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                                      مقدمــــــة

  
ترمي القواعد االجرائية الى تنظيم الحماية القضائية للحقوق الموضوعية ، بتنظيم عملية االلتجاء       

الى الجهات القضائية المختصة ، وتحديد مختلف االجراءات التي يتطلبها الفصل في النزاعات امامها ، 

  .ا من رفع الدعاوى وسير خصوماتها ، الى غاية  صدور االحكام فيها ، تبليغها ثم تنفيذها انطالق

     و اذا كانت الخصومات القضائية تتفق حول القواعد العامة التي تخضع لها اجراءات رفعها         

ضها طبيعة و سيرها امام القضاء ثم الفصل فيها من طرفه ، غير انها تستأثر ببعض الخصوصيات تفر

  ) 1(. الحقوق المتنازع حولها و تستوجب خضوعها لقواعد خاصة تمس بعض جوانبها 

     ان تزايد الخصومات المختلفة ، بما فيها الخصومة االدارية  و تفرع الكثير منها ،  افرز تعددا     

 العامة ، تتماشى   و تباينا في اجراءاتها و فرض سن قواعد خاصة بها ، مستقلة عن القواعد االجرائية

و طبيعتها ، يسعى المشرع عادة من خاللها ، الى الوصول الى حماية ناجعة للحقوق الموضوعية 

  . المتنازع حولها 

     و تحتل الخصومة االدارية التي اسند المشرع اختصاص الفصل فيها للجهات القضائية االدارية 

شعب نشاط الجهات االدارية ، و تنفرد بخصائص   حيزا كبيرا بين الخصومات االخرى بسبب تزايد و ت

و قواعد تميزها ، و لو في خلفياتها ، عن غيرها من النزاعات ، تتماشى و طبيعة هذه النشاطات        

  .  و اهدافها ، و اختالف المصالح والحقوق المتنازع حولها و تباين مراكز االطراف المتخاصمة فيها 

ة االدارية بأنها كتابية ، وجاهية ، شبه سرية و توجيهية ، يتمتع القاضي إجراءات الخصوم     تتميز 

االداري بمقتضاها بسلطات واسعة من اجل تسييرها ، توجيهها و اتخاذ ما يراه مناسبا فيها من 

  .االجراءات ، من أجل بلوغ الحقيقة و دالئل اثباتها 

  االدارية القضائية و بقية الخصومـات فإن      لكن ، وبالرغم من االختالف القائم بين الخصومة 

  ــــــــــــــ
 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل على 06/02/1990 المؤرخ في 90/04 من القانون 8 المادة تنص) 1(

 من قانون 533مشاركة ممثلي العمال و ارباب االعمال في التشكيلة التي تنظر النزاعات العمالية وتنص المادة 
 49الجراءات المدنية و االدارية على مشاركة ممثلي التجار في التشكيلة التي تنظرالنزاعات التجارية و تنص المادتان ا
  . من قانون االسرة على اجراء الصلح في نزاعات شؤون االسرة  57و 
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نها خاصة ، البعض من الخصائص التي تتمتع بها إجراءاتها بدأ يعم غيرها من الخصومات و المدنية م

فزاد تدخل القاضي فيها في اطار الحدود المرسومة له قانونا ، بحثا عن الحلول المالئمة لها في اجالها 

  . المعقولة 

     و تبقى الخصومة المدنية ، و بالرغم من ذلك ، دائما ملكا الطرافها ، يتمتع القاضي فيها بدور 

اف في اجراءات الدفاع عن حقوقهم فيها ،           فرضته المراكز المتساوية لهذه االطر) 1(حيادي 

   .و طبيعة المصالح المتنازع حولها ،  فاقتصر كقاعدة عامة على ضمان احترامهم لقواعدها 

       إن أكثر التبريرات التي يمكن اعتمادها تدعيما الستقاللية اجراءات الخصومة االداريـة تكمـن 

تي تستند عليها ، عن نظيرتها المدنية اضافـة الى اتساع سلطات في واقع اختالفها ، و الخلفيات ال

  .     القاضي االداري عند توجيهه الجراءاتها في مواجهة طرفي النزاع  

     يتمتع باختصاص نظر الخصومات القضائية االدارية كل من مجلس الدولة و الغرف االدارية 

اشرة المحاكم االدارية لصالحياتها، فتتمتع الغرف الجهوية و المحلية للمجالس القضائية الى حين مب

 )2(االخيرة باختصاص الفصل في كل النزاعات االدارية ماعدا ما أسند منها للغرف االدارية الجهوية 

  . و لمجلس الدولة 

      تتعلق الخصومة االدارية امام مجلس الدولة بالطعون بالغاء ، بفحص مشروعية                 

ر القرارات االدارية الفردية و التنظيمية الصادرة عن السلطات االدارية المركزيـة           و بتفسي

و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية ، و بوقف تنفيذ هذه القرارات االدارية       

ة ،  و بقضايا تنازع و القرارات القضائية و االوامر الصادرة عن الغرف االدارية للمجالس القضائي

االختصاص بين الغرف االدارية و بينه وبين هذه االخيرة و القضايا المرتبطة باختصاصه            

و بالطعون باالستئناف ضد قرارات و اوامر الغرف االدارية للمجالس القضائية و الطعون بالنقض 

ق غير العادي من طرق ضد القرارات التي خوله المشرع اختصاص نظرها بواسطة هذا الطري

  . الطعن

  ــــــــــــــــ.

الدكتور نبيل اسماعيل عمر ـ أصول المرافعات الشرعية و علم القضاء في المملكة العربية السعودية ـ منشأة ) 1(
   . 36 و 35 ـ صفحة 1993المعارف ـ االسكندرية ـ 

  .درة عن الوالة الطعن بالغاء ، فحص مشروعية و تفسير القرارات االدارية الصا )2(
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     وكانت الخصومة االدارية المنعقدة امام مجلس الدولة ، بالرغم من االختالف القائم في بعض 

المقتضيات ، بينها و بين الخصومة المدنية ، تعايش هذه االخيرة في قانون االجراءات المدنية          

 المحكمة العليا عندما كان اختصاص الفصل و تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها الخصومة امام

  . فيها منعقدا لغرفتها االدارية 

     و قد ساعد على تعايش الخصومة االدارية القضائية مع نظيرتها المدنية ، قبل انشاء مجلس الدولة ، 

لعليا  طبيعة النظام القضائي السائد في وقتها و القائم على وحدة الجهاز القضائي تحت رئاسة المحكمة ا

و ازدواج في المنازعة ، تختص بنظر االدارية منها غرفة ادارية متخصصة تابعة لها ، في اطار قواعد 

  .اجرائية شبه موحدة تخضع لها الخصومتان 

     و احتفظت الخصومة االدارية بنفس الخاصية السابقة بعد انتقال اختصاص الفصل فيها من الغرفة 

 98/01 من القانون العضوي رقم 40 مجلس الدولة ، باعتبار ان المادة االدارية للمحكمة العليا الى

 ، المتعلق باختصاصات هذا االخير ، بتنظيمه و بعمله ، أصرت على 30/05/1998المؤرخ في 

اخضاع االجراءات ذات الطابع القضائي امامه الحكام قانون االجراءات المدنية أي لنفس االحكام التي 

ومة االدارية عندما كان اختصاص الفصل فيها مسندا للغرفة االدارية بالمحكمة كانت تخضع لها الخص

  .العليا ، فاستفادت الخصومة االدارية في هذه الفترة من رواسب و مخلفات النظام السابق 

     ان الخصومة القضائية االدارية استفادت في تعايشها مع الخصومة المدنية من التقارب بين المبادئ 

ارت تخضع لها الخصومتان في اجراءاتهما ، فلم تعد الكتابة و ال الطابع التوجيهي  او التحقيقي التي ص

  .حكرا على الخصومة االدارية  

     ان التقارب بين القواعد االجرائية السارية على الخصومتين المدنية و االدارية نتيجة التاثير المتبادل 

جهة القضائية التي تنظر احدى الخصومتين ، بالقواعد  و المبادئ و المستمر فيما بينهما ، و استئناس ال

المعتمدة في الخصومة االخرى ، قلص من الفوارق بين القواعد االجرائية التي تخضع لها الخصومتان ، 

  .     و جعلهما في الكثير من الحاالت ، تلتقيان عند قواعد اجرائية مشتركة بينهما 

  بين الخصومتين في مبادئهما العامة لم يكن ليحجب االختالف القائم بينهما ،       لكن التقارب الملحوظ

بسبب الخصوصيات التي تميزهما ، هذا االختالف الذي فرض على مجلس الدولة ، عند  الغياب 

  المتزايد للمقتضيات الخاصة بالخصومة المطروحة عليه على مستوى تقنين االجراءات المدنيـــة ، 
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  .تمرار اليجاد حلول للمشاكل االجرائية التي كان يفرزها رفع وسير الخصومة امامه  التدخل باس

     ان مثل هذه االوضاع تغذي فكرة تمييز القاعدة االجرائية االدارية عن نظيرتها المدنية وإفراد 
          تقنين خاص بها في اطار نظام االزدواج القانوني و القضائي القائم ، يسهل عملية استعمالها 

و االعتماد عليها من طرف بقية الجهات القضائية االدارية عند نظرها للطعون المرفوعة امامها ،     
  .و يجنب المتقاضين االخطاء االجرائية التي يتعرضون الرتكابها بسبب جهلهم لها 

ن وضعيتها      وقد برزت نية المشرع الجزائري في اخراج الخصومة االدارية امام مجلس الدولة م
السابقة حتى ال تبقى ، و لو من الناحية المبدئية ، حبيسة االجراءات التي تخضع لها الخصومة المدنية 

  .امام المحكمة العليا 
 المتضمن قانون االجراءات 25/02/2008 المؤرخ في 08/09     ان المشرع قنن بمقتضى القانون  

 بالخصومة االدارية ، كما تمت احالتها على معظم القواعد المدنية و االدارية القواعد االجرائية الخاصة
التي تحكم الخصومة االدارية امام المجالس القضائية كخطوة اضافية في نظرنا ، قبل الوصول الى 

  .  تقنين خاص بها 
    ان المشرع وحد عن طريق القانون االخير بين اغلبية اجراءات سير الخصومة االدارية امام 

ارية للمجالس القضائية و نظيرتها امام مجلس الدولة و ابعد هذه االخيرة عن دائرة الغرف االد
اجراءات الخصومة المدنية المنعقدة امام المحكمة العليا ، فعمم ، في اطار السعي لتبسيط االجراءات ، 

النظام االختياري للتظلم االداري المسبق امام الغرف االدارية للمجالس القضائية         
و مجلس الدولة ، و وحد ميعاد االستئناف مع كل المواعيد السارية على الطعون ضد القرارات 
القضائية امام مجلس الدولة ، فصار شهرين بعد ان كان شهرا واحدا  مساويا لنفس ميعاد هذا الطعن 

   .)1(في المواد المدنية 
ية امام مجلس الدولة ، و في اغلبية اجراءاتها ،    لكن هل ان سعي المشرع الخضاع الخصومة االدار

لتلك السارية امام الغرف االدارية للمجالس القضائية او المحاكم االدارية ،                            
و فصلها عن اجراءات الخصومة المدنية ، فرضته مجرد ارادة توحيد الجراءات الخصومة االدارية 

ر نظام اجرائي مشترك او متطلبات االزدواجية االجرائية و حتمية القضائية بصفة عامة في اطا
  استكمال االزدواجية القانونية المقررة دستورا و قانونا لخالفات بين اجراءات الخصومتين ؟

  ـــــــــــــــ
   . من قانون االجراءات المدنية277  و 102المادتان   )1(
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موضوع اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة يفرض      ان االجابة عن مثل هذا التساؤل في اطار 

تحديد مجاالت استقالل هذه االجراءات عن نظيرتها المدنية بتحديد خصائصها ومصادرها             

و متطلبات استكمال هذه االستقاللية وتكريسها في إطار االزدواجية االجرائية كنتيجة حتمية 

  .يكلية لالزدواجية القانونية و االزدواجية اله

الخاصة بالنزاعات التي       ان بحث موضوع اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة أي االجراءات

 سيعتمد على بحث القواعد االجرائية التي تخضع لها هذه الخصومة في ،  تنظرها هذه الجهة القضائية

 08 المؤرخ في 66/154 اطار االفكار السابقة و تطورها في التقنينات االجرائية ، انطالقا من االمر

 المتضمن قانون االجراءات المدنية و القوانين المعدلة   و المتممة له ، مرورا بالقانون 1966يونيو 

 ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، تنظيمه     30/05/1998 المؤرخ في 98/01العضوي رقم 

ضمن قانون االجراءات المدنية  المت25/02/2008 المؤرخ في 08/09و عمله و وصوال الى القانون 

  .و االدارية

  :     و لتحقيق الغرض السابق ، فقد تم تقسيم هذه االطروحة الى اربعة ابواب اساسية  

 ، و تناولنا فيه طبيعة اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة ، و خصصناه      الباب االولـ 

  .لخصائصها العامة ، لمصادرها و لسريانها الزمني 

 ، و تكلمنا فيه عن الخصومات التي يختص مجلس الدولة بنظرها و هي   الخصومات لباب الثانياـ 

  .المتعلقة بالقرارات االدارية ، بالقرارات القضائية ، و باختصاص الجهات القضائية

 ، و عالجنا فيه شروط رفع الخصومة امام مجلس الدولة ، سواء تلك المتعلقة بالقرار الباب الثالثـ 

  .ضوع الطعن ، باشخاص الخصومة فيه و باالجراءات و المواعيد مو

 ، و حجزناه الجراءات نظر الخصومة اما مجلس الدولة  و بينا فيه اجراءات التحقيق الباب الرابعـ 

  .في هذه الخصومة و الحكم الصادر فيها مع طرق الطعن المقررة ضده 
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  ـ   الباب االول  ـ

  طبيعة اجراءات الخصومة امام

  مجلس الدولة

  
     تتمتع اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة ، باعتبارها اجراءات تتعلق بخصومة ادارية ، 

لفيات خاصة    بالخصوصيات المالزمة لهذه االخيرة ،  تميزها عن نظيرتها المدنية ، استنادا على خ

و تحقيقا الهداف تتماشى و طبيعتها ، بالرغم من ان المشرع أخضعها في بداية االمر ، بمقتضى االمر 

 المتضمن قانون االجراءات المدنية و القوانين المعدلة          1966 يونيو 08 المؤرخ في 66/154

للقواعد االجرائية العامة التي تخضع لها و المتممة له ، و استنادا على طبيعة النظام القضائي انذاك ،  

  .كل الخصومات امام المحكمة العليا 

 المؤرخ في 98/01      وبقي المشرع متمسكا بنفس النهج بمقتضى القانون العضوي رقم 

 ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، تنظيمه و عمله ، بالرغم من انتقال الخصومة 30/05/1998

 المؤرخ في 08/09 العليا الى مجلس الدولة ، قبل ان يتراجع بمقتضى القانون االدارية من المحكمة

 المتضمن قانون االجراءات المدنية و االدارية عن مثل هذا الموقف                   25/02/2008

و يخضعها الجراءات خاصة بها ، الى جانب اغلبية االجراءات التي تخضع لها الخصومة االدارية 

اكم االدارية ، و القليل من االجراءات السارية امام المحكمة العليا و الجهات القضائية امام المح

  .االخرى

     ان تحديد خصوصيات االجراءات التي تخضع لها الخصومة امام مجلس الدولة ، يقتضي منا 

ص البحث في خصائصها العامة ، في مصادرها و في سريانها الزمني ، و هي المواضيع التي سنخص

  : لكل منها ، في هذا الباب ، فصال مستقال على النحو التالي 

  الخصائص العامة لالجراءات امام مجلس الدولة :      ـ الفصل االول 

  مصادر اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة:      ـ الفصل الثاني 

  .السريان الزمني لالجراءات امام مجلس الدولة :      ـ الفصل الثالث 
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  ـ  الفصل االول  ـ

  الخصائص العامة الجراءات الخصومة

  امام مجلس الدولة

  
     تأخذ اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة اوصاف الخصومة االدارية  و خصائصها العامة ، 

ع الكتابي ، و يتولى توجيهها القاضي االداري  وتتم في مواجهة فهي اجراءات يغلب عليها الطاب

  . اطرافها في اطار شبه سري 

     إن انعقاد الخصومتين القضائيتين المدنية و االدارية ، في مرحلة معينة ، على مستوى المحكمة 

م من العليا ، ساعد على نقليص الفوارق بينهما ، فصارت هذه الخصائص تشملهما جميعا بالرغ

  . استنادها على خلفيات مختلفة

     لكن ولئن اجتمعت الخصومتان القضائيتان على مستوى مجلس الدولة و المحكمة العليا حول 

خصائص موحدة ، غير ان خلفيات اعتمادها تبقى مختلفة ، فاالجراءات التي تخضع لها الخصومة امام 

 بواقع انعقادها امام المحكمة العليا لما كانت مجلس الدولة  ، بخصائصها المتميزة ، لم تكن مرتبطة

هذه االخيرة مختصة بنظرها بقدر ارتباطها بطابعها االداري ، بالرغم من ان الخصومات المنعقدة امام 

  . هذه الجهة القضائية االخيرة تخضع لنفس اجراءاتها

الفصل فيها الى      ان الخصومة االدارية احتفظت بنفس االجراءات حتى بعد انتقال اختصاص 

مجلس الدولة و هي نفسها االجراءات التي تخضع لها الخصومة امام الغرف االدارية للمجالس 

  .القضائية ، مما جعل المشرع بمقتضى قانون االجراءات المدنية و االدارية يفضل احالتها عليها 

 في اطار      و سنخصص هذا الفصل لمعالجة خصائص اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة

  :اربعة مباحث مستقلة على النحو التالي 

  االجراءات امام مجلس الدولة كتابيـة:      ـ المبحث االول 

  االجراءات امام مجلس الدولة توجيهية:      ـ المبحث الثاني 

  االجراءات امام مجلس الدولة وجاهية :      ـ المبحث الثالث 

  م مجلس الدولة شبه سريةاالجراءات اما:      ـ المبحث الرابع 
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 ـ المبحث االول ـ

  االجراءات امام مجلس الدولة كتابية

  
     توصف اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة بانها اجراءات كتابية ، على غرار اية خصومة 

قضائية ادارية ، بالرغم من ان هذه الخاصية لم تعد حكرا على هذا النوع من الخصومات بل تشمل 

 من قانون 239راءات الخصومات المنعقدة امام المحكمة العليا ، حسبما اكدته المادة كذلك اج

االصل في اجراءات التداعي امام المحكمة العليا ان تكون بالكتابة " االجراءات المدنية بنصها على ان 

    و االدارية   المتعلق باالجراءات المدنية 08/09، قبل ان تكرسها  المادة التاسعة من القانون رقم " 

  ".االصل في اجراءات التقاضي ان تكون مكتوبة: " ضمن مبادئه العامة بنصها على ان 

     و تعتبر الكتابة اذن اول موطن تالقي الخصومتين االدارية و المدنية و اول مظهر الجتماعهما 

ومة  و سيرها       نتيجة للمزايا و المحاسن التي توفرها هذه الخاصية بالنسبة الجراءات رفع الخص

  . و نظرها مهما كانت طبيعتها مدنية او ادارية 

     ان للكتابة مزاياها بالنسبة لحسن سير العدالة و بالنسبة لكل االطراف الفاعلة في النزاع ، اذ تسمح 

لهم بان يكونوا على علم مستمر بما يجري في الخصومة كما تسمح بترسيخ االجراءات التي يقوم بها 

راف و القاضي على حد سواء ، و تسمح لهذا االخير بااللمام بظروف القضية مما يؤدي الى االط

  )1(. سرعة الفصل فيها 

      و اذا كانت اجراءات الخصومة المنعقدة امام مجلس الدولة توصف بانها كتابية ، فان هذا ال يمنع 

  .ي  و مرحلة اعتماده  من الخروج عليها في حاالت معينة  تفرضها طبيعة االجراء الشفو

     و سنعالج في هذا المبحث اساس خاصية الكتابة و تطبيقاتها في اجراءات الخصومة امام مجلس 

  :الدولة مع  المستثنيات الواردة عليها في مطلبين مستقلين على النحو التالي 

  اساس الكتابة في االجراءات امام مجلس الدولة: ـ المطلب االول 

  نطبيقات للكتابة في االجراءات امام مجلس الدولة : ني ـ المطلب الثا

  ــــــــــــ
   1989الدكتوراحمد ابو الوفا ـ اصول المحاكمات المدنية ـ الطبعة الرابعة ـ الدار الجامعية ـ بيروت ـ) 1(

    71    ص 
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  ـ المطلب االول ـ

  اساس الكتابة في اجراءات الخصومة 

         امام مجلس الدولة                             

       
     بالرغم من ان الكتابة لم تعد قاصرة على الخصومة االدارية امام مجلس الدولة ، ولم تعد الخاصية 
المميزة للخصومة االدارية بصفة عامة ، باعتبارها تجمع بين كل الخصومات االخرى و على كل 

  . ارتباطا من عالقتها بالخصومة المدنيةمستوياتها ، فان عالقتها بالخصومة االدارية اكثر 
     ان هذا الواقع جعل البعض من الفقهاء يذهب الى القول بان هناك عالقة وطيدة                       

،          )1(و طبيعية بين صفة الجهة القضائية االدارية و الكتابة ال نجد لها مثيال في المواد المدنية 
ان الكتابة في المنازعات االدارية تجد مصدرها في االصل االداري لهذه البعض االخر  و اعتبر

فالكتابة ، باعتبارها وسيلة التعبير العادية لالدارة ، تتمتع بنفس هذا االمتياز امام القضاة . المنازعات 
   )2(. االداريين 

لخصومات المدنية           فاذا كان المشرع قد أقر الكتابة كمبدإ عام في اجراءات التقاضي في كل ا
و االدارية و امام كل الجهات القضائية ، فإن مجالها يبقى اوسع في الخصومة االدارية و تلك المنعقدة 
امام مجلس الدولة عنه في بقية الخصومات المدنية ، بما فيها تلك المنعقدة امام المحكمة العليا ، بالرغم 

  .لخصومتينمن تشابه اغلبية النصوص التي الزالت تحكم ا
     ان هذه الوضعية تجد مصدرها في طبيعة الخصومة االدارية نفسها ، باعتبار ان احد طرفيها جهة 

ادارية تعتبر الكنابة وسيلة تعاملها الطبيعية ، و في الدور المتميز الذي يلعبه القاضي المقرر فيها       
ئل االثبات التي تكون تحت يد الجهات و الذي يفوق دور نظيره في الخصومة المدنية ، بحثا عن دال

  .االدارية  و التي تحجم احيانا عن تقديمها 
 ــــــــــــــــ

(1) R. Chapus . Droit  Du  Contentieux  Administratif .  12 Ed Montchrestien . 2006.  Pages 815   

 :و مما جاء به 
«Il existe certainement entre la qualite de juridiction administrative et  le caractère ecrit de la procédure un 
lien etroit et naturel dont on ne trouverait  pas l’equivalent en matiere civile » .  

 C. Debbasch  . Contentieux Administratif .  2 Ed . Dalloz 1978.  Pages 17 .) 2( 
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لكتابة في إجراءات الخصومة امام مجلس الدولة يفرضها االسلوب التوجيهي الــذي  ان خاصية ا

 اعتمده المشرع سواء في قانون االجراءات المدنية او قانون االجراءات المدنية  و االدارية، للتحقيق

  . في الخصومة المنعقدة امام هذه الجهة القضائية  

صومة يقوم على اسناد تسييرها لقاض من قضات مجلس      ان الطابع التوجيهي الجراءات هذه الخ

الدولة ، يتعامل كتابة مع كل أطراف الخصومة بما فيهم النيابة العامة ، انطالقا من بداية المرحلة 

المخصصة للتحقيق في طلبات و دفوع االطراف الى غاية تحديده للجلسة المخصصة لنظرها          

كتابة كل االجراءات المرتبطة بتسيير الخصومة التي أسندت له مهمة و النطق بالقرارت فيها ، فيتخذ 

  .التحقيق فيها 

     ان خاصية الكتابة تفرضها كذلك طبيعة الخصومة االدارية نفسها باعتبار ان موضوعها عادة 

أعمال إدارية مكتوبة ، تفرض للتحقيق في مشروعيتها ، اجراءات مكتوبة ، وال تفيد معها غيرها من 

  .جراءات اال

     و كثيرا ما التجدي في الخصومة االدارية عامة و تلك المنعقدة امام مجلس الدولة خاصة ، سوى 

االجراءات المكتوبة ، الهمية النزاعات التي تطرح على هذه الجهة القضائية ، و خاصة تلك المتعلقة 

رية المركزيـة             بابطال او تفسير او فحص مشروعية القرارات الصادرة عن الجهات االدا

  .الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية   و

     ان الكتابة في اجراءات الخصومة االدارية امام مجلس الدولة تفرضها كذلك الطبيعة الخاصة 

لمرافعة لبعض المنازعات االدارية ، و من بينها المنازعات الضريبية ، التي ال يمكن ان ترتكز على ا

الشفوية ، باعتبارها تتطلب من الوسائل القانونية والحجج المحاسبية الدقيقة ما ال يمكن ان يتماشى اال 

  .  مع المذكرات المكتوبة 

     لكن هذا ال يعني ان كل االجراءات المقررة في الخصومة امام مجلس الدولة كتابية اذ سمح 

هم الشفوية فيها كما سمح للقاضي االداري سماع شهودهم  المشرع فيها لطرفي النزاع بابداء مالحظات

و اعوان االدارة فيها ، و هو االمر الذي سنوضحه في المطلب الثاني من هذا المبحث بمناسبة الكالم 

  .عن مظاهر الكتابة في اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة  والمستثنيات المشرعة عليها 
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                                     ـ المطلب الثاني ـ

                              مظاهرالكتابة في االجراءات امام

                                        مجلس الدولة 

  
تخضع لها الخصومة       تجد خاصية الكتابة تطبيقاتها في االغلبية العظمى من االجراءات التي 

االدارية امام مجلس الدولة ، فااللتجاء الى هذه الجهة القضائية ، عن طريق الطعن في القرارات 

االدارية او القضائية ، يتم بعريضة مكتوبة ، موقعة من طرف محام معتمد امامها ، تحتوي على 

رحها بواسطة مذكرة ايضاحية موجز للوقائع و االوجه التي يبنى عليها الطعن ، و يمكن ان يستكمل ش

مكتوبة في االجل المحدد لها  و نفس الكالم يصدق على مذكرات الرد المقدمة من طرف الخصم فيها 

  )1 (.، و تقرير النيابة العامة اذ يجب كذلك تقديمهما مكتوبين 

عن             ان اجراءات تسيير العضو المقرر لهذه الخصومة تتم كتابة ، فيأمر بتبليغ عريضة الط

و مذكرتها التكميلية ان وجدت و مذكرات الرد ، بكتاب موصى عليه بعلم وصول الى طرفي النزاع  ، 

مع انذار المدعى عليه بوجوب ايداع مذكرة رده مصحوبة بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم        

   )2(. و وجوب توقيعها من طرف محام مقبول امام مجلس الدولة 

العضو المقرر كتابة أطراف النزاع االجال الضرورية الستكمال اجراءات الخصومة           و يمنح 

  )3 (.و اسانيدها ، و يأمر كتابة  بتقديم أي مستند يرى ضرورته في النزاع 

يودع العضو المقرر تقريره المكتوب حول الخصومة اذا رأى انها مهيأة للفصل فيها                  
ع النيابة العامة عليه قبل اصدار قرار بتحديد جلسة لنظرها ، و يأمر و يصدر امرا باطال

  ــــــــــــ    
  من 827و 826  ،817 ، 816 ، 815 من قانون االجراءات المدنية و 248 و 245 ، 243 ، 240المواد ) 1(

   .قانون االجراءات المدنية و االدارية

 من قانون االجراءات المدنية            845   الى838و المواد من  من قانون االجراءات المدنية  245المادة ) 2(
   السالفة الذكر فرضت على طرفي النزاع تبليغ عريضة الدعوى عن838و االدارية ، مع المالحظة ان المادة 

  .طريق محضر قضائي 
جراءات المدنية             من قانون اال849 و 844 ،840 من قانون االجراءات المدنية  و المواد 247 المادة )3(

  و االدارية
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بإخطار النيابة واالطراف بتاريخها و يتم ارسال مذكرات الحضور للجلسة الى المحامين بكتاب  

   )1(. موصى عليه بعلم وصول 

     اذا رأى القاضي المقرر قبل مباشرة التحقيق في القضية ان عريضة الطعن غير مقبولة ، فيجوز 

الدعوى على رئيس الغرفة ، ان يحيله على النيابة العامة  و يصدر قرارا بتكليف له بعد عرض ملف 

            )2(. الطاعن بالحضور الى جلسة مقبلة يذكر فيه ان الحكم سيصدر في خصوص قبول الطعن  

     فواضح اذن أن كل اجراءات رفع الخصومة الى مجلس الدولة تتم كتابة ، كما تتم كذلك 

  . التي يتوالها العضو او القاضي المقرر عند تسييره لهذه الخصومة االجراءات 

     لكن إقرار الكتابة كخاصية اساسية في اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة ، اليعني ان هذه 

االخيرة تخلو من اجراءات شفوية ال يجوز الطرافها بما فيهم النيابة العامة استعمالها في طلباتهم      

  .م و دفوعه

يجوز ، اذا اقتضى االمر ، : "  من قانون االجراءات المدنية نصت على انه 259     ان المادة 

،       .... " لمحامي الخصوم ان يتقدموا بمالحظات موجزة شفوية بعد تالوة تقرير المستشار المقرر

 المتعلق 08/09 من القانون رقم 887 الى 884و نفس الفكرة وردت باكثر توضيحا في المواد من 

  .باالجراءات المدنية و االدارية

   السالفة الذكر لالطراف ابداء مالحظاتهم الشفوية بعد تالوة القاضـــي884     فاجازت المادة 

 من نفس القانون التي سمحت للمدعى 887المقرر لتقريره المكتوب في اطار ترتيب اشارت اليه المادة 

  .دعي الكلمة قبله عليه ابداء كلمته بعدما يتناول الم

     و يجب ان تقدم المالحظات الشفوية من االطراف تدعيما لطلباتهم و دفوعهم المكتوبة ، و ال 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية على ان الجهة القضائية 886تخرج عليها ، فقد نصت المادة 

  .  ، ما لم تؤكد بمذكرة كتابيةاالدارية غير ملزمة بالرد على االوجه المقدمة شفويا بالجلسة

       فيجب اال تكون المالحظات الشفوية ذريعة لتقديم طلبات و دفوع لم يطلع عليها اطراف النزاع

  ــــــــــــ    
 من قانون االجراءات المدنية                     852 و 846 من قانون االجراءات المدنية و المادتان 249 و 248المادتان ) 1 (

   .و االدارية 
   . من قانون االجراءات المدنية250المادة ) 2(
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لعدم تدوينها في وقتها في مذكرات مكتوبة ، و لم يسمح لهم بالرد عليها في االجال المقررة عادة في 

  .  هذه الحاالت 

ي يمكن لدفاع االطراف تقديمها امام مجلس الدولة تأكيدا      و اضافة الى المالحظات الشفوية الت

                 860للمذكرات الكتابية ، فيمكن للقاضي المقرر او لتشكيلة الحكم ، تطبيقا الحكام المادتين 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية سماع أي شخص يرون سماعه مفيدا بالنسبة للفصل 884و 

ستماع الى اعوان االدارة المعنية او دعوتهم لتقديم توضيحاتهم فيه ، كما يمكن لرئيس في النزاع و اال

 السابق االشارة اليها ، و بصفة استثنائية ، االستماع الى توضيحات كل 884تشكيلة الحكم طبقا المادة 

  .شخص حاضر في الجلسة يرغب احد االطراف في سماعه 

عوان االداريين او االشخاص الحاضرين في الجلسة ، خروجا على      و ال يعتبر في نظرنا سماع اال

مبدإ الكتابة ، باعتبار ان ما يتم االدالء به شفاهة في مثل هذه الحاالت هو مجرد توضيحات حول 

مسائل مرتبطة بالطلبات و الدفوع المقدمة و المثارة في عرائض و مذكرات االطراف ، ستساعد الجهة 

  .ي النزاع المطروح امامها القضائية على الفصل ف

     و يعتبر هذا المزيج في االجراءات بين الكتابية و الشفوية امام مجلس الدولة ، االسلوب االمثل 

  . لبلوغ هذه الجهة القضائية غايتها في إصدار قرارات أكثر يقينا

االخيرة أثرت      و اذا كانت الخصومة االدارية تستاثر قبل غيرها بخاصية الكتابة ، فان هذه 

بالمقابل على قضائها و ساعدت على قوته ، وصارت ، حسب بعض الفقهاء ، وسيلة ابداع           

و تحليل عميق لالفكار ، لكنها ساهمت بالمقابل في البطء في االجراءات و التأخر في الفصل في 

  )1(.لالطراف اليداعهاالخصومات بسبب نظام تبادل المذكرات المكتوبة و االجال الطويلة الممنوحة 

     فظاهر من مختلف االجراءات الكتابية التي يتطلبها التحقيق في  الخصومة امام مجلس الدولة أنها 

مرتبطة بطابعها التوجيهي الناتج عن استئثار القاضي المقرر بتسييرها و توجيه كل اجراءاتها كتابة ، 

  .لفصل و هو الطابع الذي تخصص له المبحث الثاني من هذا ا

  ـــــــــــــــــ  
الدكتور مسعود شيهوب ـ المبادئ العامة للمنازعات االدارية ـ الجزء االول ـ ديوان المطبوعات الجامعية ـ ) 1( 

    .112 ـ صفحة 1999الجزائر ـ 
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                                   ـ  المبحث الثاني  ـ

  ءات امام مجلس الدولة توجيهية  االجرا

  
تتسم اجراءات سير الخصومة امام مجلس الدولة بالطابع التوجيهي او التحقيقي ، و هذا يعني ان      

دور تسيير اجراءاتها اسنده المشرع للقاضي االداري و باالخص للقاضي المقرر فيها و لم يترك 

نية ، و التي يتمتع القاضي فيها ،               لمشيئة اطرافها كما هو عليه الحال في الخصومة المد

  . و الى حد ما ، بدور محايد اذ يقوم اطرافها كقاعدة عامة بتوجيه اجراءاتها

     لكن هذا الطابع التوجيهي الذي يطغى على إجراءات الخصومة االدارية امام مجلس الدولة       

 هذه االخيرة فقط ، اذ يشمل كذلك الخصومة و الغرف االدارية للمجالس القضائية ال يقتصر على

المنعقدة امام المحكمة العليا التي يتمتع  العضو المقرر عند تسييره لها ، اثر الطعون بالنقض المرفوعة 

  .ضد االحكام النهائية و القرارت القضائية ، بنفس المزايا التي توفرها هذه الخاصية  

ظل الطابع التوجيهي يميز الخصومة االدارية عن الخصومة      غير انه ، و بالرغم من ذلك ، فقد 

المدنية ، و يرتبط بها ارتباطا وثيقا مستندا على تبريرات تفوق نظيرتها في الخصومة المدنية ، تعتمد 

على اعتبارات مستوحاة من طبيعة التصرف االداري ، اهدافه   و مراكز الخصوم فيه ، فرضت في 

مقرر عند تسييره لها سلطات واسعة في سبيل الوصول الى حل قانوني اخر المطاف منح القاضي ال

  .للنزاع المطروح عليه 

     ان الطابع التوجيهي الجراءات الخصومة امام مجلس الدولة يعطي للعضو المقرر سلطات واسعة 

ة في مواجهة طرفي النزاع ، و االدارة  خاصة ، لحملها على تقديم وسائل االثبات الموجودة عاد

  .  بحوزتها من أجل حل النزاع 

    و سنتناول في هذا المبحث اساس الدور التوجيهي الجراءات الخصومة امام مجلس الدولة ،           

  :و المجاالت المختلفة لتدخل العضو المقرر فيها في مطلبين مستقلين على النحو التالي 

   امام مجلس الدولةاساس الطابع التوجيهي في االجراءات: ـ المطلب االول 

  .مظاهر الطابع التوجيهي في االجراءات امام مجلس الدولة: ـ المطلب الثاني 
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                                    ـ المطلب االول ـ

                      اساس الطابع التوجيهي في االجراءات       

            امام مجلس الدولة                          

  

