترد إال على منطوق 
احلكم دون سائر أجزائه، ألن أجزاء احلكم من وقائع، وأسباب، ال تتمتع باحلجية. إال 

باملنطوق حبيث ال يقوم املنطوق أنه واستثناء، فإن األسباب املرتبطة ارتباطا وثيقا 
 .2فهي حتوز أيضا على حجية األمر املقضي فيه ،بدوهنا

إذن، فمن خالل ما سبق يتبني لنا أثر الدفع بسبق الفصل يف الدعوى.إذ أنه، 
مىت تبني للمحكمة الناظرة يف الدعوى أن هذه األخرية قد سبق الفصل فيها، فإن 

فصل والبت يف موضوعها. وذلك ألن احلكم ذلك يؤدي إىل انقضاء الدعوى قبل ال
الفاصل يف الدعوى يكون حائزا حلجية الشيء املقضي فيه مبجرد صدوره، سواء كانت 
هذه احلجية مطلقة، إذا ما تعلقت بدعاوى اإللغاء، أو نسبية إىل ما تعلقت بباقي 

 الدعاوى األخرى.
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الدفع باحلجية، لكن اإلشكال الذي يطرح نفسه يف هذا الصدد: هو حول طبيعة 
 هل يعترب دفعا من الدفوع اإلجرائية، أم املوضوعية أم دفعا من دفوع عدم القبول؟

اختلف الفقه يف حتديد الطبيعة القانونية للدفع بسبق الفصل، فذهب االجتاه 
إىل أن الدفع حبجية احلكم القضائي يعترب من الّدفوع اإلجرائية اجلوهرية، وهذا  1األول

وثيقة مببدأ احلجية، والذي يعتربها قرينة قانونية تستعمل كطريق لإلثبات، نظرا للصلة ال
خاصة بالنظر إىل إدراج القانون للحجية ضمن القرائن القانونية. ومن مث، فإن الدفع هبا 

 يعترب دفعا بوسائل اإلثبات، ومن مث فهو من الدفوع اإلجرائية.

اإلحالة، والذي يعترب من واستدل هذا االجتاه يف ذلك بقياسها على الدفع ب
الدفوع اإلجرائية، إذ أن الدفعان يشرتكان يف الشروط املتمثلة يف وحدة املوضوع، 

 واخلصوم، والسبب. 

إال أن هذا الرأي ال ميكن األخذ به، وذلك باعتبار حجية احلكم القضائي تعترب 
ى الدفع قاعدة موضوعية ال قرينة قانونية، كما ال ميكن قياس الدفع باحلجية عل

باإلحالة، وذلك ألن األول ال ميكن الدفع به إال بوجود حكم هنائي، عكس الثاين 
 الذي يكون قبله. 

، الذي يرى بأن الدفع باحلجية هو 2ونتيجة هلذه االنتقادات ظهر االجتاه الثاين
من الدفوع املوضوعية، وذلك لتعلقه مبوضوع احلق. إذ أن قبول احملكمة له من عدمه 
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لبحث يف موضوع الدعوى، وطلبات اخلصوم للتأكد من أن الدعوى اجلديدة يتطلب ا
  تكرارا للدعوى السابقة أم ال.

لكن، هذا االجتاه هو اآلخر مل يسلم من االنتقاد، وذلك ألن النظر يف الدعوى، 
وطلبات اخلصوم يكون املقصود منه جمرد التأكد من تطابقها مع موضوع الدعوى 

  اخلصوم، وليس قصد حبثها. احملكوم فيها وطلبات

وهو الراجح، والذي اعترب الدفع بسبق  1ونتيجة هلذه االنتقادات ظهر اجتاه ثالث
الفصل دفعا بعدم القبول، وذلك ألن الدفع بسبق الفصل ال ينصب على أصل احلق 
وموضوع الدعوى، كما ال ينصرف إىل اإلجراءات اليت متت بواسطتها مباشرة 

 منه هو إنكار احلق يف رفع الدعوى أساسا. اخلصومة، بل اهلدف 

وبالرجوع إىل التشريع اجلزائري، جند أن هذا األخري قد ساير الرأي الراجح، واعترب 
من  39الدفع بسبق الفصل من الدفوع بعدم القبول، وهو ما أكده يف نص املادة 

بول، هو الدفع اليت نصت على أنه: "الدفع بعدم الق قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
الذي يرمي إىل التصريح بعدم قبول طلب اخلصم النعدام احلق يف التقاضي، كانعدام 
الصفة وانعدام املصلحة والتقادم وانقضاء األجل املسقط وحجية الشيء املقضي فيه، 

 وذلك دون النظر يف موضوع النزاع".

لدفع بعدم ميكن للخصوم تقدمي امن ذات القانون أعاله: " 31ادة وتضيف امل
 القبول يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقدمي دفوع يف املوضوع".
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ومن مث، فيرتتب على اعتبار الدفع بسبق الفصل من الدفوع بعدم القبول إمكانية 
إبدائه يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى لتعلقها بالنظام العام. فهي غري مقيدة 

ملوضوع، كما هو احلال بالنسبة للدفوع الشكلية. بوجوب اإلبداء قبل البحث يف ا
 وعليه، فيمكن عرضها ألول مرة يف مرحلة االستئناف أو النقض.

ما أكده القضاء يف العديد من قراراته، حيث اعترب الدفع بسبق الفصل من  وهذا
الدفوع بعدم القبول، ومن ذلك ما ورد يف احلكم الصادر عن احملكمة اإلدارية بتلمسان 

والذي جاء يف منطوقه: "إن احملكمة اإلدارية تقرر بصفة  22/30/20321ؤرخ يفامل
 عالنية، حضورية وابتدائية: 

 يف الشكل: عدم القبول لسبق الفصل يف الدعوى...".

وعليه، فمن خالل ما سبق، ميكن القول بأن من أسباب انقضاء الدعوى قبل 
ك باعتبار أن للدعوى طبيعة الفصل يف موضوعها هو الدفع بسبق الفصل فيها، وذل

احلق. ومن مث، فإن حجية الشيء املقضي فيه تؤدي إىل انقضاء احلق يف رفع دعوى 
ثانية، مبعىن استخدام الشخص لدعواه، والذي ينتهي بصدور حكم يف املوضوع أو يف 
مسألة متفرعة عنه حيوز احلجية، مبا يؤدي إىل استنفاذ الشخص حلقه يف رفع الدعوى. 

يل ال يكون هلذا الشخص العودة مرة أخرى يف إثارة النزاع بدعوى جديدة، فمثل وبالتا
 هذه الدعوى ال توجد ألن احلق فيها انتهى بصدور حكم فيها.
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 الفصل الثاني:

 انقضاء الدعوى اإلدارية بإحدى الطرق البديلة لفضها 

إهناء املنازعة إضافة إىل األسباب السابق اإلشارة إليها، واليت تؤدي بالقاضي إىل 
وجد ي، فإنه تالقضائية املعروضة عليه قبل الفصل يف موضوعها عن طريق حكم قضائ

أسباب أخرى تؤدي إىل نفس النتيجة، وهو توصل األطراف إىل حل ودي، وذلك إما 
عن طريق الصلح، أو الوساطة، أو التحكيم، وهو ما يسمى بالطرق البديلة حلل 

 النزاعات.

عرفها  كمابصفة عامة حقيقة واكبت القضاء منذ القدم،  وتعترب هذه الطرق 
الذي جاء خاليا نوعا ما من  قانون اإلجراءات املدنية على أناجملتمع قدميا وحديثا. 

الطرق البديلة، إال أنه قد تضمن جمموعة من اإلجراءات املتعلقة بفض النزاعات 
د كانت العديد من . لكن رغم ذلك، فق1القضائية، واملتمثلة أساسا يف التحكيم

النزاعات املعروضة أمام القضاء تنقضي قبل أن يصل القاضي إىل الفصل يف موضوعها 
إما عن طريق الصلح، أو الوساطة غري القضائيني. لكن مبجرد صدور القانون املدين، 

على كل األحكام املتعلقة بالصلح باعتباره  فقد مت النص صراحة يف الفصل اخلامس منه
 منه. 933إىل  939وإهناء النزاعات القضائية، وذلك يف املواد من   لفضإجراء بديال

تطور اجملتمع، وكثرة القضايا املعروضة أمام القضاء، خاصة ما تعلق  على أنه مع
اجة امللحة منها بالنزاعات اإلدارية، نظرا للطبيعة اخلاصة هلذه األخرية. ظهرت احل

                                                           

 منه. 23مكرر  931إىل  992، املواد من قانون اإلجراءات املدنيةمن انظر الكتاب الثامن  -1 
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وإهناء املنازعات القضائية قبل الوصول إىل الفصل يف  لتشريع طرق بديلة لفض
، حيث 1قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةاملشرع اجلزائري يف  قام بهوهو ما  .موضوعها

قد و  .أنه خص الكتاب اخلامس منه لإلجراءات املتعلقة بالطرق البديلة حلل النزاعات
 بصفة أساسية وكان ذلك ،أساسا: الصلح، والوساطة، والتحكيم تضمن هذا الباب

سد الفراغ القانوين الذي كان سائدا من قبل، مما يؤدي إىل الفصل وإهناء  من أجل
النزاعات القضائية بصفة سريعة، دون اخلوض يف تلك اإلجراءات القضائية املعقدة، 

 واليت تستغرق وقتا طويال من الزمن.

سنحاول من خالل هذا الفصل دراسة هذه الطرق البديلة  وعلى هذا األساس،
بصورة مفصلة، وتبيان أثرها يف إهناء الدعوى اإلدارية املعروضة أمام القضاء، وذلك من 
خالل مبحثني، نتطرق يف املبحث األول إىل الصلح والوساطة، وخنصص املبحث الثاين 

 للتحكيم.

 المبحث األول: 

 يلين لفض النزاعات اإلداريةالصلح والوساطة كإجراءين بد

من الصلح والوساطة إجراءين مهمني يلجأ إليهما القاضي للفصل يف  يعترب كل
النزاع املعروض عليه، وذلك باعتبارمها طريقني خمتصرين إلهناء النزاع قبل الفصل يف 
موضوعه عن طريق حكم قضائي، ولكل منهما خصائص متيزه عن اآلخر. وهو ما 

خنصص املطلب األول للحديث عن الصلح   املطلبني التاليني:سنحاول توضيحه يف
                                                           

ر بسكرة، ، جامعة حممد خيض23اإلدارية، جملة العلوم اإلنسانية، العدد مانع سلمى، الطرق البديلة املستحدثة حلل املنازعات  -1 
 .23، ص.2032اجلزائر، 
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باعتباره طريقا بديال لفض النزاعات اإلدارية، أما املطلب الثاين فنبني من خالله إجراء 
 الوساطة باعتبارها سببا النقضاء الدعوى اإلدارية.

 الصلح كسبب النقضاء الدعوى اإلدارية المطلب األول:

حل، وتسوية اخلصومات وإهناء النزاعات املعروضة أمام للصلح أمهية بالغة يف 
القضاء، وذلك بإعدام آثارها السلبية، وإجياد حلول رضائية دائمة هلا يف املستقبل بني 

 .1أطرافها

وانقضاء الدعوى املرفوعة أمام القضاء، فالبد أن  وحىت يكون للصلح أثر يف إهناء
د صلح مربم بني األطراف، وأن تقوم يكون الصلح قضائيا، مبعىن أن يكون هناك عق

 احملكمة بإثبات هذا الصلح أو التصديق عليه.

 فإنه من الضروري ونظرا ملا هلذا اإلجراء من أمهية بالغة يف إهناء النزاع القضائي،
، مث )الفرع األول( تطرق أوال إىل تعريف هذا اإلجراء، وتبيان شروطه وخصائصهال

 )الفرع الثاين(. القضائية اإلداريةالتطرق إىل آثاره على الدعوى 

 لفرع األول: ماهية الصلح القضائيا

حتديد تعريفه، وتبيان خصائصه، وشروطه، وإجراءاته،  يتعنيلتحديد ماهية الصلح 
 :ملا يليوذلك وفقا 

 

                                                           

 .23املرجع السابق، ص.مانع سلمى،  -1 
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 تعريف الصلح:: أوال

علينا التوقف على خمتلف املفاهيم  يتعني ،إلعطاء تعريف شامل للصلح
 :، وذلك على الشكل التايلوالتعريفات اللغوية منها واالصطالحية

 التعريف اللغوي للصلح: .1

نقول صلح الشيء أي زال عنه الفساد. وأصلح و الفساد،  هو عكسالصلح لغة 
أي بني الناس، أي أزال ما بينهم من عداوة وشقاق، ووفق بينهم. ونقول تصاحل القوم 

 اصطلحوا وتوافقوا وزال ختاصمهم.

وإهناء حالة اخلصوم. واملصلح هو شخص  والصلح معناه املساملة والتوافق والوئام
 .1يصلح ويوافق بني اخلصوم

 أصلح، والذي حيتوي على عدة معان وعليه فإن مصطلح الصلح مشتق من فعل
حول تقرب نقطتني متناقضتني. وهكذا نتكلم عن مصاحلة شخصني، وتدخل 

 شخص للبحث عن املصاحلة بني شخصني.

 .2وبالتايل فإن مصطلح الصلح يأخذ عدة تسميات: التصاحل، الرتاضي، ...إخل

 

 

                                                           
 .3131-3132، ص 2001، عال الكتب، القاهرة،  مصر، 3أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية، اجمللد األول، ط  -1
، 1اإلدارية )اخلصومة اإلدارية، االستعجال اإلداري، الطرق البديلة حلل املنازعات اإلدارية(، ج خلويف رشيد، قانون املنازعات -2

 .239، ص 2033ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
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 التعريف االصطالحي للصلح: .2

خيتلف متاما عن املفهوم اللغوي، إن لفظ الصلح من الناحية االصطالحية ال 
 ذلك أن جوهر الشيء واحد.

على أنه: "إجراء لتنظيم النزاع القائم بني طرفني، وأن املصلح  الصلح فقد عّرف
 .1، واألطراف أحرار يف تطبيقه أم ال"امعين ايقرتح عليهم نظام

منه  939دة وبالرجوع إىل التشريع اجلزائري، وبالتحديد إىل القانون املدين جند املا
قد عرفت الصلح على أنه: "عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما، أو يتوقيان به نزاعا 
حمتمال، وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه، باستثناء ما تعلق 

 باحلالة الشخصية أو بالنظام العام."

يف حالتني: إما  من خالل هذا التعريف، يتضح لنا بأن هذا اإلجراء قد يلجأ إليهو 
لوجود نزاع قائم بني األطراف، وإما لتفادي نزاع حمتمل الوقوع، وهذا ما يدل على 

 وجود صورتني للصلح:.

الصلح غري القضائي الذي يقع خارج ساحة القضاء، ودون وجود دعوى  -
 قضائية.
نظمه املشرع اجلزائري يف  امستحدث اإجرائي االصلح القضائي، والذي يعترب طريق -

 ، وهو ما يهمنا يف موضوع حبثنا.2قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

                                                           
1 -  Jean-Marie AUBY et Roland DRAGO, Traité du contentieux administratifs, L.G.D.J.,  Paris, 1984, 
p.29. 

 . 29-23، ص.املرجع السابقمانع سلمى،  -2 

http://bibliotheque.ena.nat.tn/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:L.G.D.J.
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جند أن املشرع مل حيدد تعريفا قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية وبالرجوع إىل 
واضحا للصلح، وإمنا اكتفى بتحديد اإلجراءات املتبعة ملباشرته، وخصص ذلك يف 

النزاعات"، وبالتحديد يف الفصل الطرق البديلة حلل " الكتاب اخلامس املعنون ب
من الباب  (. وخص الفصل األول991إىل  990ن األول من الباب األول ) املواد م

اخلامس من الكتاب الرابع للصلح يف املواد اإلدارية وعنونه ب"اإلجراءات املتبعة أمام 
 (.999-990اجلهات اإلدارية" )املواد 

سوية خالف قائم بني طرفني أو وت إذن هو ذلك الطريق الودي حللفالصلح  
. وهو إجراء أقره املشرع اجلزائري، واعرتف به يف املواد القانونية هبدف جتنب 1أكثر

اإلجراءات املعقدة للدعوى اإلدارية، وحتقيق نقطة التوازن بني خصوصية النشاط 
. وهو ما يتضح لنا 2اإلداري، واحلفاظ على حقوق وحريات األفراد وعدم املساس هبا

، ملا جند أن املشرع اجلزائري قد أعاد قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةليا برجوعنا إىل ج
قانون اإلجراءات بلورته، حيث أنه نقله من الطابع املوضوعي الذي كان يتسم به يف 

إىل الطابع اإلجرائي الذي ال يكتفي مبجرد تعريفه وتنظيمه، بل يبني سبل املدنية 
والنتائج املرتتبة عليه. وهو ما يهمنا يف موضوع دراستنا،  3اإلداريممارسته يف القضاء 

 والذي سنقوم بتوضيحه أكثر من خالل تبيان خصائصه. 

 

 
                                                           

 . 332شروط قبول الدعوى اإلدارية، املرجع السابق، ص  –خلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية  -1
 .399، ص.2033، تيسمسيلت، 09املواد اإلدارية، جملة املعيار، العدد زرقني عبد القادر وقزاز مصطفى ، الصلح يف  -2

  .332بربارة عبد الرمحن، املرجع السابق، ص. -3
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 ثانيا: خصائص الصلح القضائي:

من خالل التعاريف السابق تبياهنا ملفهوم الصلح القضائي، يتبني لنا خصائص 
 هذا األخري، واملتمثلة أساسا فيما يلي:

 إجراء قضائي:الصلح  .1

، جند أن املشرع قد أسند مهمة قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةفبالرجوع إىل 
الصلح للقاضي اإلداري، وهو ما يضفي على هذا اإلجراء الصبغة القضائية. واشرتط 

ضائية مباشرة إجراء الصلح، قتصاص، حبيث أنه ال جيوز ألي جهة يف ذلك شرط االخ
قانون من  999خل ضمن اختصاصها، وهو ما أكدته املادة إال إذا كان النزاع يد

 .1اإلجراءات املدنية واإلدارية

 الصلح إجراء جوازي:  .2

، 2قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  990لقد حسم املشرع مبوجب املادة 
جعل االختالف الذي كان قائما حول إلزامية الصلح من عدمه أمام القضاء اإلداري، و 

جوازيا سواء كان أمام احملاكم اإلدارية، أو أمام جملس  أمام هذا األخري إجراءالصلح 
الدولة. ويكون إما مببادرة من طرف اخلصوم، أو من رئيس تشكيلة احلكم بعد موافقة 

 (.3قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  992اخلصوم )

 
                                                           

 ال جيوز للجهة القضائية أن تباشر الصلح إال يف النزاعات اليت تدخل يف اختصاصها".على أنه: " 999تنص املادة  -1

 القضائية اإلدارية إجراء الصلح مادة القضاء الكامل".جيوز للجهات على أنه: " 990املادة  تنص -2

 يتم إجراء الصلح بسعي من اخلصوم أو مببادرة من رئيس تشكيلة احلكم بعد موافقة اخلصوم".أنه: " 992جاء يف نص املادة  -3
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 قصر الصلح على قضايا القضاء الكامل: .1

منه، قد  990جند أن املادة  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةفبالرجوع إىل 
اقتصرت إجراء الصلح على قضايا القضاء الكامل فقط، حيث مت استبعاد الصلح عن 
مسائل قضاء املشروعية. ألنه من غري املقبول أن جييز املشرع للخصوم االتفاق على 

ة. وألن قضاء اإللغاء ال يقبل إال عدم املشروعية يف أي عمل من أعمال اإلدارة العمومي
حلني للنزاع: إما التصريح بعدم مشروعية القرار، أو إلغائه تبعا للدعوى املرفوعة. ويف 

إبقائه إذا  بإلغاء القرار اإلداري، أو بدعوى اإللغاء يكون احلكم القضائي الصادر إما 
كان على املشرع   كان مشروعا. وبالتايل فال جمال للصلح حول مشروعية القرار، لذلك

 .1تكريس ذلك يف نص قانوين صريح

 :خصومةجواز اللجوء إلى الصلح في أية مرحلة كانت عليها ال. 9

، جند أهنا تؤكد 2قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  993بالرجوع إىل املادة 
على أن الصلح هو إجراء جيوز اللجوء إليه يف أية مرحلة كانت عليها اخلصومة، حىت 

 ولو كان ذلك يف آخر مرحلة منها.

