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و بالتايل فإن من  ،حلقوقحلماية اأن الدعوى القضائية هي وسيلة من املتعارف عليه  
 يطالب حبق له، فعليه إقامة الدليل بالطرق القانونية على وجود الواقعة اليت يريد إثباهتا.

و احلق يقرره القانون لصاحل شخص معني، و بذا ترتبط احلقوق باحلماية القانونية 
ماية فالتالزم بينهما تالزم حتمي، فال تفيد احلقوق أصحاهبا إال إذا اقرتنت حباملقررة هلا، 

و عليه ال تعد احلماية  و اإلستئثار هبا عند اإلعتداء عليها. قانونية ختوهلم الدفاع عنها
فهي الرفيق  ،القانونية ركنا من أركان احلق لكنها مستلزم أساسي و ضروري من مستلزماته

ذا قيل وحبق أن احلق يتررد من قيمته إذا  م يقرر املررع له اماية قانونية الطبيعي له ، و هل
توضع حتت تصرف صاحبه ملنع الغري من اإلعتداء عليه. كما يتررد احلق من قيمته أيضا 

فالدليل  إذا عرز صاحبه عن إثباته. فاحلق الذي  م يقم الدليل عليه ليس له أية قيمة،
 1نا يف نظر القانون يغدو معه واجب اإلحرتام.وحده هو الذي جيعل للحق كيا

 وضوعات اليت حتتل أيمية يف اجا اإلثبات و وسائله من امل يعدو بناء عليه ، 
و ال حاجة إىل التدليل على هذه األيمية يف حياة البرر، إذ يكفي أن  ،الدراسات القانونية 

     نرري إىل أهنا من الوسائل اليت متكن القضاء من القيام مبهمته، اليت هي حتقيق العدالة 
و إيقاع العقوبات على مستحقيها.  صحاهباو صيانة اجملتمع عن طريق إيصا  احلقوق إىل أ

و ال يستطيع  ،إىل احلقيقة من بني ما يقدم إليه من إدعاءاتل ال يتهيأ للقاضي أن يتوصف
    أن مييز بني احلق و الباطل من بني ما يعرض عليه من قضايا، إال بواسطة هذه احلرج 

نظرا ملا يثريه تطبيقها  –بل و يعترب أيمها  ،و الرباهني. و ال شك أن من بني هذه الوسائل

                                                           

علي خطار شطناوي، القرائن القضائية إلثبات عدم مرروعية القرار املطعون فيه، اجلة الرريعة و القانون، العدد الثامن   -1 
 .131ص.  ، 2003عرر، جوان 
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و تربز أيمية القرينة وسيلة اإلثبات بالقرائن.   -مراكلو اإلعتماد عليها أمام القضاء من 
يلرأ إليها املررع أو القاضي يف حاالت  ، حيثيف كوهنا دليل غري مباشر يف اإلثبات

من تقررت ملصلحته من تعفي القرينة ف ى املدعي اللروء لإلثبات املباشر.يتعذر فيها عل
، حبسب نوع القرينة، و لكن بعد  -يبسواء بركل مطلق أو نس -إثبات الواقعة اجملهولة، 

 قيامه بإثبات الواقعة املعلومة اليت تقوم عليها. 

 مبراحل و العمل هبا كطريق من طرق اإلثبات، قد مر  و ال شك أن األخذ بالقرائن
 بني املنازعات حل وسائل اختلفت ت البدائية حيث،بدأ من اجملتمعاةو متطور  ةطويل

 كل حلضارة ووفقا العصور، من عصر كل  وتقاليد لقيم تبعا برأهنا املقبولة واألدلة األفراد 
 وكانت والقبائل العرائر هناك كانت ،املدنية اجملتمعات نتكو  تأن  فقبل أمة. أو شعب
 يقيم فرد كل كان فقد .ذاهتا األفراد حياة بساطة بسيطة األفراد بني املنازعات حل وسائل
 أو حدود الثأر أو لالنتقام ليس أنه املعلوم منو  .الثأر أو باالنتقام وذلك بنفسه، العدالة
 ينتمي اليت العرائر أو القبائل بني احلروب بنريان إشعاله إىل وصوله لدرجة يتطور فقد قيود،
 .اجلاين إليها ينتسب واليت عليه، اجملين إليها

 فيها الناس حياة تكن فلم فوضى، يف تعيش كانت األوىل البدائية فاجملتمعات
 حياهتا يف تعتمد اجملتمعات تلك كانت فقد القانون، و الدولة مفاهيم معرفة لعدم منظمة

 خضوع إىل إضافة املرحلة، هلذه املميز الطابع هي والتقاليد األعراف كانتكما   ،القوة على
 العوامل، بتلك مرتبطة اجلرمية فكرة كانت  و األفراد. سلوك حتكم اليت فهي، للقوة الناس
 1.املتعدي من والثأر األفراد، أحد على االعتداء حالة يف الغريزي الفعل رد وجود إىل إضافة

                                                           

 . 13ص. ،  1967مصر، العربية، النهضة دار ،1ج والقانونية، االجتماعية النظم تاريخ زنايت، سالم حممود - 1 
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 منها رضالغ كان بديلة وسائل عن البحث بدأ رفته اجملتمعاتالذي ع التقدم معو 
 عررية إىل اجلاين تسليم الوسائل هذه بني من وكان العدالة، إلقامة القوة إىل اللروء هتذيب

 أو بالدية عرف فيما مادي عوض مقابل معها التصاحل أو عليه، اجملين قبيلة أو
 وشيوع التطور ومع عليه. اجملين أصاب الذي الضرر قدر على العقاب يقتصر بأن،القصاص
 اآلهلة أو امليتافيزيقية، والتفاسري الغيبية القوى على يعتمد اإلنسان بدأ الدينية، املعتقدات

 أي من جتردت حيث املستخدمة، اإلثبات وسائل على ذلك انعكس وقد املنازعات. لفض
 صعوبة مع أنه على،القوى هذه إىل اللروء يف األساسية الفكرة متثلت حبيث إنسانية، صبغة

 القوى تلك بقدرة االعتقاد ساد ،حلها عن اإلنسان وعرز القضية، وغموض اإلثبات،
 .1النزاعات وحسم احللو  إجياد على

 املنطق عن التام والبعد بالبدائية، متتسا قد العصور هذهو على الرغم من أن 
 .الرباءة أو لإلذناب قرائن منها يستنبط اليت الطرق من العديد هناك كانت أنهإال  الصحيح

 حبيث ،اآلهلة بتعدد تؤمن اليت اجملتمعات لدى اإلهلي باإلثبات يسمى ما هناك كان فقد
 فإن،  ذلك من الرغم وعلى املطروح. باملركل أصال هلا عالقة ال وضعية يف املرتبه يوضع

 شخص اهتم فإذا النزاع، يف الفصل أجل من نظرهم يف احلقيقة تظهر اليت هي الوضعية هذه
 يصل لكي سباحة أو جريا إما وذلك معني، هدف إىل يصل أن عليه يفرض ،آخر بقتل
 فإن فرل وإذا التهمة، عنه رفعت جنح فإذا مسبقا. له املعطاة التعليمات حسب اهلدف إىل

 إناء يف يده يغطس أن املتهم على يفرض أن ميكن كما ويقتل، عليه تثبت التهمة هذه

                                                           

 .417 ص. ،  2002مصر، النهضة، دار اجلنائي ، لإلثبات العامة النظرية شريف، حسن حممد السيد - 1 
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 النامجة، احلروق خطورة درجة يف فينظر ذلك بعد يده تفحص مث مغلي، ماء على حيتوى
 1.مذنبا أم بريئا املتهم كان  إذا تظهر سوف اليت هي وهذه

 ميكن، البدائية العصور يف متبعة كانت اليت للطرق التارخيي االستقراء هذا خال  من
 تفكري على قائمة معتقدات اجرد بل ،الصحيح باملعين إثبات هناك يكن  م أنه القو 

 غيبية قوى إىل يلرأ معني، فعل بارتكاب االهتام له يوجه من كان فقدميتافيزيقي، الهويت
 غريبة، أوضاع يف وضعه خال  من اختبارات إىل املتهم يعرض حبيث احلقيقة، ظهارإ طلبا

 معناه فهذا ،العكس كان إذا أما براءته، إىل ترري اآلهلة أن دليل فهذا بسالم جتاوزها إذاف
 بسالم. االختبار أو لالمتحان املتهم اجتياز عدم خال  من احلقيقة أظهرت اآلهلة أن

 ننسى أن دون كذهبا، أو النتائج بصحة إما يرجحونه مباالكهنة  العمليات هذه يف ويرارك
 صحيحة. غري نتائج ولد هذا كل .منضبطة قانونية أسس وانعدام والقبلية الفوضى انترار

 مما بدائية، احلياة مظاهر كل كانت البدائية العصور هذه يف أنه القو  ميكن عليه و
 .أيضا اإلثبات وطرق أساليب على انعكس

إختلفت طرق اإلثبات عما كانت عليه يف اجملتمعات  فقد يف احلضارات القدميةأما 
 فقد تطورت ختتلف عما هو معروف اليوم. ، و لكن مبفاهيم و أفكار خاصةالبدائية

 اعتمادا تعتمدكانت  اليت اإلثبات طرق كما تطورت احلضارات، خمتلف عرب اجملتمعات
 العديد حماوالت إىل وصوال باملنطق، وال بالعقل ال هلا عالقة ال ميتافيزيقية، طرق على كليا
 "أورنامو" امللك كمرموعة  حياهتا، لتنظيم القواعد من اجموعة وضع إىل احلضارات من

 احلضارة ظل يف "عرر اإلثين األلواح" وقانون الرافدين، بالد حضارة يف "حامورايب" وقانون
                                                           

، 1999 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،1ج اجلزائري، الوضعي القانون يف اجلزائية املواد يف اإلثبات نظام مروان، حممد -1 
 .49 ص.
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 باملعىن قانونية منظومة اعترباها إمكانية لدرجة ترق  م احملاوالت هذه كل لكن الرومانية. 
 بني تفرق ال كوهنا واملساواة، العد  مبادئ لكل افتقارها إىل إضافة السليم، القانوين
 ميكن بل املسؤولية، لرخصية اعتبارها عدم إىل إضافة األحكام، تطبيق يف والعبيد األحرار

 األنظمة هذه كل أن القو  ميكن هذا ومعاألب.  بذنب ككل األسرة أو االبن يأخذ أن
 بعض منها يستنبط اليت القرائن بعض وإجياد واليمني، كالرهادة، لإلثبات طرقا وضعت
 .1االستنتاج يف سليمة أسس إىل تستند ال ولكنها ،النتائج

 حلل قضاة إجياد خال  من ملحوظفقد وقع تطور  الوسطى، القرونيف  أما
 األدلة نظام وظهور ومناقرتها، األدلة لطرح والضحية للمتهم الفرصة إتاحة وكذا النزاعات،

 مسبقا اإلثبات طرق حيدد الذي النظام هذا . و يفالتارخيية املرحلة هذه يف وتبلوره القانونية
حيث  خصبا اجاال وجدت قد القانونية القرائن فإن القاضي، على اإلثبات يف قوهتا ويفرض

 يطبقها حىت عليها النتائج رتبوت ، إذ يتم حتديد الواقعة مسبقاأساسا عليهااإلعتماد  مت
 القرائن هلذه الثبوتية القوة عليه وتفرض عليه، تطرح اليت واملنازعات احلاالت يف القاضي

 ،هوحريت القاضي اجتهاد من ختلق ألهنا القضائية القرائن اجا  تقلص وباملقابلالقانونية. 
و قد قام العا م الفرنسي . ويستنبطها يستخلصها نتائج وترتيبها واألدلة للوقائع وفحصه

 Pierre François MUYART DE VOUGLANS 2  و قسمها     بدراسة القرائن

                                                           

 الرغائب دار ،النظم تاريخ يف الوجيز فركوس، دليلةلإلطالع أكثر حو  تطور نظام اإلثبات يف احلضارات القدمية راجع:  -1 
 . و ما بعدها.67ص.  ،د س ن  اجلزائر، والنفائس،

2 - Pierre François MUYART DE VOUGLANS, Institutes au droit criminel , Le 
Breton, Paris, 1767 ائي، دار املطبوعات أشار إليه عبد احلكيم ذنون الغرايل، القرائن اجلنائية و دورها يف اإلثبات اجلن – 

.39، ص. 2009اجلامعية، اإلسكندرية،     
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مث تواتر العمل  فميز بني القرائن الالزمة، و الضرورية، و القريبة و البعيدة. إىل ثالثة أقسام. 
 هبا يف العصر احلديث، يف خمتلف األنظمة القانونية.

ثبات اإلداري له األيمية الكربى، حيث و دورها يف اإلإن البحث يف موضوع القرينة 
أن صو  القضاء اإلداري إىل حكم عاد ، ذلك تركل إحدى الدعامات األساسية لو 

احلصو  على األدلة اليت تنصب مباشرة على الواقعة حمل البحث قد يكون متعذرا إن  م 
اليت  دارية ااخاصةم طبيعة الدعوى اإلخصوصا أما ،يكن مستحيال يف كثري من األحيان

فالقاضي ال يستطيع دائما أن يصل إىل تنرئ مركلة عدم حتقيق التوازن بني أطرافها.
احلقائق بصورة مباشرة، فيلرأ إىل حتكيم عقله باستخدام ضوابط اإلستدال  و أصو  

 1املنطق، للتعرف على أكرب قدر من تلك احلقائق بصورهتا املطابقة للحقيقة و الواقع.

القرائن هي أن اإلثبات اإلداري بكانت وراء اختيار هذا املوضوع فمن األسباب اليت  
 من كتب يف فأغلب ، على حد علمنا بالدراسة التأصيلية خصوصا يف اجلزائر  م حيظ

و بأحباث موجزة  بصفة عامة و اجملة، كان يتناوهلاالقرائن و بااخصوص يف القانون اإلداري  
، و  ملا للقرائن من دور فعا  2رغم كوهنا موضوعا هاما و مؤثراال تتعدى بعض الصفحات 

القواعد املوضوعية و الذي أكثر ما يظهر يف القانون اإلداري، كما أن هلا  و مؤثر يف خلق
كون اعتبار القرائن تقوم و   للوصو  إىل احلقيقة.دور يف تأكيد الدليل، فهي وسيلة تعني 

                                                           

،ص. 2007أثرها يف إثبات اجلرمية، دراسة فقهية مقارنة، منرورات احلليب احلقوقية، بريوت،  وسام أامد السمروط، القرينة و -1 
15. 

ملويا، املنتقى يف قضاء  من بني الكتاب اجلزائريني الذين تعرضوا للقرائن يف املادة اإلدارية يف كتاباهتم : حلسني بن الريخ آث -2 
         ؛ عمار بوضياف، الوسيط يف قضاء اإللغاء، دار الثقافة للنرر2006اجلس الدولة ،دار هومه للطباعة و النرر، اجلزائر ، 

        ر، األساس القانوين ملسؤولية اإلدارة عن أعما  موظفيها، الرركة الوطنية للنرر ؛ عوابدي عما2011و التوزيع، األردن، 
 .1982و التوزيع، اجلزائر ، 



يــــةاإلثبات بالقرائن في المادة اإلدار      مقدمـــــــة:                                                          

 

8 
 

دعي حتديد الفارق بني القرينة و غريها من على أساس اإلحتما  دائما، مما يست
املصطلحات، فضال عن دورها يف تعزيز و تفنيد األدلة األخرى سواء كانت مباشرة أو غري 

 ا يضاعف من أيمية دراستها.، هذا ممباشرة

األسباب اليت كانت وراء اختيار هذا املوضوع أن هذه  من أبرز باإلضافة إىل ذلك فإن
يف إبراز نظرية القرائن يف اإلثبات اإلداري، و ما تثريه هذه النظرية الدراسة قد تكون مسايمة 

، فقد كان غرض هذا البحث هو الوقوف على من إشكاليات ومسائل جديرة بالدراسة
    نون اجلزائري، و إجياد مرتكزاهتا القانونية مدى األثر القانوين املرتتب على القرائن يف القا

       و أسسها، و بيان مدى أثر القرائن القضائية يف الدعوى اإلدارية، و تقدير فاعليتها 
و تأثريها على سري العملية القضائية و خضوعها للقضاء. و عليه فاإلشكا  الذي تثريه 

ثبات، فما هو إذن الدور اإلثبايت هلا؟ و  القرائن من أدلة اإلباعتبار هو أنه هذه الدراسة 
ملعاجلة هذه اإلشكالية إعتمدنا على  كيف ميكن اإلعتماد عليها يف الدعوى اإلدارية؟

املنهج التحليلي لدراسة بعض النقاط املثارة من طرف الفقه يف اإلثبات بالقرينة و دورها 
الواردة بعض النقاط  و تبيان  فيه. و كذا املنهج الوصفي ملا تتطلبه هذه الدراسة من حتديد

باملنهج املقارن الستبيان موقف كل من القانون  كما متت اإلستعانةيف النصوص القانونية.  
نظرة  .وااجلزائري و القوانني املقارنة، و ما هي مواطن اإلتفاق و اإلختالف فيما بينهم

 شريعة كل منهم إىل الدور الذي تؤديه القرائن يف اجا  اإلثبات اإلداري.

تقسيمه إىل بابني، مت التعرض يف الباب األو  إىل حتديد  فقد متو لإلحاطة هبذا املوضوع 
 ماهية القرائن.
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مدى اعتبار القرائن وسيلة إثبات معتمدة أمام القضاء خصص لدراسة ف أما الباب الثاين
 ري. اإلدا

       دراسة القواعد العامة لإلثبات يف املادة اإلدارية،ضرورة إرتأينا فقد و لكن قبل ذلك 
 و ذلك يف باب متهيدي.
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 ابب متهيدي:
ثبات يف املادة  القواعد العامــة للإ

 الإداريــة 
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من أجل محاية احلقوق، فإن املشرع قد أقر لذلك وسيلة مهمة هي الدعوى 
إقامة الدليل القضائية، لذلك فإن من أراد املطالبة حبق له، عليه استعمال هذه الوسيلة و 

حيدد طرق  او لقد وضع املشرع قانون بالطرق القانونية على وجود الواقعة اليت يريد إثباهتا.
اإلثبات اليت ميكن التمسك هبا سواء وردت يف تقنني خاص باإلثبات و يطلق عليه " قانون 

   ضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية كما هو احلال يف اجلزائر.وردت ، أو اإلثبات" 
و املالحظ على تلك القوانني أهنا تنظم طرق اإلثبات سواء من الناحية املوضوعية أو 

 جرائية.اإل

يف مقدمة نظريات القانون اليت تلقى تطبيقا يوميا،  و يف الواقع تعترب نظرية اإلثبات
حيث تلجأ احملاكم على اختالف أنواعها إليها يف كل ما يعرض عليها من دعاوى مدنية  

و حقوق و مراكز  ة التصاهلا القوي بأصول التقاضي،أو إداري ،أو جنائية ،كانت
 املتقاضني.

ظروف و  تصاغ نظرية اإلثبات مبا يتفق ،فرع من فروع القانون املختلفة و يف كل
و ما جتدر اإلشارة إليه أن و طبيعة الدعوى القضائية اليت حيكمها. ،ذلك الفرع من القانون

ففي القانون اإلداري تتم  .نظرية اإلثبات ختتلف يف القانون اخلاص عنها يف القانون اإلداري
صياغة نظرية اإلثبات على أساس ظروف هذا القانون و طبيعة الدعوى اإلدارية اليت خيتص 
بنظرها القضاء اإلداري، و تطبق بشأهنا نظرية اإلثبات اخلاصة به، و هي تتعلق بروابط 

. و تقوم على إدارية تنشأ بني اإلدارة كسلطة عامة تقوم بوظيفتها اإلدارية و بني األفراد
و يسودها مبدأ املشروعية الذي يعين خضوع اإلدارة يف تصرفاهتا حلكم  ،الصاحل العام

القانون. و بذلك برزت عدة عوامل تدور حول امتيازات اإلدارة الطرف الدائم يف الدعوى 
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حيث تؤدي هذه العوامل إىل خلق ظاهرة إنعدام التوازن العادل بني الطرفني من  ،اإلدارية
 اإلثبات. جهة

يف هذا الباب دراسة القواعد العامة لإلثبات يف املادة  ستتمانطالقا مما سبق، و 
) الفصل األول( من خالل  هية اإلثبات أمام القضاء اإلدارياإلدارية كتمهيد نتناول فيه ما

أمهيته مث العوامل املؤثرة يف إثبات  استعراض كل من مفهوم اإلثبات ، طبيعته القانونية،و
الدعوى اإلدارية. على أن نعاجل يف اجلزء الثاين من هذا الباب عبء اإلثبات و طريقة 

 تنظيمه أمام القضاء اإلداري ) الفصل الثاين( . 
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 .ماهية اإلثبات أمام القضاء اإلداريالفصل األول: 

إال بأن يطلب من  ،عند املنازعة فيه إن الشخص ال يستطيع أن يصل إىل حقه
فإنه ال يستطيع أن يأخذ مبا يدعيه  ،القضاء محاية هذا احلق. فإذا ما رفع النزاع إىل القضاء

إذ حيتمل أن يكون  ،الشخص من حق لنفسه ما مل يتحقق من أن ما يدعيه موافق للحقيقة
واضح و سليم لإلثبات خمالفا هلا.و هنا تظهر أمهية اإلثبات. و من أجل بناء مفهوم 

ينبغي حتديد ماهيته من خالل بيان: مفهومه، طبيعته القانونية، و أمهيته ) املبحث  ،اإلداري
 األول(.مث بعد ذلك نوضح العوامل املؤثرة يف اإلثبات اإلداري) املبحث الثاين(.

 

 .مفهوم اإلثبات، طبيعته القانونية، و أهميتهالمبحث األول: 

نتعرض يف هذا املبحث لتعريف اإلثبات يف اللغة و اإلصطالح ملعرفة مدى تطابق 
و ذلك للوصول إىل حتديد اإلثبات القانوين) املطلب  التعريف اللغوي مع اإلصطالحي

األول(، و عناصره األساسية اليت يقوم عليها) املطلب الثاين(.مث دراسة طبيعته هل هي 
طلب الثالث(، موضحني أمهيته و صعوبته يف اخلصومة قواعد موضوعية أو إجرائية) امل

 اإلدارية) املطلب الرابع(.
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 .تعريف اإلثباتالمطلب األول: 

 (.ثانيا)   (، و يف اإلصطالحأوالنوضح يف هذا املطلب تعريف اإلثبات يف اللغة ) 

 .اإلثبات لغة: أوال
عرفه حق املعرفة، و ثبت، ثباتا، و ثبوتا، فهو ثابت.  من أثبت الشيء،أي 

و الثبات و الثبوت يعين الدوام و اإلستقرار. ويقال ثبت فالن على موقفه، إذا مل 
يرتاجع عنه، و لذا يسمى الدليل ثبتا، ألنه يؤدي إىل استقرار احلق لصاحبه بعدما  

يقال أيضا ال أحكم بكذا  ، وقت أن كان متأرجحا بني املتداعني.وكان غري مستقر
 1إال بثبت أي حبجة، و لذلك فاإلثبات يف اللغة هو الدليل أو البينة أو احلجة.

 

 .اصطالحااإلثبات :ثانيا

يعرف اإلثبات يف الفقه اإلسالمي بأنه تأكيد احلق بالبينة و البينة هي الدليل 
وجوده لثبوت الشيء املقام عليه  و قد عرفه القضاء الشرعي بأنه مايكفي .أو احلجة

 2هذا اإلثبات.

أما اإلثبات يف الفقه القانوين: فهو إقامة الدليل على حقيقة أمر مدعى به نظرا ملا 
 1يرتتب عليه من آثار قانونية.

                                                           
الفيومي أمحد بن  ؛. 01، ص. 1952، القاهرة، 1يعقوب،القاموس احمليط، ج_ أنظر الفريوزي أبادي، جمد الدين حممد بن  1

. نقال عن: عايدة الشامي، خصوصية اإلثبات يف 78، القاهرة، ص. 1حممد علي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، ج
 .04-03،ص. 2008اخلصومة اإلدارية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 

. 43، ص 1996، دار الدعوة، اإلسكندرية، 1علي رسالن، نظام إثبات الدعوى و أدلته يف الفقه اإلسالمي و القانون، ط - 2
و انظر يف هذا الشأن أيضا: صاحل عبد اهلل الظبياين، القضاء و اإلثبات الشرعي يف الفقه اإلسالمي و القانون املدين ، دار اجلامعة 

 .277، ص.1997اليمنية،صنعاء،
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هو إقامة الدليل أمام القضاء بالكيفية و الطرق احملددة قانونا على  فاإلثبات إذن 
 .3ثل مصدر احلق املتنازع عليه اليت مت 2الواقعة القانونية

و ال خيتلف تعريف اإلثبات سواء كان ذلك يف املسائل املدنية أو التجارية أو 
فالقاضي املدين يقتصر  من يف الطرق.و إن كان اإلختالف يك ،اجلنائية أو اإلدارية

نة مث يتوىل تقديرها يف حدود قيمتها املعي ،دوره يف تلقي األدلة اليت يقدمها اخلصوم
متاما إذ ال يعمل من جانبه على  احيادييلعب دورا القاضي هنا ف 4.يف القانون

إكمال نقص األدلة أو املسامهة يف مجعها. و يتعني عليه أن يقضي وفقا لألدلة 
املقدمة له من الطرفني، و يعمل سلطته على تقديرها يف احلدود اليت وضعها 

ثبات بشيء من احلرية و خيتلف األمر يف املسائل التجارية، حيث يتم اإل 5القانون.

                                                                                                                                                                                     
، عامل الكتب، 5سليمان مرقس، الوايف يف شرح القانون املدين، أصول اإلثبات و اجراءاته يف املواد املدنية، اجمللد األول، ط - 1

 .1، ص1991مصر، 
ميكن تعريف الواقعة القانونية باهنا كل حادث أو أمر يقع بصفة طبيعية أو إختيارية يرتب عليه القانون أثرا إما بإنشاء حق - 2
ملزيد من املعلومات أنظر :  .ديد أو تعديل أو إهناء حلق قائم ، و تتمثل الواقعة القانونية إما يف التصرف القانوين أو الواقعة املاديةج

،  2000نبيل إبراهيم سعد ، اإلثبات يف املواد املدنية و التجارية يف ضوء الفقه و القضاء ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، 
.48. 

من  131در اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري مل يتعرض لتعريف اإلثبات على خالف املشرع اللبناين الذي عرفه يف املادة و جت هذا
قانون أصول احملاكمات املدنية بأنه :"إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوين يستند إليها ". كما عرفه املشرع اليمين 

 نون اإلثبات اليمين بأنه :" إقامة الدليل بالطرق القانونية  إلثبات احلق املتنازع عليه أو نفيه".يف املادة األوىل من قا
، ص .  2002مهام حممد حممود زهران ، أصول اإلثبات يف املواد املدنية و التجارية ، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ،  -3

، نظرية اإللتزام بوجه اجلديد  نهوري، الوسيط يف شرح القانون املدينعبد الرزاق أمحد الس  . و أشار إىل ذلك أيضا.07
أمحد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون  ؛2000منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، ،2،ج3،طآثار اإللتزام -عام،اإلثبات

، ص . 2008، د.د.ن،  1، ج أمحد نشأت ، رسالة اإلثبات  ؛ .13، ص. 1989اإلثبات ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، 
 .03،ص.1985توفيق حسن فرج ،قواعد اإلثبات ، مؤسسة الثقافة اجلامعية ، اإلسكندرية ،  ؛. 14

مصطفى عبد العزيز الطراونة ، القرائن القضائية إلثبات عدم مشروعية القرار املطعون به ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األردن - 4
 .40، ص . 2011، 
 .06عايدة الشامي، املرجع السابق، ص.  - 5
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و طبيعة األعمال التجارية اليت تقوم على الثقة و السرعة يف  تالءمو املرونة ت
و إمنا يتمتع بسلطة  ،فالقاضي التجاري غري مقيد بطرق معينة لإلثبات 1التعامل.

نص خاص يف القانون يقيده بطريقة  تقديرية واسعة يف اإلثبات، و مع ذلك قد يرد
أما يف املسائل اجلنائية فيظهر الدور اإلجيايب احلر للقاضي اجلنائي يف  2إثبات معينة.

فللخصوم حرية  3اتسمت نظرية اإلثبات أمامه حبرية اإلقتناع.فقد حتري احلقيقة، 
و هذا اإلثبات و للقاضي حرية تكوين عقيدته، حيث ال يتقيد بطرق معينة لإلثبات 

 هو األصل العام يف القانون اجلنائي.

غري أن اإلثبات يف املسائل اإلدارية، و إن كان يتفق يف مضمونه مع املسائل 
األخرى إال أننا نالحظ أنه مل حتدد كأصل عام طرقا معينة لإلثبات أمام القضاء 

عادي، اإلداري كما هو الشأن بالنسبة للنصوص املدنية املعمول هبا أمام القضاء ال
فالقاضي اإلداري هو الذي حيدد طرق اإلثبات املقبولة حبرية كاملة، و يقدر مدى 
         قوهتا يف اإلثبات، فله سلطات واسعة يف توجيه الدعوى، و يف تقدير األدلة

 و استكماهلا متكينا للوصول للحقيقة.

صائص تتمثل القانوين يتميز جبملة من اخلأن اإلثبات مبعناه فو بناء على ما تقدم 
 فيمايلي:

 

 
                                                           

 .10، ص.2012أمحد كمال الدين موسى، نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري، دار الفكر العريب، القاهرة،  - 1
 .08، ص.1988مسري تناغو، النظرية العامة لإلثبات، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  - 2
 .10، ص.املرجع نفسه محد كمال الدين موسى، أ - 3
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 .المطلب الثاني: خصائص اإلثبات في القانون اإلداري 

و اليت يز اإلثبات يف القانون اإلداري تبيان أهم اخلصائص اليت مت نتناول يف مايليس 
 سنحاول توضيحها يف النقاط التالية :

 :: طبيعة العالقات اإلدارية و أثرها في اإلثبات أوال

ليس من شك يف أن طبيعة األطراف يف الدعوى اإلدارية ، جتعل اإلثبات اإلداري 
طبيعة العالقات اإلدارية تقوم على فخيتلف إختالفا كبريا عن اإلثبات املدين و اجلنائي . 

على خالف اإلثبات يف القانون املدين و اجلنائي الذي يقوم  ،التفاوت بني مراكز اخلصوم
ذلك أن أحد الطرفني يف الدعوى اإلدارية ، هو اجلهة اإلدارية ، 1صوم على املساواة بني اخل

اليت متثل املعادلة العامة و املزودة بأسباب السلطة العامة و إمتيازاهتا املقررة يف القانون 
      أي اإلشراف على سري املرافق العامة ،  ،اإلداري ، و اليت متكنها من القيام بواجباهتا

على  إرادهتاأداء اخلدمة للمواطنني ، وتستطيع مبقتضاها فرض  و ضمان حسن سري
يف مواجهة الفرد الضعيف الذي ال ميلك من األساليب اليت تتمتع هبا جهة  .فهياألفراد

التفاوت يف مراكز اخلصوم و يف العالقات اإلدارية يؤثر يف قدرة  فإنو بالتايل  اإلدارة . 
ؤثر يف طبيعة الدعوى و هذه الظروف ت ،اإلدارة الفرد على جتهيز املستندات و مواجهة

  2اإلثبات فيها. اإلدارية و دور

 

  
                                                           

 . 24، ص .  2011حممد علي حسونة ، قرينة اخلطأ يف جمال املسؤولية اإلدارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  - 1
 .24، ص . املرجع نفسهحممد علي حسونة ،  - 2
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 . : تكوين األجهزة اإلدارية و أثرها في اإلثباتثانيا

ليس هلا  ذاكرة شخصية ،أو عقائد أو  امعنوي اشخص نظرا ألن اإلدارة تعترب
 إثبات كل تصرفاهتا و أفكارها يف املستندات  إستلزم فإن ذلكأحاسيس إنسانية و بالتايل 

إلداري جيعل للشخص املعنوي ذاكرة كتابية مسجلة تتمثل . فالتنظيم ا1و األوراق بالكتابة
و إمنا عليه  ،يف امللفات و السجالت فال يصح أن خيتزن رجل اإلدارة يف ذهنه املعلومات

بالغ يف نوع األدلة اليت ميكن قبوهلا أن يقوم بتسجيلها يف ملفات ، و هذه امللفات هلا أثر 
       أمام القضاء اإلداري . و يتضح من ذلك أن صفات العمل اإلداري  ، من التدوين 

أضفت على أدلة اإلثبات خصيصة نظامية معينة ، فأساس اإلثبات  و التسجيل ...إخل 
  2و امللفات .   اإلداري يقوم على السجالت 

 . : وسائل العمل اإلداري و أثرها في اإلثبات ثالثا

من إمتيازات و سلطات اإلدارة يف مواجهة الغري من اخلصوم ، إمتياز إصدار 
القرارات اإلدارية من جانبها وحدها ، و تكون يف ذاهتا ملزمة لألفراد بدال من اللجوء إىل 

   العمل اإلداري ، القضاء يف كل خطوة من خطوات عملها.و هذا القرار يعد من وسائل
بدال من أن ثبات و دور اإلدارة يف الدعوى . فو الذي من شأنه أن يقلب  عبء اإل

و بذلك تكون يف مركز املدعي ،        تضطر اإلدارة إىل اللجوء إىل القضاء و رفع الدعوى
و يكون عليها عبء اإلثبات ، فإهنا تكتفي مبمارسة مثل هذه الوسائل ، و على اخلصوم 

                                                           
 .141أمحد كمال الدين موسى ، املرجع السابق ، ص.  - 1
 .25 -24، ص ،  السابق حممد علي حسونة ، املرجع - 2
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عليهم عبء الإلثبات ، يف حني تقف اإلدارة موقف املدافع  لقىإللتجاء إىل القضاء و يال
 ، و عن ذلك جند أن وسائل اإلدارة ذات أثر عميق يف اإلثبات .1فقط 

 : تشكيل جهاز القضاء اإلداري و أثره في اإلثبات . رابعا

    من املعروف بأن القاضي اإلداري يقوم بدور إجيايب يف إثبات الدعوى اإلدارية . 
أو النصوص  ،و اإلدارية و يظهر هذا جليا من مراجعة نصوص قانون اإلجراءات املدنية

فاء ياملتعلقة مبجلس الدولة حيث حددت دور القاضي املقرر يف حتضري الدعوى و إست
إىل أن يقدم  ،و توجيهها عترب  املؤمتن على سري الدعوىعناصر اإلثبات فيها . حيث ي

و يتم تعيني املستشار املقرر  كما كان      تقريره  الكتايب إىل هيئة و تشكيلة احلكم . 
، و يف جممل النصوص املتعلقة مبجلس 2جراءات املدنية السابققانون اإل  يسمى يف

-08، أو القاضي املقرر كما يطلق عليه يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية رقم 3الدولة

  أو رئيس تشكيلة احلكم  5من طرف رئيس تشكيلة احلكم القائمة باحملكمة اإلدارية. 094
) رئيس الغرفة املختصة مبجلس الدولة(، و القاضي املقرر يف الدعوى اإلدارية املرفوعة أمام 

ارية و هو قاض هبا أو قاض مبجلس الدولة يف الدعاوى املرفوعة أمام هذا احملكمة اإلد
األخري.و قد جعل القاضي املقرر وسيطا بني اخلصوم يف استيفاء الدعوى و هذا ما تنص 

                                                           
 . 81أمحد كمال الدين موسى ، املرجع السابق ، ص .  - 1
 املتضمن لقانون اإلجراءات املدنية. 1966يونيو سنة  08املوافق ل  1386صفر عام  18املؤرخ يف  158-66األمر رقم  - 2
جملس و املتعلق باختصاصات  1998ماي  30املوافق ل  1419صفر عام  4املؤرخ يف  01-98القانون العضوي رقم  - 3

 24املؤرخ يف  13-11املعدل و املتمم بالقانون العضوي رقم  1998لسنة  37العدد   ج ج  ، ج رالدولة و تنظيمه و عمله
 .2011لسنة  43العدد  ج ج ، ج ر2011يوليو سنة  26املوافق ل  1432شعبان عام 

    ، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية 2008فرباير  25املوافق ل  1429صفر عام  18املؤرخ يف  09-08القانون رقم  - 4
 .2008أفريل  23املؤرخة يف  21رقم  ج ج  و اإلدارية، ج.ر

"يعني رئيس احملكمة اإلدارية التشكيلة اليت يؤول إليها الفصل يف الدعوى، مبجرد قيد  من ق.إ.م.و.إ 844تنص املادة  - 5
 عريضة افتتاح الدعوى بأمانة الضبط، يعني رئيس تشكيلة احلكم القاضي املقرر...."
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" يعني رئيس الفقرة الثانية يف  قانون اإلجراءات املدنية و اإلداريةمن  844عليه املادة 
للخصوم الذي حيدد بناء على ظروف القضية األجل املمنوح تشكيلة احلكم القاضي املقرر 

و املالحظات و أوجه الدفاع و الردود و جيوز له أن  من أجل تقدمي املذكرات اإلضافية
 يطلب من اخلصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد يف فض النزاع."

 

 .المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لإلثبات في الدعوى اإلدارية

استعراض املوضوعات اآلتية:  لبيان الطبيعة القانونية لإلثبات اإلداري من خال ميكن
  (، أوالالصلة الوثيقة بني قواعد اإلثبات املوضوعية و اإلجرائية، جتعلها ذات طبيعة واحدة)

 (.ثانيامدى تعلق قواعد اإلثبات بالنظام العام) و 

و اإلجرائية تجعلها ذات  : الصلة الوثيقة بين قواعد اإلثبات الموضوعيةأوال
 .طبيعة واحدة

 1يذهب الفقه إىل تقسيم قواعد اإلثبات إىل نوعني من القواعد القانونية: 

و هي اليت تنظم اإلثبات تنظيما موضوعيا، و تتمثل يف حتديد  قواعد موضوعية
 إجرائيةقواعد أدلة اإلثبات و قوة كل دليل و األحوال اليت جيوز فيها تقدمي كل منها. و 

تنظم اإلثبات تنظيما إجرائيا أو شكليا و هي القواعد احملددة لإلجراءات الواجب اتباعها 
يف اإلثبات، القواعد  بالقواعد الموضوعيةعند تقدمي الدليل إىل القضاء. إذن فاملقصود 

                                                           
، منشورات جامعة امللك سعود، 1الفقه اإلسالمي و األنظمة الوضعية، ط حممود حممد هاشم، القضاء و نظام اإلثبات يف - 1

 . و ما بعدها115، ص.1988الرياض، 
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أما القواعد  1اليت تتعلق مبحل اإلثبات، و عبئه، و طرقه، و حجية دليل اإلثبات.
يف اإلثبات فهي األوضاع اليت جيب مراعاهتا يف سلوك كل طريق من طرق  اإلجرائية

و من مث  ،و هذه اإلجراءات رمسها القانون لتعلقها بنظام التقاضي .اإلثبات أمام القضاء
        فهي تتصل بالنظام العام، و ال شك أنه يتعذر الفصل بني هذه القواعد املوضوعية 

 2جيعلها ذات طبيعة واحدة.و اإلجرائية يف اإلثبات مما 

 .ثبات بالظاام العام: مدى تعلق قواعد اإلثانيا

قواعد  3سبقت اإلشارة إىل أن قواعد اإلثبات تنقسم إىل نوعني من القواعد القانونية:
موضوعية و أخرى إجرائية،فأما هذه األخرية فال خالف يف اعتبارها من النظام العام 

       ثبات الدعوىيتعني اتباعها أمام احملاكم يف إ إىل أن تنظيمها لإلجراءات اليت إستنادا
السلطة و رفعها و املواجهة باألدلة جيعلها جزء من نظام التقاضي يتعلق بتسيري أعمال 

فهذه القواعد اإلجرائية ال تلزم اخلصوم  .عطاء األطراف مكنة تغيريهالقضائية مبا حيول دون إ
القانون من حرية يف التقدير يف لتزم هبا القاضي أيضا، مع مراعاة ما خيوله له فقط، بل ي

فقد اختلف الفقه حول مدى تعلقها بالنظام  ،أما القواعد املوضوعية 4بعض احلاالت.
 :اآلراء التالية  ، و ميكن حصر هذا اإلختالف يف5العام

                                                           
 . 477، ص.1953، د.د.ن، القاهرة، 2عبد الباسط مجعي، نظام اإلثبات يف القانون املدين املصري، ط - 1
صطفى كمال وصفي، خصائص اإلثبات أمام م؛ . و انظر يف نفس السياق 29حممد علي حسونة، املرجع السابق، ص. - 2

 . 50، ص. 1970القضاء اإلداري، جملة احملاماة، العدد الثاين، السنة اخلمسون، فرباير، 
 20أنظر الصفحة رقم  - 3
 .32، ص. 2009حممد حسن قاسم، قانون اإلثبات يف املواد املدنية و التجارية، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،  - 4
 .29علي حسونة ، املرجع السابق، ص. حممد - 5
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 ملوضوعية ال تعترب من أن قواعد اإلثبات ا 1: يرى أنصار هذا اإلجتاهالرأي األول
ال متس سوى مصاحل األطراف و يستندون يف ذلك إىل أن اخلصومة  ،النظام العام

و لذلك فهي ملك هلم باعتبارها الوسيلة  اخلاصة،و ال متتد إىل املصلحة العامة.
 . غري أن هذا اإلجتاه2دون إلزام باتباعهاالقانونية اليت وضعها القانون حتت تصرفهم 

سينشئ حالتني و يعتربمها من النظام العام، احلالة األوىل حيث يضع املشرع تنظيما 
و احلالة الثانية  و الشأن يف إثبات احلالة الشخصية.خاصا إلثبات واقعة معينة كما ه

حيث تتصل قاعدة اإلثبات بالتنظيم القضائي كما هو الشأن يف قاعدة املواجهة 
بات عكس ما تكون الورقة الرمسية حجة عليه إال و قاعدة عدم جواز إث باألدلة،

بالتزوير. ففي هاتني احلالتني تعد قاعدة اإلثبات املوضوعية متعلقة بطريق الطعن 
لسكوت عن و من مث ال جيوز اإلتفاق على خمالفتها، كما ال يعد ا ،بالنظام العام

فسه كما جيوز و إمنا يكون للقضاء أن يطبقها من تلقاء نالتمسك هبا نزوال عنها، 
التمسك هبا ألول مرة أمام احملكمة، أما يف غري هاتني احلالتني، فإن قواعد اإلثبات 

و من مث جيوز اإلتفاق على خمالفتها  ،املوضوعية ال تكون متعلقة بالنظام العام
مقدما. كما يعد السكوت عن التمسك هبا، نزوال عن تطبيقها حبيث ميتنع عن 

 3قاء نفسه.القضاء أن يطبقها من تل
و قد أخذ على هذا اإلجتاه تطرفه يف اعتبار اخلصومة جمرد نزاع خاص، متجاهال 
بالتايل ما للخصومة من طابع اجتماعي، يعرب عن مصلحة عامة اجتماعية هي 

و حتقيق ما تقتضيه العدالة من وصول كل ذي حق إىل  ،حسم النزاع بني األفراد
                                                           

 . 26و حممد حسن قاسم، املرجع السابق، ص. ؛. 916من بينهم عبد الرزاق السنهوري، املرجع السابق، ص. - 1
 .26حممد حسن قاسم، املرجع السابق، ص.  - 2
 . و ما بعدها265، ص . 1996و اإلثبات، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  جالل علي عدوي، أصول أحكام اإللتزام - 3
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ألقوى. باإلضافة إىل أنه إذا كان جيوز حقه حيث ينتصر يف اخلصومة األحق ال ا
ألن هذا النزول ال يؤثر فإمنا ذلك  ،عن احلق املتنازع عليه ذاته يتنازلللخصم أن 

على حسن سري العدالة و ال يؤدي إىل إثارة املنازعات، و إمنا ينهيها. بينما النزول 
يؤثر على مقدما عن التمسك بقيود اإلثبات من شأنه أن يثري املنازعات كما قد 

 1حسن سري العدالة.
 إىل اعتبار كل القواعد املنظمة لإلثبات  2: يذهب أنصار هذا اإلجتاهالرأي الثاني

وز لألطراف أن يتفقوا على خالفها أو و بالتايل ال جي ،من قبيل القواعد اآلمرة
على النزول عنها. كما يرون أن املصلحة العامة تقتضي قيام جهاز القضاء بوظيفته 

أحسن وجه دون أن يعرقل هذه الوظيفة إتفاقات األطراف. و يعتنق مجهور الفقه 
الفرنسي هذا اإلجتاه و الذي فحواه أن قواعد اإلثبات املوضوعية تتعلق بصفة عامة 
بالنظام العام. و قوام هذا اإلجتاه أنه إذا كان املشرع قد نظم اإلثبات مقدما فإمنا 

رية لتحقيق العدالة. و هلذا ال يتصور أن يكون املشرع ذلك بغية توفري ضمانات جوه
 3قد أراد أن جيرد قواعد اإلثبات املوضوعية من الصفة اآلمرة.

 هذا اإلجتاه هو اجتاه وسط بني اإلجتاهني السابقني، و هو اإلجتاه الرأي الثالث :
و يذهب إىل أن قواعد اإلثبات   4الذي تعتنقه األغلبية من الفقه احلديث.

                                                           
 .267-266و انظر كذلك: جالل علي العدوي، املرجع السابق، ص. ؛ 27حممد حسن قاسم، املرجع السابق، ص.  - 1

2 - Le Balle , Des conventions sur les procédés des preuve en droit civil, Thèse, 
Paris, 1923, p .19 ; LEGEAIS Raymond, les règles de preuve en droit civil, Thèse, 
Paris, 1954 , p.134. 

 .267، ص. نفسهجالل علي العدوي، املرجع  - 3
مجيل الشرقاوي، اإلثبات يف املواد املدنية، دار النهضة العربية،  ؛. 06من بينهم توفيق حسن فرج، املرجع السابق، ص. - 4

 . و راجع يف عدم اعتبار قواعد اإلثبات املوضوعية من النظام العام يف القانون الفرنسي إال استثناءا 34، ص.1983
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املوضوعية جيوز اإلتفاق على خمالفتها، فهي حبسب األصل ليست من النظام العام 
على أن حرية األطراف يف هذا اجملال ليست مطلقة، إذ ترد عليها عدة استثناءات 
حتد منها. فهناك من قواعد اإلثبات املوضوعية ما توحي طبيعته بأنه من النظام العام 

ة ما تقضي به هذه القواعد، كذلك اليت تقضي و بالتايل ال يكون لألطراف خمالف
باعتبار الورقة الرمسية حجة على الكافة إىل أن يطعن فيها بالتزوير، و القاعدة اليت 
تعترب الورقة العرفية حجة على الغري يف تارخيها الثابت، و كحجية القرائن القانونية 

إلجتاه إىل حتديد ما يف هذا ا 2. و يذهب بعض الفقه1القاطعة يف كثري من األحوال
يعترب من قواعد اإلثبات املوضوعية متعلقا بالنظام العام، و ما ال يعترب كذلك. فأما 

 قواعد اإلثبات املوضوعية املتعلقة بالنظام العام فتضم:
القواعد املتعلقة بسلطة القاضي يف اإلثبات كما هو الشأن يف القواعد اليت  أوال:

تعطي للقاضي سلطة توجيه اليمني املتممة يف حاالت معينة، فمثل هذه القواعد ال 
 جيوز اإلتفاق على خمالفتها.

القواعد املتعلقة بالضمانات األساسية حلق الدفاع، كما هو الشأن يف قاعدة  ثانيا:
 .ة باألدلةاجملاهب
متليها ضرورة القيود : القواعد اليت تتضمن قيودا على حرية اإلثبات ألن هذه ثالثا

 حتكم القضاء و ضمان حسن سري العدالة، و استقرار املعامالت. تفادي

                                                                                                                                                                                     

- GHESTIN, Traité de droit civil, introduction générale, 4éme éd, L.G.D.J, 
1934,p.605. 

 2004اإلسكندرية، اجلديدة، داراجلامعة اإلثبات، قانون،منصور حممدحسني ؛28حممد حسن قاسم، املرجع السابق، ص.  -1
 .10ص.

 .269-268جالل علي العدوي، املرجع السابق، ص.  - 2
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أما ما خيرج عن هذا النطاق من قواعد اإلثبات فال يعترب من النظام العام، كما هو 
بء اإلثبات، و تلك اليت جتيز اإلثبات بشهادة الشأن يف القواعد اليت حتدد ع

الشهود يف املسائل التجارية، أو إذا كانت قيمة التصرف املدين ال تزيد عن مبلغ 
معني، أو إذا وجد مانع من احلصول على دليل كتايب و لو كانت قيمة التصرف 

مقدما، وال  عن هذا املبلغ، و هلذا جيوز اإلتفاق على خمالفة هذه القواعداملدين تزيد 
 جيوز للمحكمة أن تقضي هبا من تلقاء نفسها.

 

 .المطلب الرابع: أهمية اإلثبات و صعوبته في الخصومة اإلدارية

و ذلك  ات و صعوبته يف اخلصومة اإلدارية،نتحدث يف هذا املطلب عن أمهية اإلثب
بالنظر إىل الطبيعة اخلاصة اليت تتسم هبا هذه اخلصومة على حنو مييزها عن اخلصومة العادية 
لذلك سيتم التعرض ألمهية اإلثبات ) أوال(، مث صعوبة اإلثبات يف اخلصومة اإلدارية 

 )ثانيا(.

 .: أهمية اإلثباتأوال

و بالرغم من أن  ية،إذ أنهحيتل اإلثبات أمهية خاصة بالنسبة للحقوق و املراكز القانون
ينشأ بقوة القانون مىت توافرت الشروط الفعلية لوجوده،إال  -وهو موضوع التقاضي –احلق 

أنه من الناحية العملية يعد اإلثبات جوهريا بالنسبة له إذ أن احلق جمرد من دليل يثبته يصبح 
و وسيلة إثبات احلق تكون برده إىل قاعدة يف القانون،  1عند املنازعة فيه هو و العدم سواء.

                                                           
أمحد حبيب السماك، نظام اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي، جملة احلقوق الكويتية، العدد الثاين، السنة  - 1

 .134احلادية و العشرون، د.د.ن، الكويت، ص. 
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أن يبني و على مدعي احلق أن يثبت القاعدة القانونية مصدر حقه، و يكفي إلثباهتا 
الواقعة القانونية اليت يتطلبها تطبيق تلك القاعدة القانونية، ولذلك عندما يلجأ إىل القضاء 

دعيها و أدلتها. و بعدئذ يكون على القاضي إذا ما يلزم عليه توضيح الوقائع القانونية اليت ي
لذلك يعد اإلثبات األداة  1حتققت لديه تلك الوقائع أن ينزل حكم القانون عليها.

و يربر هذه األمهية   2الضرورية اليت يعول عليها القاضي يف التحقق من الوقائع القانونية.
رية اإلثبات تطبيقا يوميا يف الكربى لإلثبات بصفة عامة،طابعه العملي حيث تلقى نظ

 احملاكم من خالل الدعاوى بكافة صورها مدنية كانت أو جنائية أو إدارية.

بل إن اإلثبات و ال تقف أمهية اإلثبات عند حد تقرير القضاء لوجود أو انتفاء احلق 
له أمهية خاصة فردية و أخرى عامة اجتماعية.فمن ناحية: حيقق اإلثبات مصلحة خاصة 

من حق لكل من اخلصمني املتنازعني. فبالنسبة للمدعي يتوقف احلكم له مبا يدعيه فردية 
بإثباته لوجود الواقعة املنشئة هلذا احلق. و بالنسبة للمدعى عليه يتوقف عدم احلكم عليه مبا 

لعكس ما أثبته هذا املدعي من قيام الواقعة املنشئة ملا يدعيه من  يطالب به املدعي باثباته
حق، أو إثباته لقيام واقعة أخرى يرتب عليها القانون إنقضاء ذلك احلق بعد نشوئه. و هلذا 
    فإن اإلثبات ليس واجبا فحسب بل هو أيضا حق، و حق مقدس ال ميكن احلرمان منه

 3و إن كان ميكن تقييده.

                                                           
 .13، ص. 1989أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون اإلثبات، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  أمحد - 1
 L.JOSSERANDو يف هذا السياق يقول األستاذ:  - 2

« N’avoir point de droit ou,en ayant un, ne pas pouvoir en etablir l’existance c’est 
tout un »,Cours de droit civil positif francais , Tome2, 1993, p.84. 

 .38حممد علي حسونة ، املرجع السابق، ص. ؛ 252جالل علي العدوي، املرجع السابق، ص. - 3
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حيقق اإلثبات مصلحة عامة اجتماعية و هي حسم النزاع بني : أخرىو من ناحية 
أفراد اجملتمع، و حتقيق ما تقتضيه العدالة من وصول كل ذي حق إىل حقه. و إذا كان 
املذهب الفردي ال يرى يف اخلصومة إال نزاعا خاصا، فإن املذهب اإلجتماعي يضفي على 

و هلذا فإن التطور اإلجتماعي يقتضي أن  اخلصومة جبانب طابعها اخلاص طابعا إجتماعيا.
يتطور التنظيم القانوين لإلثبات، حبيث ال يقف عند حد تقييد اإلثبات اتقاء لتحكم 

و إمنا ميتد إىل تدعيم دور القاضي اإلجيايب يف اإلثبات بوصفه ممثل  ،القضاء و كفالة العدالة
عنه تيسري اإلثبات بالنسبة له اجملتمع يف اخلصومة. كما ميتد إىل محاية الطرف الضعيف ب

 بالنسبة للطرف القوي.كما تكمن أمهية اإلثبات يف كونه املعيار يف متييز احلق عن الباطل 
و هو احلاجز أمام األقوال الكاذبة و الدعاوى الباطلة إنطالقا من حديث ابن عباس أن 

    رجال أموال قومرسول اهلل صلى اهلل عبيه و سلم قال:" لو يعطى الناس بدعواهم،الدعى 
أي أنه ال يقبل اإلدعاء  1و دماءهم، لكن البينة على املدعي و اليمني على من أنكر"

و اعتدوا على   األعراض و طالبوا بأموال اآلخرين، بدون دليل و إال تطاول الناس على 
األنفس و األرواح و األموال، فكل ادعاء حيتاج إىل دليل و كل قول ال يؤخذ به إال باحلجة 
و الربهان، و كل حق يبقى ضعيفا مهددا بالضياع جمردا من كل قيمة إذا مل يدعم 
باإلثبات. و أن تنظيم اإلثبات و تقنينه عالمة على تنظيم احلياة اإلنسانية و دليل على 

النظام البدائي و القبلي الذي يعتمد على التقاضي الفردي أوال و القوة املادية  عزوف
 2ثانيا.

                                                           
، 4احلديث متفق عليه رواه اإلمامان البخار و مسلم، راجع نص احلديث: حممد الصنعاين، سبل السالم، ج - 1

 .15املرجع السابق، ص. نقال عن عايدة الشامي،  -.132هـ ، ص. 1369القاهرة،
صاحل عبد اهلل الظبياين، القضاء و اإلثبات الشرعي يف الفقه اإلسالمي و القانون املدين، دار اجلامعة اليمنية، صنعاء،  - 2

 .277، ص.1997
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ذ أن كل ادعاء يكون واجب و لإلثبات القانوين أمهيته البالغة يف احلياة العملية ، إ
و تتجلى أمهية اإلثبات يف أن القاضي أيا كان مدنيا أم جنائيا أم إداريا ال يستغين  اإلثبات.

يما يعرض عليه من قضايا ألنه يعد السند احلقيقي له يف بناء حكمه بسبب اتصاله عنه ف
باإلضافة إىل تعلقه جبميع احلقوق. و من  ،بأصول التقاضي و حقوق و مراكز املتقاضني

املعلوم أن اإلثبات يف القانون اإلداري خيتلف عن غريه من القوانني نظرا للخصوصية 
    اإلثبات اإلداري تصاغ على أساس ظروف هذا القانون  حيث أن قواعد ،املوجودة فيه

 -كسلطة عامة-تنشأ بني اإلدارة و هي تتعلق بروابط إدارية  ،و طبيعة الدعوى اإلدارية
مع بروز عدة عوامل تدور  على الصاحل العام و بني األفراد، تقوم بوظيفتها اإلدارية و تقوم

و تتحكم يف تشكيل قواعد  -الطرف الدائم يف الدعوى اإلدارية –حول امتيازات اإلدارة 
اإلثبات يف القانون اإلداري.حيث تؤدي هذه العوامل إىل خلق ظاهرة إنعدام التوازن العادل 
بني الطرفني من جهة اإلثبات مما جيعل لإلثبات أمهية خاصة، و جيعل احلاجة ملحة لوضع 

إال أن ذلك ال  1مما يتفق و ظروف القانون اإلداري.قواعد خاصة إلثبات الدعوى اإلدارية، 
اإلثبات و غريها من قواعد  يعين انقطاع الصلة متاما بني قواعد اإلثبات يف القانون اإلداري

  تعترب من أصول التقاضيحيث توجد أصول عامة يف اإلثبات  يف فروع القوانني األخرى،
 2و مقتضياته، و ال ختتلف من دعوى إىل أخرى.

نظرا هلذه الطبيعة املختلفة للدعوى اإلدارية عن بقية الدعاوى، فإن اإلثبات يف و 
 النقطة املوالية:من غريه. و هذا ما سنحاول تبيانه يف  أكثر صعوبةاجملال اإلداري 

 
                                                           

 .17عايدة الشامي، املرجع السابق، ص.  - 1
 .11أمحد كمال الدين موسى، املرجع السابق، ص.  - 2
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 .: صعوبة اإلثبات في الخصومة اإلداريةثانيا

تكمن صعوبة اإلثبات اإلداري يف طبيعته اليت تتسم باحلداثة، حيث أن القانون 
و هذا ما جعل    اإلداري نشأ يف فرتة متأخرة باملقارنة مع نشأة القانون املدين و اجلنائي. 

باعتبار أن  1اخلصومة اإلدارية تفتقر حىت اليوم إىل قانون متكامل لإلجراءات اإلدارية.
و هي السنة  1800حديث نسبيا حيث يرجع أساسا يف فرنسا إىل سنة  القانون اإلداري

الثامنة للثورة الفرنسية بانشاء جملس الدولة، و جمالس األقاليم اليت عرفت مؤخرا باسم 
نفس الوضع يف اجلزائر حيث مل يظهر القضاء اإلداري كقضاء مستقل  2احملاكم اإلدارية.

، و أسس جملس الدولة بعد ذلك مبوجب 1996 مع ظهور دستورعن القضاء العادي إال 
املتعلق باختصاصات جملس  1998ماي  30املؤرخ يف  01-98القانون العضوي رقم 

و عمله.يف حني جند أن اجلانب املدين و منذ زمن طويل حيظى بتشريعات  الدولة، تنظيمه
 إجرائية خاصة به باإلضافة إىل اإلجتهادات القضائية.

بات اإلداري أيضا يف الطبيعة اخلاصة للدعوى اإلدارية و اليت كما تكمن صعوبة اإلث
تقوم على التفاوت بني مراكز اخلصوم على خالف اإلثبات يف القانون املدين و اجلنائي 

بامتيازات عديدة يف الذي يقوم على املساواة بني اخلصوم. فاإلدارة خصم قوي يتمتع 

                                                           
متاشيا مع ما ذهب إليه املشرع  -. و إن كان املشرع اجلزائري قد تدارك الوضع 19عايدة الشامي، املرجع السابق، ص.  - 1

املتضمن قانون إ.م.و.إ حيث قام بضبط القواعد اإلجرائية  25/02/2008املؤرخ يف  09-08القانون فأصدر  -الفرنسي
اج اخلصومة اإلدارية من وضعيتها السابقة أين كانت حبيسة اإلجراءات اليت ختضع اخلاصة باخلصومة اإلدارية، و بالتايل قام بإخر 

يف القانون  دكتوراههلا اخلصومة املدنية. ملزيد من املعلومات أنظر: بشري حممد، إجراءات اخلصومة أمام جملس الدولة ، أطروحة 
 .04جامعة اجلزائر، ، بن عكنون، ص.كلية احلقوق، العام،  

 .11، ص. املرجع السابقل الدين موسى، أمحد كما- 2
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يب اليت تتمتع هبا جهة اإلدارة، و لذلك مواجهة الفرد الضعيف الذي ال ميلك من األسال
 جيب إجياد وسائل خاصة لإلثبات اإلداري تتضمن كيفية معاجلة الدعوى اإلدارية. 

و تزداد هذه الصعوبة يف ختلي الفقه عن دراسة أحكام اإلثبات اإلداري و عدم 
 ئية.اهتمامه بذلك فيما عدا بعض اجملهودات املتفرقة اليت تعتمد على السوابق القضا

 

 .المبحث الثاني: العوامل المؤثرة في إثبات الدعوى اإلدارية

و عوامل  إن بناء نظرية اإلثبات يف الدعوى اإلدارية جيب أن يتم مبراعاة إمتيازات
متعددة مستمدة من طبيعة الدعوى اليت ينظرها القضاء اإلداري يف حد ذاهتا و طبيعة 
إجراءاهتا، مما يؤدي إىل صياغة النظرية على وجه يناسب هذه الطبيعة و يتالءم معها يف 

 .سبيل حتقيق العدالة اإلدارية

ة لإلثبات يف و هذه العوامل املؤثرة يف اإلثبات تقتضي بذلك قيام نظرية مستقل
القانون اإلداري متميزة عن نظريات اإلثبات األخرى.و تقوم هذه العوامل حول فكرة وجود 

و تستهدف املصلحة العامة كطرف  ،اإلدارة يف صورة سلطة عامة تتمتع بامتيازات معينة
 دائم يف الدعوى اإلدارية.

متيازات اإلدارة تقدم، فإن دراستنا يف هذا املبحث سرتكز على شرح إ بناء على ما
املؤثرة يف اخلصومة اإلدارية) املطلب األول(، مث أثر هذه اإلمتيازات على إثبات الدعوى 

 اإلدارية) املطلب الثاين(.
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 .المطلب األول: امتيازات اإلدارة المؤثرة في الخصومة اإلدارية

بعدم فإن الدعاوى اإلدارية تتصف العالقة بني أطرافها  ،على عكس الدعاوى املدنية
التوازن يف جمال اإلثبات، و هذا يف ظل ما تتمتع به اإلدارة من امتيازات تكفل هلا وضعا 

حيث هتدف تلك اإلمتيازات إىل تأكيد مبدأ مسو املصلحة  ،أفضل من الفرد املنازع هلا
اب مصاحل األفراد اخلاصة. فاجلهة اإلدارية العامة اليت تسعى اإلدارة إىل حتقيقها على حس

هي بالضرورة طرف يف روابط القانون العام، و بالتايل أحد األطراف يف الدعوى اإلدارية، 
على قدم املساواة دون أية  الذين هم ليست كباقي األطراف يف منازعات القانون اخلاص

الءمة و حسن سري العدالة امتيازات تفضل طرفا على اآلخر. فمن املستحيل العتبارات امل
و لتحقيق الصاحل العام تشبيه اإلدارة باألفراد و مساواهتا هبم. و بذلك وجدت النظريات 
املستقلة يف القانون اإلداري مراعاة لطبيعة اجلهة اإلدارية و نشاطها. مثل قواعد مسؤولية 

و السلطة التقديرية، اإلدارة، و دعوى جتاوز السلطة، و أحكام إجراءات التقاضي اإلدارية، 
و هذه القواعد املتميزة عن القواعد العامة  و الضبط اإلداري.و القرارات و العقود اإلدارية، 

و بذلك تطبق على اإلدارة بصفة عامة القواعد العامة فيما ال يتعارض  1تعترب استثناء منها.
د العامة و تكون يف مع طبيعتها، مع تطبيق القواعد اخلاصة اليت تقررت باملخالفة للقواع

جمموعها القانون اإلداري. و تقوم أساسا على تفضيل املصلحة العامة على املصاحل الفردية 
 ال يتمتع هبا الفرد العادي.و تتميز مبا تقرره اإلدارة من امتيازات  ،اخلاصة

                                                           
. و يتضح ذلك على سبيل املثال من مسلك حمكمة التنازع 64-63أمحد كمال الدين موسى، املرجع السابق، ص.  - 1

مغايرة لألحكام العامة. فقد أشار هذا  خبصوص مسؤولية اإلدارة و خضوعها ألحكام  BLANCOالفرنسية بشأن قضية 
ة اإلدارة ال ختضع لألحكام الواردة يف القانون املدين بشأن عالقات األفراد فيما بينهم و أن هلا قواعدها احلكم إىل أن مسؤولي

 ,T.C 08/02/1873 , Blanco -اخلاصة اليت تتفق و حاجات املرفق، و توفق بني حقوق الدولة و احلقوق اخلاصة.
GAJA, p. 30 
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تتصرف  و على هذا الوجه تقف اإلدارة يف روابط القانون العام يف موقع القوة.حيث
يف نطاق امتيازاهتا املشروعة. و هي امتيازات ليست مقررة لإلدارة ذاهتا من حيث هي 

و لكن بقصد متكينها من أداء رسالتها يف سبيل املصلحة العامة. و هذه  ،سلطة عامة
اإلمتيازات جتعل اإلدارة يف موقف أفضل و أيسر يف الدعوى اإلدارية من الفرد العادي 

 بصفة عامة.

ذلك أنه نزوال على مبدأ  ،يازات اإلدارة يف مجلتها ليست مطلقة من كل قيدو امت
   فإن كل امتياز منوط مباشرته بتحقق شروط  ،املشروعية الذي يسود روابط القانون العام

و أركان معينة. و القاضي اإلداري هو قاضي املشروعية يراقب مباشرة اإلدارة المتيازاهتا 
خبضوع اإلدارة للقانون. و أن قراراهتا ال تكون صحيحة إلتزاما عاما  املتعددة طاملا أن هناك

 1كما ال تكون ملزمة لألفراد املخاطبني هبا إال مبقدار مطابقتها حلكم القانون.،

و يف الواقع فإن لإلدارة امتيازات عديدة و متشعبة بقدر تشعب مسؤولياهتا سواء يف 
ها امتياز السلطة التقديرية. و عدم قبول الدعوى الظروف العادية أو اإلستثنائية يف مقدمت

يف فرنسا إال بطريق الطعن يف قرار سابق، و عدم وقف تنفيذ القرار املطعون فيه تلقائيا 
و امتياز التنفيذ املباشر. و هذه  نتيجة لرفع الدعوى اإلدارية،كذلك امتياز أعمال السيادة،

تدعيه أمام القضاء، ويكون على الفرد  دعوى مبااإلمتيازات جتنب اإلدارة ضرورة رفع 
صاحب الشأن أن يبدأ يف العادة يف مباشرة اجراءات التقاضي ومن مث تقف اإلدارة بفضل 
امتيازاهتا يف موقف املدعى عليه عادة ويقف الفرد يف موقف املدعي و هو موقف أصعب 

زود بأدلة القوي امل الطرفيف حني يكون مركز اإلدارة وهي  اإلثبات،من حيث عبء 
 اإلثبات عادة أيسر منه و أخف.

                                                           
 .65أمحد كمال الدين موسى، املرجع السابق، ص. - 1



القواعد العامة لإلثبات في المادة اإلدارية                             باب تمهيدي:                                   

 

33 
 

وإذا كانت امتيازات اإلدارة متعددة، فإن تعرضنا يف هذا املقام يقتصر بطبيعة احلال 
على االمتيازات اليت تكفل لإلدارة وضعا معينا يكون من شأنه التأثري يف صياغة نظرية 

تتمتع هبا اإلدارة وتؤثر بصورة  اإلثبات يف القانون اإلداري، وميكن القول أن االمتيازات اليت
مباشرة يف نظرية اإلثبات تتحصل يف أربع امتيازات ميكن استعراضها بالقدر املناسب على 
النحو التايل: حيازة املستندات واألوراق اإلدارية )الفرع األول(، امتياز قرينة السالمة اليت 

 (تياز التنفيذ املباشر )الفرع الثالث)الفرع الثاين(، هذا إىل جانب ام حتيط بأعماهلا القانونية
 و امتياز املبادرة )الفرع الرابع(.

 

 الفرع األول: امتياز حيازة المستظدات و األوراق اإلدارية 

وهذه ن احلياة اخلاصة للعاملني هبا، لإلدارة شخصية مستقلة وحياة متميزة ع
 كانت حاجتها إىل ومن مث ا.وال تنتهي بانتهاء أو تغري حياة العاملني هب الشخصية ال تتغري

إلدارية بالوقائع ا حمتفظةتكوين ذاكرة مستقلة خاصة هبا هي ذاكرة إدارية متميزة تظل باقية 
حبيث يرجع إىل هذه الذاكرة عند اللزوم  أو الغرض الشخصي، مجيعها بعيدة عن النسيان،

ثابتا على مر  اوتكون مرجع وتارخيها و مضموهنا، ات اإلدارية،لكشف عن حقيقة التصرفل
وهذا العقل اإلداري أو الذاكرة عبارة عن  ض النظر عن األشخاص العاملني هبا،األيام بغ

 أعدت من خمتلف و األوراق و مجيع املصنفات و احملررات اليت السجالت و امللفات 
 و تثبت هبا الوقائع املتعلقة بالعمل اإلداري  ،أو صدرت عن العاملني هبا اجلهات اإلدارية،
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 -الطرف يف النزاع-.و ميثل حيازة اإلدارة  1و هي ما ميكن تسميتها باألوراق اإلدارية
ألوراق و املستندات املتصلة مبوضوعه و اليت من الشأن وضعها حتت نظر احملكمة املنظور ل

تربز أمهيته يف و  ، امتيازا هاما يف جمال اإلثبات.أمامها الدعوى تغيري وجه احلكم فيها 
املدعي يف هذا اجملال يف ظل سيادة مبدأ الصيغة الكتابية إلجراءات  إضعاف موقف

التقاضي أمام احملاكم اإلدارية ، و اليت يعتمد القاضي فيها على األوراق أو امللفات أو 
 املستندات اليت حتوزها اإلدارة يف إثبات الدعوى اإلدارية .

يف اإلثبات و تتوىل حفضها  هي الدليل الغالبدارة إذ حتوز األوراق اإلدارية، ففاإل
و أوضاعهم  مبعرفتها بعيدا عن متناول أيدي األفراد يف حني أهنا قد متس مراكزهم 

اإلدارة على هذا الوجه تكون ف ،بل و قد تتعلق حبقوقهم و مصاحلهم الشخصية ،القانونية
. يف الوقت  مزودة تلقائيا و سلفا بأدلة اإلثبات بالنسبة هلا و بالنسبة لغريها على السواء

الذي يقف فيه الغري أمامها جمردا من هذه األوراق اإلدارية و قد ال يعلم بصفة قاطعة أو 
و تأثريات ، و ما إذا كانت يف صاحله أو العكس من  واضحة ما سطر فيها من بيانات ،

إذ الفرد حبكم طبيعة األمور أعزل من أدلة اإلثبات  ،إنتهت إليه مصريها ذلك ، أو ما
 أفضل من حيث القوة و اإلستعداد، عامة و مؤدى ذلك أن تقف اإلدارة يف وضعبصفة 

                                                           
و ميكن تعريف األوراق اإلدارية بأهنا حمررات يف حوزة اإلدارة،  –. 70أمحد كمال الدين موسى، املرجع السابق، ص.  - 1

تتضمن وقائع إدارية معينة. و يعرف الدكتور مصطفى كمال وصفي الورقة اإلدارية بأهنا:" كتابة يف حوزة اإلدارة ذات تاريخ قابل 
و تدل على واقعة إدارية معينة." مصطفى كمال وصفي، أصول إجراءات  يف القانون اإلداري،  لإلثبات بالطرق املعرتف هبا

 .339، ص.1961القضاء اإلداري، الكتاب األول، التداعي، د.م.ن، 



القواعد العامة لإلثبات في المادة اإلدارية                             باب تمهيدي:                                   

 

35 
 

بعكس الفرد الذي يقدم إدعاءاته يف حني ختلو يديه من األوراق و هي الدليل الرئيسي يف 
 . 1اإلثبات نظرا للصبغة الكتابية للمرافعات اإلدارية

وقد تأخذ الورقة اإلدارية صورة قرار إداري يف أي مرتبة أو شكل له ،  كقرار 
تنظيمي أو الئحة صادرة من سلطة خمتصة أو قرار فردي بالتعيني أو الرتقية أو الفصل أو 

   اإلدارية  التنظيمية أو الفردية.نزع امللكية للمنفعة العامة إىل غري ذلك من صور القرارات 
وقد تكون الورقة من قبيل  صورة عقد حيتفظ به مبلف اإلدارة. قة اإلدارية و قد تأخذ الور 

املنشورات أو احملاضر اإلدارية مثل حماضر اجللسات اخلاصة باحملاكم أو اللجان القضائية أو 
اإلدارية أو حماضر اإلنتداب أو حماضر الشرطة .و قد تكون تقارير فنية أو إدارية تتعلق بسري 

أو بنشاط إداري أو فين معني أو بأحد العاملني باإلدارة أو بغريه مثل العمل اإلداري 
 .2التقارير الطبية أو التقارير اهلندسية أو احلسابية أو تقارير أجهزة األمن بالدولة 

رمسية على الوجه املعروف يف القانون  او األوراق اإلدارية قد تكون يف حقيقتها أوراق
.و قد تكون أوراقا عرفية  3شكليات املقررة لألوراق الرمسيةاخلاص من حيث ضرورة مراعاة ال

    صادرة من األفراد أو األشخاص العاديني دون أن يتدخل يف حتريرها موظف عام خمتص
 لوقائع معينة . مثبتة و يف احلالتني تعترب أوراقا إدارية بوجودها يف حوزة اإلدارة

                                                           
ة أشرف عبد الفتاح أبو اجملد ، موقف قاضي اإللغاء من سلطة اإلدارة يف تسبيب القرارات اإلدارية،الشركة العربية املتحد - 1

 .305، ص.2009للتسويق و التوريدات، مصر، 
 .74أمحد كمال الدين موسى، املرجع السابق، ص.  - 2
عمومي  على أن " العقد الرمسي عقد يثبت فيه موظف أو طابطيف هذا الصدد من القانون املدين اجلزائري  324املادة  تنص - 3

، أو شخص مكلف خبدمة عامة ما مت لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا لألشكال القانونية و يف حدود سلطته و 
عبد العزيز ؛ . و ما بعدها 105اختصاصه." لإلطالع أكثر أنظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ص. 