     ان الطابع التوجيهي في اجراءات الخصومة االدارية بصفة عامة يجد مصدره في اصولها 
التاريخية ، اذ اسندت للقاضي االداري فيها سلطة اتخاذ المبادرة و التدخل التلقائي الذي يتمتع عادة به 

لطة بالرغم من التمييز الذي صار قائما بين رجل االدارة ، و قد احتفظ القاضي االداري بهذه الس
الوظيفة القضائية و الوظيفة االدارية ، و استغلها بعد ذلك للعمل على تحقيق هدف اخر هو المساواة 

  ) 1( . بين طرفي النزاع امامه ، و الحيلولة دون تأثر هذا المبدإ العام  بوجود شخص عام طرفا فيه

نية تجاهل المصدر التاريخي للطابع التوجيهي للخصومة االدارية      لكن ، و بالرغم من عدم امكا
القضائية ، فان هذا الطابع صار يستمد اساسه من طبيعة الخصومة االدارية نفسها  ، التي ال يمكن ان 
يقتصر القاضي االداري عند توجيهها على نفس السلطات التي يتمتع بها العضو المقرر عند تسييره 

  . المدنية الجراءات الخصومة
     ان الطبيعة االدارية لهذه الخصومة تسايرها مجموعة من الخلفيات مرتبطة بالمصلحة العامة ، 
بالسلطة العامة و االمتيازات المرتبطة بها ، بإمكانية التعسف في استعمالها ، بعدم مساواة اطرافها ، 

ل اسناد القاضي االداري بمشروعية و عدم مشروعية التصرف االداري ، تفرض و تبرر بالمقاب
  .سلطات واسعة عند التحقيق في الخصومة المطروحة عليه 

     ان الخلفيات السابقة ال نجد لها مكانا في الخصومة المدنية حتى في الحاالت التي يتمتع فيها 
القاضي المدني عند نسيير الخصومة المطروحة عليه ، بسلطات مماثلة لتلك التي يتمتع بها القاضي 

  .  الداري ا
     ان تمتع اجراءات الخصومة االدارية بالطابع التوجيهي سيقلص من امكانية استعمال السلطة 
االدارية لمركزها الممتاز للتاثير على سير التحقيق في النزاع و على عملية الفصل فيه و هذا 

مقرر من جهة اخرى باالحتفاظ بادلته على مستواها و التماطل في تقديمها ،  كما يسمح للقاضي ال
  .بمواجهة جمود االطراف واالسراع في التحقيق  في النزاع المطروح امامه 

  ـــــــــــــــ 
      (1) C. Debbasch  . Contentieux Administratif . O.p.   Pages 15 .  
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  ـ المطلب الثاني ـ

                       مظاهر الطابع التوجيهي في االجراءات       

                                       امام مجلس الدولة 
  

     ان مظاهر الطابع التوجيهي في اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة تبرز خاصة في عملية 

سير الخصومة امامه و الدور الذي يلعبه القاضي المقرر فيها ، اذ يتولى تسيير اجراءاتها من بداية 

  .ة تحديده لجلسة نظرها استالمه لعريضتها الى غاي

     يأمر العضو المقرر بتبليغ عريضة الطعن لالطراف و ينذرهم بايداع مذكرة ردهم بعدد من النسخ 

يساوي عدد خصومهم ، مع توقيعها من طرف محام مقبول امام مجلس الدولة خالل شهرين من تاريخ 

  ) 1( .نداتهم تبليغهم ، ويجوز له ان يمنحهم االجال الضرورية الستيفاء مست

 منه سلطة 819    و أبرز قانون االجراءات المدنية و االدارية بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 

العضو المقرر في امر االدارة بتقديم القرار المطعون فيه في اول جلسة اذا لم يتمكن الطاعن من 

  .  تبة على هذا االمتناع تقديمه بسبب مانع يعود الى االدارة ، و استخالص كل النتائج المتر

     و كانت الغرفة االدارية للمحكمة العليا في وقتها سباقة الى تكريس هذا االتجاه ،  تجسيدا لدور 

العضو المقرر في اجراءات الخصومة االدارية ، المخول الزام االدارة بتقديم نسخة من القرار 

  :د قراراتها المطعون فيه في حالة عدم تبليغه للطاعن ، فجاء في اح

حيث ان قضاة الدرجة االولى المقتنعين باستحالة تقديم المقرر المطعون فيه من طرف الطاعن      " 

لعدم تبليغه له ، مخولون باجبار االدارة مصدرة القرار على تقديم نسخة منه و كذا باستخالص النتائج 

  ) 2(". الواجب استخالصها عند االقتضاء 

يمكن القاضي من مواجهة المواقف السلبية للجهات االدارية التي قد تؤدي الى شل      إن هذا االجراء 

  .عمل الجهة القضائية و الحيلولة دون تمكينها من أداء المهام المنوطة بها 

  ـــــــــــــــــ
اءات المدنية  و ما بعدها من قانون االجر838 من قانون االجراءات المدنية ، و المادة 247 الى 244 المواد من )1(

   .و االدارية 
 ـ مجلة مجلس الدولة ـ سنة 24/07/1994 ـ قرار 117973المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 2(

  73 ـ ص 01 ـ عدد 2002
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و دائما في هذا السياق ، فقد استقر قضاء مجلس الدولة على عدم الزام المدعين الطاعنين بارفاق       

القرار المطعون فيه اذا لم يبلغوا به ، حتى ال يعرقل مثل هذا الموقف حسن سير عريضة الدعوى ب

  . القضية 

  :      فجاء في احد قرارات مجلس الدولة 

ليس كل دعوى امام القضاء االداري تستوجب وجود قرار اداري ، فكثير من الدعاوى      ".... 

ية المطعون فيها ما دامت تلك القرارات من يصعب على المدعين فيها الحصول على القرارات االدار

انشاء االدارة المدعى عليها ، و بالتالي ال يمكن الزام المدعي بتقديم مستند لم يتمكن منه و لم تسلمه 

اياه االدارة التي اصدرتة ، و لذا استقر قضاء مجلس الدولة على عدم الزام المدعين الطاعنين بان 

  )1(" . ريضة افتتاح الدعوى اذا لم يبلغوا به يرفقوا القرار المطعون فيه بع

     و يساهم العضو المقرر كذلك في البحث عن االدلة و االمر باالجراءات المختلفة التي تسمح له 

بالوصول الى الحقيقة في النزاع المطروح عليه بما فيه االمر بتقديم أي مستند يرى اهميته لفحص 

  .الطعن و فض النزاع 

و يجوز له        : "....  من قانون االجراءات المدنية من هذا الدور بنصها247 المادة      و مكنته

ان يأمر بتقديم أي مستند منصوص عنه في قواعد االجراءات او يرى اهميته لفحص ) العضو المقرر( 

:  بنصها  من قانون االجراءات المدنية و االدارية844،  و أكدتها الفقرة الثانية من المادة " الطعن 

  " .  و يجوز له ان يطلب من الخصوم كل مستند او اية وثيقة تفيد في فض النزاع ".... 

     و سارت الغرفة االدارية للمحكمة العليا في قضائها ، على هذا النهج و لم تخرج عليه ، إذ ورد 

  :في أحد قراراتها ، تجسيدا للدور الذي يقوم به العضو المقرر  

 يستخلص من مقارنة التاشيرات و االسباب و من منطوق قرار مجلس قضاء وهران حيث انه     " 

 ان عريضة الشركة المدعية كانت مرفوضة لسبب ان هذه االخيرة لم 1978 جانفي 9الصادر في 

  .ترفق طعنها باية وثيقة يمكن بمقتضاها اثبات مشروعية االوجه المؤسس عليها طلبها 

ثابت ان الوثائق المرفقة بالعريضة لم تقدم في المرافعات ، فيتعين على      حيث انه اذا كان من ال
  القاضي المقرر ان يتخذ االجراءات المقررة في الشأن و يأمر بتقديم الوثائق التي يراها الزمــة 

  ـــــــــــــ
لس الدولة  ـ مجلة مج28/06/2006 ـ قرار 802 ـ فهرس 024638مجلس الدولة ـ الغرفة الرابعة ـ ملف ) 1(

   221 ـ صفحة 08ـ العدد 
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  )1(" . لفحص و دراسة القضية ، و هذا الواقع وحده ال يسمح ان يترتب عليه رفض العريضة 

      و من النتائج التي استخلصها مجلس الدولة من عدم تقديم االدارة لعقد توظيف المستانف عليه 

  .د المدة و هو التكييف الذي ال يخدم مصالحهاليتمكن من تحديد طبيعته ، اعتبار هذا العقد غير محد

  :       فجاء في هذا القرار 

     و حيث ان المستانفة لم تقدم في الملف نسخة رسمية من عقد التوظيف االصلي للمعني باالمر 

  .لتسمح لقضاة الموضوع من التاكد من طبيعته 

لرسمي كون عالقة العمل التي تربط      و حيث انه في هذه الحالة و نتيجة عدم تقديم الدليل ا

المستانف و المستانف عليه هي عالقة محددة المدة ، فان عقد العمل الذي يربط الطرفين يعتبر عقد 

   )2 (".عمل ذات مدة غير محددة بغض النظرعن طيلة المدة التي شغل فيها المعني بالبلدية

دولة في التحري عن الحقيقة في النزاعات      حيث انه واضح اذن ان االسلوب الذي اعتمده مجلس ال

المطروحة عليه ، و بالرغم من مخالفته لقواعد االثبات في المواد المدنية اذ ال يجبر الفرد على تقديم 

دليل ضد نفسه ، اال انه يهدف في الخصومة االدارية الى الحد من عدم التوازن القائم بين مراكز 

ه مضطرة لتقديم الوثائق المطلوبة و اال فسر موقفها تفسيرا الخصوم فيها ، فاصبحت االدارة بسبب

  .يناقض مصالحها 

     و يقرر القاضي االداري اجراء التحقيق المناسب دون ان يكون مضطرا لالستجابة للطلب المقدم 

من احد االطراف في هذا الموضوع ، فدوره يظهر جليا في مجال تسيير االدلة ، اذ يعتبر ان ادعاءات 

تقاضي العادي صحيحة في حالة تمتعها بحد ادنى من التاسيس اذا لم تقدم االدارة الدليل على عدم الم

  ) 3(. صحتها 

  ــــــــــــــــ
   . ـ قرار غير منشور22/03/1980 ـ قرار 17741مجلس الدولة ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(

 ـ مجلة مجلس 16/03/2004 ـ ـ قرار 009920مجلس الدولة ـ الغرفة الثانية ـ القسم الثاني ـ ملف  )2(
  153 ـ صفحة 2004 ـ سنة 05الدولة ـ العدد 

(3) J. M. Auby – R. Drago . Contentieux Administratif .  2 Ed .Tome Premier. LGDJ. 1975.                  
                                   Pages 17 .  
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  اضي االداري ان يقرر أال وجه للتحقيـق في القضية عندما يتبين له عدم ضرورتــه  يمكن للق

باعتبار ان حلها مؤكد ، و يقوم بايداع تقريره المكتوب اذا رأى انها مهيأة للحكم فيها ويصدر قراره  
   . )1(باطالع النيابة عليه 

تبر من مميزاتها على مستوى كل      و اذا كان الطابع التوجيهي الجراءات الخصومة االدارية يع
درجات التقاضي ، خالفا للخصومة المدنية المنعقدة امام المحاكم او المجالس القضائية و التي يلعب 
االطراف دورا اساسيا في توجيه اجراءاتها ، فان هذا الطابع يميز كذلك الخصومة المنعقدة على 

 في هذا الجانب منها عن تلك التي تحكم الخصومة مستوى المحكمة العليا ، اذ ان اجراءاتها ال تختلف 
  .    االدارية 

    ان التدخل في الخصومة الذي يعتبر من خصائص القاضي االداري اصبح يتوسع الى القاضي 
المدني على كل مستويات التقاضي ، فصار هذا االخير يطلب اطرافها القيام باالجراءات التي يرى 

رض عليه قانون االجراءات المدنية و االدارية الجديد في الفقرة االخيرة ضرورتها في النزاع ، و قد ف
من مادته الثالثة الفصل في الدعاوى المعروضة امامه في اجال معقولة ، و عدم تركها الرادة الخصوم 

 من نفس القانون باجبار االطراف 169 و 167 ، 137يمددونها كما يشاؤون ، و سمحت له المواد 
  .لمستندات و لو تحت غرامة تهديدية على تقديم ا

     و بالمقابل فان القاضي االداري صار يتأثر ببعض االجراءات السارية في الخصومة المدنية ، 
 من قانون االجراءات المدنية ، يتولى عن طريق امانة الضبط ، 245فبعد ان كان ، بمقتضى المادة 

 قانون االجراءات المدنية  و االدارية اسند اعالن عريضة الطاعن دون تدخل هذا االخير ، فان
 منه اجراء تكليف المطعون ضده بالحضور امام مجلس الدولة للطاعن ، يتولى 838بمقتضى المادة 

القيام به عن طريق محضر قضائي في الوقت الذي تقتصر فيه امانة الضبط تحت اشراف القاضي 
   . ع الوثائق المرفقة بها الى الخصوم المقرر على تولي تبليغ المذكرات و مذكرات الرد م

     لكن بالرغم من الطابع التوجيهي الذي يطغى عليها ، فتبقى االجراءات امام مجلس الدولة محتفظة 
دائما بقواعد مشتركة مع قواعد االجراءات المدنية ، منها بقاؤها في حدود الطلبات المقدمة و الوسائل 

لنظام العام ، و اتمامها في مواجهة طرفي النزاع ، فال يمكن للقاضي المثارة  اال اذا كانت متعلقة با
االداري الخروج عليها كما سنوضحه في المبحث الثالث من هذا الفصل المخصص لخاصية الوجاهية 

   .في إجراءات الخصومة امام مجلس الدولة 

  ـــــــــــــ
  .من قانون االجراءا المدنية واالدارية  847 من قانون االجراءات المدنية والمادة 250المادة  )1(
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                                  ـ  المبحث الثالث  ـ

     االجراءات امام مجلس الدولة وجاهية                       

  

وم يجب ان تتم      من المبادئ االساسية في النظام القضائي ان االجراءات التي يباشرها احد الخص
في مواجهة الطرف االخر ، فيجب إعالنه بالطلبات الموجهة له و تمكينه من االوراق التي يقدمها 

  )1 (.خصمه تاييدا لها 
     ان اهمية خاصية الوجاهية في اجراءات الخصومة بصفة عامة جعل المشرع ينص عليها في 

رية كمبدإ عام تخضع له هذه االجراءات امام كل المادة الثالثة من قانون االجراءات المدنية  و االدا
  ."  يلتزم القاضي و الخصوم بمبدإ الوجاهية: " الجهات القضائية ، فجاء فيها 

     ان خاصية الوجاهية تعد ضمانا اساسيا للمتقاضين و مظهرا خاصا لمساواتهم امام القضاء ،      
ر الحكم فيها بالنسبة لطرفي النزاع و هي  صفة لالجراءات نفسها تخص سير الخصومة و صدو

خالفا لخاصية السرية او العلنية اللتين تتعلقان بجلسات نظر الخصومات بالنسبة لبقية االفراد من دون 
  . اطرافها 
و ال تخرج الخصومة االدارية المنعقدة امام مجلس الدولة على هذا المبدإ اذ تتم بمعرفة أطرافها      

ررالذي يتمتع بالسلطات التي تضمن لكل طرف في النزاع  التعرف على تحت إشراف القاضي المق
  . طلبات و دفوع الطرف االخر و االجراءات التي تم اتخاذها فيه

     و سنخصص هذا المبحث الساس خاصية الوجاهية في اجراءات الخصومة االدارية و مظاهرها 
  :امام مجلس الدولة في مطلبين مستقلين على النحو التالي 

  اساس الطابع الوجاهي الجراءات الخصومة   : ـ المطلب االول 
  مظاهرالطابع الوجاهي الجراءات الخصومة : ـ المطلب الثاني 

  ــــــــــــــــ
   :راجع في هذا الموضوع) 1(

يد   الدكتور عبد الباسط جميعي ـ الدكتورمحمد محمود ابراهيم ـ مبادئ المرافعات في قانون المرافعات ـ الجدـ 
  59 و58 ـ ص 1978و القوانين المعدلة ـ دار الفكر العربي ـ 

   73 و 72الدكتوراحمد ابو الوفا اصول المحاكمات المدنية ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ صفحة  
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  ـ المطلب االول ـ

                                اساس الطابع الوجاهي لالجراءات

               امام مجلس الدولة                        

  

يسمح       تقتضي خاصية الوجاهية اتمام كل اجراءات الخصومة في مواجهة الخصوم و بمعرفتهم ، فال 
بالفصل في نزاع لم يطلع فيه طرف على مذكرات و وثائق الطرف االخر وضمن اجال  تسمح له 

  .  بتقديم مالحظاته حولها 
 للخصومة أسسه من مبدأين قضائيين ال يمكن تصوره بدونهما               و يستمد الطابع الوجاهي

  .و هما مبدإ المساواة امام القضاء ، و مبدإ احترام الحقوق في الدفاع 
     يقوم المبدأ االول على المساواة في المعاملة بين طرفي النزاع دون تمييز او تفضيل لطرف على 

بنفس الحقوق االجرائية التي يتمتع بها الطرف االخر   و منها طرف اخر ، فيتمتع بمقتضاه كل منهما 
الحق في االطالع على ما تم من اجراءات في الخصومة و ما قدم فيها من مذكرات                  

  .و مستندات حتى يمكن له مواجهتها بما أوتي من دفوع و ووسائل قانونية 
القضاء ، فال يميز واحد عن االخر الي اعتبار كان      فيقصد به المساواة بين الخصوم في مجلس 

  )1(. االمر الذي يبعث الثقة و االطمئنان في نفوس المتقاضين لتلقيهم من القاضي معاملة واحدة
     أما مبدأ الحق في الدفاع فيقوم على تمكين صاحبه من تقديم طلباته و دفوعه في مواجهة طلبات  

ك بالسماح  للمتقاضي ، مدعيا بحق كان او مدعى عليه ، من و دفوع الطرف االخر، و يكون ذل
فال يمكن الكالم عن هذا الحق في حالة . معرفة ما تم و ما يتم في خصومته من اجراءات مختلفة 

  .حرمانه من معرفة االجراءات التي قام بها خصمه او امر بها القاضي المقرر في هذه الخصومة 
 سماع دعوى خصمه و االطالع على مستنداته و الرد عليها           فيقصد به تمكين كل خصم من

و سماع شهود خصمه و مجابهتهم بالدليل العكسي و منح الخصم كل الفرص و المهل الالزمة لالطالع 
  عليها و مناقشتها و اعداد دفاعه عن حقوقه فيها ، و حفظ هذه الحقـوق  في حالـة الحكـم فـــي

  ـــــــــــــــ
 نبيل اسماعيل عمر ـ أصول المرافعات الشرعية و علم القضاء في المملكة العربية السعودية ـ الدكتور )1(

     28 حتى 25المرجع السابق االشارة اليه  ـ صفحة 
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غيابه و تمكينه من الطعن فيه بالمعارضة وإبطال كل دليل و كل اجراء من إجراءات التحقيق لم 
    )1(. ين يخضعه القاضي للمناقشة بحضور الطرف

     و الهمية خاصية الوجاهية في اجراءات الخصومة بصفة عامة ، فقد ورد ذكرها في المادة الثالثة 
  ".       يلتزم الخصوم و القاضي بمبدأ الوجاهية :" من قانون االجراءات المدنية كمبدإ اجرائي، فجاء فيها

أكثر من غيرها من الخصومات الختالل      و تزيد اهمية خاصية الوجاهية في الخصومة االدارية 
مراكز الخصمين ، اذ تسمح للمتقاضي العادي من معرفة ما تودعه الجهة االدارية من مذكرات       

و مستندات ، و خاصة تلك التي تحجم الجهة االدارية عن تقديمها محتجزة إياها على مستواها و ال 
  .     تقدمها اال بفعل تدخل القاضي المقرر 

   و ان خاصية الوجاهية بالنسبة لطرفي الخصومة وإجراءاتها ال تتأثر بالطابع شبه السري الذي   
تتسم به اجراءات سير التحقيق فيها ، فالخاصية االخيرة ال تمنع العضو المقرر من تبليغ عرائض ، 

دنية  ، مذكرات و مستندات االطراف لخصومهم خارج نظام الجلسات المقرر عادة في الخصومات الم
  .و ال تحول دون تمكين طرفي الخصومة من الوقوف على مختلف االجراءات التي تمت فيها 

      ان الطابع التوجيهي الجراءات الخصومة االدارية له اثار بليغة على طابعها الوجاهي اذ يسمح 
  .جراءات للقاضي االداري من تمكين طرفي النزاع بكل ما يتم في الخصومة المطروحة امامه من ا

     ان كثيرا من االجراءات التي تخضع لها الخصومة بصفة عامة و الخصومة االدارية بصفة 
خاصة تستند على طابع الوجاهية في إجراءات الخصومة امام مجلس الدولة ، و تشكل مظهرا من 

  .مظاهرها ، و هو ما سنبينه في المطلب الثاني من هذا المبحث 
  ــــــــــــــــ

  :ي هذا الموضوع راجع ف )1(
ـ الدكتور نبيل اسماعيل عمر ـ أصول المرافعات الشرعية و علم القضاء في المملكة العربية السعودية  المرجع 

  .24 حتى 21السابق االشارة اليه  ـ صفحة 

د     محمد محمود ابراهيم ـ مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجدي ـ الدكتور عبد الباسط جميعي ـ  الدكتور
  59 و58 ـ ص 1978و القوانين المعدلة ـ دار الفكر العربي ـ 
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   ـ المطلب الثاني ـ

                              مظاهر الطابع الوجاهي في االجراءات

                                        امام مجلس الدولة

  
مجلس الدولة ، سواء كانت مشرعة بمقتضى      تقوم كل اجراءات الخصومة االدارية القضائية امام 

قانون االجراءات المدنية او بمقتضى قانون االجراءات المدنية و االدارية ، على فكرة تحقيق الوجاهية 
  . بين أطراف الخصومة و ضمان اطالعهم على كل معطيات القضية المطروحة بينهم

 من االطالع على ) 1(الفين الذكر      ان المشرع مكن اطراف الخصومة بمقتضى القانونين الس
عرائض ، مقاالت الرد ، المذكرات التكميلية الصادرة عن خصومهم ، و على تاريخ الجلسة المحددة 

  . لنظر الخصومة 
 من قانون االجراءات المدنية و االدارية سمحت بتبليغ عريضة الدعوى عن 838      ان المادة 

وثائق المرفقة بها عن طريق امانة الضبط تحت اشراف طريق محضر قضائي و مذكرات الرد و ال
 من نفس القانون تبليغ كل االجراءات المتخذة  و تدابير 840القاضي المقرر، و استوجبت المادة 

التحقيق ، بما فيها إجراءات التسوية و االعذارات و اوامر االختتام و تاريخ الجلسة ، الى الخصوم 
  .الم او عن طريق محضر قضائي برسالة مضمنة مع اشعار باالست

 من القانون االخير فرضت تبليغ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض                  841      ان المادة 
و للمذكرات الى االطراف او جرد مفصل عنها اذا كان عددها او حجمها او خصائصها ال يسمحان من 

 عليها بامانة الضبط  و اخذ نسخ عنها على استخراج نسخ عنها ، و هذا حتى يتمكنوا من االطالع
  .  تسليم هذه الوثائق مؤقتا الى ممثلي االطراف خالل اجل محدد 842نفقتهم ، كما أجازت المادة 

     ان تطبيق مبدأ الوجاهية يقتضي اعالم الخصوم باالجراءات المقررة في الخصومة ، حتى في 
 بعد اطالعه على عريضة الطعن او المذكرة الحالة التي يقرر فيها رئيس الجهة القضائية

  ـــــــــــــــ
   845 ، 844 و 842 الى غاية 838المواد و  من قانون االجراءات المدنية  249 و 245المادة ) 1(
  . من قانون االجراءات المدنية 876و 
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 ، اذ فرضت عليه اال يضاحية ان وجه حسم النزاع ظاهر فيها و يقرر اال محل للتحقيق في الطعن
 من قانون االجراءات المدنية في هذه الحالة كذلك ارسال الملف مباشرة للنيابة العامة      284المادة 

 من 249و اصدار قرار بحضور الخصوم امام المحكمة وفقا لالوضاع المنصوص عليها في المادة 
     .نفس القانون

 المدنية استثناءا على القاعدة السابقة ال يتم تكليف  من قانون االجراءات250     و قد اوردت المادة 
المدعى عليه للجلسة المقررة لنظر الطعن ، يتعلق بالحالة التي يرى فيها القاضي المقرر ان عريضة 
الطعن غير مقبولة بسبب مخالفة احدى االجراءات الجوهرية الشكلية ،  و اجازت له بعد عرض ملف 

حيل مباشرة الملف على النيابة العامة و ان يصدر قرارا بتكليف الدعوى على رئيس الغرفة ان ي
  .الطاعن بالحضور الى جلسة مقبلة و يذكر في القرار ان الحكم يصدر في خصوصية قبول الطعن

     و ال يمس هذا االستثناء في نظرنا بمبدإ الوجاهية و ال بالحقوق المقررة للمدعى عليه عن طريقها 
الدعوى في هذه الحالة من مرحلة التحقيق في الموضوع ناتج عن مخالفتها ، باعتبار ان اعفاء 

الجراءات جوهرية ستؤدي ال محالة الى الحكم بعدم قبولها ، و هو الحكم الذي  سيصدر لصالح 
  .المدعى عليه بالرغم من عدم حضوره اجراءاتها ، فال يتأثر اذن من تغيبه عن حضور اجراءاتها 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية ، تطبيقا لنفس المبدإ ، على 843لمادة      و قد استوجبت ا
رئيس تشكيلة الحكم ، في الحالة التي يتبين له فيها ان الحكم يمكن ان يكون مؤسسا على وجه مثار 
تلقائيا ، اعالم الخصوم قبل جلسة الحكم بهذا الوجه ، و تحديد االجال التي يمكن لهم فيها تقديم 
مالحظاتهم حوله ، فال يمكن ان ينطق بالحكم استنادا على وجه مثار تلقائيا لم يتعرف عليه االطراف 

  .مسبقا و لم يناقشوه و لم يبدوا مالحظاتهم حوله  
 من هذه االجراءات الحاالت االستعجالية ، فطبيعتها ال تسمح في نظرنا ، 843     و استثنت المادة 

جال لتقديم مالحظات حول دفوع واضحة متعلقة بالنظام العام اثارها القاضي بمنح طرفي النزاع هذه اال
االداري من تلقاء نفسه ، فغلب المشرع في هذه الحالة الجانب العملــي على الجانب المبدئي و فكرة 

  . النظام العام وحسن سير العدالة على مبدإ الوجاهية 
ثير عدم القبول التلقائي عندما تكون العريضة مشوبة  لم تجز للجهة القضائية ان ت848    ان المادة 

 اال 829بعيب يرتب عدم القبول و تكون قابلة للتصحيح بعد فوات االجل المنصوص عليها في المادة 
  .بعد دعوة المعنيين لتصحيحه 
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 بالحضور       فيتبين مما سبق ان قانون االجراءات المدنية استوجب من القاضي تكليف الطرفين
،          ) 284المادة (للجلسة المقررة عندما يكون وجه حسم النزاع ظاهر و يقرر االمحل للتحقيق 

و تكليف الطاعن بحضورها دون خصمه ، عندما تكون عريضة الطعن غير مقبولة بسبب مخالفة 
  ) .250المادة (اجراء جوهري شكلي  

 ففرض على القاضي اعالم الطرفين قبل جلسة الحكم ، عند     اما قانون اجراءات المدنية و االدارية 

وعدم اثارة عدم ) 843المادة (امكانية تاسيسه حكمه على وجه مثار تلقائيا ، لتقديم مالحظاتهم حوله 
  ) .848المادة (القبول التلقائي عند امكانية تصحيحه اال بعد فوات االجل الممنوح للمعنيين لتصحيحه 

 تقتصر على االجراءات التي سمح المشرع للقاضي بالقيام بها مباشرة بل تشمل      ان الوجاهية ال
فقد الغى مجلس الدولة بمقتضى . كل االجراءات التي يستعين بها و ينفذها غيره من رجال الخبرة 

 قرارا قضائيا صدر عن مجلس قضاء قسنطينة بالمصادقة على خبرة 23/10/2000قراره المؤرخ في 
 من قانون 53م احترامها الجراء اخطار أطرافها المنصوص عليه في احكام المادة بالرغم من عد

  االجراءات المدنية 
  :     فورد في أحد قرارات مجلس الدولة 

  يجب على الخبير ان يخطر الخصوم بااليام و الساعات التي سيقوم فيها بإجراء الخبرة      " 
  اء طرفي النزاع ،     حيث ان المشرع اجبر الخبير على استدع

  )1(."      حيث ان الخبير الذي يسهى عن هذا االجراء الوجوبي يعرض خبرته للبطالن 
     ان مجلس الدولة الغى القرار المستأنف امامه لمصادقته على خبرة لم تنجز بطريق وجاهية بين 

يد بحقوق الطرف طرفي النزاع ، اذ لم يسمع فيها الخبير سوى لطرف واحد االمر الذي مس بالتاك
  .  االخر

   لقد سبق ان بينا ان الوجاهية هي صفة لالجراءات التي تتم بمعرفة طرفي النزاع خالفا لخاصية 
السرية او العلنية اللتين تتعلقان بجلسات نظر الخصومات بالنسبة لبقية االفراد من دون اطرافها ،     

  .و هما موضوع المبحث الرابع من هذا الفصل 
  ــــــــــــــــــــ

  ـ. ـ مديرية الضرائب لوالية ميلة و ش ت النتاج البالط 23/10/2000قرار  ـ  مجلس الدولة) 1(
  حسين بن الشيخ اث ملويا ـ المنتقى في قضاء مجلس الدولة ـ الجزء االول ـ الطبعة الرابعة  ـ دار هومة

     .369 ـ ص 2006للطباعة و النشر الجزائر ـ 
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                                    ـ  المبحث الرابع  ـ

     االجراءات امام مجلس الدولة شبه سرية                        

  

صر الحضور      اذا كان مبدأ العلنية يقتضي تسيير الخصومة و النطق بالحكم فيها في جلسة ال يقت
فيها على طرفي النزاع و انما يتجاوزه الى كل من يرغب في متابعة مراحلها المختلفة من افراد 

، لما في ذلك من أثار ايجابية على العمل القضائي نفسه بالنسبة للقضاة                   ) 1(الجمهور
ناءات تخص بعض و المتقاضين على حد سواء ، فان تطبيق هذا المبدأ  يعرف بعض االستث

الخصومات كتلك المتعلقة باالحداث ، و في بعض مراحل التحقيق فيها ، كمرحلة الصلح في قضايا 
  . الطالق، و في بعض الحاالت التي تمس فيها العلنية بالنظام و االمن العامين 

دولة ، في      ان المشرع خرج على مبدإ العلنية كذلك في الخصومة االدارية المنعقدة امام مجلس ال
. مرحلة التحقيق فيها ، العتبارات ال تلتقي مع تلك التي فرضت السرية في النزاعات السابقة 
فإجراءات هذه الخصومة تتسم بالطابع شبه السري ، لتسييرها من طرف القاضي المقرر بعيدا عن 

جلسة النطق الجمهور و حتى عن أطرفها في اغلبية مراحل التحقيق  و احتفظ بالعلنية بالنسبة ل
   .بالقرار

    فاذا كانت الخصومة امام مجلس الدولة يغلب عليها الطابع الوجاهي بالنسبة الطرافها ،  فيغلب 
عليها الطابع شبه السري في مواجهة بقية االفراد ، اذ يتم التحقيق فيها  بدون معرفتهم ، الى غاية 

علقان باتمام اجراءات الخصومة بمعرفة طرفي فالخاصيتان متالزمتان و تت. تحديد جلسة علنية لنظرها 
النزاع و العامة من الناس ، فالوجاهية هي صفة لالجراءات نفسها تخص سير الخصومة             

و صدور الحكم فيها بالنسبة لطرفي النزاع في حين ان السرية و العلنية صفتان تخصان جلسات نظر 
  . طرافها الخصومات بالنسبة لبقية االفراد من دون ا

  : و سنخصص هذا المبحث الساس هذه الخاصية و تطبيقاتها في مطلبين مستقلين 
  .اساس الطابع شبه السري لالجراءات امام مجلس الدولة: ـ المطلب االول 
  .مظاهرالطابع شبه السري لالجراءات امام مجلس الدولة: ـ المطلب الثاني 

  ـــــــــــــ
 من 260 و 258 من الدستور و المواد  144النظام القضائي فرضت تكريسه في المادة ان اهمية هذا المبدأ في ) 1(

  . من قانون االجراءات المدنية و االدارية 7قانون االجراءات المدنية  و 
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  ـ المطلب االول ـ

                              اساس الطابع شبه السري لالجراءات 

      امام مجلس الدولة                                

  
ان اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة تتم تحت إشراف القاضي المقرر بدون معرفة الغير       

لها و ال معرفة المرحلة التي بلغتها ، الى غاية انتهاء التحقيق فيها و تحديد جلسة لنظرها بصفة   
  .  علنية 

لس الدولة يقوم على فكرة معرفة طرفي الخصومة لما      فاذا كان الطابع الوجاهي للخصومة امام مج
يجري فيها من اجراءات ، فان هذه المعرفة يجب اال تتعداهما الى الغير اال بعد االنتهاء من مرحلة 

  .  التحقيق فيها ، و تحديد جلسة لنظرها 
ءات الخصومة     يرى بعض الفقهاء ان القضاء االداري استند في اعتماده الطابع شبه السـري الجرا

االدارية في مرحلة التحقيق على ما هو جاري عليه العمل في عملية تحضير الجهات االدارية 
لقراراتها االدارية اذ تبقى هذه المرحلة التحضيرية سرية ، فال يعلم بالقرار االداري اال بعد تبليغه اذا 

   )1(. كان فرديا او نشره اذا كان تنظيميا 
  هذه هي خلفية اعتماد الطابع الشبه السري في اجراءات الخصومة  امام جهات     لكن ، اذا كانت 

القضاء االداري في بدايتها ، فلم تعد في نظرنا كذلك في الوقت الراهن ، خاصة ان هذه الخاصية 
صارت معتمدة من طرف المحكمة العليا في قضايا النقض المرفوعة امامها ، بعيدا عن الخلفية السابقة 

.  
ان تزايد عدد القضايا سواء امام المحكمة العليا او امام مجلس الدولة باعتبارهما الجهتين      

القضائيتين اللتين تعلوان الجهازين القضائيين العادي و االداري ، أصبح يفرض هذه الخاصية التي 
ت وفرت على المتقاضين و على هاتين الجهتين القضائيتين عبء جلسات  مخصصة في أغلب الحاال

  .لمجرد عملية تبادل المذكرات و المستندات 
     ان خاصية شبه السرية في إجراءات التحقيق في الخصومة امام مجلس الدولة تسمح للمتقاضين 
بتبادل مذكراتهم و مستنداتهم في متسع من االجال ، كما تسمح للعضو المقرر باتخاذ ما يراه مناسبا من 

   . االجراءات فيها بعيدا عن الجلسات
  ـــــــــــــــــ

      (1) C. Debbasch  . Contentieux Administratif . O.p.   Pages 16 .  
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  ـ المطلب الثاني ـ

                                مظاهر االجراءات شبه السرية  

                                       امام مجلس الدولة

  

ررة للتحقيق في الخصومة امام مجلس الدولة تتم بطريقة شبه سرية في       ان أغلبية االجراءات المق
دائرة محدودة ال تتعدى كل من أطراف الخصومة ، القاضي المقرر ، رئيس الغرفة االدارية المختصة 

  .و امين الضبط  
     يشرف القاضي المقرر على سرعة تنفيذ اجراءات الخصومة ، فيقوم بتوجيه اجراءاتها         

  . و التحقيق في طلبات و دفوع االطراف و  يأمر بتقديم أي مستند يرى اهميته لفحص الطعن
    يبدأ القاضي المقرر اولى اجراءات التحقيق في القضية باالمر بتيبليغ عريضة الطعن بكتاب 
موصى عليه بعلم وصول الى المطعون ضده و بإنذاره بوجوب ايداع مذكرة برده موقعة من طرف 

م معتمد امام مجلس الدولة ، مصحوبة بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم في الطعن ، خالل ميعاد محا
شهرين من تاريخ تبليغه العريضة ، كما يأمر بتبليغ المذكرة التكميلة الى المطعون ضده              