 ثالثا: شروط الصلح:

لقد حدد املشرع اجلزائري جمموعة من الشروط لصحة الصلح، واملتمثلة أساسا 
 فيما يلي:

                                                           
 .901-119، املرجع السابق، ص.2، ج قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةبوضياف عادل، الوجيز يف شرح  -1

 جيوز إجراء الصلح يف أية مرحلة تكون عليها اخلصومة".اليت تنص على أنه: " -2
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 وجود نزاع قائم: .1

فحىت نكون أمام صلح قضائي، البد أن يكون هناك نزاع قائم، أي أن يكون 
 أثناء اخلصومة. مطروحا أمام القضاء، وحماولة الصلح تكون كإجراء

 نية إنهاء النزاع:  .2

أنه البد على اخلصوم اللجوء إىل الصلح بنية احلسم، وإهناء النزاع القائم  ذلك
 .1بينهم

 تنازل كل من طرفي النزاع عن جزء من ادعاءاتهم: .1

إن الصلح يتم بتنازل كال من اخلصوم عن جزء من ادعاءاهتم على وجه التقابل. 
الطرفني عن جزء أو كل ادعاءاته، وبقي الطرف اآلخر على ما يدعيه، فإذا تنازل أحد 

 فال نكون بصدد الصلح، بل هو جمرد تنازل فقط.

والتنازل من اجلانبني ال يشرتط أن يكون متعادال، بل جيب أن يكون قائما مهما  
كانت التنازالت، حىت ولو كانت تنازالت طرف أقل من تنازالت الطرف اآلخر. 

 يكون التنازل بني اخلصوم، وليس من خصم واحد. املهم أنف

 القائم يعترب إجراء صحيحا، ومن مث فإن الصلح ،فبمجرد توافر هذه الشروط إذن
 وجب على القاضي التحقق من صحة اإلجراءات القائم على أساسها هذا اإلجراء. 

 
                                                           

يف األحكام العامة للطرق البديلة يف حل النزاعات )الصلح القضائي  –األخضر قوادري، الوجيز الكايف يف إجراءات التقاضي  -1
  .33، ص 2031 والوساطة القضائية(، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، –
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 رابعا:إجراءات الصلح القضائي:

الصلح القضائي مبوجب املواد من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية لقد نظم 
. واليت يبني من خالهلا اإلجراءات الواجب 992إىل  990، ومن 999إىل  990

 على النحو التايل: وذلكإتباعها لتحقيق الصلح، ويكون ذلك وفقا لثالث نقاط، 

 انعقاد الصلح:.3

وقبول الدعوى اإلدارية، وختلفه ال يؤدي  عتبار الصلح إجراء غري ملزم لرفعرغم ا
إىل عدم قبول الدعوى شكال، إال أن اللجوء إليه جيب أن يراعى فيه جمموعة من 

 الضوابط:

أن عقد الصلح هو عقد رضائي متوافر على عنصر الرضا، وهو اإلجياب  فبما
فإن مل يكن هناك رضا، وحىت ولو كانت املبادرة  لذلك ،والقبول بني طريف اخلصومة

 .1من رئيس تشكيلة احلكم بالقيام به، فإنه لن ينعقد

 ظروف الصلح: .2

إذا مت اللجوء إىل الصلح مببادرة من األطراف، أو بسعي من القاضي بعد موافقة 
ا فإن القاعدة العامة أن تتم حماولة الصلح يف املكان والوقت الذي يرامه ،اخلصوم

املشرع مل يقيد مبوجب نص خاص اإلجراءات اليت يتم مبوجبها فالقاضي مناسبني. 

                                                           
دراسة تأصيلية وحتليلية(، دار اجلامعة  –األنصاري حسن النيداين، الصلح القضائي )دور احملكمة يف الصلح والتوفيق بني اخلصوم -1

 .319، ص.2009اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 
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عقد الصلح، وإمنا فتح اجملال واسعا للقاضي وفقا ملا يراه مناسبا بشأن الكيفية مادام 
 .1ذلك سيحقق النتيجة

يف نطاق دعاوى  –لكن استثناء، فإنه إذا ما وجدت نصوص خاصة يف القانون 
، سواء يف املنازعات الضريبية، أو االنتخابية، أو اجلمركية، أو -القضاء الكامل

الصفقات العمومية تقضي بالضرورة القيام بالصلح يف مكان معني، أو وقت معني، 
 فعلى القاضي املقرر االلتزام بذلك.

 محضر الصلح:.1

أو القاضي رئيس تشكيلة احلكم بإجراء  يف حالة ما وفقت مساعي اخلصوم
الصلح، وخرج اخلصوم باتفاق، يقوم رئيس تشكيلة احلكم بإثبات هذا االتفاق يف 
حمضر، ويأمر  بتسوية النزاع وغلق امللف. ويكون ذلك عن طريق التأشري على هذا 

 بالنسبة قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  300/1لمادة لفقا ذلك و احملضر، و 
، ويودع بأمانة ضبط احملكمة اإلدارية، أو جملس الدولة. وهذا ألنه 2حملاضر الصلح

. ويثبت فيه 3من هذا القانون 991سيتحول إىل سند تنفيذي، وذلك مبوجب املادة 
من ذات القانون، ويوقع عليه القاضي، واألطراف، وأمني  992ما جاء يف نص املادة 

 .4على احملضر بأمر يكون غري قابل ألي طعن الضبط، ويفصل يف النزاع باملصادقة

                                                           
  . 339بربارة عبد الرمحن، املرجع السابق، ص. -1

  جيوز التنفيذ اجلربي إال بسند تنفيذي.ال: "ما يلي 300/1نص املادة  جاء يف -2
 والسندات التنفيذية هي: ...حماضر الصلح أو االتفاق املؤشر عليها من طرف القضاة واملودعة بأمانة الضبط".

 "يعد حمضر الصلح سندا تنفيذيا مبجرد إيداعه بأمانة الضبط".على أنه:  991تنص املادة  -3

   .193، املرجع السابق، ص.2، جقانون اإلجراءات املدنية واإلداريةبوضياف عادل، الوجيز يف شرح  -4
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وبالتايل، فإن حمضر الصلح هنا يغلب عليه طابع االتفاق، حيث أنه يربم بإرادة 
اخلصوم. واملالحظ أن الصلح ينطلق بصورة اختيارية وقت اللجوء إليه، لكنه ينتهي 

 .1بصورة جربية تلزم تنفيذ ما مت االتفاق عليه بني األطراف املتصاحلة

 الفرع الثاني: آثار الصلح القضائي على الدعوى اإلدارية

، أو بسعي م لذلكإن عرض الصلح على األطراف مببادرة من القاضي، وقبوهل
يتوج إما بتصاحل واتفاق الطرفني، أو تواصل اخلالف، ولكل منهما  فإن ذلك منهما،

م، وغلق باب األول يؤدي إىل إهناء النزاع القائم بني اخلصو فأثره على الدعوى. 
اخلصومة يف أية مرحلة كانت عليها الدعوى. أما الثاين فتبقى الدعوى سارية املفعول، 
ويواصل القاضي النظر فيها من النقطة اليت توقف عندها. وما يهمنا هو توصل 

 .2األطراف إىل إهناء اخلصومة بالصلح

ا، ويف لكن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا الصدد هو: باعتبار الصلح عقد
 آثار احلكم القضائي؟ ونفس الوقت إجراء قضائيا، فهل ترتتب عليه آثار العقد أ

إن الصلح القضائي له طبيعة مزدوجة، حبيث أنه وباعتبار صفة العقد فيه، فإنه 
باعتبار الصفة القضائية فيه، فإنه يرتب  هيرتتب عليه ما يرتبه العقد من آثار. كما أن

القضائية، فيلتزم كل متصاحل مبا ورد يف عقد الصلح من التزامات.  بعض آثار األحكام 
كما أن تصديق اجلهة القضائية على الصلح يؤدي إىل استنفاذ واليتها بالنسبة 

 للموضوع.
                                                           

   .320، املرجع السابق، ص.بربارة عبد الرمحن -1
 .313، املرجع السابق، ص حممد عبد احلميد مسعود -2
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آثار الصلح على  وسنحاول من خالل النقاط التالية التوسع أكثر يف تبيان
 الدعوى اإلدارية، وذلك على الشكل التايل:

 استنفاذ الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع لواليتها:أوال: 

من آثار الصلح أنه يؤدي إىل استنفاذ اجلهة القضائية املرفوع أمامها النزاع 
لواليتها، وذلك ألنه يؤدي إىل حسم النزاع على احلق املتنازع عليه. وبالتايل فلم يعد 

 هناك نزاع حىت تفصل فيه اجلهة القضائية.

القضائي ال يرتتب عليه خروج النزاع من والية اجلهة القضائية، إال  لكن الصلح
فإن اجلهة القضائية حىت هذه  ،بعد قيام هذه األخرية بالتصديق عليه. أما قبل ذلك

قانون اإلجراءات املدنية من  991اللحظة مل تستنفذ واليتها. وهذا ما أكدته املادة 
ح، حيرر رئيس تشكيلة احلكم حمضرا، يبني ملا نصت على أنه: "إذا حصل صلواإلدارية 

فيه ما مت االتفاق عليه، ويأمر بتسوية النزاع وغلق امللف، ويكون هذا األمر غري قابل 
 ألي طعن".

ونتيجة لذلك، فإن استنفاذ اجلهة القضائية لواليتها، يرتتب عليه عدم جواز النظر 
وهذا ما  .1الصلح بشأهنايف الدعوى، أو الفصل يف أي مسألة من املسائل اليت مت 

ملا نصت على أنه: قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من  220/3أكدته املادة 
"تنقضي اخلصومة تبعا النقضاء الدعوى، بالصلح أو بالقبول باحلكم، أو بالتنازل عن 

 الدعوى."

                                                           
  .399-391، ص.املرجع السابقاألنصاري حسن النيداين،  -1
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اليت نصت على أنه: "ينهي  القانون املدينمن  932وهو ما أكدته كذلك املادة 
لح النزاعات اليت يتناوهلا ويرتتب عليه إسقاط احلقوق واالدعاءات اليت تنازل عنها الص

 أحد الطرفني بصفة هنائية".

ومن خالل ذلك، يتبني أن للصلح القضائي أثرا كبريا يف حسم الدعوى اليت 
 يتناوهلا، فال جيوز جتديدها أو املضي فيها، وتنقضي به والية احملكمة يف الفصل فيها.

انقضاء  ، فإنه يرتتب على ذلكه، فإن مشل الصلح موضوع الدعوى كلهوعلي
مما يعين أنه مىت استوىف عقد الصلح  ،اخلصومة بغري احلكم والفصل يف موضوعها

شروط صحته، وطلب اخلصوم إثباته مبحضر، فإنه ميتنع القاضي أن يتعرض ملوضوع 
 .1يقهالدعوى، ألن مهمته تقتصر يف إثبات ما اتفقوا عليه وتوث

وعليه، ونظرا لألثر الذي يرتبه الصلح على الدعوى القضائية، فإنه جيب على 
القاضي ويف حالة توصل األطراف إىل صلح، أن يثبت أوال إقرار املدعي بالتنازل عن 
دعواه مستظهرا شروط الصلح، وقبول الطرف اآلخر يف اخلصومة له. وجيب أن ترد 

حامسة يف جمال حتقيق انصراف إرادة صاحب الشأن و عبارات الصلح يف عبارات قاطعة 
 .2إىل حتقيق نتيجة الصلح

ومن مث، فإنه جيب على القاضي أن يقف على صحة عقد الصلح قبل حترير 
وإذا تأكد من ذلك، فإنه يقوم بتحرير احملضر، ويأمر يف نفس الوقت بتسوية  .حمضره

                                                           
  .200ص.األنصاري حسن النيداين، املرجع السابق،  -1

 .313حممد عبد احلميد مسعود، املرجع السابق، ص.  -2
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طعن. وهذا ما أكدته املادة  النزاع وإغالق ملف القضية، ويكون أمره غري قابل ألي
 .قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  991

ولكن يف هذه احلالة، يلزم على القاضي التفسري الضيق لعبارات التنازل اليت 
تضمنها عقد الصلح، حبيث أن هذا األخري ال ينصب إال على احلقوق اليت كانت 

األثر املنهي ال يهم إال احلقوق  أن ذلك ،وحدها أصال حمال للنزاع الذي حسمه الصلح
واالدعاءات اليت كانت حمال للصلح، بل جيب تفسري هذا األخري تفسريا ضيقا نظرا 

 .1لآلثار املرتتبة عليه

وحمضر الصلح جيب أن يوقع عليه كل من اخلصوم، والقاضي وأمني الضبط، 
 ويودع بأمانة ضبط اجلهة القضائية.

 لحجية الشيء المقضي به: ثانيا: مدى حيازة الصلح القضائي

 اختلفت اآلراء يف طبيعة عقد الصلح، هل حيوز حجية الشيء املقضي به أم ال؟ 

إىل أن:"للصلح حجية ناقصة، بدليل أن الصلح ال  2فذهب جانب من الفقه
يتضمن أي حتقيق قضائي، وال يتضمن الضمانات التقليدية  اليت يتمتع هبا العمل 

رتام مبدأ املواجهة(. لذلك فإنه ال جيوز الطعن يف اح –التأكيدي )عضو قضائي 
 الصلح القضائي بدعوى بطالن أصلية".

                                                           
، مطبعة األمنية، الرباط، 3عبد الرمحن الشرقاوي، التنظيم القضائي بني العدالة املؤسساتية والعدالة املكملة أو البديلة، ط -1

   .219، ص.2031

 .209األنصاري حسن النيداين، املرجع السابق، ص. -2
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السؤال الذي قد  ، إىل اإلجابة على1وعلى هذا األساس، ذهب بعض الفقه
يتبادر إىل العديد من األشخاص، حول ما إذا كانت إرادة أحد طريف النزاع مشوبة 

بأحد العوامل أو العناصر اليت مت على  بعيب، كأن تقع يف غلط، أو تدليس متعلق
أساسها الصلح، وإال ملا كان الصلح أن يقع. ففي هذه احلالة ما الذي جيب على 

 الطرف املتضرر أن يفعله؟.

 يف هذه احلالة، حسب هذا اجلانب من الفقه، فإنه يتعني عليه رفع دعوى قضائية
أو التدليس الذين وقف  مستقلة إلبطال حمضر الصلح وحكمه بالنظر إىل الغلط

 عليهما، والذين أضرا به، مع تبيان تفاصيل األضرار اليت حلقت به.

 ثالثا: عدم جواز رفع دعوى جديدة ) الدفع بالصلح (:

ال  ،ألي من املتصاحلني أن جيدد هذا النزاع فإنه ال جيوز ،إذا احنسم النزاع بالصلح
بإقامة دعوى به، وال باملضي يف الدعوى اليت كانت مرفوعة، وال بتجديد هذه الدعوى. 

الصلح القضائي يف هذه احلالة ينشئ دفعا يسمى "الدفع بالصلح"، وهو الدفع بعدم ف
قبول الدعوى لتخلف شرط املصلحة فيها، ألن اخلصم الذي تنازل على حقه بالصلح، 

بينه وبني خصمه، ومل يعد له بالتايل مصلحة يف اللجوء يكون قد حسم النزاع القائم 
 إىل القضاء وطلب احلماية القضائية حلقه، كما أنه مل يعد هناك حمل هلذه الدعوى.

املدعى عليه  ما علىفإذا رفع املدعي دعوى أخرى بذات املوضوع املدعى به، ف
فاملدعى عليه  إال إنكار سلطة خصمه يف استعمال الدعوى، ألنه سبق الصلح فيها.

                                                           

 .11، املرجع السابق، ص. األخضر قوادري -1 
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عندما ترفع دعوى أخرى بذات املوضوع، يدفع فيها بعدم القبول لسبق الصلح فيها. 
فإذا أقره ردت الدعوى لسبق الصلح فيها، وإذا أنكر  ،فيسأل املدعي عن هذا الدفع

فإذا أثبته بإحدى وسائل اإلثبات فإن  .فإن املدعى عليه جيب عليه إثبات دفعه ،ذلك
. وهذا ما أكده قرار الغرفة اإلدارية 1بعدم القبول لسبق الصلح فيهادعوى املدعي ترد 

يف قضية  3193/01حتت رقم  33/30/20012جمللس قضاء اجلزائر املؤرخ يف 
 ج.ع ضد والية اجلزائر ومؤسسو ميرتو اجلزائر. 

والدفع بعدم قبول الدعوى للصلح هو دفع غري متعلق بالنظام العام، فال جيوز 
قضي به من تلقاء نفسها، بل يتعني أن يتمسك به املتصاحل. وجيوز له للمحكمة أن ت

 . 3التنازل عن هذا الدفع صراحة أو ضمنا

إذن، فمن خالل ما سبق يتضح أن للصلح القضائي أثرا واضحا يف حسم النزاع، 
 إذ ينتج عنه أمرين متالزمني:

 ،بشكل هنائي: انقضاء ما تنازل عنه الطرفني من احلقوق واالدعاءات أوهلما -
 وعدم قابلية الرجوع عنها.

                                                           
   .291حممد فهد غرايبة، املرجع السابق، ص. -1

حيث جاء يف منطوق القرار: "كون املطالبة بالتعويض النقدي عند نزع امللكية غري مستساغ حلصول اتفاق ما بني املدعي  -2
، واجملسد بعقد توثيقي يف 39/01/2009بتاريخ املنزوعة ملكيته للمنفعة العامة، واملدعى عليه ميرتو اجلزائر املستفيد من ذلك 

املتضمن قبول املدعي للتعويض العيين املتمثل يف وضع حمل جتاري تصرفه مقابل تنازله عن قاعدته التجارية، وأن  31/33/2009
 اختيار التعويض العيين يضع حدا للنزاع وجيعل التعويض النقدي مستبعد.

وجتسيده بعقد موثق يعد اتفاقا هنائيا وملزم للطرفني، وال ميكن الرتاجع عنه، خاصة وأن كما أن االتفاق على التعويض العيين 
، 3193/01رقم  حتت ،03/30/2001املدعي قام بتنفيذ العقد، ودفع قيمة إجيار احملل املمنوح له...." القرار املؤرخ يف 

 .329، ص.السابق املرجع ،مقتبس من: حلسني بن شيخ آث ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية
 .333إىل  309األنصاري حسن النيداين، املرجع السابق، ص. من  -3
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: تثبيت ما اعرتف به كل من املتصاحلني لآلخر من حقوق، وحسم ثانيهما -
 النزاع القائم بينهما.

 .1ونتيجة لذلك، فإن الصلح يكتسي بني الطرفني قوة الشيء املقضي به

 المطلب الثاني: الوساطة كسبب النقضاء الدعوى اإلدارية

ح باعتباره طريقا من الطرق البديلة حلل النزاعات اإلدارية، بعد احلديث عن الصل
وتبيان آثاره يف إهناء، وانقضاء هذه األخرية قبل الوصول إىل الفصل فيها مبوجب حكم 

السابق، يف شقه قانون اإلجراءات املدنية والذي كان موجودا بصفة إلزامية يف  ،قضائي
املتضمن  01/09املوضوعي فقط دون أي تنظيم إجرائي، وأعاد بلورته القانون رقم 

من الناحية اإلجرائية، ونزع عنه الصفة اإللزامية، قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 
وأورده ضمن الطرق املستحدثة. سنحاول من خالل هذا املطلب تناول الطريق 

، واملتمثل يف الوساطة القضائية، انون اإلجراءات املدنية واإلداريةقاملستحدث فعليا يف 
، حيث سنحاول تبيان 2وتبيان آثارها على الدعوى القضائية وخاصة اإلدارية منها

 .)الفرع الثاين( ، مث توضيح آثارها يف إهناء الدعوى اإلدارية)الفرع األول( ماهيتها

                                                           
، 3رشيد رفقي، الصلح والتصاحل يف املادة االجتماعية )دراسة تشريعية وفقهية وقضائية يف ضوء مستجدات مدونة الشغل(، ط -1

   . 19، ص.2030مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 

اعترب أن الوساطة القضائية باعتبارها طريقا بديال حلل النزاعات القضائية، ال يتم االعتماد عليها يف جند أن بعض الفقهاء  -2
القضايا اإلدارية، فنجد األستاذ رشيد خلويف قد اعتمد على ذلك مربرا موقفه بقوله: "...لسبب قانوين واحد متمثل يف عدم 

العمل بأحكام التحكيم املنصوص عليه يف الكتاب اخلامس خبصوص  اإلحالة إىل أحكام الوساطة بينما سبقت اإلحالة إىل
خلويف  ،التحكيم يف اجملال اإلداري. وبالتايل أرى أن الطرق البديلة املتعلقة بالقضايا اإلدارية تقتصر على الصلح والتحكيم..."

، املرجع 1بديلة حلل النزاعات اإلدارية(، جاخلصومة اإلدارية، االستعجال اإلداري، الطرق ال –رشيد، قانون املنازعات اإلدارية 
 .232السابق، ص.
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 الفرع األول: ماهية الوساطة القضائية

سنحاول من خالل هذه النقطة تبيان مفهوم الوساطة، مث حتديد مراحلها، 
 وأطرافها، وذلك من خالل البنود التالية:

 أوال: تعريف الوساطة:

لتحديد معىن الوساطة جيب علينا أوال التطرق إىل التعريف اللغوي، مث حتديد 
 معناها االصطالحي.