. و ما 84، ص. 2010، املركز القومي لإلصدارات القانونية ، مصر، 1الدعاوى اإلدارية ، طعبد املنعم خليفة، اإلثبات يف 
 .بعدها
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و قد تصدر الورقة اإلدارية من موظف خمتص مبقتضى أعماله ووظيفته سواء أكانت 
نتيجة ملبادرة أو إلجراء إجيايب سابق من شخص آخر أو كانت من قبيل مبادرة اإلدارة 
املنفردة كما هو الشأن يف القرارات اإلدارية و العقود . و قد تصدر الورقة يف صورة طلب 

لعاملني بالدولة أو من غريه مث تقدم لإلدارة سواء بالربيد العادي من الفرد سواء أكان من ا
أو املسجل أو باليد إىل غري ذلك من الوسائل اليت تؤدي إىل تأثري اإلدارة عليها و إثبات 
تاريخ ورودها عادة و ما تال ذلك من مراحل و إجراءات تتعلق حبفظها ضمن ملفات 

 و مبقدمها شخصيا أو بغريه.اإلدارة سواء ارتبطت الورقة مبحررها أ

 إثبات الوقائع معني ،و متو قد تكون الورقة اإلدارية غري مقيدة بشكل أو بنموذج 
على حمرر عادي مسطر أو غري مسطر سواء مت خبط اليد أو اآللة الكاتبة ، و قد تكون 

ارية مثل الورقة اإلدارية حمررة على مناذج معدة لدى اإلدارة سلفا إلثبات بعض الوقائع اإلد
    طاقات العائلية و الشخصية ،و الب نيةمناذج الشهادات املدرسية و استمارات احلالة املد

و استمارات التأمني ، و الضرائب ، ووثائق السفر إىل غري ذلك من النماذج و األشكال 
املعدة سلفا إلثبات خمتلف الوقائع  اإلدارية و اليت ختتلف من جهة ألخرى وفقا لطبيعة 

 اطها اإلداري .نش

و مجيع األوراق اإلدارية على اختالف أنواعها ، حتفظ يف ملفات مهيأة خصيصا 
لذلك سواء أكانت ملفات شخصية أي تتعلق بشخص معني و تضم كل األوراق اإلدارية 

موضوعية أي تتعلق مبوضوع معني  أو كانت ملفات .املتعلقة به مثل ملفات خدمة العاملني
األوراق و املستندات املتعلقة به ، مثل ملفات العمليات اإلدارية و حتتوي على مجيع 

و ترقيمها و حفظها يف تسلسل املختلفة أو ملفات العقود، و يتم تنسيق أوراق كل ملف 
يتفق مع تاريخ الوقائع و تتابعها ، و ذلك وفق لألصول الصحيحة منعا لفقد أو  منتظم
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أو تشتيتها ، و هو أمر  بعثرهتاارية و محاية من ضياع املستندات الدالة على الوقائع اإلد
ملختصني يف مسائل ميثل هذا العمل و يستلزم لالستعانة با ،ويتطلب خربة و دراية كافية

 متابعة أعماهلم . و امللفات حفظ 

فالثقة يف األوراق اإلدارية تأيت من انتظام توثيق هذه األوراق عن طريق تسجيلها يف 
و إعطائها رقما متسلسال .و تأثريها من جانب املختصني بوضع   دفرت الوارد و ختمها

توقيعهم و تارخيه عليها .كما أن األوراق اإلدارية تأخذ رقما صادرا و تسجل يف سجل 
خاص بالصادر حيث يثبت تاريخ الصادر ، و بتسلسل حمددة ، و حتفظ عادة صورة منها  

 . 1كلما أمكن ذلك

املختصني ه من وقائع بقدر تدخل العاملني  تمبا تضمن و تعترب األوراق اإلدارية حجة
يف حتريرها كل يف حدود اختصاصه.فما تضمنته من بيانات وردت على لساهنم أو قاموا 

و ال تتعلق حبالتهم أو مصاحلهم الشخصية، يعتد  ،بتحريرها أو إثباهتا يف نطاق اختصاصهم
ا ال تكتسب أية حجية و ال تعترب من هبا يف جمال اإلثبات،أما غري ذلك من البيانات، فإهن

و مقتضيات حفظ األوراق اإلدارية حتت يد       فظروف العمل اإلداري  2البيانات الثابتة.
اإلدارة على هذا الوجه، جعلت الطريق األول لإلثبات أمام القضاء اإلداري هو طريق 

   كتابية لإلجراءات اإلدارية اإلثبات بالكتابة عن طريق األوراق اإلدارية نزوال على الصبغة ال
          و ذلك على خالف احلال أمام القضاء العادي الذي يعتمد على املرافعات الشخصية 

 و الشهادة و اإلقرار و اليمني إىل حد كبري.

                                                           
، 1يف دعوى اإللغاء، دراسة مقارنة، ط حابس ركاد خليف الشبيب، البيانات اخلطية لإلثبات عدم مشروعية القرار اإلداري -1

 .31، ص. 2011دار احلامد للنشر و التوزيع، األردن، 
 .76د كمال الدين موسى ، املرجع السابق، ص. أمح - 2
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خنلص من ذلك أن األوراق اإلدارية ذات األثر احلاسم يف الدعوى اإلدارية تكون 
ىل ذلك أن الفرد قد ال يعلم مضمون هذه األوراق و مدى غالبا يف حوزة اإلدارة، يضاف إ

اإلدارة املتعلقة به للمشروعية، بذلك يقف أعزال من الدليل املنتج يف مراعاة تصرفات 
فاء يفإن است الدعوى و املوجود يف حيازة الطرف اآلخر. و لتحقيق التوازن بني الطرفني،

الدعوى يعترب من واجبات القاضي اإلداري و على اإلدارة اإلستجابة إىل طلباته يف هذا 
 1الشأن ضمانا حلقوق الدفاع.

 

 .الفرع الثاني: إمتياز قريظة صحة القرار اإلداري

   أحد اإلمتيازات الفعالة اليت تتمتع هبا اإلدارة.  تعترب قرينة سالمة القرارات اإلدارية،
أن األصل يف القرار اإلداري أنه صحيح، و هي قرينة عامة تفرتض سالمة كل و مؤداها 

قرار إداري، حبيث يظل القرار نافذ املفعول باعتباره صحيحا منذ تاريخ سريانه حىت تاريخ 
حياط بضمانات باعتبار أن العمل اإلداري  2انتهاء العمل به بإلغائه أو بتعديله،أو بسحبه.

        ظفني الذين يقومون به و رقابتهم من رؤسائهم باستمرار.خاصة كحسن اختيار املو 
و إجراءات معينة عند إصدار قراراهتم و باحرتام قواعد  أشكالو إلزامهم باتباع 
و قرينة السالمة تلحق بالقرارات اإلدارية على اختالف أنواعها، سواء  3اإلختصاص....إخل

أكانت قرارات إجيابية، أم كانت قرارات سلبية صرحية أم ضمنية. مسببة أو غري مسببة إذ 
يفرتض قيامها على سبب صحيح، و أهنا صحيحة إىل أن يتم إثبات العكس مبعرفة املدعي 

                                                           
 .79أمحد كمال الدين موسى ، املرجع السابق، ص.  - 1
 .508أشرف عبد الفتاح أبو اجملد، املرجع السابق، ص.  - 2
 .و ما بعدها633، ص.1996الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، دار الفكر العريب، القاهرة، حممد سليمان  - 3
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المة إال على الوقائع و اإلجراءات و البيانات اليت و ال تنصب قرينة الس 1صاحب الشأن.
و حمل و منها تاريخ القرار  دوهنا املوظف املختص، و يكون قد شاهدها أو قام هبا بنفسه.

صدوره و إسم مصدره و صفته. و اإلجراءات و األوضاع الشكلية اليت استند إليها القرار، 
وص خاصة باملوضوع الذي صدر و ذلك فضال عن مضمون القرار و ما يتضمنه من نص

 2بشأنه و اليت قررها مصدر القرار بصفته الوظيفية.

و قرينة السالمة صفة لصيقة بالقرارات اإلدارية و لو كانت معيبة، حىت حيكم 
تستثىن من هذه القرينة إال القرارات املعدومة، و هي اليت  أو بعدم مشروعيتها. و ال بإلغائها

و قرينة السالمة هذه هي  3يبلغ فيها العيب حدا من اجلسامة يكون واضحا بصفة كافية.
قرينة بسيطة قابلة إلثبات العكس، و مؤدى ذلك أن قيام املدعي بالتدليل على عدم صحة 

ا يكفي ذلك لزحزحتها، و بالتايل ينتقل عبء القرار ال يؤدي إىل نقض القرينة هنائيا، و إمن
من على عاتق املدعي إىل عاتق اإلدارة اليت تلتزم عندئذ باثبات مشروعية اإلثبات )مؤقتا( 

فإذا تقاعست عن ذلك أو تعذر عليها تقدمي اإلثبات الكايف حتملت خماطر عدم   ،القرار
إلثبات. و زالت القرينة هنائيا عن كفاية اإلثبات يف الدعوى طبقا للقاعدة العامة يف عبء ا

 4القرار.أما إذا جنحت اإلدارة يف إثبات املشروعية، إستقرت القرينة عالقة بالقرار.

أي أن القرار ينتج أثره  األثر الفوري للقرار اإلداري،و من نتائج قرينة السالمة أيضا 
رغبة األفراد. و لذلك  منذ صدوره حتقيقا للمصلحة العامة اليت يبتغيها، دون اإللتفات إىل

                                                           
 .509، ص. نفسهأشرف عبد الفتاح أبو اجملد، املرجع  - 1
 .97أمحد كمال الدين موسى، املرجع السابق، ص.  - 2
الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، املرجع السابق، حممد للمزيد من املعلومات حول القرارات املنعدمة راجع: سليمان  - 3
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إىل أنه من مميزات إجراءات التقاضي اإلدارية عدم وقف تنفيذ  1أشار جانب من الفقه
بنص  باإللغاء. غري أن هذا األصل يرد عليه اسثناءالقرارات اإلدارية نتيجة للطعن فيها 

القانون مؤداه ختويل القاضي اإلداري سلطة القضاء بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه طبقا 
و هذا أمر متليه طبيعة العمل القضائي، إذ أن القاضي اإلداري للشروط و األوضاع املقررة، 

إذا ما وجد أن اإلستمرار بالتنفيذ يؤدي إىل إحلاق ضرر بالطاعن فإنه يقضي بوقف التنفيذ 
  2 حني الفصل بالدعوى، و هو أمر جيري العمل به.إىل

تلعب دورها البالغ األمهية يف  أن قرينة سالمة القرارات اإلدارية،إىل خنلص يف األخري 
أهنا تؤدي إىل وقوف املدعي الفرد يف املوقف الصعب يف حني تقف جمال اإلثبات، ذلك 

سر و أفضل من ناحية عبء اإلدارة يف موقف املدعى عليه يف الدعوى و هو مركز أي
 اإلثبات يف الدعوى. و لكنها مع ذلك قرينة بسيطة و مرنة تقبل إثبات العكس.

 

 

                                                           
محد حممد محد الشلماين، دعوى اإلثبات يف القانون اإلداري يف  ؛.  60حابس ركاد خليف الشبيب، املرجع السابق، ص. - 1

حممود سعد الدين الشريف، وقف تنفيذ ؛.70، ص.2007ظل امتيازات السلطة العامة، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 
 .44، ص. 1954اإلداري، جملة جملس الدولة ، السنة اخلامسة، القرار 

من ق.إ.م.و.إ يف الفقرة الثانية على أنه ".... غري أنه ميكن للمحكمة اإلدارية أن تأمر،  833و هذا ما جاءت به املادة  - 2
نون حيث جاء نصها كاآليت:" من نفس القا 912بناء على طلب الطرف املعين بوقف تنفيذ القرار اإلداري." و أكدته املادة 

عندما يتم استئناف حكم صادر عن احملكمة اإلدارية قضى برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري ،جيوز جمللس الدولة أن يأمر 
   بوقف التنفيذ بطلب من املستأنف عندما يكون تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيه من شأنه إحداث عواقب يصعب تداركها...."

هذا ما قضت به احملكمة العليا يف قرارها الذي جاء فيه "أنه من املقرر قانونا أنه جيوز لقاضي اإلستعجال اإلداري األمر بوقف  و
تنفيذ قرار إداري شرط أال يكون هذا القرار ميس حفظ النظام و اهلدوء العام، و من املقرر أيضا أنه جيوز لكل متضرر من قرار أن 

، اجمللة القضائية، العدد الثاين، لسنة  29/12/1991عجال طلب وقف تنفيذه."  القرار مؤرخ يف يطلب من قاضي اإلست
 .127، ص.1993
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   .الفرع الثالث: إمتياز المبادرة

اليت تتمتع هبا اإلدارة و تؤثر يف اإلثبات. ذلك  يأيت امتياز املبادرة كأحد اإلمتيازات
أنه طبقا لقواعد القانون العام متلك اجلهة اإلدارية حتقيقا للمصلحة العامة اليت تقوم عليها 
   إصدار قرارات إدارية تنفيذية، و ذلك تعبريا عن إرادهتا املنفردة و استقالهلا عن القضاء،

األفراد الذين متسهم مثل هذه القرارات أو رغما عن و لو مل توجد مبادرة سابقة من جانب 
إرادهتم، و حتدد اإلدارة هبذه القرارات مقدما احلقوق و اإللتزامات و املراكز القانونية، 
فلإلدارة أن تصدر قرارات نزع امللكية جربا عن أصحاهبا، و قرارات الفصل من اخلدمة على 

بية. و تصدر و لو من تلقاء نفسها قرارات و قرارات اجلزاءات التأديخالف رغبة املوظف 
التعيني أو النقل أو الرتقية أو منح العالوات، كما هلا أن تصدر العديد من القرارات املتعلقة 
بالضبط اإلداري إىل غري ذلك من القرارات اإلدارية اليت تدخل يف نطاق مباشرة الوظيفة 

م هذه القرارات اإلدارة و األفراد على اإلدارية مع ما تتضمنه من حقوق و التزامات. و تلز 
السواء. إذ تلتزم اإلدارة يف املستقبل باحرتام أحكامها كما تلتزم باإلمتناع عن أي تصرف 
خمالف هلا طاملا هي قائمة. و يلتزم الفرد يف الوقت ذاته مبراعاة ما ورد يف هذه القرارات من 

 قواعد ونصوص.

ت اإلدارية التنفيذية اليت تفرض هبا إرادهتا على و ختويل اإلدارة سلطة إصدار القرارا
. و يقصد به حق اإلدارة يف اختاذ موقف معني حتدد به مركزها 1يعرف بامتياز املبادرةاألفراد 

القانوين و حقوقها دون توقف عن إرادة األفراد مبقتضى قرارات ملزمة هلا قوة تنفيذية بغري 

                                                           
أنظر أمحد كمال الدين  –و يطلق على هذا اإلمتياز، إمتياز املبادرة أو إمتياز القرار السابق، أو إمتياز القرار التنفيذي  - 1

مصطفى كمال ؛ .  213سليمان الطماوي، املرجع السابق، ص. ؛  02ا اهلامش . و ما بعده81موسى، املرجع السابق، ص. 
 .42،ص.1970وصفي، خصائص اإلثبات يف القضاء اإلداري، جملة احملاماة، العدد الثاين، فرباير 



القواعد العامة لإلثبات في المادة اإلدارية                             باب تمهيدي:                                   

 

42 
 

أو سلطتها يف أن تتخذ قرارات بشأن ما تدعيه، و ذلك بغري  1حاجة لإللتجاء إىل القضاء.
 2أن حيكم هلا القضاء مبضمون هذا القرار.

و أساس هذا اإلمتياز أن الوظيفة اإلدارية املنوطة باإلدارة تستهدف أساسا إشباع 
احلاجات العامة لألفراد و كفالة أمن اجملتمع و سالمته. و من أهم وسائل مباشرة هذه 

  و اليت تؤدي إىل رجحان كفة اإلدارة على كفة األفراد القرارات اإلدارية التنفيذية. الوظيفة
فمادامت تتمتع بامتياز املبادرة  3و اإلدارة ال متلك التخلي عن هذا اإلمتياز أو التنازل عنه.

أو أن تصدر قرارها مث تبدأ بعرضه أو  ،ليس هلا كأصل عام اإللتجاء إىل القضاء بشأن ذلك
إىل القضاء ن فيه أمام القضاء. و من مث ليس لإلدارة ترك امتياز املبادرة و اإللتجاء الطع

و على األفراد على  ،الستصدار حكم بدال من تصرفها املباشر الذي يفرض على اإلدارة
السواء. و يرتتب على ذلك أن اجلهة اإلدارية املختصة بإصدار القرارات التنفيذية ال تلجأ 

 تبادر برفع دعوى قضائية. و بالتايل وقوفها يف مركز املدعي مع حتملها ما إىل القاضي و ال
يتطلبه هذا املركز من أعباء و ما يؤدي إليه من نتائج خبصوص اإلثبات، إال حيثما ال يكون 
هلا امتياز التصرف املباشر و إصدار القرارات اليت تتمتع بقوة إلزامية و قوة تنفيذية يف ذات 

رات اإلدارية تتميز بفوريتها و ترتيبها ألثرها املباشر فور صدورها إال إذا حكم فالقرا الوقت.
بوقف تنفيذها. و هذا األثر املباشر للقرار اإلداري من أهم اإلمتيازات اإلدارية. ويف ضوء 
ما تقدم فإن القرار اإلداري التنفيذي الذي تتمتع اإلدارة مبقتضاه بامتياز املبادرة حتقيقا 

لعام حيوز حجية األمر املقرر، حيث تكون له قوة إلزامية و تنفيذية تفوق التصرفات للصاحل ا
                                                           

 .79عايدة الشامي، املرجع السابق، ص.  - 1
 .613سليمان الطماوي، املرجع السابق، ص.  - 2
 .64الشلماين، املرجع السابق، ص. محد حممد محد  -3
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من أساليب السلطة العامة. إال أن هذه احلجية أقل مرتبة من حجية املنفردة لإلفراد باعتباره 
الشيء احملكوم فيه اليت تتمتع هبا األحكام القضائية و تستند إىل قاعدة موضوعية مؤداها 

كم للقانون و اعتباره عنوانا للحقيقة ال جيوز مناقشته أو املناقضة يف مضمونه. مطابقة احل
يف حني أن قوة األمر أو حجيته اليت تلحق بالقرار اإلداري و تكسبه الصفة التنفيذية امللزمة 
منذ صدوره و سريانه يف مواجهة األفراد تقوم على قرينة السالمة اليت تتمتع هبا القرارات 

بذلك ال يعترب القرار عنوانا و       ميكن مناقشتها و املنازعة فيها. و هي مؤقتة اإلدارية،
 1للحقيقة القانونية، و من هذه الناحية يتميز القرار اإلداري عن احلكم القضائي.

و القرارات اإلدارية إذ تعدل يف املراكز القانونية بصفة تلقائية دون انتظار أو توقف 
على إرادة الفرد  صاحب الشأن قد ال حتتاج لرتتيب آثارها و نفاذها من الناحية العملية 
إىل تدخل من جانب الغري، و من مث تتحقق آثارها مباشرة، مثل القرارات السلبية و قرارات 

تأديب. و قد حتتاج القرارات لنفاذها إىل تدخل إجيايب من جانب الفرد، و يف الفصل و ال
هذه احلاالت قد ينفذها صاحب الشأن طواعية و اختيارا. و يف حالة تراخيه يف التنفيذ أو 
إعراضه عنه، أو منازعته فيه، فإن القرارات التنفيذية و هي بطبيعتها قابلة للتنفيذ إما 

الذي يعترب القرارات االت احملددة لذلك، أو باإللتجاء إىل القضاء بالطريق اجلربي يف احل
 2أمامه دليال على صحة ما ورد هبا حلني إثبات العكس.

و يعترب امتياز املبادرة مقدمة المتياز آخر أساسي لإلدارة، يكون مبثابة نتيجة منطقية 
و إن كان مستقال عنه  ،ملباشرمكملة للقرار التنفيذي حتقيقا لفاعليته، و هو امتياز التنفيذ ا

 مما يتعني عدم اخللط بينهما. و هو ما سنحاول توضيحه يف الفرع املوايل.
                                                           

 .101لإلطالع أكثر أنظر: عادل سيد فهيم، القوة التنفيذية للقرار اإلداري، الدار القومية للطباعة و النشر، القاهرة، ص. - 1
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 .متياز التظفيذ المباشرإالفرع الرابع :

ا و طواعية من إما اختيار اإلدارية يف مواجهة أصحاب الشأن  يتم تنفيذ القرارات
احرتاما منهم لقوهتا القانونية امللزمة. و هلم يف ذات الوقت إذا أرادوا االلتجاء إىل جانبهم 

 ه الرقابة بطبيعة احلال بعد تنفيذو تتم هذ مشروعية هذه القرارات.الوسائل القانونية لرقابة 
ميكن أن يتم تنفيذ القرارات  و وقف التنفيذ. مبدئياا هال يرتتب علي القرار بطريقة ودية و

الذي  التنفيذية،اإلدارية بالتجاء اإلدارة إىل القضاء الستصدار حكم هنائي مذيل بالصيغة 
يعترب مبثابة السند التنفيذي كما هو الشأن بالنسبة لسائر األفراد يف عالقتهم مع بعضهم 

ارة إىل القضاء لتنفيذ غري أن التجاء اإلدالقضاء و هو ما يسمى بالتنفيذ عن طريق  البعض،
قراراهتا يضعف يف العادة من قدرهتا على ضمان انتظام العمل اإلداري و حتقيق املصلحة 

وهو التنفيذ عن طريق اإلدارة لتنفيذ القرارات اإلدارية.  اثالث اكما أنه هناك طريق  .العامة
و هو يؤدي إىل  ،ذلك بإتباع طريق التنفيذ املباشراملختصة مباشرة أي بالطريق اإلداري و 

          جلهدلقرار مع جتنب اة اجلهة اإلدارية مصدر مبعرفة االتنفيذ بطريقة سريعة و حامسة 
 و النفقات مما حيقق للعمل اإلداري الفاعلية املتطلبة فيه .

ويعترب امتياز التنفيذ املباشر من أهم امتيازات القانون العام اليت تتمتع هبا اإلدارة 
را. ويتمثل هذا االمتياز يف ها أثعها خطرا على حقوق األفراد و حرياهتم و أجنالعامة و أكثر 

ة القانونية اليت تتمتع هبا اإلدارة لتنفيذ قراراهتا جربا باستخدام السلطة العامة إذا رفضوا املكن
يف معاملة األفراد فيما بينهم أن صاحب احلق  األصل. فإن كان 1تنفيذها طواعية و اختيارا

هذا احلق، بل عليه أن يلجأ إبتداء ال يستطيع أن يقتضي حقه بيده إذا ما نازعه غريه يف 

                                                           
 .69حابس ركاد خليف الشبيب،املرجع السابق،ص. -1
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طات املختصة لتنفذ له ومن مث يتوجه إىل السل حقه املتنازع عليه، له إىل القضاء ليقرر 
مث  در بنفسها قرارا تنفيذيا،حيث تصفإن اإلدارة خترج عن هذا األصل.  حكم القضاء،

" بأنه حق اإلدارة وعلى ذلك ميكن تعريف حق التنفيذ املباشر نفذه بنفسها على األفراد.ت
دون  ، إذا رفضوا تظفيذها اختيارا،في أن تظفد أوامرها على األفراد بالقوة الجبرية

نائية اليت .ويقصد بالتنفيذ املباشر السلطة االستث1" .حاجة إلى إذن سابق من القضاء
ا دون متناع األفراد عن تنفيذها اختيار ا عند انفيذ قراراهتا بنفسها جرب متلكها اإلدارة يف ت
و تقوم هذه السلطة على أساس افرتاض أن كل ما تصدره اإلدارة من  .اللجوء إىل القضاء

قرارات يعد صحيحا و مطابقا للقانون إىل أن يثبت العكس لوجود قرينة املشروعية اليت 
ومن مث ال يقبل من أحد االمتناع عن تنفيذها  راهتا.تعفي اإلدارة من إثبات صحة قرا

 .2ملطابقتها للقانون

فهي اخلصم و احلكم يف الوقت  ،و مبوجب امتياز اإلدارة بالتنفيذ املباشر يتضح تعسفها
حرياهتم ملصاحل األفراد الذين خيضعون له ألنه ال ميس ا نفسه وهذا االمتياز ميثل هتديد
كما قد ميس حق امللكية كالقرارات   ،و باالعتقالالقبض أالشخصية كالقرارات الصادرة ب

و التنفيذ املباشر قد يرتك آثارا يتعذر أو يستحيل  بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة، الصادرة
دما عن فإذا تبني أن القرار غري مشروع رار هبدم منزل أو بغلق حمل جتاري.تداركها كتنفيذ ق

يطعن فيه الفرد صاحب الشأن بعد تنفيذه يكون الضرر قد حدث بالفعل من خالل 

                                                           
 .615سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،املرجع السابق، ص. -1
 . 278، ص.2012،اآلفاق املشرقة للنشر،األردن، 2كنعان نواف، الوجيز يف القانون اإلداري،ج  -2
عنصر داخلي يف القرار  وداري و هوهنا جيب التمييز بني نفاذ القرار اإلداري و تنفيذه. فالنفاذ يتعلق باآلثار القانونية للقرار اإل  -

اإلداري، يف حني يكون تنفيذ القرار بإظهار آثاره يف الواقع و إخراجه إىل حيز العمل و حتويله إىل واقع مطبق يؤدي إىل حتقيق 
 اهلدف من اختاذه.
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فإن التنفيذ املباشر الذي  ،ا سبقو يتعذر تدارك الضرر الناتج عنه. و باإلضافة مل التنفيذ
د يتم دون سبق اللجوء إىل تقوم به اإلدارة مبا يتضمنه من أضرار و مساس مبصاحل األفرا

ة ادعاءاهتا قبل القيام ارة و سالماألفراد ضمانة حبث جدية موقف اإلد مما يفقد القضاء،
.وعليه فإن حق اإلدارة يف التنفيذ املباشر أقر طريقا استثنائيا و يف حاالت حمددة 1بالتنفيذ

 تتمثل يف :

ينص املشرع و يعرب عن إرادته صراحة يف إعطاء اإلدارة هذا االمتياز حبيث  أن -1
 يكون ذلك النص سند اإلدارة يف تنفيذها املباشر لقرارها.

 :2حالة وجود نص ال يقرر جزاء عند خمالفته -2

و هي حالة امتناع األفراد عن تنفيذ  حلالة جيوز فيها التنفيذ املباشر،و هذه ا  
فعندما تنص القوانني   يتضمن النص جزاء عند خمالفتهما.أحكام قانون أو الئحة مل

أو اللوائح على جزاءات جنائية توقع على كل من خيرج على أحكامها ال جيوز 
ت و جيب عليها يف هذه احلالة اختاذ اإلجراءا ارة أن تلجأ إىل التنفيذ املباشر،لإلد
ولكن إذا مل ينص القانون أو الالئحة على أي  ائية لتوقيع اجلزاء املنصوص عليه،اجلن
ففي هذه احلالة حيق لإلدارة اللجوء إىل  زاء يقع على من خيرج على أحكامهاج

التنفيذ اجلربي املباشر إذا امتنع األفراد عن تنفيذها اختيارا لكي يتحقق االحرتام 
 .3 اللوائح و الواجب للقوانني

 
                                                           

 .243، ص.2001 أمحد عبد الرمحن شرف الدين، الوجيز يف القانون اإلداري اليمين، دار الفكر املعاصر، صنعاء، -1
 . 268، ص .2005عبد احلكيم فودة، اخلصومة اإلدارية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  -2
 و ما بعدها .  87عايدة الشامي، املرجع السابق،  ص . -3
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 :حالة الضرورة  -3

و مقتضاها أن جتد اإلدارة نفسها أمام خطر داهم يقتضي منها أن تتدخل   
حبيث لو انتظرت صدور  أو الصحة العامة،فورا للمحافظة على األمن أو السكينة 
   ربي لرتتب على ذلك أخطار جسيمة حىت حكم من القضاء يسمح بالتنفيذ اجل

  الضرورات تبيحالقاعدة أن أن إذ   من االلتجاء إليه،ع مينعها صراحة و لو كان املشر 
حق اإلدارة يف التدخل و ينص على       . و املشرع قد يتوقع الضرورة 1احملظورات 

ولكنه يؤكد  دا،إلدارة حقا جديملشرع ال ينشئ لو املالحظ هنا أن ا   عند حتققها،
ما يرتتب على نص املشرع يف هذه احلاالت هو التزام  و كل من قبل.هلا حقا ثابتا 

 الذي رمسه هلا املشرع يف حالة الضرورة املنصوص عليها. السبيل اإلدارة بسلوك

، أما يف غري األحوال اليت يتوقع فيها املشرع الضرورة مبوجب نص قانوين صريح
ة و أمثلة ذلك كثرية اإلدارة تلجأ إىل التنفيذ املباشر يف حالة الضرور أن فاملعمول به 

دد األمن أو حدثت إضرابات هت إذا حدثت مظاهرات أو جتمعات خطرة،منها 
إمنا جيب عليها أن تقوم  ،تستطيع االنتظارهنا ال فاإلدارة العام باألخطار مباشرة، 

 تضيها الظروف.تنفيذية اجلربية املباشرة اليت تقباختاذ اإلجراءات ال

يضع اإلدارة يف مركز أمسى و أقوى من مركز  التنفيذ املباشرنالحظ ان امتياز و عليه 
منها  األفراد إذ تتمكن من تنفيذ تصرفاهتا و إقتضاء حقوقها جربا على األفراد دون التزام

يه ادعاءاهتم وا إىل القاضي ليعرضوا علوعليهم إذا تضرروا أن يلجؤ فع دعاوى عليهم. ر ب
  .ادلة املدعمة هلحلجج و األمستندين على ا

                                                           
 .640سليمان الطماوي ،املرجع السابق، ص . -1
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الدعوى  إثباتالمطلب الثاني : أثر االمتيازات التي تتمتع بها اإلدارة على 
 ."مركز الطرفين في الدعوى اإلدارية" اإلدارية

ة ملموسة فيما يتعلق يف الدعوى اإلدارية إىل آثار معينتؤدي امتيازات اإلدارة كطرف 
األمر الذي يربر صياغتها يف صورة مستقلة و متميزة عن نظريات اإلثبات  ،بنظرية اإلثبات

و استخالصها من دراسة االمتيازات  و ميكن بيان هذه اآلثار. 1يف القوانني املختلفة
فنظرا لتمتع اإلدارة باالمتيازات السابقة جتعلها الطرف األقوى يف  .دون عناء كبري 2املذكورة

يف أغلب األحوال تقف  هذا جيعلهاعادة على أدلة اإلثبات فإن منة يف الالدعوى و املهي
يف حني يقف الفرد األعزل من أي  .وهو املوقف األيسر و األسهل عليه، موقف املدعى

هو  و الدعوى اإلدارية، امتيازات واخلايل يف الغالب من أدلة اإلثبات موقف املدعي يف
و بالتايل أثرت هذه االمتيازات على مركزي الطرفني يف الدعوى اإلدارية  .املوقف األصعب

ا يتحمله كل منهما من أعباء يف التوازن العادل بينهما بالنسبة مل و أنشأت ظاهرة عدم
 اإلثبات .

ية من وجهة اإلثبات جيدر التعرض إىل ويف بيان مركز الطرفني يف الدعوى اإلدار 
وبعد ذلك نشري إىل  رد هو املدعي عادة )الفرع األول(،ه أن الفومؤدا العام السائد،ألصل ا

االستثناء الذي يرد على هذا األصل حيث تقف اإلدارة مدعية يف بعض احلاالت )الفرع 
 الثاين( .

 

                                                           
 .106أمحد كمال الدين موسى، املرجع السابق، ص.  -1
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 .المدعي عادة في الدعوى اإلدارية  موقفالفرع األول : وقوف الفرد 

اإلدارية ليس الفرد العادي فقط وإن  املقصود بالفرد الذي يقف مدعيا يف الدعاوى 
وإمنا يقصد به أيضا كل شخص خاضع للقانون اخلاص  ،كان ذلك هو الوضع الغالب

لب إىل القضاء يف ويقصد باملدعي كل من تقدم بط نويا.سواءا كان شخصا طبيعيا أو مع
 لطة أو الوالية يفعبارة عن الس مواجهة خصم آخر، وثبتت له الصفة يف الدعوى. وهي

ويستمدها املدعي من كونه صاحب احلق املوضوعي يف الدعوى اليت  مباشرة الدعوى.
 .1أو نائبا عنه ،رفعت للمطالبة

فإن هذا األصل مل   -كأصل عام-د هو املدعي يف الدعوى اإلدارية وإذا كان الفر  
ن لرجوع إىل القوانني املنظمة جلهات القضاء اإلداري سواء القانو فبا .يرد يف نص صريح

. يتضح أن هذه القوانني ختلو متاما من 3أو قانون جملس الدولة 2املتعلق باحملاكم اإلدارية
نص حيدد مركز الفرد و اإلدارة يف الدعوى اإلدارية أو يقضي بأن يشغل الفرد مركز املدعي. 
و إمنا يستخلص من املبادئ األساسية املطبقة أمام القضاء اإلداري وظروف التقاضي 

   4فيستفاد من حتديد اختصاص قضاء جملس الدولة .بهالقضائية املنوطة  اتواالختصاص
ويف هذا النوع من ت اإلدارية. و التعويض عن القرارا حصر يف دعاوى اإللغاءو الذي ين

ى اإلدارية كما أن مركز الفرد كمدع يف الدعو   عاوى يكون الفرد هو املدعي غالبا.الد
                                                           

. و للمزيد من التفاصيل راجع، سعيد الشرعيب، أصول املرافعات، مركز الصادق، 92عايدة الشامي، املرجع السابق، ص.  -1
 . و ما بعدها150، ص.2005صنعاء، 

 اكم اإلدارية.و املتعلق باحمل 1998ماي 30املوافق ل  1419صفر عام  4املؤرخ يف  02-98القانون العضوي رقم  -2
 .3، اهلامش 19أنظر الصفحة  -3
-98املعدل و املتمم للقانون العضوي رقم  2011يوليو  26املؤرخ يف  13-11من القانون العضوي رقم  02أنظر املادة  -4

اءات املتضمن قانون اإلجر  09-08من القانون رقم  901املتعلق باختصاصات جملس الدولة و تنظيمه و عمله. و املادة  01
 .سابق اإلشارة إليه املدنية و اإلدارية
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على حنو ما جاء بنص قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  نصوصيستفاد ضمنا من بعض 
أو  إلغاء" من انه جيب أن يرفق مع العريضة الرامية إىل   اليت تنص على مايلي  819املادة  

حتت طائلة عدم قبول القرار اإلداري  ار اإلداري،تفسري أو تقدير مدى مشروعية القر 
 املطعون فيه ما مل جيد مانع مربر.

 ني املدعي من القرار املطعون فيهثبت أن هذا املانع يعود إىل امتناع اإلدارة من متكوإذا 
ويستخلص النتائج القانونية املرتتبة على هذا  قاضي املقرر بتقدميه يف أول جلسة،أمرها ال

االمتناع." و من هذا النص يفهم أن اإلدارة تكون يف موقف املدعى عليه الذي يتعني عليه 
 ار اإلداري املطعون فيه إىل املدعي. تقدمي القر 

وميكن القول بأن األصل العام السابق تتظافر يف حتقيقه عدة مؤشرات تتمثل يف مبدأ 
هذا باإلضافة إىل املنظمة الختصاص القضاء اإلداري، ملشروعية ونصوص القوانني ا

سواء يف  القضاء اإلداري أحكام. كما يستفاد من استقرار جمموعات 1امتيازات اإلدارة
فرنسا أو يف اجلزائر أو يف مصر. أن الفرد هو الذي يشغل بصفة عامة مركز املدعي يف حني 
أن اجلهة اإلدارية تقف يف مركز املدعى عليه ذلك أن الفرد هو املتضرر دائما من قرارات 

هذا اإلدارة و بالتايل يهمه إزالة هذا الضرر برفع دعوى إلغاء القرار الذي تضرر منه إلزالة 
 الضرر.

  .الفرع الثاني: وقوف اإلدارة مدعية استثظاء في الدعوى اإلدارية

أغلب عليه يف  جيعل اإلدارة تقف يف موقف املدعى استثناء من األصل العام الذي
فإهنا تكون مدعية يف حاالت أخرى نوعية و قليلة حبيث ال تؤدي إىل اإلخالل  احلاالت،

                                                           
 .101عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص -1
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لجوء إىل الببعض احلاالت النادرة قد تبادر اإلدارة  ففي .باألصل العام يف هذا الشأن
 ي يف اخلصومة اإلدارية وبذلك يظهرو بالتايل تكتسب مركز املدع القضاء جربا أو اختيارا،

 الفرد يف مركز املدعى عليه.

بالنسبة للدول اليت تأخذ هذه احلاالت االستثنائية تتعلق بالدعاوى التأديبية  و
حالة عدم متتع اإلدارة بامتياز  ( وثانيا)الدعاوى اجلزائية  (،أوال)يب بالنظام القضائي للتأد

     وقوف على كل حالة من هذه احلاالت ويف ما يلي سنحاول ال (.ثالثا)التنفيذ املباشر 
 و ذلك على الشكل التايل:

 .أوال: الدعاوى التأديبية

وذلك عندما تلجأ إىل القضاء التأدييب املتميز داخل القضاء تكون اإلدارة مدعية 
عد وفقا لقوا التأدييب على العاملني يف الدولة،اإلداري بصفة عامة طالبة توقيع اجلزاء 

قيام  إثباتو اليت تتطلب من اإلدارة املدعية هلا القانون،  املسؤولية التأديبية اليت كفلها
الوظيفة  أو التأدييب الذي يتحصل يف اإلخالل بواجبات يفي،رمية التأديبية أو اخلطأ الوظاجل

 .1اأو سلب إجيابا

أو ضد موظف عام أخل بواجبات وظيفته،  و الدعاوى التأديبية هي دعاوى تقام
 .2أتى عمال من األعمال احملرمة عليه

                                                           
 .96محد حممد محد الشلماين، املرجع السابق، ص. -1
. 72،ص. 24، جمموعة أحكام السنة  11/03/1970اجلمعية العمومية لقسم الفتوى و التشريع مبجلس الدولة، جلسة  -2

 .102عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص. أشار إليه 



القواعد العامة لإلثبات في المادة اإلدارية                             باب تمهيدي:                                   

 

52 
 

بالنسبة للقضاء اإلداري اجلزائري، فقد استقر على أن املخالفة التأديبية ليست و 
اجبات من احرتام وما تقتضيه هذه الو  إخالل املوظف بواجبات وظيفته اجيابا أو سلبا،فقط 

نطوي على وظف سلوكا معيبا يبل تقوم هذه اجلرمية أيضا كلما سلك امل للرؤساء وطاعتهم.
استقامة و حتل من تعفف و أو ال يستقيم مع ما تفرضه عليه  اإلخالل بكرامة الوظيفة.

 09/04/2001إليه جملس الدولة اجلزائري يف قراره الصادر بتاريخ  هذا ما ذهب وباحلياء.
جاء املرسوم رقم  وهكذا و ارتباطا بالظروف احلالية،الذي جاء يف احدى حيثياته "...

           ليذكر ببعض االلتزامات اخلاصة املطبقة على املوظفني 16/02/1993املؤرخ يف  93/54
هذه االلتزامات اهلادفة إىل حتلي  .و األعوان اإلداريني وكذا عمال املؤسسات العمومية

واالمتناع عن كل عمل و سلوك و تعليق   بواجب التحفظ حىت خارج املصلحة،املوظفني
 . 1يعترب متعارضا مع وظائفهم ..."

 ،بالتأديبوقد تباينت التشريعات الوظيفية ملختلف الدول يف حتديد اجلهة املختصة 
ويرجع هذا التباين أساسا إىل الظروف السياسية و االقتصادية واإلدارية اليت تسود جمتمعات 

نه أيا كان ذلك التباين فإن أنظمة التأديب ال خترج عن ثالث أنظمة غري أ .تلك الدول
 –و النظام شبه القضائي للتأديب  -أ -و الرئاسي للتأديب أتتمثل يف: النظام اإلداري 

 . -ج–والنظام القضائي للتأديب  -ب

 

 

                                                           
، 2002، سنة 01، جملة جملس الدولة العدد 01192، القضية رقم  09/04/2001مؤرخ يف  قرار جملس الدولة اجلزائري،-1

 .68-67ص.
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  .الظاام اإلداري للتأديب - أ

 ةصاحب النظام الرئاسي للتأديب، حبيث أن السلطة الرئاسية هيكذلك عليه   يطلقو 
دون إلزام هذه السلطة بأخذ  تأديبية أيا كان نوعها أو درجتها،احلق يف توقيع العقوبات ال

ال يوجد معقب على  ويئة أو جهة استشارية أخرى قبل توقيع اجلزاء التأدييب رأي أي ه
 .  1هذه السلطة بالتعديل أو اإللغاء باستثناء القضاء

 الظاام شبه القضائي للتأديب  - ب

ل من النظامني جيمع بني اخلصائص املميزة لك ايعترب النظام التأدييب شبه القضائي خليط
سلطة التأديب و العقاب جبانب أعضاء السلطة  إسنادإذ يتم فيه  الرئاسي و القضائي،

اإلدارية) الرئاسية ( إىل هيئات مستقلة اليت جيب استطالع رأيها قبل اصدار قرار التأديب. 
ظر يف اإلجراءات فيطلب إليها الن ،و هذه اهليئات تتمثل فيها اإلدارة و املوظفني بالتساوي

 يلزمها يف شيء اسية والئة ال يقيد هذا االقرتاح السلطة الر وكقاعدة عامواقرتاح اجلزاء. 
احرتام ويكون رأيها ملزم يف بعض احلاالت اليت تلزم فيها السلطة الرئاسية  فرأيها استشاري،

رأي هذه اهليئة، و بذلك يكون رأيها إلزاميا و ليس استشاريا، و إن كان جيوز للسلطة 
 . 2احل املوظف أي بتخفيف اجلزاء ال بتشديدهعدم التقيد هبذا الرأي الصالرئاسية 

 

 
                                                           

، 2007التوزيع، األردن، ، دار الثقافة للنشر و 1، ط -دراسة مقارنة -نواف العقيل العجارمة، سلطة تأديب املوظف العام -1
 .74ص.

،جامعة عني الشمس،  هدكتوراحممد خمتار حممد عثمان، اجلرمية التأديبية بني القانون اإلداري و علم اإلدارة العامة، رسالة  -2
 .426، ص. 1973
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 الظاام القضائي للتأديب  -ج

ه خيتلف حيث أن ى التأديبية من الدعوي اجلنائية،يتميز هذا النظام باقرتاب الدعو 
  .ويقتصر فيه دور السلطة الرئاسية على توجيه االهتمام للموظف عن النظام الرئاسي متاما،

تأدييب حمكمة خاصة يشكلها املشرع. بل و قد و يتوىل عملية التأديب و إصدار القرار ال
 زاء التأدييب مثل احلكم اجلنائي،نيابة إدارية توازي النيابة العامة فيكون حينها اجل ينشئ

 . 1باعتبار أن كالمها يصدر عن جهة قضائية

فنظام التأديب القضائي يقوم على  ما للسلطات اإلدارية،ويعترب قرار هذه احملاكم ملز 
ة وبني سلطة احملاكمة القضائية املستقلسلطيت التحقيق و االهتام من جهة، الفصل التام بني 

متمتعة بتقدير اخلطأ املنسوب إىل املوظف وتطبيق العقاب  ،املختصة بنظر الدعوى التأديبية
 .املناسب عليه

جيمع بني النظامني  اجلزائري ذو طابع مزدوجوجيدر بنا أن ننوه بأن النظام التأدييب   
إلنشاء املشرع جلان تأديبية تشارك السلطة الرئاسية  نظرا و ذلك اإلداري و شبه القضائي.

وحتدد  يعها هي اليت حتدد كيفية اختاذها،تأديب املوظفني. حبيث أن طبيعة العقوبة املراد توق
تنفرد يف اختادها السلطة األوىل و الثانية،  ات الدرجةبالنسبة لعقوبف .دور اللجان التأديبية

وهنا جيب اإلشارة إىل أن االختصاص األصيل يف توقيع  لرئاسية اليت هلا صالحية التعيني.ا
صالحية  هو من نصيب السلطة اليت هلا 032-06 األمراجلزاءات التأديبية من خالل 

                                                           
 .55، ص. 2004لواء حممد ماجد ياقوت، شرح اإلجراءات التأديبية ، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -1
، 46، العدد .ج.جاملتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، ج.ر 15/07/2006املؤرخ يف  03-06األمر رقم  -2

 .16/07/2006الصادرة يف 
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هي  تنطوي حتت العقوبات الشديدة،اليت . بينما عقوبات الدرجة الثالثة و الرابعة  1التعيني
لكن بعد ان أخد الرأي امللزم  السلطة اليت هلا صالحية التعيني، األخرى من اختصاص

و اليت هي مبثابة النظام  ء املختصة اجملتمعة كمجلس تأدييب،للجنة اإلدارية املتساوية االعضا
 . 2شبه القضائي

  .ثانيا: الدعاوى الجزائية

ئية من حيث إىل أن الدعاوى التأديبية ختتلف عن الدعاوى اجلزادر اإلشارة بداية جت
فالدعوى التأديبية تطبق على املوظفني وحدهم أما الدعوى  األشخاص اخلاضعني هلا.

 . 3اجلزائية فيمكن رفعها على مجيع املقيمني على أرض الدولة

ختص لتوقيع و يف نطاق قضاء اجلزاء تقوم اإلدارة باملبادرة باللجوء إىل القاضي امل
سواء   ،اجلزاءات ذات الصيغة اجلنائية بالنسبة لبعض املخالفات اليت تقع من جانب األفراد

و اللوائح اليت نتيجة ملخالفتهم للقوانني  .كانوا من املوظفني أو من غريهم من أفراد اجملتمع
و ختتلف و الدعوى اجلزائية على هذا النح حتمي املال العام. وتكفل أداءه ملا خصصه له.

و دعوى القضاء الكامل  لعادية املتمثلة يف دعوى اإللغاء.جذريا عن الدعوى اإلدارية ا
                                                           

 السابق ذكره، و اليت جاء فيها " تتخذ السلطة اليت هلا صالحية التعيني اإلجراءات التأديبية. 03-06من األمر  162املادة  -1
من نفس األمر فإن صالحية تعيني املوظفني تعود للسلطة املخولة  مبقتضى القوانني و التنظيمات  95إىل نص املادة و بالرجوع 
 1990مارس  27املؤرخ يف  99-90و قد حدد املشرع هذه السلطة مبوجب املادة األوىل من املرسوم التنفيذي رقم  املعمول هبا.

ي بالنسبة للموظفني و أعوان اإلدارة املركزية و الواليات و البلديات و املؤسسات العمومية املتعلق بسلطة التعيني و التسيري اإلدار 
 .17، ص.1990مارس  28، الصادرة يف 13، العدد  .ج.جذات الطابع اإلداري، ج. ر

التأديبية من  على أنه "تتخذ السلطة اليت هلا صالحية التعيني، بقرار مربر العقوبات 03-06من األمر  165املادة  تنص -2
الدرجة األوىل و الثانية، بعد حصوهلا على توضيحات كتابية من املهين. و تتخذ السلطة اليت هلا صالحية التعيني العقوبات 
التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة بقرار مربر. و بعد أخذ الرأي امللزم من اللجنة املتساوية األعضاء املختصة اجملتمعة كمجلس 

 ..."تأدييب
 .567، ص. 1999ماجد راغب احللو، القضاء اإلداري، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  -3
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وبذلك تعترب دعوى إدارية يف توقيع اجلزاء على تصرف معني، عوى اجلزائية دحيث تنظر ال
أوال إىل  بوضوح التزام اإلدارة بااللتجاء عة خاصة. ويف الدعاوي اجلزائية يظهرذات طبي

يستتبع ذلك من وقوفها موقف املدعي يف الدعوى و حتملها اإلداري مع ما  القضاء
 الصعوبات واألعباء اخلاصة باإلثبات.

  .ثالثا : حالة عدم تمتع اإلدارة بامتياز التظفيذ المباشر

الذي يعطي اإلدارة احلق  هو 1سبق إيضاحهياز التنفيذ املباشر على حنو ما امتإن 
يف التنفيذ اجلربي لقراراهتا رغم منازعة أصحاب الشأن يف مشروعية تلك القرارات. وحىت 

هلما وجود نص ل. أو جيب توافر أحد الشرطني على األق ،تتمتع اإلدارة بذلك االمتياز
 االمتياز. ضرورة تتطلب منح اإلدارة هذااإلدارة ذلك احلق. وثانيهما قيام حالة  صريح مينح

اإلدارة اللجوء إىل القضاء مدعية فعلى فإذا مل يتوافر أي من الشرطني السابقني 
 طوعا. احلصول على حكم قضائي بالتنفيذ اجلربي لقرارها حال امتناع األفراد عن تنفيذه

 

 

 

 

 

                                                           
 .44أنظر الصفحة . -1
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 .الفصل الثاني: تظايم عبء اإلثبات أمام القضاء اإلداري

القواعد العامة يف متثل املواد املدنية و التجارية أحكام عبء اإلثبات يف  كانت 
و يرجع ذلك إىل عدم وجود تقنني  حكام اإلثبات يف القانون اإلداري.اإلثبات بالنسبة أل

إجرائي إداري متكامل يتناول مجيع مسائل اإلثبات. كما أن ظروف الدعوى اإلدارية قد 
غم ذلك فإن الراجح يف الفقه هو و ر م وجود نظرية خاصة لإلثبات. تشجع على القول بعد

وجود عبء لإلثبات و إن اختلف الرأي حول تنظيمه، و ما إذا كان خيضع للقاعدة العامة 
أم أن القاضي اإلداري يلعب دورا إجيابيا يؤدي إىل تعديلها  ،السائدة أمام القضاء العادي

عبء اإلثبات، أم أن  أو التقييد من مضموهنا الفعلي مع بقاء األصل العام الذي يستند إىل
     هذا الدور يتجاوز بالتطبيق حدود القاعدة العامة و يؤدي إىل تنظيم جديد للعبء يتفق 

 .و ظروف الدعوى اإلدارية

       سيكون من املناسب الوقوف على سياسة القضاء اإلداري انطالقا من هذاو 
ات و بيان دور و مسلكه يف تنظيم عبء اإلثبات من خالل احلديث عن عبء اإلثب

القاضي يف مواجهة الطرفني ) املبحث األول(، مث التعرض لوسائل كفالة التوازن بني الطرفني 
 يف الدعوى اإلدارية عن طريق القاضي من الناحية اإلجرائية ) املبحث الثاين(.
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 .: عبء اإلثبات و دور القاضي اإلداري فيهاألولالمبحث 

مل تضع النصوص القانونية حكما بشأن عبء اإلثبات أمام القضاء اإلداري، على  
إىل أن عبء اإلثبات أمامه  1خالف احلال أمام القضاء العادي حيث أشارت النصوص

حتدد القوانني طرقا معينة لإلثبات أمام القضاء اإلداري هلا  .كما مليقع على عاتق املدعي
يف اجلزائر فيما عدا بعض النصوص املتفرقة اليت أشارت إىل حجية حمددة سواء يف فرنسا أو 

و عليه و لدراسة عبء  بعض وسائل اإلثبات يف نطاق الدور اإلجرائي للقاضي اإلداري.
و دور القاضي اإلداري فيه يلزم ابتداء بيان ما إذا كان عبء   اإلثبات يف الدعوى اإلدارية 

اإلداري. و إذا تبني وجود هذا العبء يكون من اإلثبات قائما بالفعل أمام القضاء 
املناسب بيان نطاق دور القاضي بشأنه، و ذلك بإيضاح العالقة بني القاضي اإلداري من 

و الطرفني من ناحية أخرى أي بالوقوف على مذهب اإلثبات السائد أمام القضاء  ناحية
 ما بعد.اإلداري و ذلك بصورة موجزة على أن تتضح معاملها بالتفصيل في

هذا و التعرض لوجود عبء اإلثبات أمام القضاء اإلداري يتطلب ابتداء تقدمي فكرة عن 
املطلب األول( مث بيان يف عبء اإلثبات مث التحقق من وجود هذا العبء )القاعدة العامة 

 مذهب القاضي اإلداري يف اإلثبات) املطلب الثاين(.

 

 

 
                                                           

املتضمن  1975سبتمرب سنة  26املوافق ل  1395رمضان عام  20املؤرخ يف  58_75من األمر رقم  323املادة  منها - 1
 املعدل و املتمم. و اليت جاء فيها " على الدائن إثبات اإللتزام و على املدين إثبات التخلص منه." القانون املدين ،
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 .األول: مبدأ وجود عبء اإلثبات أمام القضاء اإلداري المطلب

يقصد مببدأ وجود عبء اإلثبات أمام القضاء اإلداري، إيضاح ما إذا كان عبء  
داري. و يتطلب اإلثبات باملعىن املفهوم يف القانون اخلاص قائما بالفعل أمام القضاء اإل

القضاء العادي، و ذلك بإبراز وضوح الفكرة بيان عبء اإلثبات أمام استكمال الدراسة و 
)الفرع األول( بالقدر املناسب كأساس ميكن من القاعدة العامة و مضموهنا مث أساسها 

 بعده بلورة الوضع بالنسبة للقانون اإلداري )الفرع الثاين(.

 

 .الفرع األول: القاعدة العامة في عبء اإلثبات

تضى التنظيم القضائي و حسن سري العدالة حتديد الطرف الذي يتحمل عبء اق
من القانون املدين الفرنسي هذه  1315و لقد سجلت املادة  2.و مصاعبه 1اإلثبات

القاعدة فيما نصت عليه من أن:" من يطلب تنفيذ التزام عليه إثباته، و على من يدعي 

                                                           
_ إن مصطلح عبء اإلثبات مركب إضايف مكون من كلمتني:" عبء" و "إثبات" و للوقوف على معىن هذا املصطلح يلزم أن  1

ليت تركب منها، و قد تعرضنا يف الفصل األول لتعريف اإلثبات ) نعرف مكوناته، ألن معرفة املركب تتوقف على معرفة أجزائه ا
 (و بقي أن نتعرض لتعريف العبء: 11أنظر الصفحة  

يطلق العبء يف اللغة على احلمل و الثقل، و مجعه أعباء. و العبء عبارة عن شيء ثقيل على النفس، تتحمله  
املعجم ؛ . 22وزي أبادي، القاموس احمليط، املرجع السابق، ص. راجع الفري  –بصعوبة. و هذا ما أمجعت عليه معاجم اللغة. 

 .407الرازي، خمتار الصحاح، ص.  –. 579، ص.2الوسيط ،ج
 

أما يف اإلصطالح، فيمكن تعريف عبء اإلثبات أنه إلزام الشارع أحد اخلصمني بإقامة احلجة على ما يدعيه و إال  
 حكم خلصمه.

   _ لالطالع أكثر على مفهوم عبء اإلثبات أنظر:  حممد فتح اهلل النشار، أحكام و قواعد عبء اإلثبات يف الفقه اإلسالمي 
 . و ما بعدها.81، ص. 2000و قانون اإلثبات، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 

 .29_ أنظر: أمحد كمال الدين موسى، املرجع السابق، ص. 2
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و هذا ما جاءت به 1التخلص، إثبات الوفاء أو الواقعة اليت أدت إىل التخلص من اإللتزام."
لتقرر أن عبء اإلثبات يقع على عاتق الدائن الذي  اجلزائري من القانون املدين 323املادة 

  ) وهو املدعي يف هذه احلالة (، و على املدين إثبات التخلص منه    عليه إثبات اإللتزام 
و ال شك يف أن تطبيق القاعدة السابقة جيعل  هو أيضا املدعي يف هذه احلالة(،) و 

وهو أمر بالغ اخلطورة يف سري الدعوى و يف  ،املدعي هو املكلف بالقيام بإثبات دعواه
و يلزمه بالقيام بدور إجيايب للتحرك و إثبات   ،نتيجتها، ألنه يلقي على املدعي عبئا ثقيال

يكتفي املدعى عليه ) الطرف الثاين( بأن يقف موقفا سلبيا دون أن  صحة دعواه. بينما
         يتحرك، و يف هذا و بال شك بادرة رجحان لكفة الثاين ) املدعى عليه( على األول

و باعتبار أن القاعدة القانونية تتميز  ،غري أننا إذا متعنا جيدا يف هذه املادة) املدعي(.
بل إهنا عملت على  ،هنا مل متيز أحد الطرفني عن اآلخربالعمومية و التجريد فنجد أ

و اليمني على من أنكر        اإلقتباس من القاعدة الشرعية القائلة " البينة على من ادعى
دعوى بل يقصد به كل خصم يدعي أمرا على الو ليس املراد مبن ادعى أي من تقدم ب 2"

اعدة حتمل املدعي عبء إثبات ما و جدير بالذكر أن ق .3خصمه يكون يف موقف املدعي

                                                           
1 - l’article 1315 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation 
doit la prouver. 
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait 
qui a produit l'extinction de son obligation. » 
 

و راجع شرحه لدى د/ حممد ؛. 158، ص. 9حممد الشوكاين، نيل األوطار، ج_  راجع احلديث يف حممد بن علي بن  2
 .325، ص. 1994، مكتبة املؤيد، الرياض، 1الزحيلي، وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية، ج 

أو مدعى _ فاملدعي يف اإلثبات ال يكون بالضرورة هو رافع الدعوى، و إمنا هو من يدعي خالفا ألصل ثابت سواء كان مدعيا  3
إذ يسيطر على قواعد اإلثبات مبدأ عام هو احرتام الوضع الثابت أصال، أو عرضا، أو ظاهرا. و هلذا فعلى من يدعي  .عليه

عكسه أن يقيم الدليل عليه، اما الطرف اآلخر و هو من يشهد له األصل الثابت أصال أو عرضا أو ظاهرا فال يكلف بشيء 
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يدعيه تسري أمام القضاء املدين كما تسري أيضا أمام القضاء اجلنائي حيث يقع عبء 
    اإلثبات على النيابة العامة، طبقا للقواعد العامة باعتبارها املدعي يف الدعوى العمومية، 

ن مجيعا يستفيد منها املتهمو و  و هذا بافرتاض براءة املتهم حىت يقوم الدليل على إدانته،
 1و من أجرم ألول مرة.سواء من كان منهم عائدا أ

و يف ظل هذه القاعدة العامة ميكن للمدعى عليه اإلكتفاء باختاذ موقف سليب حلني 
مي اإلثبات املقنع على صحة صدور احلكم برفض الدعوى استنادا إىل عدم قيام املدعي بتقد

ثبات الكايف فقد حل الدور على املدعى عليه لتقدمي ما يثبت أما إذا قدم املدعي اإلدعواه. 
 عدم صحة اإلدعاء و إال قضي للمدعي يف مواجهته.

                                                                                                                                                                                     

اإلدعاء أو حىت اختاذ موقف سليب، فإن عجز املدعي عن اإلثبات خسر دعواه و كسبها  الطرف إلثباته و إمنا يكفي جمرد إنكار 
 اآلخر. إذا املدعي دائما يدعي خبالف الظاهر، و الظاهر ثالثة أنواع:

و هو الظاهر حبسب أصله، أي حبسب طبيعة األشياء، مثال ذلك فيما يتعلق باحلقوق الشخصية  الااهر أصال: -
براءة الذمة و هذا هو الظاهر أصال فإذا ادعى شخص دينا على آخر فإمنا يدعي عكس الظاهر أصال و يقع 

 بالتايل عليه عبء اإلثبات.
يعين إذا أثبت املدعي دينه على املدعى عليه انقلب ذلك الظاهر أصال إىل ظاهر عرضا عن طريق  الااهر عرضا: -

ذلك الدليل. و هنا ينقلب عبء اإلثبات من املدعي إىل املدعى عليه، فإذا أبرز سندا بالدين إنقلب الظاهر أصال 
 أصال إىل حاله. إىل الظاهر عرضا، فإذا أبرز املدعى عليه سندا بوفاء الدين عاد الظاهر

فهو احلال اليت يفرتضها القانون بقرينة قانونية، فإن وجد سند الدين بيد املدين داللة على براءة ذمة الااهر فرضا:  -
املدين مامل يثبت العكس أما اليمني من جانب املدعى عليه فمطلوب إلبقاء االصل الظاهر. لذلك فاملدعي هو 

أو فرضا. أما املدعى عليه فهو من يتمسك بالظاهر و هذه الصفات من يدعي خالف الظاهر أصال،أو عرضا،
 تنتقل بتغيري هذا األصل و ينتقل معه عبء اإلثبات. 

فتحي ؛ . و ما بعدها  47، ص.املرجع السابق، 1أمحد نشأت، رسالة اإلثبات، جلمزيد من التفاصيل راجع:  -
أشرف عبد الفتاح ؛.  507، ص. 1993ة، القاهرة، وايل، الوسيط يف قانون القضاء املدين، دار النهضة العربي

أبو اجملد، موقف قاضي اإللغاء من سلطة اإلدارة يف تسبيب القرارات اإلدارية، الشركة العربية املتحدة للتسويق و 
حممد شريف عبد الرمحن، املبادئ األساسية يف قانون ؛.  484، ص. 2009التوريدات، دون ذكر مكان انشر، 

  .48، ص. 2013دار الفكر و القانون، املنصورة،  ،1اإلثبات، ط
 .113_ أنظر: عايدة الشامي، املرجع السابق، ص.  1
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فإن موقف املدعى عليه أيسر و أفضل من موقف املدعي إذ يتوىل يف احلالة  ،و يف احلالتني
دعي قد قدم ما الرد بعد أن يكون امل ،الثانية عندما حيل عليه الدور لتقدمي اإلثبات الالزم

و بالتايل يبدأ دفاعه على أساسها يف حني أن املدعي يتخذ موقف  ،لديه من مستندات
 املبادرة.

 

 مضمون القاعدة العامــــــــــــــــة:أوال:

األصل أن عبء اإلثبات الذي يتحمله املدعي يتحصل يف التزامه بإثبات الوقائع  
 تنازع عليها، سواء أكانت مادية أوالقانونية املالقانونية اليت ترتتب على قيامها اآلثار 

يلزم إلثبات احلق أو املركز القانوين ف  1تصرفات و أعمال قانونية سابقة على رفع الدعوى.
و هذا هو حمل اإلثبات       ،يهاثبوت الوقائع اليت تدل على وجوده و يعترب أثرا مرتتبا عل

غري أنه  2 ملزم بإثبات القاعدة القانونية.يف الدعوى مع مالحظة أن املدعي كأصل عام غري
       يشرتط يف حمل اإلثبات أن تكون الواقعة القانونية املرتبة لألثر القانوين متنازعا عليها،

و ليست حمل إتفاق بني الطرفني، ألن عمل القاضي ينحصر يف نظر الوقائع املتنازع عليها، 
فال حمل لنظرها أو تقدير صحتها من جانب  ،أما الوقائع اليت ال يوجد خالف عليها

و من ناحية أخرى إذا كان األصل هو التزام املدعي بإثبات عناصر الوقائع املتنازع  القاضي.
مقصور على العناصر الرئيسية اليت يرتتب على  3عليها فإن هذا اإللتزام طبقا للرأي الراجح

                                                           
 .16_ أنظر: محد حممد محد الشلماين، املرجع السابق، ص.  1
 . و ما بعدها50ص. اجلديد ، املرجع السابق، _ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين 2
. 10، ص. املرجع السابقجالل علي العدوي،  ؛. و ما بعدها 77، ص. نفسه من الفقه: عبد الرزاق السنهوري، املرجع  - 3
، ص. 1954عبد املنعم فرج الصدة، اإلثبات يف املواد املدنية، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البايب احلليب و أوالده،القاهرة، ؛

56 . 
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ملألوف، و ذلك إعماال ملبدأ الرجحان توافرها قيام باقي العناصر األخرى وفقا للغالب و ا
         العناصر اليت تؤدي إىل اإلعتقاد الكايف يف اإلثبات الذي يؤدي إىل اإلكتفاء بإثبات 

و يرجح و جودها لتوافر هذه العناصر، و بالتايل فإنه ال  ،و اإلقتناع بقيام العناصر األخرى
 1انونية املتنازع عليها.حمل إللزام املدعي بإثبات مجيع عناصر الواقعة الق

 

 أساس القاعدة العامة:ثانيا:

يرجع أساس القاعدة العامة يف حتمل املدعي لعبء اإلثبات إىل اعتبارات عدة،  
أمهها أن البينة على من ادعى خالف األصل، و إىل اإلعرتاف بصحة األمر الواقع و احرتام 

كما يرجع ذلك إىل رعاية احلقوق املكتسبة و النظام العام   2الوضع الظاهر، و براءة الذمة.
كل هذا أدى إىل قيام أصل عام يفرتض و األمن اإلجتماعي، و استقرار األوضاع القانونية.  

مطابقة احلالة القانونية القائمة بني الطرفني وقت رفع الدعوى حلكم القانون حىت يثبت 
ات و األنظمة حىت و لو مل تنص عليه و يسود هذا املبدأ مجيع اجملتمع 3العكس.

للتنظيمات و تستند إليه باعتباره من املبادئ األساسية     ألهنا تؤيده  التشريعات صراحة،
  4القانونية.

                                                           
 . و يف نفس السياق أنظر: 33ى، املرجع السابق، ص. أنظر: أمحد كمال الدين موس - 1

-C.DEBBASCH , Contentieux Administratif , 2 ème ed , Dalloz , 1978,p.481. 
 . و مابعدها74. ص.1988مسري تناغو، النظرية العامة لإلثبات، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  - 2
 .20، ص. 1952، أصول اإلثبات يف املواد املدنية، د.د.ن ، القاهرة، سليمان مرقس - 3
 .18محد حممد محد الشلماين، املرجع السابق، ص.  - 4
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وقد أكد جملس الدولة اجلزائري قاعدة حتمل املدعي لعبء اإلثبات يف عدة قرارات، 
العارض مل يقدم دليال على  حيث جاء يف أحدها " حيث أن الدفوع يتعني رفضها لكون

  1مزاعمه حول الوقائع بالرغم من أن عبء اإلثبات يقع عليه..."

و يف قرار آخر بقوله:" القاعدة هي أن يكون عبء اإلثبات على عاتق املدعي حىت ولو  
كان إدارة، فاملدعي ملزم باإلتيان باإلثبات على ما يصدر عنه من ادعاءات و أن هذه 

 2ى مجيع أطراف الدعوى."القاعدة تنطبق عل

 

 .الفرع الثاني: تحقق وجود عبء اإلثبات أمام القضاء اإلداري

إن البحث يف املوضوع الذي حنن بصدده ينطلق من اإلجابة على تساؤل هام أال  
عبء اإلثبات أمام القضاء اإلداري يف ظل الدور اإلجيايب الذي يلعبه وهو، هل يوجد 

      ) الفرد  جيب الوقوف يف هذا املطاف على العالقة بني الطرفني إذالقاضي اإلداري ؟ 
و ما إذا كان القاضي يتحمل قدرا معينا من اإلثبات أو أنه  ،يف مواجهة القاضي و اإلدارة(

أن العبء يقع أصال على عاتق الطرفني سواء  حيل حمل الطرفني بالكامل يف هذا العبء،أم
تعلق بالفرد أو باإلدارة، حيث يقتصر دور القاضي على تطبيق القانون على ما يثبت أمامه 
من وقائع طبقا لألوراق اليت قدمها الطرفني مبعاونته و توجيهه دون أن حيل حملهما يف عبء 

 اإلثبات.

                                                           
أنظر قرار جملس الدولة ، الغرفة الرابعة ، قضية درياس مالك ضد وايل والية سطيف، قرار غري منشور، مقتبس عن احلسني بن  - 1

 .88-87، ص. 2005، دار هومه للطباعة والنشر و التوزيع، اجلزائر، 2قضاء جملس الدولة،جالشيخ آث ملويا، املنتقى يف 
، مقتبس 228يف قضية وايل والية تلمسان ضد )أ،م(، الغرفة الثانية، فهرس  1999/ 06/ 14قرار جملس الدولة، مؤرخ يف - 2

 .64-62عن احلسني بن الشيخ آث ملويا، املرجع السابق، ص. 
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اء اإلداري أنه يقع على عاتق الطرفني األصل يف تنظيم عبء اإلثبات أمام القضإن  
    )الفرد و اإلدارة(، و مع اإلعرتاف بالدور اإلجيايب الكبري الذي يقوم به القاضي اإلداري
              و الذي يزيد من مساحته و أمهيته و فاعليته كون أدلة اإلثبات ) املستندات 

 ،دارة اليت تكون عادة املدعى عليهو األوراق...اخل( عادة ما تكون يف حوزة و سيطرة اإل
و من هنا ينشط الدور اإلجيايب للقاضي اإلداري  ي الطرف غري املكلف بعبء اإلثبات.أ

دمي اإليضاحات و ما إىل غري حنو السعي لتقصي احلقيقة، بل و كما سنرى إلزام اإلدارة بتق
ات القاضي و لكن هناك حقيقة جيب أال تفوتنا مقتضاها أنه مهما بلغت سلطذلك. 

، حيث تقف اإلجيابية و إمكانياته يف تقصي احلقيقة فإهنا تدور يف نطاق الوظيفة القضائية
عند حد املوازنة و الرتجيح بني ما يقدم له من أدلة و عناصر، و ما يودع يف امللف من 

       و استخالص احلقائق، مع تيسري دور الطرفني يف الدعوى  أوراق و الربط بني وقائعه 
ر الوظيفة و بذلك ينحصر دور القاضي يف إطا 1و األمر مبا يلزم من إجراءات اإلثبات.

 الفصل يف الدعوى املعروضة، و توزيع العدل بني الطرفني. ب القضائية اليت تتحصل 

   و وزن ما يقدم من عناصر  ،يضاف إىل وظيفة القاضي الطبيعية يف الفصل بني الطرفني
دوره اإلجيايب مهما تطور و اتسع فإنه دور حمايد نزوال على ف من أدلة،  و ما يتجمع لديه

مبدأ حياد القاضي، باعتبار أن املنازعة أصال ملك ألطرافها أصحاب املصلحة فيها الذين 
 2حيددون موضوعها و نطاقها.