راتهم                 و مذكرة هذا االخير للطاعن ، و يمنحهما االجال المطلوبة لتمكينهم من تقديم مذك
  . و مستنداتهم ، و  يستبعد من القضية كل مذكرة سلمت لكتابة الضبط بعد اخر اجل ممنوح لصاحبها

     يودع القاضي المقرر تقريره المكتوب عندما تصير القضية مهيأة للفصل فيها  و يصدر قراره 
لغرفة جلسة لنظر الطعن ، بعد شهر من باطالع النيابة العامة عليه ، ثم يحدد ، باالتفاق مع رئيس ا

  .تاريخ استالم النيابة العامة قرار االطالع على تقريره
     يأمر القاضي المقرر بعد ذلك أمين ضبط الغرفة بإخطار النيابة العامة و الخصوم                

  . و محاميهم بتاريخ الجلسة المقررة لنظر الخصومة
قة التي تربط االطراف الفاعلة في الخصومة االدارية امام مجلس الدولة      فيتبين مما سبق ان العال

مبنية على تداول العرائض ، المذكرات و المستندات بينهم ، تحت اشراف القاضي المقرر في كتابة 
الضبط ، فال يتطلب التحقيق فيها جلسات عالنية على غرار ما هو عليه الحال في الخصومة المدنية ،  

في هذه الحالة تبيح تجاوز مبدأ العالنية  و اعتماد شبه السرية في االجراءات التي تتماشى فالضرورة 
  . و الخصومة االدارية و اعدادها المتزايدة 
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      و في خالصة هذا الفصل يمكن لنا ان نستنتج ان ما تتميز به إجراءات الخصومة امام مجلس 
مر بالطابع الكتابي ، شبه السري ، التوجيهي  او الوجاهي ، هي الدولة من خصائص سواء تعلق اال

خصائص تجد منبعها و أهميتها في الخصومة االدارية نفسها بالرغم من انها عمت الخصومات 
  . المنعقدة امام المحكمة العليا ، و شمل بعضها كل الخصومات القضائية

مة االدارية بالخصائص السابقة ، فإن أكثرها      فمهما كانت التفسيرات التي أعطيت الرتباط الخصو
اقترابا من الحقيقة يتعلق بطبيعة هذه الخصومة نفسها باعتبار ان موضوعها دائما تصرف إداري 
يفترض ان هدفه هو المصلحة العامة ، و ان طرفيها شخصان يحتالن مراكز مختلفة ، جهة ادارية 

 أهدافها و شخص خاص يدافع عن مصالحه في تتمتع بامتيازات السلطة العامة في سبيل تحقيق
  .مواجهتها 

     ان الخصومة االدارية امام مجلس الدولة تتجاوز في أهميتها غيرها من الخصومات باعتبار ان 
موضوعها يدور عادة حول مشروعية التصرفات االدارية و هي عادة تصرفات صادرة عن السلطات 

  .االدارية المركزية 
فإذا كانت . لم يتردد في تجاوز هذه الخصائص عندما تقتضي الضرورة ذلك      لكن المشرع 

الضرورة هي التي فرضت خضوع الخصومة االدارية امام مجلس الدولة للقواعد السابقة ، فانها 
تفرض احيانا الخروج عليها عندما يتطلب ضمان الدفاع عن حقوق االطراف  و حسن سير العدالة 

شفوية كاستثناء على الكتابة في االجراءات ، و لم يترك المسألة دائما في يد فالمشرع أخذ بال.  ذلك 
القاضي المقرر اذ يبقى دوره التوجيهي مرتبطا بطلبات و وسائل الطرفين كما يمكن للمدعى ان يتنازل 

  . عن هذه الخصومة و يضع حدا لهذا الدور في المرحلة المقررة لذلك 
ظرنا ان تشكل خلفية الجراءات خاصة بالخصومة االدارية قائمة      إن هذه الخصائص يمكن في ن

  .بذاتها ، مستقلة عن اجراءات بقية الخصومات 
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   ـ  الفصل الثاني  ـ

                                 مصـادر اجراءات الخصومـة 

                                      امام  مجلس الدولة  
  

جلس الدولة في الحلول االجرائية للقضايا المعروضة عليه على تطبيق المقتضيات قد يقتصر م     
  .التي تحكمها ، و هذه المقتضيات قد ترد في نصوص اجرائية ، عامة   و خاصة 

     ان مصادر االجراءات التي تخضع لها الخصومة االدارية امام مجلس الدولة تتوزع  أساسا بين 
 المتعلق 30/05/1998 المؤرخ في 98/01فة منها القانون العضوي رقم النصوص القانونية المختل

 يوليو 17 المؤرخ في 05/11باختصاصات مجلس الدولة ، تنظيمه و عمله ، القانون العضوي رقم 
 المتضمن قانون 1966 يونيو 08 المؤرخ في66/154 المتعلق بالتنظيم القضائي ، االمر 2005

 المؤرخ في 08/09لمتممة و المعدلة له الى جانب القانون رقم االجراءات المدنية و النصوص ا
  . المتضمن قانون االجراءات المدنية و االدارية عند دخوله حيز التطبيق 25/02/2008

     اضافة الى النصوص السابقة فقد تشتمل بعض القوانين كالقانون المدني و بعض االتفاقيات 
ائرية على بعض المقتضيات االجرائية تسري على الخصومة القضائية الموقعة من طرف الدولة الجز

  .امام مجلس الدولة 
     و سار مجلس الدولة عند عدم توفر النصوص السابقة ، على اخضاع الخصومات المطروحة عليه 

   .1996لقواعد اجرائية يستلهمها من المبادئ القانونية العامة  و قد تم تكريس البعض منها في دستور 
ن معالجة مصادر اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة يقتضي منا تقسيم هذا الفصل الى اربعة      ا

  : مباحث مستقلة نخصص كل واحد منها لمصدر من هذه المصادرعلى النحو التالي
  النصوص القانونية كمصدر لالجراءات امام مجلس الدولة:      ـ المبحث االول 
   القانونية العامة كمصدر لالجراءات امام مجلس الدولة المبادئ:      ـ المبحث الثاني 
  المبادئ الدستورية و اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة:      ـ المبحث الثاني 
  االتفاقيات القضائية و اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة:      ـ المبحث الثالث 
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  ـ المبحث االول ـ

     النصوص القانونية كمصدر لالجراءات                        

                                        امام مجلس الدولة

  
تخضع الخصومة امام مجلس الدولة لمجموعة كبيرة من النصوص القانونية االجرائية، وردت في      

يـة واالدارية         منها قانون االجراءات المدنية و بعده  قانون االجراءات المدن)1(قوانين متفرقة 

و القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، تنظيمه و عمله و القانون العضوي المتعلق 

  )2(. بالتنظيم القضائي 

     اضافة للنصوص االجرائية السابقة التي نص المشرع صراحة على سريانها على الخصومة 

 تخضع كذلك لنصوص اجرائية اخرى لم ينص المشرع االدارية امام مجلس الدولة ، فان هذه االخيرة

صراحة على تطبيقها عليها ، غير ان قضاء مجلس الدولة اخذ بها لعدم تعارضها مع الخصومة 

  .االدارية امامه 

     الى جانب هذين النوعين من النصوص االجرائية ، تخضع بعض الخصومات االدارية امام مجلس 

  . ردت في القوانين الخاصة بها الدولة لنصوص اجرائية اخرى و

     و سنخصص هذا المبحث لكل من النصوص االجرائية العامة و النصوص االجرائية الخاصة 

  : كمصدر الجراءات الخصومة امام مجلس الدولة ، و نقسمه الى مطلبين مستقلين على النحو التالي

  صومة امام مجلس الدولةالنصوص االجرائية العامة كمصدر الجراءات الخ: المطلب االول 

  النصوص االجرائية الخاصة كمصدر الجراءات الخصومة امام مجلس الدولة: المطلب الثاني

  ـــــــــــــــــ

   .منها القانون المدني و مادته السابعة المتعلقة بالتنازع الزمني للقوانين االجرائية) 1(

  .  المتعلق بالتنظيم القضائي 2005 يوليو 17 المؤرخ في05/11القانون العضوي رقم ) 2(

  .يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي و النظام القضائي االداري ومحكمة التنازع: و نصت مادته الثانية

  .يشمل النظام القضائي االداري مجلس الدولة والمحاكم االدارية: ونصت مادته الرابعة 
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  ـ المطلب االول ـ

   النصوص االجرائية العامة كمصدر الجراءات                      

                                        امام مجلس لدولة
   

     تتمثل اغلبية النصوص القانونية التي تحكم اختصاص مجلس الدولة و سير الخصومة امامه في 

 ، تنظيمه ،  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة1998 ماي 30 المؤرخ في 98/01القانون العضوي 

وعمله ، النصوص القانونية و منها قانون االجراءات المدنية ،النصوص  التنظيمية و نظامه الداخلي  

  . التي تهدف كلها الى بيان كيفية تطبيق مقتضياته 

 السالف الذكر و نصوصه التطبيقية في فرع 98/01     و سنتناول في هذا المطلب القانون العضوي 

انوني االجراءات المدنية و االجراءات المدنية و االدارية ، في فرع ثان مستقل و نخصص  لق

  . الهميتهما كمصدرين الجراءات الخصومة امام مجلس الدولة 

   و نصوصه التطبيقية 98/01القانون العضوي : ـ الفرع االول 

  قانونا االجراءات المدنية و االجراءات المدنية و االدارية: ـ الفرع الثاني 

  

  الفرع االول ــ  

   و نصوصه98/01                            القانون العضوي 

                                            التطبيقية
  

 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، تنظيمه و عمله ، في 98/01     اشار القانون العضوي رقم 

يئة مقومة العمال الجهات القضائية االدارية ، مادته الثانية الى اختصاص هذه الجهة القضائية كه

  . ضامنة لتوحيد االجتهاد القضائي في البالد ، ساهرة على احترام القانون ، ومتمتعة باالستقاللية 

 من القانون العضوي السالف الذكر اختصاصات مجلس الدولة 11 ، 10 ، 09     و بينت المواد  

  :القضائية و التمثلة في 

و يخص الطعون بالغاء ، تفسير و فحص مدى شرعية : صاته كدرجة اولى و اخيرة  ـ اختصا1 

  القرارات التنظيمية و الفردية الصادرة عن السلطات االدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية
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  .و المنظمات المهنية الوطنية 

ية الصادرة عن الغرف و تخص استئناف القرارات االبتدائ:  ـ اختصاصاته كجهة استئنافية 2 

  .االدارية للمجالس القضائية 

و تتعلق بالقرارات النهائية الصادرة عن الغرف االدارية للمجالس :  ـ اختصاصاته كجهة نقض 3

القضائية ، قرارات مجلس المحاسبة ،  اضافة الى اختصاص الهيئات التي خوله القانون اختصاص 

  .نظر قراراتها عن طريق هذا الطعن 

 المشار اليه سابقا لم يتناول كل المقتضيات المتعلقة بمجلس الدولة   98/08 ان القانون العضوي     

 المتعلقة بتعيين مستشاري 29و عمله ، اذ تركها للتنظيم  ، و مثل هذه المقتضيات ما ورد في المادة 

 االدارية للمحكمة العليا  المتعلقة باحالة القضايا المسجلة او المعروضة على الغرفة43الدولة و المادة 

  .الى مجلس الدولة عند تنصيبه 

     إضافة الى المقتضيات السابقة التي تناولتها النصوص التنظيمية ، فان مجاالت عديدة تركت 

  .للنظام الداخلي لمجلس الدولة يتولى تنظيمها 

ولة لنفس المجلس      ان النظام الداخلي الخاص بمجلس الدولة تمت المصادقةعليه عن طريق مدا

 و هو وسيلة قانونية لعمل و تسيير هذا المجلس اذ تحيل مواد عديدة الى 26/05/2002مؤرخة في 

 من المرسوم 7 او المادة 98/01 من القانون العضوي 4ضرورة الرجوع الى احكامه، منها المادة 

  .لس الدولة المحدد لالشكال و الكيفيات المتعلقة باالستشارة لدى مج98/261التنفيذي 

 ، و النظام الداخلي )1(    و الى جانب النصوص التنظيمية ، و مجالها المراسيم الرئاسية او التنفيذية 

لمجلس الدولة ، فان قانونه العضوي أحال الى القانون في المسائل المتعلقة باجراءات رفع الخصومة  

يما يتعلق بالقواعد االجرائية السارية  من هذا القانون العضوي ف40فأحالت المادة . و سيرها امامه 

  .على مجلس الدولة الى قانون االجراءات المدنية ، سنتناولها في الفرع الثاني من هذا المطلب 

  ـــــــــــــ

  الذي يحدد شروط و كيفيات تعيين مستشاري الدولة في 09/04/1963 المؤرخ في 165/03المرسوم التنفيذي ) 1(

  .مجلس الدولة مهمة غير عادية لدى 
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  ـ  الفرع الثاني ـ

  قانونا االجراءات المدنية و االجراءات                             

                                       المدنية و االدارية      

  

 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، تنظيمه 98/01 من القانون العضوي رقم 40     نصت المادة 
تخضع االجراءات ذات الطابع القضائي امام مجلس الدولة الحكام قانون االجراءات : "  على و عمله
  ."المدنية 

     فتخضع الخصومة امام مجلس الدولة اذن للنصوص الواردة في قانون االجراءات المدنية  الصادر 
 له ، الى غاية  و القوانين المعدلة و المتممة1966 يونيو 08 المؤرخ في 66/154بمقتضى االمر 
 المتضمن قانون االجراءات المدنية  و االدارية  المؤرخ في                               08/09دخول القانون 

  . حيز التنفيذ 25/02/2008
  :اوال ـ قانون االجراءات المدنية 

   1966و  يوني08 المؤرخ في 66/154 يمثل قانون االجراءات المدنية الصادر بمقتضى االمر      
و القوانين المعدلة و المتممة له مصدر اغلبية المقتضيات االجرائية التي تحكم الخصومة امام مجلس 

  .الدولة
     وكانت هذه المقتضيات االجرائية تحكم الخصومة االدارية قبل انتقالها الى مجلس الدولة ، عندما 

احبة اختصاص الفصل انذاك في كانت تنعقد على مستوى الغرفة االدارية للمحكمة العليا ص
و كانت هذه الخصومة تخضع لبعض المقتضيات . الخصومات االدارية قبل انتقالها لمجلس الدولة 

الخاصة بها باعتبارها خصومة ادارية ، الى جانب اغلبية النصوص التي تحكم الخصومة امام المحكمة 
  .العليا 

قانونية االجرائية السابقة ، حتى بعد تحويل      و ظلت هذه الخصومة تخضع لنفس المقتضيات ال
 من القانون العضوي رقم 40اختصاص الغرفة االدارية الى مجلس الدولة ، عمال بأحكام المادة 

  . ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، تنظيمه و عمله 30/05/1998 المؤرخ في 98/01
انون االجراءات المدنية المخصص لالحكام      و قد وردت في الباب الرابع من الكتاب الخامس من ق

   بالخصومــــــةخاصة مجموعة من النصوص االجرائية للمحكمة العليا بالغرفـة االدارية المتعلقة
  
    



 35 

 ،  و باالجراءات  الواردة في 277 و 274 االدارية ، كتلك المتعلقة باالختصاص الواردة في المواد 

 و ما بعدها ، بالطلبات الفرعية               278د في المادة  ، بالمواعي282 ، 276 ، 275المواد 

 ، و ما هو مشترك بين هذه الخصومة المنعقدة امام 286و الدعاوى االخرى التبعية الواردة في المادة 

الغرفة االدارية للمحكمة العليا و بقية الخصومات المنعقدة على مستوى بقية الغرف االخرى ، ومنها 

لمتعلقة بشكل الطعن و بالتحقيق فيه ، باعادة السير في الدعوى ، بتوكيل محام جديد ، المقتضيات ا

 ،   283 ، 281بنظام الجلسات ، بترك الدعوى ، باالحكام ، بتبليغها و نشرها ، الواردة في المواد 

   . 285و 

تصاص المحلي      و الى جانب النصوص السابقة تطبق الغرفة االدارية اذا ثار النزاع حول االخ

  من قانون 9   و 8للغرف  االدارية بمناسبة استئناف قراراتها في بعض المواد  ما تضمنته المادتان 

االجراءات المدنية التي تخص الدعاوى المتعلقة باالشغال العمومية ، المنازعات المتعلقة بالصفقات 

 دعاوى االضرار الحاصلة بفعل االدارة االدارية بجميع انواعها ، الدعاوى المتعلقة بالخدمات الطبية ،

  .، و المنازعات الخاصة بالمراسالت 

     و اضافة الى النصوص االجرائية السابقة فان الخصومة االدارية امام مجلس الدولة ، تخضع 

كذلك للنصوص االجرائية التي تتضمن المبادئ االجرائية العامة التي ال تتعارض   و طبيعة هذه 

د معظمها في الكتاب الخامس من قانون االجراءات المدنية ، تتعلق بشروط قبول الخصومة ، ور

  ، المقتضيات المتعلقة بالكفالة 459الدعوى من صفة ، مصلحة و اهلية ، الواردة في المادة 

  ، السقوط عند مخالفة المواعيد المنصوص 460المفروضة على االجانب المنصوص عليها في المادة 

 ، 462 ، الدفع بالبطالن و بعدم صحة االجراءات المنصوص عليها في المادة 461دة عليه في الما

 ، توجيه الطلبات بالحضور و التبليغات و غيرها 463احتساب المواعيد المنصوص عليه في المادة 

   .467من االجراءات الى الممثلين القانونيين لالشخاص العامة  و الخاصة المنصوص عليه في المادة 

  و تسري على الخصومة امام مجلس الدولة بمناسبة نظره للطعون باالستئناف ضد قرارات الغرف    

االدارية للمجالس القضائية و الطعون بالنقض ضد القرارات القضائية التي خوله المشرع اختصاص 

 اال ما نظرها النصوص القانونية التي تنظم هذين الطعنين امام المجالس القضائية و المحكمة العليا

  .تعارض منها مع طبيعته االدارية 
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   :ثانيا ـ قانون االجراءات المدنية و االدارية  
 المتضمن قانون االجراءات المدنية و االدارية ، الباب الثاني من كتابه 08/09       خصص القانون 

 903 ، 902 ، 901الرابع لالجراءات المتبعة امام مجلس الدولة تناول في فصله االول ، في المواد 
اختصاصه بالفصل في دعاوى االلغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات االدارية الصادرة 
عن السلطات االدارية المركزية ، و اختصاصه بنظر الطعون باالستئناف ضد قرارت و اوامر 

 في اخر درجة عن المحاكم االدارية ، و اختصاصه بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة
الجهات القضائية االدارية اضافة الى القضايا المخولة له بموجب نصوص خاص في كل طعن من هذه 

  .الطعون 
     و تضمن الباب الثاني من الكتاب الرابع من هذا القانون المقتضيات المتعلقة برفع الدعوى ، 

صوص السارية امام المحاكم االدارية اال بالتحقيق ، بوقف التنفيذ القرارات ، و قد احال في ذلك للن
القليل منها و الخاص بتقديم العريضة من محام معتمد لدى مجلس الدولة ، عدم وقف االستئناف       

  .و النقض لتنفيذ القرار محل الطعن و بعض حاالت وقف تنفيذ القرارات االدارية  و القضائية 
المحاكم االدارية و التي تمت احالة اجراءات الخصومة      لكن بالرجوع الى النصوص السارية امام 

امام مجلس الدولة عليها ، يالحظ انها تحيل بدورها على نصوص قانونية سارية امام الجهات القضائية 
 ، بوسائل التحقيق         816العادية من بينها تلك المتعلقة برفع الدعوى المنصوص عليها في المادة 

    .873  الى غاية 858ها المواد من و عوارضه التي تضمنت
    و تناول الباب الثالث المخصص لالستعجال بعض الحاالت التي يجوز استئناف االوامر 
االستعجالية فيها امام مجلس الدولة ، و تناول الباب الرابع االحكام المتعلقة بطرق الطعن سواء تلك 

عن بالنقض او المشتركة بينه و بين المحاكم الخاصة بمجلس الدولة و هما الطعن باالستئناف و الط
االدارية و هي المعارضة ، اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، دعوى تصحيح االخطأء المادية ، 

  . دعوى التفسير و دعوى التماس اعادة النظر 
 تخضع للنصوص القانونية 08/09    اصبحت الخصومة االدارية امام مجلس الدولة في ظل القانون 

الخاصة به و للنصوص السارية امام المحاكم االدارية ، فلم تعد هذه النصوص في اغلبيتها هي تلك 
التي تحكم الخصومة المدنية امام المحكمة العليا كما كان عليه الحال من قبل ، اذ بقيت تخضع للقليل 

الخصومة ،       منها فقط ، كتلك التي تحدد اوجه الطعن بالنقض ، او باعتراض الغير الخارج عن 
  .او بدعوى تصحيح االخطاء المادية او دعوى التفسير 
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  ـ المطلب الثاني ـ

                        النصوص االجرائية الخاصة كمصدر لالجراءات

                                        امام مجلس لدولة

  

تجد مصدر اجراءاتها في القوانين االجرائية      ان الخصومة االدارية المنعقدة امام مجلس الدولة ال 
العامة فحسب و انما و كذلك في نصوص اجرائية اخرى وردت في قوانين متفرقة متعلقة بمنازعات 

  . افرد لها المشرع نصوصا اجرائية متميزة خاصة بها 
ة للمجالس     و قد اكدت مثل هذا االستثناء بالنسبة لبعض المنازعات المطروحة على الغرف االداري

المواد التي تحكمها :  "  من قانون االجراءات المدنية بنصها على ان 168 من المادة 3القضائية الفقرة 
اجراءات خاصة و على االخص مواد الضرائب و الجمارك و المعارضة في اجراءات المتابعة       

قديمها و الفصل فيها ضمن و التحصيل و العقارات االيلة للسقوط ، فانها تستمر خاضعة بالنسبة لت
  ".االوضاع المنصوص عليها في االحكام الخاصة بهذه المواد 

  :     و االمثلة للمنازعات التي تخضع امام مجلس الدولة لنصوص خاصة بها كثيرة منها 
  :المنازعات الضريبية  ـ  1     

صاص النظر في االستئناف  من قانون االجراءات الجبائية لمجلس الدولة اخت90 أسندت المادة      
  .المرفوع ضد القرارات الصادرة عن الغرف االدارية للمجالس القضائية 

  من قانون 71    تخضع الدعاوى الضريبية لشرط التظلم المسبق امام االدارة الجبائية طبقا للمادة 
من  355لمادتين ااالجراءات الجبائية باستثناء نزاعات حقوق التسجيل و الضرائب غير المباشرة حسب 

  )1(  .  من قانون الضرائب غير المباشرة498قانون التسجيل و 

     و اعتبر مجلس الدولة هذا الشرط من النظام العام و رتب على مخالفته عدم قبول العريضة   
  . شكال 

  ـــــــــــــــــ
  :راجع في هذا الموضوع  )1(

 2008ية في الجزائرـ دار العلوم للنشر والتوزيع ـ سنة الدكتور فريجة حسين ـ اجراءات المنازعات الضريب ـ 
   و ما بعدها68ـ ص 

 58 ـ ص 2005 ـ امزيان عزيزـ المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري ـ دار الهدى ـ عين مليلة ـ سنة 
  .و ما بعدها 
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  :      فجاء في احد قراراته 

كون ان اجراء التظلم المسبق اجراء غير ملزم   حيث ان المستانف يطالب بقبول دعواه شكال ل     " 
   المتضمن تعديل قانون االجراءات المدنية  18/08/1990 المؤرخ في 23/90و الغي بموجب القانون 

 مكرر فانه ينص فعال على رفع 169 و 169     حيث انه بالرجوع الى القانون المذكور في مادتيه 
لقضائية االدارية االبتدائية التابعة للمجالس القضائية دون الحاجة الدعوى االدارية مباشرة امام الجهات ا

  .الى تظلم مسبق 
 من نفس القانون تنص صراحة على ان المنازعات الخاصة و من بينها 168     لكن حيث ان المادة 

  .المنازعات الضريبية تحكمها اجراءات خاصة
جراءات الجوهرية و هو من النظام العام طبقا      و حيث ان التظلم المسبق في مادة الضرائب من اال

  . من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 337 و 334للمادة 
و حيث ان المدعـي المستانف رفع دعواه خرقا لهذا االجراء مما يتعيـن معه القضاء بعدم قبولها 

  .)1(" شكال 
 السالف الذكر 07/12 من القانون 82/1ة      ترفع الدعوى من طرف المكلف بالضريبة طبقا للماد

 اشهرمن تاريخ استالمه االشعـار، كما يمكن ان تقدم من 4ضد قرار مدير الضرائب للوالية خالل 
  )2(.طرف االدارة الضريبية عن طريق مدير الضرائب للوالية 

رات المبلغة من      و يمكن الطعن امام نفس الجهة القضائية االدارية و خالل نفس االجال في القرا
  .طرف االدارة الضريبية بعد اخذ راي لجان طعن الدائرة ، الوالية و اللجنة المركزية 

       و يمكن لكل مشتكي لم يتحصل على االشعار بقرار مدير ضرائب الواليـة فـي االجـــال 
  ـــــــــــــــــ

 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد خاص 25/02/2003  ـ قرار مؤرخ في 6509مجلس الدولة  ـ ملف رقم ) 1 (
   .75 ـ ص 2003بالمنازعات الضريبية ـ سنة 

ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد خاص  : 6325 ـ ملف 25/02/2003راجع قرار نفس المجلس  المؤرخ في 
   .104 ـ ص 2003بالمنازعات الضريبية ـ سنة 

مجلة  في ئب المباشرة ـ مقال منشورالعزيز امقران ـ عن عريضة رفع الدعوى في منازعات الضرا عبد) 2(
  . و ما بعدها  16 ـ ص 2003مجلس الدولة ـ عدد خاص بالمنازعات الضريبية ـ سنة 
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 ان يرفع النزاع الى المحكمة االدارية خالل االشهر االربعة 77 و 76/2المنصوص عليها في المادتين 

  )1 (.الموالية لالجل المذكور اعاله 

الدعوى الضريبية ، على ورق مدموغ و توقع من طرف صاحبها حتى في حالة      تحرر عريضة 

و قد ركز مجلس الدولة في الكثير من قراراته على ، تقديمها من طرف وكيل له إال اذا كان محاميا 

  ) .2(ضرورة استيفاء هذين االجرائين في عرائض هذا النوع من الدعاوى 

الضريبية التي ميز بها المشرع هذه الدعوى عن الدعاوى      و اضافة الى اجراءات رفع الدعوى 

االخرى ، فان عملية التحقيق فيها تخضع كذلك الجراءات خاصة ، اذ تخضع  الجراء التحقيق 

االضافي و مراجعة التحقيق و الخبرة ، و هي االجراءات الوحيدة التي يجوز االمر بها في مواد 

  .)3(الضرائب المباشرة  

  ـــــــــــــــــــــــ

 اشهر و شهرين 8 ، 6 من قانون االجراءات الجبائية اجال البت في الشكاوى الضريبية ب 76/2حددت المادة ) 1 (
 حالة بت االدارة المركزية في النزاعات  الضريبية 77حسب نوعها و الجهة المختصة بنظرها ، و تناولت المادة 

بات استرداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بمبالغ  دج و طل2000000التي يتجاوز مبلغها االجمالي 
  .  دج 20000000تتجاوز 

 ـ 19/04/2006 ـ قرار 409 ـ فهرس رقم 23957 مجلس الدولة ـ الغرفةالثانية ـ القسم االول  ـ ملف )2(
  حيث ان قضاة الدرجة االولى قضوا : "   ، و جاء في هذا القرار 187 ص 8عدد 

  .عريضة الدعوى شكال بسبب عدم دمغها بعدم قبول 
  . من قانون االجراءات الجبائية يجب تحرير الدعوى على ورق مدموغ  83/1حيث انه طبقا للمادة 

 من قانون الضرائب المباشرة من يقدم او يساند شكوى لحساب الغير ان يستظهر 332حيث انه و طبقا للمادة ... 
لبطالن ان تحرر على ورق مدموغ و مسجل قبل العمل المخول له بموجبها بوكالة قانونية ، و يجب تحت طائلة ا

  حيث انه في الحال ان الشكلية المستظهرة و التي تزعم المستانفة انها وجهتها الى مدير الضرائب ممضية
هذه  المذكورة اعاله مما يتعين ل332من طرف ولدها و ال يوجد بالملف ما يثبت انها وكلته كما تشترطه المادة 
  " .االسباب ، التي تحل محل اسباب قضاة الدرجة االولى عدم قبول الدعوى شكال 

 على الزامية التحقيق االضـافي عند تقديم المكلف بالضريبة وسـائل جديدة قبل الحكم ،     85/1تنص المادة ) 3(
ى طلب االطراف ،  و اسنادها لثالثة  امكانية االمر بالخبرة اما تلقائيا من المحكمة او بناء عل86/1و اجازت المادة 

خبراء ان طلب احد الطرفين ذلك ، فيعين كل من المحكمة و طرفا الخصومة خبيره  ، و يمكن لكل ان يطلب رد 
  .خبير خصمه و خبير المحكمة 
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  : ـ المنازعات المتعلقة بالنقد و القرض 2     
المتعلق بالنقد و القرض لوزير المالية  26/08/2003االمر المؤرخ في  من 65     أجازت المادة 

 يوما من تاريخ النشر ،      60الطعن بالبطالن ضد اللوائح االدارية التي يصدرها المحافظ في اجل 
و اجازت نفس المادة لالشخاص الطبيعية و المعنوية الطعن بالبطالن ضد القرارت الخاصة بالنشاطات 

  . خ نشرها او تبليغهاالبنكية في نفس االجال ابتداءا من تاري
 من االمر السالف الذكر الطعن امام مجلس الدولة ضد  القرارات التي يصدرها 87     سمحت المادة 

مجلس النقد و القرض الخاصة بانشاء بنوك او مؤسسات مالية ، فتح مكاتب تمثيل لبنوك اجنبية ،    
المقدم على أال يقدم الطلب الثاني اال او فروع  لبنوك او لمؤسسات مالية اجنبية بعد رفضين للطلب 

  . اشهر كاملة من تاريخ تبليغ قرار رفض الطلب االول 10بعد 
  :     فجاء في قرار لمجلس الدولة تطبيقا لهذه المقتضيات 

حيث انه يستخلص من الملف بان يونيون بنك يلتمس من مجلس الدولة ابطال القرار الضمني      " 
  .الرافض لطلبي الزيادة في راس المال و اعتماده كبنك الصادر عن مجلس النقد 

 90/10 من القانون 129     حيث ان طلب اعتماد الطاعنة بصفتها بنك يندرج في اطار تطبيق المادة 
.  

 127 من القانون المذكور اعاله فان القرارات المتخذة بموجب المواد 132    حيث انه و طبقا للمادة 
 10بلة للطعن فيها اال بعد رفضين شريطة ان يقدم الطلب الثاني بعد مرور  غير قا130 ، و 129، 

  )2(".اشهر على الطلب االول 
 رفع طعن قضائي ضد قرارت اللجنة المصرفية في مواد تعيين المتصرفين 107   سمحت المادة 

عقد شبه قضائي    يوما من تاريخ التبليغ ب60المؤقتين او المصفين و مواد العقوبات التأديبية في اجل 
  .او طبقا لقانون االجراءات المدنية 
  ــــــــــــــــــ

 على الزامية التحقيق االضافي عند تقديم المكلف بالضريبة وسائل جديدة قبل الحكم ،         85/1تنص المادة ) 1(
 االطراف  ،  و اسنادها لثالثة  امكانية االمر بالخبرة اما تلقائيا من المحكمة او بناء على طلب86/1و اجازت المادة 

خبراء ان طلب احد الطرفين ذلك ، فيعين كل من المحكمة و طرفا الخصومة خبيره  ،  و يمكن لكل ان يطلب رد 
  .خبير خصمه و خبير المحكمة 

 6 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد رقم 12/11/2001 ـ قرار 006614مجلس الدولة ـ الغرفة الثالثة ـ ملف  )2(
   .61ـ صفحة
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حيث ان الطعن بالبطالن في قرار اللجنة المصرفية : "      و قد ورد في احد قرارت مجلس الدولة 

 المؤرخ في 90/10 من القانون 146المتضمن تعيين متصرف اداري هو طعن يدخل في اطار المادة 
  .  المتعلق بالنقد و القرض 1990/ 14/04

 في قانون االجراءات المدنية فيما يخص االجراءات          حيث ان هذه المادة تخرج عما هو مقرر
".  يوما 60و االجال بحيث ال تنص على طعن مسبق و انما تشترط فقط ان يرفع هذا الطعن في اجل 

)1(   
     فيتبين مما سبق ان المشرع أخرج الخصومات المتعلقة بالنقد و القرض من دائرة الخصومات 

  .    صة ال تخضع لها سائر الخصومات االدارية العادية و ميزها باجراءات خا
   :  ـ المنازعات المتعلقة باالنتخابات المحلية3

 المتضمن القانون العضوي 06/03/1997 المؤرخ في 97/07 من  االمر 92     منحت المادة 
 07/02/2004 المؤرخ في 04/01المتعلق بنظام االنتخابات المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 

كل ناخب الحق في المنازعة في مشروعية عملية التصويت امام الجهة القضائية المختصة في اجل 
  .يومين ابتداء من تاريخ اعالن اللجنة الوالئية للنتائج 
 ايام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الدعوى ويبلغ 5     تفصل الجهة القضائية المختصة في اجل اقصاه 

  .وره الى االطراف المعنية قصد تنفيذه القرار تلقائيا و فور صد
 ايام من تاريخ التبليغ ، عكس 10     يكون القرار نهائيا و قابال للطعن امام مجلس الدولة خالل 

القرار الصادر في الطعن في القائمة االنتخابية او في قائمة اعضاء مكانب التصويت ، او في قرار 
  .غير قابل الي طعن رفض ترشح شخص او قائمة مترشحين ، فيصدر 

  ــــــــــــــــــ
 . 6 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد رقم 01/04/2003 ـ قرار 12101مجلس الدولة ـ الغرفة الثالثة ـ ملف ) 1(

  64ـ صفحة 
حيث ان الطعون بالبطالن الحالية مرفوعة ضد قرار اللجنة المصرفية المؤرخ في : " و جاء في قرار اخر 

  .بتعيين متصرف اداري مؤقت لدى البنك الجزائري الدولي  القاضي 03/01/2002
  . المتعلق بالنقد و القرض 90/10 من القانون 146حيث ان هذا الطعن يدخل في اطار المادة 

حيث ان هذه المادة تخرج عما هو مقرر في قانون االجراءات المدنية فيما يخص االجراءات و االجال بحيث ال تنص 
  ممجلس الدولة . يوما 60 تشترط فقط ان يرفع هذا الطعن في اجل على طعن مسبق و انما

  03/2003ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد رقم 01/04/2003 ـ قرار 012101ـ الغرفة الثالثة ـ ملف 
   135صفحة
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   : ـ المنازعات المتعلقة بانتخابات مجلس المنظمة المهنية للمحاماة 4  

 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة 18/01/1991 الصادر في 91/04 من القانون 40     مكنت المادة 
وزير العدل من الطعن في نتائج االنتخابات امام مجلس الدولة  في ميعاد شهر من تاريخ استالمه 

 ايام من تاريخ االقتراع                   8للمحضر المحرر في االنتخابات والواجب تبليغه له خالل 
  ".  ايام ابتداء من االنتخابات المذكورة 8س الحق في مدة و لكل محام ان يمارس نف

  .)1(     و قد أكد مجلس الدولة على هذه االجراءات عند نظره للطعون المطروحة امامه  
   : ـ  المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية5

ة المعدل      المتعلق بالصفقات العمومي02/250 من المرسوم الرئاسي رقم 102      سمحت المادة 
 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية للمتعامل ،  09/11/1991 المؤرخ في 434/91و المتمم للمرسوم 

قبل كل اية دعوى قضائية من رفع طعن امام اللجنة الوطنية للصفقات التي تصدر مقررا في هذا 
   )2(.  يوما من تاريخ ايداع الطعن 30الشان 
   :ال  الحقوق الناتجة عن الوثائق المشهرة  ـ المنازعات المتعلقة بابط6

 المتعلق باحداث السجل 25/03/1976 المؤرخ في 76/63 من المرسوم 85     اخضعت المادة 
  الجراء الشهر و قد تبناها بابطال  الحقوق الناتجة عن الوثائق المشهرةالعقاري العرائض الرامية الى 

، قبل ان يرد ذكرها في الفقرة االخيرة من المادة ) 3(مجلس الدولة في قرارات عدة من  من قضائه 
  . من قانون االجراءات المدنية و االدارية 17

  ـــــــــــــــــ
  ـ مجلة مجلس الدولة عدد 16/06/2003 ـ قرار 11081مجلس الدولة ـ الغرف المجتمعة ـ ملف ) 1(
   .56 ـ ص 4/2003
 من 101 و 100 ، 99قات العمومية كان الزاميا بمقتضى المواد  ان اجراء التظلم المسبق في نزاعات الصف)2(

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية قبل ان يصبح اختياريا بمقتضى 09/11/1991 المؤرخ في 91/434المرسوم 
 03/301 المكمل و المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 24/07/2002 المؤرخ في 02/250المرسوم الرئاسي رقم 

  . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 11/09/2003المؤرخ في
  1/2002 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 24/09/2001 ـ قرار 4851مجلس الدولة ـ الغرفة االولى ـ ملف ) 3(

 من المرسوم 85حيث انه ال يستخلص من عناصر الملف ان فريق ط احترموا مقتضيات المادة : " و مما جاء فيه 
 المتعلق باحداث السجل العقاري الن الدعاوى القضائية الرامية الى النطق بابطال 25/03/1976 المؤرخ في 76/63

الحقوق الناتجة عن الوثائق المشهرة ال تكون مقبولة اال في حالة ما اذا اشهرت مسبقا لالمر التضمن اعداد مسح 
  " .االراضي العام و تاسيس السجل العقاري 
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  ـ المبحث الثاني ـ

           المبادئ القانونية العامة كمصدر لالجراءات               

                                      امام مجلس الدولة

  
     ان النصوص القانونية االجرائية سواء تلك التي تضمنها قانون االجراءات المدنية او قانون 

و القوانين الخاصة ، و سواء االجراءات المدنية و االدارية  او القانون العضوي لمجلس الدولة  ا

تعلقت بالخصومة االدارية امام مجلس الدولة او كانت مشتركة بين كل الخصومات القضائية ، ال تكفي 

وحدها لتغطية كل اجراءات الخصومة االدارية امام هذه الجهة القضائية ، اذ قد يواجه القاضي فيها 

  .ير المناسبين لهاحاالت  قصور و غموض تتطلب منه ايجاد الحل و التفس

     ان مجلس الدولة يفصل في القضايا المعروضة عليه في هذه الحاالت عن طريق االجتهاد 

القضائي و استلهام قضاءه من المبادئ العامة التي تخضع لها عملية االلتجاء الى القضاء  و سير 

  . الخصومة امامه 

 االساسية التي ال تستند الى نص مكتوب  و انما      و تعتبر المبادئ العامة للقانون مجموعة القواعد

يستخلصها القضاء االداري من خالل االتجاهات العامة للتشريع في الدولة و من خالل ضمير الجماعة 

و االسس السياسية و االجتماعية و االقتصادية التي يقوم عليها المجتمع ، فتصير لها قوة القانون 

  )1(. مها و اال تعرضت قراراتها لاللغاءالمكتوب ، تلتزم االدارة باحترا

 المؤرخ في 62/157     و قد اعتمد القضاء االداري في الجزائر بعد االستقالل ، عمال بالقانون رقم 

 الذي مدد العمل بالقوانين الفرنسية في الجزائر ، قواعد المنازعات االدارية المعمول 31/12/1962

 مصدرا مؤقتا لقانون المنازعات االدارية في الجزائر الى غاية بها في القضاء الفرنسي مما جعل منها

لكن القضاء االداري في  . 03/07/1973 المؤرخ في 73/29الغاء االمر السابق بمقتضى االمر 

  الجزائر بقي يتابع تطورات قانون المنازعات االدارية في فرنسا و ال يـزال يأخـذ منـه فــــي

  ــــــــــــــ
 محمد رفعت عبد الوهاب ـ القضاء االداري ـ الكتاب االول ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ الدكتور) 1(

  2005سنة 
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  بعض المسائل كما هو ثابت من محتوى بعض القرارات االدارية الصادرة عن الغرفة االدارية 

  )1(. للمحكمة العليا 

 مجلس الدولة على اجتهاده القضائي المبني على      ومن التطبيقات القضائية للحلول التي استند فيها

  :المبادئ القانونية العامة المختلفة ما جاء في  احد قراراته

     حيث انه و اذا كان سكوت القانون هنا يعتبر سهوا من المشرع فانه تسبب في عدم  مساواة 

 يتعين بالتالي على القاضي المتقاضين امام الضمانات المقررة قانونا و خلق وضعية قانونية غير عادلة

االداري تصحيحها من خالل السماح للطرف الطاعن بالمعارضة امام الغرفة االدارية بالمجلس 

القضائي و بواسطة عريضة مستقلة مودعة لدى نفس هذه لغرفة بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 

.  