 التعريف اللغوي للوساطة: .1

نقول وسط القوم أو وسط فيهم: أي فالتوسط يف شيء،  تعينالوساطة لغة 
تدخل بينهم باحلق والعدل، وتوّسط فالن بني الناس أي أنه مطاوع وسط، مبعىن عمل 

 وسيطا مصلحا بينهم، أي توسط بينهم إليقاف النزاع.

ووساطة أو وساطة بكسر الواو، مبعىن شفاعة، أي طلب معروف بواسطة صديق، 
أي عرض مساعيه احلميدة، أو حماولة فض نزاع قائم بني فريقني ونقول قدم وساطته: 

 .1أو أكثر عن طريق التفاوض واحلوار

                                                                                                                                                                                     

كما أكد ذلك األستاذ حلسني بن شيخ آث ملويا ملا قال: " الوساطة يف املنازعات اإلدارية هي غري جائزة ألن املشرع مل حيل يف =
وما  999، وعلى اخلصوص يف املادة الكتاب الرابع من ق.إ.م.إ إىل تطبيق قواعد الوساطة املنصوص عليه يف الكتاب اخلامس منه

حلسني  ،بعدها، وهذا على خالف التحكيم ...، وسبب  ذلك أغلبية القضايا اإلدارية متس بالنظام العام وكذا باألموال العمومية"
  .319بن شيخ آث ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية، املرجع السابق، ص.

 .2919-2913املرجع السابق، ص.أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية،  -1
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ومن مث، يتبني بأن الوساطة يف معناها اللغوي قريبة من املعىن املقصود يف اجلانب 
 االصطالحي، وهو ما سنوضحه يف النقطة املوالية:

 التعريف االصطالحي للوساطة:  .2

، جند أن املشرع اجلزائري قد خص ون اإلجراءات املدنية واإلداريةقانبالرجوع إىل 
من  االفصل الثاين من الباب األول من الكتاب اخلامس للوساطة، باعتبارها طريق

وأحكام،  ما يعلق هبذا اإلجراء من إجراءاتالطرق البديلة حلل النزاعات، وبني كل 
ر يف تطبيق أحكامها املرسوم منه. كما أنه صد 3003إىل  999وذلك يف املواد من 

 .1الذي حيدد كيفيات تعيني الوسيط القضائي 09/300التنفيذي رقم 

هلا، وهذا ما دفع العديد من الفقهاء إىل  لكن جنده قد أغفل إعطاء تعريف 
االجتهاد إلعطاء تعريفا شامال هلا، فعرفها األستاذ "مزاري رشيد" على أهنا: "إجراء 
يتم مبوجبه عرض كل النزاع، أو جزء منه على شخص طبيعي أو مجعية، يكون خارج 

يد مدة الوساطة اخلصومة القضائية حماولة منه إجياد حل للنزاع القائم. على أن يتم حتد
اليت ال ميكن أن تتجاوز ثالثة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بطلب من 

 2الوسيط عند االقتضاء بعد موافقة اخلصوم."

ويعرفها األستاذ "دريدي شنييت" على أهنا: "عبارة عن عملية مفاوضات يف قلب 
ىل مساعدة أطراف اهليئة القضائية، غري ملزمة، يقوم هبا طرف ثالث حمايد يهدف إ

                                                           
، حيدد كيفيات 2009مارس سنة  30، املوافق ل3910ربيع األول عام  31، املؤرخ يف 09/300املرسوم النتفيذي رقم  -1

    .2009لسنة  33 العدد .ج.جتعيني الوسيط القضائي، ج.ر

، الديوان 39اجلديد، نشرة القضاة، العدد  ة واإلداريةلقانون اإلجراءات املدنيمزاري رشيد، الطرق البديلة حلل النزاعات طبقا  -2
 .993، ص.2001الوطين لألشغال الرتبوية، اجلزائر، 
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النزاع للتوصل إىل حل النزاع القائم بينهم. وذلك من خالل إتباع، واستخدام فنون 
مستحدثة يف احلوار لتقريب وجهات النظر، وتقييم املراكز القانونية لطريف النزاع حتت 

 .1غطاء من السرية"

اضي وذهب األستاذ "األخضر قوادري" إىل أهنا: "اإلجراء الذي يقوم مبوجبه ق
 –إن قبلوا هبا  -احلكم، أو تشكيلة احلكم بعرض إجراء الوساطة على األطراف ليتم 

األمر لشخص معتمد قضائيا يعرف بالوسيط القضائي، الذي يكلف باختاذ كل 
اإلجراءات الواجبة للتوفيق بني اخلصوم يف املوضوع املعروض على العدالة،....، 

ن به النزاع القائم أو جزء منه، يكلل والوصول هبم إىل حل رضائي بينهم حيسمو 
مبحضر يوقعه األطراف والوسيط، وتتم املصادقة عليه من طرف قاضي املوضوع بأمر 

 .2قضائي غري قابل ألي طعن"

هي  ميكن القول بأن الوساطة القضائية ،فمن خالل التعاريف سابقة الذكر إذن
تم اختيار الوسيط من قبل عبارة عن إجراء وجويب يتم أمام القضاء، وبأمر منه، وي

 بق له أن خضع للتمرين على تقنياتاحملكمة، والذي يفرتض أن تكون له جتربة، وس
 . 3وأساليب الوساطة

                                                           
 .92، ص.2032دريدي شنيين، الوساطة القضائية، دار النشر جيطلي، اجلزائر،  -1
 .331األخضر قوادري، املرجع السابق، ص.  -2
، الدار العاملية للكتاب، الدار البيضاء، 3النزاعات دون اللجوء إىل القضاء، طاحممد لرادة غزيول، تقنيات الوساطة لتسوية  -3

 .319، ص. 2033
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بني أطراف اخلصومة.  اضي إلهناء النزاع كلية، أو جزئياومن مث فيلجأ إليها الق
 .1طرافوذلك بغرض التسريع يف إهناء النزاع القائم، وضمان أقصى حد ملصاحل األ

وعليه، فمن خالل ما سبق يتضح أن إجراء الوساطة باعتباره طريقا من الطرق 
البديلة لفض النزاعات، يشرتط لصحته إتباع مجلة من اإلجراءات، وهو ما سيتم 

 التعرض له فيما يلي:

 ثانيا: إجراءات الوساطة القضائية:

تعترب الوساطة واحدة من اإلجراءات اليت تتم على مستوى اهليئات القضائية 
اإلدارية. وبالتايل، فإن تدخل القاضي يف تعيني الوسيط يضفي على هذا اإلجراء 
الصفة القانونية، ويتم إصدار أمر تعيني الوسيط بعد تأكد القاضي من قبول األطراف 

، وعندها 2قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  999يف املادة  وهذا طبقا ملا جاءهلا، 
 تنطلق إجراءات الوساطة، واملتمثلة يف:

 وجوب عرض الوساطة على األطراف، وقبولهم لها: .1

، فإنه جيب على قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  999بالرجوع إىل املادة 
أول جلسة وقبل  بداية من ويلالقاضي عرض إجراء الوساطة على اخلصوم كإجراء أ

                                                           
  .21، ص.2032جلول دليلة، الوساطة القضائية يف القضايا املدنية واإلدارية، دار اهلدى، اجلزائر، -1
مجيع املواد، باستثناء قضايا شؤون  "جيب على القاضي عرض إجراء الوساطة على اخلصوم يفعلى أنه:  999تنص املادة  -2

 األسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن ميس بالنظام العام.
وإذا قبل اخلصوم هذا اإلجراء، يعني القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم وحماولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من 

  إجياد حل للنزاع".
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. غري أنه ال ميكن هلذا اإلجراء أن يتم 1القيام بأي إجراء آخر خيص موضوع الدعوى
 إال بعد موافقة املعنيني باألمر، وهم طريف النزاع املدعي واملدعى عليه.

لكن هناك من انتقد هذا اإلجراء )وجوب موافقة اخلصوم على إجراء الوساطة(، 
ي" إىل القول أنه: "كان من املستحسن جعل الوساطة فذهب األستاذ "األخضر قوادر 

القضائية نفسها وجوبية، قبل خوض القاضي يف مواصلة السري يف مجيع القضايا 
لألسباب التالية: ....أن وقف الوساطة على رضا اخلصوم بعد عرضها عليهم قضائيا، 

، بدل أن يننيطة برأيني متبايعيب على التقنني اجلزائري كونه قد عاجل موضوع الوسا
يكون الرأي فيها  موحدا. طاملا أن اهلدف واحدا وهو الوصول إىل فض النزاع، وإهنائه، 

 2 وتوقيف سريه على مستوى اهليئات القضائية..."

 تعيين الوسيط القضائي:  .2

فبعد عرض إجراء الوساطة على اخلصوم، وبعد التأكد من موافقتهم وقبوهلم هلا، 
ضمن قائمة الوسطاء املعتمدة من طرف وزارة العدل، كوهنم يتم اختيار الوسيط من 

 .3اليمني القانونية أمام اجمللس بعد صدور قرار االعتماد اأدو 

 .يف القائمة كن للقاضي تعيني وسيطا غري مسجللكن يف حالة الضرورة، فإنه مي
وفقا ملا هو منصوص عليه يف املادة  لى القاضي أن يؤدي اليمني للوسيطوهنا جيب ع

                                                           
 .13ص.شنيين، املرجع السابق،  دريدي -1

 .333األخضر قوادري، املرجع السابق، ص. -2

 .13، ص.نفسهدريدي شنيين، املرجع  -3
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، 1الذي حيدد كيفيات تعيني الوسيط القضائي 300-09من املرسوم التنفيذي  30
وحيرر يف ذلك حمضرا يودع األصل بأمانة الضبط، وتودع نسخة منه مبلف القضية. 

قانون من  999وميكن أن يكون الوسيط شخصا طبيعيا، أو مجعية طبقا للمادة 
، شرط أن يكون قد توافرت فيه الشروط احملددة يف املادة 2دنية واإلداريةاإلجراءات امل

من  2املنصوص عليها يف املادة  الشروطضافة إىل باإل، 3من القانون أعاله 991
 .4املذكور أعاله 300 -09املرسوم التنفيذي   

ومبجرد صدور أمر تعيني الوسيط، يقوم أمني الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم 
وسيط، ويقوم الوسيط بإخطار القاضي بقبول مهمة الوساطة دون تأخري طبقا لنص وال

                                                           

"يؤدي الوسيط القضائي، قبل ممارسة مهامه أمام اجمللس القضائي على أنه:  300-09من املرسوم التنفيذي  30تنص املادة  -1 
يم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخالص وأن أكتم سرها، وأن أقسم باهلل العلي العظاملعني يف دائرة اختصاصه، اليمني اآلتية: '

  أسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه والوفي لمبادئ العدالة، واهلل على ما أقول شهيد' ".

 "تسند الوساطة إىل شخص طبيعي أو إىل مجعية.على أنه:  999تنص املادة  -2 
 رئيسها بتعيني أحد أعضائها لتنفيذ اإلجراء بامسها وخيطر القاضي بذلك".عندما يكون الوسيط املعني مجعية، يقوم 

أنه: "جيب أن يعني الشخص الطبيعي املكلف بالوساطة من بني األشخاص املعرتف هلم حبسن  991نص املادة جاء يف  -3 
 السلوك واالستقامة، وأن تتوفر فيه الشروط اآلتية:

 خملة بالشرف، وأال يكون ممنوعا من حقوقه املدنية، أال يكون قد تعرض إىل عقوبة عن جرمية 
 ،أن يكون مؤهال للنظر يف املنازعة املعروضة عليه 
 ،أن يكون حمايدا ومستقال يف ممارسة الوساطة 

 حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم."

من  991تتوافر فيه الشروط احملددة يف املادة على أنه: "ميكن لكل شخص  300-09من املرسوم التنفيذي  2تنص املادة  -4 
واملتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، أن  2001فرباير سنة  23املوافق  3929صفر  31املؤرخ يف  09-01القانون رقم 

 يطلب تسجيله يف إحدى قوائم الوسطاء القضائيني وذلك ما مل يكن:
 ناء اجلرائم غري العمدية،قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باسث    
 قد حكم عليه كمسري من أجل جنحة اإلفالس ومل يرد اعتياره،    
   ضابطا عموميا وقع عزله أو حماميا شطب امسه أو موظفا عموميا عزل مبقتضى إجراء تأدييب هنائي".    
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بإمكان الوسيط  أنه . كما1قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  3000املادة 
االعتذار عن إجناز املهام املسندة إليه منذ تبليغه باألمر ألسباب جدية. ويف هذه احلالة 

 صوم.جيوز استبداله بعد موافقة اخل

ويتضمن أمر تعيني الوسيط مدة الوساطة، واملقدرة بثالثة أشهر قابلة للتجديد مرة 
واحدة بنفس املدة، بطلب من الوسيط عند االقتضاء، بعد موافقة أطراف اخلصومة، 

 .2قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  993وذلك وفقا للمادة 

 عملية الوساطة: .3

الوساطة، يقوم باستدعاء األطراف ألول لقاء، تنطلق بعد موافقة الوسيط إلجراء 
عندها عملية الوساطة، ويباشر الوسيط املهمة املسندة إليه من تلقي وجهة نظر كل 

 .3طرف يف القضية، ومساع كل من ميكن مساعه، وحماولة التوفيق بني وجهات النظر

 متابعة القاضي لسير الوساطة: .4

، فإن تعيني 4اإلجراءات املدنية واإلداريةقانون من  993بالرجوع إىل املادة 
 متابعةالقاضي للوسيط القضائي ال يرتتب عليه ختليه عن النزاع، وإمنا يتوجب عليه 

                                                           
أمني الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم "مبجرد النطق باألمر القاضي بتعيني الوسيط، يقوم أنه:  3000جاء يف نص املادة  -1

 والوسيط.
 خيطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخري، ويدعو اخلصوم إىل أول لقاء للوساطة".

 ( أشهر.1على أنه: "ال ميكن أ تتجاوز مدة الوساطة ثالثة ) 993املادة  تنص -2
  االقتضاء، بعد موافقة اخلصوم".وميكن جتديدها لنفس املدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند 

لقانون اإلجراءات املدنية عروي عبد الكرمي، الطرق البديلة يف حل النزاعات القضائية "الصلح والوساطة القضائية" طبقا  -3
  .301إىل  303، ص. من 2032، 3، مذكرة ماجستري فرع العقود واملسؤولية، كلية احلقوق بن عكنون، جامعة اجلزائر واإلدارية

 متتد الوساطة إىل كل النزاع أو إىل جزء منه.اليت تنص على أنه: " -4 
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ومراقبة عملية الوساطة، واختاذ أي تدبري يراه ضروريا سواء من تلقاء نفسه، أو بطلب 
 .1من الوسيط

 مرحلة العودة للقضية بانتهاء الوساطة: .5

، فإنه مبجرد انتهاء 2قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  3001 طبقا للمادة
الوسيط من مهمته، فعليه أن خيطر القاضي املعين بذلك كتابيا، مبحضر موقع عليه من 
األطراف، يتضمن كل النتائج املتوصل إليها سواء كانت إجيابية باتفاق األطراف، أو 

 سلبية بعدم التوصل لالتفاق.

جناح الوساطة، وتوصل الوسيط للتسوية الودية للنزاع، فعليه أن حيرر ففي حالة 
حمضرا بذلك يضمنه حمتوى االتفاق، ويوقعه األطراف هبدف إرجاع األمر للقاضي. 

بانتهاء  التبدأ بعد ذلك املرحلة املتعلقة مبصادقة القاضي على احملضر الذي يعترب أمر 
 قطة املوالية املتعلقة بآثار الوساطة.ما سنبينه بالتفصيل يف الن . وهو3اخلصومة

 لفرع الثاني: آثار الوساطة القضائية على الدعوى اإلدارية:ا

هذه  تنتهي الوساطة القضائية إما باتفاق الطرفني، والوصول إىل حل ودي. ويف
والوسيط على حد السواء التوقيع على حمضر التسوية،  احلالة جيب على طريف النزاع

                                                                                                                                                                                     

  ال يرتتب على الوساطة ختلي القاضي عن القضية، وميكنه اختاذ أي تدبري يراه ضروريا يف أي وقت".

 .11دريدي شنيين، املرجع السابق، ص. -1
 القاضي كتابيا مبا توصل إليه اخلصوم من اتفاق أو عدمه."عند إهناء الوسيط ملهمته، خيرب على أنه:  3001تنص املادة  -2

 يف حالة االتفاق حيرر الوسيط حمضرا يضمنه حمتوى االتفاق، ويوقعه واخلصوم.
 ترجع القضاية أمام القاضي يف التاريخ احملدد هلا مسبقا".

 .11-19مانع سلمى، املرجع السابق، ص.  -3
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أو بعدم االتفاق، وذلك بإخطار  ،ويقوم القاضي بالتصديق على حمضر االتفاق
الوسيط القاضي بذلك، وأنه من غري املمكن حسب تقديره أن يؤدي االستمرار يف 

 الوساطة إىل تسوية ودية للنزاع.

كانت بعد بدء إجراءاهتا، وقبل التوقيع   وللقاضي أن ينهي الوساطة يف أية مرحلة
على أي اتفاق بشأن تسوية النزاع، إذا رأى أن ذلك أصبح مستحيال بطلب من 

قانون اإلجراءات من  3002)املادة  1اخلصوم باإلرادة املشرتكة أو باإلرادة املنفردة
 (.2املدنية واإلدارية

، هو حالة التوصل إىل اتفاق بني الطرفني، فماهي اآلثار املرتتبة هنالكن ما يهمنا 
هل يؤدي ذلك إىل انقضاء الدعوى املرفوعة أمام القضاء هنائيا؟ أم و على ذلك؟ 

 بإمكان الطرفني إقامة النزاع من جديد رغم تسويته بالوساطة؟

ل إىل فالوسيط يعترب مبثابة شخص حمايد، يقوم مبساعدة طريف النزاع يف التوص
اتفاق حلل النزاع، وخيضع لرغبات طريف النزاع يف صورة اتفاقية، ال تلزم طرفيها إال إذا 

وإدارة إجراءات التوصل إىل حل دون أن  ا بالتوقيع. فالوسيط يقوم بتوجيهوافقا عليه

                                                           
، 2032، اجلزائر -، تيسمسيلت03القضائية يف حل النزاعات، جملة املعيار، العدد عالق عبد القادر، آلية الوساطة  -1

 .112ص.
 ميكن للقاضي يف أي وقت إهناء الوساطة، بطلب من الوسيط أو من اخلصوم.على أنه: " 3002تنص املادة  -2

 ميكن للقاضي إهناء الوساطة تلقائيا، عندما يتنب له استحالة السري احلسن هلا.
  يع احلاالت، ترجع القضية إىل اجللسة، ويستدعى الوسيط واخلصوم إليها عن طريق أمني الضبط".ويف مج
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يكون له سلطة اختاذ القرار، ويكون تدخل الوسيط باختيار طريف النزاع وحريتهما، 
 .1ما على االتفاقية تصبح مبثابة اتفاق على حل ودي للنزاعفبمجرد موافقته

ا بذلك، ترجع القضية رر حمضر الوسيط إىل اتفاق بني الطرفني، وحيعندما يتوصل و 
الذي يقوم باملصادقة على حمضر االتفاق مبوجب أمر يكون غري قابل  أمام القاضي

 . 2 دنية واإلداريةقانون اإلجراءات املمن  3009ألي طعن، وهو ما أكدته املادة 

مبعىن أن االتفاقية املصادق عليها، تصبح مبثابة حكم هنائي غري قابل ألي طعن، 
 وفقا للطرق املنصوص عليها قانونا، أي أن الوساطة تعطي حال هنائيا للنزاع. 

مبعىن أنه، وبعد املصادقة على حمضر الوساطة، فعندها تعود القضية للجلسة 
طريف اخلصومة، بناء على حمضر الوساطة الذي أعده الوسيط. لتأكيد فض النزاع بني 

ويتم إصدار حكم يتضمن فض النزاع وديا بناء على إجراء الوساطة، مرفقا مبحضر 
 االتفاق الذي يأخذ حكم السندات التنفيذية.