                                                           
 و انظر كذلك : . 493د الفتاح أبو اجملد، املرجع السابق، ص.أشرف عب - 1

- DARCY Gilles, La preuve et le juge administratif, Economica, Paris, 
2004,p.114-115 . ; PLANTEY Alain, BERNARD François- Charles, la preuve 
devant le juge administratif, Economica, Paris,2003, p.93. 

 .32أمحد كمال الدين موسى، املرجع السابق، ص.  - 2
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فطاملا  ،و يستفاد من ذلك أن القاضي اإلداري ال يتحمل بنفسه عبء اإلثبات يف الدعوى
هناك ادعاءات يتعني اقناع القاضي بصحتها من جانب صاحب الشأن، فقد حتقق  أن

مبدأ وجود عبء اإلثبات أمام القضاء اإلداري و سواء أكان هذا العبء يسريا أو عسريا  
القاضي اإلداري، شأنه يف ذلك شأن القاضي العادي ملخالفة  كبريا أو صغريا ال يتحمله

لعبء اإلثبات خيرجه عن جمال وظيفته  فتحمل القاضيذلك لطبيعة الوظيفة القضائية. 
القضائية و يتعداها إىل دور اخلصوم، فضال عن أنه يؤدي إىل حتيزه إىل جانب اخلصم الذي  

 1ر اإلثبات يف الدعوى.كان يتعني عليه حتمل مصاعب و خماط

بالطرفني، عبء غري أنه و مع التسليم بعدم حتمل القاضي اإلداري يف عالقته 
فقد اجته رأي إىل املنازعة يف إمكان احلديث عن عبء لإلثبات أمام  اإلثبات أو جزء منه،

أيا كان  القضاء اإلداري حيث يصعب القول بوجود مثل هذا العبء على عاتق الطرفني،
الطرف الذي يتحمله. أو القول بوجود صعوبات يف سبيل إقامة الدليل على صحة 

بأنه يف كثري من  إذ اعتربواعن هذه الفكرة  2اإلجتاهو قد عرب أصحاب هذا  .اإلدعاء
األحيان ال يكون مثة عبء إثبات يتبادله أطراف الدعوى، بل كثريا ما ختضع الدعوى 
اإلدارية إلجراءات التحقيق يقوم هبا القاضي من جانبه و يوزع فيه عبء اإلثبات على 

نهاية صرح الوقائع كما حدثت الطرفني حسب الظروف و طبقا لضوابط معينة، و يبين يف ال
     فعال، ال كما أراد كل من الطرفني إظهارها، و يكيف ذلك بدوره اإلجيايب يف التحقيق 

لعل مرد هذا القول يرجع إىل  ودلة على الطرفني كل حسب مقدرته.و توزيع أعباء تقدمي األ
الرغبة يف ابراز مدى خطورة و أمهية الدور اإلجيايب للقاضي اإلداري. غري أنه و مهما كان 

                                                           
 .37أمحد كمال الدين موسى، املرجع السابق، ص.  - 1
، املطبعة 2من بني أصحاب هذا اإلجتاه: مصطفى كمال وصفي، أصول إجراءات القضاء اإلداري، األحكام و تنفيذها ، ج - 2

 .320، ص. 1964العاملية، القاهرة، 
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مدى هذا الدور فإنه يتم يف إطار حتضري الدعوى و تقدير أدلة و عناصر اإلثبات املقدمة 
أحد الطرفني أو احللول أو يؤدي إىل حماباة  ،ووزهنا دون أن يتجاوز نطاق الوظيفة القضائية

حمله. يضاف إىل ذلك أنه يف احلاالت اليت يكتفي فيها القاضي اإلداري بتقدمي ادعاءات 
قرائن قضائية خيضع  احمددة تقوم على مربرات معقولة، فإن ذلك ال خيرج عن كوهن

و تعترب على أي حال عبئا يتحمل صاحب الشأن  ستخالصها إىل تقدير و وزن القاضي.ا
     و ذلك استنادا إىل مبدأ الرجحان الكايف القناع القاضي على صحة اإلدعاء به  الوفاء

 ا.و اطمئنانه إىل ثبوت الوقائع املتنازع عليه

فإن القول بعدم وجود عبء اإلثبات أمام القضاء اإلداري،أو  ،و على ضوء ما تقدم
اقع العملي، حيث و ال يطابق الو  ،صعوبة حتققه يتعارض مع أصول التقاضي املسلم هبا

يتحمل الطرفان عبء اإلثبات يف الدعوى اإلدارية دون القاضي،إذ أن الدعوى يف األصل 
ملك للطرفني و يتوىل القاضي الفصل فيها دون حماباة ألي منهما وفقا للطلبات املعروضة، 

 و ال يؤدي ما يقوم به من دور إجيايب إىل حتمله لعبء اإلثبات.

 ل يف املطلب املوايل بيان دور القاضي اإلداري يف اإلثبات.و للتوضيح أكثر سنتناو 

 

 .المطلب الثاني: دور القاضي اإلداري في اإلثبات

بعد التحقق من وجود عبء اإلثبات أمام القضاء اإلداري، فإنه جيدر إيضاح عالقة  
حتديد  القاضي اإلداري بالطرفني يف هذا الشأن و ذلك بالوقوف على دوره يف اإلثبات،أي

النظام أو املذهب املأخوذ به. ومن املناسب يف هذا اجملال أن نلقي الضوء إبتداء على دور 
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القاضي العادي يف اإلثبات) الفرع األول(، مث نتطرق بعد ذلك لبيان دور القاضي اإلداري) 
 الفرع الثاين(.

 

 .الفرع األول: بيان دور القاضي العادي في اإلثبات 

 حتكم نشاط القاضي و اليت يتحدد على أساسها طبيعة الدور تتعدد املذاهب اليت
 و تتمثل تلك املذاهب يف اآليت: .الذي يقوم به يف الدعوى املدنية

املذهب الذي يقبل أي دليل إلثبات أي  هو وأوال: مذهب اإلثبات الحر أو المطلق: 
إذ يتمتع القاضي يف ضوء هذا املذهب بسلطات واسعة يف إدارة الدعوى و توجيهها  .1حق

و إمكانية حتري احلقيقة بكافة الطرق و الوسائل دون أن يكون مقيدا باتباع  ،و السري فيها
مسلك أو طريق معني. حيث حيظى القاضي و املتخاصمون حبرية تامة يف الدعوى. 

تؤدي إىل إقناع القاضي، و القاضي حر يف لة اليت يرون أهنا فاخلصوم أحرار يف اختيار األد
أن يقوم بدور إجيايب القاضي بل يستطيع  ،تكوين اعتقاده و قناعته من أي دليل يقدم إليه

يف حتري احلقيقة جبميع الطرق اليت يراها مؤدية إىل ذلك، فاألمر برمته متوقف على قناعة 
  2و اقتناعه. القاضي

                                                           
 . و ما بعدها30، املرجع السابق، ص. 1لة اإلثبات، جأمحد نشأت، رسا - 1
، 2007، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 1سحر عبد الستار إمام يوسف، دور القاضي يف اإلثبات ) دراسة مقارنة( ، ط - 2

 . و ما بعدها.15ص. 
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و السويسري و اإلجنليزي و األمريكي، كما هبذا املذهب القانون األملاين  و يأخذ
تأخذ به مجيع الشرائع يف املسائل اجلنائية اليت ال تقبل بطبيعتها حتديد طرق معينة لإلثبات 

 1و ذلك يف حدود و طبقا لألوضاع املرسومة.

احلقيقة القضائية و انتقد هذا املذهب ألنه و إن كان من شأنه حتقيق العدل بتقريب 
    من احلقيقة الواقعية، إال أن ذلك يتطلب أن يكون القاضي مأمونا من اجلور و التحكم 

  2و إال ما حتققت العدالة املنشودة.

يقوم هذا املذهب على عدة دعائم ثانيا: مذهب اإلثبات المقيد أو القانوني: 
 رئيسية تتمثل يف: 

  ،إىل دليل خارج حبيث ال جيوز للخصم أن يستند حتديد طرق اإلثبات اجلائزة قانونا
 عن األدلة احملددة سلفا.

 .حتديد قوة كل دليل من هذه األدلة و حجيته يف اإلثبات 
  ،املدعى  على على عاتق املدعي أوهل يقع حتديد من يقع عليه عبء اإلثبات

 عليه.
  غل يد القاضي يف ضوء املفهوم التقليدي ملبدأ احلياد جيعل دوره يف تسيري إن

الدعوى و استجماع األدلة دورا سلبيا قاصرا على الفصل يف النزاع يف ضوء الطلبات 
القائمة يف الدعوى، و األدلة اليت يستند عليها اخلصوم. فال يستطيع أن يأمر بإجراء 

 حالة عدم اقتناعه بأدلة اخلصوم و إمنا البد حتقيق لتحري وجه احلق يف الدعوى يف
 أن يقضي بناء عليها مهما كانت قناعته الداخلية.و هذا املذهب كان سائدا يف

                                                           
 .44أمحد كمال الدين موسى، املرجع السابق، ص.  - 1
 .121السابق، ص. سليمان مرقس، املرجع  - 2
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القارة األوربية خبالف املذهب السابق الذي كان سائدا يف اجنلرتا و أملانيا و سويسرا 
  1و أمريكا.

      ول ألنه يكفل الثقة و إن كان هذا املذهب قد تفادى بعض عيوب النظام األ
باعتباره قد يباعد بني  2و اإلستقرار يف التعامل، إال أنه حمل نقد أيضا من بعض الفقه

احلقيقة القضائية و احلقيقة الواقعية، إذ قد تكون احلقيقة الواقعية واضحة و مع ذلك ال 
 تصبح حقيقة قضائية إذا مل يتم إثباهتا بالطرق اليت حددها القانون.

ا مبيأخذ إذ وسطا بني املذهبني السابقني هذا املذهب يقف  ثالثا: المذهب المختلط:
يكون اإلثبات حرا يف املسائل  هنافيهما من حسنات و مزايا مع استبعاد العيوب. و 

اجلنائية حيث يكون للقاضي حرية اإلقتناع من أي دليل، مث يتقيد اإلثبات قليال يف 
رية اإلثبات هي األصل العام، و بعد ذلك يتقيد إىل درجة  املسائل التجارية مع بقاء ح

كبرية يف املسائل املدنية حيث يأخذ مببدأ حياد القاضي كقاعدة عامة و حيدد األدلة 
     ل. املقبولة و يبني قوة بعضها يف اإلثبات و بذلك حيقق اإلستقرار و الثقة يف التعام

يعطي القاضي حرية واسعة يف تقدير األدلة و لتقريب احلقيقة القضائية من الواقع فإنه 
اليت مل حيدد هلا القانون قوة معينة كالقرائن القانونية و الشهادة، و يساهم بدور حمسوس 
يف إجراءات اإلثبات و يف استفاء الدعوى، و بذلك يكون هذا املذهب أقرب إىل 

ة يف التعامل.يف حني احلرية يف املسائل التجارية بالنظر إىل طبيعتها اليت تقتضي السرع

                                                           
 .17سحر عبد الستار إمام يوسف، املرجع السابق، ص. - 1
 .120من بينهم حممود هشام ، املرجع السابق، ص.  - 2
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و قد أخذت هبذا  1أنه أقرب إىل التقييد يف املسائل املدنية اليت تتطلب اإلستقرار.
 2املذهب بعض األنظمة الالتينية مثل فرنسا و إيطاليا و بلجيكا أيضا.

 

  .الفرع الثاني: بيان دور القاضي اإلداري في اإلثبات 

إن معظم التشريعات و منها تلك اليت تأخذ بنظام إزدواجية القضاء مل حتدد كأصل عام 
طرقا معينة لإلثبات أمام القضاء اإلداري كما هو الشأن بالنسبة لإلثبات املعمول به أمام 
القضاء العادي، على الرغم من إجياد بعض النصوص اخلاصة بإجراءات اإلثبات اإلداري، 

إال أن هذه النصوص مل حتدد طرقا  املقررة يف بعض التشريعات. أو وسائل التحضري
مبا تعنيه قواعد موضوعية لإلثبات لإلثبات أمام القضاء اإلداري باملعىن القانوين، و مل تضع 

من حتديد طرق اإلثبات و األحوال اليت جيوز فيها سلوك كل طريق منها و الشروط الالزمة 
املستفاد منه، فقد اقتصرت هذه النصوص على بيان لقبول اإلثبات به و قوة الدليل 
.األوضاع أو اإلجراءات اليت                3تلزم مراعاهتا عند سلوك سبل اإلثبات املختلفة

زم بطرق معينة لإلثبات، و بالتايل فإنه هو ذلك أن القاضي اإلداري غري مليستفاد من و 
و اليت تالئم الدعوى املعروضة، كما  ،الذي حيدد بكل حرية طرق اإلثبات املقبولة أمامه

القاضي  تبعا لذلك يستعنيو يقدر مدى اقتناعه هبا.و  ،حيدد قيمة كل منها يف اإلثبات
اإلداري من جانبه بطرق اإلثبات املشار إليها يف القانون اخلاص مبراعاة اإلجراءات املرسومة 

                                                           
 .45أمحد كمال الدين موسى، املرجع السابق، ص.  - 1
 .02سليمان مرقس، املرجع السابق، ص.  - 2
 .139عايدة الشامي ، املرجع السابق، ص. - 3
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هذه الطرق اليت يستعني  و بالتايل هو الذي يقدر قي ذات الوقت مدى حجية 1لكل منها.
عن غريها من الطرق حيث تتساوى مجيع األدلة هبا دون أن يكون لطريق معني مرتبة أعلى 

أمام القضاء اإلداري، و يستخلص عقيدته من أي دليل يطمئن إليه مبراعاة حقوق الدفاع، 
ق و بذلك يتوىل القاضي اإلداري حبرية كاملة كأصل عام، تقدير مدى اعتماده على طر 

 اإلثبات أمامه لتحقيق اقتناعه الكامل.

مما سبق نلحظ بأن نظام اإلثبات يف القانون اإلداري يقوم على مبدأ اإلقتناع املطلق أو 
   ى اإلدارية هو مذهب اإلثبات احلر،حرية اإلقتناع، أي أن املذهب املطبق إلثبات الدعو 

و فيه تطلق يد القاضي و حريته إىل أقصى درجة يف سبيل الوصول إىل احلقيقة بأية طريقة 
 دون حتديد طرق معينة لإلثبات. كما يقوم القاضي فيه بدور إجيايب كامل يف حتري احلقيقة.

 

 .المبحث الثاني: الدور اإلجرائي للقاضي اإلداري في مجال اإلثبات

جانبا إجرائيا هاما، لكونه وسيلة التوصل للحقيقة  يف كافة الدعاوىيشكل اإلثبات 
 فيها. 

حيث و يتسم اإلثبات يف الدعاوى اإلدارية خبصيصة متيزه عنه يف الدعاوى العادية، 
يف ظله بدور إجيايب يفتقده نظريه يف الدعاوى املدنية، مرجعه طبيعة يتمتع القاضي اإلداري 

األمر الذي يستوجب تدخل  ،للتوازن بني طرفيهاالدعاوى اإلدارية مبا تتصف به من انعدام 

                                                           
غري أنه جتدر املالحظة إىل أن  جلوء القاضي اإلداري لطرق اإلثبات  -. 52ل الدين موسى، املرجع السابق، ص.أمحد كما - 1

املشار إليها يف القانون اخلاص يكون يف احلدود اليت ال تتعارض مع طبيعة الدعوى اإلدارية و تنظيم القضاء اإلداري و النصوص 
 اخلاصة اليت تطبق أمامه.
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اإلدارة من مستندات أو  القاضي ملساعدة املدعي فيها للحصول على حقه يف ظل ما متلكه
و بذلك فإن القاضي أوراق تعوق الوصول إىل هذا احلق لو كان دور القاضي حياديا.

يتعلق باإلثبات مع  اإلداري يعمل جاهدا على كفالة التوازن العادل بني الطرفني فيما
مالحظة أن هذا الدور يتصف باملرونة و التطور مبا يتالءم مع طبيعة القانون اإلداري بصفة 
عامة و ظروف الدعوى اإلدارية بصفة خاصة. و هذا الدور يعد من أهم ضمانات 

حتضري الدعوى و هتيئتها للفصل فيها مبا من و يتناول هذا الدور     اخلصومة اإلدارية. 
مجع عناصر و أدلة اإلثبات و معاونة الطرف الضعيف و هو الفرد يف سبيل الوصول  نه شأ

.كما ينطوي هذا التحضري على تويل القاضي القيام بالعديد من اإلجراءات منها إىل احلقيقة
   بعض اإلجراءات الروتينية العادية اليت تضمن حقوق الدفاع كاإلشراف على اإلخطارات

انب هذه اإلجراءات العادية يباشر القاضي وسائل اإلثبات املختلفة و ما إىل ذلك و جب
ذات الصلة املباشرة بنظرية اإلثبات و اليت يرتكز فيها أساسا الدور اإلجرائي للقاضي 

 اإلداري.

ضوء ما تقدم، يكون من املناسب بيان فكرة الدور اإلجرائي للقاضي اإلداري  يف 
و اجلهة القائمة       بإلقاء الضوء على عملية حتضري الدعوى و ذلك من حيث مضموهنا 

)املطلب األول(. و يتميز الدور اإلجرائي خبصائص عامة هتيمن  عليها و كيفية مباشرهتا
إذا كانت هذه اخلصائص من مسات وسائل اإلثبات مدنية  على خمتلف وسائل اإلثبات. و 

إال أن هلا أحكاما و تطبيقات متميزة أمام  ،كانت أو إدارية و تعترب من أصول التقاضي
 القضاء اإلداري )املطب الثاين(. 
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 لقاضي اإلداريلالمطلب األول: مفهوم الدور اإلجرائي 

إثبات الدعوى اإلدارية، يف حتضري يرتكز الدور اإلجرائي للقاضي اإلداري يف جمال 
يباشر القاضي يف سبيل ذلك الوسائل العامة و  1تلك الدعوى هبدف هتيئتها للحكم فيها.

 يفلإلثبات و وسائل التحقيق. و ينطوي هذا التحضري على دراسة دقيقة للملف اإلداري 
يف  طرف اإلدارة أن ومبا النزاع. يف الفصل سرعة إىل يؤدي مما ،الطرفني حدود طلبات

الصادق  بتعاوهنا للدعوى حتضريه مرحلة يف القاضي تعني أن عليها فإن، اإلدارية اخلصومة
 هذا فيؤدي ضدها. قرينة إقامة إىل منها يطلبه ملا استجابتها عدم يؤدي ال وحىت معه،

 املفرتض توافرها فيها. الصحة قرينة عنها خيلع مما بقراراهتا الثقة زعزعة إىل العنت

و يعرف البعض حتضري الدعوى بأنه:" جمموعة الوسائل اليت تتخذ اعتبارا من تاريخ 
و هذه الوسائل قد تتعلق بزمان  2إيداع عريضة الدعوى بقصد هتيئتها للفصل فيها."

البيانات و األمر  كطلب،التحضري مثل حتديد مواعيده. و قد تتعلق مبوضوع التحضري
 بوسائل التحقيق أو اإلثبات إىل غري ذلك.

الوسائل العامة للتحضري و تنقسم إىل أولهما  :وسائل حتضري الدعوى نوعان و
وسائل و إجراءات تالية مباشرة لتقدمي العريضة كتبادل املذكرات و اإلطالع عليها، و فيها 

يتجلى هذا الدور يف استخدام القاضي  يف حني ز الدور اإلجيايب للقاضي اإلداري.ال يرب 
و ميارس القاضي بشأهنا دورا  للوسائل العامة لإلثبات، حيث تتصل باإلثبات مباشرة

موجها مباشرا، كتكليفه لإلدارة تقدمي املستندات و البيانات اليت يراها الزمة للفصل يف 
      عاينة و الشهادة و املل يف اخلربة وسائل أو طرق التحقيق و تتمثثانيهما  الدعوى. و

                                                           
 .121عبد املنعم خليفة ، املرجع السابق، ص. عبد العزيز  - 1
 . 201أمحد كمال الدين موسى، املرجع السابق، ص.  - 2
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و هي وسائل حتقيقية فاحصة تقرر بأحكام  -على حنو ما سنبينه الحقا -و اإلستجواب
و إن كانت هذه الوسائل ال ختتلف كثريا عن الوسائل  سابقة على الفصل يف املوضوع.

املتبعة أمام القاضي العادي إال أهنا تتميز أمام القاضي اإلداري هبيمنته عليها و توجيهه 
 1إلجراءاهتا .

و عملية التحضري تعترب أساس اإلثبات أمام القضاء اإلداري، باعتبارها الوعاء الذي 
ح من خالهلا اجتاهات القاضي اإلداري خبصوص تنظيم تتجمع فيه عناصر اإلثبات، و يتض

يف النهاية يفصل القاضي  ذلك أنو مدى حتمل كل طرف له.  ،عبء اإلثبات ووسائله
 و أوراق. على أساس ما جتمع يف امللف من مستندات

   و يتوىل حتضري الدعوى و هتيئتها للفصل فيها يف التشريع اجلزائري القاضي املقرر 
يف القضية إذا كانت ال تتوفر على أية خمالفة ه يف القيام بإجراءات التحقيق و يتمثل دور 

 القضائي احملضر طريق عنيقوم بتبليغ عريضة الدعوى ف شكلية أو إجرائية تربر عدم قبوهلا.
 تبليغ املقرر القاضي اشراف حتت و الضبط امانة فيه تتوىل الذي الوقت يف رافعها يتواله ،

 األطراف ممثلي إىل تبلغ و اخلصوم إىل هبا املرفقة الوثائق مع الرد مذكرات و املذكرات
 طريق عن أو ،باالستالماإلشعار  مع مضمنة برسالة التحقيق تدابري و اإلجرائية األعمال

        االعذارات و التسوية طلبات األشكال بنفس تبلغ و ، االقتضاء عند قضائي حمضر
 من للخصوم املمنوح األجل القضية ظروف على بناء املقرر القاضي حيددو . اجللسة تاريخ و

                                                           
 .166عايدة الشامي ، املرجع السابق، ص.  - 1
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 يطلب أن له جيوز و ، الردود و الدفاع أوجه و املالحظات و اإلضافية املذكرات تقدمي اجل
 . 1النزاع فض يف تفيد وثيقة أية أو مستند كل اخلصوم من

 من احملدد األجل مراعاة عدم حالة يف انه إىل املذكرات و العرائض تبليغ يف يشارو 
 . مسبق إشعار دون التحقيق اختتام ميكن ، الرد مذكرات لتقدمي القاضي طرف

 ،و انقضاء اآلجال املمنوحة للخصوم لتقدمي املذكراتو بعد اإلنتهاء من التحقيق 
يتم إيداع تقرير مكتوب من طرف القاضي املقرر جتمع فيه مجيع املسائل القانونية اليت 

 أثارها التحقيق و طلبات اخلصوم اخلتامية.

مما سبق ميكن أن نقول أن القاضي اإلداري يتمتع بسلطة واسعة يف توجيه 
ه، و الوثيق الصلة و هذا تبعا للدور اإلجيايب اإلستفائي املنوط ب ،اإلجراءات أثناء التحضري

 بالعمل اإلداري.

     أدلتها عن والبحث إثباهتا املطلوب الوقائع فحص يف واسعة سلطات للقاضيو 
 غري الواقعة كانت اذا ذلك عن يستغين قد كما. فيها الالزمة التحقيق وسائل تقدير و

 بإجراءات يطلب قد و ، املطلوبة الوسيلة إىل حيتاج ال إثباهتا كان إذا أو النزاع يف أساسية
و جتدر اإلشارة إىل أنه مل تتضمن  .هبا املطالبة عن األطراف حيجم لو و إضافية حتقيق

،و أمام الفراغ التشريعي 2التشريعات املقارنة تنظيما خاصا لوسائل التحقيق للدعوى اإلدارية
ملختلفة يف هذا الشأن جرى العمل أمام القضاء اإلداري على اإلستعانة بوسائل التحقيق ا

                                                           
من ق إ م إ ".....يعني رئيس تشكيلة احلكم القاضي املقرر الذي حيدد بناء على ظروف  844ما نصت عليه املادة  هذا  - 1

القضية األجل املمنوح للخصوم من أجل تقدمي املذكرات اإلضافية و املالحظات و أوجه الدفاع و الردود، و جيوز له أن يطلب من 
 ض النزاع."اخلصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد يف ف

 .174عايدة الشامي، املرجع السابق،ص.  -2
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              اليت نظمها قانون اإلجراءات مع تطبيق أحكامها و ذلك بالقدر الذي يتفق و ظروف 
 و تنظيمات القضاء اإلداري باعتبارها من مقتضيات أصول التقاضي. 

 املواد يف عليها املنصوص التحقيق القضاء اإلداري اجلزائري لوسائل أمام اخلصومة و ختضع
 1. اإلدارية و املدنية اإلجراءات قانون من 862 إىل 858 من

 مضاهاة ، لالماكن االنتقال و املعاينة ، الشهود مساع ، اخلربة يف الوسائل هذه تتمثل و
 فرعا مستقال. منها لكل سنخصص و فيمايلي، اخلطوط

 .رةــــــالخبالفرع األول: 

 يف للتحقيق اإلطالق على القاضي اإلداري يعتمدها اليت الوسائل أهم اخلربة تعترب
 حمضة علمية أو تقنية مادية واقعة لتوضيح إال إليها يلتجئ ال و ، عليه املعروضة اخلصومات

 قانونية مسألة يف الفصل مهمة للخبري فيها تسند فال ، 2عليه املعروضة اخلصومة يف أساسية
 . للقاضي األصلي  االختصاص من هي ألن هذه األخرية 

                                                           
 اإلداري، القضاء أمام التحقيق بوسائل لإلجراءات املتعلقة بالنسبة واإلدارية، املدنية اإلجراءات قانون يف املشرع أن ملالحظا - 1

 التحقيق بإجراءات خاصة أحكاما خيصص مل فإّنه وبالتايل القضائية، اجلهات مجيع املشرتكة بني العامة األحكام إىل أحاهلا قد فإّنه
 اإلدارية. ملوادايف 
 من ق إ م إ. 125أنظر املادة  - 2
فاخلربة إذن إجراء من إجراءات التحقيق يعهد به القاضي إىل شخص متخصص يسمى اخلبري. و اخلبري هو كل شخص له  -

فهو بذلك يعد من أعوان القضاء، حيث يضع النتائج اليت إنتهى  دراية فنية مبسألة خاصة من املسائل اليت تتطلبها دعوى قائمة،
إليها يف تقديره حتت يد القاضي حىت يتسىن له الوقوف على حقيقة النزاع املعروض أمامه و تكوين عقيدته بشأهنا. لإلطالع أكثر 

، 25قوق، الكويت، العدد الرابع، السنة أنظر: فايز الكندي، الصفة التبعية للخربة القضائية و شرط املصلحة يف الدعوى، جملة احل
 .65،ص. 2001ديسمرب 
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 ": الفكرة هلذه تطبيقا العليا للمحكمة اإلدارية الغرفة قرارات حدأ يف جاءو قد 
 العناصر هلا ليست العليا احملكمة فان ، تقنية مبسألة يتعلق األمر أن مبا و ، نهأ حيث

 . سليما تقديرا الوقائع فيه املطعون القرار قدر ما إذا القول اجل من الضرورية

 1."املدعي طلبها اليت اخلربة لطلب االستجابة يتعني ، للعدالة احلسن السري اجل من انه و

 : العليا للمحكمة اإلدارية للغرفة أخر قرار يف جاء و

     ،الطاعن طرف من هبا املطالب األرض معاينة جتب فين طابع ذات القضية أن حيث "
 هي هل و األرض هذه اشرتى عمن التأكد و املكان عني إىل لالنتقال خبري انتداب و

 2األرض ...." هذه لنصف إدماج قرار يوجد هل و الطاعن باسم

 بّأهنا" العملية املسندة من طرف القاضي إما تلقائيا و إما بناء على اختيار اخلربة وتعرف
 الوقائع وحول بعض عن مفاهيم لديهم أو علم أو فن أو حرفة ذوي أناس إىل األطراف

 واليت حلسم النزاع ضرورية يراها معلومات استخالص إىل بواسطتهم ليتوصل املسائل بعض
 3."بنفسه هبا اإلتيان ميكنه ال

امللكية  نزع:منها اجملاالت من عدد يف اخلرباء بتعيني اإلداري القضاء يقوم ما وكثريا
باألمالك  املتعلقة ،املنازعات العمومية بالصفقات املتعلقة ،املنازعات العامة املنفعة أجل من

 والبلدية. الوطنية

                                                           
 ، غ م 21/04/1991  قرار،  291 فهرس،  79295 ملف ، االدارية الغرفة ، العليا احملكمة - 1
 ، غ م 21/04/1991  قرار،  309 فهرس،  85526 ملف ، االدارية الغرفة ، العليا احملكمة - 2
 .42، ص.2002، سنة 1اجملال اإلداري، جملة جملس الدولة، العدد مقداد كوروغلي، اخلربة يف  - 3
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 تضمنها اليت العامة للقواعد ملهامه أدائه و اخلبري بتعيني املتعلقة اإلجراءات ختضع و
 من بطلب أو تلقائيا سواء، لذلك تبعا القاضي فيعنياإلدارية. و املدنية اإلجراءات قانون

 مبقتضى خمتلفة ختصصات من أو التخصص نفس من خرباء عدة أو خبريا اخلصوم حدأ
 : يتضمن حكم

 .خرباء عدة تعيني و اخلربة إىل اللجوء بررت اليت األسباب عرض -
 .ختصصهم و عنواهنم و اخلرباء وأ اخلبري هوية حتديد -
 .الضبط كتابة اخلربة تقرير إيداع جلأ و بدقة اخلبري مهمة حتديد -

 تودع و  عينته اليت القضائية اجلهة أمام اليمني اخلرباء جدول يف املقيد غري اخلبري يؤديو 
 . 1القضية ملف يف اليمني أداء حمضر من نسخة

 غري أو مباشرة قرابة ألسباب التعيني هبذا تبليغه تاريخ من أيام مثانية خالل اخلبري رد ميكن
 2. أخر جدي سبب ألي أو شخصية مصلحة لوجود أو الرابعة الدرجة لغاية مباشرة

 ذلك عليه تعذر أو مهامه أداء رفضه حالة يف عريضة على بأمر اخلبري يستبدل أن ميكن
 إضافة فيها تسبب اليت األضرار عن التعويضات و باملصاريف عليه للحكم يتعرض قد لكنه
 3. قبوهلا بعد ملهمته أدائه عدم حالة يف استبدالهإمكانية  إىل

                                                           
 من ق إ م و إ. 131املادة  - 1
 من ق إ م و إ. 133املادة  - 2
 من ق إ م و إ . 132املادة  - 3
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 مكان و ساعة و بيوم فيها اخلصوم إخطار يتم وجاهية بطريقة اخلربة تتم أن جيبو 
 داءآل الضرورية املستندات منهم يطلب أن للخبري جيوزو  . قضائي حمضر طريق عن إجرائها
 .1 هتديدية غرامة حتت بتقدميها يأمرهم أن للقاضي ميكن و ،خربته

 اختلفت إن و حىت واحدا تقريرا يعدون و تعددهم حالة يف معا أعماهلم اخلرباء يؤديو 
 .2 يهرأ تسبيب احلالة هذه يف منهم واحد كل على يفرض انه غري،اراؤهم

 :3 اخلربة تتضمنو 

 .مالحظاهتم و األطراف مستندات و أقوال -
 . له احملددة املهمة اطار يف عاينه و به قام عما حتليلي عرض -
 . اخلربة نتائج -

 له جيوز كما الالزمة اإلجراءات يتخذ أن له وافية غري اخلربة عناصر أن للقاضي تبني اذا
 .4 الضرورية املعلومات و اإليضاحات منه ليتلقي أمامه اخلبري حضور أو التحقيق استكمال

 عليه ينبغي ،لكنهبا ملزم غري انه غري اخلربة نتائج على حكمه يؤسس أن للقاضي ميكن
 .5 اخلربة استبعاد تسبيب

 

 
                                                           

 من ق إ م و إ. 137املادة  - 1
 من ق إ م و إ.  127املادة  - 2
 من ق إ م و إ. 138املادة  - 3
 من ق إ م و إ . 141املادة  - 4
 من ق إ م و إ . 144املادة  - 5
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 .الفرع الثاني: شهادة الشهود

   الطريق هبذا لإلثبات قابلة وقائع إلثبات إال الشهود شهادة إىل االلتجاء ميكن ال
 إلثبات الطريق هذا سلوك ميكن فال ، 1.للقضية مفيدا و جائزا فيها التحقيق يكون و

 . الرمسية طريق عن إثباهتا املشرع فرض اليت التصرفات

الشهادة على أهنا:" واقعة معينة من خالل ما يقوله أحد األشخاص عما  و تعرف
 وسائل من وسيلة وهي 2شاهده أو مسعه أو أدركه حبواسه عن هذه الواقعة بطريقة مباشرة."

 القضاء أمام إخبار الشخص فهي الشاهد، شخصية على تعتمد اليت املباشرة التحقيق
 أقوال، بسماع تتعلق وتتميز بأهنا لغريه، حق عليها ويرتتب غريه، من حدثت بواقعة اإلداري
 يكون أن ميكن ما احلقيقة وإيضاح إىل للوصول الشأن أصحاب مواجهة يف وقائع ورواية

  3. اإلداري امللف يف الواردة واألوراق املستندات يف غموض من

يرجع ذلك إىل أن و يف اإلثبات حمدودة و قليلة. ة الشهادةأن أمهي و املالحظ
بقرارات و أوراق مكتوبة، حيث تتميز احلقوق و الواجبات يف القانون اإلداري تنظم عادة 

إجراءات التقاضي اإلدارية بالصيغة الكتابية.و بذلك اعتربت األوراق هي الوسيلة الرئيسية 
ية الكبرية لإلثبات و اإلستيفاء أمام القضاء اإلداري و من مث فليست للشهادة األمهية العمل

أمام القضاء اإلداري. و مع ذلك تكون الشهادة مفيدة أمام القضاء اإلداري يف حالة 
 واملنازعات املتعلقة القضايا هو اإلدارية املواد يف تطبيقها ضياع بعض املستندات. وجمال

                                                           
 من ق إ م إ. 150نصت على ذلك املادة  - 1

2  - Gérard NIYUNGEKO ,la preuve devant les juridictions internationales, 
edition BRUYLANT, bruxelles, 2005,pp.146-147. 

 130 ص. ، املرجع السابق ،منصور حسني حممد - 3
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 لتوضيح بعض الشهادة بإجراء يستعني اإلداري فالقاضي التأديب، وقضايا العامة بالوظيفة
أن  طبيعتها من ليس وقائع إلثبات أو امللف، عناصر بعض لتكملة األوراق أو البيانات

 يستخلص قد اليت للوقائع بالنسبة احلال هو كما اإلدارية والسجالت امللفات يف تدون
 اإلداري الرئيس كتصريح واالنتقام، التشفي بقصد تكون اليت السلطة استعمال منها إساءة

 اإلداري. القضاء أمام كشهود هبم االستعانة ميكن الذين املوظفني بعض أمام بذلك علنا 

 إىل 150 من املواد اإلدارية و املدنيةاإلجراءات  قانون يف الشهادة على نصتو قد 
 سالف القانون من 860 املادة أن من نفس القانون إال 859 املادة عليها أحالت ليتا163
 أو يستدعي أن الشهود بسماع يقوم الذي املقرر للقاضي أو احلكم لتشكيلة أجاز الذكر

 اإلدارة أعوان مساع أيضا هلا أجازت كما ، مفيدا مساعه يرى شخص أي إىل تلقائيا يستمع
 . اإليضاحات لتقدمي حضورهم طلب أو

 اليت الوقائع ، الشهود شهادة بسماع األمر احلكم يف ، سبق ملا تبعا ، القاضي حيددو 
 يف شهودهم إحضار و للحضور اخلصوم دعوة مع لذلك احملدد التاريخ و حوهلايسمعون 

 . للجلسة احملددين الساعة و اليوم

 درجة و عالقته و هبويته يعرف و اخلصوم غياب يف أو حبضور انفراد على شاهد كل يسمع
 دون بشهادته يديل و  احلق قول على اليمني يؤدي ، للخصوم تبعيته أو مصاهرته أو قرابته
 : يتضمن حمضر يف أقواله تدون و مكتوب نص ألي قراءة

 زالشاهد مساع ساعة و يوم و مكان -
 اخلصوم غياب او حضور -
 . الشاهد موطن و مهنة و لقب و اسم -
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 .هلم تبعيته او اخلصوم مع مصاهرته او قرابته درجة و الشاهد طرف من اليمني أداء -
 .االقتضاء عند الشاهد ضد املقدمة التجريح أوجه -
 . عليه بتالوهتا التنويه و الشاهد أقوال -

 . هبا اإلدالء فور الضبط أمني طرف من أقواله الشاهد على تتلىو 

   احلكم أصل مع يلحق و الشاهد منو  الضبط أمني و القاضي من احملضر توقيع جيبو 
 . منه نسخة على احلصول للخصوم جيوز و

  اخلصوم احد مع مباشرة مصاهرة أو قرابة له كانت إذا كشاهد شخص أي مساع جيوز الو 

 جدي سبب ألي أو قرابتهم أو للشهادة أهليتهم عدم بسبب الشهود يف التجريح ميكنو 
 شهود مساع أثناء أو هبا اإلدالء بعد التجريح سبب ظهر إذا إال بالشهادة اإلدالء قبلأخر 

 آخرين

 لالماكن االنتقال و المعايظاتالفرع الثالث: 

 أو معاينات بإجراء القيام اخلصوم من بطلب أو نفسه تلقاء من للقاضي جيوز
 املكان عني إىل االنتقال مع ضرورية يراها اليت الوقائع متثيل إعادة أو تقديراتأو  تقييمات

 1األمر ذلك. اقتضى إذا

 كان سواء طبيعته كانت أيا النزاع، حمل بأهنا اإلنتقال ملشاهدة املعاينة تعرفو 
 .جمدية ستكون معاينته أن يظن مما النزاع، يقع عليه ما كل عامة وبصفة منقوال، أم عقارا

                                                           
 من ق إ م إ. 146املادة  - 1
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 أعضائها أحد أو احملكمة هيئة بانتقال ثباتاإلوسائل  من كوسيلة املعاينة تتمثل وعليه
  1فيه. املطعون القرار مشروعية لتقدير املدعي يدعيها اليت األوصاف ملشاهدة

     تؤدي إىل مزيد من اإليضاح يف القضية املعروضة على الطبيعةأهنا قد بو تتميز املعاينة 
و تعترب يف مقدمة وسائل التحقيق، حيث تتم مبعرفة القاضي اإلداري نفسه أو من يندبه 
لذلك من قضاة احملكمة،و ليس مبعرفة خبري من خارج أعضاء اجلهة القضائية. و بذلك 

  2.ماتتضمن فيها احليدة التامة و الدقة يف املعلو 

 تطور  بسبب ، و هذا املاضي يف عليه كان عما شيوعا أكثر اإلجراء هذا أصبح وقد
 3العامة. للمنفعة امللكية نزع وكذا ، البيئة و التعمري منازعات

     من قانون اإلجراءات املدنية  861املادة  لالماكن االنتقال و على املعاينة نصتو قد 
 حيدد، حيث  من نفس القانون 149 اىل 146 املواد منو اإلدارية و اليت أحالت إىل 

 اخلصوم يدعو و االنتقال ساعة و يوم و مكان ، اجللسة خالل ، سبق ملا تبعا ، القاضي
 تنفيذه ميكن مجاعية تشكيلة طرف من األماكن إىل االنتقال تقرر .إذا العمليات حضور اىل
 .املقرر القاضي طرف من

                                                           
 كلية ، املعاينة كوسيلة من وسائل إثبات عدم مشروعية القرار املطعون فيه، جملة الشريعة و القانون، شطناوي خطار على - 1

 .65-64. ص، 2002 ،يونيو 17 ،العدد املتحدة العربية اإلمارات الشريعة والقانون، جامعة
 .179السابق،ص. عايدة الشامي، املرجع  - 2

3 - René Chapus,Droit du contentieux administratif, 8ème édition, 
Montchrestien, Paris,1999 ,pp.773-774.  



القواعد العامة لإلثبات في المادة اإلدارية                             باب تمهيدي:                                   

 

85 
 

 أثناء له وميكن تقنية معارف االنتقال موضوع تطلب اذا بتقنيني االستعانة للقاضي ميكنو 
 ذلك يف رأى إذا اخلصوم حدأ طلب على بناء أو ،نفسه تلقاء من شخص أي مساع تنقله

 . اخلصوم مساع له جيوز كما ضرورة

 األصول ضمن يودع و، الضبط أمني و القاضي يوقعه األماكن إىل االنتقال عن حمضر حيرر

 . احملضر هذا من نسخ على احلصول للخصوم ميكن ، الضبط بأمانة

 .الفرع الرابع: مضاهاة الخطوط 

 أو إثبات إىل ، األصلية الدعوى قاضي نظرهاي اليت ، اخلطوط مضاهاة دعوى هتدف
  1.عريف حمرر على التوقيع أو اخلط صحة نفي

 174إىل  164 من املواد ، اإلدارية و املدنية اإلجراءات قانون عليها نصو قد 
 املنسوب التوقيع أو اخلط اخلصوم احد نكران واقعة على ، لذلك تبعا الدعوى هذه تقوم

 بعد اخلطوط مضاهاة بإجراء القاضي فيأمر ، الغري توقيع أو خبط اعرتافه عدم إليه أو
 شهادة أو املستندات على باالعتماد الضبط أمانة أصلها إيداع و الوثيقة على التأشري
 منتجة غري الوسيلة هذه كانت إذا ذلك عن النظر يصرف قد و خبري بواسطة أو الشهود
 . اخلصومة يف للفصل

 فيها الفصل إرجاء يتم و ، املكتوبة طلباهتا لتقدمي العامة للنيابة القضية ملف يقدمو 
  اجلزائية الدعوى يف الفصل حني إىل اجلزائي القاضي على عرضها عند

                                                           
 من ق إ م إ. 164املادة  - 1
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 احملرر كتب من مساع و للخصوم الشخصي باحلضور يأمر أن للقاضي ميكنو 
 . توقيعه أو احملرر ذلك كتابة شاهدوا الذين الشهود مساع االقتضاءد عن و فيه املنازع

 حبوزته املوجودة املقارنة عناصر على استنادا املضاهاة إجراء القاضي على يتعنيو 
  منه بإمالء مناذج كتابة مع املقارنة بإجراء تسمح اليت الوثائق بتقدمي اخلصوم أمر ميكنه كما

          اخلطوط ، الرمسية العقود تتضمنها اليت التوقيعات املقارنة وجه على يقبلو 
 يتم ال الذي املضاهاة موضوع املستند من اجلزء ، هبا االعرتاف سبق اليت التوقيعات و

 . إنكاره

 األصل بإحضار هتديدية غرامة طائلة حتت و تلقائيا لو و يأمر أن للقاضي جيوزو 
 . مفيدة فيه املنازع باحملرر مقارنتها كانت إذا الغري حبوزة اليت الوثائق من نسخة أو

يف الدعاوى اإلدارية يكون جتدر اإلشارة إىل أن اللجوء إىل هذه الوسيلة يف التحقيق 
لذلك ال يصدق يف حالة عدم  نادرا، نظرا للطابع الرمسي للوثائق و احملررات اإلدارية،و

 1صحة بيان أو توقيع أو خط فيها إعتباره من مضاهاة اخلطوط و إمنا يكون طعنا بالتزوير.

خنلص يف األخري إىل أنه بالرغم من الصبغة اإلجيابية اليت ختول للقاضي اهليمنة على  
امة إلجراءات إجراءات اإلثبات،إال أن حتضريه للدعوى يتعني أن يتم يف ضوء اخلصائص الع

 و اليت سنتناوهلا بالتفصيل يف املطلب املوايل.القضاء اإلداري 

 

 

                                                           
 .151، ص. 2011حممد الصغري بعلي، احملاكم اإلدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، اجلزائر،  - 1
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 .المطلب الثاني: الخصائص العامة للدور اإلجرائي للقاضي اإلداري

إن إجراءات التقاضي اإلدارية ال تعترب يف جوهرها جمرد تطبيق بسيط ألحكام  
اإلجراءات املدنية بالنسبة للمسائل اإلدارية أمام خمتلف جهات القضاء اإلداري، بل تتسم 

   عليها بعض السمات و اخلصائص العامة املميزة هلا و اللصيقة هبا  تسيطربطابع خاص 
تقاضني ضمانات قوية لعدالة األحكام اإلدارية، و بالنسبة للقاضي و اليت تعترب بالنسبة للم

وسيلة لتحقيق التوازن بني الطرفني، و من مث فإن هذه اإلجراءات تعترب وسلة لتحقيق 
  1العدالة و ليست أداة للمبارزة بني الطرفني.

، حتكمه 2القاضي اإلداري سيد التحضري و األمني على إجراءات الدعوى يعترب
أفكار عامة متيز دوره اإلجرائي خبصائص معينة ترتك آثارها بشأن وسائل التحضري أو 

فالقاضي يقرر يف ضوء حالة امللف مدى مناسبة اإلستعانة بوسائل اإلثبات.و يف اإلثبات.
حالة اإللتجاء إىل وسيلة اإلثبات اليت يراها مناسبة مبوجب دوره اإلجيايب فإنه ال يتنازل عن 

ته التقديرية،إذ ميكنه األمر بوسيلة تكميلية لإلثبات يف حالة لزومها. كما أنه ال يلتزم سلط
بالنتيجة اليت انتهت إليها الوسيلة اليت باشرها باعتبارها تساعده على الوصول إىل احلقيقة. 
و القاضي اإلداري يف ممارسته هلذا الدور احلر يف اإلثبات يلتزم باملبدأ العام القاضي 

ورية أو وجاهية اإلجراءات باعتباره من عناصر حقوق الدفاع املتعلقة بأسلوب التقاضي حبض
 بصفة عامة.

                                                           
لإلطالع أكثر أنظر، سليمان حممد الطماوي، نظرية التعسف يف  ؛101الشلماين، املرجع السابق، ص. محد حممد محد  - 1

 .80ص. ، 1978، مطبعة جامعة عني الشمس، مصر،  3ط، -اإلحنراف بالسلطة -استعمال السلطة
، دار 1الفرنسي و املصري، ط عبد احلفيظ الشيمي،مبدأ املواجهة يف اإلجراءات اإلدارية القضائية يف قضاء جملس الدولة - 2

محدي ياسني عكاشة، املرافعات اإلدارية يف قضاء جملس الدولة،منشأة املعارف،  ؛42،ص.2007النهضة العربية، القاهرة،
 . 1119،ص.1997اإلسكندرية،
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على هدي ما تقدم، فإنه ميكن القول بأن الدور اإلجرائي للقاضي اإلداري ميتاز  
خبصائص معينة تتفق ووسائل اإلثبات اليت يباشرها و تنعكس يف نفس الوقت عليها، حبيث 

سائل هبا. و تعترب هذه اخلصائص من أصول التقاضي، و ميكن إبرازها فيما تصطبغ هذه الو 
 يأيت:

 (أوالالقاضي حر يف األمر بوسائل اإلثبات )  -
 (ثانياالقاضي ال يتنازل عن حريته يف تقدير الوسيلة املنتجة ) -
 (ثالثاالقاضي يضمن سيادة مبدأ املواجهة يف اإلجراءات) -

 .حر في األمر بوسائل اإلثبات : القاضيأوال

بالنسبة لإلستعانة العام هو حرية القاضي اإلداري إذ يتمتع بسلطة تقديرية  األصل
فالقاضي يقدر حبرية ما و هذا إعماال ملذهب حرية اإلثبات الذي يعتنقه.  ،بوسائل اإلثبات

ل فيها دون إذا كانت وقائع الدعوى و مستنداهتا كافية لتكوين عقيدته و بالتايل الفص
        انتظار إجراء آخر، أم يتعذر الفصل يف النزاع املعروض قبل إيداع بعض املستندات 
و احلصول على بعض املعلومات.و بالتايل يكون من املناسب اإللتجاء إىل وسائل اإلثبات. 
و بذلك حيدد القاضي ابتداء مدى احلاجة إىل هذه الوسائل، و مدى إذا كانت الوسيلة 

كالتكليف بتقدمي مستندات،أم أهنا من وسائل التحقيق    ،اسبة من الوسائل العامةاملن
مث يقوم بتحديد الوسيلة ذاهتا مبراعاة أن تكون هذه األخرية أوىف يف  ،كاخلربة، املعاينة...اخل

 1النتيجة من ناحية و أقل يف التكاليف و اجلهد من ناحية أخرى.

                                                           
 .257أمحد كمال الدين موسى، املرجع السابق، ص.  - 1
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و جتدر اإلشارة إىل أن السلطة املقررة للقاضي يف تقدير الدليل،ال متتد إىل التدخل 
يف مضمون الدليل ذاته، حبيث ميتنع عليه أن يهدر املعىن الواضح للعبارات الواردة يف احملرر 

أو املعىن املستمد من املستندات املقدمة يف الدعوى، أو تغيري  املثبت للتصرف القانوين،
لعبارات الشفوية للشاهد. و باملثل بالنسبة لتقدير اخلبري حيث يتقرر للقاضي سلطة مفهوم ا

و اإلستناد إىل مربرات سائغة مستمدة تقديرية يف شأنه، جتيز له استبعاده من جمال اإلثبات 
من دليل آخر يبين عليه اقتناعه.و لكنه ميتنع عليه التدخل بالتغيري يف املعىن اخلاص مبضمون 

 1ذاته. التقرير

 

 .: القاضي ال يتظازل عن حريته في تقدير الوسيلة المظتجةثانيا

إن القاضي اإلداري ال يستنفذ سلطاته مبجرد األمر بوسيلة اإلثبات، إذ حيتفظ  
  2بكامل هيمنته على اإلستيفاء.

و املعلومات   فإذا رأى القاضي بعد األمر بوسيلة اإلثبات اليت قدرها،عدم كفاية البيانات
تستدعي إيضاحا آخر،فإن له من جديد أن يأمر بوسيلة أو ظهور وقائع و مسائل  املقدمة،

كما   األوىلإثبات أخرى تتناسب مع طبيعة البيانات املطلوبة، سواء كانت من نوع الوسيلة 
أو كانت وسيلة حتقيق أخرى إضافية،كما لو أمر بعد كانت خربة، فيأمر خبربة تكميلية،   لو

. و القاضي له  أو تكليف بتقدمي بعض املستندات ،أو بإجراء حتقيق إداري اخلربة بشهادة
 كامل السلطة التقديرية يف مدى مناسبة هذه الوسيلة التكميلية يف ضوء حالة امللف.

                                                           
 .08،ص. 2007يف قانون اإلثبات، منشأة املعارف، اإلسكندرية، الدراسات البحثية  أمحد شوقي حممد عبد الرمحن، - 1
 .252أمحد كمال الدين موسى، املرجع السابق،ص.  - 2



القواعد العامة لإلثبات في المادة اإلدارية                             باب تمهيدي:                                   

 

90 
 

و كنتيجة ملا سبق فإن اختيار القاضي للوسيلة اليت يرى كفايتها و مالءمتها لإلثبات 
يف الدعوى ال يلزمه باحرتام نتيجتها، حيث يكون له يف سبيل اصداره حلكم عادل األخذ 

 أو طرحها كلية إذا مل يقتنع هبا.    نتيجة أو األخذ جبزء منهامبا أفرزته وسيلة اإلثبات من 
 حلالة ميكنه اإلستعانة مبا يراه مالئما لإلثبات من وسائل حتضريية أو حتقيقية.و يف هذه ا

فتقييد القاضي بوسيلة اإلثبات اليت وقع عليها اختياره و احرتامه اإلجباري لنتيجتها 
يتعارض مع مبدأ حرية اإلثبات الذي يعتنقه القضاء اإلداري.كم أن هذا األمر جيعل 

مل يعد يرى جدواها أو تساوره شكوك قد تصل إىل حد القاضي حبيس لوسيلة إثبات 
اليقني يف عدم دقة نتيجتها، األمر الذي يؤدي إىل غل يده و منعه من التوصل إىل حقيقة 

 1اإلدعاء.

 .: القاضي يضمن سيادة مبدأ المواجهة في اإلجراءاتثالثا

 اخلصوم احد يباشرها اليت اإلجراءات أن القضائي النظام يف األساسية املبادئ من
 من متكينه و له املوجهة بالطلبات إعالنه فيجب ، اآلخر الطرف مواجهة تتم يف أن جيب

 2هلا. تأييدا يقدمها خصمه اليت األوراق

حق كل خصم يف أن يطلع على ما يعين  ،مبدأ املواجهة يف الدعوىعليه فإن  و
الرد، و أن يكون كل يقدمه اخلصم اآلخر من أوراق و مستندات و مذكرات مع حقه يف 

 1ذلك خالل مدة زمنية معقولة.

                                                           
 .129عبد العزيز عبد املنعم خليفة، املرجع السابق، ص.  - 1
 القوانني اجلديد و  املرافعات قانون يف املرافعات مبادئ ، ابراهيم حممود حممدو   مجيعي الباسط عبد املوضوع:  هذا يف راجع - 2

 السابق،ص. املرجع ، املدنية احملاكمات اصول الوفا، ابو امحد ؛.59-58، ص.  1978العريب، القاهرة، الفكر دار  املعدلة،
72 . 
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و لتفرع هذا املبدأ عن مبدأ أعم و أمشل و هو حق الدفاع، فإن القاضي ملزم باحرتامه دون 
 حاجة إىل نص قانوين يقره.

 املشرع جعل عامة بصفة اخلصومة إجراءات يف الوجاهية خاصية أمهية نغري أ
 عام كمبدأ اإلدارية و املدنية اإلجراءات قانون من الثالثة املادة يف عليها ينص اجلزائري
       اخلصوم يلتزم " : فيها فجاء ، القضائية اجلهات كل أمام اإلجراءات هذه له ختضع

      للمتقاضني أساسيا ضمانا تعد الوجاهية خاصية أنحيث ".الوجاهية مببدإ و القاضي 
 . القضاء أمام ملساواهتم خاصا مظهرا و

 إشراف حتت أطرافها مبعرفة تتم إذ املبدأ هذا على اإلدارية اخلصومة خترج ال و
 طلبات على التعرف النزاع يف طرف لكل تضمن اليت بالسلطات يتمتع الذي املقرر القاضي

 يف الوجاهية خاصية أمهية تزيد و .فيه اختاذها مت اليت اإلجراءات و األخر الطرف دفوع و
 تسمح إذ ، اخلصمني مراكز الختالل اخلصومات من غريها من أكثر اإلدارية اخلصومة

 خاصة و ، مستندات و مذكرات من اإلدارية اجلهة تودعه ما معرفة من العادي للمتقاضي
 إال تقدمها ال و مستواها على إياها حمتجزة تقدميها عن اإلدارية اجلهة حتجم اليت تلك
 . املقرر القاضي تدخل بفعل

                                                                                                                                                                                     
 . نقال عن:22عبد احلفيظ الشيمي، املرجع السابق، ص. - 1

-  Breton (J.M),Le conseil d’Etat et le principe du contradictoire : réflexions sur 
les méthodes du juge administratif et les exigences procédurales , P.A , 12 janvier 
1999 n° 19 , p .11.    
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 مث  اإلدارية اخلصومة إجراءات يف الوجاهية خاصية ساسسنتطرق لبيان أ و يف مايلي
الضمانات التشريعية لتطبيق مبدأ املواجهة يف اإلجراءات أما القضاء  ستتجلىأين  ظاهرهامل

 اإلداري .

 الخصومة إلجراءات الوجاهي الطابع أساس. 

 و اخلصوم مواجهة يف اخلصومة إجراءات كل إمتام الوجاهية خاصية تقتضي
 الطرف وثائق و مذكرات على طرف فيه يطلع مل نزاع يف بالفصل يسمح فال  ،مبعرفتهم

 . حوهلا مالحظاته بتقدمي له تسمح أجال وضمن األخر

  بدوهنما تصوره ميكن ال قضائيني مبدأين من سهاأس للخصومة الوجاهي الطابع يستمد و
 . الدفاع حق احرتام مبدأ و ، القضاء أمام املساواة مبدأ مها و

 على لطرف تفضيل أو متييز دون النزاع طريف بني املعاملة يف املساواة على األول املبدأ يقوم

 االطالع يف احلقو منها  اإلجرائية احلقوق بنفس منهما كل مبقتضاه فيتمتع ، أخر طرف
 ميكن حىت مستندات و  مذكرات من فيها قدم ما و اخلصومة يف إجراءات من مت ما على

 . قانونية ووسائل و دفوع من أويت مبا مواجهتها له

 اعتبار ألي األخر عن واحد مييز فال ، القضاء جملس يف اخلصوم بني املساواة به يقصدو 
 معاملة القاضي من لتلقيهم املتقاضني نفوس يف االطمئنان و الثقة يبعث الذي األمر، كان

  1.واحدة

                                                           
 االسكندرية، ، املعارف السعودية، منشأة العربية اململكة يف  القضاء وعلم الشرعية املرافعات نبيل إمساعيل عمر،أصول - 1

 .25-22، ص.1993
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 مواجهة يف دفوعه و طلباته تقدمي من صاحبه متكني على فيقوم الدفاع يف احلق مبدأ أما
 أو كان حبق مدعيا -للمتقاضي بالسماح ذلك يكون و ،األخر الطرف دفوع و طلبات
 ميكن فال . خمتلفة إجراءات من خصومته يف يتم ما و مت ما معرفة من - عليه مدعى
 هبا أمر أو خصمه هبا قام اليت اإلجراءات معرفة من حرمانه حالة يف احلق هذا عن الكالم

    خصمه دعوى مساع من خصم كل متكني به فيقصد . اخلصومة هذه يف املقرر القاضي
 العكسي بالدليل جماهبتهم و خصمه شهود مساع و .عليها الرد و مستنداته على االطالع و
 عن دفاعه إعداد و مناقشتها و عليها لالطالع الالزمة املهل و الفرص  كل اخلصم منح و

 فيه الطعن من متكينه و غيابه يف احلكم حالة يف احلقوق هذه حفظ و فيها، حقوقه
 للمناقشة القاضي خيضعه مل التحقيق إجراءات من إجراء كل و دليل كل وإبطال باملعارضة

 . الطرفني حبضور

 

 أمام القاضي اإلداري االجراءات في الوجاهي الطابع مااهر. 

 أطراف بني الوجاهية حتقيق فكرة على القضائية اإلدارية اخلصومة إجراءات كل تقوم
 .بينهم املطروحة القضية معطيات كل على اطالعهم ضمان و ،اخلصومة

قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية من اإلطالع  مبقتضى اخلصومة أطراف مكن املشرع إن
 تاريخ على و ، خصومهم عن الصادرة التكميلية املذكرات و، الرد مقاالت و، عرائض على

 . اخلصومة لنظر احملددة اجللسة

 الدعوى عريضة بتبليغ مسحت اإلدارية و املدنية اإلجراءات قانون من 838 املادة إن
 حتت الضبط أمانة طريق عن هبا املرفقة الوثائق و الرد مذكرات و قضائي حمضر طريق عن
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 اإلجراءات كل تبليغ القانون نفس من 840 املادة استوجبت و املقرر، القاضيإشراف 
       االختتام أوامر و عذاراتاإل و التسوية إجراءات فيها مبا ، التحقيق تدابري و املتخذة

 حمضر طريق عن أو باالستالم إشعار مع مضمنة برسالة اخلصوم إىل ، اجللسة تاريخ و
 .قضائي

         للعرائض املرفقة الوثائق نسخ تبليغ فرضت القانوننفس  من 841 املادة إن
 خصائصها أو حجمها أو عددها كان إذا عنها مفصل جرد أو األطراف إىل ملذكراتا و
 بامانة عليها االطالع من يتمكنوا حىت هذا و ، عنها نسخ استخراج من يسمحان ال

 مؤقتا الوثائق هذه تسليم 842 املادة أجازت كما .نفقتهم على عنها نسخ اخذ و الضبط
 . حمدد اجل خالل األطراف ممثلي إىل

 ، اخلصومة يف املقررة باالجراءات اخلصوم إعالم يقتضي الوجاهية مبدأ تطبيق إن
 أو الطعن عريضة على اطالعه بعد القضائية اجلهة رئيس فيها يقرر اليت احلالة يف حىت

.حيث الطعن يف للتحقيق حمل أال يقرر و فيها ظاهر النزاع حسم وجه أن اإليضاحية املذكرة
 ، احلكم تشكيلة رئيس على ، االدارية و املدنية االجراءات قانون من 843 املادةفرضت 

 اعالم ، تلقائيا مثار وجه على مؤسسا يكون ان ميكن احلكم ان فيها له يتبني اليت احلالة يف
 تقدمي فيها هلم ميكن اليت اآلجال حتديد و ، الوجه هبذا احلكم جلسة قبل اخلصوم

 يتعرف مل تلقائيا مثار وجه على استنادا باحلكم ينطق ان ميكن فال ، حوله مالحظاهتم
 . حوله مالحظاهتم يبدوا مل و يناقشوه مل و مسبقااألطراف  عليه

 ال فطبيعتها ، ستعجاليةاإل احلاالت اإلجراءات هذه من 843 املادة استثنت و
 واضحة دفوع حول مالحظات لتقدمي االجال هذه النزاع طريف مبنح - نظرنا - يف تسمح
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 احلالة هذه يف املشرع فغلب ، نفسه تلقاء من اإلداري القاضي أثارها العام بالنظام متعلقة
 مبدأ على العدالة سري وحسن العام النظام فكرة و املبدئي اجلانب على العملي اجلانب

 . الوجاهية

 تكون عندما التلقائي القبول عدم تثري أن القضائية للجهة جتز مل 848 املادة ان
 اآلجل فوات بعد للتصحيح قابلة تكون و القبول عدم يرتب بعيب مشوبة العريضة

 . لتصحيحه املعنيني دعوة بعد اال 829 املادة يف عليها املنصوص

 مباشرة هبا بالقيام للقاضي املشرع مسح اليت اإلجراءات على تقتصر ال الوجاهية إن
 ألغى فقد . اخلربة رجال من غريه ينفذها و هبا يستعني اليت اإلجراءات كل تشمل بل

 قضاء جملس عن صدر قضائيا قرارا 23/10/2000قراره املؤرخ يف  مبقتضى الدولة جملس
 عليه املنصوص أطرافها إخطار إلجراء احرتامها عدم خربة بسبب على باملصادقة قسنطينة

 فجاء يف منطوق القرار: 1 -سابقا-  املدنية االجراءات قانون من 53 املادة احكام يف

 اخلربة بإجراء فيها سيقوم اليت الساعات و باأليام اخلصوم خيطر ان اخلبري على جيب "
 ، النزاع طريف استدعاء على اخلبري اجرب املشرع ان حيث

 2." للبطالن خربته يعرض الوجويب االجراء هذا عن يسهى الذي اخلبري ان حيث

                                                           
من ق إ م إ حيث جاء فيها" فيما عدا احلاالت اليت يستحيل فيها حضور اخلصوم بسبب طبيعة اخلربة.  135تقابلها املادة  - 1

 جيب على اخلبري إخطار اخلصوم بيوم و ساعة و مكان إجرائها عن طريق حمضر قضائي".
 سنيحل -البالط، منقول عن :  النتاج ت ش و ميلة لوالية الضرائب مديرية ، 23/10/2000، املؤرخ يف  لدولةا جملس قرار- 2
.  ص،  2006 اجلزائر، النشر، و للطباعة هومة  دار  ،4، ط1، ج  الدولة جملس قضاء يف املنتقى  ملويا،  اث الشيخ بن

369. 
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 بني وجاهية بطريق تنجز مل خربة على ملصادقته أمامه املستأنف القرار ألغى الدولة جملس إن
 حبقوق بالتأكيد مس الذي األمر واحد لطرف سوى اخلبري فيها يسمع مل إذ ، النزاع طريف

 .اآلخر الطرف

 

من خالل ما تقدم يتبني أن اإلثبات يف الدعوى اإلدارية يتسم خبصيصة متيزه عن 
العادية ، حيث يتمتع القاضي اإلداري يف ظله بدور إجيايب يفتقده اإلثبات يف الدعاوى 

نظريه يف الدعاوى املدنية، مرجعه طبيعة الدعاوى اإلدارية مبا تتصف به من انعدام التوزان 
بني طرفيها، االمر الذي يستوجب تدخل القاضي ملساعدة املدعي فيها للحصول على 

أو وثائق تعيق الوصول هلذا احلق. غري أن  حقه يف ظل ما متلكه اإلدارة من مستندات
القاضي ال يتحمل بنفسه عبء اإلثبات فطاملا أن هناك ادعاءات فيتعني إقناع القاضي 

و يقتصر دور القاضي اإلداري يف ختفيف عبء  بصحتها من جانب صاحب الشأن.
ره يف بعض اإلثبات الواقع على املدعي من خالل دوره اإلجيايب يف مراقبة اخلصوم، و إقرا

احلاالت نقل هذا العبء إىل عاتق املدعى عليه عندما يقدم املدعي إثباته. و من بني أهم 
وسائل اإلثبات اليت يلجأ إليها القاضي اإلداري و اليت تؤدي إىل نقل عبء اإلثبات يف 

 بعض احلاالت القرائن و هو ما سيكون موضوع دراستنا يف الباب املوايل.
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مازالت القرينة حتتل مكانا كبريا يف اإلثبات، و هي بذلك تشكل إحدى الدعامات  
إذ أن احلصول على األدلة اليت تنصب مباشرة ساسية لوصول القضاء إىل حكم عادل، األ

على الواقعة حمل البحث قد يكون متعذرا إن مل يكن مستحيال يف كثري من 
ال يستطيع دائما أن يصل إىل احلقائق بصورة مباشرة، فيلجأ إىل حتكيم  األحيان.فالقاضي

عقله باستخدام ضوابط اإلستدالل و أصول املنطق للتعرف على أكرب قدر من تلك 
 احلقائق بصورهتا املطابقة للحقيقة و الواقع.

ال  ذكره فالقرائن تعد من الوسائل غري املباشرة يف اإلثبات،ألهناوبناء على ما سبق  
    بل هي تستخلص من طرق اإلستنباط إثباهتا، تنصب مباشرة بداللتها على الواقعة املراد 

 و ألن القاضي هو الذي يستخلصها من وقائع الدعوى، فهو يقوم بذلك على أساس ما
 و هو األساس الذي تقوم عليه نظرية القرائن بشكل عام. ،هو راجح الوقوع

لقانون ملدى حجيتها على حنو تكون هذه احلجية بتحديد او تعد القرائن ملزمة  
و تكون  قاطعة ال تقبل إثبات العكس، أو ذات حجية غري قاطعة ميكن إثبات عكسها.

القرائن إما قانونية عندما يرد النص عليها يف القانون، و إما قضائية عندما يتوصل القاضي 
 ى.إليها من وقائع الدعوى و األوراق اليت يتضمنها ملف الدعو 

بيان مفهومها  يتعنيو لدراسة القرينة بوصفها أحد أدلة اإلثبات يف املادة اإلدارية،  
بعد ذلك  حتديد) الفصل األول(. مث  يلتبس هباقد من حيث تعريفها و متييزها عما 

 أقسامها و حجيتها يف القانون اإلداري )الفصل الثاين(.
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 .اإلداريمفهوم القرائن يف القانون الفصل األول: 

القرينة دليل من أدلة اإلثبات يستند إليها القاضي يف إصدار حكمه،أو يؤيد هبا ما  
لديه من أدلة، و هذا متفق عليه بني كافة فروع القانون سواء كان احلديث عن القرينة 

 هبدف تطبيقها يف اجملال املدين أو اجلنائي أو اإلداري.

  ،آلخر مفهوم القرينة ال خيتلف من فرع قانوينو إزاء هذا األمر فإن التعرض لبيان  
و عليه فسنحاول تعريف القرائن و الشروط الالزمة لتطبيقها ) املبحث األول(، مث متييزها 
عما يلتبس هبا ) املبحث الثاين( من خالل القواعد املستقرة يف القانون املدين باعتباره 

 تعانة هبا يف اجملال اإلداري.و ذلك هبدف اإلس ،الشريعة العامة لسائر القوانني

 

 و شروط العمل هبا املبحث األول: تعريف القرينة

سوف نتناول يف هذا املبحث تعريف القرينة بصفة عامة، باعتبارها أحد أدلة  
بل أمهها يف جمال القانون اإلداري القضائي املنشأ، ) املطلب األول(. إضافة إىل  ،اإلثبات

يف  اإلداري  تبيان شروط العمل هبا )املطلب الثاين( حىت حيتج هبا و يستند إليها القاضي
 أو يؤيد هبا ما لديه من أدلة. إصدار حكمه

  

 .املطلب األول: تعريف القرينة

بد من فالو تعريفها و التعرف عليها بشكل واضح و شامل، لبيان مفهوم القرينة  
(، مث التطرق ملختلف التعاريف الفقهية، سواء يف الفقه حتديد املعىن اللغوي هلا )الفرع األول
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الفرع ) هااإلسالمي أو الفقه القانوين، دون إغفال موقف التشريعات الوضعية من تعريف
  الثاين(.

 . اللةةالفرع األول: معىن القرينة يف

          مجع قرينة و يقصد هبا ما يدل على الشيء من غري استعمال فيه. القرائن  
فيقال: قرن الشيء بالشيء:وصله  ،و القرينة يف اللغة مأخوذة من املقارنة و هي املصاحبة

. و قرينة و اقرتن الشيء بغريه أي صاحبه. و القرينة مؤنث القرين. و القرين: الصاحب، به
    الرجل زوجته ملصاحبته إياها. و تقارن الشيئان: أي تالزما. و يقال أيضا قارنه،مقارنة،

 1و قرانا أي صاحبه و اقرتن به. و القرينة أيضا ما يدل على املراد.

و القرينة قسمان: حالية و مقالية، و قد يقال لفظية و معنوية. و مثال القرينة احلالية 
قول ملسافر "يف كنف هللا و رعايته." فإن يف العبارة حذفا يدل عليه حال نأن أو اللفظية، 

الية. و مثال القرينة املقالية أو املعنوية، املسافر و جتهزه و تأهبه للسفر. و هو القرينة احل
و يدل على إرادة  ،"رأيت أسدا خيطب" فإن املراد باألسد يف هذا املقام الرجل الشجاع

 2قرينة مقالية. ذلك لفظ "خيطب" فهو

  

                                                           

، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، 1يوسف حممد املصاروه، اإلثبات بالقرائن يف املواد املدنية و التجارية، ط  -1 
 .35، ص. 1996عمان،

. ؛ الفريوز أبادي، القاموس احمليط، 366، دار لسان العرب، ص.3ابن منظور، لسان العرب، ج  أنظر هذه التعريفات يف -2 
 .256، ص. 1952، 2، ط4ج
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 .الفرع الثاين: املعىن اإلصطالحي للقرينة

          مها مؤكدة و األخرى جمهولة، احدينة ليست سوى عالقة بني واقعتني إالقر  
بعبارة أدق، هي العملية املنطقية اليت متكن القاضي إنطالقا من واقعة معلومة من إجراء و 

و من هنا فهي تنقل من بني الفرضيات املطروحة الفرضية األكثر احتماال.اختيار عملية 
 إثباتموضوع اإلثبات يف حد ذاته و ذلك من خالل اعتبار واقعة ما صحيحة من جمرد 

واقعة أخرى. فالقرينة تنطلق من واقعة من أجل الوصول إىل واقعة أخرى عن طريق 
اإلقتناع الذي يتوصل إليه القاضي من  اإلستدالل املنطقي استقراء و استنباطا و حسب

لكن قبل أن يتوصل القاضي إىل هذا اإلقتناع، جيب . خالل تقديره للوقائع املعروضة عليه
أن يقوم بعملية تقييم منطقي ليتوصل عن طريقها إىل اثبات العالقة املنطقية بني العناصر 

و من هنا فإن تسمية القرائن بافرتاضات اإلنسان  املعروفة و الواقعة املراد معرفتها أو اثباهتا.
لكل إثبات عن طريق تعكس العمل أو النشاط الذهين املنطقي الذي يعد األساس 

 1القرائن.