ة ال يمكن اسناده الى القاضي      حيث ان هذا االختصاص و بموجب اجتهاد قضائي لمجلس الدول

  .) 2(االستعجالي الذي ال يمكن ان يتحول الى مراقب للجهة القضائية التي ينتمي اليها

    و من الحلول التي أخذ بها مجلس الدولة استنادا على االجتهاد القضائي قاعدة العلم اليقيني التي 

تسري من التاريخ الذي يثبت فيه ان الطاعن اعتمدها تارة معتبرا ان مواعيد الطعن في القراراالداري 

كان على علم به ، و التي تخلى عنها تارة اخرى عنها لعدم دقتها و عدم توفيرها الضمانات التي 

  . يوفرها اجراء تبليغ القرار 

في الغرفة  و لكن ، و حيث انه قانونا ، و عمال باالجتهاد المستقر: "     فجاء في قرار صادر عنه 

ة للمحكمة العليا سابقا و لمجلس الدولة حاليا ، فان اجال الطعن ضد قرار اداري ال تجري اال االداري

بعد التبليغ الرسمي للمعني باالمر ، و عليه فان فرضية العلم به اثناء سير دعوى ما ال يعتد بها لعدم 

   .)3(" الدقة و لعدم االلتزام بالنص القانوني ، و عليه فان هذا الوجه غير ماخوذ به 

  ـــــــــــــــ
الدكتور خلوفي رشيد ـ قانون المنازعات االدارية ـ تنظيم و اختصاص القضاء االداري ـ ديوان المطبوعات ) 1(

   . 26 ، 25 ، 24 ـ ص 2007الجامعية ـ الطبعة الثالثة ـ سنة 
لس الدولة ـ عدد  ـ  مجلة مج19/11/2002 ـ قرار 013167مجلس الدولة ـ  الغرفة الخامسة ـ ملف ) 2(
  173 ـ ص 03/2003
   ـ قضاء مجلس الدولة ـ 28/06/1999مجلس الدولة ـ  الغرفة الرابعة ـ قرار ) 3(

  177لحسين بن الشيخ اث ملويا ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ الجزء االول ـ ص 
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 القضائي المتعلقة حيث ان النظرية التي اسسها االجنهاد: "     و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 

بالعلم اليقيني يجب تطبيقها بشكل محدود جدا و بتقديم الدليل  القاطع الذي ال يمكن رفضه و الذي يثبت 
   .)1( "رسميا بان المعني قد علم بال منازع بالقرار المطعون فيه

  :       و ورد في قرار اخر لمجلس الدولة  
ان اجل :  التالي كرس المبدأالدارية للمحكمة العليا الذي و نظرا لالجتهاد القضائي للغرفة ا      " 

الطعن القضائي امام الجهات القضائية قائم طوال المدة التي تستغرقها الدعوى الموجهة امام الجهة 
القضائية غير المختصة حتى و لو انتقلت الى االستئناف شريطة ان ترفع الدعوى امام الجهة القضائية 

  .جل الطعن القضائي المعمول به غير المختصة خالل ا
حيث ان هذه هي القاعدة القانونية التي استقر عليها اجتهاد الغرفة االدارية للمحكمة العليا ثم مجلس 

   )2(". الدولة في مسألة االجل عندما توجه الدعوى امام جهة قضائية غير مختصة 
  :      و جاء في قرار اخر 

 مبدأ مستقر عليه ما مؤداه ان العلم اليقيني يعد موجودا و قائما حيث انه من جهة اخرى ، يعد"     
   )3("عندما اليستطيع الطاعن، اال اذا كان سيئ النية،االدعاء بجهل القرارموضوع النـزاع 

  :     و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 
المأخوذ مـن المادة حيث ، و بدون حاجة الى فحص كافة االوجه المثارة ، بما في ذلك الوجه      " 
 من القانون االساسي للقضاء الذي قد فصل فيه القرار السابق مصرحا باختصاصه باسم المبادئ 100

  العامة للقانون بان مقرر المجلس االعلى للقضاء المستانف هة مقرر غير قانونــي الكثر من سبب 
دة قضاة ، فقد اخذ االخذ بعين      حيث بالفعل فان المجلس االعلى للقضاء و رغم انه مشكل من ع

  من حيث ان مجلس الدولة قضى ابتدائيا و نهائيا بابطال" مبدأ حجية الشيئ المقضي فيه " االعتبار 
   .11/07/1996مقرر العزل الذي اتخذه المجلس االعلى للقضاء في 

  ــــــــــــــ
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا 11/04/1993 ـ قرار 100446المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(

   .219 ـ ص 2/1994ـ عدد 
 ـ 03  ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 17/12/2002 ـ قرار 004945مجلس الدولة ـ الغرفةاالولى ـ ملف ) 2(

   .99 ص 2003سنة 
 ـ سنة 02   ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد19/04/2006 ـ قرار 0560مجلس الدولة ـ الغرفةالثانية ـ ملف ) 3(

  174 ـ ص 2002
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     حيث و في مقام ثان ، اهمل المجلس االعلى للقضاء بكامل هيئته التاديبية ، االخذ بعين االعتبار 

  )1(". المبدأ العام للقانون القاضي بانه ال يمكن الفصل مرتين في قضية بنفس الوقائع 

  :      و ورد في قرار اخر لمجلس الدولة 

 من قانون االجراءات المدنية ، و حسب مبدإ مستقرعليه ال تجد عمليا ما 220لمادة حيث ان ا     " 

يبرر تطبيقها في المجال االداري مادامت االجراءات تكتسي اساسا طابع التحري و التحقيق           

  .)2(" و يتولى االشراف عليها قاضي مقرر يتمتع بحرية التصرف تجاه االجراءات 

  :رار اخر للغرفة االدارية للمحكمة العليا     و جاء في ق

حيث ان االجتهاد القضائي االداري استقر على ان القاضي االداري ال يمنح وقف تنفيذ قرار      "

اداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع الن طلب وقف التنفيذ يعتبر طلبا فرعيا 

  .)3(" مرتبطا ارتباطا وثيقا بدعوى الموضوع 

  :     و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 

  . حيث ان قضاة الدرجة االولى قضوا بعدم قبول عريضة الدعوى شكال بسبب عدم دمغها     "

في مثل هذه الحاالت طلب تصحيح االجراءات  حيث يرى مجلس الدولة بعد المداولة انه استقر قضاؤه

لى العمل بذلك قبل الفصل بعدم قبول الدعوى و ذلك بدمغ العرائض و كان على قضاة الدرجة االو

  )4(" شكال 

     و تستنبط الحلول القضائية عن طريق القياس بين الحاالت المعروضة عليه و الحلول القانونية    

  .و القضائية للحاالت المماثلة عند تواجدها 

  ـــــــــــــــــ
 ـ 02  ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 28/01/2002 ـ قرار 23957مجلس الدولة ـ الغرفةالثانية ـ ملف ) 1(

   .165 ـ ص 2002سنة 
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا ـ 14/01/1989 ـ قرار 57024 المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف )2(

   .189 ـ ص 4/1990عدد 
ة القضائية للمحكمة العليا ـ  ـ المجل16/06/1990 ـ قرار 72400 المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف )3(

   .131 ـ ص 1/1993عدد 
  ـ مجلة مجلس الدولة ـ 19/04/2006 ـ قرار 23957مجلس الدولة ـ الغرفةالثانية ـ القسم االول ـ ملف ) 4(

   .187 ص 8عدد 
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ركهم   ان الغرفة االدارية للمحكمة العليا عابت في احد قراراتها على قضاة الدرجة االولى عدم تدا

لسهو المشرع نظرا للتفسير الذي فسروا به المادة التي استندوا عليها ، و اعتبرت انه كان عليهم 
لتوضيح النص و جعله شامال ايجاد حل مدروس للحالة المعروضة عليهم عن طريق البحث في 
 مقتضياته عن عناصرالتفكير الضروري للوصول الى الجواب على الفرضية المطروحة ، و اختيار

 مكرر 169طريقة التفكير على اساس القياس من خالل جعل الحالة الخاضعة للفقرة الرابعة من المادة 
  .)1(من قانون االجراءات المدنية تشمل الحالة القانونية المعروضة عليهم 

،فارتقت بذلك من مصاف 1996 و يالحظ ان كثيرا من هذه المبادئ العامة، تضمنها دستور     
 . نونية العامة الى المبادئ الدستورية التي ال تجوزمخالفتها باي نص قانونيالمبادئ القا

  ـــــــــــــــــ     
  58 ص  01/2002 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 07/12/1972المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ قرار  )1(

       :و مماجاء في هذا القرار 
على هذا النحو قصد الزام القضاة بالفصل من جهة عندما تكون النصوص حيث ان المشرع و بصياغته لهذه المادة "

  .القانونية واضحة تمام الوضوح و من جهة اخرى في حالة الصمت للقانون حول مسالة او عدة مسائل قانونية 
تصاص القضاة المعروض عليهم النزاع ليسوا مختصين بتفسير القانون فحسب بل ان االخ.................. حيث ان

  .الممنوح لهم مرتبط بالتفسير الواجب القيام به عندما تكون صياغة القانون غامضة او غير كافية 
 مكرر من قانون االجراءات المدنية و بنصها على حالة انعدام الرد االداري 169المادة ................. حيث ان

  .فانها التزمت الصمت بخصوص الجواب الصريح 
كان يتعين على قضاة الدرجة االولى و سدا لهذا الفراغ القيام بعمل المشرع من خالل ايجاد حل حيث انه بالتالي 

  .مدروس قصد جعل النص اوضح و اشمل 
لم يتداركوا سهو المشرع نظرا للتفسير الذي فسروا به مقتضياتها بتصريح قانونية ............... حيث ان القضاة 

  .له في القانون طعن قضائي لم يتم تحديد شروط فبو
حيث انه كان في امكان المجلس ان يجد في نفس النص القانوني عناصر التفكير الضروري للوصول الى الجواب 

  .على الفرضية المطروحة 
حيث ان قاضي الدرجة االولى يختار من بين الحلول المتوفرة طريقة التفكير على اساس القياس من خالل جعل 

 مكرر من قانون االجراءات المدنية تشمل الحالة القانونية المعروضة 169رابعة من المادة الحالة الخاضعة للفقرة ال
  " .عليه 
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  ـ المبحث الثالث ـ 

                             المبادئ الدستورية و اجراءات الخصومة

                                        امام مجلس الدولة

  

انون االساسي في الدولة، يتمتع بالسمو و العلو على كافة التشريعات االخرى ،       يعتبر الدستور الق
فيفرض على التشريعات العادية  احترام  أحكامه و اال اعتبرت غير دستورية ، و على التشريعات 
الفرعية او اللوائح و جميع ما يصدر عن السلطة االدارية من اعمال و قرارات عدم مخالفة  نصوصه 

  )1(. اعتبرت مخالفة للقانون و اال 
 مجموعة من المبادئ العامة في الفصل الثالث المخصص للسلطة القضائية ، 1996تضمن دستور      

فرفعها الى مصاف المبادئ الدستورية االمر الذي يجعل منها أسسا لنصوص قانونية اجرائية تخضع 
  . لها الخصومة امام مجلس الدولة و بقية الخصومات القضائية 

     و قد تبين لنا من استقراء قرارات مجلس الدولة اعتماده في الكثير منها على هذه المبادئ        
و االشارة اليها في صلبها ، فكانت مصدر استلهام هذه الجهة القضائية لحلولها االجرائية في 

  .الخصومات المطروحة عليها 
 تاسيس قراراته ، بالرغم من توفر النص القانوني      و قد يلتجئ مجلس الدولة الى هذه المبادئ في

  .االجرائي الذي ينظم المخالفة التي يمكن تاسيس القرار عليها ، فزاده ذلك قوة  و سموا 
     و من هذه المبادئ ما يخص الجهات القضائية بصفة عامة ، و منها ما يخص الجهات القضائية 

  :لكل منها مطلبا مستقال على النحو التالي االدارية بما فيها مجلس الدولة ، و ستخصص 
   1996المبادئ االجرائية العامة في دستور : ـ المطلب االول 
   1996اختصاص مجلس الدولة في دستور : ـ المطلب الثاني 

  ــــــــــــــ
  14 ـ ص 1993الدكتور عبد الغني بسيوني عبد اهللا ـ القضاء االداري ـ الدار الجامعية ـ  )1(
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  لمطلب االول ــ ا

  1996المبادئ االجرائية العامة في دستور                          

  
 مجموعة من المبادئ الدستورية العامة تخص حقوق المتقاضين امام السلطة 1996     تضمن دستور 

  .القضائية و ضوابط أداء جهاتها القضائية لعملها القضائي 
االنتفاع من الخدمات التي يقدمها مرفق القضاء بالنسبة للطرف      تتمثل هذه المبادئ  في الحق في 

  . المدعي و الطرف المدعى عليه، فيتمتع االول بحق االلتجاء الى القضاء و الثاني بحق الدفاع امامه 
     و تتمثل هذه المبادئ في تمتع طرفي الخصومة بنفس الحقوق و نفس الواجبات امام مرفق القضاء 

حق في المساواة في المعاملة امام القضاء ، فال يميز احدهما عن االخر الي سبب كان الذي يجسدها ال
.  

     و تتمثل هذه المبادئ كذلك في الحق في وضوح العمل القضائي بالنسبة للمتقاضين و غيرهم من 
ة افراد الجمهور ، عن طريق علنية الجلسات التي تصدر فيها االحكام ،  و توضيح االسباب المعتمد
  .في االحكام  االمر الذي يولد الثقة و االطمئنان في نفوس المتقاضين و المواطنين  على حد سواء  

    و نص المشرع صراحة على البعض من هذه المبادئ و مبادئ اخرى ، اضافة الى تطبيقات لها 
  . في قانون االجراءات المدنية وقانون االجراءات المدنية و االدارية 

ذه المبادئ مصدرا لالجراءات القانونية السارية امام مجلس الدولة ، كما يمكن ان تكون      و تعد ه
  .  مصدر قضاء هذه الجهة القضائية واستلهامها لحلولها و للتطبيقات االجرائية المختلفة المتفرعة عنها

  :     سنقتصر في هذا المطلب لكل من هذه المبادئ فرعا مستقال على النحو التالي 
  مبدأ الحق في التقاضي  : لفرع االول ـ ا

  .مبدأ المساواة بين طرفي الخصومة: ـ الفرع الثاني 
  مبدأ الوضوح في العمل القضائـي : ـ الفرع الثالث 
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  ـ الفرع االول ـ

                                   مبـدأ الحـق في التقاضـي 

                                           
 بالنسبة 1996    ان الحق في التقاضي او في االستفادة من خدمات مرفق القضاء كرسه  دستور  

لطرفي الخصومة ، و يجسده الحق في االلتجاء الى القضاء و الحق في الدفاع امامه ، فجاء في الفقرة 

سده احترام و يج   الكل سواسية امام القضاء ، و هو في متناول الجميع: " 140الثانية من المادة 

  " .الحق في الدفاع معترف به : " 151و ورد في المادة "  القانون 

       ان االلتجاء الى القضاء لالنتفاع بخدماته حق دستوري يتمتع به كل أفراد المجتمع ، فال يخص 

طائفة دون أخرى ، و قد ورد النص عليه صراحة في الفقرة االولى من المادة الثالثة من قانون 

يجوز لكل شخص يدعي حقا رفع دعوى امام القضاء : " اءات المدنية و االدارية التي جاء فيها االجر

  ...."للحصول على ذلك الحق او حمايته 

     ان حق االلتجاء الى القضاء مضمون للجميع بما فيهم االجانب بمناسبة االلتزامات التي يبرمونها 

و يجب اال ،     ) 1(ائر مع اجانب او مع جزائريين خارج الوطن مع جزائريين او ابرموها في الجز

يقيد بشروط تحد من امكانية استعماله ، فهو حق مجاني ال يدفع المتقاضي مقابل االنتفاع به ، و لو انه 

يدفع رسوما قضائية تختلف قيمتها باختالف نوع الدعاوىو المستويات القضائية ، و مقررة في مواجهة 

   ) 2(. ه المدعي دون المدعى علي

     و يمقابل حق االلتجاء الى القضاء ، الحق في الدفاع امامه ، و هو الحق الذي يجد مجلس الدولة 

فيه االساس الذي يستمد منه قضاءه في سبيل المحافظة علـى حقـوق المتقاضين الموضوعية        

  .      و االجرائية في حالة مخالفة اجراء يحرمهم منها 

  ـــــــــــــــــ
  . من قانون االجراءات المدنية واالدارية42 و 41 من قانون االجراءات المدنية و 11 و 10المادتان  )1(
ان هذا الحق قد يقيد ببعض الشروط االجرائية كشرط التظلم االداري المسبق ، او شرط شهرعريضة الدعوى ، ) 2(

  .اذا التزمها او احترام مواعيد محدد ة ال يمكن للمتقاضي  استعماله اال 
بوبشير محند امقران ـ النظام القضائي الجزائري ـ الطبعة الخامسة ـ ديوان : راجع في هذا الموضوع 
  44 .... 41 ـ ص 2007المطبوعات الجامعية ـ سنة 
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  :   و قد ورد في احد قرارات مجلس الدولة ، تطبيقا لهذا المبدإ 

  .يذ مقرر العزل الذي اتخذه وزير العدل اتجاهها حيث ان المدعية تلتمس وقف تنف     " 

حيث انها تثير خرقا لالجراءات الشكلية عدم استالمها استدعاء اللجنة التاديبية اال في تاريخ 

   .22/02/2001 من اجل حضور جلسة 14/02/2001

ى الرسالة يوم      حيث انها تقدم للنقاش شهادة من قابض البريد و المواصالت تبين انه تم التاشير عل

   .14/02/2001 و تم تسليمها يوم 13/02/2001

     حيث انه ، و دون الحاجة الى فحص بقية االوجه المثارة ،  فان النظام الداخلي لغرفة الموثقين 

  . يوما كاملة 12ينص على ان تاريخ االستدعاء للمثول امام اللجنة التاديبية ال يمكن ان يقل عن 

  يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستورياقاعدة من النظام العام و عدم احترامها      حيث ان هذه ال

  ) 1(" .و بالتالي يبرر وقف التنفيذ 

  :      و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 

لكن حيث ان االستدعاء القانوني و الرسمي للمعني باالمر امام لجنة التاديب  البد ان يثبت      " ... 

ان تقديم نسخة من االستدعاء اثبات استالمه . او بمحضر رسمي موقع عليه من طرفهبوصل استالم 

غير كاف الستدعائه بطريقة قانونية وخاصة في المسائل التاديبية حيث يعتبر استدعاء الموظف اجراء 

  )2 (.جوهري يدخل ضمن حماية حقوق الدفاع 

ستناد على مخالفة االجراءات القانونية السارية     ان مجلس الدولة لم يكتف في القرارين السابقين باال

امام اللجنة التأديبية  و كان ذلك كافيا لالستجابة لطلب الطاعنين ، لكنه ربط بين عدم المثول امام 

اللجنة التأديبية بسبب عدم استالم االستدعاء  في وقته المناسب ، او عدم اثبات استالمه من صاحبه و 

لنظام العام و لحق الدفاع كمبدأ قانوني عام في القرار الثاني و كمبدإ مضمون اعتبره خرقا لقاعدة من ا

  .دستورا في القرار االول و هذا العطاء قراره أكثر قوة 

  ــــــــــــــــــــــ
 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 30/04/2002 ـ  قرار 10349مجلس الدولة ـ الغرفةاالخامسة ـ ملف  )1(
   226 ص 02/2002
 ـ مجلة مجلس الدولة 20/04/2004 ـ  قرار 009898مجلس الدولة ـ الغرفةالثانية ـ القسم الثاني ـ ملف  )2(

  143 ص 05/2004ـ عدد 
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  ـ الفرع الثاني ـ

                                    مبدأ المساواة امام القضاء 

  
 التي 1996 من دستور 140ادة ورد ذكر مبدإ مساواة المتقاضين في الخصومة القضائية في الم     

  :جاء فيها  

  .اساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة    " 

  ........... " .     الكل سواسية امام القضاء 

     تقوم فكرة المساواة امام القضاء على منح نفس الحقوق للمتقاضين دون تمييز بينهم ،  و من 

 المادة الثالثة من قانون االجراءات المدنية  و االدارية تطبيقات هذا المبدإ الدستوري ما نصت عليه

يستفيد الخصوم اثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم و وسائل : " التي جاء فيها 

  ".دفاعهم 

     ان فكرة المساواة بين طرفي الخصومة يطرح بحدة على مستوى الخصومة االدارية باعتبار ان 

 اشخاص القانون العام ، يتوفر على امتيازات السلطة العامة ، قد يؤثر احد اطرافها شخص من

  .بواسطتها على سير الخصومة االدارية و اجراءاتها 

     ان هذا الواقع يفرض على القاضي االداري و قاضي مجلس الدولة خاصة اكثر من غيره ، 

مة  المطروحة امامه  و التقليل البحث عن الحلول التي تسمح له باقرار المساواة بين طرفي  الخصو

  . من حدة التفاوت القائم بينهما 

     ان المركز الممتاز الذي تتمتع به الجهة االدارية مقارنة بمركز خصمها ، و احتفاظها عادة 

بمستندات القضية موضوع النزاع ، يفرض على القاضي االداري ، تحقيقا لمبدإ مساواة المتقاضين 

  . خل لالمر بتقديمها و اتخاذ االجراءات المالئمة في حالة عدم االستجابة له امام القضاء ، التد

   ان مجلس الدولة كرس بمقتضى احد قراراته حق الطرف الذي صدر القرار القضائي ضده غيابيا 

في المطالبة بوقف تنفيذه استنادا على مبدإ مساواة المتقاضين امام الضمانات المقررة قانونا ، بالرغم 

 ان المشرع اقتصر بالنسبة لهذا النوع من الطلبات على الطرف الذي صدر القرار حضوريا في من

 من قانون االجراءات المدنية من المطالبة بوقف تنفيذه امام 283مواجهته ، و مكنه بمقتضى المادة 

  .مجلس الدولة بعد استئنافه 



 53 

    

  : فجاء في هذا القرار       

 ان القرارات القضائية االدارية المطعون فيها باالستئناف قابلة الن تكون حيث انه من الثابت     " 

محال لطلب وقف التنفيذ امام مجلس الدولة في حين ان القرارات الصادرة غيابيا   و المطعون فيها 

بطريق المعارضة امام الغرف االدارية للمجالس القضائية ال يمكن ان تكون محال الي طلب مماثل 

  .جهة قضائية امام اية 

حيث اته و اذا كان طلب وقف التنفيذ يهدف الى تجنب تنفيذ سابق لالوان كفيل في التسبب لضرر غير 

قابل لالصالح ، فان هذا الطلب يكون اكثر تبريرا عندما ينصب على قرارات قضائية ادارية صادرة 

  .  غيابيا النه تم التحصل عليها بطلب من طرف واحد و يسهل التراجع عنها 

   حيث انه و اذا كان سكوت القانون هذا يعتبر سهوا من المشرع فانه تسبب في عدم مساواة 

المتقاضين امام الضمانات المقررة قانونا و خلق وضعية قانونية غير عادلة يتعين بالتالي على القاضي 

بالمجلس االداري تصحيحها من خالل السماح للطرف الطاعن بالمعارضة امام الغرفة االدارية 

القضائي و بواسطة عريضة مستقلة مودعة لدى نفس هذه لغرفة بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 

 ")1(.  

     ان قانون االجراءات المدنية لم يتضمن أي نص يسمح بطلب وقف تنفيذ القرارات الغيابية 

  .    لطلب الصادرة عن الغرف االدارية للمجالس القضائية ، و الجهة التي تنظر هذا ا

    ان مجلس الدولة اعتمد في اجتهاده بتقرير حق المطالبة بوقف تنفيذ القرار الغيابي  للشخص الذي 

صدر هذا القرار في مواجهته ، على مبدإ دستوري هو مساواة المتقاضين امام الضمانات المقررة 

 القرار حضوريا في قانونا و تجنب خلق وضعية قانونية غير عادلة بين وضعية الشخص الذي صدر

   .  مواجهته و وضعية ذلك الذي صدر غيابيا في مواجهته

  ــــــــــــــــــ
 19/11/2002 ـ قرار 013167مجلس الدولة ـ الغرفةاالخامسة ـ مجلس الدولة ـ الغرفةاالخامسة ـ ملف ) 1(

  173  ـ ص 03/2003ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 
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  ـ الفرع الثالث ـ

                         مبدأ الوضوح في العمل القضائي          

  
 بعض المبادئ أساسها الوضوح في العمل القضائي بالنسبة لطرفي 1996تضمن دستور      

الخصومة و غيرهم من افراد الجمهور ، يجسده مبدإ تعليل االحكام القضائية و مبدإ علنية جلسات 

  .النطق بها 

الحكام القضائية و عالنية جلسات النطق بها مبدآن إجرائيان يخصان المرحلة      يعتبر مبدأ تعليل ا

 كضمانة من الضمانات القضائية االساسية 1996عليهما دستور  االخيرة في العمل القضائي ، نص

  " .تعلل االحكام القضائية و ينطق بها في جلسة عالنية  : " 144فجاء في مادته 

  لكونهما يهدفان الى تحقيق 144مع هذين المبدئين سويا في المادة      و قد حرص الدستور على ج

غاية واحدة و هي توضيح العمل القضائي و تسهيل عملية الرقابة عليه ودعم الثقة   و االطمئنان بين 

  .المتقاضي و الجهة القضائية التي تصدر الحكم 

) 1(. ونية التي اسس عليها القاضي حكمه      يعني تسبيب االحكام بيان االدلة الواقعية و الحجج القان

اعتمدتها الجهة  التي تمكن أطراف النزاع من معرفة االسباب التي و يعتبر من هذه الزاوية الوسيلة

  . القضائية لقبول طلبات أحدهما و رفض دفوع االخر 

ى  الحكم      و يعتبر تسبيب االحكام كذلك وسيلة لرقابة الجهة العليا و خاصة محكمة النقض عل

 من قانون االجراءات 358 من قانون االجراءات المدنية و 233القضائي ، و قد جعلت المادتان 

  .المدنية و االدارية من االنعدام و القصور في التسبيب وجهين لنقض الحكم   او القرار المعيب بهما 

الجراءات المدنية و االدارية   من قانون ا277 و 7     و الهمية هذا المبدأ فقد جاء تأكيده في المواد 

   . من قانون االجراءات المدنية264 و 144  و 38بعد ان ورد ذكره في المواد 

  ـــــــــــــــــ
بوبشير محند امقران ـ النظام القضائي الجزائري ـ الطبعة الخامسة ـ ديوان المطبوعات الجامعية ـ سنة ) 1(  

  124 ـ 121 ـ ص 2007
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لنية الجلسات ، فيقصد بها ان يكون لكل شخص حق حضور الجلسات  المخصصة لنظر     اما مبدأ ع

النزاع و ان يسمح بنشر ما يدور فيها  ، فتشكل بالتالي و الى جانب مبدأ تعليل االحكام ضمان من 

  )1(. ضمانات الرقابة على  العمل القضائي 

رها من الجلسات التي يمكن تقرير سريتها      و يتعلق هذا المبدأ بالجلسة التي ينطق بالحكم دون غي

  .96 من دستور144بقوة القانون اوعن طريق القاضي، و هو االمر الذي يتماشى و المادة 

     فاذا كانت فكرة الرقابة عن طريق التسبيب تقتصر على طرفي النزاع و الجهة القضائية التي 

سع عن طريق مبدأ العلنية لتشمل الغير من يمكن ان تطرح عليها رقابتها عليه من جديد ، فانها تتو

  .أفراد الجمهور الذين يحظرون جلسات الخصومة 

 من الدستور كرست مبدأ عالنية جلسة النطق بالحكم ، و لم تتناول عالنية 144     ان المادة 

الجلسات السابقة عليها المخصصة لسير الخصومة ، و هذا طبيعي باعتبار ان جلسة النطق بالحكم 

  .   ب في كل االحوال ان تكون عالنية ولو سمح القانون بجعل الجلسات السابقة عليها سرية يج

     فاذا كانت القاعدة ان جلسات سير الخصومة تكون عالنية ، مع بعض االستثناءات ينص عليها 

عامين ، او القانون بالنسبة لبعض القضايا كتلك المتعلقة باالحداث او تلك التي تمس النظام و االمن ال

بالنسبة لبعض الجلسات كتلك المتعلقة بالصلح في قضايا شؤون االسرة ، فان االمر على غير ذلك 

  .بالنسبة لجلسات النطق بالحكم التي يجب ان تكون عالنية، و في ذلك اكثر مصداقية للعمل القضائي 

 ، 31دنية  و االدارية  و  من قانون االجراءات الم272 و 7     و قد أكدت على هذا المبدإ المواد 

  .  من قانون االجراءات المدنية 264 ، 144 ، 137 ، 38

    و ال تخرج الخصومة االدارية عن القواعد السابقة ، فبالرغم من ان اجراءاتها شبه سرية ، باعتبار 

كون ان اغلبيتها تتم خارج نظام الجلسات تحت اشراف العضو المقرر ، غير ان جلسة النطق بالحكم ت

  . عالنية 

  ـــــــــــــــــ
 ـ منشأة المعارف ـ االسكندرية ـ ص 12الدكتور احمد ابو الوفا ـ المرافعات المدنية و التجارية ـ الطبعة ) 1(
   .49 و 48
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   ـ المطلب الثاني ـ

   1996اختصاص مجلس الدولة في دستور                           

                                         
 للقضاء االداري بصفة عامة و لمجلس الدولة بصفة خاصة اطارا دستوريا 1996     منح دستور 

خاصا ، فصار مصدرا للنصوص القانونية التي تتناول  وجوده و اختصاصاته  ، االمر الذي يشكل 
  .ضمانا له و الختصاصاته ، اليمكن االعتداء عليها باي نص كان 

 دور القضاء في النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات 1996 من دستور 143      فكرست المادة
  ".ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطة االدارية: " السلطات االدارية بنصها 

      فصارت هذه المادة المصدر الدستوري للنصوص القانونية التي تنظم اختصاص القضاء االداري 
  . ، بالنظر في الطعون ضد قرارات السلطات االدارية ، و على راسه مجلس الدولة
  وضعية مجلس الدولة كجهة قضائية تعلو الهرم 1996 من دستور 152      و كرست المادة 

القضائي االداري ، مقومة العمال الجهات القضائية االدارية  و ضامنة في نفس الوقت  لتوحيد 
  :  انحاء البالد ، فجاء فيها االجتهاد القضائي و احترام القانون في جميع

يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة العمال الجهات القضائية االدارية تضمن المحكمة العليا و مجلس " 
     ".الدولة توحيد االجنهاد القضائي في كل انحاء البالد و يسهران على احترام القانون

تئناف المرفوعة ضدقرارات المجالس      فيضطلع مجلس الدولة بهذا الدور عن طريق الطعون باالس
القضائية ، و الطعون بالنقض ضد القرارات التي خوله القانون اختصاص نظرها عن طريق هذا 
الطعن و يسهر على رقابة شرعية االعمال االدارية عن طريق الطعون بااللغاء و بفحص المشروعية 

  .و التفسير المرفوعة ضدها 
نب ما سبق ، عن طريق غرفه المجتمعة ، و بمناسبة الطعون      يتولى مجلس الدولة الى جا

المرفوعة امامها، مهمة توحيد االجتهاد القضائي ، و تفادي تناقض و تعارض القرارات في المسائل 
  .  القائم خالف قانوني حولها سواء موضوعية كانت او اجرائية 

جلس الدولة ، عمله   و اختصاصاته  من الدستور الى ان تنظيم م153     ونصت في االخير المادة 
 المؤرخ في 98/01سيحددها قانون عضوي ، و هو القانون الذي صدر بعد  ذلك تحت رقم 

30/05/1998 .   