ولعل سبب ترتيب هذا األثر يرجع، إىل أن املشرع اجلزائري اعترب هذه االتفاقية 
راف احلرة، واليت قام بصياغتها واالتفاق عليها، لذا ترتب عليها عدم تعكس إرادة األط

خضوعها ألي طريق من طرق الطعن، إال ما يتعلق بالطرق القانونية اليت نص عليها 
 .3القانون فيما يتعلق بالعقود واملتمثلة يف البطالن أو الفسخ

                                                           
، دار النهضة العربية، القاهرة، 2خريي عبد الفتاح السيد البتانوين، الوساطة كوسيلة بديلة لفض املنازعات املدنية والتجارية، ط  -1

 .233، ص.2032
م القاضي باملصادقة على حمضر االتفاق مبوجب أمر غري قابل ألي طعن، ويعد حمضر على أنه: "يقو  3009تنص املادة  -2

 االتفاق سندا تنفيديا".
 .939، ص. 2009اجلديد، موفم للنشر، اجلزائر،  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةديب عبد السالم،  -3 
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فال ميكن للطرف الذي وقع على احملضر دون ضغط،  ،فإنه ومبجرد التوقيع ومن مث
أو تدليس الرجوع على االتفاق، طاملا أن املشرع نص على أن حمضر االتفاق بعد 

 املصادقة عليه من طرف القاضي يعد سندا تنفيذيا.

املشرع ، ملا اعترب أن حمضر الوساطة يعترب سندا تنفيذيا بالنسبة ما فعل وحسن 
ح بالرتاجع عن االتفاق بعد اإلمضاء، لتعارض األمر مع الغاية لألطراف، ألنه لو مس

اليت يهدف إليها املشرع من وراء تبنيه هلذا اإلجراء، وألصبح ذلك أسلوب ينتهجه 
 اخلصوم إلطالة أمد النزاع.

وحجية حمضر االتفاق ال يتعدى اخلصوم، وال ميتد للغري، وميكن يف كل حال 
حب املصلحة أن يدفع بالبطالن، أو إلغائه أمام للمتضرر من هذا االتفاق، أو صا

 قاضي املوضوع.

وباعتبار حمضر الوساطة املصادق عليه سندا تنفيذيا، فإنه جيب أن حيفظ أصله 
بأمانة الضبط، وتسلم نسخة منه ملن يطلبها من اخلصوم. وإذا تضمن إلزاما على عاتق 

ورة بالصيغة التنفيذية، أحد الطرفني، أمكن للطرف املعين احلصول على نسخة ممه
 .1واالعتماد عليها يف إتباع التنفيذ اجلربي

، أن املشرع اجلزائري قد نص على إجراءي إذن، فاملالحظ من خالل ما سبق
، باعتبارمها طريقني بديلني لفض قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةالصلح والوساطة يف 

نازعات اإلدارية اليت باتت تثقل كاهل سعيا منه للحد من حجم امل ،املنازعات القضائية
على  االقضاة، وتؤثر على مردود األحكام القضائية. ولقد رتب املشرع أثرا جد هام

                                                           

 .333-339عروي عبد الكرمي، املرجع السابق، ص.  -1 
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حالة توصل األطراف إىل اتفاق سواء بالصلح أو بالوساطة، حيث أنه ومبجرد التوصل 
ليه، فإن اإلجراءين وتوقيعهما على حمضر االتفاق، ومصادقة القاضي ع إىل اتفاق بأحد

هذا احملضر يصبح سندا تنفيذيا ال ميكنهما الرتاجع عليه. كما ال ميكنهما الطعن فيه 
قانون اإلجراءات من  300/1بأي طريق من طرق الطعن، وهذا ما أكدته املادة 

. وبالتايل، يؤدي ذلك إىل فض النزاع حبكم هنائي غري قابل ألي 1املدنية واإلدارية
ألطراف النزاع رفع دعواهم من جديد لسبق الفصل فيها طعن. ومن مث، فال جيوز 

 بالصلح أو الوساطة.

ضافة إىل ذلك هناك طريق آخر من الطرق وباإل ،هذا بالنسبة للصلح والوساطة
البديلة لفض النزاعات، أال وهو التحكيم. فالسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا الصدد 

لوساطة على املنازعة اإلدارية؟ أم هو هل للتحكيم نفس األثر املرتتب على الصلح وا
 األمر خيتلف إذا تكلمنا عن التحكيم وأثره على املنازعة اإلدارية؟

 املتعلق بالتحكيم. ول توضيح كل ذلك يف املبحث املوايلسنحا

 

 

 

 

                                                           

 من ق.إ.م.إ على أنه: " ال جيوز التنفيذ اجلربي إال بسند تنفيذي. 300/1 تنص املادة -1 
 والسندات التنفيذية هي: حماضر الصلح أو االتفاق املؤشر عليها من طرف القضاة واملودعة بأمانة الضبط."
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 المبحث الثاني: 

 التحكيم كإجراء بديل لفض النزاعات اإلدارية

حقيقة مالزمة للشخص منذ القدم، وحالة  هو إن وجود النزاع بني األشخاص
 طبيعية حتدث بينهم، أساسها التمسك باحلق وباملصاحل اخلاصة واملتناقضة.

وعلى هذا األساس، كان املستحسن حلل النزاع تدخل شخص ثالث، ذو صفات 
واحلكمة ما ال ميلكه  واملعرفة مميزة ليس كبقية األفراد العاديني، وإمنا ميلك من القوة

 ، متكفال بالنزاع املطروح، إلعطاء لكل ذي حق حقه.غريه

وقد يقوم مبهمته هذه إما بناء على مركز اجتماعي أساسه القبيلة، وهو ما يسمى 
ب"شيخ القبيلة"، كما كان يف العصور املاضية، أو انطالقا من إرادة الطرفني املتنازعني 

 الدولة بصفته "قاضيا".يف صورة "حمكم"، أو بتعيني من السلطة احلاكمة بعد نشوء 

ومهما يكن من اختالف يف املصدر والتسمية، فاهلدف واحد أال وهو "فك النزاع 
 .1بني األطراف بطريقة ودية"

  وعلى هذا األساس، فإنه ونتيجة لتعقد النزاعات وضرورة حلها بسرعة فائقة، فإن
عديد من التشريع والقضاء يف العديد من الدول، مسح بإمكانية تسوية ال كل من

                                                           

سليم بشري، احلكم التحكيمي والرقابة القضائية، أطروحة دكتوراه العلوم يف العلوم القانونية، ختصص: القانون اخلاص، جامعة  -1 
 . 03، ص.2033-2030احلاج خلضر، باتنة، 
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ألنه ميكن تلخيص إجيابيات التحكيم يف ثالث نقاط:  ،النزاعات عن طريق التحكيم
 .1السرعة، أقل تكلفة، وخاصة أنه أكثر فعالية

، جند قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةوبالرجوع إىل القانون اجلزائري وبالتحديد 
بالطرق البديلة حلل  أن املشرع قد خص الباب الثاين من الكتاب اخلامس املتعلق

النزاعات للتحكيم، وحدد األحكام املتعلقة بالتحكيم يف املنازعات اإلدارية يف الفصل 
 الثاين من الباب اخلامس من الكتاب الرابع منه.

وللتحكيم أثر كبري على املنازعة اإلدارية، حيث أنه يؤدي إىل انقضاء النزاع 
 فيه مبوجب حكم قضائي.املعروض أمام القضاء، دون الوصول للفصل 

لكن اإلشكال الذي يطرح نفسه يف هذا الصدد: هل انقضاء النزاع بالتحكيم 
ال جيوز ألطراف النزاع إعادة رفع أيؤدي إىل انقضاء احلق يف الدعوى ككل؟ مبعىن أنه 

 الدعوى من جديد؟

اته لإلجابة على هذه اإلشكالية جيدر بنا األمر أوال حتديد ماهية التحكيم، وإجراء
 )املطلب األول(، مث حتديد أثر التحكيم على الدعوى اإلدارية )املطلب الثاين(.

 

 

 

                                                           
 .219عبد الرمحن الشرقاوي، املرجع السابق، ص.  -1
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 المنازعة اإلدارية المطلب األول: ماهية التحكيم في

يعترب إجراء التحكيم وسيلة فعالة لفض النزاعات بطريقة ودية، فمن أسباب 
خاصة إذا تعلق األمر  ، هو التيسري على اخلصوم،1إجازته من قبل التشريعات القانونية

باملنازعة اإلدارية. ومن مث، فأصبح إقراره يف جمال هذه األخرية ضرورة ملحة نظرا للتطور 
 املستمر يف العالقات االقتصادية.

 فإنه يتعنيخاصة اإلدارية منها،  ،ونظرا ألمهية هذا اإلجراء يف جمال املنازعات
معرفة  ، حىت نتمكن منفرع األول()ال تبيان مفهومه، وتوضيح اإلجراءات اخلاصة به

 ية )الفرع الثاين(.أثره على الدعوى اإلدار 

 الفرع األول: تعريف التحكيم

من أجل حتديد معىن التحكيم، يتوجب علينا حتديد املعىن اللغوي له، مث التطرق 
 ، وذلك على الشكل التايل:للمفهوم االصطالحي

 أوال: التعريف اللغوي للتحكيم:

يقال حكَّم ف ،التفويض. ومصطلح حتكيم من فعل حركَّم معناهالتحكيم لغة 
فالنا: أي فوض إليه الفصل يف النزاع. ونقول احتكم الناس إىل فالن: أي رفعوا 
خصومتهم إليه ليقضي بينهم. وحتاكم الطرفان إىل فالن: أي التجآ إليه، أي رفع األمر 

 بينهم ليقضي بينهما.

                                                           
1 - Michel BELANGER, Arbitrage commercial international et développement, thèse de doctorat en droit, 
université Montesquieu – Bordeaux, 2013, p.11.  
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قصد بالتحكيم تسوية نزاع بني فريقني على يد وحتكيم )مفرد( مجع حتكيمات، وي
فرد يكون حكما أو هيئة حمكِّمة، أو ما يقوم به أطراف متنازعة من عرض مسألة النزاع 

 . 1ليتم احلكم فيها من فرد حمايد، أو جمموعة من األفراد

" وهو مشتق L’Arbitrageويقابل مصطلح التحكيم باللغة الفرنسية مصطلح "
 .2" ، واليت تعين التدخل، واحلكم بصفته حكمArbitrerمن الفعل "

إىل حد ما من معناه االصطالحي، هبذا املعىن التحكيم يف معناه اللغوي يقرتب و 
 وهو ما سيتم توضيحه يف النقطة املوالية:

 ثانيا: التعريف االصطالحي للتحكيم:

هلذا كل التحكيم اصطالحا هو نوع من القضاء، وحكم احملكم حكم القاضي، 
 ما يشرتط يف القاضي من شروط جيب أن تتوافر يف احملكم.

، قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةلكن بالرجوع إىل التشريع اجلزائري وبالتحديد 
فقد تكلم املشرع عن التحكيم حتت  .إشارة إىل تعريف التحكيم ةجند أنه ال توجد أي

تكلم عنه غضت النظر عن تعريفه، ومل عنوان "أحكام التحكيم"، واملواد كلها اليت ت
 تشر إىل ذلك ولو عن طريق التلميح.

                                                           
 .319-311-319أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص.  -1
ن، ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنا3جريار كورنو، ترمجة منصور القاضي، معجم املصطلحات القانونية، ط -2

 .920، ص.3999
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اد يف إعطاء وأمام هذا الفراغ التشريعي لتعريف التحكيم، ذهب الفقه لالجته
له. فعرفته األستاذة "القرام ابتسام" على أنه: "إجراء خيص تسوية النزاعات  تعريف

 . 1ن"باللجوء إىل شخص أو عدة أشخاص يدعون احملكمو 

وعرفه األستاذين "مهند عزمي أبو مغلي" و"أجمد محدان اجلهين" على أنه: 
"االتفاق اخلطي املتضمن إحالة اخلالفات القائمة، أو املقبلة على التحكيم سواء كان 

 .2اسم احملكم أو احملكمني مذكور يف االتفاق أم مل يكن"

طرة سهلة تسمح كما عرفه األستاذ "عبد الرمحن الشرقاوي" على أنه: "مس
بتسوية النزاع دون املرور عن طريق احملاكم، حيث يعهد بالنزاع أو االختالف إىل 

 .3شخص أو جمموعة من األشخاص املختارين من قبل األطراف"

باختصار كما قال األستاذ "أمحد عبد العليم عبد اللطيف" :  يقصد بالتحكيمو 
 .4"تولية اخلصمني حاكما حيكم بينهما"

من خالل ما سبق يتضح أن التحكيم نظام قانوين إىل جانب قضاء وعليه، ف
الدولة، يتم اللجوء إليه عن طريق اتفاق األطراف عليه )اتفاق التحكيم(، وهدفه حسم 

                                                           
  .23القرام ابتسام، املصطلحات القانونية يف التشريع اجلزائري، قصر الكتاب، البليدة، ب.س.ن، ص. -1

مهند عزمي أبو مغلي وأجمد محدان اجلهين، رقابة القضاء على حكم التحكيم يف القانون األردين، جملة الشريعة والقانون، العدد  -2
 . 292، ص.2009جامعة اإلمارات العربية املتحدة، اإلمارات،  ، كلية الشريعة والقانون،11

لإلشارة فإن هذا التعريف ال ينطبق على معىن التحكيم يف التشريع اجلزائري، ألنه يشرتط تضمني شرط التحكيم وكذا اتفاق      
التحكيم تعيني احملكم أو احملكمني أو حتديد كيفية تعيينهم سواء يف االتفاقية األصلية أو يف الوثيقة اليت تستند إليها ) املادتني 

 إ.م.إ(.من ق. 3033و 3009
  .219عبد الرمحن الشرقاوي، املرجع السابق، ص. -3

، ص. 3999أمحد عبد العليم عبد اللطيف، التحكيم بني األفراد يف الفقه اإلسالمي، جملة كلية الشريعة والقانون، أسيوط،  -4
323.   
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املنازعات الدائرة بينهم، عن طريق أشخاص عاديني خيتاروهنم للفصل يف هذه املنازعات 
 مكونة لتعريف التحكيم، وهي:. ومن مث، فهناك أربعة عناصر 1حبكم ملزم

 التحكيم نظام قانوين يستمد شرعيته من القانون. -
التحكيم قضاء اختياري قوامه اتفاق التحكيم، فال يعرض على احملكمني إال  -

النزاع الذي اتفق األطراف على عرضه عليهم، فإذا مل يوجد اتفاق حتكيم فال وجود 
 للتحكيم أصال.

ادعاءات متعارضة، فإذا مل يوجد نزاع فال  التحكيم يقتضي وجود نزاع بني -
 وجود للتحكيم.

 .2يقوم بالتحكيم حمكومون ختول هلم مهمة قضائية -

يدل على  إذن، فاملالحظ أن التحكيم سواء مبفهومه اللغوي، أو االصطالحي
للفصل يف املنازعات بني األفراد، سواء كان هؤالء  معىن واحد وهو أنه طريق خاص

األفراد طبيعية أو معنوية، ويعتمد أساسا على أن أطراف النزاع موضوع االتفاق على 
 .3التحكيم هم الذين اختاروا قضاءهم بدال من االعتماد على القضاء

                                                           
 " الذي ذهب إىل أن: René DAVIDوهو ما أكده األستاذ " -1

  " L’arbitrage est une technique visant à faire donner la solution d’une question intéressent les rapports 
entre deux ou plusieurs personnes par une ou plusieurs autres personnes, l’arbitre ou les arbitres les quelle 
tiennent leurs pouvoirs d’une convention privé et statuent  sur  la bases de cette convention sans être 
investies de cette mission par l’Etat ". 
René DAVID, Arbitrage dans le commerce international, Economica, France, 1982, p. 09.  

، 01القانوين واالقتصادي، العدد أمحد عبد اهلل املراغي، دور التحكيم يف تشجيع ومحاية االستثمارات األجنبية، جملة الفكر  -2
 .929-923، ص.2031مصر، 

حممود السيد عمر التحيوى، الوسيلة الفنية إلعمال األثر السليب لالتفاق على التحكيم ونطاقه، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -3
 .13، ص.2001
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ة خصومة التحكيم باعتبارها خصومة إجرائية، ختضع بالضرورة للقواعد العامإن 
يف اخلصومة، كمبدأ احرتام حقوق الدفاع، ومبدأ املواجهة بني اخلصوم. ومع ذلك فإن 
خصومة التحكيم تبقى حتتفظ ببعض اخلصوصيات املميزة هلا عن اخلصومة القضائية، 

من خالل تبيان القواعد القانونية اخلاصة  فيما يلي وهذا ما سنحاول توضيحه
 .1بالتحكيم

 القانونية الخاصة التحكيم في المنازعات اإلداريةالفرع الثاني: القواعد 

، خاصة أننا بصدد معاجلة إجراء التحكيم يف املنازعة أوال ب اإلشارة إليهجتما  إن
اإلدارية، هو أن القضاء اإلداري يقوم أساسا على مبدأ االختصاص، والذي يعترب من 

هو ما يظهر جليا من ال جيوز لألطراف االتفاق على خمالفته. و  الذي النظام العام
، ومن مث فإن قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  109و 100خالل املادتني 

 اللجوء إىل التحكيم ال يكون إال استثنائيا.

وعليه فإن املبدأ السائد يف اجملال اإلداري هو حظر األشخاص العامة من اللجوء 
ة ملصاحل األشخاص العامة إىل التحكيم، خوفا من عدم محاية احملكمني، بصفة جدي

 على خالف اجلهات القضائية الرمسية.

وتبعا لذلك، فإنه ال جيوز لألشخاص املعنوية العامة )الدولة، الوالية، البلدية، 
 املؤسسات اإلدارية ذات الصبغة اإلدارية( اللجوء إىل التحكيم إال يف حالتني، ومها:

 دق عليها من طرف اجلزائر.احلاالت الواردة يف االتفاقيات الدولية املصا -

                                                           
 . 313بربارة عبد الرمحن، املرجع السابق، ص.  -1
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 .1مادة الصفقات العمومية -

املتضمن تنظيم  299-33من املرسوم الرئاسي  331ولقد أكدت املادة 
ذلك، ملا نصت على أنه: "تسوى  2الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام

النزاعات اليت تطرأ عند تنفيذ الصفقة يف إطار األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول 
 هبا.

جيب على املصلحة املتعاقدة، دون املساس بتطبيق أحكام الفقرة األوىل أعاله، أن 
حلل مبا تبحث عن حل ودي للنزاعات اليت تطرأ عند تنفيذ صفقاهتا كلما مسح هذا ا

 يأيت:

 إجياد التوازن للتكاليف املرتتبة على كل طرف من الطرفني، -
 التوصل إىل أسرع إجناز ملوضوع الصفقة، -
 احلصول على تسوية هنائية وبأقل تكلفة..." -

.  3003/13و 993يف املادتني  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةوهذا ما أكده 
منه إىل تطبيق األحكام املتعلقة بالتحكيم اخلاصة  993كما أحالت املادة 

                                                           
 .329-323املرجع السابق، ص. قانون اإلجراءات اإلدارية، حلسني بن شيخ آث ملويا، -1

، املتضمن تنظيم 2033سبتمرب لسنة  33، املوافق 3913ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  299-33املرسوم الرئاسي رقم  -2
 .2033لسنة  30الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، ج.ر.ج.ج العدد 

أعاله، أن جتري حتكيما إال يف احلاالت  100على أنه: "ال جيوز لألشخاص املذكورة يف املادة  .إمن ق.إ.م 993تنص املادة  -3
 الواردة يف االتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر ويف مادة الصفقات العمومية".

أن تطلب التحكيم، ماعدا يف من ذات القانون أعاله على أنه: "وال جيوز لألشخاص املعنوية العامة  3003/1كما نصت املادة 
 عالقاهتا االقتصادية الدولية أو إطار الصفقات العمومية".  

 –األستاذ "خلويف رشيد" إىل أن: "يتمثل االختالف األول يف عبارة  بلكن هناك من رأى أن هناك تناقض بني املادتني، فذه
املنصوص عليها يف  -األشخاص املعنوية العامة –يف عبارة ، و 993املنصوص عليها يف املادة  -100األشخاص املذكورة يف املادة 
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 3003، ويتعلق األمر باملواد من 1باإلجراءات املدنية أمام اجلهات القضائية اإلدارية
  من هذا القانون. 3013إىل 

ووفقا لذلك، فإنه ويف حالة اللجوء إىل التحكيم فيجب مراعاة القواعد القانونية 
 لقة هبذا اإلجراء، واليت سيتم التفصيل فيها فيما يلي:املتع

 أوال: شرط التحكيم:

قد عرفت شرط التحكيم  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  3009املادة  إن
على أنه: "شرط التحكيم هو االتفاق الذي يلتزم مبوجبه األطراف يف عقد متصل 

أعاله، لعرض النزاعات اليت قد تثار بشأن هذا  3003حبقوق متاحة مبفهوم املادة 
 العقد على التحكيم".