 .بناء على ما تقدم سوف نقوم بعرض التعريفات املختلفة للقرينة 

 

 

 

                                                           
1-Philippe MERLE, Les présomptions légales en droit pénal, Thèse,  PARIS, 
1970, p. 04. 
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 .التعريف الفقهي للقرينة أوال:

هذا التعريف أن نتعرض ملدلول القرينة يف الفقه اإلسالمي، و ذلك قبل  يقتضي 
 القانوين.تناوهلا لدى الفقه 

 القرينة يف الفقه اإلسالمي: -أ

مل يعرف فقهاء الشريعة اإلسالمية القدامى القرينة ، و إن كانوا قد استعملوها 
وضوح  عدم تعريفهم هلا هو بألفاظ مرتادفة مثل العالمات و األمارات.و لعل السبب يف

 1معناها، و ظهور داللتها على املراد منها.

ا، كاصطالح للقرينة الفقهاء تعريفات ومن  وتدل   خفًيا، شيًئا تقارن ظاهرة أمارة كل أهنه
 أو ع الشار  عليها نصه  اليت األمارة هي أو ،2واملصاحبة املقارنة من مأخوذة وهي .عليه

 من يكتنفها وما وظروفها احلادثة من القاضي استنتجها أو الفقه أئمة استنبطها
 إىل يشري أمر االصطالح يف القرينة أنه " :فقال اجلْرَجاين عرهفها و قد .3أحوال

ا ،األستاذ إبراهيم بن حممد الفائز يعر ِّفها كما . "4"املطلوب  على ناتدل اليت األمارة "بأهنه
اجملهول استنباطا و استخالصا من األمارة املصاحبة و املقارنة لذلك األمر اخلفي  مراأل

و عرفها الدكتور سامح السيد جاد "بأهنا  5اجملهول، و لوالها ملا أمكن التوصل إليه."
                                                           

 .80. ص،  2001القاهرة، العربية، الثقافة دار اإلسالمي، اجلنائي الفقه يف اإلثبات يف ودورها القرائن دبور، حممد أنور -1 
 . 904ص القاهرة، ،  1968العريب، الفكر دار العام، الفقهي املدخل الزرقا، أمحد مصطفى -2 
 .بعدها وما .08. ص املرجع السابق، هللا، فتح زيد هللا فتح -3 
. نقال عن خالد عبد العظيم أبو غابة،كمال حممد عواد عوض،كرم مصطفى خلف هللا، 174التعريفات للجرجاين، ص .  -4 

 .95،ص. 2013مدى حجية الشهادة و القرائن و ضوابط مشروعيتهما يف اإلثبات،دار الفكر اجلامعي،اإلسكندرية، 
 ص بريوت، ،  1982اإلسالمي، املكتب مقارنة، دراسة اإلسالمي، الفقه يف بالقرائن اإلثبات الفائز، حممد بن إبراهيم -5 
.63. 
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األمارات اليت نص الشارع احلكيم عليها أو توصل إليها فقهاء املسلمني باجتهادهم أو 
روف الدعوى املعروضة عليه لتدل على أمر جمهول.فالقرينة إمنا استنتجها القاضي من ظ

  1تعين أمارات معلومة يستدل هبا على أمر جمهول.

و جند أن القرينة يف الشرع مل يرد بشأهنا نص خاص صريح. غري أن أئمة الفقه قد 
     استدلوا عليها يف كثري من آيات القرآن الكرمي، و أحاديث الرسول صلى هللا عليه 

 و سلم. 

فقد روي  .2الكتاب ، فقوله تعاىل:" وجاءوا على قميصه بدم كذب " من فأم ا  -1
إخوة يوسف مل ا أتوا بقميصه إىل أبيهم تأم له ، فلم ير خرقًا وال أثر ناب ،  أن  

به على كذهبم فكان موقفه أن:"قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا.."  فاستدل  
  .لقميصعدم متزق ا فحكم بكذهبم لقرينة

 قبل فصدقت  وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من...قوله تعاىل:" و  -2
 ،د من دبر فكذبت وهو من الصادقنيقوهو من الكاذبني، وإن كان قميصه 

و هنا اعتبار قد قميص . 3قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن..." فلما رأى
من جهة اخللف دليال على صدقه و كذب  -عليه الصالة و السالم–يوسف 

اخللف على أنه كان هاربا وأن  فاستدل احلاكم بتمزق القميص منامرأة العزيز. 
 .دعواها كاذبة

                                                           

، دار الوطن للنشر و الطباعة 1سامح السيد جاد، إثبات الدعوى اجلنائية بالقرائن يف الفقه اإلسالمي و القانون الوضعي، ط -1 
 .33-32، ص. 1984و اإلعالم، 

 .18سورة يوسف، اآلية  -2 
 28-27-26سورة يوسف، اآليات  -3 
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      حيث أن هللا سبحانه 1و قوله تعاىل: " و عالمات و بالنجم هم يهتدون" -3
ياهم  و تعاىل قد وصف العالمات و األمارات اليت يهتدي هبا الناس يف أمور دن

) القبلة(، دالة على ما   ، و يف أمور دينهم كمعرفة جهة الصالة كالسفر
 جعلت من أجله. و ما هذه العالمات إال قرائن.

     و هم اللذين يأخذون بالعالمات  ،قد مدح املتومسني -عز وجل-مث إن هللا  -4
و هذا يدل على أمهية العمل  ،و القرائن، و وصف التاركني لألخذ هبا باجلهل

 2بالقرائن. حيث قال تعاىل: " إن يف ذلك آليات للمتومسني"

و قوله تعاىل:" للفقراء اللذين أحصروا يف سبيل هللا ال يستطيعون ضربا يف 
هم ال يسألون الناس إحلافا ااألرض حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيم

 3ه عليم"و ما تنفقوا من خري فإن هللا ب

    و من أمثلة القرائن املنصوص عليها يف السنة النبوية أن النيب صلى هللا عليه  -5
و أمارة على      و سلم جعل السكوت من جانب البكر إذنا يف زواجها، 

رضاها يف قوله:" ال تنكح األمي حىت تستأمر، و ال تنكح البكر حىت تستأذن، 
 4و كيف إذهنا؟ قال إن تسكت".   قالوا: 

                                                           

 16سورة النحل، اآلية  -1 
 75سورة احلجر، اآلية  -2 
 273سورة البقرة، اآلية  -3 
رواه البخاري و مسلم و الرتميذي و أبو داود و النسائي. أنظر ، الشيخ منصور علي ناصف ، التاج اجلامع لألصول يف  -4 

 .266، ص.  2أحاديث الرسول ،   ج 
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إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جعل الفراش قرينة على ثبوت النسب من  -6
 1صاحبه، و ذلك يف قوله " الولد للفراش، و للعاهر احلجر."

قول سليمان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم للمرأتني اللتني ادعتا الولد .  ويف -7
ائتوين بالسكني داود صلى هللا عليه وسلم للكربى فقال سليمان "  فحكم به

الكربى بذلك فقالت الصغرى : " ال تفعل يرمحك هللا  أشقه بينكما " فسمحت
، هو ابنها فقضى به للصغرى ، فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة 

فاستدل برضا الكربى بذلك ، وأهنا قصدت االسرتواح إىل التأسي  الظاهرة ،
ى عليه ، وامتناعها من الرضا ولدها ، وبشفقة الصغر  مبساواة الصغرى يف فقد

احلامل هلا على االمتناع هو ما قام بقلبها من  بذلك : على أهنا هي أمه ، وأن
يف قلب األم ، وقويت هذه القرينة عنده ،  الرمحة والشفقة اليت وضعها هللا تعاىل

مع قوهلا " هو ابنها " . وهذا هو  حىت قدمها على إقرارها ، فإنه حكم به هلا
 احلاكم مل يلتفت إليه أبدا . فإن اإلقرار إذا كان لعلة اطلع عليهااحلق ، 

هبا  وأم ا عمل الص حابة ، فمنه حكم عمر رضي هللا عنه برجم املرأة إذا ظهر -8
ا زانية ، وكذلك  محل وليس هلا زوج . وجعل ذلك يقوم مقام البي نة يف أهن 

 .الس كران إذا قاء اخلمر

هاء الشريعة اإلسالمية قد عرفوا القرينة بأهنا أمارة فق من خالل ما سبق، يالحظ بأن
أو عالمة تدل على شيء جمهول.فسميت بالقرينة ألن هلا إتصاال مبا يستدل هبا عليه، 

 فهي األمر الدال على الشيء من غري اإلستعمال فيه، بل جملرد املقارنة و املصاحبة.

                                                           

رواه البخاري و مسلم و أبو داود و الرتميذي و النسائي و إبن ماجه و أمحد يف املسند و هو حديث صحيح، أنظر:  -1 
 .387-378،ص.6احلناوي، فيض القدير، ج
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فقهاء القانون فقد تعددت تعريفاهتم للقرينة، كل منهم عرفها بتعريف خيتلف عن  أما
من إال أن بعضها أمشل  ،و إن كانت يف مضموهنا واحدة ،اآلخر من الناحية اللفظية

بعضا من هذه التعاريف اليت ذكرها الفقهاء مع اإلشارة  سيتم فيما يلي ذكراألخر. و 
 ملقصود من القرينة على الوجه األكمل.إىل التعريف الذي يؤدي الغرض ا

 القرينة يف الفقه القانوين -ب

أهنا عالقة إفرتاضية  1تعددت تعريفات شراح القانون للقرينة حيث عرفها البعض
ينشئها القانون بني وقائع معينة،أو هي عالقة منطقية يستنتجها القاضي بني واقعة 

عرفها البعض اآلخر أهنا: الصلة يف نفس السياق و  معلومة و أخرى جمهولة يريد إثباهتا.
الضرورية اليت قد ينشئها القانون بني وقائع معينة، أو هي نتيجة يتحتم على القاضي أن 

  2يستخلصها من وقائع معينة.

     و عرفها األستاذ حممود جنيب حسين أهنا إستنتاج الواقعة املطلوب إثباهتا من واقعة 
 3ثبات.أخرى قام عليها دليل إ

و عرفها الدكتور عطية علي عطية مهنا بأهنا: استنباط بقواعد املنطق و اخلربة واقعة 
 4جمهولة من وقائع ثابتة معلومة على سبيل اجلزم و اليقني.

                                                           

 .32،ص. 2001مسعود زبدة، القرائن القضائية، موفم للنشر و التوزيع، اجلزائر،  -1 
2- Henri DONNEDIEU DE VABRES , Traité de droit criminel et de législation 
pénale comparée,3éme éd, Recueil Sirey, Paris, 1947, p .730. 

 .498، ص. 1982حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية،  -3 
 .99، ص.1988امعة القاهرة، راه،جو عطية علي عطية مهنا، اإلثبات بالقرائن يف املواد اجلنائية، رسالة دكت -4 
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الدكتور حممد زكي أبو عامر بأهنا: صلة ضرورية بني واقعتني يكون ثبوت  و عرفها
و نتيجتها يكون ثبوت الواقعة    األوىل فيها دليال على حدوث الثانية، أو صلة بني واقعة 

 1فيها دليال على حدوث نتيجتها.
خرى إستنتاج الواقعة املراد إثباهتا من وقائع أو عرفها الدكتور عاطف النقيب بأهنا:

 2معروفة بالنظر لوجود روابط و أسباب.
كما عرفها األستاذ فاروق الكيالين بأهنا: إستنتاج واقعة جمهولة من واقعة معلومة و ثابتة 

 3تؤدي إليها بالضرورة و حبكم اللزوم العقلي.

ما يستخلصه القاضي أو املشرع من أمر ائن لدى شراح القانون املدين هي "و القر 
وعرفها آخرون بأهنا إستنباط أمر غري ثابت من أمر  ،4"على أمر جمهول.معلوم للداللة 

 5ثابت 

و قال آخر بأهنا عبارة عن إعتبار أمر مشكوك فيه أمرا مؤكدا عمال بالغالب 
 6القانوين.

                                                           

 .934،ص. 1984حممد زكي أبو عامر، اإلجراءات اجلنائية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،  -1 
 .411، ص. 1993عاطف النقيب،أصول احملاكمات اجلزائية ، دار املنشورات احلقوقية، لبنان،  -2 
 .456، ص. 1981اجلزائية األردين و املقارن، دار النهضة، القاهرة،  فاروق الكيالين، حماضرات يف قانون أصول احملاكمات -3 
. ؛ عبد احلميد 120. ؛ توفيق حسن فرج، املرجع السابق، ص.283أنظر عبد املنعم فرج الصده، املرجع السابق، ص.  -4 

 .17الشواريب، املرجع السابق، ص. 
 .976سليمان مرقس، املرجع السابق، ص.  -5 
، نقال عن عبد احلكيم ذنون الغزايل، القرائن 253، ص.1975ذنون، فلسفة القانون، مطبعة العاين، بغداد، حسن علي ال -6 

 .11، ص.2009، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، -دراسة مقارنة -اجلنائية و دورها يف اإلثبات اجلنائي
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 أي أمارة أو أمر القرينة أن على تتفق انهأ إال ،اتهكلما اختلفت وان التعريفات هذه
 هذه فتقوم معرفتها يراد جمهولة واقعة هناك نأ مبعىن املراد، وهو آخر أمر على تدل عالمة

 هذه ألن اللغوي املعىن عن ختتلف ال وهي عليها، بالداللة العالمات جمموعة أو العالمة
 .له ملصاحبتها عليه تدل أي عليه، فتدل هوللمجا األمر تصاحب العالمات

 عند اتهإثبا يراد اليت هولةلمجا الواقعة على تدل اليت العالمات هي اإلثبات جمال يف والقرينة
 .بينة أو إقرار من األقوى األخرى اإلثبات أدلة انعدام

 .ثانيا: تعريف القرينة يف التشريعات الوضعية

الوضعية يتضح لنا أن جلها تركت تعريف القرينة إىل الفقه  تشريعاتإذا ما رجعنا لل 
و القضاء و ذلك نظرا ملا يتميز به القضاء من اجتهادات و ما توصل إليه الفقه القانوين 

مينع بعض التشريعات الوضعية من إدراج تعريف للقرينة بصفة  من نتائج. غري أن هذا مل
الفرنسي حيث نص على تعريف القرائن و هذا  عامة كما هو الشأن بالنسبة للقانون املدين

خالفا للتقنينات العربية حيث اكتفت هذه األخرية بالتنصيص على حجية القرائن يف 
اإلثبات تاركة التعريف للفقه. و هناك من التقنينات العربية من حذت حذو القانون 

ي نقل تقريبا ما هو الفرنسي كما هو الشأن بالنسبة لقانون أصول احملاكمات اللبناين و الذ
  أما بالنسبة للقانونني املصري و اجلزائري .من القانون املدين الفرنسي 1349وارد يف املادة 

فإهنا تركت األمر للفقه القانوين. و حىت يستقيم عندنا  ،التقنينات العربية األخرى معظمو 
قطة األوىل لدراسة تعريف القرينة فإن دراستنا تقتضي تقسيمها إىل ثالثة نقاط. خنصص الن

و اليت  1349موضوع القرائن يف القانون املدين الفرنسي و ال سيما ما جاءت به املادة 
أعطت تعريفا جتمع فيه القرينة القانونية و القرينة القضائية. مث خنصص النقطة الثانية للتعليق 
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إىل موقف املشرع  مث خنلص يف النقطة األخرية  ،على ماهو وارد يف تقنينات البلدان العربية
اجلزائري عندما اكتفى فقط ببيان احلجية اليت تكتسبها القرائن يف دورها يف اإلثبات أمام 

 القضاء.

 

 التعريف بالقرائن يف القانون املدين الفرنسي: -أ

من القانون املدين الفرنسي القرائن بصفة عامة حيث نصت  1349عرفت املادة 
على أهنا النتائج اليت يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة ملعرفة واقعة 

   ،يتضح من هذا التعريف أن هذه النتائج قد يستنبطها إما القانون مبعىن املشرعو 1جمهولة.
     ني استخالصني أوهلما يقوم به الشارع، ميز بلذلك فإن هذا التعريف  ،و إما القاضي

   و ثانيهما يقوم به القضاء و بذلك فقد ذكر نوعني من القرائن إحدامها مصدرها القانون 
إال أن  2و الثانية مصدرها القضاء. و بالرغم من اإلنتقادات اليت تعرض هلا هذا التعريف

املصدر الرئيسي للفقه و القضاء يف فرنسا يف حتديد تعريف  إعتربت -1349 –هذه املادة 
، ليس فحسب يف فرنسا بل حىت بعض التشريعات العربية مثل و مفهوم شامل للقرائن

الذي أخذ تقريبا مبا هو مذكور يف املادة السابقة من ول احملاكمات املدنية اللبناين قانون أص
 القانون املدين الفرنسي.

                                                           
1  -Art 1349 «  les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat 
tire d’un fait connu à un fait inconnu. » 
2 - René GARRAUD, Traité théorique et pratique d’instruction criminelle et de 
procédure pénale, T2, Paris, 1909,p.252. 
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 يف التشريعات العربية: التعريف بالقرائن -ب
مبا هو وارد يف من قانون أصول احملاكمات املدنية اللبناين متأثرة  299جاءت املادة 

"  املذكورة على أن 299من القانون املدين الفرنسي. حيث نصت املادة  1349املادة 
 القرائن هي نتائج تستخلص حبكم القانون أو تقدير القاضي من واقعة معروفة لإلستدالل

القوانني العربية األخرى فقد  معظمأما القانون املدين املصري و على واقعة غري معروفة."
اكتفت ببيان حجية كل من القرائن القانونية و القرائن القضائية تاركة تعريف القرينة للفقه 

عن حجية القرائن القانونية  1من القانون املدين املصري 404القانوين حيث نصت املادة 
من طرق اإلثبات حيث  أخرىعفي هذه األخرية من تقررت ملصلحته عن أية طريقة حبيث ت

أكدت على أن: " القرينة القانونية تعفي من تقررت ملصلحته عن أية طريقة أخرى من 
مل يوجد نص يقضي  طرق اإلثبات، على أنه جيوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما

من القانون  502التقنينات العربية السيما املادة  عظمبغري ذلك." و هو ما جاء مطابقا مل
من القانون املدين  392من قانون البيانات السوري، و املادة  89و املادة   املدين العراقي،

أن القرينة القانونية هي طريق معفي من  اللييب. فهذه القوانني بينت من خالل نصوصها 
القرينة بالدليل املخالف حيث يتبني أن هناك  اإلثبات غري أهنا أضافت إمكانية نقض هذه

قرائن قانونية ال ميكن خمالفتها و اليت يطلق عليها مصطلح القرائن القانونية القاطعة أو 
، و أخرى ميكن دحضها بالدليل العكسي و اليت مسيت بالقرائن القانونية غري املطلقة

 .-كما سوف نرى الحقا  -القاطعة أو البسيطة

                                                           

مكرر.يف  28، منشور يف اجلريدة الرمسية العدد 2011لسنة  106املعدل بالقانون رقم  ، 1948لسنة  131القانون رقم  -1 
 .املتضمن القانون املدين.2011يوليو  16
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بل  ،فإن التشريعات العربية مل تعط تعريفا هلا ،رض للقرائن القضائيةو عند التع 
حبيث  ،اكتفت فقط باحلجية النسبية هلذا النوع من القرائن و دورها يف اإلثبات القضائي

منحت السلطة املطلقة للقاضي يف استنباط كل قرينة مل يقدرها القانون مبعىن مل ينص عليها 
اليت نصت على  من القانون املدين املصري  407عال يف املادة املشرع و هو ماجاء تقريره ف

أنه " يرتك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة مل يقررها القانون، و ال جيوز اإلثبات هبذه 
يز فيها القانون اإلثبات بالبينة". و بذلك يكون حدود القرائن إال يف األحوال اليت جي

اإلثبات بالقرائن القضائية ال يتجاوز حدود اإلثبات بالشهادة، و احلكم نفسه مقرر يف 
منه على " القرائن القضائية هي القرائن اليت  92قانون البيانات السوري حيث نصت املادة 

لصها من ظروف الدعوى و أن يقتنع بأن مل ينص عليها القانون و أمكن للقاضي أن يستخ
 هلا داللة معينة، و يرتك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن .

 ال جيوز اإلثبات بالقرائن القضائية إال يف األحوال اليت جيوز فيها اإلثبات بالشهادة."
و كذلك التقنني  و ال يوجد خالف بني هذه املادة و بني القانون املدين املصري

" أن يقتنع إال أن قانون البيانات السوري ذكر عبارة  -كما سوف نرى  - اجلزائرياملدين
القاضي فإن هذه العبارة تكون قد منحت جماال واسعا لسلطة بأن هلا داللة معينة" 

التقديرية لتأسيس إقتناعه الشخصي. و حكم قانون البيانات السوري مطابق متاما ملا هو 
منه على أنه " جيوز اإلثبات بالقرائن  505راقي حيث نصت املادة وارد يف القانون املدين الع

القضائية و هي القرائن اليت مل ينص عليها القانون و أمكن للمحكمة أن تستخلصها من 
ظروف الدعوى و أن يقتنع بأن هلا داللة معينة و يرتك لتقدير احملكمة استنباط هذه 

اليت جيوز اإلثبات فيها القرائن. و لكن ال جيوز اإلثبات بالقرائن القضائية إال يف األحوال 
 بالشهادة."
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و من هذا نستخلص أن أحكام القانون املدين العراقي مطابقة يف مضموهنا ألحكام 
فكل هذه  -كما سوف نرى  –و كذا القانون املدين اجلزائري  ،القانون املدين املصري

حيث التقنينات متقاربة يف أحكامها و قواعدها من حيث حجية القرينة القضائية و من 
 و الشهادة متالزمتان يف حدود اإلثبات.أهنا 

 
 التعريف بالقرائن يف القانون اجلزائري -ج

حذا املشرع اجلزائري حذو املشرع املصري عندما حدد حجية القرائن تاركا أمر 
العربية مل حيدد  شأنه شأن باقي التقنينات 1تعريفها للفقه. لذلك فإن التقنني املدين اجلزائري

  ،بل اكتفى فقط بسن القوة الثبوتية اليت منحها للقرائن القضائية من جهة ،تعريفا تشريعيا
و من حتديد القرائن القانونية املعفية من اإلثبات مع إمكانية دحضها بالدليل 

 من هذا التقنني بقوهلا " القرينة القانونية تغين 337حيث أكدت على ذلك املادة العكسي.
من تقررت ملصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق اإلثبات على أنه جيوز نقض هذه القرينة 
بالدليل العكسي مامل يوجد نص يقضي بغري ذلك."فاملشرع اجلزائري ترك التعريف القانوين 

و األمر سيان فيما يتعلق بالقرائن القضائية إذ أن املشرع مل يشر ال  .الجتهادات الفقهاء
إىل التعرض ضمنا لتعريف مثل هذه القرائن بل اكتفى فقط و يف مادة واحدة صراحة و ال 

إىل جمال التوسع فيها و حجيتها يف اإلثبات إذ اعتربها و البينة أو الشهادة هلما نفس 
من القانون املدين حيث نصت على  340احلجية يف اإلثبات و هذا ماجاء يف نص املادة 

إستنباط كل قرينة مل يقررها القانون، و ال جيوز اإلثبات هبذه أنه " يرتك لتقدير القاضي 
القرائن إال يف األحوال اليت جييز فيها القانون اإلثبات بالبينة." و بناء على ذلك فإن املشرع 

                                                           

 املتضمن القانون املدين املعدل و املتمم. 1975سبتمرب  26املوافق ل  1395رمضان عام  20املؤرخ يف  58-75األمر  -1 
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اجلزائري قد جتنب العيوب اليت وقع فيها كل من القانون املدين الفرنسي و كذا تقنني أصول 
عندما عمد إىل فكرة العمومية و التجريد دون اين.و حسنا فعل احملاكمات املدنية اللبن

أو   ،اللجوء إىل طرح التعريف مكتفيا فقط بعرض موضوع القرينة كأمر معفي من اإلثبات
فالنظرية العامة اليت منحها املشرع  ،كدليل لإلثبات و اعتبارها طريق من طرق القضاء

وم عليها اإلفرتاض القانوين كما هو الشأن للقرائن قامت على القواعد و األحكام اليت يق
و هو ما يظهر مؤكدا يف القرائن القضائية.  ،اإلستدالل القضائيبالنسبة للقرائن القانونية،أو 

إمنا كان هدفه هو احملافظة على دور املشرع  ،فعندما مل يعط املشرع اجلزائري تعريفا للقرائن
التعاريف هو من شأن الفقه و القضاء و من  و أن موضوع حتديد اآلراء و ،يف سن القوانني

 ابتكارات و مواقف رجال القانون.
 

 املطلب الثاين: شروط العمل بالقرائــن

يتضح لنا من التعاريف السابقة اليت أعطيت للقرينة، أنه يشرتط يف هذه األخرية 
و حىت تعفي اخلصم من عبء اإلثبات و تنقله للطرف  ،حىت يعول عليها يف اإلثبات

  اآلخر الشروط التالية:

أن يوجد أمر ظاهر معروف و ثابت، يصلح ألن يكون أساسا يعتمد عليه الستنباط  -أ
             لة من خالل األماراتواقعة جمهولة، و يتم اإلستدالل على الواقعة اجملهو 

يتوىل املشرع حتديد األمر الثابت الذي  نيةفبالنسبة للقرائن القانو  و العالمات.
فالبد من وجود نص يقرر القرينة يف ذات  هولة،اجملواقعة اليستدل من خالله على 

الواقعة املعروضة، و يستوي يف ذلك أن يكون النص يف القانون أو يف اتفاقية دولية 
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يف النزاع  بينما خيتص القاضي هبذه املهمة عن طريق الوقائع 1دخلت الدولة فيها.
 .بالنسبة للقرائن القضائية املعروض عليه

و اإلستدالل   أن توجد صلة بني األمر الظاهر الثابت و القرينة اليت مت استنباطها  -ب
، و الصلة مابني األمر الثابت و الواقعة حمل اإلستنباط ختتلف من حالة عليها

أنه يشرتط أن تكون الصلة ما بينهما واضحة ال لبس فيها و قائمة على  ألخرى،إال
و القاضي يف استنباطه للقرائن هو الذي يقوم بتقدير هذه الصلة،  أساس سليم.

 2بينما يتوىل املشرع ذلك عند استنباطه للقرائن القانونية.
 

 .من أفكار يلتبس هباقد املبحث الثاين: متييز القرينة عما 
     و احليلة،  يت قد تلتبس بالقرينة هي القاعدة املوضوعية،أهم املصطلحات ال من 

و ذلك من خالل  و الدالئل و يف هذا املبحث سنحاول أن نوضح بإجياز الفرق بينهم.
) املطلب األول(، مث متييز القرينة القانونية عن  متييز القرينة القانونية عن القاعدة املوضوعية

  الثاين(، مث متييز القرينة القانونية عن الدالئل ) املطلب الثالث(. احليلة )املطلب
 
 
 
 

                                                           

 .117رجع السابق، ص. حممد علي حممد عطا هللا، امل -1 
، ص. 2001، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع،األردن، 1عماد زعل عبد ربه اجلعافره، القرائن يف القانون املدين، ط -2 

18. 
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 املطلب األول : التمييز بني القرينة القانونية و القاعدة املوضوعية  

القرينة القانونية هي قاعدة من قواعد اإلثبات تقوم على أساس واقعة يستنبطها  نإ
املشرع من الغالب من األحوال، و مبجرد ثبوهتا يُعفى من تقررت ملصلحته تلك القرينة من 

 إثبات الواقعة اليت يدعيها.

و هي تلك القاعدة اليت تتعلق مبوضوع احلق أفالقاعدة القانونية املوضوعية،  أما
و ال  ،سواء اتصلت هذه القاعدة بأسباب وجوده أو انتقاله أو انقضائه ،هالدعوى اليت حتمي

 1شأن هلا بوسيلة إثباته.

جمردة لتنظيم سلوك و و بالنظر إىل أن املشرع يضع القاعدة القانونية يف صيغة عامة 
كما هو   –الغالب من األحوال فكرة الراجح الغالب الوقوع أو األفراد يف اجملتمع حبسب 

اخللط بني القرائن القانونية و بني بعض القواعد املوضوعية  يقعفقد ، -احلال يف القرينة
سليمان مرقس سبب هذا خللط فيقول:" األستاذ املبنية على الغالب من األحوال. و يبني 

رع قاطعة ال جيوز يرجع السبب يف اخللط بني النوعني إىل أن القرائن القانونية جعلها املش
إثبات عكسها فتساوت من الناحية العملية بالقواعد املوضوعية املبنية على الغالب من 

و الواقع أن  2األحوال حيث أنه ال جيوز إثبات عكس اإلستنباط الذي قامت عليه."
 القرائن القانونية و القواعد املوضوعية، و إن كانا يشرتكان يف فكرة الغالب الراجح الوقوع،

يف األمور و أن اإلستنباط يف كل منهما يتم من قبل املشرع ال القاضي إال أهنم يفرتقان 
 اآلتية:

                                                           

 .53عماد زعل عبد ربه اجلعافره، املرجع السابق، ص.  -1 
 .110سليمان مرقس، املرجع السابق،ص.  -2 
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 هما على فكرة فإنه يقيم ،قانونية أو لقاعدة موضوعية وقت إنشاءه لقرينة إن املشرع
و هذه الفكرة تعترب موضوع القرينة القانونية بينما تعترب بالنسبة ما هو راجح الوقوع. 

و هذا الباعث ال يكون له  ،للقاعدة املوضوعية كباعث أو علة أوحى على تقريرها
و من مث ينشئ املشرع النص املقرر للقاعدة القانونية املوضوعية جمردا، دون أن  ،أثر

يكشف فيه عن الدوافع أو املربرات اليت أوجبت تقرير تلك القاعدة، حبيث ال نكون 
حيث أن عامل الراجح الغالب الوقوع خيتفي تطبيقها.إال أمام قاعدة يلتزم القاضي ب

فتستغرقه، و يكون مبثابة العلة من املعلول، فمىت تقررت  وراء القاعدة القانونية
فعالقة التبعية بني  1للظهور. القاعدة توارت العلة خلفها و مل يعد هلا بعد ذلك جماال
عن أعمال موظفيها،و مىت  اإلدارة و املوظف متثل العلة يف تقرير مسؤولية اإلدارة

 للظهور. و مل يعد هلا بعد ذلك جماال ،قامت القاعدة اختفت العلة و توارت
و جيعل    ،هلا، يأخذ باعتباره واقعتني إنشائهأما يف القرينة القانونية فإن املشرع وقت 

و يتوىل بدوره نقل اإلثبات من الواقعة  ،إحدامها معفاة من اإلثبات حبكم القانون
سهلة اإلثبات، و من مث فإن احلكم و اليت تكون عادة  إىل الواقعة الثابتة غري الثابتة

الذي تقرره القرينة يكون مرتبطا هباتني الواقعتني، و ليس بواقعة واحدة منهما كما 
ب الوقوع يف ذاته هو احلال يف القاعدة املوضوعية. و عليه فإن عامل الراجح الغال

هو موضوع القرينة و ما قامت القرينة إال لتقريره، فال خيتفي وراءها بل يبقى بارزا 
 2يفصح عنه املشرع يف النص املنشئ للقرينة، و جيعل تطبيق القرينة منوطا بقيامه.

                                                           

 .117، ص. 1995القرائن و حجيتها يف اإلثبات اجلزائي، دار الكندي للطباعة و النشر، األردن، عماد حممد ربيع،  -1 
، ذار النشر للجامعات املصرية، القاهرة، ص. 1،ط2حممد عبد اللطيف، قانون اإلثبات يف املواد املدنية و التجارية، ج -2 

 DECOTTIGNIESضوعية جتدر اإلشارة إىل أن األستاذ . و خبصوص التمييز بني القرينة القانونية و القاعدة املو 134
 قد أقام مقارنة معمقة بينهما لإلطالع أكثر أنظر:
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  إن القاعدة املوضوعية ال جتوز معارضتها بالعلة من تقريرها،إذ تعترب حقيقة ثابتة على
وام. فالقاعدة املوضوعية يلزم إعماهلا سواء اتفقت علتها مع الواقع أو احنرفت الد

عنه. فالقوانني تعد نافذة علم الناس هبا يقينا أم مل يتيسر هلم هذا العلم. أما القرينة 
القانونية فتجوز معارضتها بعلتها ألهنا مل تستغرقها و إمنا بقيت إىل جانبها 

العلم بالقرار اإلدار، فإذا تقدم صاحب الشأن و أثبت أنه بارزة.فاإلعالن قرينة على 
  مل يعلم بالقرار لكونه غائبا عن موطنه أو انه مل يسلم إليه اإلعالن، مسع منه ذلك 

و ذلك ألن القرينة يتقدم هبا املشرع مسببة بعلتها    و اهنارت قرينة العلم بالقرار، 
 هذا إذا كانت القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس.  ،ت العلة انتفت القرينةفإذا انتف

ذلك شأن  فإنه ال جيوز معارضتها بعلتها شأهنا يف ،أما إذا كانت القرينة قاطعة
إذا انفلت حيوان من احلارس فإنه يفرض فرضا ال يقبل القاعدة املوضوعية فمثال 

إن أحكم  العكس أن احلارس أخطأ يف الرقابة، ألن احليوان ال يتسرب من حارسه
و ذلك بأن يثبت  ،رقابته، و من مث فليس للحارس أن يعارض هذه القرينة بعلتها

يقظته يف الرقابة و مع هذا فإنه جيوز نقضها باإلقرار و اليمني، خالفا للقاعدة 
 1املوضوعية فإنه ال جيوز نقضها بأي حال من األحوال.

 من أي إعفاء من إن القاعدة املوضوعية تقرر حكما موضوعيا، فهي ال تتض
     ،و ال يكون موضوعها اإلستنباط الذي يقوم به املشرع من تلك الواقعة ،اإلثبات

و إمنا هذا اإلستنباط من املسوغات اليت دفعت املشرع إىل ربط احلكم املوضوعي 
                                                                                                                                                                                     

Roger  DECOTTIGNIES , Les présomptions en droit privé, thése, Paris, 1950, 
p.44-47. 

 
 .122حممد علي حممد عطا هللا، املرجع السابق، ص.  -1 
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و بعبارة أخرى إن القاعدة املوضوعية تقوم على قرينة غري ظاهرة، و  .بتلك الواقعة
احلكم املوضوعي وحده،أي أن املشرع جيعل حمل اعتباره واقعة يكون النص على 

أما القرينة القانونية فهي إعفاء من  1واحدة هي اليت ربطها باحلكم املوضوعي.
بإثبات واقعة أخرى أسهل منها ثبوتا، و بعبارة اثبات الواقعة املراد إثباهتا إكتفاء 

أخرى هي نقل اإلثبات من الواقعة األوىل اليت يصعب إثباهتا إىل الواقعة الثانية اليت 
هي أيسر ثبوتا.أي أن املشرع هنا يضع حمل اعتباره واقعتني إثنتني ال واقعة واحدة  

 2امها إىل األخرى.كما هو احلال يف القاعدة املوضوعية، ينقل اإلثبات من إحد
  إن القاعدة املوضوعية ال تطبق إال على اإللتزامات التالية لصدورها، و تبقى

أما القرينة  قاعدة القدمية اليت صدرت يف ظلها.اإللتزامات السابقة خاضعة لل
القانونية فإنه يكون هلا أثر مباشر و تطبق فور صدورها على مجيع اإللتزامات 

أو كان  ،دليل من األدلة اليت تعد مقدما ض منها اإلعفاء منالسابقة ما مل يكن الغر 
 3اتصاهلا مبوضوع احلق إتصاال وثيقا.

 
 
 
 
 

                                                           

 .107-105سابق، ص. سليمان مرقس، املرجع ال -1 
 .110، ص. نفسهسليمان مرقس، املرجع  -2 
 .119عماد حممد ربيع، املرجع السابق، ص.  -3 
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 .املطلب الثاين: التمييز بني القرينــة القانونية و احليلــة

احليلة هي إحدى وسائل الصياغة القانونية اليت جتعل من األمر غري الصحيح يبدو  
أجل التوصل لرتتيب أثر قانوين معني لواله ملا أمكن ترتيب هذا  من.كأنه صحيحا

أو هي إعطاء وضع من األوضاع حكما خيالف احلقيقة توصال إىل ترتيب أثر قانوين 1األثر.
 2معني عليه ما كان يرتتب لوال هذه املخالفة.

اإلفرتاض و يعرف و من مث فهي حمض افرتاض و بالتايل تقرتب من القرينة و تتشابه معها.
القانوين أنه وسيلة عقلية الزمة لتطور القانون و يقوم على أساسها إفرتاض أمر خمالف 

و مثال ذلك إفرتاض الشخصية  3للحقيقة يرتتب عليه تغيري حكم القانون دون تغيري نصه.
املعنوية أي إفرتاض متتع الشخص املعنوي بالشخصية القانونية و هذا اإلفرتاض غري 

الشخص الطبيعي هو الوحيد الذي يتمتع هبذه الشخصية القانونية.لكن  حقيقي،ذلك أن
الضرورة تفرض إضفاء أو منح هذه الشخصية القانونية للشخص املعنوي لتحقيق نتائج 

كافرتاض متتع الدولة بالشخصية املعنوية،ألن القول بغري ذلك من شأنه أن يؤدي البد منها  
الدولة و شخص احلاكم،لكن القرائن هي افرتاض  إىل نتائج خطرية على رأسها اخللط بني

ثبوت واقعة من خالل ثبوت واقعة معينة لكن هذا اإلفرتاض أو اإلستنتاج مت التوصل إليه 

                                                           

، أطروحة دكتوراه ، جامعة حممد خيضر بسكرة، -دراسة مقارنة -زوزو هدى، اإلثبات بالقرائن يف املواد اجلزائية و املدنية -1 
 .18،    ص. 2010-2011

.و ما بعدها ؛و للتفصيل أكثر يف 201، ص.1993، منشأة املعارف،اإلسكنرية، 6إىل القانون، ط حسن كريه، املدخل -2 
. و منصور 290،ص. 1967مفهوم احليلة أنظر صويف حسن أبو طالب، مبادئ تاريخ القانون، دار النهضة العربية،القاهرة،

 ا بعدها.و م209،ص.1970، القاهرة، 2مصطفى منصور، املدخل للعلوم القانونية، ط
، دار 1. نقال عن: حسن يوسف مصطفى مقابلة، الشرعية يف اإلجراءات اجلزائية، ط18زوزو هدى ، املرجع السابق،ص. -3 

 .71،ص. 2003الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، 
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بإعمال العقل و املنطق من قبل القاضي بالنسبة للقرائن القضائية،أو من هذا اإلستنتاج 
ا يتعلق بالقرائن القانونية، رغبة الذي يقوم به املشرع و يفرضه على القاضي و اخلصوم فيم

 منه يف الوصول إىل احلقيقة و إىل درجة معينة من اليقني حىت حيكم القاضي بناء عليه.

و من أمثلة احليلة يف القانون اإلداري فكرة املوظف الفعلي، فهذا األخري هو شخص  
 عادي و ال يعد يف حكم الواقع موظفا عاما.

يستخدم القاضي حيلة أخرى عند تعرضه للخطأ و يف جمال مسؤولية املوظف، 
املشرتك، فيقرر تواجد خطأ مرفقي و آخر شخصي،بالرغم من أن الضرر ناجم عن فعل 

 1يكون خطأ واحدا،أو خطأ التابع و خطأ املتبوع،و خطأ اجملين عليه.واحد 

 كالإذن و من خالل ما سبق ذكره يتضح أن القرينة القانونية و احليلة يتفقان يف أن   
منهما وسيلة من الوسائل الفنية اليت يستعني هبا القاضي هبدف الوصول إىل احلقيقة 

       غري أنه  القانونية،و تساعده عند فحص املنازعة على التوصل إىل احلل املناسب هلا.
و حرصا منا على إجالء هذا املوضوع بوضوح تام فإننا سنقوم بإجراء مقابلة ما بني القرينة 

ية و احليلة القانونية لبيان ما يقرب بينهما من نقاط إتصال و ما يباعد بينهما من القانون
و اآلراء لبعض شراح القانون طبقا ملا قاله    نقاط إفرتاق و ذلك بعرض بعض الدراسات

 أصحاهبا.

 

 

                                                           

 .44،ص. 2008 عبد الرؤوف هاشم بسيوين، قرينة اخلطأ يف جمال املسؤولية اإلدارية،دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، -1 
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 .1: رأي الدكتور عبد الرزاق السنهوري يف التمييز بني القرينة و احليلةأوال

قرينة و احليلة هو نفسه رأي العامل الرأي األستاذ السنهوري يف التمييز بني 
Francois GENY  2  :و يعقد جىن مقارنة شيقة بني القرينة السنهوري حيث يقول "

فالقرينة القانونية قاعدة من قواعد اإلثبات تقبل يف  .(fiction)و احليلة يف القانون  القانونية
العادة إثبات العكس و جيعلها القانون يف بعض األحوال ال تقبل إثبات العكس، بل يقلبها 
يف أحوال أخرى من قاعدة إثبات إىل قاعدة موضوعية فتصبح هي أيضا غري قابلة إلثبات 

 كرة الراجح الغالب الوقوع.العكس، و لكنها يف كل األحوال تبقى قائمة على ف

أما احليلة فتختلف عن القرينة يف أهنا ال أساس هلا من الواقع بل هي من خلق  
املشرع، فرضها فرضا حتميا، فاستعصت طبيعتها بداهة على قبول إثبات العكس فهي 
أقوى من القرينة القانونية، و لكنها أشد خطرا و من مث ال يلجأ إليها املشرع إال حيث 

حجية األمر املقضي به فبأمثلة على ما قدمه،  GENYة. و يأيت ق القرينة القانونيتضي
على قرينة قانونية ال تقبل إثبات العكس، بل هي يف الواقع قد حتولت إىل قاعدة  تقوم

ولية رب موضوعية و لكنها بقيت قائمة على فكرة الراجح الغالب الوقوع، و كذلك مسؤ 
خرجت عن أن تكون قرينة إىل و هي قائمة على حتمل التبعة، ف العمل عن سالمة العمال، 

و لكنها هي أيضا بقيت قائمة على فكرة الراجح الغالب  أن تكون قاعدة موضوعية،
 "الوقوع.

                                                           

 .778اجلديد،املرجع السابق، ص.  عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين -1 
2  -Francois GENY, Science et technique en droit prive positive , T3, 
Sirey,Paris,1921,p.389-390. 
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أما القاعدة اليت تقضي بأنه "ال يفرتض اجلهل بالقانون" فهي قاعدة ال تقوم على  
يفرض املشرع فرضا حتميا أن الشخص عامل الراجح الغالب الوقوع، بل تقوم على احليلة إذ 

بأحكام القانون، ال يقبل يف ذلك عذرا حىت تستقيم أمور نظمها بقاعدة تقوم على احليلة 
 و تضيق هبا القرينة.

    : " و ميكن اآلن تعميم املقارنة1و خيلص الدكتور عبد الرزاق السنهوري إىل القول 
    ة املوضوعية و احليلة. فكل من القرينة القانونية و جعلها تظم القرينة القانونية و القاعد

و القاعدة املوضوعية تقوم على الراجح الغالب. و لكن هذا العامل يبقى بارزا إىل جانب 
القرينة القانونية بينما خيتفي وراء القاعدة املوضوعية. أما احليلة فال شأن هلا بالراجح الغالب 

املشرع دون أن يلقي باال  اقع، بل تقوم على فرض خلقهس هلا من الو الوقوع. بل هي ال أسا
م بالقانون ال أساس له من هل هذا الفرض يتفق مع الواقع أو ينحرف عنه. فافرتاض العل

الواقع. و أشد هذه الثالثة خطرا هي احليلة ألهنا ال تقوم على الواقع، مث القاعدة املوضوعية 
وراءها، و أقلها خطرا القرينة القانونية يف تقوم  ألهنا هي تقوم على الواقع و خيتفي الواقع

 ."على الواقع و يبقى الواقع بارزا إىل جانبها

 

 2أبو زيد عبد الباقي يف التمييز بني القرينة و احليلة.مصطفى : رأي الدكتور ثانيا

فيقول عن  1يستخدم الدكتور أبو زيد كلمة " اإلفرتاض" بديال عن كلمة "احليلة" 
معيار التمييز ما بني اإلفرتاض و القرائن القانونية مايلي:" ميكننا أن نستخلص هذا املعيار 

                                                           

 .780عبد الرزاق السنهوري، املرجع السابق، ص.  -1 
 .19-17،ص.1980مصطفى أبو زيد عبد الباقي ، اإلفرتاض و دوره يف تطور القانون، مطبعة دار التأليف، اإلسكندرية،  -2
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من التفرقة بني اإلفرتاض القانوين و القرائن القانونية، و تتمثل يف أن اإلفرتاض هو دائما أمر 
احلقيقة دائما  و الرتجيح، فهي ال ختالف خمالف للحقيقة بينما تقوم القرينة على اإلحتمال
 و إن كانت من ناحية أخرى ال تتفق معها دائما.

من مث ميكن القول أن القرائن القانونية ختالف احلقيقة أحيانا بينما خيالف اإلفرتاض  
    احلقيقة دائما. بينما قد تتفق القرينة مع احلقيقة يف بعض احلاالت، و هذا هو الغالب،

حىت يف هذه احلاالت فإن خمالفة احلقيقة تكون  و قد ختتلف معها يف حاالت أخرى. و
 بصفة مؤقتة. إذ ميكن للخصم نقض القرينة و إثبات عكسها،أي إثبات احلقيقة.

البسيطة،إال أن التفرقة تدق فيما فيما يتعلق بالقرائن و لكن إذا كان هذا ميسورا  
ذلك يظل معيار يتعلق بالقرائن القاطعة،أي تلك اليت ميتنع إثبات عكسها. بالرغم من 

التفرقة بينهما قائما،إذ أن اإلفرتاض يتضمن خمالفة احلقيقة دائما،أما القرينة فهي حىت يف 
 "أقرب صورها إىل اإلفرتاض )كالقرينة القاطعة( ال ختالف احلقيقة إال أحيانا.

و خيلص الدكتور مصطفى أبو زيد عبد الباقي من ذلك بقوله:" خنلص مما سبق،إىل  
القانونية تتفق مع اإلفرتاض يف بعض اجلوانب، و لكن يظل اإلختالف اجلوهري  أن القرائن

    فهما يتفقان يف أهنما من الوسائل اليت يعتمد عليها يف صياغة النصوص.بينهما قائما، 
و لكن يظل معيار التفرقة بينهما واضحا،إذ يتمثل اإلفرتاض يف خمالفة احلقيقة دائما أما 

                                                                                                                                                                                     

إن غالبية الشراح يستخدمون كلمة " اإلفرتاض" يف كل مرة يتدخل فيها املشرع لوضع تصور معني ضمن قاعدة قانونية.  -1 
احليلة القانونية. للتدقيق أكثر يف معاين هذه املصطلحات و التمييز بينها راجع: يصدق ذلك على كل من القرينة القانونية و 

،دار الكتاب 1حممود عبد العزيز حممود خليفة، النظرية العامة للقرائن يف اإلثبات اجلنائي يف القانون املقارن،ط
 .357، ص. 2011احلديث،القاهرة،
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ختالف احلقيقة أحيانا إىل جانب أن القرائن تتعلق باإلثبات بينما يتعلق  القرائن بنوعيها فهي
 1"اإلفرتاض بالقواعد املوضوعية.

 

 2: رأي الدكتور حسن كريةثالثا

أو احليل القانونية إعطاء وضع من األوضاع حكما خيالف احلقيقة  يقصد باإلفرتاض 
و بذلك تبدو  توصال إىل ترتيب أثر قانوين معني عليه ما كان ليرتتب لوال هذه املخالفة، 

و هي تقوم على   -   طريقة اإلفرتاض أو احليل القانونية إحتياال و تزويرا على الواقع،إذ
إنعكاسا ألصل صورته الطبيعية يف الواقع بل قلبا و حتريفا ال جتعل منه  -تصوير ذهين معني

 له و ذلك بقصد حتقيق ما تستهدفه من غرض إقامة التنظيم القانوين على حنو معني.

أو احليل  و بني اإلفرتاضبني القرائن القانونية  ابعيدو على هذا النحو يبدو الفارق  
القانونية، فرغم أهنما يشرتكان يف اعتبارمها طرقا معنوية لصياغة القاعدة القانونية تقوم على 
تصوير ذهين للواقع،حتكمي بعض الشيء بقصد الوصول إىل غايات عملية معينة.إال أن 
الطريقة األوىل تؤسس تصويرها على اإلحتماالت الغالبة الراجحة يف العمل، حبيث يأيت 

يف سبيل الوصول –يمه يف اإلجتاه العادي الطبيعي لألمور، بينما تستبيح الطريقة الثانية تعم
تأسيس تصويرها على إنكار الواقع أو تشويهه و لذلك يعترب  -إىل اهلدف املقصود

      بينما تعترب القرائن تسليما حبكم الطبيعي و الغالب منه. اإلفرتاض خمالفة صرحية للواقع
     الرأي إىل القول:" و رغم ما حتققه هذه الطريقة املعنوية ) يقصد اإلفرتاضو ينتهي هذا 

                                                           

 .19. مصطفى أبو زيد عبد الباقي، املرجع السابق، ص -1 
 .203-201حسن كرية، املرجع السابق، ص. -2 
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و احليل القانونية( لصياغة القاعدة القانونية من فوائد عملية ال ميكن إنكارها، فال ينبغي 
       إغفال ما تنطوي عليه من أخطار جسيمة نتيجة قيامها على أساس خمالف للطبيعة 

بغي أن يظل إلتجاء القانون إليها حمصورا يف أضيق احلدود. حني يكون و الواقع و لذلك ين
اإللتجاء إليها أمرا الزما و ضروريا لتحقيق العدل و النفع اإلجتماعي. و حينئذ تكون مثل 
هذه الغاية هي التربير الوحيد لإلفرتاض أو احليلة القانونية. و على أي حال فإن حتديد 

ز حدود الغرض املقصود من تقريره، فيكون إذن حمال مدى اإلفرتاض جيب أال يتجاو 
  باعتباره وسيلة اصطناعية للتعبري عن القانون."للتفسري الضيق 

ال جند ما حول التمييز بني القرينة القانونية و احليلة القانونية  من خالل كل ما سبق
األستاذ نضيفه سوى أن املسألة أصبحت أكثر وضوحا و أننا نؤيد الرأي الذي قال به 

السنهوري حيث ختتلف القرينة و احليلة يف األساس الذي يقوم عليه كل منهما، فالقرينة 
تؤسس على اإلحتماالت الغالبة الراجحة يف العمل حبيث يأيت تعميمه يف اإلجتاه العادي 

 فقط.الطبيعي لألمور، و من مث فهي جتعل احلقيقة حمتملة 

أما احليلة: فتؤسس على إنكار الواقع و تشويهه و لذلك يعترب اإلفرتاض خمالفة صرحية 
 للواقع و عليه فهي ال أساس هلا من الواقع بل من خلق املشرع.
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 .املطلب الثالث: التمييــــــز بني القرينة القضائيــة و الدالئل

الدالئل: مجع دليل و هي الواقعة املعلومة اليت خيتارها القاضي من بني وقائع الدعوى  
. و قيل هي استنباط للواقعة اجملهولة املراد اثباهتا من واقعة 1ليستنبط منها الواقعة اجملهولة

 2أخرى ثابتة مع قابلية هذا اإلستنتاج للتأويل و اإلحتمال.

ظى هبا الدالئل، إال أننا مل جند هلا بني نصوص و على الرغم من األمهية اليت حت 
 القانون تعريفا، األمر الذي ترك لشراح القانون جماال لتحديد مفهومها و بيان الغاية منها.

 فقد عرفها بعض الفقهاء بأهنا العالمات اخلارجية أو الشبهات املقبولة دون ضرورة التعمق
 3يف متحيصها أو تقليب وجوه الرأي فيها.

يطلقون تعبري الدالئل على أدلة اإلثبات  4هنا جتدر اإلشارة إىل أن بعض الفقهاء 
فالدليل يف اإلثبات هو اإلستنتاج الذي ينجم  نظرا لشدة اإللتباس بني القرائن و الدالئل.

اإلستنتاج عن الدليل، يقطع على وجه اجلزم بثبوت الواقعة، أما الدالئل فال يكون فيها 
 و إمنا على سبيل اإلحتمال،حيث تقبل الواقعة الثابتة أكثر من تفسري. ،على سبيل اليقني

و رغم أن كل من القرائن القضائية و الدالئل تتفقان من حيث التكييف يف أن   
إستنتاج للواقعة اجملهولة املراد إثباهتا من واقعة أخرى معلومة ثابتة.أي أن كل منهما  مهاكال

                                                           

 .175حممود عبد العزيز حممود خليفة، املرجع السابق، ص. -1 
 .949، ص. 1987هاليل عبد هللا أمحد، النظرية العامة لإلثبات يف املواد اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، -2 
،مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، 1،ج1جراءات اجلنائية، طرؤوف عبيد، املشكالت العملية اهلامة يف اإل -3 

 .39،ص.2015
 .99، ص. 1987، مطبعة مؤسسة دار الكتب، املوصل، 2عبد األمري العكيلي، سليم حربه، أصول احملاكمات اجلزائية، ج -4 
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اقعة متنازع فيها إىل واقعة أخرى.إال أن هناك فروقا ينطوي على نقل حمل اإلثبات من و 
 هلا يف النقاط التالية:امجسنحاول إمهمة بينهما 

  يف القرائن القضائية يكون اإلستنتاج من وقائع تؤدي بالضرورة إليها و حبكم اللزوم
        فال تقبل تأويال آخر. مبعىن أن القرينة هي إستنتاج على سبيل اجلزم ،العقلي

و اليقني، يف حني أن اإلستنتاج يف الدالئل أو األمارات ال يكون الزما بل قد تفسر 
تلك الدالئل على أكثر من وجه و تقبل أكثر من إحتمال أي أهنا إستنتاج على 

 1سبيل اإلمكان و اإلحتمال.
و هذا ل يكمن يف شرط اليقينية ،و اجلزم. فاإلختالف بني القرينة القضائية و الدالئ

ففي القرينة القضائية جيب أن الواقعتني اجملهولة و املعلومة. ع إىل قوة الصلة بني يرج
تكون الصلة قوية و متينة الزمة يف حكم العقل و املنطق، حبيث يتولد اإلستنتاج من 
هذه الصلة حبكم الضرورة املنطقية ، و ال حتتمل تأويال مقبوال أو غريه، أما يف 

اقعتني ليست قوية، ألن الواقعة الثابتة حتتمل التأويل وهذا الدالئل فإن الصلة بني الو 
الفرق بني القرائن و الدالئل يرتتب عليه أن القرائن يصح أن تكون وحدها دليال  
كافيا لإلدانة إذا ما اقتنع هبا القاضي، يف حني أن الدالئل ال تكفي وحدها لإلدانة 

ى سواء كانت أدلة مباشرة أو بل جيب ان تتأيد بأدلة أخرى قائمة معها يف الدعو 
 غري مباشرة.

  و الدالئل من حيث تقدير قيمة كل منهما يف و يوجد فارق آخر بني القرائن
اإلثبات ففي حني يفسر الشك يف قيمة القرائن ملصلحة املتهم شأن القرائن يف ذلك 
شأن سائر األدلة فإن الشك يف قيمة الدالئل يفسر ضد مصلحة املتهم بإعتبار أنه 

                                                           

 .132،ص.1987بغداد، حممد فاضل زيدان، سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة، رسالة دكتوراه، جامعة-1 
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لن تبىن عليها إدانة و إمنا جمرد التصريح بإجراء حتقيق لتحري قيمة الدالئل و وزن 
 1الشكوك و الشبهات اليت قد تنطوي عليها.

  الفحص العميق الدقيق و اإلستنتاج العقلي الذي يتفق مع العقل القرائن تستلزم   
الدالئل فال تتطلب أكثر من تغليب الرأي أو الظن دون فحص للوقائع  و املنطق،أما

 و متحيص الرأي فيها.
  أن وجود القرينة يستتبع حتما وجود إمارة أو داللة إذ ال قرينة بدون إمارة أو واقعة  

و لكن وجود الدالئل ال يستتبع حتما وجود القرينة ألن القاضي قد ال يعطي أمهية 
 2ئل فال يقوم بتفسريها بغية حتديد داللتها.ما إىل هذه الدال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .102عماد حممد ربيع، املرجع السابق، ص.  -1 
 .789، ص. 2005كامل السعيد، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،   -2 
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 .الفصل الثاين: أقسام القرينة و حجيتها يف اإلثبات اإلداري

،و بالتحديد تلك اليت كانت 1يف هذا الفصل ملختلف أنواع القرائنسنحاول التطرق  
       قانونيةمن صنع فقهاء القانون الوضعي. حيث جند أهنم قد قسموا القرائن إىل قرائن 

و القرائن حجة يف اإلثبات و دليل يستند إليه يف و أخرى قضائية ) املبحث األول(. 
إصدار األحكام و لكن مدى قوهتا يف اإلثبات ختتلف باختالف كوهنا من القرائن القانونية 

 أو من القرائن القضائية ) املبحث الثاين(.

 وضعياملبحث األول: أقسام القرينة يف القانون ال 

نصت على نوعني من القرائن مها  إن املطلع على القوانني الوضعية املقارنة جيدها قد 
و من مث فإن القوانني الوضعية قد تبنت معيارا واحدا  ،القرائن القانونية و القرائن القضائية

) املطلب  هو مصدر القرينة. فمىت كانت القرينة من صنع املشرع قلنا أهنا قرينة قانونية
) املطلب  ، و مىت كانت من استنباط أو من عمل القاضي مسيناها قرينة قضائيةول(األ

 . الثاين(

                                                           

جتدر اإلشارة و حنن بصدد احلديث عن أنواع القرائن أهنا تنقسم إىل قسمني، قسم جاء به فقهاء الشريعة اإلسالمية، و آخر   -1 
 القرائن تقسيمات أن فنجدكان من صنع فقهاء القانون الوضعي و سنتناول دراسة هذا األخري بالتفصيل. أما القسم األول 

 فقهية وأخرى وقرائن نصية قرائن إىل مصدرها على باالعتماد مت تقسيمها حبيث املتبع، راملعيا اختلفت باختالف قد وأنواعها
 يف ضعيفة، وقرائن قاطعة أو قوية إىل قرائن قسموها فقد حجيتها أو اإلثبات يف قوهتا أساس على التقسيم أقاموا من أما قضائية،

 حممد -لإلطالع أكثر أنظر:   .كاذبة وقرائن صادقة قرائن إىل فتنقسم أو احلقيقة للواقع مطابقتها مدى إىل نظرنا إذا أنه حني
 دار النقض، حمكمة أحكام ألحداث طبقا اإلثبات وقانون اإلسالمي الفقه يف اإلثبات عبء وقواعد أحكام النشار، هللا فتح

و أنظر علي البدر الشرقاوي، اإلثبات بالقرائن يف الشريعة اإلسالمية، جملة كلية احلقوق  -  2000 مصر، للنشر، اجلديدة اجلامعة
 .1986بأسيوط، العدد الثامن، جوان 
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 .املطلب األول: القرائن القانونية

القرائن  وهو أال القرائن، من النوع هذا دراسة حناول سوف املطلب هذا خالل من
) الفرع وجودها من احلكمة وكذا)الفرع األول(،  تعريفها إىل التطرق خالل من القانونية،
 )الفرع الثالث(. مث أنواعها،الثاين(، 

 .الفرع األول: تعريف القرينة القانونية

ها القرينة القانونية هي اليت جيعل"من القانون املدين الفرنسي على: 1350تنص املادة  
 نص القانون مرتبطة بتصرفات أو بوقائع معينة، من ذلك:

التصرفات اليت يقرر القانون أهنا باطلة مفرتضا أهنا أبرمت لإلحتيال على أحكامه  .1
 بالنظر إىل صفتها وحدها.

األحوال اليت يقرر فيها القانون أن كسب امللكية أو براءة الذمة ينتج عن بعض  .2
 الظروف املعينة.

 احلجية اليت يرتبها القانون على األمر املقضي به. .3
 1لقانون إلقرار اخلصم أو ليمينه."القوة اليت جيعلها ا .4

                                                           
1 -Art 1350 : «La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à 
certains actes ou à certains faits ; tels sont : 
1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses 
dispositions, d'après leur seule qualité ; 
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de 
certaines circonstances déterminées ; 
3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; 
4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. » 
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من القانون املدين اجلزائري على أن:" القرينة القانونية تغين من  337و تنص املادة 
تقررت ملصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق اإلثبات على أنه جيوز نقض هذه القرينة 

 بالدليل العكسي مامل يوجد نص يقضي بغري ذلك."

     النصني السابقني يتضح أن املشرع الفرنسي قد شخص القرينة القانونية  مبراجعة 
و أوضح بأهنا تلك اليت جيعلها نص القانون مرتبطة بتصرفات أو بوقائع معينة مث ضرب 

 أمثلة على ذلك تضمنها سياق النص السابق.

تقررت ملصلحته أما املشرع اجلزائري فاكتفى بالنص على أن القرينة القانونية تغين من  
و من مث تعددت   عن أية طريقة أخرى من طرق اإلثبات تاركا أمر تعريفها الجتهاد الفقه.

 نستعرض بعضا منها: ، لذلكالتعاريف اليت ذكرها الفقهاء للقرينة القانونية

 إستنباط املشرع لواقعة مل يقم عليها دليل مباشر، من واقعة نص عليها، فإذا  أهنا
على ثبوت تلك الواقعة املطلوب إثباهتا.مبعىن أن املشرع هو الذي ثبتت إستدل هبا 

 1يقوم باستنباط القرينة القانونية، و هو الذي ينص عليها يف صيغة عامة و جمردة.
 العملي للواقع إعماال القانون، حيدده على استنباط جمرد يقوم قانوين افرتاض أهنا 

 2الغالب.
  الوضعي يف القانون نصا صرحيا مبا ال يدع جماال هي القرائن اليت نص عليها املشرع

 3للمجادلة يف صحتها. و هذه القرائن تقيد القاضي و اخلصوم معا.

                                                           

 .88أمحد نشأت، املرجع السابق، ص. -1 
  405ص ،  2004مصر، الذهيب، النسر النقض، وقضاء الفقه يف واإلثبات االلتزام أحكام الرمحن، عبد حممد شوقي أمحد -2 
 .99خالد عبد العظيم أبو غابة، كمال حممد عواد عوض، كرم مصطفى خلف هللا ،املرجع السابق، ص. -3 
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و هي  القرينة القانونية هي عملية إستنتاج فكري، أنمن التعاريف أعاله يتبني 
بوصفها هذا تعد من أدق وسائل صياغة القواعد القانونية، إذ تؤدي دورا يف إثبات احلقوق 
و املراكز القانونية، كما تؤدي دورا يف إقامة القواعد القانونية سواء من ناحية بنائها أو من 

 .هي مصدر القرينة القانونية -ونأي نص القان-تعد إرادة املشرع .و ناحية مربرات وجودها
فالنص القانوين هو الركن الوحيد للقرينة القانونية، و هو ما مييزها عن القرينة القضائية اليت 

 جتسد القرائن أن القول مبكن مث من.-كما سيتم توضيحه الحقا  – هي من عمل القاضي
 حلرية جماال أو االقتناع يف القاضي جماال حلرية يدع ال الذي املقيد، اإلثبات لنظام حيا تطبيقا

 بنص التقيد اخلصوم وعلى القاضي فرض على هنا املشرع أن جند بل اإلثبات، يف اخلصوم
 .من القرائن النوع هذا وجد طاملا معينة، وقائع يف القانون

 

 .القانونية القرينة  النص على  من الفرع الثاين: احلكمة

ارتأى  فوائد أو حكمة له األمر فهذا قانونية،قرينة  يضع عندما املشرع أن احلقيقة
 وهذا األفراد مصاحل لتحقيق وأخرى عامة، مصلحة حتقيق غاية بني تتنوع حتقيقها، املشرع

 :يلي فيما ما سنتناوله

 .العامة املصلحة حتقيق :أوال

 هو كما جتاوزها، جيوز ال معينة حدود عند عملية التقاضي وقف خالل من وذلك 
 هذه إحرتام العامة تقتضي فاملصلحةألمر املقضي ا حجية احلكم يف اكتساب احلال

 القضاء، يف الثقة وتسود املتخاصمني األوضاع بني تستقر حىت القضائية، األحكام
هذا  ومثل .بكامله اجملتمع إستقرار وبالتايل اجملتمع، أفراد التعامالت بني وتستقر
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 هبذا الواجب بلهناية،  ال ما إىل التقاضي عملية باستمرار يتحقق ال اإلستقرار
 هناية ال مستقرة غري متناقضة القضائية متأرجحة األحكام تكون ال أن هو الصدد،

ٕامنا  وباحلكم،  الثابت حقه إىل بالوصول له احملكوم إىل اطمئنان تؤدي أوال هلا،
 هذه ولتحقيق موضوع معني، يف للخصومة حد وضع العامة املصلحة تقضي

 بعض عكس إثبات جواز عدم حة علىراص القانون نص فقد العامة املصلحة
 ما وهو.1الشيء املقضي به قوة اكتسبت اليت لقضائيةاكاألحكام  القانونية، القرائن
 رقم امللف يف  21/12/1985الصادر بتاريخ  القرار يف العليا احملكمة به قضت

 املقضي الشيء لقوة وحيازته هنائيا القضائي احلكم صريورة إن" :بقوهلا  43308
 وال هلا، حبمايته ويكرسها القانون ثابتة تصبح حقوقا لصاحله صدر من تكسب فيه

 أيضا قضت التقليل منها." كما أو هبا املساس شأنه من إجراء أي اختاذ لإلدارة جيوز
 أن قانونا املقررأنه" من  34931امللف رقم  30/10/1985 يف املؤرخ القرار يف

 حقوق، من فيه فصلت مبا حجة تكون به املقضي الشيء قوة حازت اليت األحكام
 مبوجب الدعوى يف الفصل فإن مث ومن القرينة، هذه ينقض دليل أي قبول جيوز وال

 على النعي فإن كذلك كان وملا حتضرييا، حكما يعد خبري، بتعيني يقضي حكم
 .2"الرفض ويستوجب مؤسس غري املبدأ، هذا مبخالفة فيه املطعون القرار

 قرائن تقرير وراء من املشرع يقصد احلد من التحايل على القانون : قد 
 على األفراد أمام السبل على تضييق يعمل كأن عامة، مصلحة حتقيق قانونية

                                                           

من القانون املدين حيث جاء نصها كاآليت:" األحكام اليت حازت قوة الشيء املقضي به  338و هذا ما نصت عليه املادة  -1 
نقض هذه القرينة. و لكن ال تكون لتلك األحكام هذه احلجية تكون حجة مبا فصلت فيه من احلقوق و ال جيوز قبول أي دليل ي

 إال يف نزاع قام بني اخلصوم أنفسهم دون  أن تتغري صفاهتم، و تتعلق حبقوق هلا نفس احملل و السبب."
  189ص سنة، بدون اجلزائر، اهلدى، دار املدين، القانون ألحكام وفقا القضائي االجتهاد سعيد، بن نقال عن : عمر -2 
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 القاعدة مثال ذلك من بالنظام العام، املتعلقة قواعده وخمالفة القانون، على االحتيال
 بتسمية خمالفتها على حيتال الناس فقد املوت، مرض أثناء التربعات مبنع تقضي اليت

 776 املادة يف قانونية املشرع قرينة فوضع آخر، قانوين تصرف أي أو بيعا الوصية
 يف شخص عن قانوين يصدر تصرف كل بأن تقضي اجلزائري املدين القانون من

 عليه وتسري بعد املوت ما إىل مضافا تربعا تعترب التربع يقصد املوت مرض حال
 أن الورثة فإذا أثبت التصرف، هذا إىل تعطى اليت التسمية كانت أيا الوصية أحكام

 التربع، سبيل صادرا على التصرف اعترب املوت مرض يف مورثهم عن صدر التصرف
 جعل املشرع النص هذا ومن ذلك، خالف التصرف له صدر من يثبت مل ما

 .وصية التربع أن على قرينة املوت يف مرض الرتبع صدور

 ولكنها عكسها، جيوز إثبات اليت البسيطة القانونيةالقرائن  على املشرع نص كما  
 البيئة للقاضي يوفررائن الق هذه على بنصه أن املشرع حيث اإلثبات، يف مهماً  دليالً  تعترب

 عليها نص معينة حاالت يف ذلك ألنه الكتايب. الدليل أعوزه كلما املناسبة لإلثبات
دليل  املعلومة الواقعة هذه من جيعل املشرع فإن معلومة على واقعة الدليل قام إذ املشرع،
 ذلك ففي مث ومن بني الواقعتني، الوثيق لإلرتباطرا نظ وذلك النزاع حمل الواقعة على إثبات

املصلحة  مظاهر أهم من هي واليت للعدالة حتقيقاً زاع يف الن احلق وجه تبني على يعني ما
 .العامة
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  .حتقيق مصلحة خاصـــةثانيا: 

 يف  خاصة وبصفة خاصة، مصلحة حتقيق قانونية قرائن تقرير من املشرع يقصد قد
هبا  خيفف قرينة املشرع فيقيم األفراد، على كبرية لدرجة اإلثبات فيها يتعذر اليت احلاالت

 :اجلزائري املدين القانون من 499 املادة عليه نصت ما ومثاهلا  املدعي، على اإلثبات عبء
 يقوم حىت السابقة باألقساط الوفاء على قرينة يعترب اإلجيار بدل من بقسط الوفاء"

 قيمة من األخري بالقسط بالوفاء قام أنه املستأجر أثبت فإذا " ذلك عكس على الدليل
 املؤجر أثبت إذا إال السابق، اإلجيار قيمة دفع أنه على قوية قانونية قرينة فهذه،  اإلجيار
 دليال ليست األمر حقيقة يف القانونية القرينة فإن لذلك عكسي، دليل بأي ذلك خالف

 عن يسقط قانونية قرينة ملصلحته تقوم الذي واخلصم اإلثبات، من إعفاء هي بل لإلثبات،
 بقيام ثابتة إثباهتا املراد الواقعة باعتبار تكفل الذي هو فالقانون اإلثبات، عبء حتمل كاهله
 .الدليل تقدمي من القرينة ملصلحته تقررت الذي اخلصم وأعفى القرينة

 بقسط الوفاء مثال ذلك ومن الناس، بني باملألوف يأخذ معينة قرينةلفاملشرع عند وضعه 
 ذلك، عكس على الدليل يقوم حىت السابقة، باألقساط الوفاء على قرينة يعترب األجرة من

 قد كان إذا إال الحق بقسط الوفاء عن خمالصة يعطي ال املؤجر أن الناس بني فاملألوف
 .1السابقة األقساط استوىف

اليت تقررت مراعاة ملصلحة خاصة يف نطاق القانون اإلداري  و كمثال للقرينة القانونية
 ،قرينة مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيهاما قضت به احملكمة العليا يف خصوص 

املتبوع مسؤول عن الضرر الذي حيدثه  أنه مىت كان من املقرر قانونا،أن"حيث جاء فيه 

                                                           

  253ص. قاسم، املرجع السابق ، حسن حممد -1 
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تابعه بعمله غري املشروع أثناء تأدية الوظيفة و بسببها و من مث، فإن استعمال الضحية أو 
ذوي احلقوق طريق القضاء العادي ملطالبة العون املتسبب يف الضرر بالتعويض املدين، ال 

 .حيول دون القيام برفع دعوى على املرفق أمام القاضي اإلداري

و ملا كان الثابت أن اجمللس القضائي الفاصل يف القضايا اإلدارية رفض الطلب  
    الرامي إىل حلول الدولة حمل عون احلماية املدنية الذي ارتكب خطأ بسب عدم التبصر

و بدافع املصلحة حمدثا بذلك ضررا متثل يف وفاة شخص، يكون قد أخطأ عندما قضى 
 1برفض الطلب مما يستوجب إلغاء القرار املطعون فيه".

حيث أن املشرع  2من القانون املدين 136ففي هذا احلكم جند تطبيقا سليما للمادة 
بناء على  -املوظف مسؤولية اإلدارة عن أعمال-قرر حلول الدولة حمل مرتكب الضرر 

اخلطأ املرفقي و ذلك هبدف محاية مصلحة املضرور و املتمثلة يف عدم ضياع التعويض 
 املستحق له نتيجة إعسار املوظف.