  



 57 

  

  ـ المبحث الرابع ـ

                              االتفاقيات القضائية كمصدر لالجراءات 

  لدولة                                      امام مجلس ا

  
     عادة ما تتضمن االتفاقيات القضائية التي توقعها الدول مقتضيات خاصة بمواطنيها نخرج بها على 

القواعد العامة المقررة في التشريعات الوطنية بالنسبة للرعايا االجانب و تمنحهم نفس حقوق مواطني 

  .الدولة االخرى 

عايا االجانب في التقاضي امام الجهات القضائية      و من هذه المقتضيات ما يتعلق منها بحقوق الر

الوطنية ، و اعفائهم من دفع الكفاالت المفروضة على غيرهم من االجانب رعايا الدول االخرى       

و الترخيص لمحامي الدولة االجنبية بحق الدفاع في الدولة االخرى ، و منح االحكام الصادرة لصالح 

  )1(. في الدولة االخرى رعايا الدولة في بلدانهم حجية 

 التي 28/08/1962     و من بين هذه االتفاقيات ، االتفاقية القضائية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 

 حق المحامين الجزائريين  و الفرنسين في الدفاع امام المحاكم الفرنسية 16نظمت في مادتها 

  ع الكفاالت المفروضة على االجانب عند رعايا البلدين من دف34، و اعفت مادتها ) 2(الجزائرية 

  ــــــــــــــــ
 42 و5 و المادتين 15/03/1963 من االتفاقية القضائية الجزائرية المغربية الموقعة في 47  و 6 راجع المادتين) 1(

ضائية  من االتفاقية الق41 و 4 و المادتين 26/07/1963من االتفاقية القضائية الجزائرية التونسية الموقعة في 
   .29/02/1964الجزائرية المصرية الموقعة في  

يجوز للمحامين المقيدين في نقابة المحاماة بالجزائر مساعدة و تمثيل الخصوم امام جميع  : 16تنص المادة ) 2(
المحاكم الفرنسية سواء خالل عمليات التحقيق او اثناء الجلسات طبق نفس الشروط الجارية على المحامين المقيدين 

  .ي نقابة المحامين بفرنسا ف
و يجوز على وجه المعاملة بالمثل للمحامين  المقيدين في نقابة المحاماة بفرنسا مساعدة و تمثيل الخصوم امام جميع 
المحاكم الجزائرية سواء خالل عمليات التحقيق او اثناء الجلسات طبق نفس الشروط الجارية على المحامين المقيدين 

  .بالجزائر  في نقابة المحامين 
غير ان المحامي المستعمل حق تمثيل و مساعدة الخصوم لدى احدى محاكم البلد االخر يجب ان يعين مقر المحل في 

  .البلدة التابعة لمركز المحكمة لتلقي جميع التبليغات المنصوص عليها في القانون 
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  )1(. االلتجاء الى محاكم البلدين 

طبقها مجلس الدولة على الخصومات التي طرحت امامه ،  و قد      ان مقتضيات هذه االتفاقيات 
 قرارا صادرا عن اللجنة المصرفية رفض تاسيس محامية فرنسية 08/05/2000ابطل في تاريخ 

للدفاع عن بنك يونيون بنك ، مخالفا بذلك االتفاقية القضائية المبرمة بين الجزائر و فرنسا في 
28/08/1962 .   

  : لقرار      فجاء في هذا ا
ان اللجنة المصرفية ، و قبل التطرق للموضوع ، رفضت قبول توكيل محامية مسجلة في      "

 لمخالفتها مقتضيات المادة 23/03/1999 المؤرخ في 99/3نقابةالمحامين بباريس بموجب القرار رقم 
يمها للجنة  المتضمن تنظيم مهنة المحاماة لعدم تقد08/01/1991 المؤرخ في 91/04 من القانون 6

  . المصرفية الوثيقة التي تثبت احترامها للمقتضيات المذكورة
 فان المحامي 08/01/1991 المؤرخ في 91/04 من القانون 6     حيث انه الثابت انه تطبيقا للمادة 

االجنبي ملزم بان يتحصن و يقدم امام الجهات القضائية االدارية الجزائري رخصة من طرف النقيب 
يميا و بان يختار مقره في مكتب محامي جزائري يمارس في دائرة اختصاص المجلس المختص اقل

  .القضائي مع مراعاة االتفاقية الدولية 
 من البروتوكول القضائي المبرم بين الجزائر  و فرنسا 16     حيث انه من الثابت انه تطبيقا للمادة 

ثل الخصوم امام جميع الجهات القضائية  يجوز للمحامي الفرنسي ان يساعد و يم28/08/1962بتاريخ 
الجزائرية طبق نفس الشروط الجارية على المحامين المسجلين في النقابة الجزائرية غير انه يجب ان 

  .الجزائرية.يختار مقره في مقر الجهة القضائية المدنية 
لدى اللجنة      حيث انه في قضية الحال اودعت االستاذة ج م محامية بنقابة المحامين بباريس 

 شارع 3لحامي ب . المصرفية وسالة توكيل لتمثيل يونيون بنك و قد اختارت مقرها بمكتب االستاذ ع 
عمار بن الشيخ الجزائر ، و انه يتعين في هذه الظروف القول انها احترمت االلتزام القانوني الذي 

اشترطت تقديم الرخصة يفرضه البروتوكول المذكور اعاله و القول ان اللجنة المصرفية عندما 
   المؤرخ فـي 91/04 من القانـون 6الخـاصة من تقيب المحاميـن المنصوص عليها في المـادة 

  ـــــــــــــــــ
ال يمكن ان تفرض على الرعايا الفرنسيين المقيمين في الجزائر  و الرعايا :   السالفة الذكر 34المادة تنص ) 1(

الة و ال إيداع تحت اية تسمية كانت و ذلك اما بسبب وضعهم كاجانب او بسبب عدم الجزائريين المقيمين في فرنسا كف
  .وجود مسكن لهم او مكان القامتهم في البلد 
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 بين الجزائر 08/01/1991 قد تجاهلت مقتضيات البروتوكول  القضائي المؤرخ في 08/01/1991  

  )1(. و فرنسا 
كذلك على مقتضيات االتفاقيات القضائية التي تعفي      و ان مجلس الدولة ال يمكن له ان يخرج 

الرعايا االجانب من دفع الكفاالت عند الدفع بها من طرف المواطنين  الجزائريين عند رفع الدعوى 
  )2(. التي تلزم باقي االجانب بها460ضدهم،ما دام انه يطبق امامه القاعدة العامة الواردة في المادة 

  : مجلس الدولة      فجاء في احد قرارات 
 من قانون االجراءات المدنية تنص على ان القاضي الذي يامر بالكفالة هو 460حيث ان المادة      " 

الذي يحدد مقدارها ، و انه بالتالي ليس من صالحية الطرفين تحديد هذه الكفالة و ان المقدار المقترح 
  )3 (.ا لما له من سيادة كاملة في التقديرمن المدعى عليه غير ملزم للقاضي ، الذي يحدد مقدارها طبق

فيتبين مما سبق ان االتفاقيات القضائية التي تبرمها الدولة الجزائرية مع الدول االجنبية تعتبر      
مصدرا في مقتضياتها االجرائية لالجراءات التي تسري على الخصومة امام مجلس الدولة على غرار 

  . االخرى سريانها امام بقية الجهات القضائية
  ــــــــــــــــــ

  06 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 08/05/2000 ـ قرار 002111مجلس الدولة ـ ـ الغرفةالخامسة ـ ملف ) 1(
  68ـ ص 

كل اجنبي يرفع دعوى امام القضاء بصفته مدع اصلي او : "  من قانون االجراءات المدنية 460المادة  تنص) 2(
دفع المصاريف و التعويضات التي قد يقضى عليه بها اذا ما طلب المدعى عليه ذلك قبل متدخل ملزم بان يقدم كفالة ل

ابداء أي دفاع في الدعوى و يحدد الحكم الذي يقضي بالكفالة مقدارها و ذلم ما لم توجد نصوص مخالفة في اتفاقات 

    ".سياسية
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا 01/06/1985 ـ قرار 41744المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 3(

   .265 ـ ص 1989 ـ سنة 1عدد
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و في خالصة هذا الفصل نستنتج ان اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة تجد مصادرها خاصة في   

النصوص االجرائية العامة المتمثلة اساسا في قانون االجراءات المدنية و قانون االجراءات المدنية    

 المتعلق بمجلس الدولة اضافة الى النصوص االجرائية الخاصة 98/01الدارية و القانون العضوي و ا

  .التي فرضها تشعب هذه الخصومة المرتبط بتشعب النشاطات االدارية

     لكن النصوص االجرائية العامة قاصرة وحدها عن مواجهة كل المستجدات االجرائية االمر الذي 

لدولة ابتداع الحلول المناسبة لها ، مستعينا في هذه الحالة بالمبادئ القانونية يفرض على قضاء مجلس ا

  .العامة ، و قضاؤه يتوفر على تطبيقات متعددة للحلول االجرائية المستندة على هذه المبادئ 

 كثيرا من المبادئ القانونية العامة ، فارتفعت بذلك من مصاف المبادئ 1996     و كرس دستور 

الى مصاف المبادئ الدستورية و اكتسبت حينئذ قوة لم تكن تتمتع بها من قبل ، فصارت و في العامة 

نفس الوقت مصدرا للنصوص القانونية االجرائية التي يجب اال تخالفها ، و مصدرا لقضاء مجلس 

  .الدولة  

 ، و خاصة      تحتل المعاهدات الدولية مكانها الطبيعي بين المصادر االجرائية ، و كثير منها

االتفاقيات القضائية  التي وقعتها الدولة الجزائرية مع غيرها من الدول ، يتضمن مقتضيات اجرائية 

  .يجب ان يخضع لها القضاء الوطني و منه قضاء مجلس الدولة 

     و يشكل في راينا تعدد النصوص القانونية االجرائية و وفرة المبادئ القانونية مميزات الجراءات 

مة االدارية امام مجلس الدولة ، بسبب تعدد و توسع النشاط االداري االمر الذي يمنح للمشرع الخصو

  .فرصة تكريسها في اطار اجراءات ادارية مستقلة بذاتها  
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  ـ  الفصل الثالث  ـ

                              التنازع الزمني الجراءات الخصومة 

         امام  مجلس الدولة                               
  

     اعتمد المشرع الجزائري في المادة الثانية من القانون المدني قاعدة عدم رجعية القوانين كمبـدأ               

عام يهيمن على مشكلة تنازع القوانين من حيث الزمان ، تماشـيا مـع قواعـد المنطـق و العـدل                              

ال يـسري   : " لى استقرارها ، فجاء في هـذه المـادة        و احتراما للحقوق المكتسبة لألفراد و حفاظا ع       

  " .القانون إال على ما يقع في المستقبل و ال يكون له اثر رجعي 

     ويطرح السريان الزمني للقوانين بعض المشاكل  فيما يتعلق بالقواعد االجرائية  ، ذلك أن هـذه                 

بعة زمنيا تبقيهـا عالقـة أمـام        األخيرة تخص عادة خصومة قضائية متكونة من أعمال إجرائية متتا         

  .القضاء مدة زمنية طويلة  و تجعلها عرضة الن تكون موضوع  ترتيب جديد من طرف المشرع 

     ان هذا الواقع جعل المشرع يتبع ازاءها نهجا مخالفا للنهج المتبع بالنسبة للقواعد الموضوعية ،               

االجراءات فورا ، غير ان تطبيق االثـر        ففرض ، كقاعدة عامة ، تطبيق النصوص الجديدة المتعلقة ب         

الفوري لم ينج كذلك من المشاكل ، مماجعل المشرع يدخل عليه بعض االستثناءات تستند تارة علـى                 

اعتبارات متعلقة بحسن سير العدالة و تارة اخرى علـى اعتبـارات متعلقـة  بـالحقوق المكتـسبة                   

  .للمتقاضين 

جرائية امام مجلس الدولة مشاكل متميزة عن تلـك التـي                ال يطرح السريان الزمني للقواعد اال     

تطرحها هذه المشكلة امام الجهات القضائية االخرى اذ يخضع للقواعد العامة السارية في هذا المجال               

  .  

 و سنعالج  في هذا الفصل قاعدة السريان الفوري او المباشر الجراءات الخصومة امام مجلس الدولة                

  :ة عليها على النحو التالي و االستثناءات الوارد

  السريان الفوري لالجراءات امام مجلس الدولة: ـ المبحث االول 

  االستثناءات على السريان الفوري لالجراءات : ـ المبحث الثاني 
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   المبحث األول ـ                                    ـ

                              السريان الفوري الجراءات الخصومة

                                        امام مجلس الدولة 
  

لس الدولة ، تتصل      لما كانت قواعد االجراءات ، بما فيها تلك التي تحكم الخصومة امام مج

كقاعدة عامة بمواضيع لها عالقة بالنظام العام كالتنظيم القضائي ، االختصاص النوعي ، المواعيد 

و لما كانت هذه القواعد ال تمس الحقوق الموضوعية لألفراد ، األمر الذي ال يمكنهم  التمسك في ... 

 الضمانات االجرائية ، باعتبار ان مواجهتها بحقوق مكتسبة ، كما أنها تتوفر عادة على زيادة من

تعديلها يرتكز على خلفية تيسير عملية الوصول الى حمايتها القضائية ،  فان هذه االعتبارات كلها 

جعلتها تسري فور صدورها على الخصومات القائمة أمام الجهات القضائية حتى و لو رفعت قبل 

و المباشر لقواعد االجراءات الذي يجد مجال العمل بالقوانين الجديدة ، و هذا هو األثر الفوري ا

  .تطبيقه امام مجلس الدولة على غرار بقية الجهات القضائية 

      وقد نص المشرع الجزائري في بداية االمر على قاعدة االثر الفـوري للقواعـد االجرائيـة ،                 

ليها في المـادة    كاستثناء على مبدإ عدم رجعية القوانين ، ضمن نصوص القانون المدني ، اذ نص ع              

 2005 يونيو   20 المؤرخ في    05/10 من القانون    3السابعة منه قبل ان يتم  تكريسها بمقتضى المادة          

 ....... "تطبق النصوص الجديدة المتعلقة باإلجراءات حاال     " : المعدلة و المتممة لها ، و قد جاء فيها          

 25/02/2008 المـؤرخ فـي      08/09 و قد تم التاكيد عليها بمقتضى المادة الثانية مـن القـانون           ،  

تطبق احكام هذا القانون فـور سـريانه        "  :المتضمن قانون االجراءات المدنية   و االدارية بنصها            

." ............                                       

    ان تطبيق االثر الفوري على اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة يقتضي خضوعها بصفة 

 للقواعد التي تصدر اثناء نظرها ، سواء تعلقت بالتنظيم القضائي و االختصاص او باالجراءات عامة

  .و االشكال او بالمواعيد 

     و تطبق قاعدة االثر الفوري على االجراءات بصفة عامة ، سواء تلك الواردة في قانون 

رع بعض النزاعات ، كتلك االجراءات المدنية او تلك الواردة في االجراءات التي خص بها المش

  .........المتعلقة بالصفقات العمومية ، او النزاعات الضريبية 
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و لم يخرج قضاء مجلس الدولة عن هذه المبادئ ، فجاء في أحد قراراته  ، تطبيقا لقاعدة االثر    

تظلم الذي كان الفوري لالجراءات في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية ، بمناسبة تعديل اجراء ال

 09/11/1991 المؤرخ في 91/434 من المرسوم 101 و 100 ، 99الزاميا فيها بمقتضى المواد 

 02/250المتضمن تنظيم الصفقات العمومية قبل ان يصبح اختياريا بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم

 المؤرخ في 03/301 المكمل و المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 24/07/2002المؤرخ في 

  : المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 11/09/2003

حيث ان المستانفة تمسكت بان القرار المعاد يجب الغاؤه ذلك ان قضاة الدرجة االولى لم       ".... 

يأخذوا بعين االعتبارعدم رفع المستانف عليه للطعن المسبق االلزامي المنصوص عليه في المادتين 

  . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 09/11/1991ؤرخ في  الم91/434 من المرسوم 101 و 100

 المؤرخ 02/250     لكن حيث ان هذه االحكام تم تعديلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 ، و يمكن للمتعاقد قبل رفعه للدعوى قضائيا، تقديم طعن امام اللجنة الوطنية 24/07/2002في

  الجديدة  ، و لكنه مجرد اختيار و ليس الزاما ، 102لصفقات العمومية تطبيقا الحكام المادة 

حيث انه ، و مادام االمر يتعلق بقاعدة اجرائية ، فهي ذات تطبيق فوري ، و ان عدم تقدمه امام 

  )1(". اللجنة االستشارية ال يشكل خرقا لها  

ة نظرها  بمناسب12/04/1992     و ورد في قرار سابق للغرفة االدارية للمحكمة العليا صادر في 

  : مستندا على عدم قبول الدعوى لكونها سابقة الوانها 30/12/1990الستئناف قرار صادر في 

 المعدل لالمر الصادر في 16/08/1990 المؤرخ في 90/23حيث انه و بما ان القانون رقم  " 

 المتضمن قانون االجراءات المدنية ذو تطبيق فوري ، فان وجوب الطعن االداري 08/06/0966

     )2(." لتدرجي المسبق يصبح زائدا ا

  ـــــــــــــــــ

   ـ 07/06/2005 ـ ـ قرار 21173مجلس الدولة ـ الغرفة االولى ـ القسم االول ـ ملف  )1(
  .89 ـ ص 2005 ـ سنة 7مجلة مجلس الدولة ـ العدد 

   ـ  قضية وزير12/04/1992 ـ قرار 94680المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف  )2(
  قتصاد ضد ا ب و من معه ـ غير منشور اال
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و تسري قاعدة االثر الفوري كمبدإ عام على النصوص القانونية المعدلة لنصوص التنظيم القضائي  

و االختصاص اذ تطبق على الخصومات التي لم يتم الفصل فيها و لو كانت قد رفعت قبل تاريخ 

اس بحقوق مكتسبة ،  فتطبق كقاعدة عامة       العمل بالنصوص الجديدة ألنه ليس في سريانها مس

و بصفة فورية القواعد المتعلقة بإنشاء أو إلغاء أو تعديل تشكيل جهات قضائية معينة أو القواعد 

  .المتعلقة بتعديل اختصاصها

     فنص المشرع الجزائري صراحة ، بمناسبة تطبيق النصوص القانونية المعدلة لقواعـد التنظـيم       

االختصاص ، المتعلقة بمجلس الدولة و قبله الغرفة االدارية للمحكمة العليا، على التحويل             القضائي و   

القضائية القديمة الى الجهات القـضائية التـي اسـند لهـا             الفوري للقضايا المطروحة على الجهات    

  .)1( اختصاص الفصل فيها

 الذي يحدد   1990 -12- 22 المؤرخ في    407/90 من المرسوم التنفيذي     4          فنصت المادة   

 من قـانون اإلجـراءات      7قائمة المجالس القضائية و اختصاصها اإلقليمي و العاملة في إطار المادة            

تحال اإلجراءات التي هي جارية اآلن لدى الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا إلـى الغـرف               : " المدنية

               ".          اعاله 3 و 2اإلدارية  المذكورة في المادتين 

 المتعلق 1998 ماي 30 المؤرخ في 01/98 من القانون العضوي 43    ونصت المادة 

  :باختصاصات مجلس الدولة ، تنظيمه و عمله 

 أو المعروضة على الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا إلى مجلس /تحال جميع القضايا المسجلة و  " 
 ."الدولة بمجرد تنصيبه 

  ـــــــــــــــــ

  و لم تختلف هذه القاعدة عما ذهب اليه المشرع الجزائري في مناسبات اخرى ،  فنصت المادة األولى  من )1 (
 1965 نوفمبر 16 المؤرخ في 278/65 المتضمن تطبيق األمر 1966 يونيو 8 المؤرخ في 160/66المرسوم 

 أمام المحاكم االبتدائية الكبرى تحول 1966 يونيو 15إن اإلجراءات النافذة لغاية :"... المتضمن التنظيم القضائي
."   على حالها إلى المحاكم المنشاة في مقر الجهات القضائية المذكورة دون أن يكون هناك تحويل إلى محاكم أخرى

 تحال جميع القضايا ":  المتعلق بالمحاكم اإلدارية1998 ماي 30المؤرخ في  02/98  من القانون 9و نصت المادة 
 أو المعروضة على الغرف اإلدارية للمجالس القضائية و كذا الغرف الجهوية إلى المحاكم اإلدارية / المسجلة و

  .بمجرد تنصيبها 
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    ـ المبحث الثاني ـ

                          االستثناءات على السريان الفوري لالجراءات 

                                        امام مجلس الدولة

  
  اذا كان تطبيق االثر الفوري للقواعد االجرائية امام مجلس الدولة  ال يثير مشاكل بالنسبة للبعض    

منها ، و نخص بالذكر القواعد المتعلقة باالشكال و االجراءات ،  فان االمر على غير ذلك بالنسبة 
ن حدة تطبيق للبعض االخر و في بعض الحاالت ، مما فرض على المشرع ابتداع حلول  للتقليل م

هذه القاعدة ،  و يتعلق االمر اساسا بحاالت خاصة بسريان القواعد متعلقة بالمواعيد ، بالتنظيم 
  :القضائي و االختصاص النوعي و بطرق الطعن ، سنعالجها في هذا المبحث على النحو التالي 

  سريان القواعد المتعلقة بالمواعيـد:      ـ المطلب االول 
  سريان القواعد المتعلقة باالختصاص: لثاني      ـ المطلب ا

  سرين القواعد المتعلقة بطرق الطعن:      ـ المطلب الثالث 
   

  ـ  المطلب االول  ـ

           سريان القواعد المتعلقة بالمواعيد                     

  

دولة مشاكل ال تختلـف          يتثير التنازع الزمني لقواعد االجراءات المتعلقة بالمواعيد امام مجلس ال         
عن تلك التي تثيرها نفس القواعد امام الجهات القضائية االخرى ، إذ  قد يصدر تشريع جديد يزيـد                    
أو  يقلص منها ، او يعدل من بداية سرياتها ، االمر الذي يطرح اشكالية تحديـد الميعـاد الواجـب                     

  .ديد ، كما يطرح اشكالية بداية سريانه احتسابه من بين ذلك المحدد في القانون القديم او القانون الج
     و المثال التطبيقي لهذه الحاالت من التنازع سيطرحها  قانون االجراءات المدنية   و االداريـة                 
عند دخوله حيز التنفيذ باعتبار ان بعض مقتضياته  عدلت من بعض مواعيـد الخـصومة االداريـة                  

  صار شهرين بعــد ان لنسبة للطعن باالستئناف الذي القضائية ، فزادت فيها كما هو عليه الحال با
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كان شهرا  واحدا ، او قلصت منها كما هو عليه الحالل بالنسبة لميعاد المعارضة الذي صار شـهرا                   

  .  واحدا بعد ان كان شهرين 

   و الهمية المواعيد بالنسبة لقاعدة السريان الفوري للقواعد االجرائيـة ، فقـد اوردهـا المـشرع                 

  : صراحة كاستثناء على هذه القاعدة ، اذ جاء في المادة السابعة من القانون المدني السالف الذكر

غير أن النصوص القديمة هي التي تسري علـى المـسائل الخاصـة ببـدء التقـادم و وقفـه                                    "

  .و انقطاعه ، فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة 

  " .ل فيما يخص اجال المرافعة و كذلك الحا

 المعدلـة و المتممـة   2005 يونيـو  20 المؤرخ في   05/10 من القانون    3     و قد وضحت المادة     

  :   من القانون المدني السالفة الذكر هذا االستثناء اذ جاء فيها 7للمادة 

و وقفـه             غير أن النصوص القديمة هي التي تسري علـى المـسائل الخاصـة ببـدء التقـادم               "

  .و انقطاعه ، فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة 

  .     و كذلك الحال فيما يخص اجال المرافعة 

     اذا قررت االحكام الجديدة مدة تقادم اقصر مما قرره النص القديم ، تسري المدة الجديـدة مـن                  

  .دة القديمة قد بدأت قبل ذلك وقت العمل باالحكام الجديدة ، و لو كانت الم

     اما اذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها االحكام القديمة اقصر من المـدة التـي تقررهـا                   

  .االحكام الجديدة ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي 

  " .      و كذلك الحال فيما يخص اجال االجراءات 

المتـضمن قـانون     25/02/2008 المؤرخ فـي     08/09انون       و اقتصرت المادة الثانية من الق     

االجراءات المدنية و االدارية على استثناء االجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم من قاعـدة                 

 السالف الـذكر      05/10 من القانون    3االثر الفوري للقواعد االجرائية دون ان تورد تفاصيل  المادة           

كام هذا القانون فور سريانه ، باستثناء مايتعلق منها باالجـال التـي بـدأ               تطبق اح "  :و هذا بنصها    

  " .سريانها في ظل القانون القديم

     و هذا يعني ان القانون اذا بدأ يسري في ظل القانون القديم يطبق عليه هذا القانون فيما يتعلـق                   

طبق في هذه الحالة القانون الجديد      بمدة ميعاده ،  و لو صدر قبل انتهائه قانون جديد معدل له ، فال ي               

  .ال بأثر رجعي و ال بصفة فورية فالقانون القديم هو الذي يطبق 
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  :  السالف الذكر ، فتضمنت حالتين 05/10 من القانون 3اما المادة    

ـ االولى تتعلق بتقليص القانون الجديد للمواعيد المكرسة في القانون القديم ، فتسري في هذه الحالـة           

المواعيد الجديدة من يوم بداية العمل بها و لو كانت المدة القديمة قد بدأت في السريان قبـل                   
دخـول  

النص الجديد حيز التنفيذ ، فال تحتسب ضمن المواعيد الجديدة تلك التي انقضت في ظل النص القـديم ،                 

  . بل يحسب الميعاد من جديد في اطار المدة التي حددها النص الجديد 

الثانية تتعلق بالحالة التي بدأ فيها سريان المواعيد القديمة لدرجة انه بقيت منها مدة اقل من تلك                      ـ و 

المحددة في النصوص الجديدة ، فيتم االستمرار في تطبيق النص القديم ، و يحسب المتبقي مـن المـدة                   

  .المحددة فيه أي في  النص القديم 

لنص القديم ثم صدر نص جديد يقلصها ، فيطبق النص الجديد         فاذا بدأت المواعيد تسري في اطار ا      

من يوم العمل به دون احتساب المدة التي سرت من الميعاد في اطار النص القديم ، اال اذا بقيت منهـا                     

مدة زمنية أقل من تلك المحددة في النص الجديد ، ففي هذه الحالة يتم االستمرار فـي احتـساب المـدة                     

  .القديمة 

 هذه القواعد تفرضها قواعد المنطق السليم ، فال يمكن اعادة النظر فـي بدايـة سـريان                       ومثل

المواعيد على اساس القانون الجديد الذي بدأ يحتسبها من تاريخ النطق بالحكم بعد ان كانت تحتـسب   

من تاريخ تبليغه ، دون اهدار حقوق الطرف الذي صدر الحكم في غير صالحه و بقي ينتظر تبليغه                  

 ، كما ال يمكن  قبول فكرة تطبيق قواعد جديدة بتقليص مواعيد قائمة مع احتساب المواعيد التـي                   له

تم سريانها و اال هدرنا حقوق من كان يتصرف في اطار المواعيد القديمة دون ان يكون عالما مـا                   

  . سيقع عليها من تعديل 
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   ـ  المطلب الثاني  ـ

  ان القواعد المتعلقة باالختصاص                             سري

  

        ان السريان الفوري للقواعد المتعلقة باالختصاص النوعي و التي تسند لمجلس الدولة 

اختصاصا كان مسندا لجهات قضائية اخرى او تعدل من االختصاص المسند له يقتضي تطبيق هذه 

االخرى في حالة التقليص من اختصاصه  القواعد فورا و تحويل ملفاتها اليه او الى الجهات القضائية 

.  

     لكن تطبيق مثل هذه القواعد قد يثير بعض المشاكل بالنسبة للخصومات التي لم تبق عليها سوى 

مرحلة الحكم او التي سبق للجهة القضائية المطروحة عليها ان اصدرت فيها احكاما صادرة قبل 

المنطق القانوني يقتضيان استثناء هاتين الحالتين الفصل في الموضوع  ، اذ ان حسن سير العدالة و 

  .من قاعدة االثر الفوري للقواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي و االختصاص

     وقد الحظنا أن المشرع الجزائري و تماشيا مع هذا النهج  خرج على االثر الفوري للقواعد

الى الجهات االستثناءات و لم يحول  المتعلقة باالختصاص و التنظيم القضائي  و ادخل عليها بعض 

القضائية القضايا التي اصبحت من اختصاصها اذا كانت مهيأة للفصل فيها او صدرت فيها احكام قبل 

  .الفصل في الموضوع ، و سنخصص لكل منها فرعا مستقال 

  

                                     ـ الفرع االول ـ 

   القضايا المهيأة للحكم فيها                               

   

     ان القضية المهيأة للحكم فيها هي تلك التي اقفل فيها باب التحقيق و لم يبق عليها سوى الحكم 

فمن المنطقي ، ان تستثن مثل هذه القضايا من قاعدة النطبيق الفوري للقواعد المتعلقة . فيها 

ل الذي ينطلبه اعادة طرح القضية من جديد باالختصاص ليوفر على المتقاضين من الوقت و الما

  .على الجهة القضائية صاحبة االختصاص 

     و هذه الفكرة تم االخذ بها عند تحويل اختصاص الغرفة االدارية للمحكمة العليا الى مجلس 

   المحدد 1998 أوت 29 المؤرخ في 262/98الدولة اذ نصت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 
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 أو المعروضة على الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا إلى مجلس / إحالة جميع القضايا المسجلة و لكيفية

  :الدولة 

 أو المعروضة على الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا باستثناء القضايا /تحال جميع القضايا المسجلة و " 

  ".التي تكون مهيأة للحكم فيها ، إلى مجلس الدولة 

 الخاص بالتنظيم 278/65 المتضمن تطبيق األمر 60/66 من المرسوم7ي  المادة     و قد وردت ف

غير أن القضايا التي كانت تختص بها المحاكم االبتدائية الكبرى السابقة بالدرجة : " القضائي 

 مهيأة للبت فيها تبقى من اختصاص المحاكم االبتدائية الكبرى 1966 يونيو 15االبتدائية و كانت في 

  ".ة السابق

     ان هذه االستثناءات بررتها في نظرنا ضرورات عملية ، فمن غير المقبول ان يعاد طرح 

خصومة من جديد على جهة قضائية جديدة في الوقت الذي لم يبق عليها امام الجهة القضائية االولى 

يها باب سوى النطق بالحكم فيها ، بعد ان قدم طرفا النزاع فيها طلباتهما و دفوعهما و اقفل ف

  .المرافعة ، فالمشرع وفر عن طريق هذا االستثناء على المتقاضين الجهد و الوقت و المال 

  

                                     ـ الفرع الثاني ـ

  القضايا التي صدرت فيها احكام قبل                           

  ع                                     الفصل في الموضو

  

     قد يدخل نص جديد معدل لقواعد اختصاص جهة قضائية حيز التنفيذ بعد صدور حكم قبل 

فالمنطق االجرائي يقتضي . الفصل في الموضوع عن الجهة القضائية صاحبة االختصاص االصلي 

في هذه الحالة ان تتولى هذه الجهة افراغ الحكم غير القطعي الصادر عنها ثم الفصل في موضوع 

  .ع النزا

     و قد الحظنا ان المشرع الجزائري لم يخرج على هذا النهج في حاالت عديدة لـم يحـل فيهـا                    

القضايا التي صدرت فيها احكام قبل الفصل في الموضوع الى الجهات القضائية التي اصبحت تتمتع               

ئمة  الذي يحدد القا   29/04/1986 المؤرخ في    107/86باختصاص الفصل فيها ، فجاء  في المرسوم         

  : و االختصاص اإلقليمي للمجالس القضائية في المواد اإلدارية
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إن اإلجراءات المنشورة على مستوى الغرف اإلدارية القديمة تتم إحالتها إلى الغرف اإلدارية      " 

  : الجديدة ، ما عدا

  . القضايا التي تكون مهيأة للفصل فيها -   

  ". ية أو تحضيرية  القضايا التي صدرت فيها أحكام تمهيد-   

     ان قضاء الغرفة االدارية للمجلس االعلى لم يخرج بدوره عن هذا االستثناء ، فجاء في احد 

قراراتها بمناسبة استئناف قرار صادر عن الغرفة االدارية لمجلس قضاء البليدة المتضمن التصريح 

  : مجلس قضاء الجزائر بعدم اختصاصه للبت في القضية بعد رجوعها من الخبرة التي امر بها

 فقرة اولى من قانون االجراءات 7حيث ان قضاة الدرجة االولى ذهبوا الى انه تم تعديل المادة      " 

 التي تنص على ان تمارس االختصاصات المذكورة في الفقرة االولى 86/01المدنية بموجب القانون 

  .ختصاص االقليمي لكل منها بنص قانوني اعاله من قبل المجالس القضائية التي ستحدد قائمتها و اال

 الصادر تطبيقا للقانون االنف الذكر ينص على ان 29/04/1986     حيث ان المرسوم المؤرخ في 

القرارات التحضيرية او القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع تبقى خاضعة لالختصاص 

  .االقليمي للغرف االدارية القديمة 

عين على الطاعن ان يلجأ بعد رجوع القضية من الخبرة الى الغرفة االدارية      حيث انه كان يت

لمجلس قضاء الجزائر التي اصدرت القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع و ليس الى مجلس 

  .  قضاء البليدة 

 حيث انه يستخلص مما سبق ان المستانف لم يكن محقا في ذهابه الى ان قاضي الدرجة االولى قد 

  )1(".   عندما فصل في القضية بالقرار المطعون فيه أخطأ

     فالمنطق يقتضي في هذه الحالة  ان يفرغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع من طرف 

الجهة القضائية التي اصدرته ، و التي تصادق عليه او ترفض االجراء الذي امرت به ، فال يمكن ان 

  .او ترفضها جهة قضائية اخرى لم تامر بهاتفرغ هذا الحكم و تصادق على الخبرة 

  ـــــــــــــــ

 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا 15/07/1989  ـ قرار 63325المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(

  128 ـ ص 1991ـ سنة 
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   ـ  المطلب الثالث  ـ

  عن                            سريان القواعد المتعلقة بطرق الط

  

      قد تصدر أثناء الخصومة القضائية قوانين تلغي طرق طعن كانت قائمة أو تنشئ طرقا جديـدة                

للطعن ، و القاعدة في هذا المجال بالقانون القائم وقت صدور الحكم ، فالحكم الذي صدر قبل العمـل              

لقانون الساري عند   بالقانون الجديد يطبق عليه القانون الذي كان ساريا وقت صـدوره  فاذا اعتبره ا             

صدوره ابتدائيا أي قابال للطعن باالستئناف يبقى محتفظا بهذا الوصف و قابال لهذا الطعن بالرغم من                

  . صدور قانون جديد يعتبره نهائيا ال يقبل الطعن باالستئناف و انما يقبل الطعن بالنقض 

او عدم قابلية الحـكم للطعن وصف           و تستند القاعدة السابقة على خلفتين ، االولى هي أن قابلية            

يالزمه عند صدوره ، فيكسب الحكم الوصف الذي منحه إياه القانون النافذ وقت صدوره ، و الخلفية                 

الثانية هي تمتع طرفي النزاع  بحقوق مكتسبة قد يوفرها لهما القانون الساري عند صدور الحكـم و                  

ان قابلية الحكم للطعن في ظل القانون القديم        .  نالوصف الذي يتمتع به هذا االخير في ظل هذا القانو         

بدال من عدم قابليته لذلك في ظل القانون الجديد ، تؤثر على حقوق الطرفين و تمنح للطـرف الـذي            

صدر في غير صالحه حقوقا مكتسبة باستعمال طرق الطعن التي كانت مقررة ضده في ظل القـانون         

و نفس الكالم يصدق على الطرف الذي صدر الحكـم          . جديد  القديم قبل ان يفقدها بمقتضى القانون ال      