من القانون أعاله على أنه: "يثبت شرط التحكيم،  3001كما نصت املادة 
 ائلة البطالن، بالكتابة يف االتفاقية األصلية أو يف الوثيقة اليت تستند إليها.حتت ط

                                                                                                                                                                                     

، حبيث عبارة أشخاص القانون العام 3003أدق وأضيق مما تنص عليه املادة  993...فإن ما جاء يف املادة 3003املادة =
 .100حتتوي كذلك على أشخاص غري مذكورة يف املادة 

أي يف  -عالقتها االقتصادية الدولية –، وعبارة 993املذكورة يف املادة  -ليةاالتفاقيات الدو  –ويتمثل االختالف الثاين يف عبارة 
 (.3003اجملال االقتصادي فقط )املذكورة يف املادة 

 وبالتايل فالسؤال حول حتديد املادة الواجب تطبيقها يكتسي طابعا جوهريا.
هي القاعدة الواجب تطبيقها واملتمثلة يف أحكام املادة  ويف هذا الصدد، اعتقد طبقا ملبدأ اخلاص يقيد العام أن القاعدة اخلاصة 

 .229-221، املرجع السابق، ص.1..." ملزيد من التفاصيل، انظر: خلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية، ج 993
 القضائية اإلدارية. تطبق األحكام املتعلقة بالتحكيم املنصوص عليها يف هذا القانون، أمام اجلهات:  على أنه 993تنص املادة  -1 

 عندما يكون التحكيم متعلقا بالدولة، يتم اللجوء إىل هذا اإلجراء مببادرة من الوزير املعين أو الوزراء املعنيني.
عندما يتعلق التحكيم بالوالية أو البلدية، يتم اللجوء إىل هذا اإلجراء على التوايل، مببادرة من الوايل أو من رئيس اجمللس 

 دي.الشعيب البل
عندما يتعلق التحكيم مبؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، يتم اللجوء إىل هذا اإلجراء مببادرة من ممثلها القانوين، أو من ممثل 

  السلطة الوصية اليت يتبعها". 
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جيب أن يتضمن شرط التحكيم، حتت طائلة البطالن، تعيني احملكم أو احملكمني، 
 أو حتديد كيفيات تعيينهم".

فمن خالل املادتني أعاله، يتضح بأن شرط التحكيم هو بند من بنود العقد  إذن
ق فيه األطراف على أن يتم الفصل بطريق التحكيم يف أي نزاع قد حيدث اإلداري، يتف

مستقبال حول صحة العقد، أو تنفيذه، أو املسؤولية عن عدم التنفيذ، أو املسؤولية عن 
 .1التأخري، أو التنفيذ املعيب، أو سوء نية التنفيذ

 كما أوجب القانون أعاله حتت طائلة البطالن كتابة شرط التحكيم ، لكن
املشرع مل حيدد شكال حمددا للكتابة. كما يتعني أن يعني شرط التحكيم احملكم أو 

 احملكمني، أو أن حيدد كيفيات تعيينهم.

وما جيب اإلشارة إليه يف هذا الصدد، أن شرط التحكيم ال يلزم إال من أبرمه، وال 
 . 2ميكن مواجهة الغري به. ويف حالة وفاة أحد املوقعني عليه يلزم ورثته به

ومن مث، فإن املشرع قد أجاز لألطراف، اشرتاط التحكيم كشرط اختياري ملواجهة 
 ما ينشب بينهم من نزاعات يف تنفيذ العقد أو يف تفسريه، لذلك فهو عقد رضائي.

 

 

 

                                                           
 .931أمحد عبد اهلل املراغي، املرجع السابق، ص.  -1

 .921عبد السالم ديب، املرجع السابق، ص. -2
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 ثانيا: اتفاق التحكيم:

جند أنه قد عرف اتفاق التحكيم يف  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةبالرجوع إىل 
منه، ملا نصت على أن: "اتفاق التحكيم هو االتفاق الذي يقبل  3033املادة 

 األطراف مبوجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم".

من ذات القانون 3032وكما هو الشأن بالنسبة لشرط التحكيم، تنص املادة 
 كتابيا.  أعاله على أنه: "حيصل االتفاق على التحكيم

جيب أن يتضمن اتفاق التحكيم، حتت طائلة البطالن، موضوع النزاع وأمساء 
 احملكمني، أو كيفية تعيينهم.

إذا رفض احملكم املعني القيام باملهمة املسندة إليه، يستبدل بغريه بأمر من طرف 
 رئيس احملكمة املختصة".

يث النزاع، فهذا واتفاق التحكيم هبذا املعىن خيتلف على شرط التحكيم من ح
هو االتفاق لعرض النزاع الذي قد حيدث على حمكم،  ،األخري كما سبقت اإلشارة

 . 1بينما اتفاق التحكيم هو عرض النزاع قد وضع على التحكيم

ومن مث، يعرف اتفاق التحكيم على أنه تكريس إلرادة األطراف املعلن عنها يف 
ف الغري مبهمة "قضائية" هتدف إىل اتفاقية، تنص على هذا اإلجراء وتنظمه، لتكلي

 .2حسم النزاع

                                                           
 .222، املرجع السابق، ص. 1قانون املنازعات اإلدارية،جخلويف رشيد،  -1

 . 923ديب عبد السالم ، املرجع السابق، ص. -2
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أو هو االتفاق الذي مبوجبه يعرض النزاع على هيئة حتكيم معينة، للفصل فيه 
 .1حبكم ملزم ألطراف النزاع

وبناء على ذلك، فإن اتفاق التحكيم يكون فيه النزاع قائما، غري أن األطراف 
أكثر من ذلك، فإنه ميكن اللجوء إىل بل يفضلون اللجوء إىل التحكيم عوض احملاكم. 

 هذا االتفاق حىت أثناء سري اخلصومة.

، 2قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  2032ومثل ما هو موضح يف املادة 
فيشرتط يف اتفاق التحكيم أن يكون مكتوبا، وأن يعني أمساء احملكمني، أو كيفية 

يتم استبداله  ،املعني املهمة املسندة إليهتعيينهم حتت طائلة البطالن. وإذا رفض احملكم 
 .3من طرف رئيس احملكمة مبوجب أمر

 الفرع الثالث: إجراءات التحكيم في المنازعات اإلدارية

إذا تكلمنا عن إجراءات التحكيم، فإننا نتكلم عن احملكمة التحكيمية، وكل ما 
إضافة إىل يتعلق بذلك من حيث شروط التشكيلة، وأسباب الرد، وآجال الفصل، 

اخلصوم واخلصومة التحكيمية، وكيفية انتهائها. وهذا ما سنحاول توضيحه من خالل 
 النقاط التالية:

                                                           
اجلزائري، دار اهلدى،  لقانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمناين فراح، التحكيم طريق بديل حلل النزاعات حسب أخر تعديل  -1

 .92، ص.2030اجلزائر، 

 حيصل االتفاق على التحكيم كتابيا.أنه: "على  2032تنص املادة  -2
 جيب أن يتضمن اتفاق التحكيم، حتت طائلة البطالن، موضوع النزاع وأمساء احملكمني، أو كيفية تعيينهم.
  إذا رفض احملكم املعني القيام باملهمة املسندة إليه، يستبدل بغريه بأمر من طرف رئيس احملكمة املختصة". 

 .929، ص.السابقرجع ديب عبد السالم، امل -3
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 أوال: المحكمة التحكيمية:

يتعني علينا يف هذه النقطة توضيح الشروط املطلوبة يف احملكم، وكيفية رده، 
 واآلجال املمنوحة له إلصدار حكمه التحكيمي.

 حتيلنا إىل اليت قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  993فبالرجوع إىل املادة 
من ذات القانون، فإن مهمة التحكيم تسند إما  3033و 3039 – 3009املواد 

 إىل شخص طبيعي أو معنوي. 

فإذا كان الشخص املعني كمحكم شخصا طبيعيا، فيجب أن يكون متمتعا 
ب على األطراف توخي احلذر من تعيني حمكم حمروم من ، حيث أنه جي1حبقوقه املدنية

هذه احلقوق. أما إذا كان الشخص معنويا هو من عني كمحكم، فإنه جيب عليه تعيني 
 عضو أو أكثر من أعضائه كمحكم.

كما ال يتم تشكيل احملكمة التحكيمية تشكيال صحيحا، إال إذا قبل احملكمون 
علم أنه قابل للرد إخبار األطراف، وعدم مبهمتهم. كما جيب على احملكم الذي ي

 مباشرة مهامه إال مبوافقتهم.

                                                           
احلقوق املدنية هي تلك احلقوق اليت يقررها الدستور والقانون للشخص الطبيعي، وتنقسم إىل حقوق عامة وحقوق خاصة،  -1

فاحلقوق العامة هي تلك احلقوق اللصيقة بشخص اإلنسان كاحلق يف احلياة واملساواة وغري ذلك، واحلقوق اخلاصة هي اليت تقرر 
 خوضه عالقات اجتماعية مع غريه، وهي بدورها تقسم إىل نوعني حقوق أسرة وحقوق مالية.للفرد مبوجب 

وميكن حرمان أي شخص من هذه احلقوق مبوجب القضاء سواء باحلد منها أو حرمانه منها على اإلطالق ملدة معينة، حيددها 
، املرجع 2، ج انون اإلجراءات املدنية واإلداريةقاحلكم القضائي. للمزيد من املعلومات انظر: بوضياف عادل، الوجيز يف شرح 

، دور القاضي اإلداري يف محاية احلقوق واحلريات األساسية، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق سكاكين باية؛ 119السابق، ص. 
  وما بعدها. 21، ص.2033والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
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فإن حمكمة التحكيم تتشكل من  ،1من القانون أعاله 3039وطبقا للمادة 
 حمكم واحد أو عدة حمكمني بعدد فردي.

جند أهنا قد  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  3033وبالرجوع  إىل املادة 
احلاالت اليت يتم فيها رد احملكم، فنصت على أنه: "جيوز رد أوردت جمموعة من 

 احملكم يف احلاالت اآلتية:

 عندما ال تتوفر فيه املؤهالت املتفق عليها بني األطراف، .3
عندما يوجد سبب رد منصوص عليه يف نظام التحكيم املوافق عليه من قبل  .2

 األطراف،
عندما تتبني من الظروف شبهة مشروعة يف استقالليته، السيما بسبب وجود  .1

مصلحة، أو عالقة اقتصادية، أو عائلية مع أحد األطراف مباشرة أو عن طريق 
 وسيط.    

ال جيوز طلب رد احملكم من الطرف الذي كان قد عينه، أو شارك يف تعيينه، إال 
 لسبب علم به بعد التعيني.

 حكيم والطرف اآلخر دون تأخري بسبب الرد.تبلغ حمكمة الت

يف حالة النزاع، إذا مل يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته أو مل يسع األطراف 
لتسويته إجراءات الرد، يفصل القاضي يف ذلك بأمر بناء على طلب من يهمه 

 التعجيل.

                                                           

  التحكيم من حمكم أو عدة حمكمني بعدد فردي".تتشكل حمكمة على أنه: " 3039تنص املادة  -1 
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 هذا األمر غري قابل ألي طعن ".

ويف هذه احلالة  .حيدد أجال إلهنائه ويعترب اتفاق التحكيم صحيحا حىت إذا مل
حيدد أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تعيني احملكمني، أو من تاريخ إخطار احملكمة 
التحكيمية. إال أنه ميكن متديد هذا األجل باتفاق األطراف أو من قبل رئيس احملكمة.  

ما أكدته  كما ال جيوز عزل احملكمني خالل هذا األجل إال بإمجاع األطراف، وهذا
 .قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  3031املادة 

 ثانيا: الخصوم والخصومة التحكيمية:

جند أهنا حتدد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من  993بالرجوع إىل املادة 
األشخاص املعنوية الذين هلم احلق باملبادرة بالتحكيم. فإذا تعلق التحكيم بالدولة، فإن 

أما إذا تعلق األمر  .ر املعين أو الوزراء املعنيني هم من هلم احلق باملبادرة هبذا اإلجراءالوزي
بالوالية أو البلدية، فإن الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي هو من له احلق باملبادرة 
به. وإذا كانت املؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية هي من تريد اللجوء إىل 

 ن املبادرة تكون من طرف ممثلها القانوين، أو من ممثل السلطة اليت يتبعها.التحكيم، فإ

فإن اخلصومة التحكيمية ختضع جلميع  3022إىل  3039وبتصفح املواد من 
األشكال، واآلجال اليت تطبق أمام اجلهات القضائية، ما مل يتم االتفاق على خالف 

 ذلك قصد التخفيف منها.
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ويتعني طلب تقدمي الوثائق واملستندات اليت حيتج هبا.  ويتمتع احملكمني بصالحية
أن يقدمه قبل مخسة عشر يوما على األقل  ،أو مستند على من يتمسك بوسيلة دفاع

 من انتهاء أجل التحكيم.

كما ميكن للمحكمني اللجوء إىل كل إجراء من إجراءات التحقيق يرونه مفيدا 
 . 1للتوصل إىل احلقيقة

فإن اخلصومة  2قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  3029وطبقا للمادة 
التحكيمية تنتهي بنهاية أجلها، وعندما يقرر احملكمون وضع حد للمرافعات، ووضع 
القضية يف املداولة. ومن مث، فيتعني على احملكمني إخبار األطراف مسبقا هبذا التاريخ، 

اآلجال احملددة قانونا، وهذا احرتاما حلق الدفاع.  ليتسىن هلم تقدمي وسائل دفاعهم يف
 وإذا مل حتدد مدة التحكيم، فإن هذا األخري ينتهي بانتهاء مدة أربعة أشهر.

كما تنتهي اخلصومة التحكيمية حبدوث أسباب أخرى، كوفاة أحد احملكمني، أو 
خمالف. أو رفضه القيام مبهمته مبربر، أو تنحيه أو حصول مانع له، ما مل يوجد شرط 

إذا اتفق األطراف على استبداله، أو تكليف احملكمني اآلخرين بذلك، ويف حالة عدم 
 وجود اتفاق يتم اللجوء إىل رئيس احملكمة.

                                                           
 .923-923ديب عبد السالم، املرجع السابق، ص. -1

 " ينتهي التحكيم:اليت تنص على أنه:  -2
* بوفاة أحد احملكمني أو رفضه القيام مبهمته مبربر أو تنحيه أو حصول مانع له، ما مل يوجد شرط خمالف، أو إذا اتفق 

 3009أو استبداله من قبل احملكم أو احملكمني البقاقني. ويف حالة غياب االتفاق تطبق أحكام املادة األطراف على استبداله 
 أعاله،

 ( أشهر،9* بانتهاء املدة املقررة للتحكيم، فإذا مل تشرتط املدة، فبانتهاء مدة أربعة )
 * بفقد الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدين املتنازع فيه،

  العقد". * بوفاة أحد أطراف
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كما تنتهي بوفاة أحد األطراف، أو بفقدان الشيء موضوع النزاع، أو انقضاء 
 الدين املتنازع فيه.

ملهمة إذا شرعوا فيها، وال جيوز ومن مث، فإنه ال ميكن للمحكمني التخلي عن ا
ردهم، إالّ إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعيينهم. ويتم إصدار حكم من طرف 
 هذه اهليئة يكون له أثر على املنازعة اإلدارية، وهو ما سيتم توضيحه يف املطلب الثاين.

 المطلب الثاني: الحكم التحكيمي وأثره على المنازعة اإلدارية:

ء من إجراءات التحقيق، وإقفال باب املرافعات، يصل احملكمون إىل بعد االنتها
املرحلة األخرية من مراحل اإلجراءات التحكيمية، وهي مرحلة إعداد احلكم 

وهي الفصل  ،التحكيمي، متهيدا إلصداره، حمققني بذلك الغاية من العملية التحكيمية
جعل هذا األخري هنائيا، يف موضوع النزاع. فاهلدف الرئيسي للحكم التحكيمي هو 

 وملزما بشأن القضية موضوع النزاع.

لكن قبل تبيان أثر احلكم التحكيمي على املنازعة اإلدارية، جيب أوال تبيان ماهية 
، مث حتديد األثر املرتتب )الفرع األول( احلكم التحكيمي، من حتديد مفهومه، ومدته

 .)الفرع الثاين( عليه
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 الحكم التحكيميالفرع األول: ماهية 

ا تبت يف هذا األخري حبكم مبجرد انتهاء هيئة التحكيم من النظر يف النزاع، فإهن
ولقد حدد املشرع اجلزائري مجلة من  لطلبات املقدمة له أثناء التحكيم.قائم على ا هنائي

ومنتجا آلثاره. منها ما هو  وافرها حىت يكون هذا احلكم صحيحاالشروط الواجب ت
لكن قبل  ، وغريها من الشروط.1د إصداره، ومنها ما هو متعلق بتسليمهمتعلق مبيعا

تبيان مضمون هذه األخرية سنحاول أوال حتديد مفهوم احلكم التحكيمي مث تبيان 
 ، وذلك على الشكل التايل:شروطه

 أوال: مفهوم الحكم التحكيمي:

معرفة  إن حتديد معىن احلكم التحكيمي يساعد كل من له عالقة بالتحكيم على
ما يقوم به، وما يصدر من قرارات، وهل هي حقيقة أحكام حتكيمية فاصلة وحامسة يف 

 النزاع، أم هي جمرد قرارات عرضية، إجرائية تساعد على سري عملية التحكيم ال غري.

وبالرجوع إىل التشريع اجلزائري جند أن هذا األخري امتنع عن تقدمي تعريف للحكم 
 فقهاء إىل االجتهاد إلعطاء تعريف شاملهب العديد من الذ ،التحكيمي. وأمام ذلك

له، فذهب األستاذ "محزة أمحد حداد" إىل أن: "احلكم النهائي الذي تصدره هيئة 
التحكيم يف موضوع النزاع، سواء كان احلكم شامال لكل النزاع أو جلزء منه، وسواء 

                                                           
، مذكرة ماجستري يف -التحكيم منوذجا  –بولقواس سناء، الطرق البديلة حلل منازعات العقود اإلدارية ذات الطابع الدويل  -1

 .313-313، ص.2033 – 2030باتنة،  –العلوم القانونية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر 
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و قبلت جزء منها قبلت هيئة التحكيم طلبات أي من الطرفني أو رفضتها كلها، أ
 .1ورفضت اجلزء اآلخر"

كما عرفته األستاذة "حفيظة السيد احلداد" على أنه: "احلكم الصادر عن 
احملكم، الذي يفصل بشكل قطعي على حنو كلي أو جزئي يف املنازعة املعروضة عليه، 
سواء تعلق هذا القرار مبوضوع املنازعة ذاهتا أو باالختصاص، أو مبسألة تتضمن 

 .2راءات أدت باحملكم إىل إهناء اخلصومة"باإلج

 ثانيا: إجراءات صدور الحكم التحكيمي:

قانون من  3023أول ما جيب مراعاته يف إصدار احلكم التحكيمي طبقا للمادة 
، هو سرية مداوالت احملكمني، وما يربر هذا اإلجراء هو  3اإلجراءات املدنية واإلدارية

 كفالة قدر كبري من احلرية للمحكمني إلبداء رأيهم والتشاور. 

كما يشرتط أن يصدر احلكم التحكيمي بأغلبية األصوات، وهو ما أكدته املادة 
. لكن ميكن هليئة التحكيم االتفاق على صدور احلكم وفقا 4من القانون أعاله 3023

رأي رئيس اهليئة يف حالة عدم حتقيق األغلبية، وهذا ال يعد خمالفة للنص أعاله بقدر ل
 ما يعترب حال له.

                                                           
 .193، ص. 2009، منشورات حلب احلقوقية، بريوت، 3، ط03القوانني العربية، جمحزة أمحد حداد، التحكيم يف  -1

، مقتبس من: سليم بشري، املرجع السابق، ص. 293-299حفيظة السيد احلداد، النظرية العامة للتحكيم التجاري، ص.  -2
93.  

 : "تكون مداوالت احملكمني سرية". على أنه 3023تنص املادة  -3

 على أنه: " تصدر أحكام التحكيم بأغلبية األصوات". 3023تنص املادة  -4
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إضافة إىل ذلك، فإنه جيب أن تتضمن أحكام التحكيم عرضا موجزا إلدعاءات 
 3029األطراف وأوجه دفاعهم، كما يشرتط أن تكون األحكام مسببة طبقا للمادة 

لتحكيم، وإمنا أورد بعض املشرع مل يورد شكال معينا حلكم اف .1من ذات القانون أعاله
أو الشكليات اليت جيب أن يتضمنها احلكم التحكيمي، ومنها العرض املوجز  البيانات

 . 2إلدعاءات اخلصوم، وأوجه دفاعهم

واحلكم التحكيمي شأنه شأن احلكم القضائي، جيب أن يتضمن جمموعة من 
، واملتعلقة أساسا 3قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  3021البيانات حددهتا املادة 

بأمساء وألقاب احملكمني، وتاريخ ومكان صدور احلكم، وأمساء وألقاب األطراف 
وموطنهم، وتسمية األشخاص املعنوية ومقرها االجتماعي، إضافة إىل أمساء وألقاب 

 احملامني أو ممثلي األطراف عند االقتضاء.  