 أنواع القرائن القانونية:الفرع الثالث: 

أن تأخذ القرينة القانونية بإثبات العكس، و ذلك تطبيقا ملبدأ أساسي يف  جيب 
اإلثبات و هو حرية الدفاع، مبعىن آخر نقض الدليل بالدليل، ألهنا تقوم على فكرة الراجح 

                                                           

، 4، قضية )ب،ع،س( ضد )وزير الداخلية(، اجمللة القضائية، العدد12/01/1985املؤرخ يف  36212القرار رقم   -1 
 .231،ص. 1989

ه يف حالة تأدية من ق.م " يكون املتبوع مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه تابعه بفعله الضار مىت كان واقعا من 136املادة  -2 
 وظيفته أو بسببها أو مبناسبتها."
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الغالب الوقوع و مقرر يف صيغة عامة و جمردة.و يقضي ذلك جواز إثبات عكسها يف كل 
 .1س فالقرينة القانونية تقبل إثبات العكسحالة على حدا.و على هذا األسا

غري أن املشرع قد يرى لعلة يقدرها سواء كانت ملراعاة مصلحة عامة، أم منعا  
للتحايل على القانون،أو مسايرة ماهو مألوف و متعارف عليه بني الناس يف تعاملهم عدم 

قسم القرائن جواز نقض القرينة بالدليل العكسي و ينص على ذلك.و على هذا األساس ت
، القانونية إىل قرائن بسيطة ميكن إثبات عكسها. و قرائن قاطعة ال ميكن نقض داللتها

 .و سوف نتناوهلا باحلديث على النحو اآليت:باإلضافة إىل معيار التمييز بينهما

 .أوال:القرائن القانونية البسيطة

جيوز نقضها بالدليل القرائن القانونية البسيطة أو غري القاطعة هي القرائن اليت  
و هي تعفي من تقررت ملصلحته من إثبات الواقعة األصلية حمل النزاع إذا ما  ،العكسي

 2أثبت الواقعة القانونية اليت تقوم عليها هذه القرينة.

و هي جمموعة من القرائن تضمنتها نصوص القانون، تعفي من تقررت ملصلحته من  
خر إقامة الدليل على عكس ما تضمنته.و هي عبء اإلثبات،إال أنه بإمكان اخلصم اآل

.إذ األصل أن تكون القرينة القانونية بسيطة و اإلستثناء أن تكون األصل يف القرائن القانونية
 قاطعة. 

القانون من  337، و املادة 1من القانون املدين الفرنسي 1352و قد تضمنت املادة  
        و هي متعددة  النص على القرائن القانونية البسيطة   -سالفة الذكر -املدين اجلزائري

                                                           

 من القانون املدين اجلزائري. 337املادة  -1 
 .63يوسف حممد املصاروه، املرجع السابق، ص.  -2 
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وسنقوم يف هذه الدراسة -  و مبعثرة يف القانون املدين،كل منها يف املوضع التابعة له.
بشيء من التفصيل و هذا يف الباب بتناول كل القرائن القانونية يف جمال القانون اإلداري 

 . -ليل عليها و لتوضيح ما سبق قوله يف الفقرة السابقةالثالث من الرسالة للتد

 .ثانيا: القرائن القانونية القاطعة

حيث أن األصل أن تكون  -كما سبق ذكره-و هي متثل إستثناء على األصل العام  
   و اإلستثناء أن تكون قاطعة ال تقبل إثبات العكس، ،القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس

  2و من مث يعرفها الفقه بأهنا:" هي اليت ال تقبل إثبات ما ينقضها."

فاألصل يف القرائن القانونية أن تكون غري قاطعة تقبل إثبات العكس، أخذا بفكرة  
نقض الدليل بالدليل.إال أن املشرع قد يرى لعلة هامة يقدرها عدم جواز نقض حجية بعض 

ألن إال أن ذلك ال يعين أهنا ال تدحض أبدا  3العام. القرائن اليت يقررها لتعلقها بالنظام
         القرائن القانونية هي قواعد إثبات و أيا كانت املرتبة اليت أرادها املشرع هلا يف القطع
 4و احلسم فهي ال تستعصي أن تدحض باإلقرار و اليمني طاملا أهنما من قواعد اإلثبات.

                                                                                                                                                                                     
1 -Article 1352 « La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit 
duquel elle existe. 
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le 
fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en 
justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le 
serment et l'aveu judiciaires. » 

 . 620. ف .198، ص.2008، د.د.ط، 2أمحد نشأت ، رسالة اإلثبات، ج -2 
، دار اجلامعة اجلديدة، -حماولة فقهية و عملية إلرساء نظرية عامة –حممد زكي أبو عامر، اإلثبات يف املواد اجلنائية  -3 

 .51، ص. 2011اإلسكندرية، 
 .70عبد احلميد الشواريب، املرجع السابق، ص.  -4 
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    أن اللجوء إىل إثبات عكس القرينة القانونية القاطعة باإلقرار  غري أنه جتدر اإلشارة إىل
و اليمني ال يصح يف األحوال اليت تتعلق بالنظام العام ألنه ليس ملكا للخصم، و إمنا هي 

 1ملك العموم و شرعت للمصلحة العامة و للمحافظة على النظام العام.

 .و بسيطة ثالثا: معيار تقسيم القرائن القانونية إىل قاطعة

مل ينص املشرع اجلزائري يف القانون املدين على قاعدة متكننا من متييز القرينة القانونية  
القاطعة ، عن القرينة القانونية البسيطة على عكس موقف املشرع الفرنسي حينما وضع 

اليت  من القانون املدين الفرنسي و 1352معيارا للقرينة القاطعة يف الفقرة الثانية من املادة 
جاء نصها كاآليت: " ال جيوز إثبات ما ينقض القرينة القانونية إذا كان القانون يبطل على 
أساسها بعض التصرفات،أو جيعل الدعوى غري مقبولة، هذا مامل حيفظ القانون احلق يف 
إقامة الدليل العكسي، و ذلك مع عدم اإلخالل مبا سيتقرر يف خصوص اليمني و اإلقرار 

و بذلك يكون القانون املدين الفرنسي قد بني أنه إذا كان املشرع قد أبطل  2القضائيني."
تصرفا قانونيا أو جعل الدعوى غري مقبولة على أساس قرينة قانونية كانت هذه القرينة غري 

    . 3سقابلة إلثبات العك

                                                           

 .623. ف 202، ص. املرجع السابقأمحد نشأت، -1 
2 -Article 1352 al.2  précité. 

فبالنسبة للقرائن القانونية اليت جيعل القانون على أساسها الدعوى غري مقبولة، فيستدل الشراح الفرنسيون على ذلك حبجية  -3 
قاطعة ال تقبل إثبات العكس.ألن الدعوى اليت تدفع هبذه  األمر املقضي، و بالتقادم.فحجية األمر املقضي تقوم على قرينة قانونية

 احلجية ال جيوز مساعها و ال جيوز للمحكوم عليه أن يثبت أن احلكم الذي حيتج به عليه غري صحيح.
للدائن يف و التقادم يقوم على قرينة قانونية قاطعة غري قابلة للمناقضة،ألن الدعوى تكون غري مقبولة إذا دفعت بالتقادم و ال جيوز 

 التقادم أن يثبت أن الدين غري موجود رغم تقادمه.
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القانون الفرنسي، قد تلقى نقدا شديدا من الشراح غري أن هذا املعيار املوجود يف  
       فيقول عن الشق األول من املعيار السابق،Geny   الفرنسيني. و على رأسهم العامل

و اخلاص بإبطال التصرف القانوين على أساس القرينة القانونية أن هذا املعيار ال يعرب عن 
عل القرينة قاطعة حىت مينع مبقتضاها كل ذلك أن املشرع إبتغى أن جي نية املشرع احلقيقية.

 1حتايل يؤدي إىل اإلحنراف عن القواعد التشريعية املرتكزة على مقتضيات النظام العام.

أما عن الشق الثاين من املعيار و اخلاص جبعل الدعوى غري مقبولة على أساس قرينة  
أن املقصود هبذا املعيار أن يكون هناك دفع مينع من   Genyقانونية قاطعة، فيقول 

، فإن أية دعوى فرتفض على هذا األساس، ال أال ترفع الدعوى أصالالدخول يف موضوع ال
أن هناك  Genyو إال كان ذلك إنكارا ألداء العدالة.و يقول  دعوى ترفع جيب نظرها،

صال أن جيعلها قابلة إلثبات حكمة عندما وضع املشرع القرائن القانونية فكان ينبغي أ
العكس،ذلك أن القرينة القانونية تعترب دليال يقوم على الراجح الغالب الوقوع ال على 
التأكيد املطل، فيجب أن يفسح اجملال ملن قامت ضده القرينة القانونية أن يثبت أن حالته 

ة غري قابلة ال تدخل ضمن هذا الراجح الغالب الوقوع.فعندما يريد املشرع جعل القرين
إلثبات العكس فيجب أن تتوفر عنده األسباب اجلوهرية ما يدعوه إىل إقفال الباب دون أن 

الوقوع إىل التأكيد املطلق، حىت جيعل القرينة تنقض القرينة القانونية و قلب الراجح الغالب 
 من الواجب على املشرع عندما يقيم قرينةف .2تسيطر على كل حالة دون أن ميكن دحضها

قانونية و يريد أن حيكم تشريعه أن يتحقق من كون اإلعتبارات اليت اقتضت النص على 
هذه القرينة هي من األمهية و اخلطورة حبيث تستوجب أن تبقى هذه القرينة قائمة يف مجيع 

                                                           
1-Francois GENY, op.cit.,p.306.  
2 - Francois GENY, op.cit.,p.309. 
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األحوال فعند ذلك ينص املشرع على عدم إثبات العكس، فإن سكت عن ذلك كانت 
و هذا ما أخذ به املشرع اجلزائري حيث  1رجوعا إىل األصل.القرينة قابلة إلثبات العكس 

" أنه جيوز نقض هذه القرينة بالدليل من القانون املدين على أنه  337نص يف املادة 
 العكسي مامل يوجد نص يقضي بةري ذلك." 

 

 .املطلب الثاين: القرائن القضائية

              خالل تعريفها نتناول يف هذا املطلب حتديد مفهوم القرائن القضائية من 
 و خصائصها ) الفرع األول(، مث عناصرها ) الفرع الثاين(.

 .الفرع األول: مفهوم القرائن القضائية 

فإن ذلك يتطلب تعريفها و بيان املنهج املنطقي  ،لبحث مفهوم القرائن القضائية
 املتبع يف استخالصها ) أوال(، مث حتديد خصائصها ) ثانيا( .

 .تعريف القرائن القضائيةأوال: 

رائن أو القيطلق على هذا النوع من القرائن أحيانا، القرائن املوضوعية  
إىل القاضي الذي يقوم و مسيت بالقرائن القضائية نسبة  الشخصية أو القرائن البسيطة.

ضوع الدعوى و مسيت باملوضوعية ألهنا تنصب على واقعة من وقائع مو  باستنباطها.

                                                           

 330. بند 610عبد الرزاق أمحد السنهوري، املرجع السابق، ص. -1 
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ا على واقعة تكونت من و مسيت بالشخصية ألهنا تنصب أحيان م القاضي.املطروحة أما
 .1و مسيت بالبسيطة ألهنا تقبل إثبات عكسها يف مجيع األحوال صفة يف شخص.

ألن  و مسيت بالفعلية أو اإلقناعية ا بالقرائن الفعلية أو اإلقناعية.كما يطلق عليه
 2و املنطق. القاضي يستخلصها من الوقائع الثابتة باستنتاج منطقي يتفق مع العقل

    و ذكائه  و هذا النوع من القرائن عبارة عن أدلة يستخلصها القاضي باجتهاده 
 3و إعمال فكره بناء على ما يراه من وقائع يف موضوع الدعوى و ظروفها املختلفة.

 من 340 املادة تنص حبيث القرائن من النوع هلذا تطرققد  القانون أن جند و هذا
 يقررها مل قرينة كل استنباط القاضي لتقدير يرتك" :أنه على اجلزائري املدين القانون
 اإلثبات القانون فيها جييز اليت األحوال يف إال القرائن هبذه جيوز  اإلثبات وال القانون
 ترك حبيث القضائية، القرائن تناول قد املدين املشرع أن نص املادة من يتضح.  "بالبينة
 خالل من جمهولة وقائع ثبوت يستنبط أن تقديرية سلطة له من ما خالل من للقاضي اجملال
 أن املالحظ ولكن الدعوى، يف وقائع من عليه يعرض انطالقا مما معلومة، وقائع ثبوت
 اثنني، شرطني أو بقيدين قضائية قرائن استنباطه املدين يف القاضي سلطة قيد قد املشرع
 القانونية، للقرائن املخصصة اجملاالت غري يف القرائن القضائية إعمال جمال يكون أن األول

 املشرع، وضعها اليت القانونية القرائن هبذها القاضي مقيد يكون األحوال هذه مثل يف ألنه

                                                           

، دار 1، ط -دراسة مقارنة –اإلتصال احلديثة رضا متويل وهدان، الضرورة العملية لإلثبات بصور احملررات يف ظل تقنيات  -1 
 .142، ص. 1997النهضة العربية ، القاهرة،

 .204حممد حسن قاسم، املرجع السابق، ص.  -2 
 .162حممود عبد العزيز حممود خليفة، املرجع السابق، ص. -3 
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 حصر قد املشرع كون يف فيتمثل الثاين الشرطأما  القضائية، القرائن إلعمال جمال وال
 اإلثبات القانون فيها جييز اليت باألحوال قرائن قضائية استنباط يف املدين القاضي سلطة

 املدين اإلثبات وطبيعة روح من مستمدة القيود والشروط هذه أن واحلقيقة الشهود، بشهادة
 بإعمال للقاضي مسح حيث املادة هذه نلمسه يف ما وهو للقاضي، بالتقييد يتميز الذي

 املشرع فيها يقرر مل اليت األحوال يف تكون أال بشرط وقيده جهة، من القضائية القرائن
 جهة من بالشهادة اإلثبات فيها جيوز اليت احلاالت يف إال يعملها ال وأن قانونية، قرائن

 .أخرى

من القانون املدين، نالحظ أن املشرع اجلزائري قد  340إذن و من خالل نص املادة 
بني مصدر القرائن القضائية بعدها من عمل القاضي فهو الذي يقوم بعملية اإلستنباط،  
كما بني حجية هذه القرائن يف اإلثبات، بأنه ال جيوز اإلثبات هبا إال يف األحوال اليت جيوز 

     اهاس الذي تقوم عليه و مل يبني خصائصإال أنه مل يبني األس فيها اإلثبات بالشهادة.
 و أركاهنا.

 عن عبارة و عليه فقد عرف جانب من الفقه القانوين القرائن القضائية بأهنا: "
 هو فالقاضي إثباهتا، يريد جمهولة وأخرى واقعة معلومة بني القاضي يستنتجها منطقية عالقة

  1القرينة." هذه مصدر

وقائع  من القاضي يستخلصها اليت النتائج عن عبارة أهنا اآلخر البعض يعرفها كما
وقائع  من واستخالصها استنباطها للقاضي يرتك نتائج فإهنا وهبذا أمامه، املطروحة الدعوى
 1.الدعوى

                                                           

 . 38ص. سابق، مرجع زبدة، مسعود -1 
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 يستدل حيث القاضي، جانب من عقلي استنباط بأهنا القضائية القرينة تعرف كما
 الواقعة على قرينة الثانية الواقعة فتكون ثابتة، أخرى واقعة من عليها متنازع واقعة على

 اجملهول يستنبط القاضي فإن ذلك وعلى اإلثبات، يف مباشر غري طريق إذن فالقرينة األوىل،
 .2منها القرينة تستنبط أن جيوز فال احتمالية واقعة جمرد كانت فإذا ثابتة، واقعة من

 املعروضة الدعوى ظروف من القاضي يستنبطه أمر أهنا على آخرون يعرفها حني يف
 الواقعة على هبا ويستدل الدعوى، وقائع بني من ثابتة واقعة خيتار فهو ومالبساهتا، عليه
 واملنطق العقل قواعد يعمل مث ثبوهتا، من القاضي يتحقق واقعة من إذن فالبد إثباهتا، املراد
 .3إثباهتا املراد الواقعة ثبوت على داللتها الواقعة هذه من يستنبط لكي

ظروف  من القاضي يستخلصها اليت القرائن أهنا الشواريب احلميد عبد يعرفها كما 
 يف القضائية القرائن النفي. وتطبيق وأدلة اإلثبات أدلة تقدير بشأن سلطته مبقتضى الدعوى
 فهم يف الفعلي و االستنتاج املنطقي اإلجراء يستخدم أنه إذ شديد، حبذر يؤخذ اإلثبات
 4فرضها. سبق اليت املقدمات على املرتتبة والنتائجالوقائع 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 .األردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،2ج اجلزائية، احملاكمات أصول قانون شرح يف الوسيط احلليب، عياد سامل علي حممد -1 
 .322. ،ص 1996

 ص ،  2004مصر، الذهيب، النسر النقض، وقضاء الفقه يف واإلثبات االلتزام أحكام الرمحن، عبد حممد شوقي أمحد -2 
.403.  
 .156. ص سابق، مرجع منصور، حسني حممد -3 
 . 125ص. سابق، مرجع الشواريب، احلميد عبد -4 
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 .ثانيا: خصائــص القرائــن القضائيــة

 من استخالص جمموعة ميكن،  سابقا ورد الذي القضائية القرائن تعريف خالل من
 :يلي ذكرها فيما ميكن املميزات هذه القضائية، القرائن متيز اليت واملميزات اخلصائص

  بالقرائن  يتعلق فيما اإلثباتإن  :دليل غري مباشر يف اإلثباتالقرينة القضائية
 على وإمنا احلق، ذاهتا مصدر الواقعة على ينصب ال حبيث مباشر، غري القضائية

 1إثباهتا. الواقعة املطلوب ثبوت منها يستخلص أن أمكن ثبتت إذا أخرى واقعة
 جهد عقلي الستنباط : إذ حيتاج الوصول إليها إىل القرينة القضائية دليل عقلي

و اإلستقراء، هلذا السبب فإن  الواقعة املراد إثباهتا من الواقعة الثابتة عن طريق التحري
    القرينة القضائية تعترب من أخطر األدلة، ألن من يستنبطها مهما مست مراكزهم 

ربة و الدراية، فهم معرضون للخطأ،ألنه من و مهما عرف عنهم من العلم و اخل
 أن تكون الواقعة اليت بىن عليها القاضي إستنتاجه مصطنعة. احملتمل

 فلما كانت الواقعة الثابتة اليت يتخذها القاضي القرائن القضائية قرائن موضوعية :
أساسا الستنباطه يستخلصها من ظروف الدعوى و موضوعها و مالبساهتا فإن 

تستنبط من موضوع القرينة القضائية على هذا النحو تعترب قرينة موضوعية ألهنا 
 2الدعوى و ظروفها.

 حيث جيوز للخصم املتضرر منها دفع ما القرائن القضائية تقبل إثبات العكس :
دائما، و ذلك بكافة طرق. فالقرينة القضائية تقوم على الغالب يستنبط عن طريقها 

                                                           
 .98سليمان مرقس، املرجع السابق، ص. -1
 .215حممود عبد العزيز حممود خليفة، املرجع السابق، ص.  -2 
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الراجح و هذا يعين وجود النادر من احلاالت، و من مث كان للخصم اآلخر أن 
 1كان ضمن الوضع النادر.  يثبت أنه

تسري على سائر و قابلية القرينة القضائية إلثبات العكس هي نفس القاعدة اليت 
أدلة اإلثبات، فكل دليل منها يقبل املناقضة و إثبات العكس، إال إذا نص القانون 
على خالف ذلك كما هو احلال يف القرائن القانونية القاطعة اليت ال جيوز إثبات 

 عكسها.
 فهي من مسائل الواقع اليت يستقل قاضي : ليس هلا طابع إلزاميقرائن القضائية ال

املوضوع بتقديرها وال رقابة عليه يف ذلك. فيجوز له أن يقرر قرينة يف دعوى مث يعدل 
ني خبالف القرينة ى حىت لو متاثلت الظروف يف الدعويعن تطبيقها يف دعوى أخر 

 2إلزامي للقاضي.القانونية فهي تنطوي على طابع 
  القرائن القضائية تقوم أساسا على ثبوت  إن: صراحلالقرائن القضائية ال تقع حتت

واقعة معينة معلومة سواء أكانت هذه الواقعة من وقائع الدعوى املطروحة أمام 
 القاضي أو من خارجها مادامت مفيدة للفصل يف الدعوى األصلية الرتباطها هبا.

فلكل قضية  ،و متنوعة و ختتلف من دعوى إىل أخرىو هذه الوقائع متعددة 
ظروفها و مالبساهتا اليت ختتلف عن ظروف و مالبسات أية دعوى أخرى و لو  
 ،كانت من نفس النوع.و ملا كانت القرائن القضائية تستنتج من ظروف كل دعوى

 3فإنه ال ميكن أن تقع حتت حصر.
 

                                                           

 .224رضا متويل وهدان، املرجع السابق، ص.  -1 
 .  322. ص سابق، مرجع منصور، حسني حممد -2 
 .100يوسف حممد املصاروه، املرجع السابق، ص.  -3 
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  1قابلة إلثبات العكس:القرائن القضائية مجيعها من مرتبة واحدة و 
فال توجد قرائن قضائية ضعيفة الداللة و أخرى قاطعة الداللة، و إمنا مجيعها من 

 مرتبة واحدة و قابلة إلثبات العكس بكافة طرق اإلثبات.

 ميكن القرائن القضائية، هبا تتميز اليت واخلصائص امليزات كل خالل منميكن القول 
 أو طرف آلخر، من اإلثبات لعبء نقال وليست اإلثبات، أدلة من دليل حقا أهنا القول
للقرائن  بالنسبة احلال هو كما العبء، هذا حتمل من الدعوى أطراف ألحد إعفاء

االستنباط  يف واملنطق الفكر القاضي إعمال على أساسا قائم إثبات دليل إهنا بل القانونية،
 الدعوى. يف وقائع من عليه يعرض ما خالل من واالستخالص،

 

 .الفرع الثاين: عناصر القرينة القضائية

مما تقدم يتبني أن القرائن القضائية دليل غري مباشر يف اإلثبات،إذ ال تنصب داللتها  
على الواقعة حمل اإلثبات مباشرة، و إمنا تنصب على واقعة أخرى جماورة هلا حبيث إذا ثبتت 

ل اإلثبات.و بذلك فإن للقرينة القضائية كان معىن ذلك ثبوت الواقعة حم  ،الواقعة األخرية
 عنصرين:

  :و هو الواقعة الثابتة و هذه هي نقطة إنطالق القاضي، حيث  ،عنصر ماديأوال
يكون معلوما لديه واقعة معينة و ثابتة أمامه، فقد تكون ثابتة بشهادة الشهود، أو 

اليمني. سواء كانت ثابتة أمام القاضي أم متت  بالكتابة، أو عن طريق اإلقرار،أو

                                                           

 .101، ص. نفسهيوسف حممد املصاروه، املرجع  -1 
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خارج الدعوى، فاملهم أن تكون هذه الواقعة ثابتة، و من مث إذا كانت الواقعة اليت 
و غري ثابتة، فال تصلح ألن     اختارها القاضي لإلستنباط منها جمرد واقعة حمتملة

 تكون مصدرا الستخالص قرينة منها.
 تنباط الواقعة اجملهولة من الواقعة الثابتة املعلومة، ، و هو اسثانيا: عنصر معنوي    

و هذه هي مهمة قاضي املوضوع. و هي عملية ذهنية يقوم هبا القاضي مبا له من 
سلطة تقديرية و لكن يف حدود املنطق و العقل، و هو ما يعرب عنه بأنه استخالص 

 سائغ مؤد عقال إىل النتيجة اليت ينتهي إليها يف حكمه.
 

 .ا من نوع آلخرطلب الثالث: تكييف القرائن و حتوهلامل

باعتبار أن فكرة القرينة تقوم على عملية اإلستخالص من األمر املعلوم أمرا كان  
القضائية إىل مصاف عمل املشرع، الشيء الذي  جمهوال.حبيث تسمو بعض اإلستخالصات

يؤدي إىل حتول بعض القرائن القضائية إىل قرائن قانونية. لذلك فإن موضوع دراستنا يف هذا 
املطلب يقتضي تقسيمه إىل فرعني حبيث نقوم بطرح الطبيعة القانونية للقرائن) الفرع األول(. 

 ) الفرع الثاين(.مث حناول عرض ظاهرة حتول القرائن من نوع آلخر 
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  .الفرع األول: الطبيعة القانونية للقرائن

حسب األستاذ السنهوري فإن القرينة عموما ليست إال نقل لإلثبات من واقعة مراد  
إثباهتا بالذات إىل واقعة أخرى قريبة منها،إذا ثبتت أعترب ثبوهتا دليال على صحة الواقعة 

  1األوىل.

أن طبيعة األمور تقتضي أن نستبدل بإثبات  إذ يعتربهذا املعىن  الفقهكما يؤكد  
     واقعة مصدر احلق املدعى به، و هي واقعة يتعذر إثباهتا، إثبات واقعة أخرى قريبة منها 
و متصلة هبا. و يطلب اخلصم من القاضي أن يستخلص من صحة الواقعة الثانية عن طريق 

األوىل اليت ال يتمكن من إثباهتا بطريق مباشر. إستنباط يطول أو يقصر صحة الواقعة 
و هو من  ،و هو ما أقرتح تسميته بتحول اإلثبات ،فيتحول حمل اإلثبات على حنو ما

ذلك أن القانون هو الذي خيتار الواقعة القريبة  2اخلصائص اجلوهرية لإلثبات القضائي.
املتصلة بالواقعة املراد إثباهتا يف القرائن القانونية أما يف القرائن القضائية فإن القاضي وحده 
هو الذي يتوىل هذا اإلختيار. و هذه الواقعة القريبة املتصلة و هي األمارة ال متنح للقاضي 

   طريق اإلستنباط من هذا العلم الظين إىل العلم اليقيين إال علما ظنيا فينتقل القاضي عن 
  3و من الراجح إىل احملقق.

و يضيف األستاذ السنهوري أنه بالرغم من أن القرينة القضائية و القرينة القانونية من  
هنما ختتلفان من حيث مهمة كل منهما. طبيعة واحدة من حيث التكييف و التأصيل،إال أ

                                                           

 179. بند 336عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط، املرجع السابق، ص. -1 
. بند 336للمزيد من املعلومات حول هذا املوضوع،أنظر عبد الرزاق السنهوري السنهوري، الوسيط، املرجع نفسه، ص.  -2 
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 179. بند 336، ص.نفسهعبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط، املرجع  -3 
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ة طريق إجيايب من طرق اإلثبات أما القرينة القانونية، فهي كما قدمنا إعفاء فالقرينة القضائي
 من اإلثبات، مؤقت أم دائم وفقا ملا إذا كانت القرينة تقبل إثبات العكس أو ال تقبل ذلك.

و احلقيقة أن القرينة القانونية ما هي يف األصل إال قرينة قضائية  تواترت و اطرد   
القضاء و من مث مل تصبح هذه القرينة متغرية الداللة من قضية إىل وقوعها فاستقر عليها 

ما جيعلها جديرة بأن ينص على توحيد أخرى، فرأى املشرع من اطرادها و استقرارها 
من أن هناك   Decottigniesو يف هذا يقول  1داللتها فتصبح بعد ذلك قرينة قانونية.

قرائن قانونية و اليت مت تأسيسها يف القضاء يف  جمموعة من القرائن و اليت أطلق عليها إسم
إذا و بعد ما مت طرحه فإننا نتساءل عن عملية حتول    2غياب النصوص القانونية احملددة.

القرائن، فهل ميكن أن ترقى قرينة قضائية إىل أن تصل إىل مقام القرائن القانونية، و العكس 
 إىل قرينة قضائية؟  فهل ميكن أن تنزل القرينة القانونية و تتحول

 هذا ما سنحاول اإلجابة إليه يف الفرع املوايل: 

 .الفرع الثاين: حتول القرائن

 صحيح العكس و قانونية قرائن إىل تتحول أن ميكن القضائية القرائن أن املالحظ
 يف جندها األخرية هذه لكن و قضائية، إىل القانونية القرائن تتحول أن ميكن أيضا، حبيث

 أو بعد فيما املادة هذه ليلغي قانونية قرينة على املشرع ينص عندما وحيدة وهي حالة
 النص يلغي حبيث القضائية، القرائن منزلة إىل تنزل القانونية القرينة مما جيعل عنها يتخلى

                                                           

 180. بند 337، ص.السابقعبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط، املرجع  -1 
2 - Decottignies, op cit, p.295. 
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 يف التقديرية السلطة له بقىت الذي للقاضي بعد فيما األمر فيرتك واردة به، كانت الذي
 .دعوى كل مالبسات و ظروف حبسب اختالف عدمه من عماهلاإ

هذا  يتجلى حبيث قانونية، إىل تتحول أن ميكن القضائية القرائن أن أيضا جند كما
 عليها طريق النص عن القانونية، القرينة منزلة إىل القضائية القرينة لرفع املشرع بتدخل املظهر

 بشكل حنو معني، على ما لقرينة القضاء استنباط لتكرار نتيجة املشرع أن ذلك القانون، يف
 اعتبار من املناسب أنه يرى قد عندئذ القرينة، بتلك العمل على احملاكم استقرار إىل يؤدي
 أن البعض يرىو . 1القانونية القرينة مرتبة إىل فريفعها داللتها بتوحيد جديرة القرينة هذه

 عليها فاستقر وقوعها، واطرد تواترت ، قضائية قرينة إال األصل يف ليست القانونية القرينة
 يف املشرع فرأى أخرى، قضية إىل من الداللة متغرية القرينة هذه تصبح مل مث ومن القضاء،

 بذلك فتصبح توحيد داللتها، على ينص بأن جديرة جيعلها ما استقرارها و   إضطرادها
 .2قانونية قرينة

 احملاكم، عليها فتستقر معني حنو على للقرائن القضاة استنباط يتكرر أن حيدث فقد
 يرى قد عندئذ للمحاكم، ملزم وكأنه األمر فيصبح الدعاوى، خمتلف يف ويتوحد تطبيقها

 القرينة مرتبة إىل فريفعها داللتها بتوحيد جديرة القرائن هذه اعتبار من املناسب أنه املشرع
 على الزمن وطال معينة، قضائية قرينة تقرير على القضاء أحكام فإذا إضطردت ، القانونية

 مصدرا يعد قضائي عرف بنشوء القول ميكن فإنه بلزومها، وساد اإلعتقاد املسلك، هذا
 .3قانونية لقرينة

                                                           

 .51عماد زعل اجلعافرة، املرجع السابق، ص.  -1 
 .337لسابق، ص.عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط، املرجع ا -2 
 .249،ص.   1993اجلامعية، الدار والتجارية، املدنية املواد يف اإلثبات أصول ، السعود أبو رمضان -3 
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 قانونية، قرينة إىل القضائية القرينة تتحول أن املمكن من أنه القول إىل لنخلص
 يرى قد ،قضائيةال القرينة نفس تكرار معينة زمنية ملدة و احملاكم إضطردت مىت وذلك
 أن ميكن باملقابل واإللتزام، صفة إلعطائها قانونية قاعدة يف عليها النص ضرورة املشرع
 نص إلغاء املشرع يقرر عندما احلالة، هذه نتصور وهنا قضائية، إىل القانونية القرينة تتحول
 عندما ذلك مثال و قضائية، إىل قانونية من القرينة تنزل وهنا قانونية، قرينة يتضمن قانوين
 يعترب " :أنه على تنص كانت اليت املدين القانون من 41 املادة اجلزائري املشرع ألغى

   :التالية األحوال يف تعسفيا احلق إستعمال

 .بالغري اإلضرار بقصد وقع إذا -

 .للغري الناشئ الضرر إىل بالنسبة قليلة فائدة على احلصول إىل يرمي كان إذا -

 ". مشروعة غري فائدة على احلصول منه الغرض كان إذا -

 فعل وقع مىت أنه مفادها؛ قانونية قرينة أقام املشرع أن املادة هذه نص من فيتضح
 التصرف أن القانون حبكم يثبت املادة أوردهتا اليت الفقرات يف عليها املنصوص ألفعالا  من

 إثبات عبء حتمل القرينة هذه لصاحله توضع من يلزم وال منه، صدر من قبل من تعسفي
 التعسف، واقعة تثبت حىت عليها، املنصوص الوقائع من واقعة وقوع يثبت بل التعسف،

 أن إلمكانية القانونية القرينة مرتبة من نزلت القانونية، القرينة هذه بإلغائه املشرع ولكن
 .قضائية قرينة تصبح

 وأن سبق كما قضائية إىل القانونية القرينة تتحول أن ميكن أنه القول ميكن مث منو 
 املشرع ارتأى إذا ما حالة يف قانونية إىل القضائية القرينة تتحول أن أيضا وميكن ،أوضحنا
 القرينة تتحول أن ميكن أنه يرى من الفقهاء من هناك لكنقانونية.  قاعدة يف تضمينها
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أن  إىل بالنظر " : مثال بقوهلم عليها النص إىل احلاجة دون من قانونية، قرينة إىل القضائية
 فقد الدعوى، ووقائع ظروف خالل من للقاضي، اهاستنباط أمر مرتوك القضائية القرينة
 إضطراد و معني، نوع من قضايا يف معني حنو على ما قرينة إستنباط لتكرار ونتيجة حيدث
 واحلالة القضائية، القرينة فإن منها، استمدت اليت الواقعة حتقق عند تطبيقها على القضاء

 للدفاع اخلصوم هبا يتمسك قد بل احملاكم، أمام هبا العمل لتواتر للقاضي ملزمة تصبح هذه
 الناحية من للقاضي بالنسبة تتحول القضائية القرينة فإن مث ومن........ نظرهم، وجهة عن

 قضاء إضطرد طاملا عليها، بالنص املشرع تدخل عدم من ،بالرغم قانونية قرينة إىل العملية
 "1عليها احملاكم

 بالقرينة العمل وتكرار إضطراد أنه من شأن اعترب الفقه من جانبا أن املالحظو 
 قانونية، قرينة منهاجيعل  هبا العمل على القضاة لدى اإللتزام صفةذلك  يولد أن القضائية

 أن نرى بل الرأي هذا نؤيد ال جانبنا من وحنن املشرع، قبل من عليها النص عدم رغم
 تتمثل عديدة العتبارات هذا و قانونية، قرينة منها جيعل ال القضائية، بالقرينة العمل تكرار
 : يلي فيما

 ،وهذا القضاة كل هبا يلتزم أن بالضرورة يعين ال معينة، قضائية بقرينة العمل تكرار إن -
 القرائن وأن خاصة أحكام، من آخرون قضاة أصدره ما بإتباع ملزم غري القاضي ألن

 فإن وهلذا لإلستنباط، واملنطق العقل إعمال يف القاضي جمهود على أساسا تعتمد القضائية
  .االستنتاج و االستنباط وكيفية الفكرية، القدرات حيث من خيتلفون القضاة

                                                           

 .49-48عماد زعل عبد ربه اجلعافرة، املرجع السابق، ص.  -1 
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 أال القانونية، القرينة عليه تقوم ركن أهم إىل تفتقد ألهنا قانونية، قرينة إعتبارها ميكن ال -
 .القانون نص وهو

 

  .اإلدارييف القانون يف اإلثبات دور القرائن و حجيتها املبحث الثاين: 

يتمثل دور القرينة يف اإلثبات، يف اإلعفاء من اإلثبات الذي متنحه لصاحل من  
القرينة حجة يف اإلثبات و دليل يستند إليه يف إصدار األحكام، و لكن  يتمسك هبا.و

مدى قوهتا يف ختتلف باختالف كوهنا من القرائن القانونية أو من القرائن القضائية .و بناء 
على ماتقدم سنتناول يف هذا املبحث تبيان دور القرائن يف اإلثبات ) املطلب األول(، مث 

 حجية القرائن يف إثبات الدعوى اإلدارية ) املطلب الثاين(.نتناول بشيء من التفصيل 

 

 .املطلب األول: دور القرائن يف اإلثبات

من القانون املدين على أن " القرينة القانونية تغين من تقررت  337نصت املادة 
ملصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق اإلثبات، على انه جيوز نقض هذه القرينة بالدليل 

 امل يوجد نص يقضي بغري ذلك."العكسي م

طعة تعفي من يتبني من النص السابق أن القرينة القانونية بنوعيها البسيطة و القا
تقررت ملصلحته من أية وسيلة من وسائل اإلثبات، حيث أن املشرع قد منح اخلصم الذي 

و هذا اإلعفاء يعد هنائيا  تقررت القرينة القانونية ملصلحته، إعفاء من إثبات الواقعة اجملهولة
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ألن من تقررت ملصلحته هذه القرينة، إن متكن من إثبات الواقعة  بالنسبة للقرينة القانونية،
 1فإنه يعفى من إثبات الواقعة اجملهولة. املعلومة اليت تقوم عليها،

القرينة " من القانون املدين بالقول: 337غري أننا ال نتفق مع ما أوردته املادة 
و ذلك ألن ونية تةين من تقررت ملصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق اإلثبات" القان

حمل اإلعفاء الذي متنحه القرينة القانونية يتمثل يف اإلثبات ال يف طرقه، لذا كان من 
القرينة القانونية من القانون املدين على النحو اآليت:" 337األجدر أن تكون صياغة املادة 

ته من اإلثبات،على انه جيوز نقض هذه القرينة بالدليل تعفي من تقررت ملصلح
و حيث أن اإلعفاء من اإلثبات الذي قررته  العكسي، ما مل يوجد نص يقضي بةري ذلك"

سواء كانت  -مامل يقم من تقررت القرينة القانونية ملصلحته -ال جتىن مثاره –املادة السابقة 
من إثبات الواقعة املعلومة اليت تقوم عليها، فإن هذا األمر  -قرينة قانونية بسيطة أو قاطعة

يعين أن اإلعفاء من اإلثبات الذي متنحه القرينة القانونية ليس إعفاء كامال بقدر ماهو 
املباشر. حبيث ينبغي على من يرغب يف اإلستفادة من حكم القرينة  إعفاء من اإلثبات

القانونية،أن يثبت وجود الواقعة اليت إشرتط القانون وجودها، لضرورة القول أن الواقعة 
 2اجملهولة قد مت إثباهتا بطريق غري مباشر.

                                                           
 .334عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط، املرجع السابق، ص. -1
. و يرى أنه ال يكفي ممن يرغب يف اإلستفادة من حكم القرينة القانونية 294، املرجع السابق، ص. عبد املنعم صده -2 

البسيطة،أن يثبت وجود الواقعة اليت اشرتط القانون وجودها، بل ينبغي أيضا أال يتمكن خصمه من دحض داللة الواقعة املعلومة 
إىل القول بأن الصياغة اليت أوردها املشرع اد زعل عبد ربه اجلعافره عمعلى الواقعة اجملهولة. و يف هذا الصدد ذهب الدكتور 

القرينة اليت ينص عليها القانون تةين من تقررت من قانون البينات األردين و اليت جاء نصها كاآليت :"  40األردين يف املادة 
دليل العكسي مامل يوجد نص يقضي ملصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق اإلثبات، على أنه جيوز نقض هذه القرينة بال

و ذلك ألهنا توحي بأن القرينة القانونية تعفي  -من القانون املدين اجلزائري 337و هي نفس صياغة املادة  –."منتقدة بةري ذلك
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 .يف القانون اإلداري: حجية القرائن يف اإلثبات الثايناملطلب 

يف املبحث السابق إىل إن القرينة بصفة عامة تنقسم إىل قسمني مها : القرائن  إنتهينا 
القانونية و ذلك إذا كان اإلستنباط من قبل املشرع، و القرائن القضائية إذا كان اإلستنباط 
من قبل القاضي. و عليه فإن حجية القرائن يف اإلثبات ختتلف حبسب ما إذا كانت القرينة 

 ) الفرع الثاين(. أو قضائية (،ألولا) الفرع قانونية

 حجية القرائن القانونية يف اإلثباتالفرع األول:  

سبق و أن بينا أن القرينة القانونية تعفي من تقررت ملصلحته من عبء إثبات الواقعة 
اليت يدعيها، و يكتفي منه إثبات واقعة أخرى قريبة و متصلة بالواقعة األصلية، و يفرتض 

 واقعة األصلية مىت ثبتت الواقعة البديلة.املشرع ثبوت ال

ثبات يعد من املسائل املهمة جدا، و هلذا و حتديد قوة القرينة القانونية يف جمال اإل
فيفرق الفقه بالنسبة لقوة القرائن القانونية يف اإلثبات ما بني القرائن القاطعة و القرائن 

أهنا ال تقبل إثبات العكس يف حني أن  البسيطة . و تتمثل القاعدة بالنسبة للقرائن القاطعة
القرائن البسيطة تقبل ذلك. و وفقا هلذا التحديد سنقوم مبعاجلة كال النوعني من القرائن 

 فنتعرض أوال للقرائن البسيطة، مث نعاجل القرائن القاطعة.

 

 
                                                                                                                                                                                     

يها تلك القرينة، من اإلثبات كلية، مع أن حقيقة األمر تقتضي ممن يريد اإلستناد إىل القرينة القانونية،أن يثبت الواقعة اليت تقوم عل
 و ذلك ألن اإلثبات بالقرائن القانونية شأنه شأن اإلثبات بالقرائن القضائية،إثبات غري مباشر ينتقل فيه اإلثبات من الواقعة املتنازع

 .34عماد زعل عبد ربه اجلعافره، املرجع السابق، ص.  –عليها إىل واقعة أخرى مرتبطة هبا. 
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 .أوال: القرينة القانونية البسيطة و حجيتها يف اإلثبات

جيوز إثبات خالف ما  القانونية أن تكون بسيطة عادة، وإن األصل يف القرائن 
  من القانون املدين اجلزائري.فكما سبق  337و هذا ما يفهم من نص املادة  يستفاد منها.

و أوضحنا، فإن القرينة القانونية البسيطة ال تعفي من تقررت ملصلحته من عبء إثبات 
طرف اآلخر إال إذا قام من تقررت هذه الواقعة البديلة، و ال تنقل عبء اإلثبات إىل ال

القرينة ملصلحته بإثبات الواقعة البديلة أوال.كما أهنا ال تعفي من تقررت ملصلحته من جماهبة 
الدليل بالدليل فيما إذا أثبت اخلصم اآلخر خالف ما يستفاد من القرينة القانونية البسيطة. 

  .1امة لإلثباتو يتم إثبات عكس ما دلت عليه على وفق القواعد الع

القرينة القانونية تسمح خلصم من تقررت ملصلحته من إثبات عكسها،  إذا كانتو 
إال أن هناك اختالف يف الفقه حول مدى إمكانية إثبات هذا العكس بكافة وسائل 

جيوز إثبات عكسها بكافة وسائل  أن القرينة القانونية البسيطة، 2يرى البعض و هنااإلثبات.
اإلثبات،إستنادا إىل أنه ليس من العدل أن يعفى أحد اخلصوم من عبء اإلثبات مبوجب 
قرينة قانونية غري قاطعة يف حني حيرم اخلصم اآلخر من إثبات ما ينقضها بكافة وسائل 

 اإلثبات.

                                                           

، لسنة 42، العدد 11قرينة القانونية و دورها يف التفريق القضائي،جملة الرافدين للحقوق، اجمللد شكر حممود داود السليم، ال -1 
 .55، ص.2009

؛ حممود الكيالين، قواعد اإلثبات و 149. مجيل الشرقاوي، املرجع السابق، ص. 409أمحد نشأت، املرجع السابق، ص. -2 
 .111، ص. 2010للنشر و التوزيع، ، دار الثقافة 1أحكام التنفيذ، اجمللد الرابع، ط
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أنه يتعني البحث عن الواقعة اليت أغنت القرينة القانونية البسيطة  1بينما يرى آخرون
صم اآلخر فيحق للخ حبيث إذا كان جيوز إثباهتا بالشهادة و القرائن مثال، عن إثباهتا،

إثبات عكسها بالشهادة و القرائن، أما إذا كان ال جيوز إثباهتا بالشهادة و القرائن، كأن 
 من وحنن .يلزم إلثباهتا الكتابة أو اإلقرار أو اليمني، فال جيوز إثبات عكسها إال بذلك

 مع متماشيا القانون،و نصوص مع اتفاقا أكثر جنده ألننا األخري، الرأي هذا نؤيد جانبنا
االتفاق  من بل البد لإلثبات، العامة القواعد عن للخروج مربر فال وقواعده، طبيعة اإلثبات

 لتحقيق ذلك،أو والضرورة احلاجة تقتضي عندما إال عليها استثناءات إيراد وعدم معها،
 .معينة قانونية أهداف أو أغراض

 

 .ثانيا: القرينة القانونية القاطعة و حجيتها يف اإلثبات
ما  بإثبات يسمح وال القانون أقامها اليت القرينة بأهنا القاطعة القرينة الفقه يعرف 
 حىت هبا، اإلخالل عدم على وحيرص املشرع يقدرها هامة اعتبارات لوجود وذلك خيالفها،
 2التشريعي. هدفه له يتحقق

 دالالهتا نقض ميكن ال اليت القرينة تلك أهنا أيضا القاطعة القانونية القرينة تعرف كما
 .3البسيطة القانونية القرينة يف الشأن هو كما العكس، بإثبات

                                                           

، 4سليمان مرقس، الوايف يف شرح القانون املدين، أصول اإلثبات و إجراءاته يف املواد املدنية، اجمللد األول، األدلة املقيدة، ط -1 
ص. ؛ توفيق حسن فرج، املرجع السابق، 628؛عبد الرزاق السنهوري، املرجع السابق، ص. 131، ص.1991د.د.ن، القاهرة،

222. 
 ص ،  1981اجلزائر، والتوزيع، للنشر الوطنية الشركة اإلسالمي، والفقه اجلزائري املدين القانون يف اإلثبات أدلة حيىي، بكوش -2 

 .368. 
 .944،ص.  1994، القاهرة ، العربية النهضة دار ، األول اجلزء ، لاللتزامات العامة النظرية يف املوجز ، حيي الودود عبد -3 
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أهنا تقبل إثبات العكس، و هذا شأن كل  -كما أسلفنا القول  –فاألصل يف القرينة  
  دليل ينظمه املشرع، و مع هذا فهناك قرينة قانونية جعلها املشرع ال تقبل إثبات العكس، 

من القانون املدين. و جتدر اإلشارة إىل أن املشرع ال  337و يتضح ذلك من نص املادة 
ىل كوهنا أكثر انطباقا على الواقع من غريها، بل يرجع عند تقريره لقرينة قانونية قاطعة،إ

العتبارات يستقل بتقديرها.حبيث تكون هذه اإلعتبارات من األمهية حيث يستوجب أن 
عدم جواز إثبات إال أن املشرع عندما ينص على  1ينص على عدم جواز إثبات عكسها. 

عكس القرينة القانونية القاطعة، فإنه يقوم بذلك إما بطريق مباشر كما هو احلال يف حجية 
أو بطريق غري مباشر   2من القانون املدين. 338الشيء املقضي به حسب ما ورد يف املادة 

 كما هو احلال يف مسؤولية حارس احليوان، حيث أقام املشرع مسؤولية حارس احليوان على
قاطعة، مفادها خطأ حارس احليوان، حيث يعترب هذا اخلطأ مفرتضا ال يقبل  قرينة قانونية

 3إثبات العكس.
إىل القول بأن القرينة القانونية حىت تكون قاطعة، ينبغي  4و يذهب رأي من الفقه 

أن ينص املشرع صراحة على ذلك، حبيث إذا مل يوجد نص يقضي بأن القرينة القانونية 
 قاطعة فإهنا تعد غري قاطعة،و جيوز إثبات عكسها.

، أن القرينة القانونية القاطعة و إن كانت ال تقبل إثبات 5و يرى مجهور من الفقه
كس، فليس معىن ذلك أهنا ال تدحض أبدا،ألن ما ال يدحض أبدا يقتصر على القواعد الع

                                                           

 330. بند 610عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، املرجع السابق، ص.  -1 
من القانون املدين اجلزائري على مايلي:" األحكام اليت حازت قوة الشيء املقضي به تكون حجة مبا  338تنص املادة  -2 

 فصلت فيه من حقوق و ال جيوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة. ..."
قانون املدين على أن " حارس احليوان ، و لو مل يكن مالكا له ، مسؤول عما حيدثه احليوان من ضرر من ال 139تنص املادة -3 

 ،و لو ضل احليوان أو تسرب، مامل يثبت احلارس أن وقوع احلادث كان بسبب ال ينسب إليه."
 .118مسري تناغو، املرجع السابق، ص.  -4 
؛ توفيق فرج، املرجع 728د الرزاق السنهوري، املرجع السابق، ص. ؛ عب202-201أمحد نشأت، املرجع السابق، ص.  -5 

 . 216السابق، ص. 
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املوضوعية، و حجة هذا الرأي أن املشرع مادام قد رغب يف إبقاء القرينة القانونية القاطعة 
مل يرتقي هبا إىل منزلة القواعد املوضوعية فإهنا ال تستعصي على  و ضمن قواعد اإلثبات،

أو باليمني، وقد استند هذا الرأي يف تعزيز رأيه مبا سار عليه مجهور الفقه دحض باإلقرار ال
من إجازة إثبات عكس القرينة القانونية القاطعة باإلقرار أو باليمني طبقا ملا قرره  1يف فرنسا.

، حبيث يرى هذا الرأي 2من القانون املدين الفرنسي 1352املشرع الفرنسي مبوجب املادة 
أورده النص الفرنسي يسري على التشريعات العربية، وإن مل يرد نص بأن احلكم الذي 

بذلك يف هذه التشريعات،إذ أن اإلمجاع قد إنعقد على ذلك. و يالحظ أن هذا الرأي 
بالرغم من جعله القرينة القانونية القاطعة تقبل إثبات العكس،إال أنه ال يأخذ هبذا احلكم 

القرينة القانونية القاطعة املتعلقة باملصلحة  بشكل مطلق، بل يرى ضرورة التمييز بني
إثبات العامة،و القرينة القانونية القاطعة غري املتعلقة باملصلحة العامة إلمكانية القول جبواز 

 عكس القرينة القانونية القاطعة من عدمه على النحو اآليت:
 جيوز إثبات عكسها  إذا كانت القرينة القانونية القاطعة تتعلق باملصلحة اخلاصة، فإنه

باستجواب اخلصم و احلصول على إقراره، أو بتوجيه اليمني احلامسة إليه فينكل عن 
 3احللف.

 من وسيلة يعترب الدعوى، سري وأثناء اخلصوم أحد طرف من معينة بواقعة فاإلقرار
 املقر وضد اإلقرار، مصلحته يف صدر من لصاحل الكاملة احلجية هلا اليت اإلثبات وسائل

 كاإلكراه الرضا عيوب بأحد معيب اإلقرار هذا أن يثبت مل ما اإلقرار، هذا عنه صدر لذيا

                                                           
1 - AUBRY et RAU, Cours de droit civil français, 5° éd , BARTIN, 1922, p. 
104 ; BONNIER,Traité théorique et pratiquedes preuves en droit civil et en droit 
criminel, 5° éd , LARNAUDE,1888, p.744 ; DECOTTIGNIES,op cit,p. 53.  

      جاء مبقتضى هذه املادة، عدم جواز إثبات ما ينقض القرينة القانونية القاطعة، دون اإلخالل مبا يتقرر خبصوص اليمني  -2 
 و اإلقرار القضائي.

 .201أمحد نشأت، املرجع السابق، ص.  -3 
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 جتاهل له جيوز وال النزاع، عليه املعروض للقاضي ملزمة هبا املقر الواقعة أن كما والتدليس،
 .1النزاع أطراف إليه يتنبه مل لو و حىت اإلقرار على بناء القضاء وميكنه اإلقرار، هذا

 اخلصم اعرتاف هو اإلقرار" :بقوهلا املدين القانون من 341 املادة تناولته اإلقرارو 
 هبا املتعلقة الدعوى يف السري أثناء وذلك عليه هبا مدعى قانونية بواقعة القضاء أمام

 ."الواقعة
 13/11/1996 بتاريخ صادر العليا للمحكمة قرار يف اجملال هذا يف قضي كما

 االعرتاف ذلك على يقتصر القضائي اإلقرار أن قانونا املقرر من" بأنه 144603 رقم امللف
 على حجة ويكون هبا تتعلق وقائع حول الدعوى سري أثناء اخلصم من يصدر الذي
 2..."املقر

 اليمني تلك هي األخرية وهذه احلامسة، اليمني فهي اجملال هذا يف املقصودة اليمني أما
 اليمني أداء يف اخلصم حيتكم وهبا النزاع، هبا ليحسم للخصم املتداعني أحد يوجهها اليت
 خسر اليمني اخلصم أدى فإذا يدعيه، ما إلثبات آخر دليل أعوزه إذا خصمه ضمري إىل

 على يردها أن اليمني إليه وجهت وملن خصمه، كسبها عنها نكل وإذا دعواه، خصمه
 العدالة، حيقق مبا آثاره وحدد القانون، نظمه إلثباتل عادي غري طريق بذلك وهي خصمه،
 .نفسه تلقاء من يوجهها أن للقاضي وليس للخصوم، ملك احلامسة فاليمني

 
  إذا كانت القرينة القانونية تتعلق باملصلحة العامة،فإنه ال جيوز إثبات عكسها، بأي

حال من األحوال و ذلك ألن هذه القرينة قد شرعت للمصلحة العامة ال ملصلحة 
 اهلدف منها احملافظة على النظام العام. اخلصم.و

 

                                                           

 .66زوزو هدى، املرجع السابق، ص. -1 
 .49 . ، ص1996لسنة  ،  02العدد ، القضائية اجمللة -2
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 احلجية هذه فإن اإلثبات يف القانونية القرائن حبجية يتعلق فيما أنه القول إىل لنخلص
 إثبات جيوز األخرية فهذه قاطعة، غري أو قاطعة قانونية قرينة بصدد كوننا بني ختتلف

 عكس إثبات ميكن فال القاطعة القانونية القرائن أما اإلثبات، ووسائل طرق بكل عكسها
 املتممة اليمني بتوجيه أو اخلصم قبل من الصادر اإلقرار إما مها بوسيلتني؛ إال به جاءت ما
 جمال ال اليت القاطعة القانونية القرائن بعض هناك أن املالحظ أن غري عنها، ونكوله له

و ذلك ألهنا  فيه املقضي األمر حجية لقرينة بالنسبة احلال هو كما أبدا عكسها إلثبات
 تتعلق بالنظام العام.

  
 .الفرع الثاين: حجية القرائن القضائية يف اإلثبات

 من باستنباطها الدعوى نظر أثناء القاضي يقوم اليت القرائن هي القضائية القرائن 
 اجلملة يف اإلثبات يف حجة وهي وفطنته، ذكائه على ذلك يف معتمدا عليه الوقائع املعروضة

 .اإلداري أو العادي القضاء ذلك أمام كان سواء

 القاضي إليها يستند اليت األخرى اإلثبات أدلة تعزيز يف كبرية قيمة القضائية وللقرائن
 القاضي به يوازي الذي املعيار هي تكون ما كثريا القرائن هذه إن بل تكوين حكمه، يف

 سلطة فله القضائية، القرائن استنباط يف واسعة تقديرية سلطة املختلفة. فللقاضي األدلة بني
 له أن كما  القضائية القرينة منها يستنبط لكي الدعوى يف واقعة ثابتة أية اختيار يف مطلقة
 يقتنع فقد قناعته، تكوين يف حر أنه كما داللة، من حتتمله ما استنباط يف واسعة سلطة
  الداللة. حقيقية متعددة بقرائن يقتنع ال وقد الداللة، قوية واحدة بطريقة
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و القرينة القضائية كالبينة حجة متعدية غري ملزمة، و هي أيضا كالبينة غري قاطعة إذ 
 مقيدة حجية املدين القانون هلا جعل اإلطار هذا ويف1هي دائما تقبل إثبات العكس. 

 جييز اليت األحوال يف إال القرائن هبذه جيوز اإلثبات وال...."   على 340 املادة يف فنص
 ."بالبينة اإلثبات القانون فيها

كان  إذا التجارية املواد غري يف" :فقال منه 333 املادة يف األحوال هذه وبني
 فال القيمة حمدد غري كان أو جزائري دينار 100000 عن قيمته تزيد القانوين التصرف

 ."ذلك بغري يقضي نص يوجد مل ما انقضائه أو وجوده يف اإلثبات بالشهود جيوز

 موضوع كان إذا القضاء أمام هبا اإلثبات يقبل ال القضائية القرائن أن هذا ومقتضى
 عن قيمته تزيد مدنيا تصرفا كان أو بالكتابة يثبت ما جياوز أو أمرا خيالف اإلثبات

 فيه اإلثبات جيوز فإنه ماديا عمال اإلثبات حمل كان إذا دينار جزائري. أما 100000
 .معني حبد ذلك تقييد والقرائن دون البينة فيها مبا الطرق بكافة

 يف تكون إمنا اإلثبات يف القضائية للقرائن املطلقة القوة" :السنهورياألستاذ   ويقول
 هذه إرادية فمجموع مادية واقعة أو جمردة مادية واقعة اإلثبات حمل فيها اليت يكون احلاالت
 2.القضائية بالقرائن إثباهتا ميكن  الوقائع

 جمال ويتسع أكرب دورا حتتل القضائية القرائن فإن العام القانون إطار يف أما
 :اآلتية األمور إىل ويرجع ذلك ،3استخدامها

                                                           

 .104حممد علي حسونة ، املرجع السابق، ص.  -1 
 .451عبد الرزاق السنهوري،الوسيط،  املرجع السابق، ص.  -2 
 .188حممد علي حممد عطا هللا، املرجع السابق، ص.  -3 
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 وال الدعوى نظر أثناء تقديرية بسلطة يتمتع حيث اإلداري القاضي سلطة اتساع .1
 .معني بدليل يقيد

 .مادية وقائع اإلداري القضاء وقائع جل أن .2
 يف القاضي يد إطالق األمر يقتضى مث ومن متساويني غري طرفني بني تقوم أهنا .3

 على امللقى اإلثبات عبء من وختفف دعواه يف املدعي تعني القرائن اليت استنباط
 .عاتقه

 هذا يف و مألوفا أمرا اإلدارية املنازعات جمال يف القضائية بالقرائن اإلثبات فيعترب وعليه
 أو اإللغاء دعاوى يف سواء اإلداري القضاء أمام العمل يف املألوف من و" Pactet  يقول

 ."1القضائية القرائن على اإلثبات يف االعتماد الكامل القضاء دعاوى

 اإلثبات طرق مقدمة يف القضائية القرائن تعترب" موسى الدين كمال أمحد الدكتور ويقول
 قابلة مكتوبة قرائن إال اإلدارية األوراق من وغريها املستندات وما اإلداري القضاء أمام

 من كان لذلك عليها املتنازع الوقائع إلثبات بعضها مع وترتابط تتألف العكس إلثبات
 دون وحدها القضائية القرائن على األحيان من الكثري يف حكمه القاضي يقيم أن الطبيعي
 ."2آخر دليل اشرتاط

 يسري فإنه قانونيا تصرفا كانت إذا أما .مادية واقعة اإلثبات حمل الواقعة كانت إذا هذا
 .قواعد من املدين القانون يف القانونية التصرفات على يسري ما عليها

                                                           
1 - PACTET, Essai d’une theorie de la preuve devant la juridiction administrative 
, these , Paris ,1952,p .68.  ،188أشار إليه حممد علي حممد عطا هللا، املرجع السابق، ص.  

 .413أمحد كمال الدين موسى، املرجع السابق، ص.  -2 
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 قضاء يف ذلك كان سواء القضاء أمام اإلثبات يف حجة القضائية القرائن فإن مث ومن
 1. التأديب قضاء أو التعويض قضاء أو اإللغاء

بعد التعرض ملاهية القرائن بالشرح و التفصيل من خالل التطرق ملفهومها مث أقسامها 
حسب ما إذا كانت القرينة يف اإلثبات يف الدعوى اإلدارية و دورها و حتديد حجيتها 

قانونية أو قضائية، نتناول يف الباب املوايل اجلانب التطبيقي للقرائن من خالل دراسة بعض 
 ا يف اإلثبات و تطبيقات القضاء اإلداري خبصوصها.منها و حتديد قوهت
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      أدلة اإلثبات املقبولة أمام القضاء اإلداري، و هي مألوفة من بني تعترب القرائن  
و شائعة يف العمل إذ تالئم ظروف الدعوى اإلدارية، و تؤدي إىل تيسري عبء اإلثبات 

 الواقع على صاحب الشأن.

أو  و تظهر أمهية هذه القرائن و فعاليتها على وجه اخلصوص يف احلاالت اليت يتعذر
يصعب احلصول فيها سلفا على أدلة اإلثبات،أو بالنسبة للوقائع اليت ليس من شأهنا الرصد 

، هو الذي يستفيد يف األوراق اإلدارية.و الواقع أن املدعي و هو امللتزم أصال بعبء اإلثبات
   يف الغالب من هذه القرائن سواء كانت قانونية ، أو قضائية يستخلصها القاضي ملصلحته، 

يؤدي ذلك يف العمل إىل إعفائه من عبء اإلثبات الواقع على عاتقه،أو ينتقل هذا  و
العبء بعد أن قام الدليل الذي يؤيد صحة اإلدعاء،إىل عاتق الطرف اآلخر الذي يلتزم يف 
سبيل التخلص من اإلدعاء بإثبات عكس القرينة اليت أدت إىل نقل العبء الفعلي لإلثبات 

 إليه.

و يف سبيل بيان أمهية القرائن و مدى اعتبارها وسيلة إثبات  بناء على ماسبق
و أهم القرائن القانونية إىل بالتفصيل املناسب  سيتم التعرضمعتمدة أمام القضاء اإلداري، 

لدور القرائن  يتم التطرقتبيان دورها يف اإلثبات يف الدعوى اإلدارية ) الفصل األول(، مث 
 اإلدارية ) الفصل الثاين(. القضائية يف اإلثبات يف الدعوى
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 .الفصل األول: دور القرائن القانونية في إثبات الدعوى اإلدارية 

قد تكون  -كما سبق و بينا يف الباب األول من هذه الدراسة  –إن القرائن القانونية  
إعفاء صاحب الشأن هنائيا من عبء قاطعة ال تقبل إثبات العكس و يرتتب عليها 

تكون بسيطة ) غري قاطعة( و هو األصل العام، يرتتب عليها إعفاء اإلثبات، و قد 
 صاحب الشأن من عبء اإلثبات بصفة مؤقتة.

و القرائن القانونية متعددة تبعا للنصوص القانونية اليت تقررها و وفقا للمجاالت اليت 
تنظمها، سواء وردت بنصوص القانون العام،أو بنصوص القانون اخلاص اليت تطبق أمام 
القضاء اإلداري. و من مث سنتناول يف هذا الفصل أبرز القرائن القانونية يف القانون اإلداري 
و القرائن القانونية يف القانون اخلاص اليت تطبق أمام القضاء اإلداري،مع تبيان دور القاضي 
اإلداري إزاء هذه القرائن و مدى قوهتا يف اإلثبات و تطبيقاهتا و ذلك من خالل املباحث 

 التالية:

 يف القانون اإلداري املبحث األول: قرينة القرار اإلداري الضمين

 املبحث الثاين: قرينة النشر و اإلعالن كوسيلة للعلم بالقرار يف القانون اإلداري

 املبحث الثالث: قرينة اإلستقالة الضمنية يف القانون اإلداري

 القانون اإلدارياملبحث الرابع: قرينة حجية الشيء املقضي به يف 

 املبحث اخلامس: قرائن املسؤولية يف القانون اإلداري
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 .المبحث األول: قرينة القرار اإلداري الضمني في القانون اإلداري

إن احلديث عن قرينة القرار اإلداري الضمين يقتضي حتديد مفهوم القرار اإلداري 
) املطلب األول(، مث بيان حجية الضمين من خالل تعريفه و حتديد العناصر الالزمة لتكوينه
 قرينة القرار اإلداري الضمين يف اإلثبات ) املطلب الثاين(.

 .المطلب األول: مفهوم القرار اإلداري الضمني

     القرار اإلداري الضمين يكتسي أمهية كبرية يف نطاق القانون اإلداري،إن  
و ذلك العتباره العمل الذي على أساسه مت وضع األحكام القانونية اليت حتكم سكوت 
اإلدارة. و عليه سنحاول يف هذا املطلب أن حندد مفهوم القرار اإلداري الضمين من خالل 

 )الفرع الثاين(. تعريفه ) الفرع األول(، مث ذكر العناصر الالزمة لتكوين

 .داري الضمنيالفرع األول: تعريف القرار اإل

القرار اإلداري هو إفصاح اإلدارة عن إرادهتا امللزمة مبا هلا من سلطة مبقتضى القوانني 
و اللوائح، بقصد إحداث أثر قانوين معني ،مىت كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا و كان 

 1الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة.

غري أهنا غري  ،انب اإلدارةمن جعن اإلرادة و عليه فإن القرار اإلداري هو إفصاح 
و إما أن يكون  ،مقيدة يف ذلك بشكل معني. فتعبريها عن إرادهتا إما أن يكون صرحيا

                                                           
، 139،ف 1232ص.  02/09/1967جلسة  12لسنة  674قرار احملكمة اإلدارية العليا يف مصر يف الطعن رقم   - 1

 .274، ص. 1993،أصول القانون اإلداري ) نظرية العمل اإلداري(، أشار إليه سامي مجال الدين 
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ضمنيا فلها أن تفصح عن إرادهتا يف الشكل الذي ترتضيه،مامل حيدد هلا القانون شكال 
 خاصا.

مما سبق ميكن القول أن تعبري اإلدارة عن إرادهتا يف القرار اإلداري الصريح يكون 
جانب من بصورة صرحية وذلك إما بالكتابة أو يكون شفاهة. و قد يكون إلتزام الصمت 

فاإلدارة ال تعرب فيه صراحة بالقرار اإلداري الضمني.  اإلدارة قرارا إداريا و هو ما يسمى
عربت بصورة ضمنية و ذلك ألهنا سكتت و هذا السكوت يفسر بإرادة عن إرادهتا و إمنا 

 املشرع و هو الذي حيدد إن كان قبوال للطلب أو التظلم املقدم إليها أم رفضا.

و عليه فقد عرف القرار اإلداري الضمين بأنه سكوت اإلدارة عن الرد عن األفراد 
ددها القانون، فيعترب خبصوص طلب مقدم منهم و يستمر هذا السكوت مدة معينة حي

 1القانون هذا السكوت مبثابة قرار ضمين برفض الطلب أو قبوله.

 و من أمثلة القرار اإلداري الضمين يف النظام القانوين اجلزائري:

 الثانية الفقرة يف تنص من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اليت 830 املادة نص 
 مبثابة يعترب إليها التظلم تبليغ تاريخ من شهرين ملدة سكوت اإلدارة أن على منها

 .له ضمين رفض
 بالتهيئة املتعلق 29-90رقم القانون من 63 دةاامل و يف جمال الرتاخيص جند 

 عن اإلدارية اجلهة سكوت حالة يف الطلب ملقدم ميكن أنه تنص على  2والتعمري
 أمام األمر يرفع أو سلميا طعنا يرفع أن اهلدم، أو البناء رخصة لطلب االستجابة

                                                           
 .85،ص.1981حممد عبد العال السناري، نفاذ القرارات اإلدارية ،أطروحة دكتوراه، جامعة عني الشمس، مصر،  - 1

 52، املتعلق بالتهيئة و التعمري، ج ر ج ج رقم  01/12/1990، املؤرخ يف  29-90القانون رقم  - 2
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 البناء رخصة طلب برفض ضمين إداري قرار يوجد أنه مبعىن.املختصة القضائية اجلهة
من املرسوم التنفيذي  431أربعة أشهر احملددة يف املادة  أو ثالثة مدة انقضاء بعد
 شهادة و التجزئة ورخصة التعمري شهادة حتضري كيفيات الذي حيدد 91-176

و  رخصة اهلدم و تسليم ذلك املعدل و املطابقة وشهادة البناء ورخصة التقسيم
 2املتمم.

 

 .الفرع الثاني: العناصر الالزمة لتكوين القرار اإلداري الضمني

البد من توفر شروط معينة للقول بوجود قرار إداري ضمين، و متثل هذه الشروط يف  
الوقت ذاته معيارا يربز ذاتية هذا القرار و مييزه عن غريه من القرارات اإلدارية املشاهبة. و يف 
ضوء التعريف السابق حصر هذه الروط بالطلب املقدم لإلدارة ، و السكوت أو الصمت 

مضي املدة القانونية.و سنحاول فيمايلي شرح كل عنصر دارة جتاه الطلب و الذي تلتزمه اإل
 على حدا و ذلك على الشكل التايل:

                                                           
جاء نصها كاآليت: " يبلغ املقرر املتضمن رخصة البناء إىل صاحب الطلب يف غضون األشهر الثالثة املوالية لتاريخ إيداع  و - 1

طلبه، و ذلك عندما يكون إصدار رخصة البناء من اختصاص رئيس اجمللس الشعيب باعتباره ممثال للبلدية، و يف غضون أربعة أشهر 
 يف مجيع احلاالت األخرى."

 البناء ورخصة التعمري، احملدد لكيفيات حتضري شهادة  28/05/1991املؤرخ يف  176-91 رقم  التنفيذي ملرسوم - 2
 واملتمم املعدل ، 26العدد  ج ر ج ج  وتسليمها، اهلدم ورخصة املطابقة وشهادة البناء ورخصة التقسيم وشهادة والتجزئة
-09رقم  التنفيذي باملرسوم واملتمم ،املعدل 01 ج ر ج ج عدد ، 2006/01/7املؤرخ يف  03-06رقم  التنفيذي باملرسوم

 .55، ج ر ج ج العدد  09/2009/ 22املؤرخ يف  307
    

 



القرائــن وسيلــــة إثبات معتمدة أمام القضاء اإلداري                                       الباب الثاني:  

 

172 
 

 .أوال: الطلب

 اجلهة إىل الشأن به صاحب يتقدم طلب يسبقه أن من الضمين القرار لقيام بد ال
به  يتقدم طلب على بناء إال كثرية، حاالت يف ال تتصرف اإلدارة أن ذلك اإلدارية،
 ...حبق للمطالبة أو معينة، أو معلومات تراخيص، أو خدمات، على للحصول إما األفراد،

 يشكو من أو تعديله أو إداري قرار إلغاء فيها يطلب تظلم الطلب صيغة يأخذ وقد إخل
  .إزالته ويطلب اإلدارة به قامت مادي تصرف

  .الضمين القرار نشوء شروط أساسي من شرط انتفاء يعين الطلب انتفاء فإن لذلك 

 .ثانيا: السكوت من قبل جهة اإلدارة المقدم إليها الطلب

 يعد اإلدارة فسكوت .هذا الشرط يتحقق مل ما ضمين قرار بوجود القول ميكن ال
 من ونتيجة السكوت آثار من أثر إال هو ما القرار الضمين إن بل القرار، هذا أساس

جهة اإلدارة لوجود القرار اإلداري الضمين و إمنا البد ال يكفي تقدمي الطلب إىل فنتائجه. 
فإذا تقدم صاحب الشأن بطلب  سكوت من قبل اإلدارة جتاه الطلب. و أن يصحب ذلك

و يف هذه احلالة ال يوجد قرار إداري  ،إىل جهة اإلدارة،فإن اإلدارة إما أن ترد على الطلب
مت " السكوت" و ال ترد بإجياب أو و إما أن تلتزم الص ،ضمين، و إمنا يوجد قرار صريح

رفض و يف هذه احلالة فإن سكوت اإلدارة البد و أن يعطي تفسريا واضحا ختفيفا على 
  1املتعاملني مع اإلدارة و صيانة حلقوقهم.