في صالحه ، اذ يتمتع بحقوق مكتسبة بمقتضى القانون القديم في الحالة التي يعتبر فيها الحكم نهائيـا                   

او غير قابل للطعن فيه باي طريق ، فيمكن له مباشرة تنفيذه على اسـاس هـذا الوصـف ، و دون                      

 او الطعن فيه بهذا الطريق ، بالرغم من تقريره مـن طـرف القـانون      انتظار انتهاء مهلة االستئناف   

  .الجديد 

     و يتعلق االمر من الناحية النظرية بالنسبة لمجلس الدولة بالقرارات التي تصدر ابتدائيـة عـن                

المجالس القضائية قابلة لالستئناف امامه في ظل القانون القديم ، او التي تصدر نهائية في ظل نفـس                  

نون قبل ان يصدر قانون جديد يعتبرها نهائية غير قابلة لهذا الطعن في الحالة االولى او ابتدائيـة                  القا

قابلة له في الحالة الثانية  ، او القرارات التي تصدر عنه قابلة لطعن معين قبل ان يصدر قانون يلغي                    

 غير قابـل لطعـن      هذا الطريق من طرق الطعن ، و  العكس كذلك في الحالة التي يصدر فيها قرار               

  .معين في ظل قانون قديم قبل ان يصدر قانون جديد يجعله قابال له 
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     ان العبرة في هذا المجال بالقانون المطبق وقت صدور الحكم ، فالحكم يأخـذ الوصـف الـذي                  

، يمنحه اياه القانون الساري عند صدوره ، فاذا صدر القرارابتدائيا قبل ان يصدرقانون يعتبره نهائيا                

فان القرار يحتفظ بوصفه االبتدائي القابل لالستئناف ، و اذا صدر غيابيا قابال للمعارضـة قبـل ان                  

  .يصدر قانون جديد يجرده من هذا الوصف ، فيبقى محتفظا بالوصف الغيابي و قابال للمعارضة 

  

كغيرها مـن   ، يمكن لنا ان نستنتج ان الخصومة امام مجلس الدولة         و في خالصة هذا الفصل   

الخصومات المطروحة امام الجهات القضائية االخرى ، قد تتاثر في مرحلة طرحها و نظرها امـام                

مجلس الدولة بصدور نصوص قانونية تعدل من اجراءاتها سواء تعلق االمر بقواعد االختـصاص ،               

  .بالمواعيد ، بطرق الطعن و بغيرها من االجراءات 

قدة امام مجلس الدولة تخضع لنفس القواعـد التـي تخـضع لهـا                    ان الخصومة االدارية المنع   

 7الخصومات االخرى و على راسها قاعدة االثر الفوري للقواعد االجرائية المكرسة بمقتضى المادة              

من القانون المدني المعدلة و االستثناءات الواردة عليها ، و للمادة الثانية من قانون االجراءات المدنية                

  .و االدارية 

    لم تتضمن النصوص االجرائية المتعلقة بالخصومة امام مجلس الدولة مقتضيات خاصة بالتنازع             

غير ان المشرع عادة ما ينظم مثل هذه المسألة بنصوص خاصـة            . الزمني للقواعد االجرائية امامها     

    .بمناسبة تطبيق النصوص االجرائية التي تعدل من قواعد اختصاص الجهات القضائية االدارية

     ان القواعد التي تنظم السريان الزمني لالجراءات هي قواعد عامة التتأثر بالقواعد التـي تـنظم    

سريانها و ال تؤثر عليها ، و هذا ما جعل المشرع ينص عليها في البداية ضمن احكام القانون المدني                   

 ضمن المادة الثالنيـة  ، بعيدا عن النصوص االجرائية ، قبل ان يعدل عن مثل هذا الموقف و يكرسها              

  .من قانون االجراءات  المدنية و االدارية 

     و يبدو ان مثل هذا الموقف سليم ، فما دام ان المسألة تخص مبدأ من المبادئ االجرائية ، فكـان       

من الضروري ان يقنن ضمن القواعد االجرائية العامة في اطار فكرة االستقاللية لكن هذه المرة بين                

جرائية و القاعدة الموضوعية ، قبل االنتقال بشكل طبيعي الى فكـرة اسـتقالل القواعـد                القاعدة اال 

  .االجرائية الخاصة عن القواعد االجرائية العامة باالستناد هذه المرة على طبيعة الخصومة 
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  ـ  الباب الثاني  ـ                                   

  الخصومات التي يختص مجلس

  لة بنظرهاالدو

  

        ان وضعية مجلس الدولة كجهة قضائية تتربع على الجهاز القضائي االداري جعلته يختـص 
        بالنظر في اغلبية الخصومات االدارية ، سواء مباشرة  باعتباره قاضي اول و اخر درجــة  او

  رة عن الغرف االداريـة   بطريق غير مباشر باعتباره جهة استئنافية ضد القرارات االبتدائية الصاد
     للمجالس القضائية في حالة استئنافها او كجهة نقض ضد القرارات النهائية الصادرة عن الغــرف 

  .الخيرة او عن الهيئات التي سمح المشرع بالطعن فيها بهذا الطريق
ومات تخص       يمكن تقسيم الخصومات التي ينظرها مجلس الدولة الى ثالثة اقسام ، فاما انها خص

قرارات ادارية رفع المتقاضون طعونا ضدها او طلبات تتعلق بها  و اما انها طعون تخص قرارات 
قضائية رفع المتقاضون كذلك طعونا ضدها او قدموا طلبات تخصها ، و اما انها طلبات تخص 

  . اختصاص الجهات القضائية االدارية اسند المشرع لمجلس الدولة اختصاص نظرها 
 مجلس الدولة ينظر الطعون المرفوعة ضد القرارات االدارية بصفته قاضي اول و اخر درجة      ان

، و ينظر الطعون القضائية بصفته اما جهة استئنافية او جهة نقض ، و ينظر الطلبات االخيرة بصفته 
  .أعلى جهة قضائية في الهرم القضائي االداري 

ولة بنظرها يفرض علينا الكالم عن هذه الخصومات      ان تحديد الخصومات التي يختص مجلس الد
الثالثة ، دائما في اطار تحديد ما تتميز به من قواعد اجرائية خاصة عن الخصومات المماثلة امام 

  .الجهات القضائية االخرى 
سنقسم ، هذا الباب ، استنادا الى ما سبق ، الى ثالثة فصول نخصص االول للخصومات المتعلقة 

الدارية ، و الثاني للخصومات المتعلقة بالقرارات القضائية و االخيرللخصومات المتعلقة بالقرارات ا
  : باختصاص الجهت القضائية االدارية على النحو التالي 

  الخصومات المتعلقة بالقرارات االدارية: ـ الفصل االول 
  الخصومات المتعلقة بالقرارات القضائية: ـ الفصل الثاني 
  الخصومات المتعلقة باختصاص الجهات القضائية: ـ الفصل الثالث 
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  ـ الفصل االول ـ

                              الخصومات المتعلقة بالقرارت االدارية

  
 ، في مجموعة من الخصومات تتعلق )1(ينظر مجلس الدولة ، باعتباره قاضي اول و اخر درجة     

ية المركزية ، و عن الهيئات العمومية الوطنية         بالقرارات االدارية الصادرة عن السلطة االدار

  .و المنظمات المهنية الوطنية 

    تتوزع الخصومات المتعلقة بالقرارات االدارية التي  يختص مجلس الدولة بنظرها بين  الطعون 

هيئات بااللغاء ضد القرارات الفردية و التنظيمية الصادرة عن الهيئات االدارية المركزية  و عن ال

العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية ، و الطعون بتفسير و فحص مشروعيتها ، و الطلبات 

  .المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات السابقة ، او رفع وقف تنفيذها اضافة الى الطلبات المرتبطة 

  :تالي         و سنقسم هذا الفصل استنادا الى ما سبق الى ثالثة مباحث على النحو ال

  الخصومة المتعلقة بالغاء القرارات االدارية  :      ـ المبحث االول 

  الخصومة المتعلقة بتفسير و فحص مشروعية القرارات االدارية :     ـ المبحث الثاني 

  الخصومة المتعلقة بتنفيذ القرارات االدارية :      ـ المبحث الثالث 

       ـــــــــــــ
 من قانون االجراءات المدنية          901في المادة " قاضي اول و اخر درجة " شرع عبارة و قد استعمل الم )1(

 من قانون االجراءات المدنية 274في المادتين " ابتدائيا و نهائيا " و االدارية الجديد ، بعد ان استعمل من قبل عبارة 
، تنظيمه و عمله ، و هما عباراتان يؤديان ، و التاسعة من القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 

معنى متقاربا بالرغم من اختالفهما ، فالعبارة االولى هي وصف الختصاص الجهة القضائية عندما تنظر هذه 
  . النزاعات ، في حين ان العبارة الثانية هي و صف لالحكام الصادرة في هذه الخصومات

أدق و أقرب الى الحقيقة من العبارة الثانية التي توحي "  اخر درجة قاضي اول و"      لكن تبقى في نظرنا عبارة 
   .بان االحكام التي يصدرها مجلس الدولة في هذا النوع من القضايا قابلة للطعن بالنقض و هو امر غير صحيح 

  "  . ابتدائيا و بصفته هيئة عليا " و قد اقترح الدكتور خلوفي رشيد استعمال عبارة 
الدكتور خلوفي رشيد ـ قانون المنازعات االدارية ـ تنظيم و اختصاص القضاء االداري : لموضوع راجع في هذا ا

   .411 و 410ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص 
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   ـ المبحث االول ـ

                          الخصومات المتعلقة بالغاء القرارات االدارية

  
ي يرفعها اصحاب الصفة و المصلحة امام جهات القضاء      ان دعوى االلغاء هي الدعوى الت

االداري المختصة بغرض الغاء القرارات االدارية غير المشروعة اذا شابها عيب او اكثر من العيوب 

التي تلحق القرارات االدارية و هي عيب عدم االختصاص ، عيب الشكل ، عيب مخالفة القانون عيب 

  . لطة السبب و اخيرا اساءة استعمال الس

     و ينتمي قضاء االلغاء الى القضاء العيني او الموضوعي لتعلقه بمخاصمة قرار اداري فردي    

او تنظيمي مخالف لمبدأ المشروعية بهدف الغائه ، فال توجه دعوى االلغاء ضد االدارة و انما ضد 

  )1(. القرار نفسه حماية لمبدأ المشروعية و ضمان عدم الخروج عليه

دعوى االلغاء هي دعوى القانون العام القضائية المقررة لمخاصمة جميع القرارات االدارية ،      ان 

فال يجوز استبعادها اال بنص تشريعي صريح و ال يجوز التنازل عنها مقدما ،   يحوز الحكم الصادر 

ة للجميع بالغاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، فيلغي القرار موضوع الطعن و يزيل اثاره بالنسب

  )2(. بحيث يتمسك به كل من له مصلحة و لو لم يكن طرفا في النزاع 

      تتركز مهمة القاضي في دعوى االلغاء في فحص مشروعية القرار االداري المطعون فيه 

بااللغاء وما اذا كان مشوبا بعيب من العيوب التي تجعله قرارا غير مشروع ، فاذا ثبتت له صحة 

  )3 (.وعية القرار فان سلطته تنحصر في مجرد الحكم بالغائه جزئيا او كليا الطعن و عدم مشر

       ان دعوى االلغاء اسند المشرع اختصاص الفصل فيها في النظام القضائي الجزائري 

  ـــــــــــــــــــــ 
اء االداري ـ قضاء الدكتور عبد الغني بسيوني عبد اهللا ـ القضاء االداري ـ مبدأ المشروعية ـ تنظيم القض) 1(

  113 ....106 ـ ص 1993االلغاء ـ الدار الجامعية للطباعة و النشر ـ سنة 
الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب ـ القضاء االداري ـ الكتاب االول ـ الطبعة االولى ـ منشورات الحلبي ) 2(

   337  ـ ص 2005الحقوقية ـ سنة 
ة القضاء االداري ـ  الجزء االول  ـ دار الثقافة للنشر         االستاذ الدكتورعلي خطار شطناوي ـ موسوع) 3(

   283 ....276 ـ ص 2008و التوزيع ـ سنة 
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لكل من مجلس الدولة و الغرف االدارية للمجالس القضائية  ، االمر الذي يتطلب منا لخصوصية هذه 

رائية ،                    االطروحة تحديد نطاق خصومة االلغاء امام مجلس الدولة و مميزاتها االج
  : و سنخصص لكل منهما مطلبا مستقال على النحو التالي 

  نطاق خصومة االلغاء امام مجلس الدولة: ـ المطلب االول 
  المميزات االجرائية لخصومة االلغاء امام مجلس الدولة : ـ المطلب الثاني 

  

  المطلب االول ـ   ـ 

  صومة االلغاء امام مجلس الدولة                             نطاق خ

                               
      وزع  المشرع اختصاص الفصل في دعاوى االلغاء ضد القرارات االدارية المختلفة بين الغرف 

 من قانون االجراءات 7االدارية للمجالس القضائية ، محلية او جهوية و مجلس الدولة ، فاسندت المادة 
 المحلية اختصاص الفصل في دعاوى االلغاء ضد القرارات الصادرة عن البلديات      المدنية للغرف

و المؤسسات العامة ذات الطابع االداري في حين اسندت للغرف الجهوية اختصاص الفصل في 
  .الطعون بااللغاء ضد القرارات االدارية الصادرة عن الوالة

 قانون االجراءات المدنية و االدارية بين التقسيم  من801     لكن المشرع لم يفرق بمقتضى المادة 
السابق بين القرارات االدارية الصادرة عن الواليات ، البلديات و المؤسسات العامة ذات الطابع 
االداري و اسند اختصاص الفصل في دعوى االلغاء المرفوعة ضدها للمحاكم االدارية دون تمييز بينها 

 .  
ة الصادرة عن السلطات االدارية المركزية ، الهيئات العمومية الوطنية           اما القرارات االداري

و المنظمات المهنية الوطنية ، تنظيمية كانت او فردية ،  فيختص مجلس الدولة بنظرها ، سواء 
  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، تنظيمه و عمله ،           98/01بمقتضى القانون العضوي 

  .نون االجراءات المدنية او قانون االجراءات المدنية  و االدارية او بمقتضى قا
   ، المتعلق      98/01 من القانون العضوي 9   ان نطاق دعوى االلغاء امام مجلس الدولة حددته المواد 
 من قانـون االجراءات المدنية و المادة 274باختصاصات مجلس الدولة ، تنظيمه و عمله ، المادة 

  .نون االجراءات المدنية و االدارية  من قا901
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 ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، 98/01     فجاء في المادة التاسعة من القانون العضوي 

  :تنظيمه و عمله 
  :يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في " 

ن السلطات االدارية       ـ الطعون بااللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية او الفردية الصادرة ع
  .المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية 

 من قانون االجراءات المدنية ، قبل ذلك ، اقتصرت عند اسناد الغرفة االدارية 274     و كانت المادة 
 امامها ، للمحكمة العليا اختصاص الفصل كقاضي اول و اخر درجة في الطعون بااللغاء  المرفوعة

  .على القرارات الصادرة عن الهيئات االدارية المركزية 
 السالف 274 من قانون االجراءات المدنية و االدارية ماجاء في المادة 901     لم تخالف المادة 

يختص مجلس الدولة كدرجة اولى و اخيرة بالفصل في دعاوى : " االشارة اليها ، بنصها 
  " . ت االدارية الصادرة عن السلطات االدارية المركزية في القرارا........ االلغاء

 السالفة الذكر تركت مفتوحا في فقرتها الثانية باب اختصاص الفصل في القضايا 901     لكن المادة 
المخولة لمجلس الدولة بموجب نصوص خاصة ، و تشمل في نظرنا اختصاص الفصل في الطعون 

ادرة عن الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية ، بااللغاء المرفوعة ضد القرارات الص
  .و الهيئات التي يسمح المشرع بالطعن في قراراتها بااللغاء امامه 

     ان هذا االختصاص يقوم في نظرنا على خلفية بسيطة هي اسناد سلطة الفصل في النزاعات 
سلطات االدارية المركزية او هيئات ذات طابع وطني المتعلقة بالغاء  القرارات االدارية الصادرة عن ال

و النزاعات المتعلقة بوقف تنفيذ هذه القرارات الى جهة قضائية من هذا المستوى في الهرم القضائي 
االداري  ، على غرار اسناد الغرف الجهوية اختصاص الفصل في الطعون بااللغاء ضد قرارات 

تصاص الفصل في الطعون بااللغاء ضد القرارات االدارية الوالة و اسناد بقية الغرف المحلية اخ
  .        الصادرة عن البلديات او المؤسسات العامة دات الطابع االداري 

    و يقضي مجلس الدولة بعدم اختصاصه بنظر الدعاوى التي تخرج عن هذا النطاق ، اذا كانت ال 
غاؤه ال يدخل ضمن القرارات التي اسنده ترمي الى الغاء قرار اداري او كان القرار المطلوب ال

  . المشرع اختصاص النظر في الدعوى المتعلقة بالغائه 
 و تطبيقات القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في الطعون المرفوعة ضد قرارات الجهات الخارجة 

  :عن اختصاصه كثيرة ، فجاء في احدها 
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 قدم الطاعن طعنا باالبطال في مقرر 17/03/1998حيث انه و بموجب عريضة مسجلة في      " 

مديرية التربية لوالية سكيكدة الذي احاله امام الهيئة التاديبية و القرار المتخذ من طرف هذه السلطة 
  . االدارية الذي نقله الى جهة اخرى

  .     و عليه و بدون حاجة الى دراسة اوجه العريضة 
ن قانون االجراءات المدنية  تفصل الغرفة االدارية للمحكمة  م274     حيث انه و بمقتضى المادة 

العليا ابتدائيا و نهائيا في الطعون بالبطالن في القرارات التنظيمية او الفردية الصادرة عن السلطة 
  .االدارية المركزية 

     حيث انه و في قضية الحال فان موضوع العريضة ال يدخل في اختصاص مجلس الدولة، االمر 
  .) 1(" لذي يتعين معه رفضها لكونها رفعت امام جهة قضائية غير مختصة ا

  :      و ورد في قرار اخر 
 من قانون االجراءات المدنية فانه يجوز للغرفة االدارية 1 فقرة 274حيث انه و طبقا للمادة      " 

د القرارات التنظيمية     بالمحكمة العليا ان تفصل ابتدائيا و نهائيا في الطعون بالبطالن المرفوعة ض
  .او القرارات الفردية الصادرة عن السلطة االدارية 

      حيث انه في هذه الدعوى فان موضوع الطلب يرمي الى االمر بارجاع االمالك الموضوعة تحت 
  .حماية الدولة و الحكم على االدارة بتعويضات مدنية 
  )2(" .  امام المحكمة العليا غير مقبول      و انه يتنج عن ذلك ان الطلب المقدم مباشرة

  :     و جاء في قرار اخر
حيث ان طلب السيدة ب س يرمي الى االعتراف لها بصفة المالكة لقطعة االرض المتنازع      " 

عليها مع معاينة حصول مساس بحقها بكيفية غير قانونية ، و ان مثل هذه الدعوى تخضع للقضاء التام 
ضائية بالفصل فيها بقرار ابتدائي قابل لالستئناف امام الغرفة االدارية للمجلس لتختص المجالس الق

  من قانون االجراءات المدنية ، مما يتعين معه التصريح بعدم7االعلى طبقا للمادة 

  ــــــــــــــ
 قضاء  ـ المنتقى في26/07/1999ضد مديرية التربية لوالية سكيكدة ـ قرار ) س ا (مجلس الدولة ـ  قضية  )1(

  177مجلس الدولة ـ لحسين بن الشيخ اث ملويا ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ الجزء االول ـ ص 
  74694 ـ ملف 26/05/1991المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ قرار  )2(
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  )1( . اختصاص الغرفة االدارية للمجلس االعلى

  :     و نص قرار اخر 

ليل عريضة افتتاح الدعوى ان المدعي يطلب العودة الى منصب عمله حيث انه يستخلص من تح      "

   .1981كرئيس مجلس شعبي بلدي و دفع مرتباته ابتداء من شهر جويلية 

     حيث ان هذا الطلب المقدم على هذا النحو و الذي ال يستهدف الغاء او تفسير قرار اداري يرجع 

و ان المجلس االعلى غير مختص بالتالي .اص الشامل امر البت فيه الى الجهة القضائية ذات االختص

  .) 2(" الدعوى  بنظر هذه

  :      و جاء في قرار اخر 

حيث انه و في قضية الحال فان الدعوى ال تتعلق ال ببطالن قرار و ال بمدى مشروعية احدى      " 

  .االجراءات التي تكون المنازعة فيها من اختصاص مجلس الدولة 

هذه الدعوى تنص على الزام وزير السكن بمنح المدعي شهادة مطابقة خاصة بمحطة      حيث ان 

  بنزين ،

     و بالتالي فهذه الدعوى المقدمة في هذا الشكل أي في شكل طعن مباشر امام مجلس الدولة غير 

  )3 (".مقبولة شكال 

  ــــــــــــــــــ
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا 11/21/1982ـ قرار  31433المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1 (

   243 ـ ص 3/1989ـ العدد 
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا ـ  25/06/1983 ـ قرار33043 المجلس االعلى ـ الغرفة االداريةـ ملف )2(

  184 ـ ص 3/1989العدد 
 2/2002 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد  24/06/2002 قرار 007547مجلس الدولة ـ الغرفة االولى ـ ملف ) 3(

  135ـ ص 
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  ـ المطلب الثاني ـ

   لدعوى االلغاء                            المميزات االجرائية

                                        امام مجلس دولة 

  

 ، بإجراءين اساسيين ،      ميز قانون االجراءات المدنية دعوى االلغاء  المرفوعة امام مجلس الدولة
االول اجراء الطعن االداري المسبق و الثاني شرط انتفاء الدعوى الموازية امام اية جهة قضائية 

  .  اخرى 
     نظم قانون االجراءات المدنية اجراء الطعن االداري المسبق و جعله شرطا سابقا الزاميا لعملية 

لغاء القرارات االدارية ، لتمكين االدارة من مراجعة االلتجاء الى القضاء في النزاعات المتعلقة با
  . تصرفاتها، و توفير عناء هذا النزاع على طرفيه و على الجهة القضائية

     لكن اجراء الطعن المسبق لم يحقق النتائج المرجوة منه ، االمر الذي ادى بالمشرع الى االستغناء 
 على مستوى الغرف االدارية للمجالس القضائية قبل عنه في بداية االمر بالنسبة للخصومات المنعقدة

  .  منه 830ان يجعله قانون االجراءات المدنية و االدارية اختياريا بمقتضى المادة 
     ان قانون االجراءات المدنية الجديد ، اضافة الى عودته لنظام الطعن المسبق امام الغرف االدارية 

بيعته و جعله اختياريا بالنسبة للخصومات المنعقدة امامها على للمجالس القضائية ، غير انه عدل من ط
  . غرار خصومة االلغاء المنعقدة امام مجلس الدولة 

     اما بالنسبة لشرط انتفاء طريق طعن عادي امام اية جهة قضائية اخرى المتطلب لقبول دعوى 
رية الجديد لعدم جدواه من الناحية االلغاء ، فان المشرع تجاوزه في قانون االجراءات المدنية و االدا

  .الواقعية 
  :     و سنخصص هذا المطلب لمعالجة الشرطين السابقين  في فرعين مستقلين 

  شرط الطعن االداري المسبق :      ـ الفرع االول 
  شرط انتفاء الدعوى الموازية:      ـ الفرع الثاني 
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  الفرع االول ـ                                        ـ 

                                  شرط الطعن االداري المسبق 

     

اجراء الطعن االداري المسبق كشرط لرفع الخصومة المتعلقة       اعتمد المشرع في بداية االمر قاعدة
لمجالس بالغاء القرارات االدارية امام الجهات القضائية االدارية المختلفة سواء كانت غرفا ادارية ل

  . القضائية او مجلس الدولة 
     و يرمي هذا االجراء الى الطعن امام الجهة االدارية مصدرة القرار او امام الجهة التي تعلوها   

  ) 1(.او امام لجنة مختصة  بغرض سحبه او مراجعته قبل رفع الطعن المقرر ضده امام القضاء 
ام الجهة االدارية التي تعلو الجهة مصدرة القرار ،         و أخذ هذا الطعن االداري صيغة الطعن ام

او امام الجهة مصدرة القرار نفسها في حالة عدم وجود االولى ، كما أخذ صيغة الطعن امام لجان 
  .معينة كتلك المتعلقة بالتنازل عن امالك الدولة او الصفقات العمومية 
اء سنها ، بل افرزت نتائج مخالفة                   لكن هذه القاعدة لم تحقق االهداف المرجوة من ور

و فتحت المجال امام التماطل في ايجاد الحلول للخصومات االدارية ، االمر الذي جعل المشرع يتجه 
في البداية الى االخذ بفكرة االستغناء عنها كما فعله بالنسبة لخصومات االلغاء التي تختص الغرف 

  .ها اال ما استثني منها بنص خاص االدارية للمجالس القضائية بنظر
      و بدأ المشرع في االخير يتجه الى االخذ باتجاه وسط يجسده الطابع االختياري  للطعن االداري 
المسبق ، فظهر هذا المسلك في بداية االمر في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية ، و عممه 

فيها تلك التي يختص مجلس الدولة بنظرها ، اال ما المشرع بعد ذلك في كل الخصومات االدارية بما 
  .  استثني منها بنص خاص 

     فاحتفظ المشرع عن طريق االجراء االخير للطرف الذي يحبذ إجراء طرح نزاعه ثانية على 
الجهات االدارية امكانية سلوك هذا الطريق ، و استغنى من الناحية المبدئية عن قاعدة مميزة للخصومة 

  . ة بالغاء القرارات االدارية  امام مجلس الدولة المتعلق
  ــــــــــــــــ

   :للمزيد راجع) 1 (

   و ما بعدها 241ً  ـ ص 1993    ـ الدكتور عبد الغني بسيوني عبد اهللا ـ القضاء االداري ـ الدار الجامعية ـ 
  منشورات الحلبي الحقوقية ـ     ـ الدكتورمحمد رفعت عبد الوهاب ـ القضاء االداري ـ الكتاب الثاني ـ 

  . و ما بعدها 81  ـ ص 2005      
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  : اوال ـ الطابع االلزامي للطعن االداري المسبق 
 من قانون االجراءات المدنية الزامية الطعن االداري المسبق في الطعون 275      فرضت المادة 

ن الطعون بالبطالن مقبولة مالم يسبقها ال تكو: " بالبطالن المرفوعة امام مجلس الدولة بتصها على انه 
الطعن االداري التدرجي الذي يرفع امام السلطة االدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي اصدرت القرار 

  ". ، فان لم توجد فامام من اصدر القرار نفسه 
تبليغ القرار  السالفة الذكر ميعاد رفع الطعن االداري المسبق بشهرين من تاريخ 278  و حددت المادة 

  .او نشره 
 سكوت السلطة االدارية مدة تزيد عن ثالثة اشهر عن الرد على الطعن 279   و اعتبرت المادة 

االداري التدرجي بمثابة رفض له ، و اذا كانت السلطة االدارية هيئة تداوليـة ، فال يبدأ ميعاد الثالثة 
  . تلي أيـداع الطلباشهر في السريان اال من تاريخ قفل اول دورة قانونية 

     و أفرزت قاعدة التظلم االداري المسبق على النزاعات المطروحة امام مجلس الدولة  تطبيقات 
  .......  متعددة مست تخلف هذا الطعن ، صيغته ، الجهة التي يرفع امامها ، ميعاده 

امه بسبب تخلف      فجاء في احد قرارت مجلس الدولة ، قضى برفض دعوى االلغاء المرفوعة ام
  :اجراء الطعن االداري المسبق 

حيث ان الخصام يخص الطعن بااللغاء ضد قرار وزير الداخلية الذي قضى بمنع الطاعن من       " 
الدخول الى التراب الوطني و رفض تسليمه وثائق السفر و الهوية باعتبار انه كان له سلوك غير 

  .مشرف اثناء الثورة التحريرية 
ان القرارات الصادرة عن السلطة المركزية و المطعون فيها كان البد ان يسبقها الطعن      حيث 

االداري التدرجي الذي يرفع امام السلطة االدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي اصدرت القرار فان لم 
  نية  من قانون االجراءات المد275توجد فامام من اصدرت القرار نفسه كما تنص على ذلك المادة 

 من قانون االجراءات المدنية المواعيد التي يجب على االدارة ان ترد 279     حيث حددت المادة 
  . فيها على الطعن المرفوع اليها و ان السكوت لمدة تزيد على الثالثة اشهر يعد رفض له

ذي يرفع و حيث انه بالرجوع الى ملف القضية يتبين ان الطاعن لم يقم بالطعن االداري التدرجي ال
  امام السلطة التي تعلو مباشرة الجهة التي اصدرت القرار فان لم توجد فامام من اصدر القرار نفسه 

   من قانون االجراءات المدنية يجعل هذا الطعن مرفوضا 275حيث ان هذا الخرق الحكام المادة 
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  ) 1(".شكال 

ة القرار بدال من التظلم الرئاسي امام      و جاء في قرار اخر قدم فيه تظلم والئي امام الجهة مصدر
  :  الجهة االدارية التي تعلوها مرتبة 

حيث انه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس االعلى من السيدين  س ح  و ب ا       " 
  .يلتمسان الغاء قرار صادر عن والي الوالية بمنح السيد خ ط  محال تجاريا ، لتجاوز السلطة 

خل وزير الداخلية في المرافعات طالبا رفض الطعن لعدم تقديم التظلم الرئاسي ضد قرار      حيث تد
  .  الوالي الى السلطة االدارية التي تعلوه مرتبة 

   حيث انه فعال يستخلص من التحقيق ان المدعين وجها تظلما والئيا الى والي الوالية 
ه مرتبة ، المتمثلة في وزير الداخلية حسبما عوض قديم تظلم رئاسي الى السلطة االدارية التي تعلو

   .)2("  من قانون االجراءات المدنية 275تقتضيه المادة 
  :      و تناول مجلس الدولة مضمون الطعن االداري التدرجي في احد قراراته ، فجاء فيه 

 مضمونه حيث ان المستقر عليه فقها و قضاء ان التظلم يجب ان يكون واضحا في معناه ، و     " 
مبينا تاريخ القرار المتظلم فيه و رقمه و الجهة التي اصدرته ، و الغرض الذي يريده المتظلم من 
  .االدارة ، و هي البيانات التي يجب على الطاعن توضيحها في حالة اللجوء الحقا الى دعوى االلغاء 

  يص لها بتسويق مادة   حيث ان التظلم التي قدمته الشركة المدعية يتعلق موضوعه بطلب الترخ
  ــــــــــــــــــــ

 ـ مجلس مجلس الدولة ـ العدد 11/03/2003  ـ قرار 005251مجلس الدولة ـ الغرفة الثالثة ـ ملف ) 1(
   .151 ـ صفحة 03/2003
 ـ مجلة المحكمة العليا ـ عدد 12/06/1982 ـ قرار 28892المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 2 (
   .225ـ ص  01/1989

  :راجع في نفس الموضوع 
 ـ نشرة القضاة ـ السداسي االول 26/06/1982 ـ قرار 29935المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ـ 

   168 ـ ص 1983
 ـ نشرة القضاة ـ السداسي االول 27/11/1982 ـ قرار 29091ـ المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف 

   184 ـ ص 1983
 ـ نشرة القضاة ـ السداسي االول 25/12/1982 ـ قرار 30877العلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف المجلس ا
   189 ـ ص 1983
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  .  الكارمين التي استوردتها 

حيث ان التظلم التي وجهته الطاعنة الى وزير التجارة موضوعه طلب ترخيص من اجل تسويق المادة 
دون ان يتضمن في مضمونه طلب الغاء القرار الداخلي المستوردة و المكدسة بميتاء الجزائر ، 

   .07/07/2002 و المحضر المحرر من طرف مصالح قمع الغش في 15/07/2002المؤرخ في 
 حيث انه يتبين للمجلس من خالل المعطيات السابقةعدم وجود ارتباط بين التظلم المسبق الذي تزعمه 

   )1(" يتعين عدم قبول الطعن شكالالشركة المدعية و دعوى االلغاء الحالية مما 
  :      و جاء في قرار اخر للغرفة االدارية للمجلس االعلى 

 احتجاجا لمدير 04/11/1985حيث انه اذا كانت المعنية في هذه القضية تعترف انها ارسلت في      " 
ن ، فان الصحة لوالية وهران بعبارات مشابهة لشكواها المرفوعة لدى وكيل الجمهورية ، بوهرا

  .......االحتجاج السالف الذكر ال يشكل طعنا اداريا تدريجيا 
     و انه كان عليها تقديم شكوى الى مدير المستشفى تتضمن في جملة ما تتضمنه المبالغ 

  )2(" . الماليةالالزمة لتعويض الضرر الالحق بها 
 صادر عن مجلس قضاء الجزائر      و قد ورد في قرار لمجلس الدولة بمناسبة نظره الستئناف قرار

  : قضى برفض عريضتهم لرفعها قبل االوان 20/11/1984في 
 مكرر من قانون 169حيث انه  و اذا كان الطعن المنصوص عليه من حيث المبدأ في المادة       " 

ان ، االجراءات المدنية ، مرفوعا قبل انقضاء مهلة الثالثة اشهر لصمت االدارة يعتبر مرفوعا قبل االو
  " فمن المالئم بالتالي انتظار انقضاء اجل الثالثة اشهر لعرض النزاع على الجهة القضائية االدارية 

     و لم تأخذ الغرفة االدارية للمجلس االعلى بالتظلم االداري المسبق في حالة التعدي و في 
  .الخصومات االستعجالية 

ين ينتقدون قضاة الدرجة االولى على التصريح بعدم حيث ان المستانف: "       فجاء في احد قراراتها 
  .قبول عريضتهم من اجل انعدام الطعن االداري المسبق 

  حيث ان االفعال التي وقع المعنيون ضحيتها تشكل تعديا أي تصرفا ماديا لالدارة مشوبا بعيب جسيم 
  ــــــــــــــــــ

  ـ مجلة مجلس الدولة 31/10/2006 ـ  قرار 884رس  ـ فه26083مجلس الدولة ـ الغرفة الثالثة ـ ملف ) 1(
   212 ـ ص 8ـ العدد 

 ـ ص 45ـ نشرة القضاة ـ العدد 14/02/1987 ـ قرار 53246المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 2(
76  
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 و ماسا باحدى الحقوق االساسية لالفراد ، و ال مجال بالتالي للتمسك في دعاوى التعدي بفحوى المادة

 مكرر من قانون االجراءات المدنية الن االدارة اختارت بتصرفها المادي هذا موقفا بالنسبة 169
  .للمسألة التنازع حولها 

    وحيث ان مجلس قضاء سطيف لم يطبق القانون تطبيقا سليما لما قضى برفض عريضة    
  ) 1. (" المعنيين 

و مديرية الضرائب ) ح ع ( ضريبية بين     و جاء في قرار اخر لنفس الغرفة صدر في خصومة 
بأية غرامة لغاية حل النزاع في ) ح ع(حيث انه كان يتعين متابعة و مطالبة ... " المباشرة ل
  .الموضوع 

  )2 (".    و حيث ان الدعوى االستعجالية معفاة من الطعن االداري المسبق نظرا لالستعجال 
لى االخذ بإجراء الطعن امام اللجان المستحدثة في     و قد حرص القضاء االداري في الجزائر ع

بعض النزاعات كتلك المتعلقة بالتنازل عن امالك الدولة او الصفقات العمومية ، فجاء في احد   
  :قراراته 
حيث ان المدعين في الطعن يلتمسون ابطال المقرر الصادر عن والية الجزائر بتاريخ      " 
  .يال الكائنة بحيدرة لفائدة السيد ل خ  الذي تقرر بيع الف31/12/1988

    حيث انه و بما ان االمر يتعلق بقرار صادر عن الوالي بصفته رئيس اللجنة الوالئية كان على 
المدعين في الطعن قبل رفع دعوى البطالن االمتثال لمقتضيات القاعدة االمرة المنصوص عليها في 

  .لطعن المسبق امام لجنة الوالية  التي تنص على ا81/01 من القانون 33المادة 
  )  3(".    حيث ان طعن المدعين بالبطالن الذي لم يسبقه طعنا مسبقا يتعين التصريح بانه غير مقبول

  :     و جاء في قرار اخر 
  حيث ان اجراء الطعن امام اللجنة االستشارية من اجل ايجاد تسوية ودية للمنازعات المتعلقة

  ـــــــــــــــــــــــــــ   

 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا 30/01/1988 ـ قرار 56407المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1 (
    .140 ـ ص 02/1992ـ عدد  

 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا ـ 28/12/1985 ـ قرار 44299المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 2(
    .210 ـ ص 03/1989عدد  

 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا ـ 03/04/1994 ـ قرار 88952المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ قضية ) 3(
  175 ـ ص 1994 ـ سنة 03عدد 
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  .بالصفقات العمومية و هو اجراء يتم وجوبا قبل رفع الدعوى القضائية 

 من قانون الصفقات العمومية 152للمادة      و انه كان على المقاول من هذا الجانب تقديم طلب طبقا 
  .الى السيد وزير الري يرمي الى عرض القضية على اللجنة االستشارية 

     و انه النعدام مثل هذا الطلب كان فان المستانف غير محق في تاكيده على ان المجلس القضائي 
  )1(". بالجزائر قد أخطأ عندما فصل في القضية على النحو السابق عرضه 

     ان المساوئ الناتجة عن قاعدة الزامية الطعن االداري المسبق فيما يخص تعطيل الفصل في 
النزاع ، جعلت المشرع يعتمد بدله في قانون االجراءات المدنية و االدارية ، قاعدة التظلم االختياري 

  .لخاصةالزاميته الذي يمكن للمتقاضي االلتجاء اليه ماعدا المنازعات التي تفرض فيها قوانينها ا

  :ثانيا ـ الطابع االختياري للطعن االداري المسبق 
 من قانون االجراءات المدنية و االدارية الجديد ، لصاحب الصفة            830     اجازت  المادة 

 اشهر تسري 4و المصلحة ان يتظلم من القرار االداري امام الجهة االدارية مصدرة القرار في اجل 
لتبليغ الشخصي للقرار االداري الفردي او من تاريخ نشر القرار االداري التنظيمي        من تاريخ ا
  .او الجماعي 

     في حالة امتناع الجهة االدارية المتظلم امامها عن الرد مدة شهرين من تاريخ تقديم التظلم ، فان 
شهرين لتقديم طعنه امام مجلس سكوتها يعد قرارا بالرفض ، و يستفيد المتظلم في هذه الحالة من اجل 
  . الدولة يبدأ سريانها من تاريخ انتهاء الشهرين المقررين لتقديم التظلم

     فيتبين مما سبق ان المشرع لم يسد باب امكانية مراجعة االدارة لقرارها كليا و كرس نظام التظلم 
  .االداري االختياري معتمدا في ذلك على  التظلم االداري الوالئي 

 4   ان المشرع وحد بين ميعاد دعاوى التعويض و االلغاء و ميعاد تقديم التظلم الوالئي و جعله   
  .اشهر 

 اشهر المقررة 3     ان المشرع قلص من المدة الزمنية التي يعد سكوت االدارة فيها رفضا للتظلم من 
  . الى شهرين  279في المادة 

تقديم الطعن القضائي يبدأ من تاريخ الرد او من تاريخ ان المشرع ابقى على ميعاد الشهرين ل      
  .انتهاء مهلة الشهرين الممنوحة لالدارة للرد 

  ــــــــــــــــــ
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا 09/11/1985 ـ قرار 43731المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ قضية ) 1 (

  175 ـ ص 1990 ـ سنة 02ـ عدد 
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المشرع في االخير لم يتناول بداية سريان الميعاد المقرر العتبار سكوت االدارة رفضا اذا      ان 

  .كانت هيئة تداولية 

                                    ـ الفرع الثاني ـ

                               انتفاء الطعن االداري الموازي 

  

االدارية الموازية عدم قبول دعوى الغاء بعض القرارات  يقصد بقاعدة انتفاء الطعن او الدعوى      
االدارية لتجاوز السلطة اذا كان بحوزة المدعي دعوى ادارية اخرى تكون لها نفس الفعالية و تسمح له 

   . )1(بالحصول على نفس النتائج  
دعوى       لقد جعل المشرع الجزائري في قانون االجراءات المدنية من عدم وجود طعن موازي ل

ال تكون الطعون : "  التي نصت 276االلغاء شرطا لقبولها امام مجلس الدولة ، و ذلك بمقتضى المادة 
بالبطالن مقبولة ايضا اذا كان الطاعنون يملكون ايضا للدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي امام 

  .)2(" اية جهة قضائية اخرى 
لدولة و قبله قضاء الغرفة االدارية للمجلس االعلى          ان تطبيقات هذه المادة في قضاء مجلس ا

و المحكمة العليا قليلة جدا ، فجاء في احد القرارات الصادرة عن الغرفة االدارية للمحكمة العليا في 
دعوى قضائية طلبت فيها الطاعنة ابطال قرار صادر عن مدير التربية لوالية الجزائر بتوقيف تسديد 

 طلب الطاعنة يرمي الى تسديد المرتبات التي شملها قرار التعليق المؤرخ في حيث ان: " مرتباتها 
03/02/1986.  