                                                           
 أنه: " جيب أن تتضمن أحكام التحكيم عرضا موجزا الدعاءات األطراف وأوجه دفاعهم. 3029جاء يف نص املادة  -1

 جيب أن تكون أحكام التحكيم مسببة".

 .193إىل  199، املرجع السابق، ص.من 2، ج قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةبوضياف عادل، الوجيز يف شرح  -2
 يتضمن حكم التحكيم البيانات اآلتية:على أنه: " 3021تنص املادة  -3

 * اسم ولقب احملكم أو احملكمني،
 * تاريخ صدور احلكم،

 * مكان إصداره،
 * أمساء وألقاب األطراف وموطن كل منهم وتسمية األشخاص املعنوية ومقرها االجتماعي،

   وألقاب احملامني أو من مثل أو ساعد األطراف، عند االقتضاء".*أمساء 
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من طرف مجيع احملكمني، فإن امتنعت األقلية عن التوقيع، يشار إىل ويوقع احلكم 
قانون من  3029)املادة 1 ذلك دون أن يرتب ذلك أثرا على احلكم التحكيمي

 (.2اإلجراءات املدنية واإلدارية

ومبجرد الفصل يف النزاع مبوجب حكم حتكيمي، فإن احملكم أو هيئة التحكيم 
 (.3قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  3010ادة تتخلى عن النزاع مباشرة ) امل

 ثالثا: طرق الطعن في الحكم التحكيمي:

جند أهنا قد  4قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  999بالرجوع إىل املادة 
أحالت يف تنفيذ أحكام التحكيم، وطرق الطعن فيها املتعلقة باملادة اإلدارية إىل 

 3011إىل  3012باإلجراءات املدنية، ويتعلق األمر باملواد من املقتضيات املتعلقة 
 من ذات القانون.

ومن مث، فإن احلكم التحكيمي ال يقبل الطعن باملعارضة. إمنا هو قابل للطعن 
 . 5من القانون أعاله 3011باالستئناف طبقا للمادة 

                                                           
 .929-923يب عبد السالم، املرجع السابق، ص.د -1

 توقع أحكام التحكيم من قبل مجيع احملكمني.على أنه: " 3029تنص املادة  -2
  باعتباره موقعا من مجيع احملكمني".ويف حالة امتناع األقلية عن التوقيع يشري بقية احملكمني إىل ذلك، ويرتب احلكم أثره 

 أنه: "يتخلى احملكم عن النزاع مبجرد الفصل فيه. 3010جاء يف نص املادة  -3
غري أنه ميكن للمحكم تفسري احلكم، أو تصحيح األخطاء املادية واإلغفاالت اليت تشوبه، طبقا لألحكام الواردة يف هذا 

 القانون".

تطبق املقتضيات الواردة يف هذا القانون املتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم وطرق الطعن فيها على على أنه: "  999تنص املادة  -4
 أحكام التحكيم الصادرة يف املادة اإلدارية".

( من تاريخ النطق هبا، أمام اجمللس القضائي 3"يرفع االستئناف يف أحكام التحكيم يف أجل شهر واحد ):  اليت تنص على أنه -5
  دائرة اختصاصه حكم التحكيم، ما مل يتنازل األطراف عن حق االستئناف يف اتفاقية التحكيم".الذي صدر يف
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حكيمي لكن ما جيب اإلشارة إليه هو أن املادة أعاله نصت على أن احلكم الت
قابل لالستئناف فيه أمام اجمللس القضائي. وهذا النص ينطبق على أحكام التحكيم 

أما خبصوص تلك الفاصلة يف املواد اإلدارية  .اليت فصلت يف املواد املدنية أو التجارية
مثل الصفقات العمومية، فإن القضاء اإلداري اجلزائري ال يعرف جملس االستئناف، بل 

 فقط الذي ينظر يف استئناف األحكام القضائية. أن جملس الدولة هو

جند أهنا تنص قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من  902وبالرجوع إىل املادة 
على أنه: "خيتص جملس الدولة بالفصل يف استئناف األحكام واألوامر الصادرة عن 

 احملاكم اإلدارية.

 مبوجب نصوص خاصة". كما خيتص أيضا كجهة استئناف، بالقضايا املخولة له

 ومن مث، فإن جملس الدولة يفصل كجهة استئناف يف إحدى احلالتني:

 استئناف األحكام، واألوامر الصادرة عن اجلهات القضائية اإلدارية. -
 استئناف القضايا املخولة له مبوجب نصوص خاصة. -

خاص أما خبصوص أحكام التحكيم الصادرة يف املواد اإلدارية، فإنه ال يوجد نص 
أعاله ملا أحالت إىل  999واملالحظ أن املادة  .جيعل جملس الدولة خمتصا باستئنافها

تطبيق قواعد اإلجراءات املدنية يف التحكيم مل تنتبه إىل استحالة التطبيق بشأن املادة 
 املتعلقة باالستئناف. 3011
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ناف يف ومن مث، فإن احلكم التحكيمي يف املواد اإلدارية يبقى غري قابل لالستئ
الوضعية احلالية، ما مل يتدخل املشرع بنص خاص يسند فيه استئناف تلك األحكام 

 الختصاص جملس الدولة.

وباملقابل، جند األحكام الصادرة عن رئيس احملكمة اإلدارية اليت ترفض وضع 
الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم قابلة ملخاصمتها بطريق االستئناف أمام جملس 

لذلك )حبكم كوهنا خاصة بأحكام  3013لرغم من عدم ذكر املادة الدولة، با
 التحكيم الصادرة يف غري املواد اإلدارية(.

ذلك كون أن األمر متعلق باستئناف أمر قضائي صادرا عن رئيس احملكمة 
من  902اإلدارية، وأن تلك األوامر قابلة ملخاصمتها بواسطة االستئناف طبقا للمادة 

، واليت مسحت باستئناف األوامر واألحكام الصادرة عن احملاكم 1هذات القانون أعال
 اإلدارية أمام جملس الدولة.

 قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  3019وعليه، فإنه ال حمل لتطبيق املادة 
لعدم وجود نص خاص يعطي االختصاص جمللس الدولة للنظر يف استئناف أحكام 
التحكيم، كما متت اإلشارة إىل ذلك أعاله، وحىت ولو وجد نص بذلك، فإن الطعن 

 .2بالنقض ال جيوز ضد قرارات جملس الدولة لعدم وجود جهة قضائية تعلوه

 

                                                           
 على أنه: "خيتص جملس الدولة بالفصل يف استئناف األحكام واألوامر الصادرة على احملاكم اإلدارية. 902تنص املادة  -1

 خاصة".كما خيتص أيضا كجهة استئناف، بالقضايا املخولة له مبوجب نصوص 

 .311-319حلسني بن شيخ آث ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية، املرجع السابق، ص. -2
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 يةالفرع الثاني: دور التحكيم في انقضاء الدعوى اإلدار 

إن جلوء أطراف النزاع إىل التحكيم، واتفاقهم على ذلك له أثر كبري على املنازعة 
 اإلدارية، حىت قبل صدور احلكم التحكيمي. 

فاتفاق األطراف على اللجوء إىل إجراء التحكيم يف أي نزاع قبل اللجوء إىل 
، وإن كان ال ينزع عن احملكمة اختصاصها بالفصل يف موضوع االقضاء، يعترب اتفاق

 النزاع، فإنه مينعها من ممارسة إجراءات الفصل فيها مادام االتفاق قائما. 

جلأ الطرف املدعي إىل أن ومن مث، فإذا حصل رغم وجود اتفاق التحكيم، 
ملدعى عليه القضاء قبل ممارسة حقه يف اللجوء إىل هذا األخري، فإنه من حق الطرف ا

وبعدم أحقيته يف اللجوء إىل القضاء. وهنا  ،الدفع بعدم احرتام الطرف اآلخر لالتفاق
من حق احملكمة أن تقبل هذا الدفع، وتقضي بعدم قبول الدعوى، وهذا ال يكون من 

 .1تلقاء نفسها، ولكن بناء على دفع املدعى عليه بعدم القبول

ب عليه آثار قانونية عديدة، من أمهها: ومن مث، فإن االتفاق على التحكيم يرتت
األثر اإلجيايب واألثر السليب. فاألول )األثر اإلجيايب( يتمثل يف التزام طرفيه بعرض 
موضوع النزاع على هيئة حتكيم، واليت تقوم بإصدار حكم يكون ملزما هلما، دون 

بذلك قد احملكمة املختصة بنظره والفصل يف موضوعه. ويكون االتفاق على التحكيم 
أثبت سلطة هليئة التحكيم، وهو بذلك يعترب أمرا استثنائيا ملخالفته لقواعد آمرة، وهي 

 قواعد االختصاص.
                                                           

مراحل وإجراءات  –اجلديد حول أساس انعقاد اخلصومة  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةعبد العزيز سعد، أحباث حتليلية يف  -1 
   .31، ص.2033دور النيابة العامة، دار هومة، اجلزائر،  –دراسة الطلبات  –عوارض احملاكمة  –شروط قبول الدعوى  –التبليغ 
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بينما يتمثل الثاين )األثر السليب( يف منع عرض النزاع موضوع االتفاق على 
التحكيم على القضاء، ومنع هذا األخري من الفصل فيه. فاالتفاق على التحكيم مينع 

ء من النظر يف النزاع، والفصل يف موضوعه. كما أنه خيول للمدعى عليه دفعا القضا
 .1بذلك، وهو ما يسمى "بالدفع بوجود االتفاق على التحكيم"

ومن مث، فيجب على القضاء، مىت تبني له جدية الدفع بوجود االتفاق على 
تفاق على أن ميتنع عن النظر يف هذا النزاع موضوع اال ،التحكيم، وتأكد من صحته

 التحكيم. 

لكن ما جيب توضيحه يف هذا اجملال نقطة مهمة، واملتمثلة يف أن االتفاق على 
ليت ورد التحكيم ال يؤدي إىل السلب املطلق لسلطة القضاء، فيما يتعلق باملسائل ا

يف  م،فيكون له دوريف خصوص االتفاق على التحكي بشأهنا، فيظل للقضاء دور
 .2كيم مثالاختيار أعضاء هيئة التح

لكن اإلشكال الذي يطرح نفسه يف هذا الصدد هو: ماهي الطبيعة القانونية 
للدفع بوجود االتفاق على التحكيم، هل هو دفع بعدم االختصاص؟ أم أنه يعترب دفعا 

 بعدم القبول؟

 اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية هلذا الدفع:

                                                           
  .99املرجع السابق، ص.  الوسيلة الفنية إلعمال األثر السليب لالتفاق على التحكيم ونطاقه،  حممود السيد عمر التحيوي، -1

 . 90-19حممود السيد عمر التحيوي، حضور صاحب الصفة اإلجرائية يف الدعوى القضائية، املرجع السابق، ص.  -2
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إىل أن الدفع بوجود االتفاق على التحكيم، هو دفع  1فذهب جانب من الفقه
 بعدم اختصاص احملكمة بالنظر يف موضوع النزاع.

ولقد ذهب األستاذ "بربارة عبد الرمحن" يف نفس هذا االجتاه، معتربا أن الدفع 
بوجود االتفاق على التحكيم يعترب دفعا بعدم االختصاص بقوله: "يكون القاضي غري 

وضوع النزاع: إذا كانت اخلصومة التحكيمية قائمة. نالحظ هنا خمتص بالفصل يف م
بأن املشرع قدم اخلصومة التحكيمية على اخلصومة القضائية، فمىت علم القاضي بأن 
النزاع مطروح أمام حمكمة حتكيم عليه التصريح بعدم اختصاصه بالفصل يف موضوع 

 .2النزاع"

االتفاق على التحكيم هو  إىل أن الدفع بوجود 3وذهب جانب آخر من الفقه
دفعا بعدم القبول. ألن اخلصم طاملا رضي بعرض النزاع على حمكم، فإنه يكون قد 

 تنازل عن حقه يف االلتجاء إىل القضاء حلماية حقه.

واألرجح يف رأينا هو الرأي الثاين، بأنه دفع بعدم القبول، وذلك ألن اختصاص 
انونا وهو متعلق بالنظام العام، خاصة إذا اجلهات القضائية هو حمدد على وجه احلصر ق

                                                           
؛ رمزي سيف، قواعد تنفيذ 332من الفقهاء الذي أيدوا هذا االجتاه جند: عبد املنعم الشرقاوي، شرح املرافعات، ص.  -1

: حيث يرى أن 232، ص.13بند  –؛ حممود حممد هاشم، النظرية العامة للتحكيم يف املواد املدنية والتجارية 31األحكام، ص.
بعدم اختصاص احملكمة وظيفيا بنظر النزاع، ألنه ال يتعلق بشروط الدعوى القضائية، "الدفع بوجود االتفاق على التحكيم هو دفع 

ومن مث فإن الدعوى القضائية اليت يرفعها املدعي أمام القضاء العام للدولة خبصوص النزاع موضوع االتفاق على التحكيم تكون 
صاحب الصفة اإلجرائية يف الدعوى القضائية، املرجع حضور  حممود السيد عمر التحيوي،مقبولة لتوافر شروطها ". مقتبس من: 

 .303السابق، ص. 
  .333بربارة عبد الرمحن، املرجع السابق، ص.  -2

. مقتبس 91-99لقد أيد جانب كبري من الفقهاء يف مصر هذا االجتاه، فنجد  مثال أمحد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ، ص. -3
 . 209بق، ص.من: عادل حممد جرب شريف، املرجع السا
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تعلق األمر بالدعوى اإلدارية. وبالتايل، فإنه جيوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها. أما 
الدفع بوجود اتفاق على التحكيم فهو دفع ميكن للخصوم فقط، أو من له مصلحة 

ألنه غري متعلق  إثارته يف حالة خمالفته، وال ميكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها
 بالنظام العام، وهو ما ينسب إىل حد بعيد على أنه دفع بعدم القبول.

على موضوع النزاع بالنسبة للقضاء،  اوعليه، فإن اشرتاط التحكيم فقط يولد أثر 
أما إذا مت االتفاق على التحكيم وبدأت إجراءات التحقيق، وصدر احلكم التحكيمي، 

 ،فإنه يرتتب على صدور هذا األخري لزومه لطريف النزاع. وبالتايل، انقضاء اخلصومة به
مسية ال جيوز ألن حكم احملكم حيوز حجية األمر املقضي به مبجرد صدوره، ويعترب ورقة ر 

إثبات عكس ما تتضمنه من تاريخ، أو بيانات أخرى إال باإلدعاء بالتزوير. ويف حالة 
امتناع احملكوم عليه من تنفيذ حكم احملكم، كان للمحكوم له احلق يف استصدار أمر 
بتنفيذه من القاضي الذي أودع عنده أصل احلكم، وذلك بعد تأكد هذا األخري من 

من  3013. وهذا ما أكده املشرع اجلزائري يف نص املادة 1ع التنفيذأنه ال يوجد ما مين
ملا نص على أنه: "حتوز أحكام التحكيم حجية قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 

 الشيء املقضي فيه مبجرد صدورها فيما خيص النزاع املفصول فيه". 

جيوز ألي طرف ومن مث، فإنه يف حالة صدور حكم التحكيم يف نزاع ما، فإنه ال 
إعادة طرحه من جديد، سواء أمام هيئة التحكيم اليت فصلت فيه، أو أمام هيئة حتكيم 
أخرى، أو أمام جهة قضائية. فاحلجية املنصوص عليها يف هذه املادة هتدف إىل محاية 

 حكم التحكيم، واحلفاظ على املصاحل اخلاصة لألطراف. 

                                                           
 .201عادل حممد جرب شريف، املرجع السابق، ص. -1
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هو حيوز احلجية منذ صدوره، ورغم وحكم التحكيم سواء كان داخليا أو دوليا ف
إال أنه  ،أن املشرع اجلزائري مل يتطرق للحجية النسبية بالنسبة ألحكام التحكيم الدولية

قانون اإلجراءات شف من التقسيم، والتبويب الذي أخص به نظام التحكيم يف ستي
أحكام جاءت حتت عنوان "يف  هذا القانونمن  3013أن املادة  املدنية واإلدارية ذلك

التحكيم"، الذي ورد هو اآلخر حتت عنوان الفصل الثالث الذي بدوره جاء حتت 
 عنوان "األحكام املشرتكة" الواردة يف القسم الثالث.

وهلذا فجميع املواد املنطوية حتت عنوان "األحكام املشرتكة" ختص التحكيم 
 .1الداخلي والدويل

تحكيم منظمة يف القانون وعليه، فما ميكن استخالصه مما سبق أن حجية ال
اجلزائري، وهي ال تتعلق بالنظام العام، ومن مث فإن اهليئة املطروح عليها نفس النزاع 
بنفس األطراف ليس هلا أن تقضي تلقائيا بعدم القبول لسبق الفصل فيه بالتحكيم، إمنا 

فإن  ،حتكم بذلك بناء على الدفع الذي يقدمه الطرف. وإذا مت وقدم هذا الدفع
كمة تقضي بعدم قبول النزاع لسبق الفصل فيه بالتحكيم، ومن مت فإن النزاع انقضى احمل

 وحىت احلق يف رفع الدعوى من جديد انتهى.

 

 

 

                                                           

 .209سليم، املرجع السابق، ص.  بشري -1 
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 ة الباب الثاني:الصخ

من أهم وأخطر األسباب اليت قد  انقضاء احلق يف الدعوى اإلدارية تعترب أسباب
إذ أن توافر سبب من  ،تطرأ على مسار الدعوى، نظرا لألثر املهم املرتتب على ذلك

أسباب االنقضاء، جيعل الدعوى املرفوعة أمام القضاء منتهية، وينتهي معها حق املدعي 
 يف اللجوء إىل القضاء، ورفع ذات الدعوى من جديد.

دعي لدعواه خارج األجل القانوين احملدد سواء وفقا ويتأكد ذلك يف حالة رفع امل
، أو وفقا للنصوص اخلاصة. فكقاعدة عامة، فإنه لقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

ومىت مت رفع دعوى خارج األجل القانوين احملدد هلا، فإهنا يتم الفصل فيها بعدم القبول 
 هذهرفع دعواه من جديد. لكن  لرفعها خارج األجل القانوين، وينتهي حق املدعي يف

استثناء، فإذا تعلق األمر بالدعوى اإلدارية، جند أن دعوى اإللغاء تنقضي  هلا قاعدةال
بانقضاء ميعاد رفعها، وينتهي معها احلق يف الدعوى، على عكس دعوى التعويض 

لرفع  وبوجه التحديد التعويض عن العمل املادي، فإهنا غري مقيدة بامليعاد احملدد قانونا
 الدعوى، فهي ختضع ألحكام التقادم.

كما أنه، إذا ختلف شرط من شروط القبول املتعلقة باألطراف من صفة 
ومصلحة، فإن الدعوى تنقضي وينقضي معها احلق فيها، خاصة ملا يتعلق األمر 

 بالدعوى اإلدارية، نظرا للطابع اخلاص الذي تتسم به هذه األخرية.

توصل األطراف إىل إهناء النزاع بطريقة ودية، سواء   ونفس األثر يرتتب يف حالة
كان ذلك بالصلح، أو الوساطة، أو التحكيم، فإنه يؤدي إىل انقضاء النزاع بصفة 
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هنائية، وال جيوز لألطراف إعادة رفع دعواهم من جديد حىت ال يكون هناك تالعب 
 بالقضاء.

هنائي للدعوى املرفوعة  األسباب اليت تؤدي إىل انقضاء ألمهية هذه وعليه، ونظرا
خصوصا ما يتعلق منها املشرع النص عليها بصورة واضحة، أمام القضاء، فكان على 

 بالدعوى اإلدارية، حىت ال يكون هناك أي إشكال أمام رافع الدعوى.

 

 



 
 

 مةـــــــــــــــخات
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، يقودنا ومراحل سريها وكيفية انقضائها إن البحث يف موضوع الدعوى اإلدارية   
وبتفحصنا لذلك، نالحظ بأن املشرع  .ال حمال إىل البحث يف القانون املنظم هلا

اجلزائري قد خطا خطوة إضافية حنو استقاللية اإلجراءات اإلدارية، بتخصيصه كتاب 
 مستقل لإلجراءات السارية أمام احملاكم اإلدارية، وجملس الدولة. 

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يعترب املصدر األصلي  ومن هنا ميكن القول بأن
بيق خمتلف إجراءات الدعوى اإلدارية. واليت حددها املشرع مبينا طبيعتها للبحث وتط

اجلزاء املرتتب على  حمدداالقانونية، باعتبار أغلبها قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام. 
املشرع قد حدد  فإنضافة إىل ذلك، وباإل، إذ جعل منها وسيلة دفاع. خمالفتها

عوى اإلدارية ضمن نصوص قانونية خاصة إجراءات أخرى خمتلفة خاصة بسري الد
ومتعددة، نذكر على سبيل املثال قانون اإلجراءات اجلبائية، وقانون الصفقات 

 العمومية...إخل.