 

                                                           
 . و ما بعدها220حممد على حممد عطا اهلل، املرجع السابق، ص.  - 1
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 .ثالثا: مرور مدة زمنية معينة بين تقديم الطلب و السكوت

 جانب اإلدارة التزام على القانونيف  احملددة املدة مرور الضمين القرار لقيام يتعني 
 املهلة القانونية، بني التالزم وهذا إليها، املقدم الطلب يف عن البت سكوهتا أو الصمت

 املدة، هلذه القانوين التنظيم عن هذا القرار. أما مييز ما أهم من هو الضمين القرار ونشوء
 من 830 متعاقبة فاملادة املسألة بتشريعات عديدة نظم املشرع اجلزائري قد  أن فيالحظ

 على الرد عن اإلدارة سكوت أن على تنص اجلزائري واإلدارية املدنية قانون اإلجراءات
  بالرفض قرار مبثابة تعترب شهرين التظلم خالل

 حيّدد الذي 416-91من املرسوم التنفيذي 06 املادة  جند الرتاخيص منح جمال ويف
 املسبق الرتخيص يبلغ أن ضرورة على تنص1 واستغالهلا الرياضية املنشآت إحداث شروط

 هذا انقضى وإذا الوالية لدى امللف إيداع تاريخ من شهرين أقصاه أجل يف املؤسس إىل
 .بالقبول ضمين قرار مكتسبا،أي الرتخيص يعد األجل

الذي حيدد شروط إجناز  204-88رقم  املرسوم من 02 املادة جند القبيل هذا ومن  
طلب  يف للبت املمنوحة املهلة تتجاوز أال على تنص .2وعملها وفتحها العيادات اخلاصة

 الوالية، مستوى على امللف إيداع تاريخ من ابتداء أشهر 3 األحوال من الرخصة بأي حال
 .مكتسبة الرخصة عدت املهلة هذه وإذا انقضت

                                                           
، احملدد لشروط إحداث 1991نوفمرب  02املوافق ل  1412ربيع الثاين  29املؤرخ يف  416-91املرسوم التنفيذي رقم  - 1

 03/11/1991، الصادرة يف 54املنشآت الرياضية و استغالهلا، ج ر ج ج عدد 
، حيدد شروط إجناز العيادات 1988أكتوبر  18املوافق ل  1409ربيع األول عام  07املؤرخ يف  204-88املرسوم رقم  - 2

و املتمم باملرسوم  1992فرباير  6املؤرخ يف  380-92التنفيذي رقم اخلاصة و فتحها و عملها، املعدل و املتمم باملرسوم 
 .2002فرباير  6املؤرخ يف  69 -02التنفيذي رقم 
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 .القرار اإلداري الضمني في اإلثباتالمطلب الثاني: مدى قوة قرينة  

أن القرار اإلداري الضمين من  -السابق ذكرها-نستشف من النصوص القانونية  
القرائن القانونية اليت يعتمد عليها يف اإلثبات.و للقضاء اإلداري تطبيقات عديدة يف شأن 

 1القرار اإلداري الضمين بالرفض أو باإلجياب.

يف النصوص يعترب قرينة قانونية على صدور القرار اإلداري  و فوات املدد املشار إليها
الضمين سواء أكان بالرفض أو باإلجياب مىت توافرت األحكام املقررة. أما إذا مل تتحقق 
هذه األحكام على الوجه املقصود بالنص فإن القرينة القانونية ال تقوم. و من مث فإن مناط 

احب الشأن توافر الشروط املقررة لقيام القرائن طبقا قيام هذه القرائن القانونية أن يثبت ص
للقانون.فإذا مل يثبت حتقق هذه الشروط فإن القرينة ال تقوم أصال و ال يستفيد منها بالتايل 

 2صاحب الشأن، وال جيديه اإلستناد إليها.

أي اعتبارها قاطعة ال تقبل إثبات العكس -أما عن مدى قوة تلك القرينة يف اإلثبات 
فإن القضاء اإلداري الفرنسي يذهب يف أحكامه إىل  -بسيطة تقبل إثبات العكسأو 

اعتبار قرينة القرار اإلداري الضمين من القرائن القانونية القاطعة اليت ال تقبل إثبات العكس 
و هذا ما نلمسه من  3يستوي يف ذلك أن يكون القرار مستفاد من تظلم أو من غريه.

اجلزائري، على العكس يرى القضاء املصري أن قرينة القرار تطبيقات القضاء اإلداري 

                                                           
،ص. و القرار 1989، لسنة 4، اجمللة القضائية، العدد32573، امللف رقم 08/01/1983قرار اجمللس األعلى، بتاريخ  - 1

 .206،ص.1989،لسنة 4لة القضائية العدد، منشور يف اجمل 08/01/1983بتاريخ  73532رقم 

 .178،ص. 2012أمحد كمال الدين موسى،نظرية اإلثبات يف القانون اإلداري، دار الفكر العريب، مصر،  - 2

 .74حممد علي حسونة، املرجع السابق، ص. - 3
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اإلداري الضمين من القرائن القانونية البسيطة اليت تقبل إثبات العكس إذا كان القرار 
مستفاد من مرور املدة يف حالة التظلم و معىن كوهنا تقبل إثبات العكس أهنا تنتفي بقرائن 

ثبت أن اجلهة اإلدارية قد اختذت مسلكا إجيابيا أخرى مستفادة من مسلك اإلدارة،كما إذا 
إزاء التظلم و أهنا بسبيل فحصه و نظره فإن هذا األمر يعترب قرينة على اجتاهها حنو اإلقتناع 
بوجهة نظر املتظلم و التسليم بطلباته و من مث تنتفي قرينة الرفض احلكمي املستفادة من 

و سكوت  ن مرور املدة بني تقدمي الطلبأما ما عدا حاالت التظلم فإ 1مسلك اإلدارة.
 اإلدارة يعترب قرينة مطلقة على قيام القرار اإلداري الضمين.

 

 .كوسيلة للعلم بالقرار في القانون اإلداري  التبليغالمبحث الثاني: قرينة النشر و 

 علم الفرتاض صدورها، فور اإلدارة مواجهة يف تسري اإلدارية القرارات كانت إذا 
 األفراد مواجهة يف تسري ال القرارات تلك فإن ،2ومبضموهنا القرارات بصدور تلك اإلدارة

 واملتمثلة لذلك، القانون قررها اليت الطرق بإحدى هبا ثبوت علمهم بعد إال هبا، املخاطبني
-88من املرسوم  35، و هذا ما تؤكده املادة  صاحبه به تبليغ أو اإلداري، القرار نشر يف

 المعني بهذا القرار المواطن على فردي طابع ذي قرار بأي يحتج ال"بنصها "  1313
                                                           

 .224حممد علي حممد عطا اهلل، املرجع السابق، ص.  - 1

 فطاملا كان هذا العمل قد صدر عنها مبحض إرادهتا املنفردة، وجب أن تلتزم به ألهنا تعلم به، و هي من رسم أثاره القانونية  - 2
، دار اجلسور للنشر و التوزيع، 1و تعلم حمتواه و تأثريه على املخاطب به.لإلطالع أكثر أنظر عمار بوضياف، القرار اإلداري، ط

 .172، ص. 2009اجلزائر ،

     ينظم العالقات بني اإلدارة  1988يوليو عام  04املوافق ل  1804ذي القعدة عام  20املؤرخ يف  131-88املرسوم  - 3
 27و املواطن. ج.ر ج ج رقم 
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 "مخالف تنظيمي أو قانوني نص هناك إن لم يكن هذا قانونا إليه تبليغه سبق إذا إال
 .1اإلداري القضاء يطبقه الذي األمر وهو

 إصداره حلظة منذ اإلدارة حق يف اإلداري القرار نفاذ قاعدة أن إليه اإلشارة جتب وما
 .التنظيمية القرارات على تطبق ال و الفردية اإلدارية القرارات فقط ختص

يف  يسلم مل -الفرنسي خاصة- اإلداري القضاء أن جند الفردية اإلدارية للقرارات نسبةالبف
 عدم رغم إصداره منذ حلظة اإلدارة حق يف الفردي القرار اإلداري نفاذ بقاعدة األمر بداية
 مث ومن، اإلدارة حق يف الفردي اإلداري القرار لنفاذ اشرتط به، حيث املعنينيأو  املعين علم
 أسلوب بواسطة وذلك ،األفراد طرف من به اليقيين العلم يتحقق هلا أن ملزما يكون حىت

 .النشر أو التبليغ

يف  فصله حني وذلك السابق، موقفه من الدولة جملس غري 1952 سنة من إبتداء لكنه
 من اإلدارة مواجهة يف الفردي اإلداري القرار نفاذ مبدأ قرر حيث MATTEI2قضية 

              بتاريخ قرارا أصدر السني حمافظ أن يف القضية هذه وقائع وتتخلص.3إصداره حلظة
 بباريس العدالة قصر يفيف إحدى الوظائف  MATTEIبتعيني اآلنسة  07/1948/ 13
 بتاريخ خرآ قرارا احملافظ نفس أصدر مث أيضا. هينشر  ومل باألمر للمعنية القرار هذا يعلن ومل

بإلغاء القرار األول و تعيني السيد )ف( بالقرار الصادر يف  05/01/1949
                                                           

بني )ش.أ( ضد وايل والية جباية ،جملة جملس الدولة ،  12/07/2005املؤرخ يف  15896أنظر: قرار جملس الدولة رقم  - 1
. حيث جاء فيه أنه ال يسري القرار اإلداري الفردي جتاه املواطن املعين به و ال حيتج به عليه إال إذا 141، ص.2005، 7العدد

 سبق تبليغه به قانونا.

2 - C.E. ,19 décembre1952 , MATTEI,Rec.,p.594. 
 . 174أشار إليه : عمار بوضياف، املرجع السابق، ص. - 3
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 هذا فطالبت MATTEIلآلنسة  قبل من أسندت اليت الوظيفة ذات يف 31/01/1949
 متسك جواز مبدأ وأقر الفرنسي الدولة جملس فاستجاب السابقني، القرارين بإلغاء األخرية
 .به تبليغها عدم رغم التعيني بقرار املدعية

 بالقرار املعنيني أو املعين إمكانية أو استطاعة هو MATTEIفما يفهم من حكم 
 حىت وذلك صاحلهم، يف مضمونه دام ما اإلدارة مواجهة يف به التمسك الفردي اإلداري

 .به تبليغهم يتم أن قبل

 كذلك تشمل بل السليمة، اإلدارية القرارات على تقتصر ال القاعدة هذه و
 وجيعلها القانوين وصفها من جيردها جسيم بعيب املعيبة وليس بسيط بعيب املعيبة القرارات

 1.مادي عمل جمرد

 القاعدة هذه قررا،  الفقه مث أوال القضاء أن جند القاعدة هذه تقرير دوافع وبتحليل
 يف اإلدارة أحقية يعين هذا بغري القول إذالعكس.  ليس و اإلدارة مواجهة يف األفراد ملصلحة

هبا. و هذا فيه مساس صارخ   األفراد علم دون صدورها حلظة منبقراراهتا الفردية  التمسك
 أوال تقتضي فالعدالة اإلداري، القرار بوجود العلم يف باحلق يتعلق مباحبقوق األفراد، خاصة 

 .2ثانيا مواجهته يف نافذا ليكون حقه يف الصادر العمل بوجود الفرد إعالم

                                                           
 .489ع السابق،ص. سليمان حممد الطماوي، املرج- 1

،ص. 2014-2013بركات أمحد ، واقعة السكوت و تأثريها على وجود القرار اإلداري، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، - 2
85. 
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بتاريخ  الصادر قراراه يف وذلك به األخذ وأقر املوقف هذا عن اجلزائري الدولة جملس حيد ومل
 وفقها قانونا الثابت من حيث":فيه جاء الذي و  00193411حتت رقم  15/11/2005

 ."لتنفيذها حدا القضاء يضع مل ما صدورها مبجرد نافذة اإلدارية القرارات أنوقضاء 

حلظة  من اإلداري القرار نفاذ قاعدة تلق فلم التنظيمية اإلدارية للقرارات بالنسبة أما
نظريهتا الفردية. حيث جند أن  شهدته الذي اإلمجاع نفس النوع هذا خيص فيما صدوره

القضاء اإلداري الفرنسي و املصري قد اختلفا يف جمال إعمال هذه القاعدة هنا.و حىت 
له نفس املوقف، و من مث ظهر اجتاهان: إجتاه يرى نفاذ القرار اإلداري التنظيمي  الفقه كان

من حلظة إصداره رغم عدم نشره. و إجتاه يرى أن هذا النوع من القرارات اإلدارية يكون 
 2نافذا من حلظة نشره و ليس من إصداره.

أن  و دارة،فالقرار اإلداري قبل شهره يعترب موجودا و صحيحا و نافذا يف حق اإل 
ال أثر له يف وجود القرار أو عدم وجوده، و أن كل ما يرتتب عليه هو نقل القرار إىل  الشهر

و يف نفس السياق، جتدر اإلشارة إىل أنه  3علم األفراد لكي يلتزموا به و خيضعوا ألحكامه.
إصداره و إذا مل يتم النشر أو اإلعالن فإن القرار يظل قابال للطعن مهما طالت املدة بني 

بني رفع الدعوى.و قد طبق جملس الدولة اجلزائري ذلك يف قضية ما بني وايل والية اجلزائر 
، حيث قضى بأن ميعاد الطعن بالبطالن يف القرارات الفردية 4ضد أعضاء مستثمرة فالحية

                                                           
 .133، ص. 2005، لسنة 7جملة جملس الدولة، العدد - 1

 بعدها . و ما87، ص.  السابق لإلطالع أكثر على هذين الرأيني أنظر: بركات أمحد ، املرجع - 2

 .235-234حممد علي حممد عطا اهلل، املرجع السابق، ص.  - 3

 .111، ص. 2009، لسنة9، جملة جملس الدولة، العدد 25/07/2007املؤرخ يف  035298القرار رقم  - 4
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حيتسب ابتداء من تاريخ تبليغها شخصيا، و عدم احرتام السلطة املصدرة هذا اإلجراء 
و هذا خري دليل على أن الشهر ال عالقة له يرتتب عليه إبقاء اآلجال مفتوحة. اجلوهري،

مبشروعية القرار و عدم مشروعيته، و أن كل ما يرتتب على الشهر هو سريان القرار يف 
مواجهة الغري سواء مت شهر القرار عن طريق النشر أو عن طريق اإلعالن فهما ال خيرجا عن  

القرار، تبدأ من تاريخ القيام هبما مدة الطعن باإللغاء ، و هو ما كوهنما قرينة على العلم ب
 سيتضح من خالل املطالب اآلتية:

 

 .و وسائلهالمطلب األول: مفهوم النشر 

سنتناول يف هذا املطلب دراسة النشر كوسيلة للعلم بالقرار اإلداري، و ذلك من  
 وسائله.خالل حتديد مفهومه و 

 .: تعريف النشرأوال

 فالنشر 1النشر بأنه إتباع اإلدارة الشكليات املقررة لكي يعلم اجلمهور بالقرار. يعرف 
 ألزم حني اجلزائري املشرع أكده ما وهو القرار، مصدرة اإلدارة عاتق على يقع التزام هو إذن

 تستعمل أن ذلك يف وهلا تسطرها، اليت والتدابري التنظيمات على املواطنني بإطالع اإلدارة
 قانون منها عديدة قوانني يف االلتزام هذا اجلزائري املشرع كرر وقد .2لنشره وسيلة أي

                                                           
ملطبوعات ،ديوان ا2عبد العزيز اجلوهري، القانون و القرار اإلداري يف الفرتة مابني اإلصدار و الشهر،دراسة مقارنة، ط - 1

 .170، ص. 2005اجلامعية،اجلزائر،

: " يتعني على اإلدارة أن تطلع املواطنني على التنظيمات و التدابري اليت  131-88من املرسوم الرئاسي  8تنص املادة  - 2
 تسطرها،و ينبغي يف هذا اإلطار أن تستعمل و تطور أي سند مناسب للنشر و اإلعالم."
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 رئيس قرارات تصبح ال ":أنه على منه 97 املادة نصت و اليت 101-11 رقم البلدية
اجمللس الشعيب البلدي قابلة للتنفيذ إال بعد إعالم املعنيني هبا عن طريق النشر إذا كان 

 عامة."حمتواها يتضمن أحكاما 

 اإلدارية بالقرارات للعلم خاصة وسيلة أنه النشر يف العام األصل فإن مث ومن
التنظيمية و هذا راجع لكوهنا تتضمن قواعد عامة و جمردة مثلها مثل القانون.و من مث فإنه 
يصعب التعرف أو حتديد األشخاص الذين يسري عليهم القرار اإلداري التنظيمي، و من مث 

واحد منهم، و هلذا مت اإلكتفاء بالنشر لكي يتحقق العلم مبضمون القرار يصعب إبالغ كل 
و هلذا نقول أن إلزام اإلدارة بنشر قراراهتا التنظيمية أمر تفرضه مبادئ العدالة.إذ   التنظيمي.

و اإلمتثال إليه إذا كان القرار يف ذاته مل ينشر و مل  كيف يلزم األفراد بالتقيد مبضمون القرار
 2ه. و هلذا جند أن هذه الوسيلة تكفل لألفراد ضمانة العلم مبضمون القرار.يعلموا ب

 النشر كموعد املشرع يقررها اليت الشكليات اإلدارة بإتباع إال سليما النشر يكون وال 
 اجلرائد إحدى يف أو الرمسية، اجلريدة يف القرار نشر على القانون ينص وطريقته،كأن

 عليه ينص ما حبسب لذلك، املخصصة العمومية األماكن أحد يف بتعليقه أو الوطنية،
 ، وهو ما سنوضحه يف الفرع املوايل.ذلك يف تقديرية سلطة أي متلك ال فهي القانون
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 .: وسائل النشرثانيا

من املرسوم رقم  8أما فيما خيص وسائل نشر القرار اإلداري، فبالرجوع لنص املادة  
املتعلق بتنظيم عالقة اإلدارة باملواطن فال جند أن املشرع حيدد فيها وسيلة معينة  88-131

"...ينبغي في هذا اإلطار أن تستعمل و تطور أي للنشر و هذا ما يتضح من عبارة: 
 للجمهورية الرمسية اجلريدة يف النشر أن به املعمول أن إال سند مناسب للنشر و اإلعالم."

 اليت التنفيذية املراسيم و اجلمهورية، رئيس يصدرها الرئاسية اليت سيماملرا خيص اجلزائرية
 الوزراء. عن القرارات الصادرة وكذلك األول، الوزير يصدرها

التايل  املوقع وهو اجلزائرية للجمهورية الرمسية للجريدة إلكرتوين موقع إضافة إىل وجود 
)www.joradp.dz( السابق للقرارات باإلضافة الربملان عن الصادرة القوانني فيه وتنشر 

 1هبذا النشر اإللكرتوين كوسيلة لنفاذ هذه القرارات يف حق األفراد. يعتد ال أنه إال ،ذكرها
 يصدرها اليت التنفيذية واملراسيم اجلمهورية رئيس يصدرها اليت الرئاسية املراسيم فإن وعليه
 الرمسية اجلريدة نفس يف تنشر مادامت الوزراء يصدرها اليت القرارات وكذلك األول الوزير

 هنا ختضع لنفس قاعدة نفاذ هذه األخريةفإ الربملان، عن الصادرة التشريعات فيها تنشر اليت

 القوانين تطبق ":أنه على تنص اليت و املدين القانون من 4 املادة يف املقررة األفراد حقيف 
 الجريدة في نشرها يوم من إبتداءا الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية تراب في

 ."الرسمية

                                                           
 .96بركات أمحد، املرجع نفسه، ص.  - 1
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 وفي نشرها تاريخ من كامل يوم مضي بعد العاصمة بالجزائر المفعول نافذة تكون
 الجريدة وصول تاريخ من كامل يوم مضي بعد دائرة كل نطاق في األخرى النواحي
  ."الجريدة على الموجود الدائرة ختم ذلك على ويشهد الدائرة مقر إلى الرسمية

 اإلدارية القرارات نشرة يف تنشر فهي الوايل يصدرها اليت التنظيمية للقرارات بالنسبة أما
 1981جويلية 18املؤرخ يف  157-81 رقم املرسوم من 3 املادة نص حسب للوالية،وهذا

من  7. كما ألزمت املادة 1هتاومميزا الوالية يف اإلدارية القرارات نشرة منوذج حتديد املتضمن
 العامة واألمانة الداخلية وزارة لدى القرارات نشرة من نسخة بإيداع الواليةنفس املرسوم 

 كل مستوى على تعميمه يتم حىت وذلك الوالية، وبلديات ودوائر العامة والنيابة للحكومة
 مقر إدارة على مقتصرا جعله وعدم هلا، التابعة والبلديات الدوائر خالل من الوالية إقليم

 .الوالية

جمللس الشعيب البلدي،فإنه ا رئيس يصدرها اليت التنظيمية للقرارات بالنسبة أما 
 يف تلصق القرارات هذه فإناملتعلق بالبلدية  10-11من القانون  98حسب نص املادة 

 وصل إصدار بعد وذلك البلدية مقر مستوى على اجلمهور إلعالم املخصص املكان
 .الوايل من االستالم

و لكي يؤدي النشر مهمته، فيجب أن يكشف عن فحوى القرار، حبيث يكون يف 
جبميع حمتوياته و كل أن يلم به إملاما تاما و هذا ال يتم إال بنشر القرار  وسع املخاطب به،

 مضمونه.
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 .و وسائله المطلب الثاني: مفهوم التبليغ

 .(ثانيا(، مث نتطرق لوسائله) أوالالتبليغ ) نتناول يف هذا املطلب تعريف

 : تعريف التبليغ ) اإلعالن(أوال

بأنه "الطريقة اليت بواسطتها تنقل اإلدارة القرار اإلداري إىل علم فرد  التبليغ يعرف
 اليت بالكيفية مبضمونه، بالقرار املخاطب إخطار يعين فهو 1بعينه أو أفراد معينني بذواهتم."

 القانون. حددها

 بذواهتم، حمددين أشخاصا ختاطب اليت الفردية القرارات يف التبليغ يكون أن واألصل
 على األخذ القرار، مصدرة اإلدارة على لزاما كان وبالتايل خاصة، قانونية مراكز وتنشئ
 مواجهته، يف به اإلحتجاج ميكنها ال وإال وتبليغه، به للمخاطب القرار إعالن عملية عاتقها

 ميعاد بأن أقر حني واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون يف اجلزائري، املشرع إليه ذهب ما وهو
 خيص فالنشر أو النشر.التبليغ الشخصي  تاريخ من حيتسب اإلدارية القرارات يف الطعن

 تعلق ما إذا فيكون التبليغ أما ،– إليه اإلشارة سبق كما – التنظيمية اإلدارية القرارات
الذي ينظم  131 -88 املرسوم من 35 املادة أكدته ما وهذا فردي، إداري بقرار األمر

 املواطن على فردي قرار بأي حيتج ال أنه على نصت حني واإلدارة، املواطن بني العالقة
 .تبليغه سبق إذا إال القرار هبذا املعين

القرار ، فقد يكون بو القاعدة أن اإلدارة ليست ملزمة باتباع وسيلة معينة لكي تبلغ األفراد 
ذلك عن طريق حمضر أو عن طريق أي موظف إداري آخر،أو بإرسال القرار بالربيد أو 
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 للتبليغ، حمددة طريقة على النص من ختلو جندها القانونية، النصوص إىل وبالرجوع 1شفاهة.
 وهو ما يسمح لإلدارة بتبليغ قراراهتا بعدة كيفيات منها:

 البريد بواسطة التبليغ  -1

 بواسطة به املعين إىل الفردية قراراهتا تبليغ إىل األحيان من كثري يف اإلدارة تعتمد إذ 
 نبدأ مىت يف تتمثل إشكالية الطريقة هذه وتطرح بالوصول، العلم مع عليه املوصى الربيد

 امليعاد بدأ تاريخ أن على الفقه استقر وقد احلالة؟ هذه مثل يف الدعوى رفع ميعاد حساب
 خبامت دمغها أو الربيد، مكتب إيداعها تاريخ وليس للربيد الفعلي الوصول تاريخ هو هنا،

 2الصادرات و هو ما يتالءم و مقتضيات العدالة. سجل يف تسجيلها أو الربيد،

 قد املعين،أو غري من فالظر  استالم أخرى تتمثل يف إشكالية الوسيلة هذه طرحتكما ت
 القرار،فهذه من نسخة فيه يكن ومل تسلمه فالظر  أن نفسه الشأن صاحب يدعي

 إثبات يف كبرية صعوبة تواجه األحيان من كثري يف اإلدارة جعلت الطريقة هلذه السلبيات
  .حقا علمه إىل وصل أو الشأن صاحب علم إىل بلغ قد القرار أن

 .الفاكس بواسطة التبليغ -2

 اإلداري القرار تبليغ سبيل يف تستعمل قد اإلتصال سائلو  يف احلاصل التطور مع
 قانونيا، إشكاال يطرح أيضا هذا لكن الفاكس، أو اإللكرتوين الربيد مثل متعددة وسائل
 يف يتمثل

                                                           
 .245عطا اهلل، املرجع السابق، ص. حممد علي حممد  - 1
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 التبليغ؟ وسائل من كوسيلة الوسيلة، هذه قانونية مدى

 العلم إيصال يف األسرع تعد كالفاكس اإللكرتونية الوسائل أن إىل الفقه ذهب
 على قرينة تعد بل ومضمونه، بالقرار العلم إىل تؤدي ال أهنا إال الشأن ذوي إىل بالقرار
 رديئة، القرار من املستلمة النسخة تكون فقد مضمونه، دون فقط القرار بوجود العلم

 من اإلشكال وهذا متاح وغري ،1صعب القرار مبضمون العلم لجيع مما احملو، آثار وعليها
 يف اإلدارة تكون ذلك من العكس وعلى قوية، وضعية يف بالقرار املعين جيعل أن شأنه

 .به للمخاطب القرار تبليغ ثباتإ عبء عليها يقع إذ صعبة، وضعية

 للوسائل اإلدارة إتباع إشكالية إثارة إىل اإللكرتونية الوسيلة هذه عن احلديث ويقود
 بني من جند فمثال الفردي، اإلداري بالقرار للعلم حتقيقها مدى وعن احلديثة اإللكرتونية

 وذلك الوسيلة هذه على اإلدارة تعتمد فقد،  emailالوسائل الربيد اإللكرتوين  هذه
 مصلحة إىل أو القرار لتبليغ موظف إىل حتتاج ال اليت الضئيلة كلفتها يف املتمثلة إلجيابيتها

 صاحب إىل إلكرتونية رسالة طريق عن مثال القرار إرسال فعند كذلك، الوقت إىل و ،الربيد
 أنه وهي مشكلة، األخرى هي تثري املقابل يف ولكنها طويال، وقتا األمر يتطلب ال الشأن

 قد اإلنرتنت خدمة يف اشرتاكه لكون وذلك الشأن صاحب علم إىل القرار يصل ال قد
 إلكرتونية رسالة طريق عن القرار أرسلت قد اإلدارة كانت الذي الوقت يف أوقفه أو ،انتهى

 .اإللكرتوين بريده غري أنه قدأو 

 إىل نرمي خالهلا من وسيلة تقرير عند أنه إىل تنبيه إال الوسيلة هذه عن حديثنا ما و
 دراسة دراسته والفقه والقضاء املشرع على جيب الفردي، اإلداري بالقرار العلم إيصال
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هتا األخرى مثل سلبيا إغفال و ،الوقت عامل مثل الوسيلة بإجيابياتينبغي التأثر  فال متأنية،
 والتقنية العلمية وباملقاييس وحقيقة، فعال تسلمه عدم أو التبليغإشكالية عدم وضوح 

 1.الثابتة

 (رسمي موظف طريق عن) اإلستالم طريق عن التبليغ  -3

 صورة وترك له إلعالنه بالقرار، املخاطب موطن إىل رمسي، موظف انتقال تقتضي واليت 
 .القرار حملتويات

 للقرار الشفهي التبليغ -4

   اإلدارة. أعوان أحد طرف من شفاهة اإلداري القرار مبضمون املعين، يبلغ بأن وذلك
 جند حيث العموميني، باملوظفني املتعلقة املسائل يف االستعمال كثري هو و هذا األسلوب

 ملكتبه باستدعائه به اخلاص بالقرار املعين املوظف يبلغ األحيان من كثري اإلداري يف الرئيس
 .شفاهة إياه وتبليغه

كيف تثبت اإلدارة أهنا بلغت  هي، أمهها إشكاالت عدة يطرح التبليغ من النوع هذا لكن
 ؟القرار لصاحب الشأن خاصة إذا أنكر هذا األخري ذلك.

 اشرتط يف قد و عن موقف جملس الدولة اجلزائري من وسائل التبليغ السابقة فإنه
 قضائي حمضر قبل من معد رمسي حمضر بواسطة التبليغ وحتديدا الرمسي، التبليغ قراراته بعض

 06/12/1999بتاريخ  عنه الصادر القرار يف جاء ما وهذا الربيد، بواسطة بالتبليغ ومل يعتد
 تبليغا اعتبارها ميكن االستالم( ال الوثيقة )وصل هذه إىل بالرجوع حيث قضى " أنه
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 واملعين البلدية رئيس من كل من عليه موقعا حمضرا تقدم ملاملستأنفة  دامت ما صحيحا
 1."مقبول غري الدفع فإن وعليه الطرد قرار من نسخة تسليم يؤكد باألمر

 

 .المطلب الثالث: عبء إثبات النشر و التبليغ )اإلعالن(

إن النشر و اإلعالن وسيلة من وسائل العلم بالقرار اإلداري سواء تعلق األمر  
.و املستقر عليه أنه إذا أثري نزاع حول إثبات حدوث أيا التنظيميةبالقرارات الفردية أو 

منهما فإن عبء اإلثبات فيهما متحد، حيث يقع على عاتق جهة اإلدارة، سواء تعلق 
و صاحب الشأن      األمر بإثبات النشر أو اإلعالن. و عليه فإذا ثار النزاع بني اإلدارة 

   شأن يدعي عدم العلم بالقرار الصادر يف حقه،حول العلم بالقرار، فالفرد أو صاحب ال
فإن جهة اإلدارة يقع على عاتقها عبء إثبات ذلك و أن اإلدارة مل تقم بنشره أو إعالنه.
 2سواء تعلق األمر بالنشر أو اإلعالن.

 

 

  
                                                           

 210 .ص. ،2006اجلزائر، هومه، دار ، 4،ط1ج الدولة، جملس قضاء يف املنتقى ملويا، آث الشيخ بن حلسن - 1

الدولة،قضاء اإللغاء، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  وجملس اإلداري القضاء فهمي، زيد أبو مصطفى - 2
. و يف هذا الصدد يقول األستاذ أمحد  247اهلل، املرجع السابق،ص. ؛ حممد علي حممد عطا 585،ص.2004اإلسكندرية،

كمال الدين موسى أنه  " يقع عبء إثبات حدوث النشر و اإلعالن على عاتق اجلهة اإلدارية اليت تدعي قيام قرينة العلم بالقرار 
 .158اإلداري عن طريقهما." املرجع السابق، ص. 
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  .المطلب الرابع: حجية قرينة النشر أو اإلعالن في اإلثبات

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية على أن "حيدد أجل  829ص املادة تن  
التبليغ الشخصي بنسخة من الطعن أمام احملكمة اإلدارية بأربعة أشهر يسري من تاريخ 

 القرار اإلداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي."

إعترب تاريخ النشر أو اإلعالن هو و يستفاد من هذا النص أن املشرع اجلزائري  
.فاإلعالن بالنسبة للقرارات 1امليعاد الذي تبدأ منه مدة الطعن باإللغاء يف القرار اإلداري 

الفردية، و النشر بالنسبة للقرارات التنظيمية يعتربان قرينة على العلم بالقرار، حيث رتب 
اء يف القرار الصادر، حبيث إذا املشرع اجلزائري على وقوعهما سريان ميعاد الطعن باإللغ

 قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية من  829املنصوص عليه يف املادة - امليعادانقضى 
 و حيصن ضد اإللغاء. شأن بالطعن يف القرار صار هنائيادون أن يقوم صاحب ال -أعاله

،إذ يفرتض و الغاية من النشر أو اإلعالن هي توافر العلم اليقيين بالقرار اإلداري 
هبذا النشر أن صاحب الشأن قد علم بالقرار الذي يطعن فيه علما قانونيا. و على ذلك 
فإن ميعاد رفع دعوى اإللغاء جيري يف حق صاحب الشأن من التاريخ الذي يتحقق معه 

                                                           
 19/04/1999يف قضية )ل.م( ضد ) ت.ن( بتاريخ  160507 القرار رقم حيث قضى جملس الدولة اجلزائري يف - 1

بوجوب التبليغ الشخصي فالعلم بالقرار غري كاف حيث جاء يف القرار: " ....حيث أنه يستخلص من بيانات القرار املعاد  أن 
حيث أن استقر القضاء و مبا أن  مكرر من قانون ق.إ.م لكن 169قضاة الدرجة األوىل قد رفضوا الدعوى احلالية طبقا للمادة 

 القرار موضوع النزاع هو قرار فردي فكان على املستأنف عليها أن تبلغه للمستأنف تبليغا شخصيا.

حيث أن ال ينكر و أن على احلالة اليت هو عليها ملف القضية احلاضرة ال يفيد هذا اإلجراء الضروري قد قامت به املستأنف 
القرار موضوع النزاع غري كاف لألخذ بعني اإلعتبار من أجل احتساب األجل املنصوص عليه باملادة عليها و أن علم املستأنف ب

 .103،ص. 2002، 01السالفة الذكر." جملة جملس الدولة،العدد 
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إعالمه مبا تضمنه القرار. مبعىن أن نشر القرار اإلداري ال يرتتب عليه حتما سريان ميعاد 
من تاريخ النشر، إذ يتعني حىت ينتج النشر مثل هذا األثر يف حق صاحب  الطعن فيه

        الشأن أن يتحقق علمه اليقيين بالقرار بأن يكون النشر شامال جلميع عناصر القرار 
و حمتوياته اليت متكنه من أن يتبني مركزه القانوين بالنسبة للقرار.و مما سبق فإذا كان التبليغ 
أو النشر بالشكل القانوين الذي يستشف منه أن صاحب الشأن قد علم بالقرار فإنه يعترب 

 1يف القرار اإلداري.قرينة على سريان ميعاد الطعن باإللغاء 

القرينة  –الذي يطرح هو ما مدى قوة هذه القرينة السؤال فإن بعد ما مت عرضه،  
يف اإلثبات؟ أو بتعبري آخر إذا أثري نزاع حول بدء  -النشر و اإلعالن كوسيلة للعلم بالقرار

سريان ميعاد الطعن باإللغاء يف قرار إداري، فهل يبدأ امليعاد من تاريخ النشر أو اإلعالن 
قرار من تاريخ القيام هبما دون حاجة إىل دليل باعتبارمها قرينة على علم صاحب الشأن بال

                                                           
رقم  و قد كان جمللس الدولة يف جمال شروط التبليغ حىت يعترب قرينة على العلم بالقرار عدة إجتهادات نذكر منها: القرار - 1

يف قضية )م.ب( ضد وال والية املسيلة حيث جاء يف:".... حيث بالرجوع إىل القرار  16/09/2003املؤرخ يف  10355
مت  16/11/1997املؤرخ يف  1594املستأنف إن قضاة اجمللس قضوا بعدم قبول الدعوى شكال حبجة أن القرار الوالئي رقم 

أي بعد مرور أكثر من سنة من  08/03/2000الدعوى رفعت بتاريخ  و أن 03/01/1999تبليغه شخصيا للمعين بتاريخ 
 تاريخ التبليغ.

 و لكن حيث أن التبليغ املذكور أعاله،الذي كان مبوجب حمضر صادر من مصاحل األمن ال يعد تبليغا قانونيا.

 مل ميكنوا املعين من نسخة منه. حبيث أن مصاحل األمن قاموا بتبليغ حمتوى املادة األوىل من القرار الوالئي موضوع النزاع و

ي مما مبا أن املستأنف مل يبلغ نسخة من القرار الوالئي، و مبا انه مل خيطر باآلجال القانونية املمنوحة له قانونا للطعن يف القرار الوالئ
ىل مستوى التبليغ القانوين، جيعل أن جمرد إخطار املستأنف مبوجب حمضر الشرطة مبحتوى املادة األوىل من القرار الوالئي ال يرقى إ

، ص. 2006، لسنة 59وعليه فإن التبليغ يعترب كأنه مل يكن و اآلجال لرفع الدعوى تبقى مفتوحة." نشرة القضاة، العدد 
301. 
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أم أن قرينة العلم املستفادة من النشر أو اإلعالن ليست كافية يف حتقق العلم و إمنا  ،آخر
 حيتاج األمر إىل قيان دليل آخر يؤكد علم صاحب الشأن بالقرار؟؟

كمة قضت احمل هذا السؤال ميكن أن تتضح من خالل احلكم التايل: إن اإلجابة على
يف مصر بأنه" و غين عن البيان أنه إذا كانت نصوص  14/04/1962اإلدارية العليا يف 

القانون قد حددت قرينة النشر و اإلعالن لبدء امليعاد املقرر لرفع الدعوى ) دعوى اإللغاء( 
فإن القضاء اإلداري يف مصر و فرنسا مل يلتزم حدود النص يف ذلك. و هو ال يرى اإلعالن 

ر إال قرينتني على وصول القرار املطعون فيه إىل علم صاحب الشأن و من مث جيب و النش
أن يتم النشر و اإلعالن بالشكل الكايف للتعريف بالقرار و حمتوياته اجلوهرية حىت يكفي  
         كالمها يف حتقيق العلم بالقرار، على أنه إذا كانت قرينة العلم املستفادة من النشر 

 ت مما يقبل إثبات العكس، فليس ما مينع ثبوت العلم بدوهنما.و اإلعالن ليس

و هو ما قرره القضاء اإلداري فيما قضى به من أنه إذا قام الدليل القاطع وفقا ملقتضيات 
ظروف النزاع و طبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا ال ظنيا و ال افرتاضيا 

و مؤداه حىت يتيسر له مبقتضى هذا العلم أن القرار حبيث يكون شامال جلميع حمتويات هذا 
 1"حيدد مركزه القانوين من القرار مىت قام الدليل على ذلك.

السابق ذكرها يف  - إذن من احلكم السابق و من قرارات جملس الدولة اجلزائري 
يتضح لنا أن القضاء قد استقر على أن قرينة العلم املستفادة من النشر أو  -هذا املطلب

                                                           
، إعداد أمحد مسري 1965إىل  1955، جمموعة العشر سنوات، من  1962/ 14/04حكم احملكمة اإلدارية العليا، يف  - 1

 .249؛ أشار إليه : حممدعلي حممد عطا اهلل، املرجع السابق، ص. 1/1044أبو شادي، 
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و من مث فإن القاضي  1اإلعالن من القرائن القانونية القاطعة اليت ال تقبل إثبات العكس.
النشر يعتمد عليها دون حاجة إىل دليل آخر، و إن كانت القرينة املستفادة من ميكن أن 

بل إن القرينة املستفادة من اإلعالن أقوى من القرينة أو اإلعالن ليست يف قوة واحدة 
املستفادة من النشر،ألن اإلعالن حيقق العلم بالقرار على وجه التحديد و اليقني، خبالف 

 2النشر و من مث يكون أكثر قوة و فاعلية من النشر.

 

 .في القانون اإلداريالمبحث الثالث: قرينة اإلستقالة الضمنية 

بطلب إىل جهة اإلدارة يعرب فيه عن  وظفاألصل يف اإلستقالة أن يتقدم امل 
 وظفإذ العالقة الوظيفية اليت تربط املإرادته اخلالصة يف إهناء خدمته إذا رغب يف ذلك. 

يف أي  وظف، حىت إذا ما أبدى املايقوم هب املوظف بالوظيفة اليتباإلدارة تقوم على رضاء 
و هذا  3قت عدم رضائه بالوظيفة جاز لإلدارة إهناء عالقته الوظيفية إذ رأت وجها لذلك.و 

و قد تكون ضمنية  -و هي خارجة عن جمال البحث - ما يطلق عليه باإلستقالة الصرحية 
حتقق هذا إضافة إىل  وظيفةينم عن إجتاه نيته إىل ترك ال موظفتستنتج من موقف معني لل

فلها أن تعترب  ،أمر الفصل يف اإلستقالة الضمنية هذه إىل جهة اإلدارةمعينة، فيرتك شروط 
و متضي يف مسألة تأديبه و توقيع اجلزاء املناسب  ،العامل مستقيال، و هلا أال تعتربه مستقيال

                                                           
؛ أمحد كمال الدين موسى، 318ماجد راغب احللو، املرجع السابق، ص. -و هو ما استقر عليه فقهاء القانون كذلك:  - 1

 . و ما بعدها89. حممد علي حسونة، املرجع السابق، ص.153املرجع السابق، ص. 

 .249حممد عطا اهلل، املرجع السابق، ص. حممد علي  - 2

 .269، ص. نفسهحممد علي حممد عطا اهلل، املرجع  - 3



القرائــن وسيلــــة إثبات معتمدة أمام القضاء اإلداري                                       الباب الثاني:  

 

192 
 

فإن احلديث عن قرينة اإلستقالة الضمنية  ،عليه، مع اعتبار خدمته باإلدارة متصلة.و من مث
اإلستقالة الضمنية يف القانون اإلداري ) املطلب  مفهومل للموظف سيكون من خال

األول(، مث موقف املشرع اجلزائري من اإلستقالة الضمنية ) املطلب الثاين(، و يف األخري 
 نتناول مدى قوة قرينة اإلستقالة الضمنية يف اإلثبات ) املطلب الثالث(.

 

 .اإلدارياإلستقالة الضمنية في القانون  مفهومالمطلب األول: 

يقصد باإلستقالة الضمنية إفرتاض إجتاه إرادة املوظف العام إىل فصم عرى الرابطة  
     الوظيفية يف حالة إتيانه تصرفات معينة، تنم عن مقصده يف إهناء عالقته جبهة اإلدارة،

و بذلك نكون أمام قرينة قانونية مستمدة من تصرفات املوظف مىت حتققت إعترب 
  1مستقيال.

مل يورد املشرع الفرنسي اإلستقالة الضمنية ضمن أسباب إنتهاء اخلدمة يف الوظيفة و  
، يف حني سلك املشرع املصري مسلكا مغايرا،حيث تناول اإلستقالة الضمنية 2العامة

                                                           
، دار -دراسة مقارنة–عبد اللطيف السيد رسالن عودة، النظرية العامة لإلستقالة بني القانون الوضعي و الشريعة اإلسالمية  - 1

 .191، ص. 2004اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 

جيري على جواز أن يكون طلب  – 1946قبل صدور قانون املوظفني الصادر يف  –فقد كان العرف اإلداري يف فرنسا  - 2
اإلستقالة ضمنيا.و كان يرتك للجهة اإلدارية سلطة تقدير اعتبار املوظف مستقيال يف ضوء الظروف املالبسة للقرينة. اليت عدت 

الفرنسي صفة املشروعية على اإلجراءات اليت تتخذها اإلدارة جتاه اعتبار موظفيها  مبثابة اإلستقالة. ولقد أضفى جملس الدولة
مستقيلني ضمنيا، بشرط أن يكون موقف املوظف من الوضوح حبيث جيزم عن رغبته يف التخلي النهائي عن الوظيفة. إال انه 

ستقالة مكتوبا.أخذ قضاء جملس الدولة على ضرورة أن يكون طلب اإل 131و نصه يف املادة  1946 أكتوبر 19بصدور قانون 
الفرنسي رغبة منه يف محاية املرافق العامة يقلل من احلاالت اليت يفرتض فيها إستقالة املوظفني و عدم ترك باب اإلستقالة الضمنية 
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بالتنظيم حمددا حاالهتا، و ذلك على اعتبار أن إتيان املوظف للسلوك املنصوص عليه قانونا 
       . فنص صراحة على أحكام خدمته منتهية باإلستقالة الضمنيةيعد قرينة على اعتبار 

 210حاالت اإلستقالة الضمنية بالنسبة للعاملني املدنيني للدولة يف ظل القانون رقم  و
 و التشريعات الوظيفية املتعاقبة.  1951سنة 

على حاالت و أحكام هذا النوع من  1978لسنة  47من القانون رقم  98فنص يف املادة 
 اإلستقالة حيث جاء فيها مايلي:" يعترب العامل مقدما إستقالته يف احلاالت اآلتية:

  يوما  15يوما متتالية ما مل يقدم خالل  15إذا انقطع عن عمله بغري إذن أكثر من
التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول. و يف هذه احلالة جيوز للسلطة 
املختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره مدة اإلنقطاع إذا كان له رصيد من 
اإلجازات يسمح بذلك و إال وجب حرمانه من أجره من هذه املدة. فإن مل يقدم 

و رفضت اعتربت خدمته منتهية  العامل أسبابا تربر اإلنقطاع أو قدم هذه األسباب
 من تاريخ انقطاعه عن العمل .

 يوما متصلة يف السنة  30بغري إذن تقبله جهة اإلدارة ألكثر من  إذا انقطع عن عمله
و تعترب خدمته منتهية يف هذه احلالة إىل اليوم التايل،الكتمال هذه املدة.و يف 

أيام يف احلالة  05ة بعد انقطاعه ملدة احلالتني السابقتني يتعني إنذار العامل كتاب
 أيام يف احلالة الثانية. 10األوىل و 

                                                                                                                                                                                     

قصد املوظف يف  مفتوحا أمام اإلدارة لكي تقرر لسبب أو آلخر إعتبار املوظف مستقيال و قد تكون هذه األسباب غري دالة على
 لإلطالع أكثر عن موقف التشريع و القضاء الفرنسي من اإلستقالة الضمنية راجع:  –اإلستقالة. 

- Alain  PLANTEY, Traité pratique de la fonction publique, 3éméd , L.G.D.J, 
1971, p. 150. 
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  إذا التحق خبدمة أية جهة أجنبية بغري ترخيص من حكومة مجهورية مصر العربية، و
يف هذه احلالة تعترب خذمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه باخلدمة يف هذه اجلهة 

 األجنبية. 

و ال جيوز اعتبار العامل مستقيال يف مجيع األحوال إذا كانت قد اختذت ضده إجراءات 
 هر التايل النقطاعه عن العمل أو اإللتحاق باخلدمة يف جهة أجنبية."تأديبية خالل الش

 

 .المطلب الثاني: موقف المشرع الجزائري من اإلستقالة الضمنية

من   217،218،219،220بالرجوع إىل القانون اجلزائري، فقد نظمت املواد  
موضوع اإلستقالة، غري أن ما يهمنا هو املادة  1القانون األساسي العام للوظيفة العامة،

 قبل من صراحة قبولها تم إذا إال لها أثر أي ترتب ال االستقالة أن اليت تعترب 220
 بشأن قرار اتخاذ عليها يجب األخيرة هذه التعيين، المخولة صالحية السلطة

 .الطلب إيداع تاريخ من ابتداء تحسب ،(2 ) أقصاه شهران أجل خالل االستقالة

أن  التعيين، صالحية لها التي للسلطة يمكن للمصلحة القصوى الضرورة حالة وفي
 األجل انقضاء تاريخ من ابتداء شهرين لمدة االستقالة طلب على الموافقة تؤجل
 .األول

 .فعلية االستقالة تصبح األجل هذا وبانقضاء
                                                           

، املتضمن القانون األساسي العام 2006يوليو  15،املوافق ل 1427مجادى الثانية  19مؤرخ يف  03-06األمر رقم  - 1
 .2006لسنة  46للوظيفة العامة، ج.ر ج ج ،العدد 
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 ومدته شهران عادي أجل االستقالة، لقبول أجلني وجود املادة هذه من مالحظته ميكن فما
 أجلو .الطلب إيداع تاريخ من حيسب صراحة االستقالة بقبول قرار اختاذ خالهلا يتعني

 اليت هلا السلطة املشرع مكن حبيث املادة ذات من الثانية الفقرة من يستنتج استثنائي
انقضاء  تاريخ من إبتداء شهرين ملدة االستقالة طلبات على املوافقة تأجيل التعيني صالحية

أي  –و بعد انقضاء األجل الثاين  .للمصلحة القصوى للضرورة األول، وذلك األجل
 اإلستقالة. بقبولفإن سكوت اإلدارة يعترب قرارا ضمنيا  -الشهرين

 

 .المطلب الثالث: حجية قرينة إستقالة الموظف في اإلثبات

من القانون األساسي العام  220إن قرينة اإلستقالة الضمنية الواردة يف نص املادة  
السابق  –للوظيفة العامة هي قرينة قانونية قاطعة ال تقبل إثبات العكس، إذ أن نص املادة 

يعترب أن فوات األجل املشار إليه يف النص يعترب قرينة قانونية على صدور القرار  -ذكرها
 ين بقبول اإلستقالة. اإلداري الضم

من قانون العاملني  98قرينة اإلستقالة الضمنية الواردة يف نص املادة  غري أن 
تفرتض من انقطاع املوظف عن عمله مدة معينة بغري  -سالفة الذكر –املدنيني بالدولة 

إذن، و التحاقه خبدمة جهة أجنبية بدون ترخيص من احلكومة املصرية، قرينة من القرائن 
و قد تنتفي هذه القرينة  1انونية البسيطة اليت تقبل إثبات العكس بكافة طرق اإلثبات.الق

إذا انتفى اإلفرتاض الذي تقوم عليه،كما إذا أبدى املوظف العذر من أول يوم انقطع فيه 
                                                           

 7699، و حكمها يف الطعن  02/2001/ 24، جلسة  45، لسنة 1954حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم - 1
 4. هامش 82ص.  أشار إليهما حممد علي حسونة، املرجع السابق، 2001/ 24/03،جلسة  44لسنة 
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أو كان اإلنقطاع عن العمل بسبب القبض على  عن العمل، أو خالل املدة احملددة لذلك،
حق املوظف يرجع إىل السلطة التقديرية ه.كما أن إعمال قرينة اإلستقالة أو اعتقال املوظف،

و يكون  جلهة اإلدارة فلها أن تقرر اعتباره مستقيال إذا حتققت الشروط املبينة فيما سبق ، 
قرارها صحيحا موافقا للقانون، و هلا أن تقرر عدم اعتباره مستقيال و ذلك بإحالته إىل 

 1مصلحة العمل تقتضي ذلك.التأديب إذا رأت أن 

 

 .المبحث الرابع: قرينة حجية الشيء المقضي به في القانون اإلداري

تسري أمام القضاء اإلداري، كما هو الشأن أمام القضاء العادي قاعدة حجية  
 2الشيء املقضي به، باعتبارها من القواعد العامة اليت تطبق دون حاجة إىل نص صريح.

من القانون املدين الفرنسي بقوهلا: " ال تقوم حجية  1351املادة   ذلكو قد أشارت إىل
الشيء املقضي به إال بالنسبة إل موضوع الدعوى، و جيب أن يكون الشيء املطلوب 
واحدا، و أن يكون الطلب مبنيا على السبب نفسه، و قائما بني اخلصوم أنفسهم، ومن 

 3طرفهم و دون أن تتغري صفاهتم."

                                                           
 .321حممد علي حممد عطا اهلل، املرجع السابق، ص.  - 1

 .85حممد علي حسونة، املرجع السابق، ص.  - 2

3 - article 1351 de code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de 
ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que 
la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes 
parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »  
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 التي األحكاممن القانون املدين اجلزائري بقوهلا: " 338املادة  ك كذلك ذلو أشارت إىل
 يجوز وال الحقوق، فيه من فصلت بما حجة تكون به المقضي الشيء قوة حازت
 في إال هذه الحجية األحكام لتلك تكون ال ولكن القرينة، هذه ينقض دليل أي قبول
نفس  لها بحقوق وتتعلق صفاتهم تتغير أن دون أنفسهم، الخصوم بين قائم نزاع

 .السبب و المحل

  ."تلقائيا القرينة بهذه تأخذ أن للمحكمة يجوز وال

 قرينة بوصفها به املقضي األمر حجية قاعدة أعاله قد تناولت 338املالحظ أن املادة ف
 حجة هي احلجية، تلك القضاء وتكتسب يصدرها اليت األحكام أن مفادها قاطعة، قانونية

اإلثبات  وسائل من وسيلة بأية عكسها إثبات أو داللتها نقض جيوز وال به، قضت فيما
حجية الشيء  فتقرير .العام بالنظام تتعلق العتبارات ، و اليمني اإلقرار ذلك يف مبا القانونية
 إجراءاته. وسالمة صحته يربر افرتاض القضائي، احلكم أن صدور على يقوم به، املقضي

به باعتبارها قرينة قاطعة،  املقضي األمر حجية فكرة فإن حتليلبناء على ما سبق  
) املطلب الثاين(،مث حتديد مدى تعلقها  شروطهاو ) املطلب األول(،  مفهومها يتطلب بيان

 بالنظام العام )املطلب الثالث(، مث حتديد مدى قوهتا يف اإلثبات )املطلب الرابع(.
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 .المقضي بهالمطلب األول: مفهوم حجية الشيء 

و إمنا ترك   حيدد املشرع الوضعي يف نصوصه املقصود حبجية الشيء املقضي به، مل 
ذلك الجتهاد الفقهاء.و يف هذا اإلطار اختلفت وجهات نظر الفقهاء يف حتديد املقصود 

(.غري أن املالحظ أن هناك خلط بني حجية الشيء املقضي به و قوة الشيء أوالباحلجية )
تعمل إحدى هاتني العبارتني و يقصد هبا العبارة األخرى يف حاالت  املقضي به،فتس

 (.ثانياكثرية.مما يستدعي متييز حجية الشيء املقضي به عن قوة الشيء املقضي به )

 : التعريف بحجية الشيء المقضيأوال

يقصد حبجية األمر املقضي،أن احلكم الذي يصدره القضاء يعترب حجة مبا فصل  
يعترب هذا احلكم عنوانا للحقيقة و مطابقا هلا، ولو مل يكن كذلك من فيه،ألن القانون 

و بناء عليه ال جيوز للخصوم إعادة طرح النزاع أمام القضاء مرة ثانية بدعوى حيث الواقع.
جديدة و يتحقق ذلك بالنسبة لطريف النزاع سواء من خسر الدعوى أو من كسبها، فإذا 

مت الفصل فيها فإن للطرف اآلخر احلق بأن يدفع أثار أحد األطراف نزاعا حول مسألة 
 1حبجية األمر املقضي،أي بسبق الفصل فيها.

و قد عرفت كذلك بأهنا:" نوع من احلرمة يتمتع هبا احلكم، مبقتضاها يعترب احلكم  
متضمنا قرينة ال تقبل الدليل العكسي على أنه صدر صحيحا من حيث إجراءاته، و أن ما 

 2نه من حيث املوضوع."قضى به هو احلق بعي
                                                           

 .108عماد زعل عبد ربه اجلعافره، املرجع السابق، ص.  - 1

. و ما بعدها، أشار إليه: حممد علي 735،ص.1968رمزي سيف، الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية و التجارية،  -2
 . 351حممد عطا اهلل، املرجع السابق، ص. 
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تلحق احلكم، ومتنع من نظر  و عرفت بأهنا: " قرينة قانونية قاطعة الداللة على احلقيقة،
 1دعوى أخرى مماثلة للدعوى األوىل اليت صدر فيها احلكم."

 

 : الفرق بين حجية األمر المقضي و قوة األمر المقضي بهثانيا

أن تكون للحكم حجية فيما بني معناها حجية الشيء أو األمر المقضي به،إن  
اخلصوم أنفسهم دون أن تتغري صفاهتم، و بالنسبة لذات احلق حمال و سببا. فيكون احلكم 
يف هذه احلدود حجة ال تقبل الدحض أو اإلنكار فيما بني اخلصوم، و ال تتزحزح إال 

 بطريق من طرق الطعن يف األحكام.

          الشيء املقضي فيه، إحتاد اخلصوم، و املوضوع، فيشرتط لكي حيوز احلكم حجية 
و السبب، يف الدعويني، و حىت يقال بوحدة املسألة يف الدعويني جيب أن تكون هذه 
املسألة أساسية ال تتغري، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها يف الدعوى األوىل و استقرت 

 حقيقتها بينهما باحلكم األول إستقرارا مانعا.

و تثبت هذه احلجية لكل حكم قطعي يفصل يف خصومة سواء كان هذا احلكم  
هنائيا،أو إبتدائيا،أو حضوريا،أو غيابيا. وتبقى للحكم حجيته إىل أن يزول،فإن كان غيابيا 
حىت يزول بإلغائه يف املعارضة، و إن كان إبتدائيا حىت يزول بإلغائه يف اإلستئناف، و إن  

 أو بقبول إلتماس إعادة النظر فيه.ضه كان هنائيا حىت يزول بنق

                                                           
 .21،ص. 2012، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 1إمساعيل إبراهيم البدوي، حجية األحكام القضائية اإلدارية، ط - 1

 



القرائــن وسيلــــة إثبات معتمدة أمام القضاء اإلداري                                       الباب الثاني:  

 

200 
 

و تثبت احلجية لكل حكم قضائي قطعي مبجرد صدوره، و لو كان قابال للطعن فيه بأي 
طريق من طرق الطعن القانونية، سواء كان ابتدائيا أو هنائيا، و سواء كان حضوريا أم 

ا قضى به غيابيا. و هذه احلجية متنع اخلصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تنقض م
 هذا احلكم . 

، فمعناها أن احلكم أصبح هنائيا، غري قابل للطعن فيه أما قوة األمر المقضي 
بطريقة من طرق الطرق العادية كاملعارضة و اإلستئناف، و إن ظل قابال للطعن فيه بطريقة 

 .النقض أو إلتماس إعادة النظر

و من مث فإن احلكم إذا كان قابال للطعن فيه باملعارضة و اإلستئناف فإنه حيوز حجية األمر 
   املقضي،أما إذا كان قابال للطعن فيه بالنقض و التماس إعادة النظر فقط دون املعارضة 
و اإلستئناف كان حائزا لقوة األمر املقضي. فاحلكم احلائز لقوة األمر املقضي به يكون 

 1جية األمر املقضي و العكس ليس صحيحا.حائزا حل

و من مث فإنه ينبغي عدم اخللط بني حجية األمر املقضي و قوة األمر املقضي        
إلتزام احلذر عند استخدام  األمر الذي يوجب  ،ألن لكل منهما معىن خيتلف عن اآلخر،2به

 كل منهما.

                                                           
لإلطالع أكثر حول التمييز بني حجية األمر و قوة األمر املقضي به أنظر:عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، املرجع السابق،  - 1

 .633ص. 

 " -سابقة الذكر – 833من املادة  1و املشرع اجلزائري يف التقنني املدين هو اآلخر قد وقع يف هذا اخللط حني قال يف ف  - 2
فاحلكم القطعي، هنائيا كان أم حجية األمر المقضي به  و هو يقصداألمر المقضي به"  األحكام التي حازت قوة

ابتدائيا،حضوريا أو غيابيا، تثبت له حجية األمر املقضي كما قدمنا،ألنه حكم قضائي فصل يف خصومة.و لكن هذا احلكم ال 
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 .األمر المقضي بهحجية قرينة  الالزمة لتحققشروط الالمطلب الثاني: 

من القانون املدين اجلزائري،أن هناك شروطا  338يتبني من نص املادة  
جيب توافرها لقيام حجية األمر املقضي به. و اليت تعد شروطا إلعمال القرينة القانونية 

 القاطعة، و ميكننا تقسيم هذه الشروط إىل قسمني:

 القسم األول: شروط تتعلق باحلكم )الفرع األول(

 لقسم الثاين: شروط تتعلق باحلق املدعى به ) الفرع الثاين(ا

 

 الفرع األول: الشروط الواجب توافرها في الحكم حتى يحوز حجية األمر المقضي
 .به

 لكي حيوز احلكم الصادر حجية األمر املقضي به ال بد من توافر الشروط اآلتية:

 : اقضائي الحكم يكون أن : أوال 

 اختصاص ذات جهة قضائية عن صادرا يكون أن احلجية حمل احلكم يف يشرتط 
 القضائية اجلهة يف ويستوي .أصدرته الذي احلكم والية يف وذات القضائية سلطتها مبوجب

 .استئنافية ابتدائية أو تكون أن أو إدارية، أو ،جنائية   تكون مدنيه، أن

                                                                                                                                                                                     

لإلستئناف،بأن كان يف ذاته غري قابل للطعن، أو كان يقبل حيوز قوة األمر املقضي إال إذا أصبح هنائيا غري قابل ال للمعارضة و ال 
 الطعن و انقضت مواعيده أو طعن فيه و رفض الطعن ، ففي مجيع هذه األحوال يكون احلكم هنائيا حائزا لقوة األمر املقضي.
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 من هلا ما مبقتضى القضائية اجلهات من الصادرة لألحكام تثبت احلجية و عليه فإن
 تثبت ال وكذلك اإلدارية، اجلهات من الصادرة للقرارات تثبت ال فاحلجية عليه سلطات،و

 1.وصي بتعيني كاحلكم إدارية أعماال باعتبارها القضاء عن الصادرة لبعض القرارات

 أمام حجية هلا اإلدارية فاألحكام فحسب، أصدرته اليت اجلهة أمام احلجية حيوز فاحلكم
 القضاء أمام إال حجية هلا تكون ال كذلك فهي املدنية األحكام أما اإلداري، القضاء
 2.املدين

 قطعيا الحكم يكون أن :ثانيا

لكي حيوز احلكم حجية األمر املقضي به البد و أن يكون حكما قطعيا، و هو  
باإلستئناف، احلكم الذي يبت يف موضوع اخلصومة و لو كان حكما إبتدائيا يقبل الطعن 

و كل حكم قطعي بت يف اخلصومة حيوز حجية األمر املقضي، و من مث فإن احلكم 
 احلكم أما 3القطعي الصادر يف املوضوع بالبت فيه كله أو بعضه تكون له هذه احلجية.

 هذه ال حيوز فهو خبري بتعيني كاحلكم الدعوى، موضوع يف الفصل يسبق الذي التمهيدي
 4بغرامة متهيدية. استعجايل( كاحلكم وقيت )أمر بإجراء املتعلق الوقيت احلكم وكذلك احلجية،

 

 ثالثا: أن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم ال في أسبابه
                                                           

 176 ص.  سابق، مرجع منصور، حسني حممد - 1
 .198 سابق. مرجع سعد، إبراهيم نبيل  - 2
 .95إبراهيم البدوي، املرجع السابق، ص. إمساعيل  - 3
 .179ص.   سابق، مرجع منصور، حسني حممد. - 4
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 ومنطوق األسباب، الوقائع،و :يف تتمثل ثالثة جزاءأ القضائي احلكم يتضمن 
 ويؤكد اخلالف، فيه وحيسم ،لنزاعا موضوع يف يفصل الذي فيه النهائي اجلزءوهو  احلكم،
 احلكم ملنطوقاحلجية  يف العربة أن على وقضاء   فقها   اتفق وقد .اخلصوم ماتاز الت و حقوق
 من اجلزء هذا على تقع به احملكوم الشيء قوة نأ و. مثال كأسبابه فيه أخر جزء ألي وليس
 معىن وحتديد املنطوق لتفسري أو للتوضيح عنه الرجوع ميكن انه ولو ،(املنطوق) احلكم

 ال بدوهنا واليت احلكم، يف وثيقا   ارتباطا   وترتبط جوهرية األسباب هذه كانت إذا ته،ار عبا
 1ا.قائم وال مسببا    احلكم يكون

 

 .الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به

شروطا ثالثة ال حيوز احلكم حجية األمر املقضي إال إذا توافر أيضا يف احلق املدعى به 
 تتمثل يف مايلي:

 .الخصوم وحدةأوال: 

إن احلكم ال يكون له حجية إال فيما بني اخلصوم أنفسهم، ذلك أن  
     األحكام ال تكون حجة إال بني أطرافها، و هذا ما يطلق عليه مببدأ نسبية األحكام، 

                                                           
رضوان إبراهيم عبيدات و أمحد عبد الكرمي أبو شنب، حجية األمر املقضي به بني الفقه اإلسالمي و القانون األردين، دراسة  - 1

 . 599، ص. 2012نة ، س02، العدد 39مقارنة، جملة علوم الشريعة و القانون، اجمللد 
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سبق الفصل  و على ذلك ال ميكن الدفع حبجية األمر املقضي يف دعوى جديدة تتناول ما
 .1فيه إال إذا كان اخلصوم يف الدعوى اجلديدة هم أنفسهم الذين كانوا يف الدعوى السابقة

 اخلصوم أي وليس بأشخاصهم، بصفاهتم احتادهم هو اخلصوم، بوحدة واملقصود 
 أن فيه، ورد مبا حجة احلكم العتبار يكفي فال .بينهم القائم و أطراف النزاع احلقيقيني

 بل األوىل، أشخاص الدعوى أنفسهم هم الثانية الدعوى يف مثلوا الذين يكون األشخاص
، و هلذا فال يكون هناك وحدة ذاهتا مت بالصفات قد الدعويني يف متثيلهم يكون أن جيب

 األوىل بالدعوىاألطراف أحد  ميثل عندما احلجية إثارة جيوز وال الدعويني،بني اخلصوم يف 
 . وصيا   أو بصفته وليا   الثانية ويف الشخصية، بصفته

 هذه تتعدى اخلصوم أطراف الدعوى و ٕامنا ذات على احلكم حجية تقتصر وال 
أن  جيوز ال والتزامات اخللف حقوق أن باعتبار العام واخلاص، خلفهم لتشمل احلجية
 مواجهة يف الصادر احلكم ممثال  يف يعترب العام فاخللف .السلف هبا يتمتع كان ما تتجاوز

من  االستفادة يف احلق الرتكة، من جبزء له املوصى أو يعطي الوارث القانون وأن السلف،
 منهما أي ضد جديدة رفعت دعوى ما إذا هبا واإلحتجاج املورث لصاحل الصادرة األحكام

ذات  ويف اإلحتجاج حمل احلكم هبا صدر اليت الدعوى السابقة يف املورث خصم قبل من
 .2والسبب املوضوع
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 .وحدة المحل أو الموضوعثانيا: 

والدعوى  اجلديدة الدعوى يف النزاع موضوع متاثل إذا إال حجية للحكم يكون ال 
 احلكم. فيها فصل اليت بالطلبات ذلك يف والعربة القضائي، احلكم فيها صدر اليت السابقة

يطلبه اخلصم، أو املصلحة اليت يسعى إىل حتقيقها و موضوع الدعوى هو: احلق الذي 
 1بالتداعي سواء أكان ذلك احلق أو تلك املصلحة متعلقة بشيء مادي أم ال.

و يتحقق احتاد املوضوع،إذا كان موضوع الدعوى اجلديد هو املوضوع ذاته الذي  
     فصل فيه احلكم السابق، حبيث يكون مضمون الدعويني واحد ولو اختلفت األلفاظ 

جلديدة تدفع بسبق الفصل يف الدعوى األوىل و املسميات، و يف هذه احلالة فإن الدعوى ا
حبكم حاز حجية األمر املقضي به. أما إذا اختلف موضوع الدعوى الثانية عن األوىل فإنه 

 2ال جيوز الدفع حبجية األمر املقضي.

 

 ثالثا: وحدة السبب

فيجب للتمسك حبجية األمر املقضي به،أن يتحد السبب يف الدعويني، و يقصد  
باحتاد السبب إحتاد األساس القانوين الذي تبىن عليه الدعوى، و الراجح يف الفقه و القضاء 
أن سبب الدعوى هو املصدر القانوين للحق املدعى به، و هذا املصدر إما أن يكون واقعة 
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فاختالف السبب يف الدعويني ال يعطي احلكم تلك احلجية و لو  1مادية أو تصرف قانوين.
 توافرت شروطها األخرى.

ينة حجية األمر و من تطبيقات القضاء اإلداري اجلزائري يف جمال شروط قيام قر  
   ضد  يف قضية )ع.ب(سابقا  لمجلس األعلىقضىت به الغرفة اإلدارية ل)ناملقضي به ما 

) وزير الداخلية و وايل والية ح.ب( بأنه مىت صدر قرار قضائي فاصل يف طعن من أجل 
جتاوز السلطة و نطق ببطالن جزئي أو كلي للقرار اإلداري، اكتسب احلجية املطلقة للشيء 

نب اختاذ بعده قرارا آخر يتناول نفس األطراف و على اإلدارة جتاملقضي به،فإنه يتعني 
 و يقوم على نفس السبب. ينصب على نفس احملل

إن اإلدارة اليت جتاهلت قرار اجمللس األعلى بإبطال قرار متخذ منها عن جتاوز  
السلطة و أصدرت قرارا آخر خيص نفس األطراف و السبب و احملل، تكون بتصرفها 
املذكور قد خرقت مبدأ حجية الشيء املقضي به لألحكام القضائية مما يستوجب 

 2اإلبطال.
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 .مدى تعلق حجية األمر المقضي به بالنظام العامالمطلب الثالث: 

ثار جدل فقهي كبري حول مدى اعتبار قرينة حجية األمر املقضي به من النظام         
 العام.

إىل عدم اعتبار حجية األمر املقضي به من النظام  1ذهب رأي من الفقه فقد       
على احلق،و مادام أن اخلصم ميلك احلق،فإنه ميلك دليال أن تكون العام.ألهنا ال تعدو 

 النزول عنه،و ميلك من باب أوىل النزول عن دليله.

هي ما  -يف ذاهتا –إىل القول بأن حجية األمر املقضي به  2بينما ذهب رأي آخر      
كما تتعلق بالنظام العام، حيث ال جيوز إثبات ما خيالفها عن طريق اإلستجواب أو اليمني،

جيوز اإلتفاق مقدما على عدم حيازة احلكم حلجية األمر املقضي به، وإذا وجد مثل هذا ال 
اإلتفاق،فإنه ال مينع احلكم من اكتساب احلجية.إذ أن احلجية تلحق احلكم عند توافر 
شروطها لتعلقها بالنظام العام.بينما الدفع هبذه احلجية ال يتعلق بالنظام العام،حيث جيوز 

احلجية صراحة أو داللة،و ال جيوز للمحكمة أن تأخذ هبا من تلقاء النزول عن هذه 
 نفسها.

ثالث،إىل اعتبار حجية األمر املقضي به، سواء يف ذاهتا أو يف رأي يف حني ذهب         
رغم كوهنا تتعلق بالنظام  –الدفع هبا، متعلقة بالنظام العام. إال أنه يراعى أن هذه احلجية 
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متنع من جواز نزول من صدر احلكم لصاحله عن احلق الثابت فيه.دون إال أهنا ال  -العام
 النزول عن احلكم ذاته.

من القانون املدين، جند أن  2قرة ف 338و يف هذا الصدد بالرجوع ألحكام املادة         
أنه ال يعترب " و ال يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا." املشرع اجلزائري بنصه 

 حجية الشيء املقضي به من النظام العام حيث ال ميكن للقضاة أن يثريوها تلقائيا. قرينة 
و إمنا تقدم كدفع من أحد اخلصوم ،على أساس أن النزاع سبق الفصل فيه حبكم حائز 
حلجية الشيء املقضي به، و على اخلصم الذي يعتمد على هذه القرينة أن يستظهر نسخة 

 عليه.من احلكم القضائي املعتمد 

أما يف املنازعات اإلدارية فإن حجية الشيء املقضي به تعد من النظام العام،          
خاصة يف دعوى جتاوز السلطة. فعندما يقضي القاضي اإلداري بإبطال قرار إداري،فإن 
القرار القضائي النهائي يصبح من النظام العام و ال جيوز ألي طرف التمسك بالقرار 

كما جيوز للقاضي إثارة حجية الشيء املقضي به من تلقاء نفسه،لكون اإلداري املبطل،  
التمسك بقرار إداري باطل خمالف ملبدأ املشروعية. و على ذلك أصبحت حجية الشيء 

صدرا من مصادر املشروعية، و مبدء عاما من مبادئ القانون املقضي به يف املواد اإلدارية م
لإلدارة عند إصدارها لقراراهتا خمالفة هذا املبدأ، و إال   اليت أوجدها القضاء،و بالتايل ال جيوز

 1كان قرارها حمال لدعوى جتاوز السلطة، و يكون مصريه اإلبطال.
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 .المطلب الرابع: مدى قوة قرينة حجية األمر المقضي به في اإلثبات

نة حجية األمر املقضي به من القرائن القانونية القاطعة اليت ال تقبل إثبات ريإن ق 
األحكام من القانون املدين حيث جاء فيها:" 338و هذا ما نصت عليه املادة  العكس، 

، و ال حقوقالمن  فيهالتي حازت قوة الشيء المقضي به، تكون حجة بما فصلت 
مؤدى هذه القاعدة أن احلكم الذي حيوز  و يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة."

إستقرارا دف وضع حد للمنازعات أمام القضاء احلجية يعترب عنوان احلقيقة، حيث تسته
     لألوضاع القانونية،و عدم التضارب بني األحكام بتأكيد الثقة فيها و اإلطمئنان إليها.

و من مث فإذا صدر احلكم من احملكمة مبقتضى سلطتها القضائية حاز حجية األمر املقضي 
     به ، فال جيوز عرض نفس النزاع على احملكمة مرة أخرى. مىت احتد اخلصوم و املوضوع 

 و السبب.