     حيث ان طبيعة هذا الطلب تنصب على المطالبة بامتيازات مادية التي تدخل في نطاق اختصاص 
  .الغرفة االدارية للمجالس القضائية 

نص على ان الطعن بالبطالن غير مقبول  من قانون االجراءات المدنية ت276     حيث ان المادة 
  عندما يتوفر الطاعن على امكانية الطعن العادي امام الجهة القضائية ذات االختصاص الكامل للدفاع 

  ــــــــــــــــــ
الدكتور خلوفي رشيد ـ قانون المنازعات االداريةـ شروط قبول الدعوى االدارية ـ الطبعة الثانية ـ : راجع ) 1(

  2006لمطبوعات الجامعية ـ الجزائر ديوان ا
 تختلف عن تلك الواردة في نصها الفرنسي ، باعتبار ان النص 276ان الصياغة الواردة في النص العربي للمادة  )2(

  .االخير استعمل صياغة الطعن العادي للقضاء الكامل 
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االختصاص الكامل للدفاع عندما يتوفر الطاعن على امكانية الطعن العادي امام الجهة القضائية ذات 

   )1(" . عن مصالحه 
  ) د س(       و قد سبق للمجلس االعلى ان اثار بمناسبة طعن بالبطالن مرفوع من طرف السيــدة 

    ضد قرار وزير التعليم العالي و البحث العلمي  فسخ عقد عملها توفر المدعية على طريق الطعـن
  :اع عن حقوقها ، فجاء فيه   الموازي اما جهات القضاء الكامل للدف

حيث ان المدعية تعمل بصفة متعاونة في نطاق التعليم العالي بالتعاقد ضمن اطار االتفاقية      " 
  .الجزائرية الفرنسية 

       حيث انه من الثابت ان طعن المدعية المذكورة يرمي الى معاينة المساس بحقوقها الناجمة عن
لجزائرية و االمر ايضا باتخاذ التدابير الالزمة التي تعيدها الى وضعيتها التعاقد الذي يربطها بالدولة ا

  . على اساس ان الحق المطالب به يدخل ضمن النزاع الذي يخضع للقضاء التام
 من قانون االجراءات المدنية تخول الغرف االدارية للمجالس القضائية الفصل 7     حيث ان المادة 

  .الخاضعة للقضاء التام ابتدائيا في كافة النزاعات 
 من قانون االجراءات المدنية تنص على ان الغرفة االدارية للمجلس االعلى 274     حيث ان المادة 

تفصل ابتدائيا و نهائيا في الطعون بااللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية او الفردية المتخذة من 
  .السلطات االدارية 

 من قانون االجراءات المدنية ، فان الطعن بااللغاء ال يكون 276مادة      لكنه و تطبيقا الحكام ال
مقبوال عندما يكون النزاع مثل الشأن في القضية الراهنة فان المدعية لها امكانية الدفاع و المطالبة 

  .بحقوقها بواسطة طريق الطعن العادي المطبق في القضاء التام 
  )2(." رفض الطعن الحالي لسوء تأسيسه      و عليه ، و نتيجة لما سبق ، يتعين 

     ان النص السابق لم يجد مجاال كبيرا لتطبيقه ، فالقرارات التي لم يقبل فيها مجلس الدولة الطعون 
  بااللغاء لتوفر الطاعن على طريق الطعن امام القضاء الكامل للدفاع عن مصالحه قليلة جدا ، 

  ــــــــــــــــــ
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا ـ 05/11/1988ـ قرار 61337ـ الغرفة االدارية ـ ملف المجلس االعلى   )1(

   .141 ـ ص 04/1992العدد 
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا 06/03/1982 ـ قرار 26776المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف  )2 (

   .198 ـ ص 02/1990ـ العدد 
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غاء و هي دعوى عينية تستهدف القرار موضوع الطعن و دعوى مشروعية       فان دعوى االل

تهدف الى ضمان احترام مبدإ المشروعية في القرار المطعون فيه ، ال يمكن ان تعوض بدعوى  

  .اخرى 

 ان قانون االجراءات المدنية و االدارية تجاوز المقتضيات السابقة و استبعد شرط عدم توفر المدعي 

ان هذا الموقف . ن العادي للقضاء الكامل لرفع دعوى االلغاء امام مجلس الدولةعلى طريق الطع

  .منطقي في نظرنا ، فمن غير المنطقي البقاء على شرط اجرائي غير قابل للتطبيق 

  

                          ـ المبحث الثاني ـ           

  و فحص                              الخصومات المتعلقة بتفسير 

                                    مشروعية القرارات االدارية

  

اسند كل من قانون االجراءات المدنية و القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة ، تنظيمه            

و عمله و اخيرا قانون االجراءات المدنية و االدارية لمجلس الدولة اختصاص الفصل في دعاوى 

 مشروعية  القرارات االدارية ، غير انه لم يتناول كل المقتضيات المتعلقة بهذا النوع تفسير و فحص

  .من الدعاوى ، و اقتصر على القرارات القابلة لهذا الطعن امام مجلس الدولة دون بقية شروطه 

     و سنعالج في هذا المبحث مجال دعوى تفسير و تقدير مشروعية القرارات االدارية امام مجلس 

  : الدولة و الشروط المتطلبة فيها في مطلبين مستقلين على النحو التالي 

  مجال دعوى تفسير القرارات االدارية امام مجلس الدولة: ـ المطلب االول 

  الشروط الخاصة بدعوى تفسيرالقرارات االدارية امام مجلس الدولة : ـ المطلب الثاني 
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                                  ـ المطلب االول ـ   

                              نطاق دعوى تفسير القرارات االدارية

                                       امام مجلس الدولة

  
       تدخل تحت تسمية منازعات التفسير تلك التي تهدف اما الى تفسير قرارت او عقود ادارية      
و اما الى فحص شرعيتها ، فال يطلب الطاعن عن طريقها الغاء قرار اداري و انما مجرد تفسيره او 
فحص شرعيته ، و ال يتولى القاضي فيها ابطاله و انما يقتصر على تحديد معناه   و مداه عندما يتعلق 

  .) 1( الشرعية االمر بالتفسير بمعتاه الضيق او شرعيته عندما يتعلق االمر بفحص و تقدير هذه
     ان نطاق دعوى تفسير و فحص مشروعية القرارات االدارية امام مجلس الدولة تحدده المواد  

 ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، تنظيمه                  98/01التاسعة من القانون العضوي 
 من قانون االجراءات  المدنية 901 من قانون االجراءات المدنية و بعدها المادة 274و عمله و االمادة 

و االدارية ، اذ تسند هذه المواد كلها لمجلس الدولة اختصاص الفصل في دعاوى تفسير و فحص 
مشروعية القرارات االدارية الصادرة عن السلطات االدارية المركزية و تلك الصادرة عن الهيئات 

   )1(.العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية
 و القاعدة ان هذا النوع من النزاعات تطرح على القاضي االداري اما مباشرة من طرف الشخص     

المعني عندما يثير قرار اداري او قضائي اشكاال في تفسيره يستلزم االلتجاء الى القاضي االداري 
 تتمتع قضائية الللحصول على هذا التفسير ، او بطريق غير مباشر عن طريق اجراء االحالة من جهة 

فما دام . باختصاص فحص مشروعية او تفسير قراريتوقف عليه الفصل في نزاع معين مطروح عليها 
فتعمد الى  وقف الفصل في  ان الجهة القضائية العادية ال تتمتع باختصاص تفسير هذا القرار االداري ،

ولية بناء على طلب هذا النزاع و تحيله على الجهة القضائية المختصة للفصل في هذه المسالة اال
   )2(.الطرف المعني 

  ـــــــــــــ    
(1) C. Debbach – Contentieux Administratif – op. pages 637 806……815 

 من قانون 965يجب التمييز بين هذه الدعوى ودعوى تفسير االحكام القضائية المنصوص عليها في المادة ) 1(   
  . منه 285 تحيل الى المادة االجراءات المدنية و االدارية التي

الدكتور حسن السيد بسيوني ـ دور القضاء في المنازعة االدارية ـ دراسة تطبيقية مقارنة للنظم القضائية في ) 2(
االستاذ الدكتورعلي خطار شطناوي ـ  .139 ـ ص 1988مصر، فرنسا و الجزائر ـ عالم  الكتب ـ القاهرة ـ 

  254االول  ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص موسوعة القضاء االداري ـ  الجزء 
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 ان دعوى تفسير و فحص مشروعية القرارات االدارية تجد مجال تطبيقها بالنسبة لمجلس الدولة في 
الحالة التي يتعلق فيها االمر بقرار اداري من تلك التي اسند المشرع لمجلس الدولة اختصاص فحص 

 به من طرف صاحبه امام جهة قضائية ال تتمتع  باختصاص مشروعيتها و تفسيرها ، نم االستظهار
تفسيره او  فحص مشروعية اما النها جهة قضائية عادية ال تتمتع بهذا االختصاص اصال و اما غرفة 
او محكمة ادارية تتمتع بهذا االختصاص لكن بالنسبة لقرارات ادارية اخرى ، فتضطر في هذه الحالة 

 المطروحة امامها الى غاية الفصل في المسألة االولية التي يمثلها الى ارجاء الفصل في الخصومة
  .الفصل في مشروعية او تفسير القرار 

ان .      لكن ال تقوم الجهة القضائية التي اوقفت الفصل في النزاع باحالة ملفه الى مجلس الدولة 
   مجلس الدولة ، اذ يفرض   توقيف الخصومة في هذه الحالة يكون بسبب طرح هذه المسالة االولية امام
  .على صاحب المصلحة فيها قبل ذلك تقديم دليل طرحها امام مجلس الدولة  

     و تجد هذه الدعوى مجال تطبيقها كذلك في الحاالت التي يطالب فيها من مجلس الدولة مباشرة 
  . ات القضائيةتفسير او فحص مشروعية قرار اداري ، دون ان تكون مرتبطة بنزاع مطروح امام الجه

   
  ـ المطلب الثاني ـ                                       

                               الشروط الخاصة بدعوى التفسير 

                                       امام مجلس الدولة

  
و االدارية وال حتى القانون       لم يحدد ال قانون االجراءات المدنية و ال قانون االجراءات المدنية 

العضوي المتعلق بمجلس الدولة ، تنظيمه و عمله ، الشروط الخاصة بدعوى تفسير و فحص 

مشروعية القرارت االدارية امام مجلس الدولة ، اذ اقتصرت القوانين السابقة على اسناد هذه الجهة 

ادرة عن الهيئات االدارية القضائية اختصاص النظر في هذا النوع من الطعون ضد القرارات الص

  .المركزية ، الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية 

     فال يتمتع مجلس الدولة باختصاص نظر الطعون بفحص مشروعية او تفسير بقية القرارات 

  المقابل االدارية باعتبارها تدخل ضمن اختصاص الغرف االدارية الجهوية او المحلية  ، لكنه يتمتع ب
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و عن طريق االستئناف باختصاص مراقبة التفسير الذي تعطيه هذه الغرف لهذه القرارات ، كما يمكن 

  .له عن طريق نفس الطعن مراقبة تفسير القرارات الذي تستند عليه في قضائها 

              لم تتناول القوانين السابقة اجراءات هذه الدعوى سواء تعلقت بالقرار موضوع التفسير  

او باجراءات و شروط طرح الطعن الخاص به على مجلس الدولة  و ضرورة ربطه بنزاع حوله     

  .  و كيفية طرحه على مجلس الدولة ، عن طريق دعوى مستقلة او عن طريق االحالة 

   ان طبيعة دعوى التفسير و خصوصيتها تتطلب في القرار المطلوب تفسيره ، قضائيا كان         
 اداريا الغموض و االبهام مما يؤثر على حقوق و مصالح االفراد و يثير نزاعات بينهم سواء عند او

تطبيقه او بمناسبة خصومات قضائية قائمة بينهم ، فال يقبل هذا الطعن اذا كان القرار المطلوب تفسيره 
  .واضحا ال يثير أي لبس في معناه 

رارات االدارية اذا لم يتطلبها نزاع قائم حول مفهوم القرار       فال تقبل دعاوى التفسير المتعلقة بالق
او مشروعيته ، فال تتمتع الجهة القضائية االدارية بصالحية امداد االفراد باستشارات قانونية حول 
حقوقهم المحتملة اذا لم يكن موضوعها نزاعات ناتجة عن تفسير هذا القرار مطروحة امام القضاء او 

و يرى بعض الفقهاء انه يمكن لممثلي الجهات االدارية المركزية ، بصفة . غير مطروحة عليه 
غياب نزاع قائم حول قرار او عقد اداري،                    فياستثنائية رفع مثل هذه الدعاوى و لو 

  ) .1(و هذا تفاديا لمشاكل قد تنتج مستقبال عن تفسيرها 

ا شروط الطعن التفسيري بمناسبة تقديم طلب تفسير قرار      و حددت الغرفة االدارية للمحكمة العلي
  : ، جاء فيه 26/05/1996قضائي صادر عنها في 

 من قانون 274حيث ان قبول الطعن التفسيري المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة      " 
ة التباس                                                     االجراءات المدنية تابع ليس فقط لضرورة تفسير قرار او عقد اداري فصال أي الزال

  او غموض بل ايضا لضرورة وجود نزاع قائم وحالي يستوجب فضه من خالل التفسير المطالب به 
  .     و ان الطلبات الموجهة البطال عقد او قرار غير تلك المتعلقة بالتفسير غير مقبولة 

قدم امامها طلب التفسير يجب ان تقتصر على االجابة على الطلب ، فال      و ان الجهة القضائية الم
يجوز لها تعديل العقد او القرار او ابطاله اذ ان القرار اكتسب حجية الشيئ المقضي فيه المفروضة 

  .على الجهة القضائية التي اصدرته و التي ال يمكنها الرجوع عليه 
   ـــــــــــــــــ

  ضوع راجع في هذا المو) 1(

(1) C. Debbach – Contentieux Administratif – op. pages 811  
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    و ان هذا الطلب ال يمكن قبوله في اجراء يرمي الى تفسير قرار صادر عن الغرفة االدارية 
للمحكمة العليا اذ ان الطعن بالتفسير ينبغي ان يرمي الى الحصول من الجهة القضائية التي اصدرت 

  .  ى االجابة عن مسالة تفسير طرحت عليها و شرح المعنى الصحيح عند الغموضالقرار عل
  حيث ان الطالب يتعذر بحجة تفسير قرار ما للطلب من الجهة القضائية اجراء تعديل حقيقي لقرارها

  .مغيرة نتيجة النزاع او االخالل بالمعنى 
فضه على التفسير  م و حال يتوقف     حيث انه و اخيرا فان العارض ال يثير وجود أي نزاع قائ

  )1(" . المطالب به مما يتعين القول بعدم قبول طعن التفسيرالمقدم

     ان قضاء مجلس الدولة اشترط اذن في دعوى تفسير القرارات االدارية توفر مجموعة من 
 :الشروط يمكن اجمالها فيما يلي 

ل التفسير المطالب به ، فال يؤخذ في      ـ ضرورة وجود نزاع قائم وحالي يستوجب فضه من خال
  .هذا المجال بالنزاعات المحتملة حتى ال يتحول مجلس الدولة الى مجرد مستشار قانوني لالطراف

    ـ ان يكون موضوع الدعوى هو تفسير القرار االداري او القضائي ، فال يتجاوزه للمطالبة بابطال 
  .القرار او العقد موضوع التفسير 

التفسير فال يجوز تعديل العقد او القرار    تقتصر الجهة القضائية على االجابة على مسالة     ـ ان 
او ابطالهما اذ ان القرار اكتسب حجية الشيئ المقضي فيه المفروضة على الجهة القضائية التي 

 .اصدرته و التي ال يمكنها الرجوع عليه 
رار ال يمكن ان يسند الى القضاء االستعجالي  و قد اعتبر مجلس الدولة ان فحص مشروعية الق      

النه يتطلب تفسيره و هو ما يؤدي بالضرورة الى التطرق الى اصل الحق، و هذا طبيعي في نظرنا 
  : باعتبار ان ذلك من اختصاص قاضي الموضوع ، فجاء في قرار صادر عنه 

  عجالية التصريحان المدعي طلب من مجلس الدولة حال فصله في القضايا االست حيث    "

   .و بالتالي فهو غير قانوني......بان االحتجاجات المذكورة في هذا القرار تشكل اضرابا 
حيث ان تقدير قانونية قرار ما يتطلب تفسيره و هو ما يؤدي بالضرورة الى التطرق الى اصل      

نية عن  اختصاص  من قانون االجراءات المد3 مكرر 171الحق ، و يخرج بالتالي تطبيقا للمادة 
  ) 2 .("مجلس الدولة حال فصله في القضايا االستعجالية خصوصا في قضية الحال المنازع فيه بجدية

  ــــــــــــــــــ    

 ـ مجلة مجلس 15/04/2003 ـ قرار 304 ـ فهرس 012355مجلس الدولة ـ الغرفة االولى ـ ملف ) 1 (
   .178 ـ صفحة 8الدولة ـ العدد 

  ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 24/09/2002 ـ قرار 14431ولة ـ الغرفة الخامسة ـ ملف مجلس الد) 2(
   .217 ـ ص 02/2002
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                                    ـ المبحث الثالث ـ   

   تنفيذقف       الخصومات المتعلقة بو                      

                                        القرارات االدارية 

                         
تتمتع القررات االدارية بقوة تنفيذية في مواجهة االفراد ال تتأثر كقاعدة عامة ، بالطعون المرفوعة      

 تستبعد تطبيق فكرة وقف ضدها امام الجهات القضائية االدارية ، استنادا على اعتبارات موضوعية ،

تنفيذ القرارات االدارية عند رفع أي طعن قضائي ضدها و اال ادى ذلك الى شل النشاطات االدارية   

و اثر على المصلحة العامة التي تهدف هذه القرارات الى تحقيقها بسبب طعون ، كثيرا ما تكون غير 

  . مؤسسة و حتى تعسفية

جراءات المدنية ، و االجراءات المدنية و االدارية على قاعدة عدم      ان المشرع اكد في قانوني اال

 العتبارات مرتبطة بطبيعة و اهداف النشاط )1(وقف الطعون القضائية لتنفيذ القرارات االدارية 

االداري ، كما اكد على االستثناءات الواردة عليها ، و التي مكن بمقتضاها مجلس الدولة من وقف 

  .ن االفراد ، في حالة توفر شروط معينة تنفيذها ، بطلب م

     و تستخلص قاعدة عدم وقف الطعون القضائية لتنفيذ القرارات االدارية امام مجلس الدولة  بصفة 

  : من قانون االجراءات المدنية التي جاء فيها 283ضمنية من نص المادة 

 طلب صريح من المدعي بايقاف و يسوغ لرئيس الغرفة ان يامر بصفة استثنائية و بناء على     " 

  " . تنفيذ القرار المطعون فيه ، بحضور االطراف او من ابلغ قانونا بالحضور

     ان هذا النص يعني ان الطعون بااللغاء المرفوعة امام مجلس الدولة ضد القرارات االدارية 

طنية ال تؤثر على القوة المركزية او الصادرة عن الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الو

  .التنفيذية التي تتمتع بها القرارات المطعون فيها ، ما لم يأمر مجلس الدولة بصفة اسثنائية بوقفهـا 

 من قانون االجراءات 833     و قد تم تكريس هذه القاعدة صراحة امام مجلس الدولة بمقتضى المادة 

   من نفس القانـون ، و تـــم 910ادة المدنية و االدارية الجديد التي احالت اليها الم

  ــــــــــــ
 من قانون االجراءات المدنية التي تنص على 170و يعتمد تطبيق هذه القاعدة امام المجالس القضائية على المادة  )1(

  ". ال يكون للطعن امام المجلس القضائي اثر موقف:" انه 
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ة عدم وقف الدعوى المرفوعة امام مجلس الدولة لتنفيذ بمقتضاها تأكيد القاعدة السابقة القائمة على فكر

ال : "  السالفة الذكر 833القرار االداري المتنازع فيه ما لم ينص القانون خالف ذلك ، فجاء في المادة 
توقف الدعوى المرفوعة امام المحكمة االدارية تنفيذ القرار االداري المتنازع فيه ما لم ينص القانون 

  ".خالف ذلك 
   ان قاعدة عدم وقف الطعون القضائية امام مجلس الدولة لتنفيذ القرارات االدارية المطعون فيها   

امامه يكون مصدر نزاعات عديدة يطالب المتقاضون فيها منه الحد منها و لو مؤقتا الى غاية فصله في 
ضرار الناتجة عن دعوى االلغاء المرفوعة ضدها ، معتمدين على عدم مشروعية القرار االداري و اال

تنفيذه بالنسبة لحقوقهم و التي ال يمكن تداركها في حالة الغائه ، و هما الفكرتان اللتان يعتمد مجلس 
الدولة على الموازنة بينهما و بين فكرة المصلحة العامة التي تهدف القرارات االدارية على تحقيقها 

  .لقبول او رفض الطلب المقدم امامه 
ند لمجلس الدولة اختصاص نظر الخصومات المتعلقة بتنفيذ القرارات االدارية      ان المشرع أس

المطعون ببطالنها امامه ، سواء تعلق االمر بطلبات وقف تنفيذها المقدمة من طرف االفراد عند رفعهم 
  .للطعون بالغائها او بطلبات رفع وقف تنفيذها المقدمة من االدارة 

وط التي يستوجبها مجلس الدولة لوقف تنفيذ القرارات االدارية امامه   و سنتناول في هذا المبحث الشر
  :، و االجرءات المعتمدة من طرفه لنظر هذا الطلب  في فرعين على النحو التالي 

  شروط وقف تنفيذ القرار االداري : ـ المطلب االول 
  اجراءات نظر طلبات وقف تنفيذ القرار االداري: ـ المطلب الثاني 

  

   االول ــ المطلب

                                شروط وقف تنفيذ القرار االداري 

                                           المطعون  فيه 

                                      

      ان الفصل في الخصومة المتعلقة بالقرار االداري قد يستغرق مدة زمنية طويلة يتمتع فيها بقوته 
التنفيذية االمر الذي قد تؤثر على الحقوق موضوع النزاع ، مما فرض على المشرع التدخل لتمكين 
الجهات القضائية ، بناء على طلب االطراف من اتخاذ االجراءات التي تسمح بالمحافظة على هذه 

  . الحقوق 
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حاكم االدارية او مجلس الدولة   فاذا كانت القاعدة ان الطعون بااللغاء ضد القرارات االدارية امام الم

ال توقف تنفيذ ها ، فقد اوردت المواد التي كرست هذه القاعدة استثناء عليها، سمحت فيه للجهات 
  . القضائية االدارية بما فيها مجلس الدولة وقف تنفيذ هذه القرارات 

جلس القضائي اثر ال يكون للطعن امام الم: "  من قانون االجراءات المدنية 170    فنصت المادة 
  . "موقف اال اذا قرر بصفة استثنائية خالف ذلك بناء على طلب صريح من المدعي 

و يسوغ لرئيس الغرفة ان يامر بصفة : "  من قانون االجراءات المدنية 283     و ورد في المادة 
ر االطراف استثنائية و بناء على طلب صريح من المدعي بايقاف تنفيذ القرار المطعون فيه ، بحضو

  " .او من ابلغ قانونا بالحضور 
غير انه يمكن للمحكمة االدارية : "  من قانون االجراءات المدنية و االدارية 833     فجاء في المادة 

  ."ان تامر بناء على طلب الطرف المعني بوقف تنفيذ القرار االداري 
ط المستوجبة لوقف تنفيذ القرارات      ان المشرع لم يتناول في قانون االجراءات المدنية الشرو

االدارية المطعون فيها بااللغاء امام مجلس الدولة ، و اقتصر في قانون االجراءات المدنية            
و االدارية على شرط تزامن الطلب مع دعوى مرفوعة في الموضوع او نظلم اداري امام الجهات 

  . ط لقضاء مجلس الدولة االدارية و ترك االمر بالنسبة للمنبقي من الشرو
    و ان االستجابة لطلب وقف تنفيذ القرار االداري المطعون فيه امام مجلس الدولة بااللغاء تتطلب 

  :توافر مجموعة من الشروط  نتناوله في الفروع التالية 
  ان ينصب الطلب على قرار اداري تنفيذي :   ـ الفرع االول 
  ب على وسائل جديةان يستند الطل:    ـ الفرع الثاني 
  ان يؤدي تنفيذ القرار الى ضرر خطير :   ـ الفرع الثالث 

  أن يتزامن الطلب مع دعوى في الموضوع او تظلم اداري :    ـ الفرع الرابع 
   تقديم الطلب من المدعي:    ـ الفرع الخامس 
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  االول ـ الفـرع  ـ                                        

                                     ان ينصب الطلب على قرار

                                             إداري تنفيذي

  
     ان القرار االداري الذي ينصب عليه طلب وقف التنفيذ هو نفسه القرار المراد الغاؤه             

 تنفيذيا ، فطلب وقف التنفيذ يوجه ضد القوة التنفيذية التي يتمتع بها و بالتالي فيجب ان يكون قرارا
القرار االداري المطعون فيه امام مجلس الدولة ، و الذي يبقى محتفظا بها بالرغم من الطعن بااللغاء 

  .الموجه ضده الى غاية الفصل في طلب وقف تنفيذه 
  :حالة القرارات االدارية المتعلقة بالنظام العام 

 من مجال طلب 170     اذا كان قانون االجراءات المدنية استثنى بمقتضى الفقرة االخيرة من مادته  
وقف تنفيذ القرارات االدارية التي تختص بنظرها الغرف االدارية للمجالس القضائية ، القرارات 

  طلب وقف تنفيذ  من نفس القانون التي تحكم283 ، فان المادة )2(االدارية المتعلقة بالنظام العام 
القرارات امام مجلس الدولة لم تتضمن هذا االستثناء ، و هذا يعني انه يمكن لمجلس الدولة النظر في 

  .طلبات وقف تنفيذ هذا النوع من القرارات 
     و يالحظ ان قانون االجراءات المدنية و االدارية الجديد لم يشر الى هذا االستثناء ضمن 

قف تنفيذ القرارات االدارية امام المحاكم االدارية و مجلس الدولة ، فساير في النصوص التي تناولت و
 الذي يرمي الى قبول طلبات وقف تنفيذ القرارات حتى في الحاالت التي تدعي فيها  )3(نظرنا االتجاه 

االدارة انها متعلقة بالنظام العام ، و هو مفهوم واسع يصلح الن يصير وسيلة حماية التصرفات 
  . دارية امام وقف تنفيذها من طرف الجهات القضائية االدارية اال

  ـــــــــــــــــ
و مع ذلك ال يجوز للمجلس القضائي : "  من قانون االجراءات المدنية 170فجاء في الفقرة االخيرة منالمادة ) 2( 

  ".العام  باي حال من االحوال ان يامر بوقف تنفيذ قرار يمس حفظ النظام و االمن و الهدوء 
   :راجع في هذا الموضوع   )3(

1) C. Debbach – Contentieux Administratif – op. pages 451….453                                 (  
   
  
  



 98 

  

                                        ـ الفـرع الثاني ـ

                                ان يستند الطلب على وسائل جدية

  

 فال يمكن االستجابة لطلب وقف تنفيذ القرار اال اذا كان يستند على اسباب جدية تبرره ، يجسدها      
غير ان مثل هذا الشرط يبرز صعوبة . خرق االدارة للمقتضيات القانونية و مساسها بحقوق االفراد 

ع من اجل الغاء فحص جدية الوسائل و تاسيسها دون الرجوع الى عريضة الطعن المقدمة في الموضو
  القرار االداري المطلوب وقف تنفيذه ، و يبدو في نظرنا ان هـذا هـو  السبب الذي جعل 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية  على ضرورة تزامن طلب 834المشرع ينص في المادة 
فوجود .  المختصة وقف التنفيذ مع عريضة الطعن بااللغاء او مع التظلم المرفوع امام الجهة القضائية

عريضة الطعن بملف موضوع الطاعن يسمح لمجلس الدولة بالوقوف على جدية الوسائل المعتمدة فيه 
ان الخلفية السابقة تبررها كذلك و في نظرنا اسناد نفس التشكيلة التي تنظر في . و مدى تاسيسها 

 836حسبما ورد في المادة دعوى الموضوع اختصاص الفصل في الطلبات الرامية الى وقف التنفيذ ، 
  .من قانون االجراءات المدنية و االدارية 

      لكن توافر مثل هذا الشرط في طلب وقف التنفيذ ال يعني ان االستجابة له ستؤدي حتما الى 
االستجابة الى طلب الغاء القرار المقدم امام قاضي الموضوع ، اذ قد يستجيب القاضي لطلب وقف 

غاية الفصل في دعوى االلغاء المرفوعة ضده ، لكنه يرفض في االخير طلب االلغاء تنفيذ القرار الى 
، و عكس هذه الفرضية صحيح ايضا ، اذ قد يرفض القاضي طلب وقف تنفيذ القرار ، لكنه يستجيب 

  .في االخير طلب الغائه 
وسائل المعتمد عليها         و قد عمد مجلس الدولة في الكثير من قراراته الى االستناد على جدية ال

في طلب وقف التنفيذ لقبوله او رفضه ، فاستجاب لهذا الطلب بعد ان اعتبران تصرف المدعى عليها 
  .     يشكل خرقا لحق الدفاع و لقاعدة متعلقة بالنظام العام او انه يشكل تعديا  

  :      فجاء في احد قراراته 
  .العزل الذي اتخذه وزير العدل اتجاهها حيث ان المدعية تلتمس وقف تنفيذ مقرر      " 

     حيث انها تثير خرقا لالجراءات الشكلية انها لم تستلم استدعاء اللجنة اللجنة التاديبية اال بتاريخ 
   .22/02/2001 من اجل حضور جلسة 14/02/2001
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ه تم التاشير على      حيث انها تقدم للنقاش شهادة من قابض البريد و المواصالت التي يتبين ان

   .14/02/2001 و تم تسليمها يوم 13/02/2001الرسالة يوم 
     حيث و دون الحاجة الى فحص االوجه المثارة فان النظام الداخلي لغرفة الموثقين ينص ان تاريخ 

  . يوما كاملة 12االستدعاء للمثول امام اللجنة التاديبية ال يمكن ان يقل عن 
دة من النظام العام و عدم احترامها يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا        حيث ان هذه القاع

  )1 (".و بالتالي يبرر وقف التنفيذ 
  :   و جاء في قرار اخر لنفس المجلس 

حيث يتبين من الملف ان المدعية يونيون بنك قامت برفع الدعوى الحالية ملتمسة وقف تنفيذ      " 
 عن االمين العام لمجلس النقد و القرض ببنك الجزائر 03/08/2000رسالتين صادرتين بتاريخ 

 النه رفض طرح طلبها الرامي الى رفع راسمالها 3 مكرر 171بدعوى انها تشكل تعديا طبقا للمادة 
على مجلس النقد و القرض و اشترط اعتماد السيد ا ح بصفته رئيس مجلس ادارتها من طرف محافظ 

  . االعتماد غير وارد في القانونبنك الجزائر في حين ان هذا
      حيث ان المدعى عليه يلتمس رفض الطلب لعدم توفر القضية على عناصر االستعجال          

و لكون الرسالتين ال تشكالن قرارا اداريا في مفهوم االجتهاد القضائي و انما تشكالن اعماال تحضيرية 
  .غير قابلة للتنفيذ 

 من النظام الداخلي لمجلس النفد و القرض ان االمين العام يتكفل 6 المادة      حيث يتبين من احكام
بتحضير الملفات التي تعرض على المجلس و من ثم ال يمكن له ان يناقش او يفسر القانون و يحل 
محل اختصاص مجلس النقد و القرض كما حصل في قضية الحال مما يتعين القول انه ارتكب تعديا 