، فإن البحث يف موضوع الدعوى اإلدارية، على الرغم من أهنا ال ختتلف ومن مث
رج عن كوهنا من حيث جوهرها ونظامها القانوين من قضاء إىل آخر. باعتبارها ال خت

دعوى قضائية يف أصوهلا العامة، إال أهنا تتميز عن غريها من الدعاوى يف بعض 
باعتبارها مدعية،  إمااملسائل، سواء من حيث أطرافها، والذي تكون اإلدارة طرفا فيه، 

أو مدعى عليها. أو من حيث موضوعها، باعتبارها تتعلق بعمل قانوين أو مادي يتصل 
 عامة، أو نشاطها.بتنظيم املرافق ال
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، وحتديد أسباب للحديث عن الدعوى اإلدارية فكرة أساسيةال ومن ذلك فإن
مبنية  الفصل يف موضوعها، ، خاصة إذا حصرناها يف أسباب االنقضاء دونانقضائها

الدعوى  وبني ،على التمييز بني فكرة الدعوى القضائية واخلصومة القضائية من جهة
تتمثل يف حق مينح  فالدعوى القضائية وإن كانت .أخرى عها من جهةو القضائية وموض
فإن  ىل القضاء بقصد احلصول على حكم يف موضوع النزاع،إلتجاء للفرد مكنة اال

اشرهتا، إذ ختذت يف تلك الدعوى أثناء مباجراءات اليت اخلصومة تتمثل يف جمموعة اإل
أي  .نقضاء الدعوى القضائيةايرتتب عليه  نقضاء اخلصومة قد الايبدو هذا التمييز يف 

أو البطالن،  عدم القبولنقضائها، واليت جيمعها انه قد تنقضي اخلصومة ألحد أسباب أ
 تأخرى مىت كان ومع ذلك يظل حق الدعوى قائما يستطيع صاحبها أن يقيمها مرة

  قائمة.زال ت مدة إقامتها ال

القانونية أو إقرارها حني ويتم التمييز بني الدعوى كوسيلة حلماية احلقوق واملراكز 
وب محايته أو إقراره، املركز القانوين املطل يعتدى عليها، وبني موضوعها وهو احلق أو

 نقضاء الدعوى الان أخرى، إذ يستتبع ذلك قانونية متميزة عن األ ةحقيق ألن كالمها
املركز القانوين ليست سوى  فوجود احلق أو .احلكم يف موضوع الدعوى يستلزم حتما

مسائل  ال بعد أن يفرغ من حبثإباحلكم فيه  يتعرض له القاضي ال ،مسألة موضوع
  .ختصاص بنظرها وقبوهلاتتعلق بالدعوى ذاهتا، كاال

 ىل القضاء، شيئا متميزاإلتجاء تعد الدعوى وهي سلطة االعلى ذلك،  وتأسيسا
 وعن باقي إجراءات اخلصومة القضائية. ،عن املطالبة القضائية
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يف  هو ذاتهاري ديف القضاء اإلالدعوى القضائية  جوهر نبأ ستنتجومن ذلك ن
ليه إطبيعة القانون اليت تنتمي  ه، مع بعض االختالف الذي يقتضيعاديالقضاء ال

  .الدعوى

من رفعها أمام  ع البحث يف الدعوى اإلدارية، بدءوعلى ذلك، فإن موضو 
القضاء، وسريها، وصوال إىل هنايتها هو موضوع يف غاية األمهية. خاصة إذا تكلمنا عن 

هية للدعوى دون أسباب انقضائها. وحتديدا إذا مت حصرها يف أسباب االنقضاء املن
إذ أن االنقضاء الطبيعي للدعوى اإلدارية مبوجب حكم فاصل  ،الفصل يف موضوعها

مت احرتام الشروط القانونية احملدد لصحته.  خاصة إذا ،اطبيعي ايعترب أمر يف موضوعها، 
لسبب من األسباب جيعلها  ئيةدعوى القضاالتتعرض  غري أنه يف أحيان كثرية قد

يكون مبوجب دفع من الدفوع، ، والذي قضي دون البحث والفصل يف موضوعهاتن
مفاده انقضائها بغري  اعيموضو  ا، أو بعدم القبول، أو دفعاشكلي اسواء كان دفع

 البحث والفصل يف موضوعها.

أو مبوضوعها. فإذا كان  فيهاق احلمن حيث تعلقه ب وخيتلف الدفع يف الدعوى
فإن قبوله أمام احملكمة ينهي حق اخلصم يف التقاضي من  ،متعلقا باحلق يف الدعوى

جديد مبوجب ذات الدعوى النتهاء احلق فيها. أما إذا كان ينهي موضوعها أو ما 
يعرف باخلصومة لتخلف إحدى شروط رفعها، فإنه بإمكان املدعي إعادة رفع دعواه 

مليعاد القانوين ، مادام أن امن جديد مىت استأنف الشرط أو اإلجراء سبب االنقضاء
 . الزال قائما
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أن أغلب الدفوع اليت تؤدي إىل انتهاء  وما الحظناه من خالل هذه الدراسة
الدعوى، قبل الفصل يف موضوعها، هي دفوع متعلقة بالنظام العام، تثريها احملكمة من 

 .، ويف أية حالة كانت عليها الدعوىتلقاء نفسها، ولو مل يثريها اخلصوم

هم املرتتب على قبول مثل هذه الدفوع، املووفقا لذلك، وبالرغم من األثر جد 
بتفحصنا لقانون اإلجراءات املدنية صة تلك املتعلقة بالنظام العام، إال أننا و وخا

اتسام العديد من إجراءات املنازعة اإلدارية،  ناواإلدارية، والنصوص القانونية، الحظ
خمالفتها، ببعض النقائص والغموض، والذي يعود ألسباب وحتديد األثر املرتتب على 

عديدة، أمهها كثرة مواد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، إذ يصعب على املشرع 
اإلملام مبختلف التفاصيل املتعلقة بإجراءات سري الدعوى، وحتديد أثر خمالفتها، خاصة 

حيان يسكت عن العديد من وأنه أقر العديد من املستجدات، مما جعله يف بعض األ
  املسائل اإلجرائية.

من خالل هذه الدراسة تبني لنا بأن املشرع مل خيصص للدعوى و إضافة إىل ذلك، 
خاصة إذا تكلمنا لدعوى العادية يف أغلب األحيان، خاصة مستقلة عن ا ااإلدارية مواد

غلب األسباب ن أإدارية قبل الفصل يف املوضوع. بل عن األسباب املنهية للدعوى اإل
تكلم عنها بصورة كانت بصورة مشرتكة مع الدعوى املدنية، وحىت وإن   اليت تكلم عنها
 ألحكام املشرتكة.ا على أحيان كثريةيف  أحال همستقلة، إال أن

، وحىت وإن وجدنا أن املشرع قد خصص لألسباب املنهية للدعوى هكما أن
، إال أننا الحظنا أنه يف أغلب اإلدارية أحكاما خاصة، وتكلم عنها يف مواد خاصة
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قد أغفل الفصل فيها بني األحكام اخلاصة بدعوى اإللغاء،  إن مل نقل كلها، ،األحيان
باعتبار أن الدعوى اإلدارية تتفرع عنها عدة أنواع من  ،وتلك اخلاصة بدعوى التعويض

 الدعاوى، خاصة وأن هذه األسباب ختتلف من دعوى إىل أخرى، حيث أهنا قد تؤدي
إىل انقضاء إحدامها دون األخرى. كما أهنا قد تؤثر يف احلق  يف الدعوى بالنسبة 

  .إلحدامها دون الثانية

مرحلة االزدواجية  هبذا القانوناملالحظ أن املشرع الزال مل يبلغ ف وبذلك،
 ،دارية يف إطار نظام إجرائي مشرتكاإلجرائية، إذ الزال حبيس توحيد اإلجراءات اإل

بالرغم من أن اإلجراءات اإلدارية تتميز عن غريها من اإلجراءات نظرا للطابع اخلاص 
 الذي تتسم به.

، دة النظر يف هذه النقطة وتعديلهايجب على املشرع إعاف وعلى هذا األساس، 
بالفصل  يتمي ذوذلك بتحقيق االستقاللية التامة لقواعد اإلجراءات اإلدارية، وال

إلجراءات املدنية وقانون اإلجراءات اإلدارية. كما يتعني عليه حتديد بني قانون ا كاملال
إجراءات سري الدعوى اإلدارية بصورة واضحة مانعة ألي غموض، وتوضيح أسباب 

، وذلك قبل الوصول إىل حكم يف موضوعهاانقضائها، خاصة تلك اليت تنهي الدعوى 
بانتهاء دعواه يف أول مسارها، حىت تتضح الصورة أمام رافع الدعوى، وال يتفاجئ 

  ودون حتقيق الغرض من رفعها.

 

تم بحمد اهلل                                                               



 
 

 قائمة المراجع
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 .0810، كليك للنشر، اجلزائر، 0األوىل، اجلزء 
اف عمار، النظام القضائي اجلزائري، الطبعة األوىل، دار الرحيانة للنشر بوضي .01

 .0883والتوزيع، اجلزائر، 
، 1، طبوضياف عمار، دعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية .00

 .0889جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
دراسة مدعمة باجلتهادات  –بوضياف عمار، املرجع يف املنازعات اإلدارية  .03

: اإلطار 81، القسم -القضائية للمحكمة العليا وجملس الدولة وحمكمة التنازع
 .0813، اجلزائر، 1النظري للمنازعات اإلدارية، جسور للنشر والتوزيع، ط

دعمة باالجتهادات بوضياف عمار، املرجع يف املنازعات اإلدارية ) دراسة م .04
: اجلوانب  80القضائية للمحكمة العليا وجملس الدولة وحمكمة التنازع(، القسم 

 .0813التطبيقية للمنازعة اإلدارية، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
جلول دليلة، الوساطة القضائية يف القضايا املدنية واإلدارية، دار اهلدى،  .05

 .0810اجلزائر،
ة منصور القاضي، معجم املصطلحات القانونية، الطبعة األوىل، جريار كورنو، ترمج .06

 .1999املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 
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 حامد حممد عبد الرمحن أبو طالب، إجراءات التقاضي، د.د.ن، مصر، د.س.ن .07
حسن السيد بسيوين، دور القضاء يف املنازعة اإلدارية، دراسة تطبيقية مقارنة  .00

 .القضائية يف مصر وفرنسا واجلزائر، عامل الكتب، القاهرة، د.س.ن للنظم
محدي باشا عمر، مبادئ االجتهاد القضائي يف مادة اإلجراءات املدنية، دار  .09

 .0880هومة، اجلزائر، 
، الطبعة األوىل، منشورات 81محزة أمحد حداد، التحكيم يف القوانني العربية، ج .38

 .0887حلب احلقوقية، بريوت، 
، د.د.ن، اجلزائر، 81ي عبد الرزاق، املعني يف املنازعات املدنية واإلدارية، طمحود .31

0813. 
شروط قبول الدعوى اإلدارية، ديوان  –خلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية  .30

 .0889املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
خلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية: تنظيم واختصاص القضاء اإلداري،  .33

 .0811ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،، 81اجلزء
خلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية، تنظيم واختصاص القضاء اإلداري،  .34

 .0811، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 80اجلزء
خلويف رشيد، قانون املنازعات اإلدارية )اخلصومة اإلدارية، االستعجال اإلداري،  .35

، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 3حلل املنازعات اإلدارية(، اجلزء الطرق البديلة 
0811. 

خريي عبد الفتاح السيد البتانوين، الوساطة كوسيلة بديلة لفض املنازعات املدنية  .36
 .0810والتجارية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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 .0810طلي، اجلزائر، دريدي شنيين، الوساطة القضائية، دار النشر جي .37
دالندة يوسف، الوجيز يف شرح األحكام املشرتكة جلميع اجلهات القضائية وفق  .30

قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد، الطبعة الثالثة، دار هومة، اجلزائر، 
0811. 

اجلديد، موفم للنشر،  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةديب عبد السالم،  .39
 .0889اجلزائر، 

رفقي رشيد، الصلح والتصاحل يف املادة االجتماعية )دراسة تشريعية وفقهية  .48
وقضائية يف ضوء مستجدات مدونة الشغل(، الطبعة األوىل، مطبعة النجاح، الدار 

 .0818البيضاء، 
زروقي ليلى، التصرفات القانونية الواجبة الشهر واآلثار املرتتبة عن القيد،  .41

 0880هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، املنازعات العقارية، دار 
، 81 اجلزءخلويف رشيد، االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، سايس مجال،  .40

 .0813، منشورات كليك، اجلزائر، 1ط
، 80 اجلزءخلويف رشيد، االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، سايس مجال،  .43

 .0813، منشورات كليك، اجلزائر، 1ط
، 83 اجلزءخلويف رشيد، االجتهاد اجلزائري يف القضاء اإلداري، ال، سايس مج .44

 .0813، منشورات كليك، اجلزائر، 1ط
سكاكين باية، دور القاضي اإلداري بني املتقاضي واإلدارة، الطبعة األوىل، دار  .45

 .0886هومة، اجلزائر، 
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ة، مصر، مسري يوسف البهى، دفوع وعوارض الدعوى اإلدارية، دار الكتب القانوني .46
0880. 

دراسة مقارنة، دار اجلامعة  –شادية احملروقي، اإلجراءات يف الدعوى اإلدارية  .47
 .0885اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 

صربي حممدي السنوسي حممد، اإلجراءات أمام القضاء اإلداري، دار النهضة  .40
 .1990العربية، القاهرة، 

املدنية، الطبعة الثانية، دار طاهري حسني، الوسيط يف شرح قانون اإلجراءات  .49
 .0881الرحيانة، اجلزائر، 

طاهري حسني، شرح وجيز لإلجراءات املتبعة يف املواد اإلدارية، دار اخللدونية،  .58
 .0885اجلزائر،

 .1977 القاهرة، طعيمة اجلرف، قضاء اإللغاء، دار النهضة العربية، .51
دراسة مقارنة  –ة عادل حممد جرب شريف، االنقضاء املوضوعي للخصومة املدني .50

، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، -بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي
0880. 

عبد احلميد الشواريب، قواعد االختصاص القضائي يف ضوء القضاء والفقه،  .53
 .1905منشأة املعارف، اإلسكندرية، 

والعدالة املكملة عبد الرمحن الشرقاوي، التنظيم القضائي بني العدالة املؤسساتية  .54
 .0813أو البديلة، الطبعة األوىل، مطبعة األمنية، الرباط، 

عبد العزيز سعد، أحباث حتليلية يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد حول  .55
 –شروط قبول الدعوى  –مراحل وإجراءات التبليغ  –أساس انعقاد اخلصومة 
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النيابة العامة، دار هومة، اجلزائر، دور  –دراسة الطلبات  –عوارض احملاكمة 
0811. 

عبد العزيز عبد املنعم خليفة، إجراءات التقاضي واإلثبات يف الدعاوى اإلدارية،  .56
 .0880منشأة املعارف، اإلسكندرية، 

عبد العزيز عبد املنعم خليفة، الدفوع اإلدارية يف دعوى اإللغاء والدعاوى التأديبية  .57
 .0880واملستعجلة، د.د.ن، د.ب، 

وإشكاالته، أديب ستانبويل، دمشق،  القضائيعبد اهلادي عباس، االختصاص  .50
1995. 

 .0810عدو عبد القادر، املنازعات اإلدارية، دار هومة، اجلزائر،  .59
عزاوي عبد الرمحن ومعاشو عمار، تعدد مصادر القاعدة اإلجرائية يف املنازعة  .68

 .1999األمل، اجلزائر، اإلدارية يف النظام اجلزائري، الطبعة الثانية، دار 

، دار الثقافة للنشر 1علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء اإلداري، ج .61
 .0880والتوزيع، األردن، 

على عوض حسن، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، دار  .60
  .1996املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 

أعمال اإلدارة العامة يف النظام عوابدي عمار، عملية الرقابة القضائية على  .63
 .اجلزائري، د.م.ج، اجلزائر، د.س.ن

عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري،  .64
، القضاء اإلداري، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1اجلزء

0884. 
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م، أحكام الدفوع يف نظام املرافعات فؤاد عبد املنعم أمحد، احلسني علي غني .65
 .0880الشرعية السعودي، دراسة مقارنة، املكتب العريب للحديث، اإلسكندرية، 

فؤاد حممد النادي، إجراءات التقاضي أمام حماكم جملس الدولة املصري، د.د.ن،  .66
 .1900مصر، 

يف األحكام العامة  –قوادري األخضر، الوجيز الكايف يف إجراءات التقاضي  .67
والوساطة القضائية(، دار هومة  –للطرق البديلة يف حل النزاعات )الصلح القضائي 

 .0813للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 
دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية  –كاملي مراد، حجية احلكم القضائي  .60

 .0810والقانون الوضعي، دار اهلدى، اجلزائر، 
، دار هومة، 1اجلزءيف قضايا جملس الدولة،  حلسني بن شيخ آث ملويا، املنتقى .69

 .0880اجلزائر، 
، دار هومة، اجلزائر، 1اجلزءحلسني بن شيخ آث ملويا، املنتقى يف جملس الدولة،  .78

0886. 
، دار هومة، اجلزائر، 3اجلزءحلسني بن شيخ آث ملويا، املنتقى يف جملس الدولة،  .71

0887. 
، دار هومة، 4اجلزءلس الدولة، حلسني بن شيخ آث ملويا، املنتقى يف قضاء جم .70

 .0810اجلزائر، 
حلسني بن شيخ آث ملويا، قانون اإلجراءات اإلدارية )دراسة قانونة تفسريية(،  .73

 .0810دار هومة، اجلزائر، 
 .1905ماجد راغب احللو، القضاء اإلداري، د.م.ج، اإلسكندرية، مصر،  .74
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 .0888اإلسكندرية، ، منشأة املعارف، ماجد راغب احللو، القضاء اإلداري .75
 .1909قضاء اإللغاء، د.م.ج، اإلسكندرية،  –حمسن خليل، القضاء اإلداري  .76
حممد الصغري بعلي، الوجيز يف املنازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع،  .77

 .0880اجلزائر، 
حممد الصغري بعلي، الوسيط يف املنازعات اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع،  .70

 .0889 ر،اجلزائ
: 1اجلزءحممد الفوزان، الوسيط يف نظام املرافعات السعودي مع آخر التعديالت،  .79

 .0889اخلصومة، د.د.ن، د.ب، 
حممد أنور محادة، القرارات اإلدارية ورقابة القضاء، دار الفكر اجلامعي،  .08

 .0884اإلسكندرية، 
دراسة  –حممد سعيد عبد الرمحن، احلكم القضائي: أركانه وقواعد إصداره  .01

 .0880تأصيلية حتليلية تطبيقية مقارنة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 
 –حممد عبد احلميد مسعود، إشكاليات إجراءات التقاضي أمام القاضي اإلداري  .00

، منشأة املعارف، -النظرية العامة للدعوى اإلدارية من إقامتها حىت احلكم فيها
 .0889اإلسكندرية، 

دفع بعدم اخلصومة القضائية يف الشريعة اإلسالمية والقانون، حممد فهد غرايبة، ال .03
 .0889دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، األردن، 

حممد ماهر أبو العينني، إجراءات الدعوى أمام حماكم جملس الدولة، دار الفكر  .04
 .0885العريب، القاهرة، 
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والدعوى اإلدارية: حممد ماهر أبو العينني، سلسلة املرافعات اإلدارية )اخلصومة  .05
إجراءات الدعوى ودفوعها وفقا ألحكام احملكمة اإلدارية  –اخلصومة وعوارضها 

 .0880العليا(، دار أبو اجملد للطباعة باهلرم، مصر، 
حممود السيد عمر التحيوي، الصفة غري العادية وآثارها يف رفع الدعوى القضائية،  .06

 .0883اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر والتوزيع، 
حممود السيد عمر التحيوى، الوسيلة الفنية إلعمال األثر السليب لالتفاق على  .07

 .0883التحكيم ونطاقه، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
حممود السيد عمر التحيوي، حضور صاحب الصفة اإلجرائية يف الدعوى  .00

 ، د.س.ن.، مصرالقضائية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر والتوزيع، اإلسكندرية
حممود السيد عمر التحيوي، شروط قبول الدعوى القضائية يف قانون املرافعات  .09

دراسة حتليلية تأصيلية مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  –املصري واملقارن 
 .0818مصر، 

، اهليئات واإلجراءات 1اجلزءمسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية،  .98
 .1999ا، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، أمامه

، نظرية 3اجلزء مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية،  .91
 .1999االختصاص، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