 

 .المبحث الخامس: قرائن المسؤولية في القانون اإلداري

أن مثة فعال ضارا يوجب مؤاخذة من معىن، إن أول ما توحي به كلمة املسؤولية  
فاعله. و تتحق من جانب األفراد إذا ارتكب أحدهم فعال ،أو امتنع عن عن آداء عمل ، 
ترتب عليه اإلخالل بالتزام تعاقدي أو نشأ عنه اإلخالل بالواجب العام الذي يفرضه عليه 

املسؤولية يف حقه، و اليت تتمثل يف القانون، و هو عدم اإلضرار بالغري،مىت توافرت أركان 
 اخلطأ، الضرر، عالقة السببية بني اخلطأ و الضرر.
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و اإلدارة بصفتها شخص معنوي عام ال ميكنها يف واقع احلال أن ترتكب اخلطأ،  
األشخاص أي يف واقع األمر مستخدموها يرتكبها حيث أن ما يسند إليها من أخطاء إمنا 

األخطاء بفعل هؤالء املستخدمني مباشرة، أو ترتكب هذه الطبيعية، سواء ترتكب هذه 
  .األخطاء بفعل األشياء اليت هي يف حراسة هؤالء املستخدمني

إذا كان األصل هو استقالل القضاء اإلداري عن القضاء العادي،إال أنه ميكن و  
من هذا  ويتالءم مع روابط القانون العام.  للقضاء اإلداري أن يطبق القواعد املدنية مبا

فإن القضاء اإلداري يطبق بشأن املسؤولية اإلدارية القواعد املنصوص عليها يف  ،املنطلق
فبالرغم  1القانون املدين و اليت ال تتعارض و روابط القانون العام نزوال على مبادئ العدالة.

عن النظام القانوين للمسؤولية من أصالة و استقاللية النظام القانوين للمسؤولية اإلدارية 
املدنية إال أهنما يرتبطان ويتصالن ببعضهما يف عالقة تكامل و تعاون، حيث أن النظام 
القانوين للمسؤولية اإلدارية باعتباره نظاما حديثا جدا، و بالنظر لعدم اكتمال كل بناءه، 

دنية باعتباره نظاما فإنه يستمد و يستعري بعض أحكامه من النظام القانوين للمسؤولية امل
    قانونيا أكثر عراقة وكماال و نضوجا، و أقوى رسوخا وثباتا و مشولية و ثراء يف أحكامه 

و عليه فقد يستمد النظام القانوين للمسؤولية اإلدارية من النظام و قواعده و تقنياته. 
املادي و املعنوي القانوين للمسؤولية املدنية أحكام و قواعد و كيفيات تقدير كل من الضرر 

         لتحقيق و تطبيق مبدأ التعويض الكامل العادل يف دعوى املسؤولية بصورة سليمة 
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من القانون املدين و ما بعدها  134ما ورد باملادة و من بني هذه القواعد  1و واضحة.
بشأن قرائن املسؤولية عن عمل الغري، و قرائن اخلطأ يف احلراسة.و عليه فإن احلديث يف هذا 
املبحث سيكون عن قرينة مسؤولية متويل الرقابة يف القانون اإلداري )املطلب األول(، مث 

مث قرينة  املطلب الثاين(، تابع) املوظف( )قرينة مسؤولية املتبوع ) اإلدارة( عن أعمال ال
يف القانون اإلداري ) املطلب الثالث(، و قرينة املسؤولية عن فعل  األشياءاملسؤولية عن فعل 

يف القانون اإلداري ) املطلب الرابع(، و يف األخري نتحدث عن قرينة املسؤولية عن  احليوان
 البناء ) املطلب اخلامس(.

 

 .متولي الرقابة في القانون اإلداريمسؤولية المطلب األول: قرينة 

كل من يجب من القانون املدين اجلزائري على أنه: "  134تنص املادة   
عليه قانونا أو إتفاقا، رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب 
حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص 

 للغير بفعله الضار. 

و يستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية،إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة 
بت أن الضرر كان البد من حدوثه، و لو قام بهذا الواجب بما ينبغي من أو أث

 العناية."

                                                           
ومات حول طبيعة النظام القانوين الواجب التطبيق على املسؤولية اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري أنظر: للمزيد من املعل - 1
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و تفرتض هذه القرينة يف نطاق القانون املدين وجود شخص ليس أهال  
شخص يتوىل ، و وجود 1مريضا مرضا معجزا لتحمل املسؤولية، لكونه قاصرا أو جمنونا أو

                                                           
جزائري جندها ذكرت حاالت يكون فيها الشخص حباجة إىل رقابة سواء كان مميزا أو  مدين 134الرجوع إىل نص املادة فب  - 1

 غري مميز وهي أن يكون قاصرا أو أن تكون به عاهة عقلية أو عاهة جسمية.

 : الخضوع للرقابة بسبب القصرأوال: -

عشر من عمرة إستنادا إىل نص املادة القاصر يف نظر القانون املدين اجلزائري هو ذلك الشخص الذي مل يصل إىل سن التاسعة 
منه اليت تنص على "أن سن الرشد تسعة عشر سنـة كاملـة " ويف هذا املقام جيب التمييز بني مرحلتني يف فكرة القصر  2ف  40

 بني القاصر املميز والقاصر غري املميز

 : القاصر غير المميز-أ
" يعترب غري مميز من مل يبلغ   2ف42دا إىل التعديل اجلديد لنص املادة سنـة إستنا 13وهي احلالـة أو السن اليت تكون أقل من 

 . ثالث عشر سنة " بعدما كان النص القدمي جيعل سن التمييز ستـة عشر سنـة

 يف خضم هذه الفرتة وأثناء هذه املرحلـة يكون هذا القاصر فعال حباجـة إىل رقابـة كما يؤكد على ذلك أغلب الفقهاء إذ أن احلاجـة
إىل الرقابـة بالنسبـة للقاصر غري املميز واضحـة وال أحد ينازع يف ذلك ، كما أن مسؤوليته الشخصيـة مستبعدة متاما ، وذلك 

إلستحالـة وقوع خطأ من جانبه ، ألن اخلطأ يقتضي التمييز لدى مرتكبه إال أنه يف هذه احلالـة األمر يعين الشخص القاصر غري 
 املميز بسبب صغر سنـه.

 :القاصر المميز-ب

جندها نصت على أنه " يعترب غري مميز من مل يبلغ ثالث عشر سنـة" إذا فبمفهوم  42بالرجوع إىل التعديل اجلديد لنص املادة 
من القانون املدين وهو سن  40املخالفـة فإبتداء من سن الثالثة عشر سنـة إىل غايـة سن التاسعة عشر سنـة وفقا لنص املادة 

 . القاصر يف هذه املرحلـة يصري مميزاالرشد، فإن 

وعندما يكون القاصر مميزا ، فهو ليس حباجـة إىل رقابـة بقدر ما يكون حباجـة إليها يف سن مبكرة جدا لكونه الزال حباجة إىل 
 .. رعايـة وتوجيه

 : الخضوع للرقابة بسبب الحالة العقليةثانيا:
ريض وبالتايل تؤثر على قواه العقليـة وتصيبه بعارض من عوارض األهليـة املتمثلـة يف هذه احلالـة أو احلاالت املرضيـة تصيب عقل امل

اجلنون والعته والغفله ويصبح هذا الشخص حباجة ماسـة إىل الرعاية والعنايـة الالزمتني لتدبري أموره وتفقدها من طرف متويل الرقابـة 
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الرقابة عليه.و من مث فإذا أحدث ضررا بأحد كان ذلك قرينة على من يتوىل الرقابة عليه بأنه 
قد قصر يف الواجب امللقى على عاتقه، و بالتايل يتحمل مسؤولية اخلطأ دون حاجة إلثباته 

 من القانون املدين املذكورة أعاله. 134يف حقه، و ذلك وفقا لنص املادة 

ال توجد نصوص تنظم هذا النوع من أنواع  أنهن اإلداري و املالحظ يف القانو  
املسؤولية، رغم حدوثه بكثرة خاصة يف املؤسسات العالجية التابعة للدولة كمستشفى 
 األمراض العقلية مثال.مما يدفع لإلسرتشاد بالقواعد املنصوص عليها يف القانون املدين

 خبصوص هذه املسؤولية.

                                                                                                                                                                                     

 . ومن منعه من إحداث أضرار بالغري
ي عقل الشخص الراشد فتنال من سالمـة عقله لدرجة تفقده إدراكه وتوازنه وتضعه يف موقف أو يف حالة ال إذن هي حاالت تعرت 

تسمح لـه بالتفرقـة بني النافع والضار ، والبني ما يقوم بـه من تصرف ضار إجتاه الغري ، وهنا يكون خطرا على نفسـه وعلى غريه ، 
  . األمراض هي حالـة اجلنون والعته والسفـهويظهر حاجته املاسة إىل رقابـة غريه وهذه 

"ال يكون أهال ملباشرة  1ف  42املعدلتني مبوجب التعديل األخري للقانون املدين إذ تنص يف املادة  43و  42إذ جند أن املادتني 
 ." جنون حقوقه املدنيـة من كان فاقدا التمييز يف السن أو عتـــه أو

غ سن التمييز ومل يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلـة يكون ناقص بقوهلا"من بل 43وكذا نص املادة 
 األهلية وفقا ملا تقرره القانون."

من قانون األسرة بنصها " من كان فاقد األهلية أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو سفـه ،  81وهذا ما أكدته املادة 
 ."أو مقدم طبقا ألحكام هذا القانون ينوب عنه قانونا ويل أو وصي

 :الخضوع للرقابة بسبب الحالة الجسميةثالثا:

بأن يكون الشخص مصابا بعاهة جسديـة كفقدان البصر أو عرج أو شلل أو أصبح مقعدا وكذلك لو أصيب هذا البالغ 
توىل الرقابـة عليـه إتفاقا من يتوىل اإلشراف على الراشد مبرض أعجزه ، وجعله يف حاجـة إىل الرقابـة نظرا حلالته اجلسميـة ، فهنا 

شؤونه الشخصيـة ، من زوج أو زوجـة أو قريب أو مدير مستشفى ، أو طبيب أو ممرض أو حنو ذلك ، ويكون هذا مسؤوال عنه ما 
 بقي يف رقابته .
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عن مسؤولية متويل الرقابة يف القانون اإلداري يكون من و يف ضوء ما سبق فإن احلديث 
متويل الرقابة) الفرع األول(، مث  جانبخالل شرح الشروط الالزمة لتحقق قرينة املسؤولية يف 

األساس الذي تقوم عليه قرينة مسؤولية متويل الرقابة) الفرع الثاين(، و أخريا مدى قوة قرينة 
 ات ) الفرع الثالث(.مسؤولية متويل الرقابة يف اإلثب

 

 .الفرع األول: الشروط الالزمة لتحقق قرينة المسؤولية في جانب متولي الرقابة

و صدر  ،تتحقق مسؤولية متويل الرقابة،إذا توىل شخص الرقابة على شخص آخر 
من هذا األخري عمل ضار ثبت يف جانبه فأوجب مسؤوليته، و من مث يكون متويل الرقابة 

 مسؤوال عن هذا العمل الضار فتتحقق املسؤولية هنا بتوافر شرطني مها: 

 أوال:وجود التزام بالرقابة على عاتق املكلف به

 لغريثانيا: صدور فعل غري مشروع من املشمول بالرقابة يلحق أضرارا با

 و سنتناول دراسة كل شرط على حدا يف نقطة مستقلة:

 أوال: وجود إلتزام بالرقابة على عاتق المكلف به 

اجلسمية  أو العقلية حالته أو قصره بسبب رقابته جتب شخص التزام برقابة قيام أي 
يف إطار املسؤولية اإلدارية،فإن دراسة و بالتعويض، املطالبة إليه توجه الذي الشخص ذمة يف

الشخص اخلاضع للرقابة هنا القاصر املودع يف هذا النوع من املسؤولية يتطلب أن يكون 
مؤسسة من مؤسسات الرعاية اإلجتماعية،أو املريض املودع يف مستشفى عام. أما الشخص 

              يف اهليئاتالذي ميارس الرقابة، فيقصد به أشخاص القانون العام و اليت تتمثل 
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و املؤسسات العامة و حنوها ممن خيضعون يف ممارسة تصرفاهتم ألحكام القانون العام. 
 املستشفيات حالة يف الفرض هذا يتحققحيث فنأخذ مثال املستشفيات العمومية، 

 حتملها بعدم أقرت إذا إال عقليا، املرضى سيما ال املرضى، لرقابة بالنسبة العمومية،
 بالرقابة االلتزام ألن هلا الداخلي القانون ألحكام وفقا - األخري الفرض هذا يف – املسؤولية

 .1االتفاق حبكم أو القانون حبكم ينشأ هذا

 .ثانيا: صدور فعل غير مشروع من المشمول بالرقابة يلحق أضرارا بالغير

 للغري، ضررا يسبب مشروع غري عمال للرقابة اخلاضع يرتكب أن ذلك ومفاد 
. حيث أن الرقابة متويل مسؤولية تقوم (والضرر اخلطأ) فقط الركنني هذين توفر فبمجرد

أحد أو الضرر هو املخول للحق يف املطالبة بالتعويض،أما إذا مل يرتتب على فعله ضررا 
ترتب على فعله ضررا باإلدارة ) املؤسسة املودع فيها( ذاهتا فإنه ال حمل إلثارة دعوى 

 2أمام القضاء النتفاء الضرر. املسؤولية

 

 

 

                                                           
، ص. 2011-2010ة بسكرة، سليمان حاج عزام، املسؤولية اإلدارية للمستشفيات العمومية، أطروحة دكتوراه، جامع - 1

15. 

. ويف هذا السياق قضت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر بأنه "البد من 413حممد علي حممد عطا اهلل، املرجع السابق، ص.  - 2
يف  30/12/1990حكم احملكمة اإلدارية العليا يف  –الضرر للقول بالتعويض، فإذا انعدم فإنه ال يكون هناك مربر للتعويض." 

 01. هامش رقم 413أشار إليه حممد علي حممد عطا اهلل، نفس املرجع، ص.  34لسنة  3283لطعن رقم ا
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 .الفرع الثاني: األساس الذي تقوم عليه قرينة مسؤولية متولي الرقابة

يف اخلطأ املفرتض  هو الرقابة متويل مسؤولية عليه تقوم الذي القانوين األساس إن 
القانون العام و هذا األساس هو الذي تقوم عليه مسؤولية متويل الرقابة يف  . والرعاية الرقابة
 قابال القانون افرتاضا يفرتضه خطأ هو بل بإثباته املضرور يكلف ال اخلطأ وهذا. 1أيضا

 أن على بسيطة قرينة قيام يعين الرعاية حتت هو من مسؤولية قيام أن ذلك العكس إلثبات
 العالقة يف املفرتض اخلطأ قرينة أقام قد القانون أن على 2.الرقابة يفأخطأ  قد الرقابة متويل

 هو به التمسك يستطيع الذي الوحيد الشخص أن أي الرقابة متويل وبني املضرور بني
 وعلى ابة،الرق متويل هو به مواجهته يف التمسك يتم الذي الوحيد الشخص و ،املضرور

  3.الضار الفعل حمدث جتاه القرينة يتمسك هبذه أن الرقابة ملتويل وال للمضرور جيوز ال هذا

 يستطيع الذي املضرور ملصلحة املشرع قررها قد القرينة هذه أن أيضا ويالحظ 
 ما اخلطأ إلثبات املضرور حترك سبب حول يثار سؤاال ولعل .اخلطأ بإثبات والقيام التحرك

 .الضرر وقوع مبجرد مفرتضا اخلطأ وعد العبء هذا عليه وفر قد القانون دام

 فإن اخلطأ بإثبات يقوم حينما املضرور أن يف تتمثل التساؤل هذا على اإلجابة إن 
 الرقابة متويل خطأ باعتبار أن 4القانون به له مسح ما وهو .هنفي يستطيع لن الرقابة متويل

 .هو بإثباته يقم مل مفرتضا
                                                           

 .413حممد علي حممد عطا اهلل، نفس املرجع، ص.  - 1

 .625، ص. 1979، دار املعارف، القاهرة، 2حسني عامر و عبد الرحيم عامر، املسؤولية املدنية، ط - 2

 .141، ص. 1956، دار النشر للجامعات املصرية، القاهرة، 2، ط سليمان مرقس، الفعل الضار - 3

 من القانون املدين اجلزائري. 2ف  134أنظر املادة  - 4
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 فال مفرتضة األخرى هي والضرر اخلطأ بني السببية عالقة أن بالذكر جدير و 
 تأسيسا الركنني هذين قيام يفرتض فالقانون السببية العالقة وال اخلطأ بإثبات املضرور يكلف

 1. الضرر ركن وجود على

 

 .الفرع الثالث: مدى قوة قرينة مسؤولية متولي الرقابة في اإلثبات 

إن قرينة مسؤولية متويل الرقابة يف القانون الوضعي من القرائن القانونية البسيطة اليت  
السابق  -من القانون املدين  2 قرةف 134تقبل إثبات العكس.و هذا ما أكدته املادة 

حيث ميكن ملتويل الرقابة أن ينفي املسؤولية عن نفسه،إذا أثبت أنه قام بواجبه يف  -ذكرها
،كأن يثبت أنه قد اختذ كل اإلحتياطات 2فظ، وعدم تقصريه يف آداء واجبهالرقابة و احل

فإذا ما تعذر على الشخص  .الالزمة و املعقولة ملنع اخلاضع للرقابة من اإلضرار بالغري
املكلف بالرقابـة نفي اخلطأ املفرتض أجاز له القانون أن ينفي كذلك عالقـة السببيـة املفرتضـة 

من  134كما أشارت إليـه اجلملـة األخرية من الفقرة الثانيـة من املادة   بني اخلطأ والضرر ،
 ه ولو قام بهذا الواجب بما " .. أو أثبت أن الضرر كان البد من حدوث القانون املدين

أنه تعذر عليه دفع الضرر الصادر من  بإثباتوهنا يقوم املكلف بالرقابـة ينبغي من العناية." 
اخلاضع للرقابـة ، وذلك نتيجـة سبب أجنيب أو ظرف مفاجئ وكذا قوة قاهرة ال قوة لـه 

 . بردهـا أو خطأ شخص املتضرر يف حد ذاته أو خطأ الغيـر
                                                           

 . و ما بعدها780سليمان مرقس، الوايف يف شرح القانون املدين، املرجع السابق، ص.  - 1

 اجلزائر، ، اجلامعية املطبوعات ،ديوان 3اجلزائري، ط سليمان، دراسات يف املسؤولية املدنية يف القانون املدين علي علي - 2
 .25،ص. 1994
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فقد يدفع املكلف بالرقابـة بالظرف املفاجئ مثال ، وذلك بأن يكون احلادث غري متوقع 
، فلم يستطع منعه ولو قام بواجب الرقابـة كما جيب عليـه ، ويرى األستاذ وحدث فجأة 

يف هذه املسألـة بأن القانون املقارن يظهر بأنه إعتمد مثل هذا الظرف ، وبناءا عليـه  1فياليل
إال أن . إنتهت عالقـة السببيـة إذا أثبت أن الضرر كان البد من وقوعـه ولو قام بواجبه

مالبسات توافرها  ة من احلاالت املذكورة هو من يتوىل تقدير ظروف والقاضي يف أي حال
  .، وتقدير ما إذا كان ظرف املفاجئـة أمرا متوقعا يرتتب عنه نفي املسؤولية

 

 التابع ) الموظف(المطلب الثاني: قرينة مسؤولية المتبوع ) اإلدارة( عن أعمال 

نظم املشرع اجلزائري األحكام العامة ملسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه مبوجب نص  
يكون المتبوع مسؤوال عن الضرر من القانون املدين و الذي جاء كاآليت: "  136املادة 

الذي يحدثه تابعه،بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته،أو بسببها، 
 أو بمناسبتها.

عالقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا األخير و تتحقق 
 يعمل لحساب المتبوع."

يتضح من هذا النص أن املشرع يف القانون املدين جعل املتبوع مسؤوال عن أعمال   
تابعه مىت كانت واقعة منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، و يستوي يف ذلك أن يكون 

                                                           
 .119، ص. 2002علي فياليل، اإللتزامات ،العمل املستحق للتعويض، موفم للنشر، اجلزائر،  - 1
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أن مسؤولية املتبوع عن  1ويرى علي علي سليمانشخصا طبيعيا أو شخصا معنويا.املتبوع 
أعمال تابعه من أشد أنواع املسؤولية، و قد جعلها املشرع اجلزائري غري قابلة إلثبات 

احلديثة و منها القانون املدين العكس، و هبذا يكون املشرع قد حذا حذو أغلبية القوانني 
، و كذلك القانون املدين الفرنسي فيما يتعلق 2قوانني العربيةاملصري باعتباره أحدث ال

 بالتشديد يف مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه.

و مبقتضى هذه القرينة يتحمل املتبوع نتيجة الفعل الضار الصادر من تابعه بناء  
أدى إىل على قرينة اخلطأ املفرتض، الذي يعين أن املتبوع قصر يف رقابة التابع و توجيهه مما 

صدور العمل غري املشروع منه، و من مث فهي مسؤولية عن فعل الغري، هذا إذا كان املتبوع 
 فردا أو شخصا معنويا خاص.

أما إذا كان املتبوع شخصا معنويا عاما، كاإلدارة مثال، اليت تتمتع يف ممارسة  
بالعمل لديها بناء على نشاطها بالعديد من اإلمتيازات يف مقابلة الفرد الضعيف الذي يقوم 

شروط موضوعة مقدما من قبلها و الذي يرتبط بالعمل لديها مبقتضى روابط القانون العام، 
و القاضي اإلداري بدوره  3فإن هذا النوع من أنواع املسؤولية خيتص بنظره القضاء اإلداري.

نة بالقواعد مع اإلستعاسيطبق قواعد القانون العام على هذا النوع من أنواع املسؤولية 

                                                           
 . 36علي علي سليمان، املرجع السابق، ص.  - 1

وع مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه تابعه بعمله غري من القانون املدين املصري على " يكون املتب 174حيث نصت املادة  - 2
 املشروع مىت كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها.

 و تقوم رابطة التبعية و لو مل يكن املتبوع حرا يف اختيار تابعه مىت كانت له عليه سلطة فعلية يف رقابته و توجيهه."

 .و ما بعدها.453حممد علي حممد عطا اهلل، املرجع السابق، ص.  - 3
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املنصوص عليها يف القانون املدين يف خصوص مسؤولية املتبوع عن أعمال التابع.و عليه 
فاحلديث يف هذا املطلب سيكون عن قرينة مسؤولية املتبوع عن أعمال التابع وفقا للتسمية 
اليت أطلقها عليها فقهاء القانون العام، وهي مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها، مع 

ستعانة بالقواعد املنصوص عليها يف القانون املدين طلما اقتضى األمر ذلك، و ذلك اإل
باحلديث عن الشروط الالزمة لتحقق قرينة مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها )الفرع 
األول(، مث األساس الذي تقوم عليه قرينة مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها )الفرع 

ناول مدى قوة قرينة مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها يف اإلثبات الثاين(، و يف األخري نت
 ) الفرع الثالث(.

 

 .الفرع األول: الشروط الالزمة لتحقق قرينة مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها

لكي تسأل اإلدارة عن أعمال املوظف وفقا لقرينة مسؤولية اإلدارة عن أعمال  
من القانون  136موظفيها، فالبد من توافر شرطني أساسني نستخلصهما من أحكام املادة 

 املدين، و مها:

 .أوال: تحقق عالقة التبعية بين اإلدارة و مرتكب الفعل الضار ) الموظف(

املتبوع عن أعمال تابعه أن توجد عالقة تبعية، حبيث يكون لقيام مسؤولية يتعني  
 و يتحقق ذلك إذا كان للمتبوع على تابعه سلطة فعلية يف الرقابة  لآلخر، اأحدمها خاضع

و التوجيه، حيث تكون السلطة للمتبوع، و يكون اخلضوع و التبعية للتابع، و يتمثل ذلك 
و هذا ما   فيما يتعلق بكيفية تنفيذ العمل. يف امتثال التابع ألوامر و تعليمات املتبوع
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و تتحقق عالقة بقوهلا: " 2 القانون املدين اجلزائري فقرةمن  136نلمسه من نص املادة 
التبعية و لو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا األخير يعمل لحساب 

سعاد الشرقاوي : "إن أساس مسؤولية املتبوع هو  األستاذةو يف هذا تقول    المتبوع."
حقه يف إصدار أوامر للتابع هبدف ممارسة الوظيفة اليت يقوم هبا حلساب املتبوع، و من مث 
فلكي يسأل املتبوع عن فعل التابع البد من ممارسة العمل حلسابه، و هذا يقتضي أن 

 1خيصص املوظف عمله لصاحل املتبوع ."

قد اعتمد معيار العمل حلساب  2005و املالحظ أن املشرع اجلزائري بعد تعديل  
بني التابع و املتبوع. و الذي يقضي بأن عمل التابع هو  2املتبوع لتحديد عالقة التبعية

امتداد لنشاط املتبوع، فالتابع يقوم بعمل حلساب املتبوع، مبعىن أن مثرة هذا العمل تتحقق 
ؤدي نشاطا خاصا ملصلحته، بل إن املقصود من آداء العمل هو حتقيق للمتبوع، و هو ال ي

العتبار الشخص متبوعا أن تكون له سلطة إصدار  لنفع اخلاص للمتبوع. فال يكفي إذنا
األوامر و التعليمات بالنسبة لعمل معني إذ مل يتم هذا العمل حلسابه، و إمنا حلساب 

تبوع لرئيس العمال الذي يكلف من قبل و على ذلك فال تثبت صفة امل    شخص آخر. 
صاحب العمل برقابة مرؤوسيه من العمال و إصدار االوامر إليهم فيما يتعلق باألعمال اليت 

                                                           
 .117، ص .1973، دار املعارف، مصر، 3سعاد الشرقاوي، املسؤولية اإلدارية، ط - 1

كان يقضي " و تقوم رابطة التبعية و لو مل يكن املتبوع حرا يف   2005من ق.م قيل تعديل  136حيث أن نص املادة  - 2
 توجيهه."متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته و اختيار تابعه،
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يكلفهم هبا. و ال يرجع ذلك إىل انتفاء الرابطة العقدية بني رئيس العمال و عماله، إذ أن 
 1رابطة التبعية ميكن أن تنشأ أيضا من مركز فعلي.

األمر أن العمال يؤدون عملهم حلساب صاحب العمل،و ليس حلساب  و واقع 
رئيسهم يف العمل، و من ناحية أخرى فإن سلطة رئيس العمال ينقصها عنصر اإلستقالل 
   خلضوعه لسلطة صاحب العمل. و تكون لصاحب العمل صفة املتبوع بالنسبة لعماله. 

 و تثبت لرئيس العمل صفة التابع. 

بعد – 2القانون  املدين فقرة  من 136و باعتبار أن املشرع قد أخذ يف املادة  
مبعيار العمل حلساب الغري يف حتديد رابطة التبعية، فإن هذا يؤدي إىل  -2005تعديل 

التوسع يف عالقات التبعية، وهذا حىت تشمل اإلطارات املسرية للمؤسسة، و املتخصصني 
الذين يصعب توجيههم و رقابتهم نظرا للمؤهالت العلمية  الذين يعملون حلساب املتبوع و

 . 2و التقنية اليت ميلكوهنا

وأيا كان مصدر هذه السلطة فإن عالقة التبعية تعترب قائمة، إذ العربة بتوافر السلطة للمتبوع 
بشرط أن  ،ولو كان توجيها عاما ،يف أن يصدر لتابعه من التعليمات ما يوجهه  يف عمله

يكون يف إطار عمل معني يقوم به التابع حلسابه، وليس فقط توجيها عاما يف إطار عمل 
 مطلق غري حمدد.

                                                           
ملزيد من املعلومات يف هذا السياق أنظر: عادل أمحد الطائي، املسؤولية املدنية للدولة عن أخطاء موظفيها، دار الثقافة للنشر  - 1

 .31، ص. 1999و التوزيع، األردن، 

 .137علي فياليل، املرجع السابق، ص. - 2
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 احلال بالنسبة هو كما تابعيه، اختيار يف حرا املتبوع يكن مل ولو عالقة التبعية، وتتوافر
 هذه أن من الرغم العمومية على باملستشفيات للعمل الوزارة تعينهم الذين للموظفني

 .1املوظفني هؤالء باختيار تقم مل األخرية

 .حال تأدية الوظيفة أو بسببها للفعل الضارثانيا: إرتكاب الموظف 

يسند  الذي للمرفق مرتكبه بتبعية وثيقة عالقة الضار الفعل هلذا حىت يكون وذلك 
 يف املمرض خيطئ ذلك أن ومثال كافية، العالقة هذه أن حيث احلال، هذه يف اخلطأ إليه
 وقع قد التابع خطأ . ويعترب2للمريض يكلف بإعطائه الذي - جرعته يف أو -الدواء نوع

 يكون املتبوع احلاالت مجيع ويف .الوظيفة لوال ليحدث يكن إذ مل أداء الوظيفة، مبناسبة
 أو الوظيفة تأدية أثناء الذي ارتكبه التابع خطأ عن الناشئ الضرر تعويض عن مسؤوال

 ال املرفق إىل بصلة الميت للضرر املسبب العمل إذا كان املتبوع مسؤولية وتنتفي مبناسبتها،
 .قريب وال من بعيد من

و من تطبقات القضاء اإلداري اجلزائري لقرينة مسؤولية اإلدارة عن أعمال   
حيث جاء فيه"...فاإلدارة  3 31/01/2000موظفيها، ما قضى به جملس الدولة بتاريخ 

مسؤولة عن املوظفني الذين وظفتهم، حىت لو اقتضى األمر أن ترجع ضدهم من أجل 
 األفعال اليت ارتكبوها.

                                                           
 .12سليمان حاج عزام، املرجع السابق، ص.  - 1

 .13، ص. املرجع نفسهاج عزام،سليمان ح - 2

قضية )د.م( ضد وزير الداخلية و الدفاع الوطين و من معها، مقتبس من حلسني بن الشيخ آث ملويا، املنقى يف قضاء جملس  - 3
 .273، املرجع السابق، ص. 1الدولة، ج
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فاملندوبية مسؤولة و وزارة الداخلية مسؤولتان عن النظام و األمن و باستعماله للسالح فإن 
املستأنف عليه )م.ع( مل يرتكب خطأ مهنيا فحسب، بل اقرتف خطأ مبناسبة تأدية 

ته، فالسالح الذي كان حبوزته سلم إليه من طرف باقي املستأنف عليهم مما يثبت وظيف
 مسؤوليتهم،..."

 سابقا(  اجمللس األعلى دارية باحملكمة العليا )ار آخر فقد قضت الغرفة اإلو يف قر  
"أنه مىت كان مقررا قانونا أن املتبوع مسؤول عن الضرر الذي حيدثه تابعه بعمله غري 1

أثناء تأدية الوظيفة و بسببها، و من مث فإن استعمال الضحية أو ذوي احلقوق املشروع 
طريق القضاء العادي ملطالبة العون املتسبب يف الضرر بالتعويض املدين، ال حيول دون القيام 

 برفع دعوى على املرفق أمام القضاء اإلداري .

دارية رفض الطلب الرامي إىل و ملا كان الثابت أن اجمللس القضائي الفاصل يف القضايا اإل
حلول الدولة حمل عون احلماية املدنية الذي ارتكب خطأ بسبب عدم التبصر و بدافع 

يكون قد أخطأ عندما قضى برفض املصلحة حمدثا بذلك ضررا متثل يف وفاة شخص، 
إن هذا املسلك واملوقف من جانب قضاء   الطلب،مما يستوجب إلغاء القرار املطعون فيه."

فة اإلدارية باحملكمة العليا، و اخلاص باإلستعانة بأحكام النظام القانوين للمسؤولية الغر 
من القانون املدين( هلو أقوى دليل على تبين وتطبيق  137و  136املدنية ) أحكام املادتني 

        النظام القضائي اجلزائري ملبدأ املزج و اجلمع بني أحكام النظام القانوين للمسؤولية اإلدارية، 
و أحكام النظام القانوين للمسؤولية املدنية من أجل إنتقاء و تطبيق القاعدة القانونية 

 األصلح و األنسب ملسؤولية الدولة واإلدارة العامة.

                                                           
 .231ص. ، 1989، لسنة 4، اجمللة القضائية ، العدد 12/01/1985، مؤرخ يف 36212القرار رقم  - 1
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 .الفرع الثاني: األساس الذي تقوم عليه قرينة مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها

لقد اختلفت آراء الفقهاء و أحكام القضاء يف تكييف هذه املسؤولية و يف حتديد  
األساس الذي تقوم عليه مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه. و ميكن رد هذا اخلالف إىل 

 طبيعة هذه املسؤولية هل هي مسؤولية شخصية أم مسؤولية عن عمل الغري. 

األستاذ  انتهىولية يف القانون العام، فقد و باعتبار أن حمل دراستنا هو أساس املسؤ 
WALINE  الفعل عن مسؤولية اإلداري القانونإىل القول بأنه " ال توجد أبدا يف 

 الضرورة حبكم دائما يتصرف جامعة أي أو مثل الدولة املعنوي الشخص ألن الشخصي
 عن مسؤولية تكون أن إال ميكن ال اإلدارة مسؤولية فإن لذلك، ،ونتيجة إنسان يقر ط عن

 1الشيء." فعل عن مسؤولية أو فعل الغري

 ينشأ خلطأ تابعيها أحد أساس ارتكاب على تقوم قد مسؤولية اإلدارة فإن عليه، و 
 التعويض املتبوع عبء حكم يف تعترب اليتاإلدارة فتتحمل  الغري، من لشخص ضرر عنه

 اإلدارة مسؤولية قيام أن هو هنا واملالحظ بالتابع من عالقة التبعية. يربطها ما بسبب
 الضرر الناشئ ثبات وإ  التابع خطأ بإثبات ذلك و موظفيها، مسؤولية قيام تستلزم أوال

 مما اخلطأ هذا كان إذا اإلدارة، مسؤولية تنشأ أن ميكن ذلك بعد مث اخلطأ، هذا بسبب
 الناشئ الضرر تعويض تربر اليت التابع فعل عن لإلدارة. و مسؤولية املتبوع إسناده ميكن

 يف رقابة يقصر مل بأنه يثبت بأن منها يتحلل أن للمتبوع ميكن ال الغري املضرور ملصلحة

                                                           
1 - Marcel WALINE, Droit administratif, 4éme  édition, éditions Sirey , , Paris, 
1963, p.827. 
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 انتفاء ثبت ما املسؤولية إذا هذه تنتفي أن فقط ميكن أنه حيث توجيههم، يف أو تابعيه
 .الناشئ والضرر التابع فعل بني السببية عالقة

 فعل عن مسؤولية املتبوع أساس لتفسري فقهية حماوالت عدة هناك ظهرت وقد 
 هذا أكان سواء املتبوع، يف جانب فرتضامل طأاخل على تقوم أهنا بعضهم كقول التابع،
ن غري أن هذا األساس مل يسلم م .1وتوجيهه يف مراقبته أو التابع اختيار يف يتمثل اخلطأ

املتبوع لو كانت مؤسسة على أوهلما أن مسؤولية  ،اإلنتقاد حيث وجه إليه انتقادين أساسني
أساس خطأ مفرتض ألمكن للمتبوع التخلص من املسؤولية من خالل نفي عالقة السببية 

. و ثاين اإلنتقادين يتمثل يف أن إقامة مسؤولية املتبوع على 2بني خطئه املفرتض و الضرر
ذا األخري ال اخلطأ املفرتض، جيعلها قائمة على أساس ومهي يف حال كون املتبوع غري مميز فه

 3ميكن أن ينسب إليه خطأ ثابتا كان أو مفرتضا.

 أساسها حتمل تابعيه أخطاء عن املتبوع مسؤولية بأن اآلخر البعض كقول و  
 اليت األضرار تعويض أن يتحمل إذن فعليه تابعيه خبدمات ينتفع املتبوع مادام أنه أي التبعة،

 ال أنه األساس هذا على عيب ومما 4. اخلدماتهذه  أداء مبناسبة أو أثناء فيها يتسببون
 يف احلال هو الربح كما حتقيق إىل تسعى ال للمرافق اليت بالنسبة للتطبيق يصلح

                                                           
. ف 1954، مطبعة مصر ، مصر، ص. 2منهم أمحد حشمت أبو ستيت، نظرية اإللتزام يف القانون املدين اجلديد، ط - 1

؛ سليمان مرقس، الفعل الضار ، املرجع السابق، ص. 479ص. أشار إليه حممد علي حممد عطا اله، املرجع السابق،  209
178. 

 .374، ص. 1987مصطفى اجلمال، النظرية العامة لإللتزامات، الدار اجلامعية، د.م.ن،  - 2

 .633حسني عامر و عبد الرحيم عامر، املرجع السابق، ص. - 3

 .36علي علي سليمان، املرجع السابق، ص.  - 4
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 مل ذلك أن إال للمتبوع، أرباحا تدر ال التابع خدمات أن من الرغم فعلى املستشفيات،
 حالة يف للغري موظفوها فيها يتسبب قد اليت األضرار من تعويض إلعفائها عامال يكن

 1.وظائفهم أداء مبناسبة أو أثناء مشروعة غري ضارة إتياهنم . ألعمال

 فعل عن ملسؤولية املتبوع كأساس الضمان فكرة تبين إىل أخرى أراء ذهبت و 
 يسببه ما لكل الغري ملصلحة من املتبوع ضمان على تقوم املسؤولية هذه بأن وذلك تابعيه،
غري  2 .التبعية رابطة توافر مبجرد القانون حبكم يقوم هذا الضمان وأن هلم، أضرار من التابع

أن هذه النظرية هي األخرى مل تسلم من النقد، حيث أن فكرة الضمان ال تلزم الشخص 
إال بصفة فرعية، بينما املضرور له احلق يف مقاضاة املتبوع مباشرة مما يصعب معه مقارنة أو 

 ة الضمان أو الكفالة.تشبيه تلك املساءلة بفكر 

و كانت هذه أهم النظريات اليت نادى هبا الفقهاء لتأسيس مسؤولية املتبوع عن أعمال 
 التابع يف نطاق القانون املدين.

 

 

 

 

                                                           
، 1982ساس القانوين ملسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، اجلزائر، عوابدي عمار، األ - 1

 .72ص. 
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 .الفرع الثالث: مدى قوة قرينة مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها في اإلثبات

ا بناء الضار الصادر من موظفيهيتضح مما سبق أن اإلدارة تتحمل مسؤولية الفعل  
إذا ترتب على عمل املوظف إحلاق ضرر بالغري،فإنه ينشأ للغري على قرينة اخلطأ املفرتض.ف

و مطالبتها بالتعويض، و يف هذه احلالة  ميكنه الرجوع على اإلدارة إذاحلق يف التعويض. 
وظف،يلتزم أمام يلتزم بإثبات مسؤولية املوظف عن العمل الضار، و بعد إثبات خطأ امل

اإلدارة بإثبات الضرر و عالقة السببية دون أن يكلف بإثبات خطأ اإلدارة،حيث أنه 
مفرتض إفرتاضا غري قابل إلثبات العكس. فمقتضى هذا أن الغري إذا أصابه ضرر من فعل 

لو  -اإلدارة–التابع،فإن ذلك يعترب قرينة على خطأ املتبوع يف الرقابة و التوجيه، و أهنا 
مت بواجبها جتاه العامل و رقابته يف عمله ما وقع اخلطأ،أما و قد وقع فإن ذلك يعترب قا

قرينة على اخلطأ يف الرقابة و التوجيه. و أهنا من القرائن القانونية القاطعة اليت ال تقبل إثبات 
 1العكس.

 

 المطلب الثالث: قرينة المسؤولية عن فعل األشياء في القانون اإلداري

على تعويض الغري عن كل ضرر يقع عليه كلما كان ذلك  املشرع اجلزائريحرص  
 لغري. لممكنا،لذلك قرر مسؤولية الشخص عما تسببه األشياء اليت حتت حراسته من أضرار 

 و وضع أساسا لذلك، فأصبحت اليوم هذه املسؤولية مستقلة متاما عن األفعال الشخصية.
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من  138مسؤولية حارس الشيء غري احلي يف املادة و عليه فقد نص املشرع اجلزائري على 
          كل من تولى حراسة شيء و كانت له قدرة اإلستعمالالقانون املدين بقوله: " 

 و التسيير و الرقابة، يعتبر مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء.

 و يعفى من هذه المسؤولية، الحارس للشيء إذا إثبت أن الضرر حدث بسبب لم
 يكن يتوقعه، مثل عمل الضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة."

     1مل األشياء املادية غري احلية ما عدا البناء نظرا إلفراده بنص خاص.و لفظ شيء يش
و من مث يدخل يف هذا اإلطار األسلحة غري امليكانيكية، و األسالك الكهربائية، و املواد 
الكيماوية و املفرقعات و غريها من األشياء اليت تتطلب عناية خاصة يف حراستها.و اآلالت 
  امليكانيكية و تشمل السيارات و الدراجات البخارية و املزودة مبحرك، و الرتام، و املرتو، 

 2طارات السكة احلديدية و حنو ذلك.و ق

يف حدوث ضرر للغري كان حارس هذه األشياء أو و عليه فإذا تسبب أحد هذه األشياء 
من ميارس السيطرة عليها مسؤوال يف مواجهة الغري عن تعويض الضرر وفقا لنص املادة 

شخصا و هذا إذا كان احلارس على األشياء شخصا طبيعيا،أو  من القانون املدين. 138
معنويا خاصا. أما إذا كان من ميارس السيطرة الفعلية على هذه األشياء شخصا معنويا 
عاما كاإلدارة مثال و ذلك كما لو ارتكب سائق لسيارة مملوكة جلهة اإلدارة حادثا ترتب 
عليه ضررا بالغري، ففي هذه احلالة هل تكون اإلدارة مسؤولة ي مواجهة الغري أم ال؟ و إذا  

 ولة فما هي القواعد اليت حتكم هذا النوع من أنواع املسؤولية؟كانت مسؤ 
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ال شك أن اإلدارة تكون مسؤولة يف مواجهة الغري عن تعويض الضرر بناء على  
اخلطأ املفرتض يف الرقابة. و ملا كانت املطالبة بالتعويض هنا أمام جهة القضاء اإلداري نظرا 

أشخاص القانون يكون أحد أطرافها شخصا من الختصاصه بسائر املنازعات اإلدارية اليت 
العام. و باعتبار أن القانون اإلداري ال توجد به نصوص حتكم هذا النوع من أنواع 
املسؤولية كان البد من اللجوء إىل القانون املدين و تطبيق األحكام املنصوص عليها فيه.و 

قانون املدين،إذا كان يف هذا اإلطار فإن ما يطبق من قواعد على حارس األشياء يف ال
احلارس شخصا طبيعيا،يطبق على اإلدارة.و هو ما سنوضحه من خالل دراسة الشروط 

) الفرع األول(، و األساس الذي تقوم  الالزمة لتحقق قرينة مسؤولية اإلدارة عن األشياء
حارس ) الفرع الثاين(، مث مدى قوة قرينة مسؤولية  عليه قرينة مسؤولية اإلدارة عن األشياء

 األشياء يف اإلثبات) الفرع الثالث(.

 

 .الفرع األول: الشروط الالزمة لتحقق قرينة مسؤولية اإلدارة عن األشياء

، أن هناك شرطني جيب من القانون املدين 138يتبني من نص املادة  
توافرمها لتحقق مسؤولية حارس الشيء. فالشرط األول هو أن يكون هناك شيء يف حراسة 

الشرط الثاين فيتمثل يف أن يقع ضرر بفعل الشيء ، و هو ما سنتناوله يف هذا شخص، أما 
 الفرع.
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 أوال: وجود شيء غير حي في حراسة شخص

لكي تتحقق مسؤولية احلارس )اإلدارة(، وفقا هلذا النوع من أنواع املسؤولية فإنه البد  
      من وجود شيء خاضع حلراسة اإلدارة و كانت لإلدارة سلطة التسيري و اإلستعمال، 

 و الرقابة.

من القانون املدين كل األشياء املادية غري احلية بغض النظر  138و يقصد بالشيء يف املادة 
عن صفتها أو نوعها، عقارا أو منقوال، و يستوي أن يكون عقارا بطبيعته كالصخرة أو 

 املصعد،أو بالتخصيص كاآللة يف املصنع.

كما يستوى كذلك أن يكون مما تتطلب حراسته عناية خاصة كاآللة امليكانيكية ملا  
أو يكون مما ال تتطلب حراسته مثل ة حتريك ذاتية مما جيعلها مصدر خطر دائم. هلا من قو 

هذه العناية كصندوق أو برميل، كما يستوي أن يكون كبريا كالباخرة أو الطائرة ، أو صغريا  
  كشفرة احلالقة، جامدا كاخلشب أو احلديد أو سائال كالسموم و األدوية و املبيدات.

و قد  الغازية كاألكسجني أو ثاين أكسيد الكربون.  كما قد يكون من املواد 
يكون من املواد املتفجرة و األسلحة، أو قد يكون من األسالك الكهربائية، و األدوات 

 الطبية و الزجاج، و تيار الغاز.

كما أنه الفرق بني األشياء اخلطرية و األشياء غري اخلطرية، سواء كانت متحركة يف  
 نيكية، أو حيركها اإلنسان كالدراجات أو السيارات.ذاهتا كاآلالت امليكا
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من نفس القانون أنه جاء منطويا على مبدأ  138و بذلك يفهم من نص املادة  
 الشمول يف مفهوم الشيء، بدون تعداد األشياء، حىت ال يفهم أو يفسر تعدادها حصريا. 

لتعبري عن حقيقة أما احلراسة فمعناها العادي املتداول يف عرف الناس ال تصلح ل 
و لغايتها. فاحلراسة مبدلوهلا  احلراسة، كما هي معنية يف نطاق املسؤولية عن فعل الشيء 

العادي تتجلى باحملافظة ، أو املناظرة أو الرقابة، ومع هذا املدلول يكفي أن يثبت احلارس 
ماال يستقيم  أنه أحسن احملافظة أو املناظرة ليوفر لنفسه سبب إعفائه من املسؤولية، و هذا

 1مع املسؤولية عن فعل الشيء.

أما احلراسة باملعىن الذي جاء به املشرع اجلزائري يف الفقرة االوىل من القانون  
و يقصد باستعمال   . املدين، فهي قدرة الشخص على إستعمال و تسيري و رقابة الشيء

ته، يف احلدود اليت الشيء هو استعماله على الطريقة اليت حتقق للحارس غاية منه أو حاج
حيصل فيها عادة إستعمال الشيء يف الغرض املعد له. و التسيري قد يكون ماديا للشيء،  
  كالعامل الذي يقوم بتشغيل آلة، و قد يكون التسيري معنويا،كتحديد طريقة استخدامه، 

و إمجاال فسلطة اإلستعمال  2و األشخاص الذين يباشرونه. و الغرض الذي أعد من أجله،
 ال تكفي وحدها لتوفر عنصر احلراسة، بل البد من توفر عنصر التسيري أو اإلدارة.
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         الرقابة و اإلشراف على الشيء، و تعهده باإلصالح  ي تعينفه ،أما سلطة الرقابة
و الصيانة مبا يضمن سالمته الدائمة، ليكون صاحلا ملا أعد له. و بالتايل فله احلق باستبدال 

 1بأخرى سليمة.أجزاء تالفة 

 .ثانيا: حدوث الضرر بفعل الشيء

فيجب أن يكون هذا الشيء قد سبب  ،حىت تقوم املسؤولية عن فعل الشيء 
، أي أن يتدخل يف إحداث الضرر للغري، فال يتصور قيام مسؤولية احلارس عن ضرر  2ضررا

و عليه فيجب أن يكون الشيء قد تدخل يف إحداث  كان الشيء على غري صلة به.
، ال يستلزم لتحققه 4و التدخل اإلجيايب وفقا للرأي الراجح يف الفقه3الضرر تدخال إجيابيا.

و املضرور، حيث أن الضرر حيدث بفعل الشيء  بني الشيء اإلتصال املادي، أو التالمس 
 أو تالمس أو مل يوجد.سواء وجد إتصال مادي 

                                                           
، ص. 2003، الدار العلمية للنشر و التوزيع، األردن، 1أجمد حممد منصور، النظرية العامة لإللتزامات، مصادر اإللتزام، ط - 1

232. 

2 -  Patrice JOURDAN ,Les principes de la responsabilité civile, 5 éme  éd , Dalloz, 
2000, p.93. 

 728.ف 1090الوسيط، املرجع السابق، ص.  عبد الرزاق السنهوري، - 3
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و تدخل الشيء يف إحداث الضرر تدخال إجيابيا أمر مفرتض، فال يطلب من املضرور إثباته 
و مىت أثبت الضرر   و إمنا يكتفي منه بأن يثبت الضرر الذي أصابه و عالقته السببية، 
 1الذي أصابه فإنه يفرتض أن الشيء تدخل يف إحداثه تدخال إجيابيا.

 

 .عليه مسؤولية  اإلدارة عن األشياءالفرع الثاني: األساس الذي تقوم 

إن الراجح أن األساس احلقيقي للمسؤولية عن األشياء غري احلية هو اخلطأ  
 ااملفرتض، و ذلك بالنظر إىل مصلحة املضرور خصوصا إذا كان حارس الشيء شخص

من املعلوم أن جانبه  ،فاملضرور و الذي هو الفرد يف الغالب كاإلدارة مثال.  اعام امعنوي
أمر صعب، و من مث فقد افرتض املشرع ضعيف،و أن إثباته خلطأ اإلدارة املرتب ملسؤوليتها 

مسؤولية احلارس جملرد أن يرتتب عن فعل الشيء حمل  138اجلزائري مبقتضى أحكام املادة 
. 2عكساحلراسة ضررا للغري، و اخلطأ املفرتض أساسا هلذه املسؤولية ال يقبل إثبات ال

و أن زمامه قد أفلت من يده،  ،فيفرتض أن احلارس قد فقد السيطرة الفعلية على الشيء
هذا فلو قام باحلراسة الالزمة ملا أفلت الشيء من يده و أصاب الغري بضرر، فكلما حدث 

الضرر يفرتض أنه نشأ من إفالت زمام الشيء من صاحبه.و بذلك فإن املضرور مدعي 
إثبات خطأ املدعى عليه، بل يكفيه أن تتحقق مسؤولية احلارس إثبات أنه املسؤولية ال يلزم ب

أحلق به ضررا، و أن ذلك الضرر من فعل الشيء، و أن هذا الشيء حمدث الضرر كان 
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طأ، و أنه قام اخل. و من مث ال تنتفي مسؤولية احلارس بإثبات أنه مل يرتكب 1حتت حراسته
رية، حىت ال يقع الضرر، و ال ترتفع هذه املسؤولية إال مبا ينبغي من العناية و احليطة الضرو 

إذا أثبت احلارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنيب، ال يد له فيه كالقوة القاهرة،أو خطأ 
أنه من احملكمة العليا حيث جاء فيه:"  ؤكده أحد قراراتيالغري،أو خطأ املضرور.و هذا ما 

متى نتج منه ضرر، و ال يعفى من  المبادئ المقررة أن خطأ حارس الشيء مفترض،
مسؤولية التعويض المدني، إال إذا أثبت أن الضرر كان بسبب الضحية أو الغير، أو 

 2من القانون المدني." 138حصل نتيجة حالة طارئة، أو لقوة قاهرة ، عمال بالمادة 

 

 .الفرع الثالث: مدى قوة قرينة مسؤولية اإلدارة عن األشياء في اإلثبات

قرينة مسؤولية اإلدارة عن األشياء من القرائن القانونية القاطعة اليت ال تقبل إن  
و أن ما ذهب إليه النص بتقرير إمكانية إثبات احلارس بأن حدوث الضرر   .إثبات العكس

الذي ليس له أن  –كان بسبب ال يد له فيه، ما هو إال نفي لعالقة السببية بني اخلطأ 
الناشئ للغري،  و يكون ذلك عن طريق السبب األجنيب و املتمثل يف و بني الضرر  -ينفيه

 .القوة القاهرة ،أو خطأ املضرور ،أو خطأ الغري
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و من تطبيقات القضاء اإلداري اجلزائري لقرينة مسؤولية اإلدارة عن األشياء قرار  
سؤولية الذي جاء فيه:" ...يف شأن الدفع املتعلق مب 1 31/05/1999جملس الدولة بتاريخ 

 حراسة البئر:

 حيث أنه يستخلص من أوراق امللف بأنه عني خبري ملعاينة هذا البئر.

حيث أن هذا اخلبري عاين هذه البئر موجودة يف مكان ملك للبلدية و من مث فالبلدية هي 
 املسؤولة عن حراستها.

اج لتفادي حيث أن اخلبري املعني السيد ... أظهر أن البلدية مل تقم بإحاطة البئر بالسي
 احلوادث، كما أن هذه البئر تقع جبانب ساحة عمومية يلعب داخلها األطفال.

     بأن كل من توىل حراسة شيء  القانون املدينمن  138حيث أنه يستخلص من املادة 
 و كانت له قدرة اإلستعمال و التسيري يعترب مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه ذلك الشيء.

حيث أن قضاة اجمللس ملا قرروا مسؤولية احلادث على عاتق البلدية فقد أصابوا يف تقدير 
 الوقائع و يف تطبيق القانون. 

يستخلص من جاء فيه "...  2 05/1990/ 05بتاريخ قض اجمللس األعلىو يف قرار آخر 
بأن مسؤولية بلدية  1982 /19/09حمضر التحقيق احملرر من طرف مصاحل الشرطة يف 

 تيزي وزو واضحة .
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و أن إيصال الكهرباء مت من طرف املصاحل التقنية للبلدية إليضاء األجنحة اخلاصة ببيع 
 اخلضر و الفواكه لسوق السبت.

و إن الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز هي اليت قامت برتكيب هذا اخلط الكهربائي 
 وضع سياج من حديد.املغناطيسي و أن هذا اخلط الكهربائي 

من مسؤولية وفاة الضحية، لكوهنا مالكة لسوق  عليه فبلدية تيزي وزو تتحمل جزء و
لكهرباء و الغاز مسؤولة أيضا ألن اخليط الكهربائي التابع السبت، كما أن الشركة الوطنية ل

 هلذه األخرية هو الذي ملس السياج احمليط بالسوق و الذي تسبب يف موت الضحية.

هذه العناصر تكفي إلثبات اإلمهال و نقص احليطة و احلذر، الذي يؤدي إىل قيام و أن 
 من القانون املدين." 138مسؤولية املستأنفني كاملة وفقا ألحكام املادة 

 

 .المطلب الرابع: قرينة مسؤولية اإلدارة عن فعل الحيوان

 حكما حي كشيء احليوان يسببها اليت لألضرار اجلزائري املشرع أفرد 
     الحيوان حارس :"أنه على تنص اليت من القانون املدين   139املادة نص هو و خاصا

 أو الحيوان لو ضل و ، ضرر من الحيوان يحدثه عما مسؤول له، مالكا يكن لم لو و
و عليه وملا ." إليه ينسب ال بسبب كان الحادث وقوع أن الحارس يثبت لم ما تسرب
و ال ميكن مقاضاهتا، كان من الطبيعي أن حيمل املشرع حارس  احليوانات الذمة هلا كانت

هذا و ميكن أن ميارس السيطرة  هذا احليوان مسؤولية األضرار اليت حيدثها هذا األخري.
الفعلية على احليوان شخص طبيعي، كما ميكن أن ميارسها شخص من أشخاص القانون 
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متلك فيها اجلهة اإلدارية حظائر  العام كاإلدارة مثال. و يتحقق ذلك يف احلاالت اليت
كاستعانة   ،و املاشية مثال، أو يف احلاالت اليت تستعني فيها جهة اإلدارة باحليوان    للخيول

الشرطة بالكالب البوليسية للتعرف على اجملرمني. فإذا أحدث حيوان من هذه احليوانات 
باعتبارها –من القانون املدين فاإلدارة هي املسؤولة  139وفقا ألحكام املادة  ،وضررا بالغري

 عن فعل احليوان يف مواجهة الغري. -حارس احليوان

بناء على ما تقدم فإن احلديث عن مسؤولية اإلدارة عن فعل احليوان يكون من  
ن فعل احليوان ) الفرع األول(، مث أساس قرينة رق لشروط قرينة مسؤولية اإلدارة عخالل التط

و أخريا مدى قوة قرينة مسؤولية اإلدارة مسؤولية اإلدارة عن فعل احليوان ) الفرع الثاين(، 
 عن فعل احليوان يف اإلثبات ) الفرع الثالث(.

 .الفرع األول: شروط قرينة مسؤولية اإلدارة عن فعل الحيوان

لإلدارة أو الذي متارس عليه السيطرة الفعلية ضررا بالغري، إذا أحدث احليوان اململوك  
فإن اإلدارة تكون مسؤولة أمام الغري عن تعويض هذا الضرر، و بالتايل حيق للمضرور 

 اللجوء إىل القضاء و مطالبة اإلدارة بالتعويض.

من القانون املدين أنه لكي تكتمل عناصر  139و عليه يتبني من نص املادة  
فالبد من أن يكون هناك حيوان مملوك لإلدارة أو تتوىل حراسته  ،يف حق اإلدارة املسؤولية

 )أوال(، و أن يقوم هذا احليوان بإحداث ضرر للغري) ثانيا(.
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 .أوال: تولي اإلدارة حراسة حيوان

حىت تسأل اإلدارة وفقا هلذا النوع من أنواع املسؤولية،فإنه البد من وجود حيوان  
و يقصد بكلمة حيوان:   القانون املدينمن  139خاضع لسيطرة اإلدارة وفقا لنص املادة 

كل كائن حي عادا اإلنسان و النبات،سواء كان دابة متشي على أربعة،أو زاحفة أو طريا، 
متوحشا. صغريا أو كبريا، خطريا أو غري خطري، طليقا أو مقيدا، و سواء كان مستأنسا أو 

 1تسهل حراسته أو تصعب رقابته.

 احليوان فجثة ممكنة، وحراسته لإلدارة مملوكا و حيا، احليوان يكون أن يشرتط و 
  القانون املدينمن  138 املادة لنص بذلك وختضع حيوانا، ال حي، غري شيء تعترب امليت

 اليت احلرة الطيور " مثال ضرر من حيدثه عما شخص يسأل ال له مالك ال الذي احليوان و
 ."هلا مالك ال

و وجود احليوان ليس كافيا وحده لتحقق املسؤولية يف حق اإلدارة،و إمنا البد أن  
     يكون احليوان مملوكا هلا،أو خاضع حلراستها،أي متارس عليه سلطة الرقابة و اإلشراف.

بانتقال ميكن أن تنتقل من اإلدارة إىل الغري،و عليه فاملسؤولية تنتقل  و هذه احلراسة
احلراسة،سواء انتقلت احلراسة إىل الغري بطريق مشروع أو بطريق غري مشروع كالسرقة 
مثال:فإذا سرق شخص احليوان اململوك لإلدارة، و أحدث احليوان ضررا بالغري،فإن املسؤولية 

 السارق و ذلك النتقال احلراسة إليه. عن تعويض الضرر تقع على عاتق
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 .ثانيا: أن يحدث الحيوان ضررا لغير

 يربز ما وهو احليوان فعل من الضرر يكون أن بد ال احليوان حارس مسؤولية لتحقق 
 هو احليوان يكون فيجب أن .باملضرور الالحق الضرر و احليوان فعل بني عالقة السببية

 كأن إجيابيا، الضرر تدخال إحداث يف احليوان تدخل يكون أن و، الضرر أحدث الذي
 يف ساكن حبيوان اصطدم كشخص سلبيا تدخال كان إذا أما ما، شخص كلب يعض

 دورا إال يكن مل األخري هذا دور ألن احليوان فعل من يكون ال هنا فالضرر مكانه فتضرر،
 يكون أن يكفي بل باملضرور مادي اتصال احليوان لتدخل يكون أن يشرتط ال و سلبيا،

 فأصيب ، الطريق يف انطلق و حارسه من حيوان أفلت فلو الضرر إحداث يف السبب هو
 احليوان فعل من يعترب الضرر فهذا احليوان يلمسه أن دون فتضرر وسقط بالذعر املارة أحد
 أصيب و سقط و فخاف شخص رآه و، مربوطا كان أو قفصه يف احليوان كان إذا أما

 وقوع يف سلبيا كان تدخله ألن احليوان فعل من الضرر يعترب ال احلالة هذه ففي جبروح
 .الضرر

و إذا ترتب على فعل احليوان ضرر أصاب اإلدارة نفسها فال مسؤولية. و مسؤولية  
اإلدارة عن الضرر الذي يصيب الغري من فعل احليوان تشمل مجيع أنواع الضرر،سواء متثل 

رب، أو العدوى اليت ينقلها احليوان املريض إىل حيوانات الضرر يف اجلرح أو القتل،أو الض
 1الغري،مادام كان ذلك راجع إلمهال اإلدارة.
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 .الفرع الثاني: أساس قرينة مسؤولية اإلدارة عن فعل الحيوان

 عليه تقوم الذي انون املدين فإن األساسقمن ال 139 املادة نصبالرجوع إىل  
 املضرور يكلف ال إلدارة، وا جانب يف فرتضامل طأاخل هو احليواناإلدارة عن فعل  مسؤولية

 نفيت أن دارةلإل حينها جيوز ال و ، ذكرمها السالف املسؤولية شرطا إثبات يكفيه بل بإثباته
 ال حىت العناية بواجب قامت اأهن أو خطأ كبرتت ملا أهن ثبتت بأنا نفسه عن اخلطأ

  ايده من أفلت قد احليوان زمام ألن إال حيدث مل الضرر أن ذلك ، الضرر احليوان حيدث
 إلثباته حاجة فال الضرر وقوع بدليل اإلفالت هذا ثبت وقد اخلطأ هو اإلفالت هذا و

 يف اخلطأ أن من املقصود هو هذا و، العكس بإثبات نفيه من جدوى ال و، خرآ بدليل
ملا سبق و وفقا .العكس إثبات يقبل ال افرتاضا مفرتض خطأ هو احليوان حارس جانب

ذكره فإن املضرور لكي يستحق التعويض يكفيه أن يثبت أن الضرر أصابه بفعل احليوان، 
 وأن احليوان يف حراسة اإلدارة و ال يطالب بإثبات خطأ اإلدارة.

 

 الفرع الثالث: مدى قوة قرينة مسؤولية اإلدارة عن فعل الحيوان في اإلثبات

إن قرينة مسؤولية حارس احليوان، هي قرينة قانونية نص عليها املشرع يف املادة  
من القانون املدين، تقوم على أساس اخلطأ املفرتض الذي ال يقبل إثبات العكس، و  139

 عليه فنحن بصدد قرينة قانونية قاطعة.

رر الذي و عليه فإذا أثري نزاع أمام القضاء حول إثبات مسؤولية اإلدارة عن الض 
  إثبات الضرر حراستها فإن املضرور يكتفي منه ب أحدثه احليوان اململوك هلا،أو املوجود يف

دون أن يكلف بإثبات خطأ اإلدارة يف حراسة احليوان، حيث أنه مفرتض  و عالقة السببية،
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و بالتايل فإن للقاضي يف ضوء السلطة  من قبل املشرع إفرتاضا غري قابل إلثبات العكس.
قديرية املمنوحة له، له أن يعتمد على هذه القرينة يف إثبات مسؤولية اإلدارة و القضاء الت

عليها بالتعويض.و يف هذه احلالة ميكن لإلدارة أن تنفي املسؤولية عن نفسها عن طريق 
السبب األجنيب. حيث أن هذه القرينة قاطعة ال ميكن دحضها فال يقبل من اإلدارة  أن 

 ء أو أهنا قامت مبا جيب عليها من حفظ احليوان و رعايته.تثبت أهنا مل ختطى

 

 .المطلب الخامس: قرينة المسؤولية عن البناء

ا تسأل أيضا عن األبنية كما تسأل اإلدارة عن فعل احليوان املوجود يف حوزهت 
اململوكة هلا، حبيث إذا سقط بناء مملوك لإلدارة و ترتب على سقوطه إحلاق الضرر بالغري،أو 
قامت بأعمال إصالح و ترميم فرتتب عليها سقوط بعض أجزاء املبىن مما ترتب عليه إحلاق 
الضرر بالغري، فإن اإلدارة تكون مسؤولة يف مواجهة الغري عن تعويض الضرر وفقا للقواعد 

 العامة للمسؤولية.

 نصا البناء هتدم يسببها اليت األضرار عن للمسؤولية اجلزائري املشرع خصص و قد  
 عموم من أخرجها فقد القانون املدين،وهبذا من الثانية الفقرة 140 املادة و هو نص قانونيا
 من ذلك يظهر ،و األشياء عن من القانون املدين املتعلقة باملسؤولية 138 املادة حكم
هذه املسؤولية و كيفية دفعها.  أساس و، البناء هتدم يسببه الذي الضرر عن املسؤول خالل

مالك البناء مسؤول عما يحدثه من القانون املدين : "  2فقرة  140حيث تنص املادة 
جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث ال يرجع سببه انهدام البناء من ضرر و لو كان انهداما 

 إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه."
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ع من املسؤولية يكون ببيان الشروط الالزمة لتحقق و احلديث عن هذا النو  
    مسؤولية اإلدارة عن الضرر املرتتب عن اإلهندام ) الفرع األول(، مث أساس هذه املسؤولية

) الفرع الثاين(.مث مدى قوة قرينة مسؤولية اإلدارة عن هتدم البناء يف اإلثبات ) الفرع 
 الثالث(.

 .اإلدارة عن البناء شروط قرينة مسؤوليةالفرع األول: 

أن جمال هذه من القانون املدين  2فقرة  140نص املادة يتبني من  
ق هتدمه حلفإذا هتدم البناء كليا أو جزئيا، و أ ضرار اليت يسببها إهندام البناء.األ املسؤولية هو

عن فإن اإلدارة تكون مسؤولة يف مواجهة الغري ضررا بالغري، و كانت اإلدارة مالكة للبناء، 
تتمثل   تعويض الضرر.إال أن مسؤولية اإلدارة عن الضرر ليست مطلقة و إمنا مقيدة بشروط

 يف:

 : أن يكون البناء ملك لإلدارة وقت حدوث الضررأوال

 باألرض ويتصل اإلنسان صنع من يكون الذي املتماسك الشيء بالبناءيقصد  
 ، حديدا ، إمسنتا ، جبسا ، خشبا نوعها كان مهما املواد من وهو جمموعة قرار، اتصال
 ذلك استخدم سواء قرار اتصال باألرض اإلنسان لتتصل شيدها ذلك، كل أو حجارة

 األرض فوق البناء شيد ذلك وسواء غري ،أو الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو للسكن البناء
 احليواناتحظائر  و املخازنو  النفاق و السدود و املنازل فإن لذلك وتطبيقا باطنها يف أو
 اخل،..... املخابئ و املدافن و التذكاري النصب و ، التماثيل ، املياه جماري ، اجلسور ،

 على يستقر أن يكفي بل الدوا،م بقصد شيد قد البناء يكون أن شرطا بناءا. وليس تعترب



القرائــن وسيلــــة إثبات معتمدة أمام القضاء اإلداري                                       الباب الثاني:  

 

244 
 

 البناء يتصل أن بشرط البيع وأكشاك البضائع مؤقتا كمعارض لو و باطنها، يف أو األرض،
 . 1دون تلف مكانه من نقله ميكن ال قرار و اتصال باألرض

به،   اتصل و البناء خدمة يف وخصص مشتمالته من يعد ما كل البناء يتبع كما
 .  غريها و املصاعد، ، السطوح مداخن ، الشرفات كاألبواب،النوافذ،

      احلرث كآلة بالبناء اتصاهلا عدم حالة بالتخصيص العقارات بناء يعترب ال لذلك تبعا و
 أسالك و الكهرباء، وأسالك الزينة، وأمساك الزهور، أحواض و،  باألرض املثبتة الري غري و

 كذلك األشجار. املعلقة، و اهلاتف

جعل القانون املدين اجلزائري الشخص املسؤول عما حيدثه اهندام البناء من  و قد 
) املادة   املسؤولية عن األشياء غري احليةضرر هو املالك، و ذلك على خالف ما فعله يف 

من القانون السالف  139) املادة  من نفس القانون(، و املسؤولية عن احليوان 138
. فتقوم املسؤولية يف حق املالك للبناء شخصيا، الذكر(، حيث جعل املسؤول هو احلارس

و هو املتصرف يف جملرد كونه مالكا، ألن املفروض هو الذي يسيطر عليه سيطرة فعلية، 
      أمره.و للمضرور أن يرفع دعواه ضد املالك مباشرة مىت حتققت شروط هذه املسؤولية. 
و هكذا ال تواجه الضحية أي صعوبة يف حتديد املسؤول،باعتبار أن صفة املالك ال تثري يف 
  حد ذاهتا أي مشكلة، فهي ال تثبت لصاحب حق اإلنتفاع، و ال لصاحب حق السكىن، 

 2ال لصاحب حق اإلستعمال.و 
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 إجراءات حدد املشرع ألن نظرا املضرور عند صعوبة تثري ال البناء مالك وحتديد 
   امللكية العقارية تنتقل العموم وعلى، خرآل شخص من امللكية العقارية،وانتقاهلا اكتساب

 املدين القانون من 793 املادة بأحكام عمال إجراءات الشهر العقاري إمتام ،مبجرد)البناء (
 إىل البناء حيازة انتقلت ولو حىت ، املالك هو البيع عقد شهر قبل العقار فبائع. اجلزائري
 أجل إىل مضافا أو فاسخ شرط على البيع عقد علق ولو املالك و املشرتي هو، املشرتي
 . األجل حيل مل أو الشرط مل يتحقق دام ،ما البيع عقد شهر مبجرد فاسخ،

من  783 املادة بأحكام عمال مالكا يعترب للغري مملوكة مبواد أرضه على البناء أقام ومن
 املادة نية بسوء أو نية حبسن للغري مملوكة أرض علىبناء  أقام من القانون املدين وكذلك

 من القانون املدين.  784

 املادة لنص طبقا شائعة امللكية تكون أن إما فهنا مجاعية البناء ملكية كانت و إذا 
 األضرار عن مالكا باعتباره مسؤوال الشيوع يف كل شريك فيكون من القانون املدين 713

 عن بالتضامن مسؤولني على الشيوع املالك أن أي الشيوع حمل البناء هتدم فيها تسبب اليت
 .البناء هتدم إثر بالغري الالحق الضرر

من القانون  743 املادة لنص طبقا مشرتكة ملكية حمل املتهدم البناء كان إذا أما 
 املبين العقار عليها يكون اليت القانونية احلالة "امللكية املشرتكة هيأنه:  على تنص اليت املدين

 تشتمل أشخاص بني عدة حصصا مقسمة ملكيتها تكون واليت املبنية العقارات أو جمموعة
يتحمل  احلالة هذه ففي ، "املشرتكة األجزاء يف ونصيب خاص جزء على منها واحدة كل
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 الشركاء كل يتحمل بينما للمبىن، اخلاصة األجزاء هتدم عن املرتتبة املسؤولية لوحده الشريك
 1.للبناء املشرتكة األجزاء هتدم فيها تتسبب اليت مسؤولية األضرار وبالتضامن

من القانون املدين عن هتدم  140أن املالك ال يسأل وفقا للمادة كما يالحظ  
البناء إال بعد إمتامه، أما قبل ذلك فال تطبق هذه املادة، ويكون املقاول مسؤوال عن الضرر 
الذي حيدث للغري بسبب البناء طبقا للقواعد اليت حتكم مسؤولية املعماريني و مهندسي 

سلمه ملالكه.و لذلك البناء.لذلك فاملقاول الذي قام بتشييد املبىن يعترب حارسا له حىت ي
فيجب على املالك إختاذ اإلحتياطات الالزمة ملنع الضرر عن اجلريان. فإذا وقع ضرر للغري 
من جراء سقوط مادة أو آلة موجودة يف الورشة و قبل تسليم املقاول العمل للمالك،فإن 

 138املقاول يكون هو املسؤول عن ذلك، و تثار مسؤوليته حبسب ما نصت عليه املادة 
 2من نفس القانون،إذ يفرتض اخلطأ يف جانبه.

 : أن يحدث تهدم البناء كليا أو جزئيا ضررا للغيرثانيا

من عناصر املسؤولية حيث ال تثار إال إذا وجد الضرر فإذا  ارئيسي االضرر عنصر إن  
فإنه إذا اهندم البناء اململوك  ،و وفقا هلذا النوع من أنواع املسؤولية انتفى انتفت املسؤولية.