: نظرية 0اجلزء مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية،  .90
 .0889اجلزائر،  االختصاص، ديوان املطبوعات اجلامعية،

قانون مناين فراح، التحكيم طريق بديل حلل النزاعات حسب أخر تعديل ل .93
 .0818اجلزائري، دار اهلدى، اجلزائر،  اإلجراءات املدنية واإلدارية
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وايل فتحي، الوسيط يف قانون القضاء املدين، دار النهضة العربية، د.ب،  .94
 .د.س.ن

II.  ماجستير:األطروحات ومذكرات 
 األطروحات: .أ

بركات أمحد، واقعة السكوت وتأثريها على وجود القرار اإلداري، أطروحة دكتوراه  .1
 –جامعة أيب بكر بلقايد  كلية احلقوق والعلوم السياسية،  يف القانون العام،

 .0814-0813تلمسان، 
بشري سليم، احلكم التحكيمي والرقابة القضائية، أطروحة دكتوراه يف العلوم  .0

جامعة احلاج  كلية احلقوق والعلوم السياسية،  القانون اخلاص،القانونية، ختصص: 
 .0811-0818خلضر، باتنة، 

بشري حممد، إجراءات اخلصومة أمام جملس الدولة، أطروحة دكتوراه دولة يف فرع  .3
 ..نسجامعة اجلزائر، د. كلية احلقوق،  القانون العام،

دكتوراه دولة يف بوجادي عمر، اختصاص القضاء اإلداري يف اجلزائر، أطروحة  .4
 .0811جامعة تيزي وزو،  كلية احلقوق والعلوم السياسية،  القانون،

كلية احلقوق والعلوم   بوقرة امساعيل، احلكم يف دعوى اإللغاء، أطروحة دكتوراه، .5
 .0813-0810باتنة ، اجلزائر،  –جامعة احلاج خلضر  السياسية،

القضائية يف النظام القضائي جروين فائزة، طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات  .6
اجلزائري، أطروحة دكتوراه ختصص قانون عام، كلية احلقوق، جامعة بسكرة، 

0818-0811. 
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رمضان طه حممد نصار، انقضاء الدعوى اإلدارية بغري الفصل يف املوضوع، أطروحة  .7
 .1998دكتوراه يف احلقوق، جامعة اإلسكندرية، 

محاية احلقوق واحلريات األساسية، أطروحة ، دور القاضي اإلداري يف سكاكين باية .0
 . 0811دكتوراه، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

  ، أطروحة دكتوراه،-دراسة مقارنة–شريفي الشريف، النظام املايل للعقد اإلداري  .9
-0813تلمسان،  -جامعة أيب بكر بلقايد كلية احلقوق والعلوم السياسية،

0814. 
 القواعد اإلجرائية اإلدارية بني النصوص القانونية والتطبيق يف اجلزائر،عفيف هبية،  .18

أطروحة دكتوراه يف القانون العام، جامعة أبو بكر  كلية احلقوق والعلوم السياسية،
 .0815-0814تلمسان،  –بلقايد 

كمال حممد األمني، االختصاص القضائي يف مادة التعمري والبناء، أطروحة  .11
–جامعة أيب بكر بلقايد  كلية احلقوق والعلوم السياسية،  راه يف القانون العام،دكتو 

 .0816-0815تلمسان، 
حممد فهد حممد غرايبة، الدفع بعدم اخلصومة القضائية يف الشريعة اإلسالمية  .10

 .0880والقانون،  أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، 
الشربيين، بطالن إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري، مصطفى حممود كامل  .13

دراسة مقارنه، أطروحة دكتوراه دولة، فرع القانون العام، جامعة أسيوط، مصر، 
0883. 
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يوسف عبد اهلل حممد الشريفني، وقت إثارة الدفوع وتأثريه على احلكم الصادر،  .14
كتوراه، كلية الدراسات دراسة فقهية تطبيقية مقارنة بالقانون األردين، أطروحة د 

 .0880العليا، اجلامعة األردنية، 
 :ماجستيرمذكرات  .ب

أسامة نسيم راتب زيدان، اخلصومة يف دعوى اإللغاء، مذكرة ماجستري، جامعة  .1
 .0814فلسطني،  –النجاح الوطنية، نابلس 

بطينة مليكة، االختصاص القضائي جمللس الدولة يف النظام القضائي اجلزائري،  .0
 .0884-0883ماجستري، فرع القانون العام، جامعة بسكرة، اجلزائر، مذكرة 

بولقواس سناء، الطرق البديلة حلل منازعات العقود اإلدارية ذات الطابع الدويل  .3
، مذكرة ماجستري يف العلوم القانونية، كلية احلقوق  -التحكيم منوذجا  –

 .0811 – 0818باتنة،  –والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر 
لغويين، دور القاضي اإلداري يف محاية احلقوق واحلريات  بن احلميد عبد .4

األساسية، مذكرة ماجستري يف القانون، فرع الدولة واملؤسسات العمومية، جامعة 
 .0884 -0883اجلزائر، 

 –عبد النور أمحد كندى، شرط املصلحة يف دعوى اإللغاء يف القانون اإلداري  .5
اإلسالمية، مذكرة ماجستري يف القانون املقارن، جامعة دراسة مقارنة بالشريعة 

 .0887امدرمان اإلسالمية، السودان، 
عروي عبد الكرمي، الطرق البديلة يف حل النزاعات القضائية " الصلح والوساطة  .6

، مذكرة ماجستري فرع العقود قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةالقضائية " طبقا ل
 .0810، 1احلقوق بن عكنون، جامعة اجلزائر واملسؤولية، كلية 
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عفيف هبية، مصدر القاعدة اإلجرائية للمنازعة اإلدارية يف النظام اجلزائري، مذكرة  .7
 -0885تلمسان، اجلزائر،  -ماجستري، فرع القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد

0886. 
انون، فرع عقود قتال محزة ، شهر عريضة الدعوى العقارية، مذكرة ماجستري يف الق .0

 .0886ومسؤولية، جامعة بومرداس، اجلزائر، 
، بدائل الدعوى اجلزائية ودورها يف حتقيق الدمياطيحممد صالح عبد الرؤوف  .9

العدالة يف فلسطني، مذكرة ماجستري يف القانون العام، اجلامعة اإلسالمية بغزة، 
0813. 

III. :المقاالت والمداخالت 
التحكيم بني األفراد يف الفقه اإلسالمي، جملة كلية أمحد عبد العليم عبد اللطيف،  .1

 .1999الشريعة والقانون، أسيوط، 
 املراغي، دور التحكيم يف تشجيع ومحاية االستثمارات األجنبية، جملة أمحد عبد اهلل .0

 .0813، مصر، 80الفكر القانوين واالقتصادي، العدد 
ائية، اجمللة القضائية، الشيخ شاكر علي الشهري، أحكام الدفوع يف الدعوى اجلز  .3

 .0818العدد األول، اململكة العربية السعودية، 
بدران مراد، املصلحة يف الدعاوى اإلدارية، مداخلة ألقيت يف امللتقى الوطين حول  .4

اجلديد الذي نظمته كلية احلقوق جبامعة جياليل  قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
 .0889بريل أ 09و 00اليابس، سيدي بلعباس، يومي 
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من قانون اإلجراءات املدنية  13 تثريها املادة بدران مراد، بعض اإلشكاالت اليت .5
، نشر ابن خلدون،  19واإلدارية، جملة العلوم القانونية واإلدارية والسياسية، العدد 

 .0815تلمسان،  –كلية احلقوق والعلوم السياسية 
املتضمن  89-80بودريوه عبد الكرمي، آجال رفع دعوى اإللغاء ) وفق القانون  .6

، 81(، اجمللة األكادميية للبحث القانوين، العدد قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
 .0818جامعة جباية، اجلزائر، 

قانون اإلجراءات بودوح ماجدة شهيناز، قواعد اختصاص القضاء اإلداري يف ظل  .7
-، جامعة حممد خيضر6، جملة املنتدى القانوين، العدد 89-80واإلدارية املدنية 

 .بسكرة، د.س.ن
بوضياف عمار، املعيار العضوي وإشكاالته القاونية يف ضوء قانون اإلجراءات  .0

 .0811، جملة دفاتر السياسة والقانون، 5املدنية واإلدارية، العدد 
 والقضاء اإلداري القضاء بني االختصاص تنازع إشكاالت بوعمران عادل، حسم .9

، 80اجلزائري، جملة دفاتر السياسة والقانون، العدد  النظام القانوين يف العادي
0813. 

، الصلح يف املواد اإلدارية، جملة املعيار، العدد زرقني عبد القادر و قزاز مصطفى .18
 .0811، تيسمسيلت، 84

لقضائية للغرفة \زروقي ليلى، صالحيات القاضي اإلداري على ضوء التطبيقات ا .11
لألشغال ، الديوان الوطين 54اإلدارية للمحكمة العليا، نشرة القضاة، العدد 

 .1999الرتبوية، اجلزائر، 
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اجلديد، جملة  قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةزوزو هدى، أنواع الدفوع يف  .10
 .بسكرة، د.س.ن –املنتدى القانوين، العدد السادس، جامعة حممد خيضر 

عبد اهلل، مواعيد الطعن يف القانون اجلزائري، جملة املنتدى القانوين،  عادل بن .13
 .العدد السابع، جامعة بسكرة، اجلزائر، د.س.ن

عزاوي عبد الرمحن، فئة القوانني اجلديدة، القوانني العضوية أو النظامية وفقا  .14
د.ب.، ، 84، اجمللة القانونية التونسية، العدد 1996للدستور اجلزائري املعدل سنة 

0880. 
عالق عبد القادر، آلية الوساطة القضائية يف حل النزاعات، جملة املعيار، العدد  .15

 .0810، اجلزائر -، تيسمسيلت85
فارس علي عمر اجلرجري، الدفوع بعدم قبول الدعوى، جملة الرافدين للحقوق،  .16

 .0880، العراق، 37، العدد 18اجمللد 
قضائية العقارية، جملة املنتدى القانوين، فهيمة قسوري، شهر الدعاوى واألحكام ال .17

 ..نس، جامعة بسكرة، ب.87العدد 
  دراسة مقارنة  –فيصل عبد احلافظ الشوابكة، شرط املصلحة يف دعوى اإللغاء  .10

، جامعة ورقلة، اجلزائر، 87فرنسا(، جملة دفاتر السياسة والقانون، العدد -)األردن
0810. 

العلم اليقيين يف قضاء حمكمة العدل العليا فيصل عبد احلافظ الشوابكة، نظرية  .19
 .0813األردنية، جملة دفاتر السياسة والقانون، األردن، جوان 

مانع سلمى، الطرق البديلة املستحدثة حلل املنازعات اإلدارية، جملة العلوم  .08
 .0810، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 06اإلنسانية، العدد 
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الصاحل، املفهوم القانوين لفكرة النظام العام، جملة  خراز حممدحممد الصاحل خراز،  .01
 .0883، اجلزائر، 86دراسات قانونية، العدد 

حممد زغداوي، مدى متاشي املعيار العضوي مع استقاللية املنازعة اإلدارية يف ظل  .00
، جامعة قسنطينة، 13اإلصالح القضائي اجلديد، جملة العلوم اإلنسانية، العدد 

 .0888اجلزائر، 
قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية مزاري رشيد، الطرق البديلة حلل النزاعات طبقا ل .03

بوية، اجلزائر، ، الديوان الوطين لألشغال الرت 64اجلديد، نشرة القضاة، العدد 
0880. 

مهند عزمي أبو مغلي وأجمد محدان اجلهين، رقابة القضاء على حكم التحكيم يف  .04
، كلية الشريعة والقانون، جامعة 30الشريعة والقانون، العدد القانون األردين، جملة 

 .0889اإلمارات العربية املتحدة، اإلمارات، 
نويري عبد العزيز، املنازعة اإلدارية يف اجلزائر وتطورها وخصائصها، دراسة مقارنة،  .05

 .0886، اجلزائر، 80جملة جملس الدولة، العدد 
IV. المحاضرات: 

على طلبة السنة األوىل ماجستري، ختصص القانون  بدران مراد، حماضرة ألقيت .1
، حتت عنوان: مفهوم املنازعة اإلدارية، كلية 08/18/0880العام، بتاريخ 

 .0880-0887تلمسان، اجلزائر،  -احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد 
عروج عبد اللطيف، التصرفات القانونية الواجبة الشهر، حماضرة ألقيت بتاريخ  .0

 .مبحكمة شلغوم العيد، جملس قضاء قسنطينة، 05/18/0811
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V. :المصادر 

-80، املعدل بالقانون رقم 1996لسنة  76العدد  .ج.ج، ج.ر1996 دستور .1
، والقانون 0880لسنة  05العدد  .ج.ج، ج.ر0880أبريل  18املؤرخ يف  83
، 0880لسنة  63العدد  .ج.ج، ج.ر0880نوفمرب  15املؤرخ يف  80-19

لسنة  14العدد  .ج.ج، ج.ر0816مارس  86املؤرخ يف  81-16والقانون رقم 
0816 . 

جوان  83، املوافق ل1419صفر  0، املؤرخ يف 83-90القانون العضوي رقم  .0
، املتعلق باختصاصات حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها، ج.ر.ج.ج العدد 1990

 . 1990لسنة  39
 43العدد  .ج.ج، ج.ر0811يوليو  06، املؤرخ يف 13-11القانون العضوي  .3

صفر  4، املؤرخ يف 81-90القانون العضوي رقم يعدل ويتمم  0811لسنة 
 .1990لسنة  37العدد  .ج.ج، ج.ر1990ماي  38، املوافق ل 1419

املوافق ل  1437عام  ذي القعدة 22املؤرخ يف  10-16القانون العضوي رقم  .4
، لسنة 58العدد  .ج.جاملتعلق بنظام االنتخاب، ج.ر 0816 غشت 05

0816. 
، 1990ماي  38، املوافق ل 1419صفر  4، املؤرخ يف 80-90القانون رقم  .5

 .1990لسنة  37املتعلق باحملاكم اإلدارية، ج.ر.ج.ج العدد 
فرباير  08، املوافق ل 1407حمرم عام  01، املؤرخ يف 83-86القانون رقم  .6

، لسنة 14، املتضمن تنظيم مهنة احملضر القضائي، ج.ر.ج.ج العدد 0886
0886. 

، 0880فرباير  05، املوافق ل 1409صفر  10، املؤرخ يف 89-80القانون رقم  .7
 .0880لسنة  9املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج.ر العدد 
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فرباير سنة  05، املوافق ل 1438صفر عام  09املؤرخ يف  80-89القانون رقم  .0
مجادى الثانية عام  14املؤرخ يف  57-71، املعدل واملتمم لألمر رقم 0889
، واملتعلق باملساعدة القضائية، 1971غشت لسنة  85املوافق ل  1391

 .0889، سنة 15العدد  .ج.جج.ر
أكتوبر  09املوافق ل 1434ذي احلجة عام  04املؤرخ يف  87 -13القانون رقم  .9

 .0813، لسنة 55املتضمن تنظيم مهنة احملاماة، ج.ر.ج.ج العدد  0813
، املتضمن قانون اإلجراءات 1966يونيو  80، املؤرخ يف 154-66األمر رقم   .18

 .)امللغى( املدنية
سبتمرب  06املوافق ل  1395رمضان عام  08يف ، املؤرخ 50-75األمر رقم  .11

املؤرخ يف  18-85املعدل واملتمم بالقانون رقم ، املتضمن القانون املدين، 1975
 .0885لسنة  44رقم  .ج.ج، ج.ر0885يونيو  08

نوفمرب  10، املوافق ل 1395ذي القعدة عام  80، املؤرخ يف 74-75األمر  .10
، املتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري، 1975

 .1975، لسنة 90العدد  .ج.جج.ر
 06املوافق ل  1404مجادى الثانية عام  07املؤرخ يف  11-83األمر رقم  .13

 .0883، سنة 50العدد  ج.ج.املتعلق بالنقد والقرض، ج.ر 0883غشت 
غشت سنة  06املوافق ل  1431رمضان عام  16املؤرخ يف  84-18األمر  .14

العدد  .ج.جاملتعلق بالنقد والقرض، ج.ر 11-83، املعدل واملتمم لألمر 0818
 . 0818، سنة 58

، املوافق 1436ذي احلجة عام  80املؤرخ يف  047-15املرسوم الرئاسي رقم  .15
، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق 0815سبتمرب لسنة  16

 .0815لسنة  58العام، ج.ر.ج.ج العدد 
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حيدد كيفيات  14/11/1990، املؤرخ يف 356-90املرسوم التنفيذي رقم  .16
، املتعلق باحملاكم 38/85/1990، املؤرخ يف 80-90تطبيق أحكام القانون رقم 

  .املعدل واملتمم 1990لسنة  50العدد  .ج.جاإلدارية، ج.ر
املوافق  1438ربيع األول عام  13املؤرخ يف  89/188فيذي رقم تناملرسوم ال .17

 16، حيدد كيفيات تعيني الوسيط القضائي، ج.ر.ج.ج 0889مارس سنة  18ل
    .0889لسنة 

 .ج.ج، ج.ر00/85/0811، املؤرخ يف 195-11املرسوم التنفيذي رقم  .10
الذي حيدد   356-90املرسوم التنفيذي ، يعدل ويتمم 0811لسنة  09العدد 

 .80-90كيفيات تطبيق أحكام القانون 
مارس  05، املوافق ب 1396ربيع األول عام  04، املؤرخ يف 63-76املرسوم  .19

 .1976، لسنة 38، املتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج.ر.ج.ج العدد 1976
 ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية:

I. Les ouvrages : 
1. AUBY Jean Marie, Les recours contre les actes 

administratifs dans les pays de la Communauté 
économique européenne,  Dalloz, Paris, 1971. 

2. AUBY Jean-Marie et DRAGO Roland, Contentieux  
administratif, T2, L.G.D.J, Paris, 1975. 

3. AUBY Jean-Marie et DRAGO Roland, Traité du 
contentieux administratifs, L.G.D.J, Paris, 1984. 

4. BENOIT .F, Le droit administratif Français, Paris, Dalloz, 
1968. 
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5. CHAPUS René, Droit du contentieux administratif , 
10ème éd, Montchrestien, 2002. 

6. DE LAUBADERE André, Jean-Claude VENEZIA, Yves 
GAUDEMET, Traité de droit administratif général, 15 ème 
éd, L.G.D.J., Paris, 1999. 

7. DEBBASCH Charles, Contentieux Administratif, 2émeéd, 
Dalloz, 1978. 

8. DEGUERGUE Maryse, Procédure administrative 
contentieuse , Montchrestien, 2003. 

9. LOMBARD Martine - DUMONT Gilles, Droit 
administratif, 8éme éd, Dalloz, Paris, 2009. 
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 ملخص:

يف إن الدعوى اإلدارية قد تتعرض لبعض األسباب اليت جتعلها تنقضي قبل أن يتوصل القاضي إىل الفصل 
وتتباين  ، أو بعدم القبول.ا، أو موضوعياشكلي اأهنا قد تتعرض لدفع من الدفوع سواء كان دفع ذلك. موضوعها

بني تلك اليت تؤدي إىل إهناء احلق يف الدعوى، وبني تلك اليت تؤدي إىل انقضاء اخلصومة فقط مع احتفاظ 
النزاع  ، إذا ما اتفق الطرفان على إهناءكما أهنا قد تنقضي قبل الفصل يف موضوعها  املدعي باحلق يف دعواه. 

 بطريقة ودية كالصلح، أو الوساطة، أو التحكيم.

 الدعوى اإلدارية، اخلصومة، اإلجراءات القضائية، انقضاء الدعوى، الدفوع.ت المفتاحية: الكلما

Résumé : 

L’action administrative peut être confrontée, pour plusieurs raisons, à l’extinction 
avant que le juge ne puisse y statuer. Elle peut faire l’objet d’une exception de 
procédure, d’une défense au fond ou de non recevoir. Et cela peut mener à la cessation 
des droits dans l’action, et à l’extinction du litige mais avec la préservation du droit à 
l’action du demandeur. L’action peut s’éteindre avant de statuer sur le fond si les parties 
conviennent de mettre fin au litige par voie de conciliation, de médiation ou d’arbitrage. 

Mots-clés : action administrative, litige, procédures judiciaires, extinction de 
l’instance, défense. 

Summary: 

Administrative action may be confronted, for various reasons, before the judge can 
could rule on it. It may be an exception procedure, a substantive defense or non 
admissibility. These reasons are different, they can lead to the termination of rights in 
action, to settle the litigation only with preservation of the right in the plaintiff 's action. 
It may be put out before ruling in the fund if the parties agree to end the litigation 
through conciliation, mediation or arbitration. 

Keywords: administrative action litigation, legal proceeding, termination of the 
proceedings, defense. 
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