فإن اإلدارة تكون مسؤولة يف مواجهة  ،أصاب الغري لإلدارة و ترتب على اإلهندام ضرر
املضرور عن التعويض سواء كان املضرور فردا أو مجاعة أو شخصا معنويا،كان اإلهندام  
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دام عيب يف كليا،أو جزئيا، و سواء كان اإلهندام كليا أو جزئيا، و سواء كان سبب اإلهن
 1املبىن أو نقصانه أو قدمه.

 األرض عن أو عنه وانفصاهلا بعضها أو كلها البناء أجزاء تفكك بالبناء بتهدم يقصدو 
 حائطه، اهنيار سقفه،أو وقوع ، البناء كاهنيار جزئيا أو ،كليا هتدما كانسواء  ، املقام عليها

 .2 نوافذه ،أو أبوابه بعض أو ، سقوط سلمه أو ، شرفته اهنيار أو

 يلقي كأن ،للبناء هتدما تعترب ال عنه املنفصلة و البناء من تسقط اليت األشياء أما 
 يعترب ال كما ، بأضرار الغري وأصابت الشرفة من حجر أو صلب شيء املنزل صاحب

 إذا أما ، فيه شب الذي احلريق إطفاء عقب البناء من جزء سقط لو و حىت للبناء هتدما
 ضرر من عنه ينجم فإمنا، احلريق هذا من طويلة مدة بعد احلريق فيه شب الذي البناء هتدم
 طوال للبناء الالزمة بالصيانة قيامه يف مقصرا املالك يعترب إذ البناء هتدم إىل راجع يعترب للغري
 .املدة هذه

اإلهندام اإلرادي،كأن يقوم  02فقرة  140 املادة نص مبفهوم هتدما يعترب وال  
 .3املالك بتهدمي البناء لتفادي خطر اهنياره،أو لتشييد بناء آخر أو لسبب ما

 يف إمهال مرده يكون حبيث البناء حالة إىل راجعا البناء هتدم يكون أن يشرتط و 
 إىل يرجع تهدمال أن املضرور يثبت أن يتعني مث من و ،فيه عيب أو البناء يف قدم أو الصيانة
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 حدث فإذا عليه و، فيه قدم أو األخري هذا يف عيب وجود أو البناء، صيانة املالك إمهال
املادة  نص مبفهوم هتدما يعترب فال احلريق بفعل أو فيه موجودة آلة انفجار نتيجة االهندام

 من القانون املدين. 2فقرة  140

 

 .الفرع الثاني: أساس مسؤولية اإلدارة عن أضرار البناء

من   2فقرة  140 للمادة طبقا البناء هتدم عن اإلدارة مسؤولية شروط توافرت مىت 
 البناء هتدم بسبب ضرر من يلحقه عما املضرور إزاء بالتعويضالقانون املدين، تلتزم اإلدارة 

اإلدارة  خطأ بإثبات يكلف أن دون املضرور على إثباهتا عبء يقع املسؤوليةهذه  شروطو ،
  املالك جانب يف1 املفرتض اخلطأ هو البناء هتدم عن الناشئة املسؤولية أساس فإن عليه و.

 ، الصيانة يف اإلمهال : هي و صور ثالث يف املسؤولية من النوع هذا ينحصر و ) اإلدارة(
 البناء مالك يستطيع بسيطا افرتاضا مفرتض خطأ هو و فيه عيب وجود أو البناء يف قدم أو

 من البناء صيانة يف إمهال سببه يكن مل البناء إهندام أن بإثبات ذلك و  ،عكسه إثبات
 2.فيه عيب أو قدم، أو طرفه
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 .الفرع الثالث: مدى قوة قرينة مسؤولية اإلدارة عن تهدم البناء

إذا أثبت املضرور أن الضرر الذي أصابه قد جنم عن هتدم البناء، و كان هذا البناء  
و افرتض أنه يرجع سببه إىل  اإلدارة املفرتضة عن هتدمه.مملوكا لإلدارة  قامت مسؤولية 

إمهال يف الصيانة أو قدم يف البناء،أو عيب يف التشييد، و هذه القرينة هي قرينة بسيطة 
حيث جيوز للمالك ) اإلدارة( إثبات أن التهدم ال يرجع سببه إىل  1ميكن إثبات عكسها.

تستطيع اإلدارة أن تتخلص من املسؤولية فه. أو عيب في ،أو قدم البناء ،إمهال يف الصيانة
بإقامة الدليل على أن البناء مل يكن قدميا، و أنه قد شيد طبقا للمواصفات اهلندسية، أو 
يقوم بإثبات السبب األجنيب، أي إنعدام عالقة السببية بني فعل اإلهندام و الضرر الذي 

ادث الفجائي، أو بفعل املصاب ة، و السبب األجنيب هو القوة القاهرة أو احلأصاب الضحي
كانت  و ،أو بفعل الغري.فإذا توافرت يف القوة القاهرة أو احلادث الفجائي شروطها كاملة

هي السبب الوحيد يف إحداث الضرر من هتدم البناء، و مل يثبت أن هناك خطأ صدر من 
البناء جديدا  و مثاله أن يكون  مالك البناء، فإن هذا األخري يعفى كلية من املسؤولية، 

سلم رشرت، أو  ليس فيه عيب، و لكن حدث و أن وقع زلزال عنيف على درجة عالية على
من جراء حرب أدى إىل إهندام أبنية جديدة،فإن كل ما  وقوع عاصفة أو قصف عشوائي

 بنية و ما حلقها من أضرار ال ترجع املسؤولية فيه إىل املالك.حدث من إهندام هلذه األ

قد تعرضنا ألمهات القرائن يف القانون اإلداري، عرضا ال حيول دون  و هبذا نكون 
و اإلطالة، مع اعتقادنا بأن القرائن  تقريرنا بوجود قرائن أخرى مل نتعرض هلا خوف التكرار 

اليت تعرضنا هلا تكفي إلعطاء صورة حية عن دور القرينة يف القانون اآلنف الذكر. غري أنه 
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القرائن القضائية  اليت مل يرد نص  ورد نص قانوين خبصوصها هناكإىل جانب القرائن اليت 
بشأهنا و إمنا يقوم القاضي باستنباطها أثناء نظر الدعوى من الظروف و املالبسات احمليطة 
هبا، و يرتتب على وجودها نقل عبء اإلثبات من على عاتق املدعي و إلقائه مؤقتا على 

با.و عليه فسنتطرق يف الفصل املوايل للقرائن القضائية عاتق الطرف اآلخر، و هو اإلدارة غال
 مع التعرض للبعض منها قصد توضيح أمهيتها و دورها يف اإلثبات يف الدعوى اإلدارية.
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 .الفصل الثاني: دور القرائن القضائية في اإلثبات في الدعوى اإلدارية

خالفا للقرائن القانونية املقيدة للقاضي، ففي القرائن القضائية نرى أن القاضي  
 رينة و هذه األخرية هي جمال ذكاءه يف استخالص القاإلداري جيهد نفسه، و يعمل ذهنه 

فهي اليت متيز حكما من حكم و قضاء من قضاء، وهي مصدر إثراء للقانون  و أملعيته.
املنطلق اعتربت القرينة القضائية يف مقدمة طرق اإلثبات أمام القضاء  من هذا واإلداري. 
 اإلداري.

و عليه فسنحاول يف هذا الفصل التعرض لبعض القرائن القضائية بالتفصيل و  
الشرح مع حماولة إظهار دورها يف اإلثبات يف الدعوى اإلدارية. و نظرا لتعدها فسنكتفي 

حنراف يف استعمال السلطة ) املبحث األول(، و قرينة العلم اإل قرائنو املتمثلة يف   1بأمهها
 لقرار اإلداري ) املبحث الثاين(.اليقيين با

 

 .في القانون اإلداري اإلنحراف في استعمال السلطة قرائنالمبحث األول: 

 الغاية تصيب اليت األساسية العيوب من السلطة استعمال يف يعد عيب اإلحنراف 
 على خطورة و أكثرها شيوعا، القرار اإلداري عيوب أكثر من يعد ،كماالقرار اإلداري  من

 بشكل العيب هذا خطورة تنبع إذ لألفراد، العامة واحلريات و على احلقوق العام، املصلحة
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 ووسائل العامة املصلحة طبيعة و من جهة، من يتمتع هبا اليت اخلصائص من أساسي
 .أخرى جهة التقديرية من اإلدارة بصالحيات ترتبط اليت حتقيقها

حاالت،  أو صور عدة خالل من السلطة استعمال يف اإلحنراف عيب ويظهر 
 تسعى و جتانبها، وعندما العامة املصلحة عن تبتعد غاية حتقيق اإلدارة استهداف يف تتمثل
 اإلدارة استعملت إذا قانونا ، و كذلك هلا املخصصة لألهداف هدف مغاير إىل اإلدارة

 .حتقيقه إىل تسعى الذي اهلدف حتقيق أجل من هلا استعماهلا جيوز ال إدارية إجراءات

 نظرا  اإلثبات يف صعوبة العيوب أشد من السلطة استعمال يف اإلحنراف عيب و 
 الكشف يصعب اليت و     ،القرار مصدر ومقاصد بنوايا األحيان أغلب يف خلفائه وارتباطه

 سلطتها استعمال يف اإلدارةباحنراف  يدعي ملن بالنسبة العيب هذا إثبات كان لذا، عنها
 من والتأكد إثباته أمر اإلداري القاضي على يصعب مما وكذلكو عسريا،  صعباأمرا 

 امللقى اإلثبات عبء ختفيفو يف سبيل  اإلداري القاضي فإن الصعوبة هذه و إزاء.وجوده
السلطة يستعني بقرائن من  استعمال يفاإلحنراف  عيب إثبات وتسهيل ،املدعي كاهل على

شأهنا التشكيك يف نوايا اإلدارة، و سالمة غاياهتا من وراء إصدار القرار، حبيث ينتقل 
عبء إثبات عكس هذه القرينة إىل عاتق اإلدارة، فإذا ما سكتت أو مل تقدم اإلجابة 

ة هذه القرائن بطلبات املدعي.و دراسالشافية اليت تقنع القاضي،اعترب ذلك تسليما منها 
الشروط الالزمة تقتضي حتديد مفهوم اإلحنراف يف استعمال السلطة ) املطلب األول(، 

اإلحنراف يف استعمال السلطة ) املطلب الثاين(، مث القرائن الدالة على  لتحقق قرينة
 اإلحنراف يف استعمال السلطة ) املطلب الثالث(.
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 .السلطةالمطلب األول: مفهوم اإلنحراف في استعمال 

وضع الفقه و القضاء العديد من التعاريف لعيب اإلحنراف بالسلطة سوف نتناوهلا  
يف فرعني يتضمن أوهلما التعريف الفقهي لعيب اإلحنراف يف استعمال السلطة) الفرع 
األول(، و يتضمن الثاين التعريف القضائي لعيب اإلحنراف يف استعمال السلطة ) الفرع 

 الثاين(.

 .األول: التعريف الفقهي لعيب اإلنحراف في استعمال السلطةالفرع 

" عيب من   اإلحنراف بالسلطة أنه DRAGOو   AUBYعرف األستاذان  
عيوب القرار اإلداري الذي نصادفه عندما تستعمل سلطة إدارية ما بإرادهتا سلطاهتا 

 1منحت هلا من أجله تلك السلطات."لتحقيق هدف غري الذي 

إىل الفقه املصري، فقد عرف األستاذ الطماوي عيب اإلحنراف بالسلطة و بالرجوع  
 2بأنه إستعمال رجل اإلدارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غري معرتف له به.

و عرف كذلك بأنه " أن ميارس مصدر القرار السلطة اليت خوهلا له القانون يف  
 3حتقيق أهداف غري تلك اليت حددها له."

                                                           
1 - Jean-Marie AUBY , Roland DRAGO, Traité des recours en matière 
administrative , édition Litec, 1992, p. 529.  

 .728،ص. 1996سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري، قضاء اإللغاء، الكتاب األول، دار الفكر العريب، القاهرة،  - 2

 .346ص. ماجد راغب احللو ، املرجع السابق،  - 3
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على أن اإلحنراف بالسلطة يتعلق بالغرض من القرار اإلداري، و أن  1هو جيمع الفق 
خيتلف عن ذلك الذي منحت له هذه رجل اإلدارة يستخدم سلطاته من أجل غرض آخر 

السلطات من أجله، سواء كان من أجل هدف منبت الصلة باملصلحة العامة،أم من أجل 
دد هلذه السلطة من قبل هدف يتعلق باملصلحة العامة،لكن خيتلف عن اهلدف احمل

 املشرع،أو ما يطلق عليه يف الفقه " خمالفة قاعدة ختصيص األهداف" .

أما بالنسبة لفقهاء القانون يف اجلزائر، فنجد األستاذ أمحد حميو يعرف اإلحنراف  
بالسلطة بأنه استعمال هيئة إدارية سلطاهتا لغرض مغاير لذلك الذي منحت من أجله 

لبحث عن عيب اإلحنراف بالسلطة جيب بالضرورة، البحث عن السلطة،مضيفا أنه ل
البواعث اليت أهلمت مصدر القرار، وهذا ما مييز األسباب عن البواعث، فالبواعث ذات 

و تكشف عن اهلدف املتبع أو    طبيعة شخصية، و ناجتة عن نية و رغبة مصدر القرار،
 2املصبو إليه.

و يذهب األستاذ احلسني بن الشيخ آث ملويا إىل القول : " بأننا نكون بصدد  
إحنراف بالسلطة اإلدارية إذا خانت اإلدارة روح مهمتها باستخدامها للصالحيات املمنوحة 
هلا لتحقيق أهداف غري حمددة يف القانون، فتتصرف حتقيقا هلدف أجنيب إطالقا عن 

                                                           
، 2010عبد العزيز عبد املنعم خليفة، اإلحنراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري، املركز القومي لإلصدارات القانونية،  - 1

، ص. 2004. و ما بعدها؛  حممد أنور محادة ، القرارات اإلدارية و رقابة القضاء، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية ، 19ص.
 .108،ص. 1998حممود اجلبوري ، القضاء اإلداري، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن،. و ما بعدها؛ 141

 .191،ص. 2003،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، 5أمحد حميو، املنازعات اإلدارية، ط - 2
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عث هو احلقد و الكره أو أي باعث آخر ال ميت إىل املصلحة العامة، و قد يكون البا
 1املصلحة العامة بالصلة."

أما األستاذ عمار بوضياف فانتهى يف حتليله لعيب اهلدف أو عيب إساءة  
استعمال السلطة،إىل أن املوظف حينما يسيء استعمال السلطة يتجلى مظهر اإلساءة يف 

السلطة العامة بعيدا عن اهلدف العام و هو توظيفه و استعماله قواعد القانون و آليات 
 2حتقيق املصلحة العامة.

املالحظ أن هذه التعريفات و إن اختلفت لفظيا،إال أن مضموهنا واحد و هو و  
ي، حيث يشوب هذا العيب أن اإلحنراف بالسلطة عيب يصيب ركن الغاية يف القرار اإلدار 

ري املصلحة العامة، أو مغايرة للهدف احملدد القرار اإلداري إذا ما قصد مصدره حتقيق غاية غ
 إلصداره.

 

 

 

 

 

                                                           
 .336حلسني بن الشيخ آث ملويا، دروس يف املنازعات اإلدارية،املرجع السابق، ص.  - 1

 .329،ص. 2011عمار بوضياف، الوسيط يف قضاء اإللغاء، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن،  - 2
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 . الفرع الثاني: التعريف القضائي لعيب اإلنحراف في استعمال السلطة

عرفت حمكمة القضاء اإلداري يف مصر عيب اإلحنراف بالسلطة يف أحد أحكامها  
الغرض الذي بأنه :" تصرف إداري يقع من مصدر القرار متوخيا يف إصداره غرضا غري 

 1قصد القانون حتقيقه و وسد السلطة من أجله."

و يف حكم آخر بأنه "توجه إرادة مصدر القرار إىل اخلروج عن روح القانون و  
فلم جند قرارا يتناول تعريف عيب اإلحنراف أما بالنسبة للقضاء اجلزائري  2أهدافه."

ة و املنشورة باجمللة القضائية بالسلطة، حىت أن القرارات اجملسدة لعيب اإلحنراف بالسلط
 .و كذا يف نشرة القضاء و يف جملة جملس الدولة هي نادرةللمحكمة العليا 

 .لتحقق اإلنحراف في استعمال السلطةالشروط الالزمة المطلب الثاني: 

لكي يتحقق عيب اإلحنراف يف استعمال السلطة البد من توافر بعض الشروط  
 3تتمثل يف:

  القرار غاية ال متت إىل املصلحة العامة بصلة، أو أهنا متت إليها أن يستهدف مصدر
بصلة لكنها ليست الغاية احملددة اليت يستلزم املشرع إستهداف حتقيقها من إصدار 

 القرار.
                                                           

. أشار 199، ص.5ق ، جمموعة سنة  3، لسنة 313يف القضية رقم  30/11/1950حكم حمكمة القضاء اإلداري يف  - 1
 .629إليه : حممد علي حممد عطا اهلل، املرجع السابق، ص. 

. أشار 870، ص. 4، جمموعة سنة  2لسنة  201يف الدعوى رقم  08/06/1950حمكمة القضاء اإلداري يف  حكم - 2
 .629إليه: حممد علي حممد عطا اهلل، املرجع السابق، ص. 

 .182-181، ص. 2009، مطبعة الداودي، دمشق، 1برهان خليل زريق، نظام اإلثبات يف القانون اإلداري، ط - 3
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  ،فعيب أن يتوافر لدى مصدر القرار قصد إساءة إستعمال السلطة و اإلحنراف هبا
ار عن اهلدف الذي حدده املشرع و كان اإلحنراف ال يتحقق إال إذا حاد مصدر القر 

ذلك عن قصد منه، و من مث فهو من العيوب القصدية اليت ال تفرتض و إمنا البد 
 من توجه إرادة مصدر القرار إىل ذلك .

  أن يتوافر هذا القصد لدى مصدر القرار نفسه، و ليس لدى من يكون قد اشرتك
 ر.يف املراحل التمهيدية اليت أسهمت يف وضع القرا

 .جيب أن يتوافر قصد اإلحنراف لدى من أصدر القرار وقت إصداره 
 

 .القرائن الدالة على اإلنحراف في استعمال السلطةالمطلب الثالث: 

و على التخفيف   اإلداري على إعالء مبدأ املشروعية، إنطالقا من حرص القضاء  
من عبء اإلثبات امللقى على عاتق املدعي، فإنه قد جتاوز ملف الدعوى يف جمال إثبات 

إىل جمموعة من القرائن اليت من شأهنا التشكيك يف نوايا اإلدارة و سالمة عيب اإلحنراف 
غايتها من وراء إصدار القرار، حبيث ينتقل عبء إثبات عكس هذه القرائن إىل عاتق 

ذاهتا، فإذا امتنعت أو مل تقدم إجابة مقنعة للقاضي،إعترب ذلك منها تسليما  اإلدارة
 بطلبات املدعي.

إحنراف اإلدارة و تتعدد القرائن اليت يستطيع القاضي اإلداري أن  يستخلص منها  
قرينة التمييز يف املعاملة بني من يف استعمال سلطتها، و من أهم هذه القرائن القضائية: 

       زهم القانونية ) الفرع األول(، قرينة إنعدام الدافع املعقول إلصدار القرار مراك متاثلت
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) الفرع الثاين(، قرينة الظروف احمليطة بإصدار القرار و كيفية تنفيذه ) الفرع الثالث(، قرينة 
 ) الفرع الرابع(.بني اخلطأ و اجلزاء الغلو أو عدم املالءمة الظاهرة 

 وء على كل قرينة مما سبق على حدة فيمايلي:و سوف نقوم بإلقاء الض

 

 .متماثلي المراكز القانونيةالفرع األول: قرينة التمييز في المعاملة بين 

مقتضى هذه القرينة أن اإلدارة متيز بني من متاثلت مراكزهم القانونية، حال و  
اآلخر ، تقدمهم للحصول على مطلب ما، من خالل إجابتها لطلبات البعض دون البعض 

.و يعد هذا مبثابة قرينة قوية على فهذا يدل على أن اإلدارة قد حابت طائفة دون األخرى
مما جيعل القرار اإلداري الصادر مشوبا بعيب اإلحنراف بالسلطة 1احنراف اإلدارة بسلطتها.

حلياد مصدره عن حتقيق املصلحة العامة، و اليت تعد الغاية العامة لكافة القرارات 
  ة،ذلك ألن التفرقة يف املعاملة بني متماثلي املراكز القانونية ال يستند ألساس قانوين،اإلداري

و إمنا قصد به حماباة طائفة على حساب غريها من الطوائف بغض النظر عن سبب هذا 
 التوجه اإلداري املعيب.

 

 

 

                                                           
 .179بد املنعم خليفة، اإلثبات يف الدعاوى اإلدارية، املرجع السابق، ص. عبد العريز ع - 1
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 و من تطبيقات هذه القرينة:

يف قضية السيد خيال عبد  04/03/19781القرار الصادر عن اجمللس األعلى،بتاريخ 
احلميد ضد ر م ش ب و تتمثل وقائع هذه القضية فيمايلي:أصدر ر ش م ب قرارا مينع فيه 
بيع اخلمور يف املقاهي و املطاعم املوجودة يف بلدية عني بنيان باستثناء املركز السياحي يف 

دينة، و الذي ميس النظام منطقة اجلميلة حبجة اإلفراط يف السكر الذي لوحظ يف وسط امل
العام و األمن و السالمة، و يف استثنائه للمركز السياحي فقد أرجع ر م ش ب ذلك لكون 

 هذه املنطقة تبعد عن وسط املدينة.

 فع دعوى لتجاوز السلطة ضد القرار.م السيد خيال صحبة أشخاص آخرين بر قا

البلدي فإنه ميكن لرئيس البلدية أن  للقانونو قد جاء يف حيثيات القرار: " ...إنه بالرجوع 
يأخذ كل القرارات لتحقيق حسن النظام العام، و األخذ بالتدابري الالزمة لتنظيم بيع اخلمو 
يف البلدية، فإنه ليس إمكانه قانونا أن مينع كليا بيع و استهالك اخلمور، و هبذا القرار فإن 

 ليت حتصل عليها املدعي.ر م ش ب قد أفرغ من جوهره، إجازة جمال املشروبات ا

و حيث أنه بوسع ر م ش ب أن يستعمل السلطات اليت خوهلا له القانون البلدي لتنظيم  
أدت إىل بيع اخلمور حفاظا على األمن العام فقد اتضح بعد التحقيق، أن البواعث اليت 

املمنوع على اختاذ القرار ترجع إىل اعتبارات أخرى، السيما و أن بيع و استهالك اخلمور 
 املدعي ال يزال مباحا يف حمالت أخرى على مستوى البلدية.

                                                           
املتضمن  09-08أشار إليه : عمور سالمي، الوجيز يف املنازعات اإلدارية، نسخة معدلة و منقحة طبقا ألحكام قانون  - 1

 .119، ص. 2009-2008ق.إ.م.إ، د.د.ن، اجلزائر، 
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 بعيب اإلحنراف بالسلطة." لذلك فإن القرار مشوب 

 .إنعدام الدافع المعقول إلصدار القرارقرينة الفرع الثاني: 

و اتضح من ظروف إصداره أنه  مقتضى هذه القرينة:أنه إذا صدر القرار اإلداري، 
و دافع معقول إلصداره،فإن ذلك يعترب قرينة على اإلحنراف يف إصدار ال يوجد مربر أ

 القرار.و يؤدي ذلك إىل نقل عبء إثبات العكس إىل عاتق اإلدارة.

عدم حتصلنا على إجتهادات القضاء اإلداري اجلزائري يف هذا اجملال و نظرا ل 
حيث ذهبت حمكمة القضاء اإلداري يف مصر إىل أن " قرار  .فسنستعني بالقضاء املقارن

الفصل بعد بضعة أشهر من حتديد التطوع دون وجود دافع معقول إلصدار القرار يشوبه 
 1باإلحنراف."

 

 .الفرع الثالث: قرينة الظروف المحيطة بإصدار القرار و كيفية تنفيذه

قد حتيط بإصدار القرار اإلداري ظروف معينة،تثري الشك حول مدى توخيه الصاحل  
العام،و قد ينفذ القرار بطريقة ملتوية تنم عن احنراف اإلدارة بسلطتها، حيث يستطيع 
القاضي اإلداري إستخالص قرينة على هذا اإلحنراف من الظروف احمليط بإصدار القرار و 

مر الذي يؤدي إىل نقل عبء إثبات خلو القرار من اإلحنراف إىل الكيفية اليت تنفذ هبا، األ

                                                           
 1098ص.  7ق ، جمموعة سنة  6لسنة  1335يف القضية رقم  06/05/1953حكم حمكمة القضاء اإلداري يف  - 1
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عاتق اإلدارة، فإن فشلت يف ذلك قضي بإلغاء القرار لكونه مشوبا باإلحنراف يف استعمال 
 .1السلطة

" حيث  2 22/07/2002اجلزائري بتاريخ قرار جملس الدولة يف و يف هذا الصدد جاء 
نه أخطأ يف تقدير الوقائع، و يف تطبيق القانون، بدعوى تنعي املستأنفة على القرار املعاد أ

أنه مت نقل املستأنف عليه من مقر حمافظة الغابات بقاملة إىل إقليم الغابات بالنمشاية بوالية 
 قاملة بسبب ضرورة املصلحة.

الذي حيدد إجراءات تطبيق املرسوم  60-85من املرسوم  120لكن حيث أنه طبقا للمادة 
املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال  1985مارس  23يف  املؤرخ 85-59

حمق أن يرفض قرار نقله من مكان آلخر املؤسسات و اإلدارات العمومية، فإن املوظف غري 
 لفائدة املصلحة، شريطة أن ملفه اإلداري يعرض على جلنة املوظفني.

بأن املستأنفة قامت باتباع حيث أن دراسة أوراق امللف املطروح أمام جملس الدولة مل يفد 
ضت مقرر املستأنف هذا اإلجراء الضروري، و مبا أهنا أغفلت القيام به، فإهنا أخطأت و عر 

 عليه لإللغاء."

 

 

 
                                                           

 .365عبد العزيز عبد املنعم خليفة، اإلحنراف بالسلطة كسبب إللغاء القرار اإلداري، املرجع السابق، ص. - 1

 .164، ص. 2004لسنة  05جملة جملس الدولة، العدد  - 2
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 .الفرع الرابع: قرينة الغلو أو عدم المالءمة الظاهرة بين الخطأ و الجزاء

ف عد القرار إن هدف العقوبة حتقيق املصلحة العامة،فإن هي حادت عن هذا اهلد 
 1الصادر هبا قرارا مشوبا باإلحنراف بالسلطة.

أن الغلو أو عدم التناسب بني اخلطأ و اجلزاء يعترب قرينة  2و يرى الدكتور سليمان الطماوي
، فاجلزاء وفقا للسلطة التقديرية اليت تتمتع هبا اإلدارة البد و أن على اإلحنراف بالسلطة

يكن متناسبا مع الفعل فإن ذلك يعترب قرينة على يكون متناسبا مع الفعل،فإذا مل 
و تأكيدا هلذا املسلك ذهبت احملكمة اإلدارية العليا يف مصر إىل أن " سلطة  اإلحنراف.

   اإلدارة التقديرية يف تقدير اجلزاء جتد حدها عند قيد عدم جواز إساءة إستعمال السلطة، 
لتأديبية و اجلزاء املوقع عنها، وهو ما و يكون ذلك عن ظهور عدم التناسب بني املخالفة ا

يعرب عنه بالغلو يف تقدير اجلزاء، الذي يصم اجلزاء التأدييب بعدم املشروعية مما جيعله واجب 
 3اإللغاء."

 

 

                                                           
 .183الدعاوى اإلدارية، املرجع السابق، ص. عبد العزيز عبد املنعم خليفة، اإلثبات يف  - 1

، مطبعة جامعة عني الشمس،  3سليمان حممد الطماوي، نظرية التعسف يف استعمال السلطة ، اإلحنراف بالسلطة، ط - 2
 .382، ص. 1978مصر، 

د املنعم خليفة، أشار إليه: عبد العزيز عب 19/05/1990ق،جلسة  35لسنة  205احملكمة اإلدارية العليا، طعن  رقم  - 3
 .185اإلثبات يف الدعاوى اإلدارية، املرجع السابق، ص. 
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 1المبحث الثاني: قرينة العلم اليقيني بالقرار اإلداري

بالنسبة للتظلم إذا كان األصل يف حتديد منطلق بداية سريان املواعيد القانونية  
اإلداري املسبق وكذا الطعن القضائي يف القرارات اإلدارية بدعوى جتاوز السلطة هو ما 
حددته النصوص القانونيـة من وجوب التبليغ أو النشر حسب طبيعة القرار فيما إذا كان 

ة، إال فرديا أو تنظيميا، باعتبارمها قرينة ال تقبل إثبات العكس على العلم بالقرارات اإلداري
قد أوجد طريقا آخر إضافة إىل  2أن القضاء اإلداري وخاصة إجتهاد جملس الدولة الفرنسي

 هاتني الوسيلتني بإبتكاره نظرية العلم اليقيين بإعتبارها وسيلة لبدء إنطالق سريان املواعيد.
ا و ذلك حىت ال يضل أمر القرارات اليت مل تنشر أو مل تعلن معلقا على أمد غري حمدود مب

 يستتبعه ذلك من عدم اإلستقرار يف املراكز القانونية املرتتبة على هذه القرارات.

إن أول ما يتبادر للذهن خبصوص هذه النظرية هو معرفة مفهوم العلم اليقيين الذي 
يرتب نفس اآلثار القانونية للتبليغ و النشر ) املطلب األول(، و كذا الشروط الالزمة يف 

عترب قرينة على العلم بالقرار اإلداري ) املطلب الثاين(،مث عبء إثبات العلم اليقيين لكي ي
العلم اليقيين ) املطلب الثالث(، مث مسألة موقف القضاء اإلداري اجلزائري من األخذ بقرينة 

                                                           
جتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري قد ختلى عن تطبيق نظرية العلم اليقيين بالقرار اإلداري و ذلك بإصداره لقانون  - 1

الطعن أمام احملكمة اإلدارية بأربعة أشهر،  على أن حيدد أجل 831و  829اإلجراءات املدنية و اإلدارية، حيث نص يف املادتني 
 يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار اإلداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار اإلداري اجلماعي أو التنظيمي.

 و ال حيتج بأجل الطعن املذكور إال إذا أشري إليه يف تبليغ القرار املطعون فيه. 
مث ختلى عنها. راجع يف هذا  1972قيين من ابتكار القضاء اإلداري الفرنسي، حيث أخذ هبا لغاية تعترب نظرية العلم الي - 2

 . و ما بعدها 12، ص. 2004أمحد فوزي النوجيي ، العلم اليقيين بالقرار اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -الصدد: 

- Dominique TURPIN , contentieux administratif, 1ère éd, Hachette , Paris, 
2001, p.p.97-98. 
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       العلم اليقيين يف اإلثبات ) املطلب الرابع(، و أخريا مدى قوة قرينة العلم اليقيين يف اإلثبات
 ب اخلامس(.) املطل

 

 .المطلب األول: مفهوم العلم اليقيني 

 أضاف اإلدارية،بل بالقرارات للعلم والتبليغ النشر بوسيليت اإلداري القضاء يكتف مل 
هبا أن يصل القرار إىل علم األفراد  يقصد واليت اليقيين، العلم وسيلة وهي ثالثة وسيلة هلما

 1بطريقة مؤكدة عن غري طريق اإلدارة.

رفع  أو بتنفيذه، بالقرار، املخاطب كقيام حصوله، وتفيد عليه دالة قرينة خالل من وذلك
 تقوم ال اليقيين العلم فنظرية.القرار ضد قضائي طعن أو لدعوى، برفعه بشأنه، أو تظلم
 أن شك وإزالة كل واجلزم واليقني، القطع على تقوم بل اإلحتمال، أو الظن فكرة على
 2.اإلدارة طريق بغري القرار علمه إىل بلغ املعين

 

 .المطلب الثاني: الشروط الالزمة في العلم اليقيني لكي يعتبر قرينة

 اليقيين، العلم وسيلة تطبيق شروط وضع على الفرنسي اإلداري القضاء حرص وقد 
 :األيت يف الشروط هذه وتتمثل ابتكرها، من أول وذلك العتباره

                                                           
 .563سليمان حممد الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، املرجع السابق، ص.  - 1

 .193عمار بوضياف ،املرجع السابق،ص.  - 2
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 علم إىل اإلداري القرار يصل أي أن لتبليغ:ا أو النشر بغير العلم يحصل أن 
 تبليغه. أو اإلداري القرار نشر إجراءات بإتباع قيام اإلدارة بدون به املخاطب

  :يشرتط يف العلم أن يكون علم المعني بالقرار علما قطعيا ال ظنيا و ال افتراضيا
فإنه جيب أن املعترب قرينة أن يكون علما حقيقيا ال ظنيا و ال افرتاضيا، و من مث 

تثبت اإلدارة بكل وسائل اإلثبات وجود هذا العلم احلقيقي لدى صاحب الشأن يف 
تاريخ معني.أما جمرد اإلستنتاج أو اإلفرتاض أو الظن غري القائم على أساس من 

 الواقع و املنطق فال يعتد به.
ظلم و هناك عدة أمثلة على حتقق العلم اليقيين يف حق املعين، كأن يتقدم شخص بت

والئي أو رئاسي من قرار مل يبلغ له بعد، أو حالة ما إذا كان القرار قد وقع عليه 
أمام صاحب الشأن، أو إذا وقع صاحب الشأن على وثيقة تشتمل بالضرورة على 
وجود القرار اإلداري مثل توقيع املوظف على حمضر تسلمه العمل بالنسبة لقرار 

 تعيينه.
 يشرتط لقيام العلم اليقيين بالقرار لجميع عناصره:  أن يكون العلم بالقرار شامال

اإلداري أن يكون علم صاحب الشأن به شامال جلميع عناصره.حبيث ميكنه تبني 
مدى تأثري هذا القرار على مركزه القانوين، األمر الذي سيرتتب على أساسه حتديد 

 موقفه منه إما بالقبول، أو الطعن باإللغاء.
 لكي يعتد بالعلم يف سريان ميعاد الطعن  تاريخ معلوم: ثبوت العلم اليقيني في

باإللغاء، البد و أن يكون ثابتا يف ميعاد معني. "أي حتديد تاريخ العلم على وجه 
 اليقني"، و ذلك حىت ميكن حساب بدء مدة الطعن.
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 .المطلب الثالث: عبء إثبات العلم اليقيني

ن شهره )التبليغ والنشر(، فإذا كان األصل أن مشروعية القرار اإلداري أمر مستقل ع 
فإنه سيواجه إحتمال إلغائه قضائيا، وأما إذا كان سليما ومل  ،القرار معيب لعدم مشروعيته

يتم إعالنه فإن اجلزاء املرتتب عليه هو عدم النفاد يف مواجهة األشخاص الذين صدرت يف 
 حقهم .

فإنه يقع على اإلدارة إثبات  ،لقضائيمن أجل حتصني القرارات اإلدارية من اإللغاء ا       
قيامها بالنشر أو التبليغ يف حلظة معينة، مما ميكن القاضي من حساب املواعيد ومن مثة 

 التوصل إىل معرفة مدى فوات أو سريان أجل رفع دعوى اإللغاء .

والقاعدة هي أن عبء إثبات وقوع النشر أو التبليغ الذي يفتح آجال الطعن        
يف القرار اإلداري يقع على عاتق اإلدارة وذلك للحفاظ على استقرار املراكز  القضائي

القانونية اليت أنشأهتا.و ذلك وفقا للقاعدة األصولية " البينة على من إدعى".و عليه  فيقع 
لكوهنا اخلصم الذي يدفع بعدم الدعوى  1عبء إثبات العلم اليقيين على عاتق اإلدارة

شكال لفوات امليعاد القانوين لرفعها. وبالنتيجة ال يقبل دفعها إذا عجزت عن إثبات 
حصول هذا العلم.وعليه فإن الغالب هو أن تكون اإلدارة هي اليت تدفع بعدم قبول 

، وتبعا لذلك الدعوى لفوات ميعاد الطعن باإللغاء رغم علم الطاعن بالقرار املطعون فيه
فإنه يقع عليها عبء إثبات علم صاحب الشأن بالقرار، ألن األصل فيمن ختاطبهم اإلدارة 

                                                           
 .195،ص. 2007ملزيد من املعلومات أنظر: عمار بوضياف ، القرار اإلداري، جسور للنشر و التوزيع، اجلزائر،  - 1
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بقراراهتا هو عدم علمهم هبذه القرارات، طاملا مل تقم هذه األخرية بتبليغها هلم، وبالنتيجة 
 1إذا ما ادعت اإلدارة خالف هذا األصل فعليها أن تقدم الدليل على ما تدعيه.

يرتتب على هذه القاعدة أنه إذا إدعى الطاعن علمه بالقرار املطعون فيه يف تاريخ  و      
معني، ومل تستطع اإلدارة تقدمي ما ينفي أو خيالف ذلك، فإنه يقع على القاضي األخذ 
بامليعاد الذي أقره الطاعن، كما أنه يف حالة عدم إقامة اإلدارة الدليل عل علم الطاعن 

ن علما يقينيا يف تاريخ معني، فإن دعوى اإللغاء تكون مقبولة لورودها يف بالقرار حمل الطع
 اآلجال القانونية.

عبء إثبات العلم اليقيين على عاتق اإلدارة يتفق مع ما تقرره املبادئ  وقوعإن        
العامة يف اإلثبات إضافة إىل أن اإلدارة هي الطرف األقوى يف اخلصومة اإلدارية، وهلذا 

ة إلجياد نوع من التوازن بينها وبني األفراد كان ال بد من إيقاع عبء اإلثبات عليها وحماول
 يف مقابل ماهلا من صالحيات وامتيازات السلطة العامة .

وما جيدر اإلشارة إليه هو أنه ال يقع على اإلدارة عبء إثبات وقوع العلم اليقيين        
افر مجيع الشروط الضرورية لألخذ بنظرية بل يقع عليها كذلك إثبات تو  ،بالقرار فحسب

مبعىن إثبات أن علم الطاعن بالقرار هو علم كامل وشامل جلميع عناصر  .العلم اليقيين
أن هذا العلم قد وقع يف تاريخ معني وحمدد مما يسمح  و ،القرار املوضوعية والشكلية

                                                           
 الدعاوى اإلدارية، دار الفكر العريب،  – اإلداري القضاء رقابة اإلداري، تنظيم القضاء يف الوسيط البنا، عاطف حممود - 1

يف الطعن  27/02/1996و هذا ما قضت به احملكمة اإلدارية العليا يف مصر يف  –. وما بعدها.  203، ص. 1990 ،القاهرة
 . 688ة الثانية . أشار إليه حممد علي حممد عطا اهلل، املرجع السابق، ص.الدائر  38لسنة  408رقم 



القرائــن وسيلــــة إثبات معتمدة أمام القضاء اإلداري                                       الباب الثاني:  

 

268 
 

العلم اليقيين على حبساب املواعيد فإذا ما عجزت اإلدارة عن إقامة الدليل على ثبوت 
  يكون احلكم قبول الدعوى لوردوها ضمن اآلجال القانونية. ،النحو السالف الذكر

 

المطلب الرابع : موقف القضاء اإلداري الجزائري من األخذ بقرينة العلم اليقيني في 
 .اإلثبات

 النظرية هذه إزاء واحدا هنجا يعتمد مله فإن و عن موقف القضاء اإلداري اجلزائري،
 . أخرى تارة هبا األخذ شروط من والتضييق تارة هبا بني األخذ تأرجحا قضاؤه شهد إذ

 عدم فكرة على ذلك يف مستندا احلاالت، من كثري يف النظرية هذهفقد استبعد 
 تبليغ لذلك ما يشرتط عادة و الطعن. موضوع بالقرار املدعي علم من رمسية التأكد بصفة

 به. املتعلقة املعلومات على حيتوي الذي السند تبليغ أو الطعن موضوع القرار

مقرر  ضد أ( س طرف)س من املرفوع بالبطالن الطعن يف الصادر قراراته أحد يف فجاء
 يف شقة منحه مقرر أبطل مبقتضاه 07/10/1985إختذه وايل والية متوشنت يف 

 قباضات مسري صندوق رفض عندما به صاحب الشأن إال يعلم ، مل 10/11/1975
 استالم التسيري العقاري و الرتقية ديوان

 بالقرار الطاعن لعلم فيه احلق لسقوط الطعن قبول بعدم فيه الوايل دفع قد و ، إجياره مقابل
 :1985 أكتوبر  منذ 

 التأكد عند إال اليقيين العلم بنظرية العمل ميكن ال إذ ، مقبول و قانوين الطعن أن حيث "
 . القانوين التبليغ بغري بالقرار الطاعن علم من بصفة رمسية
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  تبليغا  يعد ال فيه املطعون املنح مقرر إلبطال اإلجيار برفضه إستالم القابض قيام أن حيث
  1فيه" املطعون القرار بوجود علم قد الطاعن أن على رمسي دليل حىت ال و

 : الدولة جمللس اخر قرار يف جاء و

 اليت تتوج و فيه املطعون للقرار فيها التطرق مت دعاوى يف طرفا الطاعن حضور أن حيث "
 إذا إال يقينا علما حوهلا املتنازع بالوثيقة العلم حصول باعتبار يسمح ال ، قضائية بأحكام

 . قانونيا تبليغا األحكام هذه تبليغ ثبت

 واسعة كانت لو و حىت الصحف يف اإللغاء قرار نشر فان آخر جانب ومن انه حيث
 . تبليغ مبثابة ال يعد االنتشار

بالعلم  بالتمسك ال يسمح املناقشات سري أثناء إداري قرار إىل اإلشارة جمرد أن حيث
  2."اليقيين

 : الدولة جملس عن صادر آخر قرار يف جاء و

املسبق  اإلداري طعنها برفع تعرتف املدعية أن إىل يذهب أ(  السيد )م حمامي أن حيث "
منذ جوان  31/03/1979 يف الصادر بالقرار علمت أهنا حني يف 1980/09/22  .يف

اليت استلمت  03/06/1979و تشهد على ذلك عريضة اإلستئناف املؤرخة يف  1979

                                                           
 . منشور غري، 20/05/1989مؤرخ يف  قرار،   136فهرس،  60060 لف رقم،امل ، اإلدارية الغرفة ، األعلى اجمللس  - 1

 .250بشري حممد، إجراءات اخلصومة أمام جملس الدولة، أطروحة دكتوراه يف القانون العام، جامعة اجلزائر، ص. –أشار إليه 

، 2002، لسنة 02، جملة جملس الدولة ، العدد 23/09/2002، قرار 008560جملس الدولة، الغرفة الثانية، ملف رقم  - 2
 .174ص. 
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 يشري الذي 12/05/1980شركة )ك(نسخة منها، و القرار الصادر عن جملس اجلزائر يف 
 . صراحة اليه

 278 املادة يف عليه املنصوص وينالقان امليعاد فوات بعد رفع قد املسبق اإلداري الطعن أن و
 بعدم التصريح يقتضي اليقيين العلم بنظرية عمال و ، انه و املدنية اإلجراءات قانون من

 دعواه. قبول

باجمللس  املدنية الغرفة قرار فيه بلغ الذي اليوم من إال يقينيا اعتباره ميكن ال العلم أن حيث
  الذي يشري إىل القرار اإلداري املطعون فيه، 12/05/1980القضائي باجلزائر الصادر يف 

 و ليس من يوم النطق بالقرار أو من يوم اإلستظهار به يف اجللسة.

 1الذكر." اآلنف التبليغ حصول على بالدليل يأت مل عليه املدعى أن حيث و 

 : الدولة جملس عن صادر آخر قرار يف جاء و

العليا  للمحكمة اإلدارية الغرفة يف املستقر باالجتهاد عمال و قانونا، انه وحيث لكن "
 التبليغ  بعد إال جتري ال إداري قرار ضد الطعن أجال فان ، حاليا الدولة جمللس سابقا و

 الدقة لعدم به يعتد ال ، ما دعوى سري أثناء علمه فرضية فان عليه و للمعين باألمر الرمسي
 .2" به مأخوذ غري الوجه هذا فان عليه و القانوين بالنص االلتزام  لعدم و

                                                           
،لسنة 02، اجمللة القضائية للمحكمة العليا، العدد 13/07/1985، قرار 30075دارية، ملف اجمللس األعلى، الغرفة اإل - 1

 .202، ص.1990

 ، ملويا آث الشيخ بن مأخوذ عن حلسني 28/06/1999، قرار مؤرخ يف   259رقم فهرس ، الرابعة الغرفة ، الدولة جملس - 2
 .137 ص.  ، املرجع السابق  ،1ج  الدولة، قضاء جملس يف املنتقى
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لعلم  كأساس القرار تبليغ فكرة على ركز الدولة جملس أن السابقة القرارات من فواضح
 . مبحتواه اليقيين الطاعن

 جملس و  العليا للمحكمة اإلدارية الغرفة قضاء يف خمالفا اجتاها باملقابل الحظنا وقد
 التبليغ شرط أمامه املرفوع الطعن قبول عدم و اليقيين العلم نظرية لتطبيق الدولة، ال يشرتط

لفوات  17/09/1991يف  أمامها بالبطالن املرفوع طعن قبول بعدم فقضت ،الرمسي للقرار
 أن له سبق الطاعن أن لديها ثبت أن بعد ، اليقيين العلم نظرية آجال رفعه إستنادا على

فجاء يف هذا  05/08/1982الغرفة اإلدارية جمللس قضاء اجلزائر يف  أمام الطعن نفس رفع
 يف الصادر القرار من باألخص و بامللف، املرفقة الوثائق من يستخلص حيث "القرار:  
 كانت "الترياك" شركة أن اجلزائر قضاء جمللس اإلدارية الغرفة عن 1983/11/23تاريخ  

حمل الطعن مادام أنه يستخلص  04/03/1979  يف املؤرخ اإلجيار بعقد يقيين علم  على
 .القضائية اجلهة هذه أمام هذا أثارت قد من هذا القرار أن الشركة كانت

 اليت املدنية الدعوى رفع غاية إىل العقد هذا بوجود جتاهلها تأكيد إذن ميكنها ال انه و
، و أنه و بعلمها يقينا منذ هذه 10/03/1990انتهت بصدور األمر اإلستعجال بتاريخ 

 1الفرتة فإن طعنها بالبطالن غري مقبول لرفعه خارج امليعاد القانوين. 

 

 

                                                           
، لسنة  01، جملة جملس الدولة، العدد19/04/1997، قرار 160507جملس الدولة، الغرفة الثانية،ملف  - 1

 .103،ص.2002
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 : الدولة جمللس أخر قرار يف جاء و

      ، 07/09/1993مت إشهاره يف  334/84  رقم الوالئي القرار فان ، ذلك إىل إضافة
و مل ترفع  14/07/1996و حيث أن املستأنفة قد قامت بتظلم ضد قرار اإلدماج يف 

 .03/02/1997دعواها أمام الغرفة اإلدارية جمللس قضاء اجلزائر إال يف تاريخ 

    ، باإللغاء فيه املطعون بالقرار علم على كانت الطاعنة أن هذا كل من يتبني انه حيث
 مما سليما تطبيقا القانون طبق دعواها قبول بعدم القاضي املستأنف القرار فان مثة من و

 1يتعني تأييده."

 : الدولة جمللس آخر قرار يف جاء و

لصاحل  1998/ 03/ 02 بتاريخ الصادر التنصيب حمضر بإبطال تتعلق الدعوى أن حيث
 التنصيب شروط توفر املستأنف عليه الذي نصب كرئيس للمجلس الشعيب البلدي دون

 . البلدية قانون من 48 املادة يف عليهااملنصوص 

 مداولة يف سبقته إمنا ، اإلداري القرار حمل حيل ال فيه املطعون التنصيب حمضر أن حيث و
، و اليت مت توقيعها من طرف األطراف املعنية، و من 01/02/1998بتاريخ  الشأن هذا

 يف فيها يطعن مل املداولة اليتبينهم املستأنف مما ال يرتك جماال للشك بعلمه اليقيين هبذه 
     املتعلق بالبلدية،  08-90من القانون  3فقرة  45الشهر املنصوص عليه يف املادة  اجل

                                                           
 يف املنتقى ، ملويا آث الشيخ بن مأخوذ عن حلسني 06/01/2004  ، قرار32رقم  فهرس  الرابعة، الغرفة  الدولة، جملس - 1

 .359 ،ص.  2007 اجلزائر، .النشر، و للطباعة هومة دار  ،3الدولة،ج جملس قضاء
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و عليه فإن قضاة أول درجة قد أصابوا يف قرارهم املستأنف ملا قضوا بعدم قبول العريضة 
 1شكال."

 : الدولة جمللس آخر قرار يف جاء و

علما  باإللغاء فيه املطعون بالقرار علموا قد املستأنفني أن اعترب نفاملستأ القرار أن حيث"
 على زيادة تظلم شكل يف للوايل وجهوها اليت الرسائل من ثابت العلم هذا أن ،و يقينيا

 .ظروفهم عن دفاعا و ملوقفهم تدعيما البيضاء للدار الزراعية املندوبية اليت وجهتها الرسالة

للمعين  الشخصي التبليغ تشرتط مل املدنية اإلجراءات قانون من مكرر 169 املادة أن حيث
 . النشر آو التبليغ ثبوت اآلجل لسريان اشرتطت لكنها و بالقرار

و  صاحبه إىل القرار هبا يصل اليت الوسيلة هو املادة عنه تتحدث الذي النشر أن حيث
 هبا. يثبت علمه

 قضية يف كما النشر طريق عن حصل الذي العلم على قرينة هو القرار من التظلم أن حيث
 احلال.

  2قرارهم." تأييد يتعني مما سليما تطبيقا القانون طبقوا القضاة أن حيث

                                                           
، مأخوذ عن حلسني بن الشيخ آث ملويا، املنتقى يف 19/02/2001، قرار 115جملس الدولة، الغرفة الثالثة، فهرس رقم  - 1

 .386، ص.2006، دار هومه للطباعة و النشر، اجلزائر، 4، ط1قضاء جملس الدولة، ج

بشري حممد ، املرجع السابق، ص.  -أشار إليه :  23/04/2001، قرار 336رقم  فهرس  الثالثة، الغرفة ، الدولة جملس  - 2
254. 
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 عدم على اإلدارة تشجيع شأنه من اليقيين العلم نظرية تطبيق يف إن هذا التذبذب
 على ذلك كل الدعوى رفع ميعاد فوات حالة يف املواطنني حقوق إهدار قراراهتا و تبليغ

 للقرارات  بالنسبة النشر و الفردية للقرارات بالنسبة هي التبليغ و القانونية الوسيلة حساب
  831 و 829 املواد خالل من و اإلدارية اإلجراءات املدنية و قانون بصدور و 1التنظيمية.

 دعوى ميعاد احتساب اليقيين عند العلم بنظرية األخذ إستبعد اجلزائري املشرع فإن منه
قد كرس إلزامية تبليغ القرارات اإلدارية الفردية، تبليغا  829اإللغاء. فاملشرع يف املادة 

شخصيا و متكني املبلغ من نسخة من القرار، و بالتايل اليكفي علم املبلغ بوقائع القرار 
اإلداري فحسب. و هو ما حيقق محاية أكثر حلق املتقاضي، حيث ال تفتح آجال التقاضي 

من قانون اإلجراءات املدنية  831صل العلم الكايف بالقرار اإلداري. كما أن املادة حىت حي
و اإلدارية قررت عدم اإلحتجاج باألجل عندما ال يشار إليه يف مقرر تبليغ القرار اإلداري 
املطعون فيه. و هذا يدل على أنه يف حالة عدم اإلشارة إىل آجال الطعن يف سند تبليغ 

 2تكون آجال الطعن مفتوحة  حىت لو حصل بالفعل تبليغ للقرار اإلداري.القرار اإلداري،

 

 المطلب الرابع: حجية قرينة العلم اليقيني في اإلثبات

إن قرينة العلم اليقيين من القرائن القضائية البسيطة اليت تقبل إثبات العكس، مثلها 
يف ذلك مثل سائر القرائن القضائية. و من مث فإن القاضي يتمتع باحلرية إزاءها،فله أن 

                                                           
-2014نادية بونعاس، خصوصية اإلجراءات القضائية اإلدارية يف اجلزائر تونس و مصر، أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة،  - 1

 .165،ص.2015

 .44، ص.2009، 09املدنية و اإلدارية، جملة جملس الدولة اجلزائري، العددرمضان غناي، قراءة أولية لقانون اإلجراءات  - 2
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يأخذ هبا، و له أن يرتكها.و يعتمد على دليل غريها.كما أن صاحب الشأن من حقه أن 
ذلك بأن يثبت أنه مل يعلم بالقرار، أو أنه علم به و لكن على سبيل  ينفي هذه القرينة، و

  فإهنا ال تثبت يف حقه  ،الظن و ليس اليقني. و إذا متكن صاحب الشأن من نفي القرينة
 1و ال حيكم بالقرار يف مواجهته.

د بع –    من خالل ما سبق دراسته يبدو جليا الدور الذي تلعبه القرائن يف حتقيق التوازن
بني اإلدارة و األفراد، و هذا الدور قد يستشعر به املشرع فيقوم خبلق القرينة هلذه  -اختالله

 الغاية، و قد يقوم به القاضي بنفسه للغاية املذكورة.

 

 

 

 

 

                                                           
 .121حممد علي حسونة، املرجع السابق، ص.  - 1
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ن ماهية اإلثبات ال ختتلف ما ميكن قوله يف هناية هذه الرسالة هو أننا توصلنا إىل أ 
من قانون إىل آخر، حيث يراد هبا يف سائر القوانني إقامة الدليل أمام القضاء بطرق حمددة 

  على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها.

اإلثبات يف القانون اإلداري حيتل مكانة هامة ال تقل عن أمهيته يف القوانني و 
  تعتمد على السوابق القضائيةاألخرى، خصوصا و إن دراسة اإلثبات يف القانون اإلداري 

 و ال توجد نصوص تقررها.

عدم وجود قانون خاص بإثبات الدعوى اإلدارية، عدا بعض النصوص كما الحظنا 
ردة يف قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، وكذا يف القانون اإلداري يف منازعات القليلة الوا

اليت استقر  حمددة، و اليت متنح القاضي اإلداري سلطات إستيفائية، و كذلك بعض املبادئ 
 العمل هبا و اليت ختفف من العبء الواقع على عاتق املدعي.

على عاتق املدعي، هي نفس  لقي بهإن القاعدة العامة يف عبء اإلثبات و اليت ت
فالقاضي  القاعدة يف الدعوى اإلدارية، رغم عدم إتفاقها مع طبيعة الدعوى اإلدارية.

اإلداري ال يتحمل بنفسه عبء اإلثبات، سواء كان يسريا أو عسريا، بل يسعى إىل ختفيف 
 يتعلق باإلثبات.العبء الواقع على املدعي من خالل دوره اإلجيايب يف مراقبة اخلصوم فيما 

تقوم إال و وسيلة إثبات غري مباشرة ألهنا ال القرائن بوجه عام دليل إستنتاجي،  و
مارة دالة عليها، فهي تستنبط من خالل إثبات واقعة معلومة، تقوم دليال على بوجود أ

     يةالقرائن يف القوانني الوضعية تنقسم إىل قرائن قانون و ثبوت الواقعة اجملهولة حمل النزاع.
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و أن القرائن القانونية تنقسم بدورها إىل قرائن قانونية بسيطة و قرائن  و قرائن قضائية،
 قانونية قاطعة، حيث أن هذه األخرية و استثناء من األصل العام ال جيوز إثبات عكسها.

 –يتمثل دور القرائن القانونية يف إعفاء من تقررت ملصلحته من إثبات الواقعة اجملهولة و 
يف حني ، باإلضافة إىل نقل عبء اإلثبات إىل اخلصم اآلخر.-ريطة إثباته الواقعة املعلومةش

 يتمثل دور القرائن القضائية يف نقل عبء اإلثبات مؤقتا إىل عاتق املدعى عليه.

ن القرار يف القانون اإلداري ال يأخذ شكال ومن خالل هذه الدراسة إستخلصنا أ
حالة اإلفصاح، و بدون إفصاح، حيث يعترب السكوت من قبل معينا، و من مث فيوجد يف 

اإلدارة و اإلمتناع عن الرد من قبيل القرارات اإلدارية، حيث يعترب يف هذه احلالة األخري قرارا 
و قرينة  و أن هذا النوع من القرارات يعترب حجة يف اإلثبات أمام القضاء اإلداري، ،ضمنيا

مرور اليت ال تقبل إثبات العكس إذا كان القرار مستفاد من  القاطعة من القرائن القانونية 
 املدة احملددة قانونا.

 من نشره أو اإلعالن عنه،كما أن القرار اإلداري لكي يسري يف مواجهة األفراد، البد 
حيث يعترب النشر قرينة على العلم بالقرار من قبل األفراد و بالتايل سريان ميعاد الطعن يف 

 اإلعالن )التبليغ( بالنسبة للقرارات الفردية.حقهم. و كذلك 

إن األحكام الصادرة من القضاء اإلداري تتمتع باحلجية شأهنا شأن األحكام        
هذه القرينة مطلقة و الصادرة من القضاء املدين، مىت احتد اخلصوم و املوضوع و السبب، 

 ال تقبل إثبات العكس .

ى أساس قرينة اخلطأ، أي إفرتاض خطأ اإلدارة املربر علكما ميكن إقرار مسؤولية اإلدارة 
ملسؤوليتها و احلكم عليها بالتعويض عن األضرار النامجة عن نشاط معني وفقا لقواعد 
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املسؤولية اإلدارية.و جمال إعمال هذه القرينة أمام القضاء اإلداري، يتعلق بقواعد املسؤولية 
 ادية.عن األضرار النامجة عن األعمال اإلدارية امل

بثبوت  كما ميكن إقرار مسؤولية اإلدارة عن األضرار النامجة عن قراراهتا غري املشروعة 
منها أن تصدر اإلدارة قرارا مبتغية من وراء إصداره حتقيق هدف مغاير  ،أحد العيوب

للهدف الذي وضع القرار من أجله،أو مستهدفة حتقيق ما جيايف املصلحة العامة عند عدم 
ن مشوبا بعيب تقييدها يف إصداره هبدف معني،فإن القرار الصادر يف هذه احلالة يكو 

ه إستنادا إىل هذا العيب.و عيب اإلحنراف هذا من اإلحنراف يف السلطة، و من مث يطعن في
العيوب اخلفية اليت يصعب إثباهتا من قبل املدعي، و عليه فقد أقام القضاء عددا من 
القرائن تعني يف الكشف عن عيب اإلحنراف، و ذلك هبدف التخفيف من عبء اإلثبات 

 امللقى على عاتق املدعي.

علم اليقيين بالقرار. و عليه فمىت ثبت العلم اليقيين و من القرائن القضائية كذلك قرينة ال
و هذه القرينة بسيطة  ر باإللغاء و إن مل ينشر أو يبلغ.بالقرار بدأت مدة الطعن يف القرا

غري أن هذه القرينة مل يصبح تقبل إثبات العكس، شأهنا شأن سائر القرائن القضائية.
 ات املدنية و اإلدارية.معموال هبا يف اجلزائر بعد صدور قانون اإلجراء

 ميكن إبداء املالحظات التالية: النتائج اليت توصلنا إليها  و بعد

  بالرغم من اخلطوة اليت أقدم عليها املشرع اجلزائري بإصداره لقانون اإلجراءات املدنية 
يف حتقيق الدعوى اإلدارية على الوجه إال أنه لكي يكتمل دور القاضي اإلداري  و اإلدارية،

 الذي يتفق و خصوصيتها و مراكز أطرافها، فعلى املشرع وضع قانون إثبات إداري خاص .
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     اإلهتمام من قبل فقهاء القانون بدراسة اإلثبات يف الدعوى اإلدارية كما أنه جيب
 ام القضاء اإلداري،و ذلك ألهنا الو خصوصا القرائن باعتبارها من أهم وسائل اإلثبات أم

تدرس يف اجلزائر دراسة مستقلة و كافية،إذ ال يذكرها شراح القانون إال بطريقة غري مباشرة 
مبناسبة ذكر أدلة اإلثبات، و هذا اإلطار غري املكتمل الذي سجنت فيه القرائن يفسر لنا 

 إىل هذا احلد.السبب يف عدم اإلهتمام هبذا املوضوع 

القرائن لإلثبات يف الدعوى اإلدارية، ففي يفضل أن يتوسع القاضي اإلداري يف قبول و 
 ذلك ختفيف لعبء اإلثبات امللقى على كاهل الفرد املدعي.

جيب أن يتابع القضاء اإلداري األحكام القضائية اليت تنطوي على ابتداع قرائن و 
قضائية و أن يلتزم بعدم اخلروج عليها، أي أن يرفع التناقض بني األحكام القضائية ذات 

 القرائن.الصلة ب
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 112اجلزائري.......................................التعريف بالقرائن يف القانون  -ج

 113.....: شروط العمل بالقرائن....................................المطلب الثاني

 114.................من أفكار....... يلتبس هباقد متييز القرينة عما المبحث الثاني: 

 115التمييز بني القرينة القانونية و القاعدة املوضوعية.................. المطلب األول:
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 119: التمييز بني القرينة القانونية و احليلة ............................المطلب الثاني

 121.........: رأي الدكتور عبد الرزاق السنهوري يف التمييز بني القرينة و احليلة....أوال

 122........الدكتور مصطفى أبو زيد عبد الباقي يف التمييز بني القرينة و احليلة :رأيثانيا

 124............................................: رأي الدكتور حسن كرية.....ثالثا

 126...........................التمييز بني القرينة القضائية و الدالئلالمطلب الثالث:

 129أقسام القرينة و حجيتها يف اإلثبات اإلداري......................: الفصل الثاني

 129: أقسام القرينة يف القانون الوضعي...............................المبحث األول

 130................: القرائن القانونية...............................المطلب األول

 130القانونية ..........................................: تعريف القرينة الفرع األول

 132.............قرينة القانونية ...............: احلكمة من النص على الالفرع الثاني

 132...: حتقيق املصلحة العامة.................................................أوال

 135مصلحة خاصة................................................... : حتقيقثانيا

 136.....................القانونية......................: أنواع القرائن الفرع الثالث

 137.....................يطة............................: القرائن القانونية البسأوال

 138..........................................القرائن القانونية القاطعة....... ثانيا:

 139.................: معيار تقسيم القرائن القانونية إىل قاطعة و بسيطة ........ثالثا

 141.................................: القرائن القضائية.............المطلب الثاني

 141....................مفهوم القرائن القضائية...................... :الفرع األول
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 141.............: تعريف القرائن القضائية.....................................أوال

 145..............................: خصائص القرائن القضائية.................ثانيا

 147...........القرينة القضائية...............................: عناصر الفرع الثاني

 147......................................................: عنصر مادي.....أوال

 147.........................................:عنصر معنوي..................ثانيا

 148.......................نوع آلخر..من  : تكييف القرائن و حتوهلاالمطلب الثالث

 149...............: الطبيعة القانونية للقرائن..........................ولالفرع األ

 150.............: حتول القرائن......................................الفرع الثاني

 154..........القانون اإلداري..: دور القرائن و حجيتها يف اإلثبات يف المبحث الثاني

 154.........................: دور القرائن يف اإلثبات ..............المطلب األول

 156.........: حجية القرائن القانونية يف اإلثبات يف القانون اإلداري...المطلب الثاني

 156.........................: حجية القرائن القانونية يف اإلثبات.......الفرع األول

 157.................: القرينة القانونية البسيطة و حجيتها يف اإلثبات............أوال

 158....................: القرينة القانونية القاطعة و حجيتها يف اإلثبات .........ثانيا

 162......................:حجية القرائن القضائية يف اإلثبات ..........الفرع الثاني

 166.................: القرائن وسيلة إثبات معتمدة أمام القضاء اإلداري..الباب الثاني

 168................يف إثبات الدعوى اإلدارية....: دور القرائن القانونية الفصل األول

 169..............: قرينة القرار اإلداري الضمين يف القانون اإلداري....المبحث األول
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 169....................: مفهوم القرار اإلداري الضمين..............المطلب األول

 169...............: تعريف القرار اإلداري الضمين.....................الفرع األول

 171...............: العناصر الالزمة لتكوين القرار اإلداري الضمين.......الفرع الثاني

 172.................الطلب................................................ :أوال

 172....................: السكوت من قبل جهة اإلدارة املقدم إليها الطلب......ثانيا

 173................: مرور مدة زمنية معينة بني تقدمي الطلب و السكوت........ثالثا

 174............مدى قوة قرينة القرار اإلداري الضمين يف اإلثبات.... المطلب الثاني:

 175.....: قرينة النشر و التبليغ كوسيلة للعلم بالقرار يف القانون اإلداريالمبحث الثاني

 179.....................: مفهوم النشر و وسائله..................المطلب األول

 179.................................................: تعريف النشر.........أوال

 181..............................نشر............................: وسائل الثانيا

 183............................وم التبليغ و وسائله...........: مفهالمطلب الثاني

 183..............................................: تعريف التبليغ............أوال

 184........................................: وسائل التبليغ..................ثانيا

 184.................................تبليغ بواسطة الربيد...................: ال-1

 184...........................الفاكس......................: التبليغ بواسطة -2

 186..........................................: التبليغ عن طريق اإلستالم.....-3

 186.....................التبليغ الشفهي للقرار.............................. :-4
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 187............: عبء إثبات النشر و التبليغ .....................المطلب الثالث

 188...........حجية قرينة النشر أو اإلعالن يف اإلثبات............ المطلب الرابع:

 191............: قرينة اإلستقالة الضمنية يف القانون اإلداري.........المبحث الثالث

 192...........: مفهوم اإلستقالة الضمنية يف القانون اإلداري.........المطلب األول

 194..........: موقف املشرع اجلزائري من اإلستقالة الضمنية..........المطلب الثاني

 195...........حجية قرينة إستقالة املوظف يف اإلثبات............. المطلب الثالث:

 196............: قرينة حجية الشيء املقضي به يف القانون اإلداري....المبحث الرابع

 198................فهوم حجية الشيء املقضي به................: مالمطلب األول

 198.......................................: التعريف حبجية الشيء املقضي.....أوال

 199.................الفرق بني حجية األمر املقضي و قوة األمر املقضي به..... :ثانيا

 201........لتحقق قرينة حجية األمر املقضي به......: الشروط الالزمة المطلب الثاني

    201. حىت حيوز حجية األمر املقضي به: الشروط الواجب توافرها يف احلكم الفرع األول

 201.................................أن يكون احلكم قضائي................ أوال:

 202....................أن يكون احلكم قطعيا.............................. ثانيا:

 203.............أن يكون التمسك باحلجية يف منطوق احلكم ال يف أسبابه..... ثالثا:

 203...........: الشروط الواجب توافرها يف احلق املدعى به.............الفرع الثاني

 203.....................................................: وحدة اخلصوم.....أوال

 205.........: وحدة احملل أو املوضوع.........................................ثانيا
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 205................: وحدة السبب..........................................ثالثا

 207................املقضي به بالنظام العام.: مدى تعلق حجية األمر المطلب الثالث

 209.............: مدى قوة قرينة حجية األمر املقضي به يف اإلثبات...المطلب الرابع

 209..............: قرائن املسؤولية يف القانون اإلداري.............المبحث الخامس

 211...........اإلداري........ : قرينة مسؤولية متويل الرقابة يف القانونالمطلب األول

 214........: الشروط الالزمة لتحقق قرينة املسؤولية يف جانب متويل الرقابة.الفرع األول

 214....................: وجود إلتزام بالرقابة على عاتق املكلف به..............أوال

 215.............فعل غري مشروع من املشمول بالرقابة يلحق أضرارا بالغري. : صدورثانيا

 216...........: األساس الذي تقوم عليه قرينة مسؤولية متويل الرقابة......الفرع الثاني

 217.................مدى قوة قرينة مسؤولية متويل الرقابة يف اإلثبات.. الفرع الثالث:

 218.....نة مسؤولية املتبوع ) اإلدارة( عن أعمال التابع ) املوظف(..: قريالمطلب الثاني

 220....: الشروط الالزمة لتحقق قرينة مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها.الفرع األول

 220..........: حتقق عالقة التبعية بني اإلدارة و مرتكب الفعل الضار ) املوظف(..أوال

 223..............الضار حال تأدية الوظيفة أو بسببها...: إرتكاب املوظف للفعل ثانيا

 225..: األساس الذي تقوم عليه قرينة مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها.الفرع الثاني

 228....مدى قوة قرينة مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها يف اإلثبات .: الفرع الثالث

 228..........األشياء يف القانون اإلداري....: قرينة املسؤولية عن فعل المطلب الثالث

 230........: الشروط الالزمة لتحقق قرينة مسؤولية اإلدارة عن األشياء ...الفرع األول
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 231.......................: وجود شيء غري حي يف حراسة شخص............أوال

 233..........................حدوث الضرر بفعل الشيء.................... ثانيا:

 234...............: األساس الذي تقوم عليه مسؤولية اإلدارة عن األشياء.الفرع الثاني

 235............: مدى قوة قرينة مسؤولية اإلدارة عن األشياء يف اإلثبات.الفرع الثالث

 237...................: قرينة مسؤولية اإلدارة عن فعل احليوان .......المطلب الرابع

 238.....................شروط قرينة مسؤولية اإلدارة عن فعل احليوان.. الفرع األول:

 239............................: تويل اإلدارة حراسة حيوان....................أوال

 240............................: أن حيدث احليوان ضررا للغري.................ثانيا

 241....................: أساس قرينة مسؤولية اإلدارة عن فعل احليوان...الفرع الثاني

 241........: مدى قوة قرينة مسؤولية اإلدارة عن فعل احليوان يف اإلثبات.الفرع الثالث

 242....................: قرينة املسؤولية عن البناء................المطلب الخامس

 243.................: شروط قرينة مسؤولية اإلدارة عن البناء ...........الفرع األول

 243...............: أن يكون البناء ملك لإلدارة وقت حدوث الضرر ...........أوال

 246.................أن حيدث هتدم البناء كليا أو جزئيا ضررا للغري............. ثانيا:

 248......................: أساس مسؤولية اإلدارة عن أضرار البناء .....الثانيالفرع 

 249...............: مدى قوة قرينة مسؤولية اإلدارة عن هتدم البناء......الفرع الثالث

 251 ..............: دور القرائن القضائية يف اإلثبات يف الدعوى اإلداريةالفصل الثاني
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 251..........قرائن اإلحنراف يف استعمال السلطة يف القانون اإلداري.: المبحث األول

 253.........................: مفهوم اإلحنراف يف استعمال السلطة..المطلب األول

 253..............: التعريف الفقهي لعيب اإلحنراف يف استعمال السلطة..الفرع األول

 256.............: التعريف القضائي لعيب اإلحنراف يف استعمال السطة .الفرع الثاني

 256............: الشروط الالزمة لتحقق اإلحنراف يف استعمال السلطة.المطلب الثاني

 257..............: القرائن الدالة على اإلحنراف يف استعمال السلطة..المطلب الثالث

 258...............املعاملة بني متماثلي املراكز القانونية .: قرينة التمييز يف الفرع األول

 260.....................: قرينة انعدام الدافع املعقول إلصدار القرار.....الفرع الثاني

 260................: قرينة الظروف احمليطة بإصدار القرار و كيفية تنفيذه.الفرع الثالث

 262..............عدم املالئمة الظاهرة بني اخلطأ و اجلزاء. قرينة الغلو أو الفرع الرابع:

 263.....................: قرينة العلم اليقيين بالقرار اإلداري..........المبحث الثاني

 264.....................................: مفهوم العلم اليقيين......المطلب األول

 264..............: الشروط الالزمة يف العلم اليقيين لكي يعترب قرينة ...المطلب الثاني

 266..........................: عبء إثبات العلم اليقيين...........المطلب الثالث

موقف القضاء اإلداري اجلزائري من األخذ بقرينة العلم اليقيين يف  المطلب الرابع:
 268....................................................................اإلثبات.

 274....................: حجية قرينة العلم اليقيين يف اإلثبات .....لب الخامسالمط

 276.............................:........................................خاتمة
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 281............................................................:.قائمة المراجع

 301...............................:....................................الفهرس
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