  )2(". بعرقلة عرض ملفها على المجلس قبل رفع هذه الدعوى على حقوق المدعية
  اما اذا كانت االوجه المثارة في الطلب ال تبرر االستجابة له ، و تواجه دفوعا جدية من االدارة التي 

  .تتمسك به ، فان مجلس الدولة يقضي برفضه 
  ـــــــــــــ

 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 30/04/2002  ـ قرار10349مجلس الدولة ـ الغرفةاالخامسة ـ ملف ) 1(
   226 ـ ص 02/2002
 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 30/04/2002 ـ قرار 10349مجلس الدولة ـ الغرفةاالخامسة ـ ملف ) 2(
    226 ـ ص 02/2002
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  :      فجاء في احد قرارات مجلس الدولة 

 8لتمسون وقف التنفيذ القرار رقم حيث ان مساهمي البنك التجاري الصناعي الجزائري ي      " 
  . المتخذ من طرف اللجنة المصرفية المتضمن سحب االعتماد التصفية و تعيين مصف

     حيث ان المخالفات المعاينة من طرف اللجنة المصرفية للشروع في اجراء تاديبي ضد البنك 
ى ضوء ما وصل اليه التجاري الصناعي الجزائري تبدو جدية و ليس من شان االوجه المثارة عل

   )1(" . التحقيق الحالي في الملف تبرير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 

  

                                       ـ الفرع الثالث ـ 

                                    ان يؤدي تنفيذ القرار الى 

                                           ضرر خطير

  
  يجب على طالب وقف تنفيذ القرار االداري امام مجلس الدولة ان يثبت ان عملية تنفيذه ستؤدي    

. الى اضرار خطيرة ال يمكن تداركها بعد استجابة مجلس الدولة لطلبه بالغاء القرار موضوع الطعن 
ليه ضرر ال يمكن و هذه هي العلة من وراء تقديم طلب وقف التنفيذ ، فاذا كان تنفيذ القرار ال يترتب ع

  .تداركه ، فان طلب وقف التنفيذ يكون فاقدا لمبرراته 
  :     فجاء في قرار لمجلس الدولة ، تطبيقا لهذه القاعدة 

حيث ان المدعي رفع تظلما الى وزير الداخلية يرمي الى الغاء القرار االداري الصادر بالطرد ضده " 
  .ولة وقف تنفيذه الى غاية الفصل في مدى شرعيته و قام برفع الطلب الحالي ملتمسا من مجلس الد

حيث ثابت مما سبق ان القرار االداري محل طلب وقف التنفيذ لم يصدر عن الجهة االدارية ... 
  المختصة و هي وزارة الداخلية كما انه لم يبلغ للمدعي و من ثم يحنمل ابطاله      

ب معا علما ان تنفيذ هذا القرار قد يسبب للمدعي و يجعل دفوع المدعي جدية مما يتعين قبولها و الطل
  .اضرارا ال يمكن تصليحها في حالة ابطال القرار 

  
  ـــــــــــــ

 6 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 30/12/2003 ـ قرار 19452مجلس الدولة ـ الغرفة الخامسة ـ ملف رقم  )1(
  86ـ ص 
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ية الفصل في مدى شرعيته بعد رفع دعوى البطالن    وقضى مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الى غا

 من قانون 280 الى 278امام مجلس الدولة ، و في حالة عدم رفعها في االجال المحددة بالمواد من 
  .االجراءات المدنية فانها تسقط فعالية هذا االمر بقوة القانون 

  )1(" .قبل تسجيله نظرا لحالة االستعجال القصوى ينفذ هذا االمر فورا على المسودة و 

  

                                         ـ الفرع الرابع ـ

                                 أن يتزامن الطلب مع دعوى في 

                                    الموضوع او تظلم اداري 

  

ن االجراءات المدنية                      من قانو834و قد ورد هذا الشرط في الفقرة الثانية من المادة       
ال يقبل طلب وقف تنفيذ القرار االداري ما لم يكن متزامنا مع دعوى : " و االدارية بنصها على انه 

   .830مرفوعة في الموضوع او في حالة التظلم المشار اليه في المادة 
س الدولة و قبله الغرفة االدارية      ان المشرع اقتصر في هذه المادة على تقنين ما ذهب اليه مجل

  : للمحكمة العليا في الكثير من قراراتها ،  فجاء في احد قراراته 
   من283حيث انه الثابت ان اجراء وقف التنفيذ يشكل طبقا الحكام الفقرة الثانية من المادة      " 

 و بما ان هذه الدعوى قانون االجراءات المدنية اجراء تبعي لدعوى اصلية لبطالن القرارمحل الطلب

  )2( ".لم ترفع فيتعين رفض الطلب شكال

حيث ان االجتهاد القضائي االداري استقر :"      و جاء في قرار اخر للغرفة االدارية للمحكمة العليا 

على ان القاضي االداري ال يمنح وقف تنفيذ قرار اداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في 

ب وقف التنفيذ يعتبر طلبا فرعيا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالدعوى المرفوة في الموضوع ، الن طل

  .الموضوع 

  ــــــــــــــــــــ

 02/2002 مجلة مجلس الدولة ـ عدد 14/08/2002 ـ قرار 13772مجلس الدولة ـ الغرفةاالخامسة ـ ملف ) 1 (
   221ـ ص 

 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 07/01/2003ار  ـ قر13397مجلس الدولة ـ الغرفة الخامسة ـ  ملف ) 2(
  135 ـ ص 04/2003
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     و عليه يتعين الغاء القرار المستانف و بعد التصدي و الفصل في القضية من جديد التصريح بعدم 

  )1(".قبول العريضة االفتتاحية للدعوى 

   امام الجهة االدارية دون     و يطبق مجلس الدولة نفس المقتضيات السابقة على تقديم التظلم االداري

  : انتظار رفع الدعوى القضائية ، فجاء في احد قراراته 

 من 275حيث انه من المستقر عليه قضائيا ان رفع التظلم المسبق المنصوص عليه في المادة      " 

قانون االجراءات المدنية  ضد قرار اداري يسمح لصاحبه رفع طلب وقف تنفيذه مما يتعين القول ان 

  )2(".لطلب الحالي استوفى اوضاعه و هو مقبول شكالا

     ان المنطق الذي يستند عليه مجلس الدولة عند اشتراط تزامن طلب وقف التنفيذ بدعوى في 

  .الموضوع ، يفرض عليه عدم قبول هذا الطلب اذا تم الفصل فيها 

  :       و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 

ئري الدولي التمس و قف تنفيذ القرار المتخذ من طرف اللجنة المصرفية حيث ان البنك الجزا     " 

  .المتضمن تعيين متصرف اداري مؤقت يتولى تسيير نشاطه 

     حيث انه و بموجب قرار صادر في نفس اليوم رفض مجلس الدولة الدعوى في الموضوع الرامية 
  .الى ابطال القرار المذكور 

  )3 (". دون محل  حيث ان الطعن الحالي اصبح ب

  

  ــــــــــــــــــــ

 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا  16/06/1990 ـ قرار 72400المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف رقم ) 1(
  131 ـ ص 01/1993ـ عدد 

 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 01/04/2003 ـ قرار 14489مجلس الدولة ـ الغرفة الخامسة ـ ملف رقم  )2(
  138 ـ ص 4/2003

  ـ مجلة مجلس الدولة ـ 14/08/2002 ـ قرار 13772مجلس الدولة ـ الغرفةاالخامسة ـ  ملف ) 3(
   221 ـ  ص 02/2002عدد 
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                                      ـ الفرع الخامس ـ

   تقديم الطلب من المدعي                                       
  

م طلب وقف تنفيذ القرار االداري من المدعي  فال يمكن للقاضي ان يحكم به من تلقاء     يجب ان يقد
 من 833و يستخلص هذا الشرط من صياغة المادتين . نفسه عند نظره للطعن بااللغاء المرفوع امامه 

 يسوغ"  : من قانون االجراءات المدنية التي جاء فيها283قانون االجراءات المدنية و االدارية و 
لرئيس الغرفة ان يأمر بصفة استثنائية و بناء على طلب صريح من المدعي ، و قف تنفيذ القرار 

  .،" المطعون فيه 
   ان االستجابة الى طلب وقف تنفيذ القرار االداري امر متروك لتقدير القاضي االداري حتى في 

لمواد التي منحته هذا الحالة التي تجتمع فيها شروطه حسب الصياغة الجوازية المستعملة في ا
  .االختصاص  

 السالفتين ، فان صياغة الفقرة االولى من المادة 283 و 170       لكن و المالحظ ، و خالفا للمادتين 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية توهم بوجود حاالت يوقف فيها تنفيذ الطعن القضائي 833

التوقف الدعوى المرفوعة امام المحكمة االدارية تنفيذ :"  فيها القرار المطعون فيه بقوة القانون اذ جاء

  " .القرار االداري المتنازع فيه ما لم ينص القانون خالف ذلك 

     فيستنتج من النص السابق عن طريق مفهوم المخالفة ، انه يمكن ان يكون للطعون بااللغاء 

ة القانون في حاالت معينة  ، على غرار ما هو المرفوعة امام الجهات القضائية االدارية اثر موقف بقو

  :عليه الحال بالنسبة للجان االدارية التاديبية ، حسبما أكده مجلس الدولة في احد قراراته التي جاء فيها 

لكن حيث ان الطعن المرفوع امام لجنة الطعن يوقف تنفيذ القرار االداري المطعون فيه طبقا "       

 المتضمن اختصاص و تشكيلة و تنظيم    14/01/1994 المؤرخ في 84/10 من المرسوم 25للمادة 

  )1(" . و سير اللجان التأديبية 

  ـــــــــــــــــــ
                            

    ـ مجلة مجلس الدولة18/03/2003 ـ قرار 008041مجلس الدولة ـ الغرفة الثانية ـ  ملف ) 1(
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  ـ المطلب الثاني ـ

                     اجراءت نظر طلب وقف تنفيذ القرار           

                                   االداري امام مجلس الدولة

  
     لم يخصص قانون االجراءات المدنية لطلبات وقف تنفيذ القرارات االدارية امام مجلس الدولة 

ي اسندت له اختصاص الفصل في هذه  الت283اجراءات خاصة ، و اكتفى بالفقرة الثانية من المادة 

الطلبات ، غير ان هذه الطلبات تخضع الجراءات رفع و سير الدعوى امام الغرفة االدارية للمحكمة 

  . من قانون االجراءات المدنية 281العليا طبقا لمقتضيات المادة 

منه طلب و قد خص قانون االجراءات المدنية و االدارية بنصوص خاصة غطى بها ما كان يعاني 

وقف تنفيذ القرارات االدارية من نقصان في تنظيم االجراءات ، تناول بمقتضاها اجراءات تقديمه ، 

  .اجراءات نظره و اجراءات تبليغ االوامر الصادرة فيه 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية تقديم الطلب الرامي الى وقف تنفيذ 834    فاشترطت المادة 

تقلة ، فيجب اال تحتويه عريضة الدعوى المرفوعة في الموضوع من اجل الغاء قرار بدعوى مس

  . القرار االداري و ال تكفي هذه االخيرة لالستجابة له 

 من قانون االجراءات المدنية          835     يتم التحقيق في طلب وقف التنفيذ طبقا الحكام المادة 

جال الممنوحة لالدارات المعنية لتقديم مالحظاتها حوله و اال و االدارية بطريقة عاجلة ، تقلص فيها اال

استغني عنها دون اعذار جديد ، و يمكن االستغناء عن التحقيق اذا بدا لمجلس الدولة من العريضة    

  .    و طلب وقف التنفيذ ان رفض هذا الطلب مؤكد 

 للتشكيلة التي تنظر في دعوى  من قانون االجراءات المدنية و االدارية836    و اسندت المادة 

الموضوع اختصاص الفصل في الطلبات الرامية الى وقف التنفيذ  ، حتى تكون مطلعة على جدية 

  .الوسائل المعتمدة في دعوى الموضوع 

 من قانون االجراءات المدنية      837     و دائما في اطار التعجيل باالجراءات فقد فرضت المادة 

 ساعة و عند 24 الرسمي لالمر القاضي بوقف تنفيذ القرار االداري خالل اجل و االدارية التبليغ

االقتضاء بجميع الوسائل الى الخصوم المعنيين و الى الجهة االدارية التي اصدرت القرارالمطعون فيه 

.  
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     توقف اثار القرار االداري المطعون فيه من تاريخ و ساعة التبليغ الرسمي او تبليغ امر وقف 

لتنفيذ الى الجهة االدارية التي اصدرته ، و ينتهي اثر وقف تنفيذ القرار بصدور الحكم في دعوى ا

   .التي رفعت ضده  دعوى االلغاء دعوى االلغاء او برفض  بالغاء القرار موضوع ، الموضوع 

  

ت  يمكن لنا ان نستنتج ان خصومة االلغاء على مستوى مجلس الدولة شهد و في خالصة هذا الفصل

تطورا في ظل قانون االجراءات المدنية و االدارية باعتبار ان المشرع وحد فيه اجراءاتها            

و مواعيدها مع نظيرتها امام المحاكم االدارية ، و تجاوز فيها عن كل من شرط انتفاء الدعوى 

  .ختياري الموازية و عن  التظلم االلزامي السابق على الدعوى االدارية و عمم التظلم اال

     ان المشرع بالمقابل لم يوضح شروط دعوى التفسير ، غير ان مجلس الدولة يتطلب في  قبولها 

ضرورة وجود نزاع قائم و حال بين االطراف و ان يقتصر الطلب فيها على تفسير القرار و ال 

  .   يتجاوزه الى طلبات اخرى 

ارية تزامنه مع دعوى في الموضوع  و لم   ان المشرع اشترط في طلب وقف تنفيذ القرارات االد

يستثن ضمنيا القرارات المتعلقة بالنظام العام و اشترط مجلس الدولة الى جانب ذلك تمتع 

القرارموضوع الطلب بالقوة التنفيذية ، جدية الوسائل المعتمد عليها فيه ، عنصر الضرر الذي يهدد 

  .الطاعن بسببه 
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                                    ـ الفصل الثاني ـ

                                خصومات متعلقة بقرارات الجهات

                                        القضائية االدارية 

  

رارات االدارية     الى جانب اختصاصه كدرجة اولى و اخيرة في النظر في الطعون بااللغاء ضد الق
الصادرة عن السلطة االدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية ،    
و الطعون بتفسيرها و فحص مشروعيتها ، و الطلبات المتعلقة بتنفيذها و نظره للقضايا المتعلقة 

نازع ، تسوية و طلبات بموضوع االختصاص ، سواء ما تعلق منها بمسائل االختصاص ، من ت
مرتبطة ، فان مجلس الدولة يختص كذلك بالنظر في الطعون باالستئناف ضد القرارات و االوامر 

  .الصادرة عن الجهات القضائية االدارية ، زيادة على  الطعون بالنقض المرفوعة ضد قراراتها 
مراجعة القرارت الصادرة فيها      اضافة الى النزاعات السابقة التي يتمتع مجلس الدولة فيها بحق 

عن طريق الطعن باالستئناف اذا كانت ابتدائية او الطعن بالنقض اذا كانت نهائية ، فانه يتمتع كذلك 
بسلطة وقف تنفيذ القرارات القضائية بناء على طلب من صدرت في غير صالحه من المتقاضين ، فال 

 المصدرة للقرار المطلوب و قف تنفيذه ،    ينظر مجلس الدولة في هذه الحالة في صحة قضاء الجهة
  . و انما ينظر في االخطار الناتجة على تنفيذه

  :      ان هذا الواقع فرض علينا تقسيم هذا الفصل الى اربعة مباحث على النحو التالـي 
  الطعون باستئناف قرارات الجهات القضائية االدارية: ـ المبحث االول 
   باستئناف اوامر الجهات القضائيـة االداريةالطعون: ـ المبحث الثاني 
  طلبات وقف تنفيذ قرارات الغرف االدارية للمجالس القضائية: ـ المبحث الثالث 
  الطعون بنقض قرارات الجهات القضائية االدارية : ـ المبحث الرابع 
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  ـ المبحث االول ـ

  ون باستئناف قرارات                       نظر مجلس الدولة للطع

                                  الجهات القضائية االدارية 

  

     لم يكتف المشرع باسناد مجلس الدولة اختصاص النظر كقاضي اول و اخر درجة في النزاعات 
التي عالجناها في المبحث االول من هذا الفصل و المتعلقة بالغاء و فحص مشروعية و تفسير و تنفيذ 

قرارات االدارية الصادرة عن السلطات االدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية  و المنظمات ال
المهنية الوطنية  ، بل اسنده كذلك اختصاص النظر ، كدرجة استئنافيه ، في الطعون باالستئناف ضد 

  . محاكم االدارية القرارت القضائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف االدارية للمجالس القضائية او ال
     ان الخصومة االستئنافية  تشكل ، الى جانب خصومة الغاء القرارات االدارية التي ينظرها مجلس 
الدولة كاولى و اخر درجة ، عصب نشاط هذه الجهة القضائية ، يتمتع مجلس الدولة فيها بسلطة 

لقضائية في كل الخصومات مراجعة القرارات القضائية التي تصدرها الغرف االدارية للمجالس ا
  .المطروحة عليها ما عدا ما استثني منها بنص خاص 

     لكن الخصومات االستئنافية تتميز بخصوصيات مرتبطة بنطاقها ، بالسلطات التي يتمتع بها كل 
  . من االطراف و مجلس الدولة ، كجهة استئنافية فيها فيها 
لغرف االدارية للمجالس القضائية كجهات قضائية      فهي خصومة مترتبة على استئناف قرارات ا

صاحبة الوالية العامة في المنازعات االدارية ، االمر الذي يجعل مجال مثل هذه الخصومات واسعا ال 
  .ينحصر في خصومات قليلة حددها المشرع مسبقا 

ة عند      و هي خصومة يتمتع فيها كل من مجلس الدولة و اطرافها بامكانيات و سلطات واسع
  .    طرحها و نظرها 

     و سنخصص هذا المبحث لكل من نطاق الخصومة االستئنافية و سلطات قضاة مجلس الدولة فيها 
  : في مطلبين مستقلين على النحو التالي 

  نطاق الخصومة االستئنافية امام مجلس الدولـة   : ـ المطلب االول 
  مة االستئنافيةسلطات مجلس الدولة في الخصو: ـ المطلب الثاني
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  ـ المطلب االول ـ

                                 نطاق الخصومة االستئنافية امام

                                          مجلس الدولة

  
 من قانون االجراءات المدنية لمجلس الدولة اختصاص الفصل في الطعون 7     اسندت المادة 

البتدائية الصادرة عن الغرف االدارية للمجالس القضائية ، و اكدت هذا باالستئناف ضد القرارات ا

 98/01 من القانون العضوي رقم 10 من نفس القانون و المادة 277االختصاص كل من المادة 

 902 ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، بتنظيمه  و عمله ، و المادة 30/05/1998المؤرخ في 

  .نية و االدارية من قانون االجراءات المد

     ان الخصومة االستئنافية على مستوى مجلس الدولة تخص القرارات القضائية المستأنفة امامه 

الصادرة عن الغرف االدارية للمجالس القضائية في المواد التي خولها المشرع اختصاص نظرها      

 جهات اخرى كما هو عليه الطعن و الفصل فيها ، فال يتعدى االستئناف هذا الحد من المنازعات ليشمل

  .بالنقض 

     ان المشرع اعتبر الغرف االدارية للمجالس القضائية و بعدها المحاكم االدارية الجهات القضائية 

صاحبة الوالية العامة او االختصاص العام في المواد االدارية أي انها تختص بالنظر في كل 

بنص خاص كما هو عليه الحال على سبيل المثال بالنسبة الخصومات االدارية ما عدا ما استثني منها 

للطعون بااللغاء ضد القرارات الصادرة عن السلطات المركزية   او الهيئات العمومية الوطنية       

او المنظمات المهنية الوطنية التي اسند المشرع اختصاص الفصل فيها لمجلس الدولة ،                

 مكرر من قانون 7د اختصاص الفصل فيها للمحاكم العادية بمقتضى المادة او المنازعات التي اسن

  .ارجراءات المدنية 

 من قانون االجراءات المدنية على اختصاص الغرف االدارية للمجالس القضائية 7     فنصت المادة 

ت طبيعتها بالفصل ابتدائيا بمقتضى حكم قابل لالستئناف امام مجلس الدولة في جميع القضايا ايا كان

التي تكون الدولة او الوالية او البلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية طرفا فيها ، 

 مكرر من المنازعات السابقة منازعات اخرى اسندت اختصاص الفصل فيها 7و استثنت المادة 

  .للمحاكم او لمجلس الدولة 
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نية و االدارية احتفظت باالختصاص السابق للمحاكم  من قانون االجراءات المد800    ان المادة 

  . المحاكم االدارية هي جهات الوالية العامة في المنازعات االدارية:" االدارية بنصها

     تختص بالفصل في اول درجة في جميع القضايا التي تكون الدولة او الوالية او البلدية          

  " .     ة االدارية طرفا فيها او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغ

    و اذا كانت القاعدة استنادا على النصين القانونين السابقين ان الغرف االدارية للمجالس القضائية 

هي الجهات القضائية صاحبة الوالية العامة للفصل في النزاعات االدارية ، فالقاعدة العامة كذلك ان 

  .ة هي احكام ابتدائية قابلة لالستئناف امام مجلس الدولة االحكام التي تصدرها هذه الجهة القضائي

     ان الغرف االدارية ال تصدر قرارت نهائية ال تقبل من الطعون امام مجلس الدولة سوى الطعن 

بالنقض اال في حاالت قليلة جدا مثلما هو عليه الحال في منازعات الضرائب غير المباشرة او بعض 

علما ان المشرع جعل بعض القرارات القضائية الصادرة في المنازعات المنازعات االنتخابية ، 

  .االخيرة غير قابلة  الي طريق من طرق الطعن 

     ان مجال الخصومة االدارية االستئنافية امام مجلس الدولة مجال واسع يشمل كل الخصومات التي 

ة بصفة ابتدائية ، لكن شريطة ان اسند المشرع اختصاص الفصل فيها للغرف االدارية للمجالس القضائي

  .يطعن فيها باالستئناف امامه من الطرف الذي صدر القرار القضائي االبتدائي في غير صالحه 

     وظلت الخصومة االستئنافية على مستوى مجلس الدولة تخضع للقواعد العامة التي تحكم الطعن 

 اضافة الى قواعد فرضتها الطبيعة االدارية لهذا باالستئناف امام المجالس القضائية في المواد المدنية ،

الطعن ، و هذا قبل ان يخضعها المشرع في قانون االجراءات المدنية و االدارية لبعض النصوص 

 منه ، تتعلق بالحق في االستئناف باجاله باالستئناف الفرعي  952 الى المادة 949القانونية من المادة 

  .بل الفصل في الموضوعو باستئناف االحكام الصثادرة ق

     ان النصوص القانونية السالفة الذكر ، ال تختلف في مجملها عن تلك السارية في المواد المدنية و 

ال تغطي كل جوانب الخصومة االستئنافية ، االمر الذي يبقى يفرض على مجلس الدولة الرجوع دائما 

ة في المواد المدنية و االعتماد في اجتهاده على الى القواعد العامة التي تخضع لها الخصومة االستئنافي

  .القواعد التي تناسب رفع و سير هذه الخصومة امامه 
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  ـ المطلب الثاني ـ

                               السلطات المخولة لمجلس الدولة في 

                                      الخصومة االستئنافية

  

لى اعادة طرح النزاع من جديد من حيث الواقع و القانون ، و في حدود ما تم      يؤدي االستئناف ا
استئنافه ، امام الجهة االستئنافية ،  فيتمتع قضاتها بفضل االثر الناقل لالستئناف بنفس سلطات قضاة 
س الدرجة االولى ، و يحتقظ اطراف النزاع عند تقديم طلباتهم و دفوعهم امام هذه الجهة القضائية بنف

  . السلطات التي يتمتعون بها امام القاضي االبتدائي 
     اضافة الى السلطات السابقة ، فان قضاة االستئناف يتمتعون عن طريق التصدي اذا توافرت 
شروطه ، بامكانية النظر في طلبات لم تنظرها الجهة االبتدائية كما يتمتعون  بامكانية احالة الخصومة 

   .من جديد الى هذه الجهة 
     ان قانوني االجراءات المدنية و االجراءات المدنية و االدارية لم ينظما سلطات الجهة االستئنافية  

  .عند  نظرها للطعون باالستئناف في المواد االدارية  
     و يتجه هذا المطلب الى بيان االجراءات التي تحكم سلطات مجلس الدولة عند نظر الخصومة 

ضوء النصوص العامة الواردة في قانون االجراءات المدنية و قانون االجراءات المطروحة امامه على 
المدنية و االدارية و اجنهاده القضائي و نقسمه الى ثالثة فروع نتناول فيها سلطات مجلس الدولة 
بموجب االثر الناقل لالستئناف  ، و سلطاته في التصدي لموضوع القضية و في االخير سلطاته في 

  :قضية الى المحكمة االدارية على النحو التالي احالة ال
  سلطات مجلس الدولة بموجب االثر الناقل لالستئناف: الفرع االول 
  سلطات مجلس الدولة في التصدي للقضية : الفرع الثاني 
  .سلطات مجلس الدولة في احالة القضية للمحكمة االدارية : الفرع الثالث 
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               ـ الفرع االول ـ                          

                              سلطات مجلس الدولة بموجب االثر 

                                         الناقل لالستئناف  

  

ان االستئناف يؤدي الى نقل الخصومة برمتها من الغرف االدارية للمجالس القضائية الى مجلس      
ها امامه من جديد من حيث الواقع و القانون ، فيتمتع عند نظرها بنفس سلطات الدولة و اعادة طرح

القاضي االبتدائي ، لكن في حدود الطلبات التي سبق تقديمها امام قاضي الدرجة االولى   و تلك التي 
  )1(. تم استئنافها امامه 

لدفوع التي سبق تقديمها امام      فيفصل مجلس الدولة بمقتضى االثر الناقل لالستئناف في الطلبات و ا
الجهة القضائية االبتدائية ، فال يمكن له ان ينظر طلبات جديدة قدمت الول مرة امامه و اال مس بمبدإ 
التقاضي على درجتين و باالساس الذي يقوم عليه الطعن باالستئناف  و فوت الدرجة االبتدائية على 

 ، كما ال يمكن له النظر في طلبات لم تكن احد طرفي النزاع فيما يخص الطلب الذي قضى فيه
  .موضوع استئناف اصلي او فرعي و اال قضى بما لم يطلبه الخصوم 

     ان قانون االجراءات المدنية و االدارية ، و دون ان يتضمن مقتضيات خاصة بسلطلت مجلس 
 انها تفصل من جديد في  منه على339الدولة عند نظره الخصومة االدارية االستئنافية ، اكد في المادة 

 من نفس القانون ان االستئناف ينقل مقتضيات 340النزاع من حيث الواقع والقانون و بينت المادة 
الحكم التي يشير اليها او المقتضيات المرتبطة بها و يمكن ان يقتصر على البعض منها فقط و يتقل 

الحكم او اذا كان موضوع النزاع غير الخصومة برمتها الى المجلس القضائي عندما يهدف الى الغاء 
و هذا طبيعي في نظرنا ، فطرفا النزاع هما اللذان يحددان اطاره امام الجهة االستئنافية، . قابل للتجزئة

  . و ينقالن ما يشاءان منه اليها
 من 341 من قانون االجراءات المدنية و المادة 107     و قد قنن المشرع الجزائري بمقتضى المادة 

  نون االجراءات المدنية و االدارية ، قاعدة الطلبات الجديدة و مستثنياتها ، فجاء في المــادةقا
  ــــــــــــــــ

المرافعات المدنية و التجارية ـ الطبعة الثانية عشرة ـ منشاة المعارف ـ االستاذ الدكتور احمد ابو الوفا ـ ) 1(
    و ما بعدها776االسكندرية ـ ص 
 ـ الوجيز في االجرءات المدنية ـ الجزء الثاني ـ الطبعة الرابعة ـ ديوان المطبوعات الجامعية ـ محمد ابراهيمي

  . و مابعدها 188 ـ صفحة 2007
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ال تقبل الطلبات الجديدة في االستئناف ما لم تكن خاصة بمقاصة او كانت بمثابة دفاع  : " 107     

ال تقبل الطلبات الجديدة في االستئناف ما عدا الدفع  "  :341،  و جاء في المادة " في الدعوى االصلية 
بالمقاصة و طلبات استبعاد االدعاءات المقابلة او الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير او حدوث 

  " .     او اكتشاف واقعة 
ائية ، في      و يعرف الطلب الجديد  ، بانه الطلب الذي يختلف عن ذلك الذي ابدي امام الجهة االبتد

الموضوع ، في السبب ، و في االطراف او في صفاتهم ، بحيث ال يمكن تقديمه ثانية امام المحكمة 
فكان هذا التعريف جامعا لكل . دون ان يدفع في مواجهته بمخالفة قاعدة حجية الشيئ المقضي فيه

  )1 (.عناصر الطلب القضائي 
ية او قانون االجراءات المدنية و االدارية  ادخل       ان المشرع سواء في قانون االجراءات المدن

 السالفة من القانون االول ، و في المواد 107على قاعدة الطلبات الجديدة استثناءات وردت في المادة 
  .          من القانون الثاني 343 الى 341من 

  : من قانون االجراءات المدنية 107     فال تعتبر جديدة بمقتضى المادة 

  .  ـ الفوائد و متأخرة االجرة و سائر الملحقات التي تستحق منذ صدور الحكم المستانف    

  .     ـ التعويض عن االضرار التي وقعت منذ ذلك الحكم 

       ـ الطلبات المشتقة مباشرة من الطلب االصلي و لوكانت مؤسسة على اسباب او اسانيد مختلفة 

  .تلك التي تكون بمثابة دفاع في الدعوى االصلية      ـ  الطلبات الخاصة بالمقاصة و 

 من دائرة 343 الى غاية 341     و استثنى قانون االجراءات المدنية و االدارية في مواده من من 

الطلبات الجديدة ، اضافة الى الطلبات السابقة ، طلبات استبعاد االدعاءات المقابلة ، المسائل المترتبة 

   .اوكتشاف واقعة ، و ما تاخر من الديون و بدل االيجارعلى تدخل الغير اوحدوث 

     و لم يخرج قضاء الغرفة االدارية للمجلس االعلى عن المقتضيات السابقة ، عند نظره للطلبات 

  :المقدمة امامه ، فجاء في احد قراراتها

نه خارج عن حيث ان الزيادة في المبلغ المطالب به امام قضاء اول درجة هو طلب غير مقبول ال" 

   من قانون االجراءات المدنية107الحالة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

  ــــــــــــــــ
   .777الدكتور احمد ابو الوفا ـ المرافعات المدنية و التجارية ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص ) 1(
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و وضعية هذه المناسبة تمنع قضاة االستئناف االخذ في اعتبارهم كل طلب يفوق المبلغ المطالب به 

  ) 1(".امام قضاة اول درجة 

ع   و اذا كان قانون االجراءات المدنية يمنع ابداء طلبات جديدة في الخصومة االستئنافية ، فان هذا المن

ال يشمل وسائل الدفاع الجديدة التي يمكن لطرفي الخصومة ابداؤها الول مرة امام مجلس الدولة ،    

  .و يستدركان بواسطتها ما فاتهما منها امام الغرفة االدارية للمجلس القضائي 

بجوز للخصوم التمسك بوسائل : "  من قانون االجراءات المدنية و االدارية 344     فنصت المادة 

  ".قانونية جديدة  و تقديم مستندات و ادلة جديدة تأييدا لطلباتهم 

       لكن و بالرغم من امكانية ابداء وسائل الدفاع الول مرة امام الجهة االستئنافية ، فيجب االيشمل 
  ذلك تلك التي ال يمكن ابداؤها بعد الخوض في الموضوع ، تماشيا مع القاعدة العامة 

ال يجوز الدفع بالبطالن : "  من قانون االجراءات المدنية التي نصت على انه 462الواردة في المادة 
  ".او بعدم صحة االجراءات من خصم يكون اودع مذكراته في الموضوع 

  :       فجاء في احد قرارات الغرفة االدارية للمجلس االعلى 

ان يتمسك باوجه متعلقة نظرا النه اليمكن للطرف الذي قدم اوجه دفاعه في الموضوع       " 

  .بالبطالن  او عدم الصحة 

       و استثناء على االحكام السابقة ال يمكن االستناد في أي وقت سوى على قواعد االختصاص 

       و نظرا النه امام قضاة الموضوع االوائل لم تتعلق الطلبات بالقرار االداري المسبق و بقبوله 

لة الول مرة امام محكمة االستئناف جاء متأخرا النه سبق بتقديم و التمسك بهذه المسأ    .......

  )2(" . االوجه المتعلقة بالموضوع ، و بالتالي فيجب رفض هذا الدفع 

     فيستخلص مما سبق اذن ان السلطات التي يتمتع بها مجلس الدولة عن طريق االثر الناقل ال 

ه قبول طلبات وال وسائل جديدة سوى تلك التي سمح تتجاوز نظيرتها في المواد المدنية ، فال يمكن ل

  .المشرع بابدائها بعد الدخول في الموضوع و على كل مستويات التقاضي 

  ــــــــــــــــــــــ

  .المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ قضية زروقي ضد رئيس بلدية سعيدة ) 1(
 ـ قضية بين السيد بن منيش و الدولة و رئيس 06/04/1973المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ قرار ) 2(

                                    .المجلس الشعبي لبلدية الخروب 
H. Bouchada – R. Khelloufi – Recueil  d’arrets – Jurisprudence administrative – institut des 
sciences juridiques politiques et administratives .ALGER – 1979 .P.47 
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                                     ـ الفرع الثاني ـ 

                               سلطات مجلس الدولة في التصدي

                                        لموضوع القضية 

  

فاصل في      يعتبر التصدي سلطة اختيارية يتمتع بها قاضي االستئناف عند الغائه حكم غير 

  .الموضوع يكون له بمقتضاها ان يفصل في موضوع النزاع اذا كان صالحا لذلك 

     ان  سلطة التصدي ، و ان كانت تمس بمبدأ التقاضي على درجتين ، باعتبارها تمنح لقاضي 

الدرجة الثانية امكانية الفصل في موضوع النزاع الذي لم ينظره قاضي الدرجة االولى ، غير انها 

د على السرعة في انجاز العدالة و تفادي المماطلة من جراء احالة القضية ثانية امام قضاة الدرجة تساع

  .االولى للفصل فيه من جديد 

  و كرس قانون االجراءات المدنية سلطة قاضي االستئناف في التصدي لموضوع القضية بمقتضى 
وزللجهة االستئنافية التصدي للدعوى متى اذا الغي الحكم المستانف ، يج: "  منه التي نصت109المادة 

  .كانت مهيأة للفصل فيها 
     و اذا الغت الجهة االستئنافية حكما غير قطعي مستانف فانه يجوز لها التصدي للدعوى متى كانت 

  ".   مهيأة للفصل فيها 
لفصل في استئناف عند ا: "  من قانون االجراءات المدنية و االدارية الجديد 346     و جاء في المادة 

حكم فاصل في احد الدفوع الشكلية قضى بانهاء الخصومة يجوز للمجلس القضائي الفصل في المسائل 
غير المفصول فيها اذا تبين له و لحسن سير العدالة اعطاء حل نهائي للنزاع  و ذلك بعد االمر باجراء 

  .تحقيق عند االقتضاء 
 سوى على الطابع االختياري للتصدي ، 109واردة في المادة      فلم تحتفظ هذه المادة من الشروط ال

  :و اشترطت 
  .ـ ان يفصل الحكم المستانف في دفع شكلي انهى الخصومة 

  .ـ ان يؤدي التصدي الى اعطاء حل نهائي للنزاع 
  .ـ امكانية اجراء تحقيق في النزاع اذا اقتضى االمر ذلك 

     



 115 

  
لجديدة القائم عليها قانون االجراءات المدنية   و االدارية ، فلم   ان هذه الشروط تتماشى مع االفكار ا

يعد يتصور التصدي عند الغاء حكم صادر قبل الفصل في الموضوع باعتبار  ان هذا النوع من 
االحكام لم يجز القانون الجديد الغاءها ، فال يمكن عند استئناف هذا النوع من االحكام للجهة االستئنافية 

  .بعدم قبول االستئناف سوى القضاء 
    ان التصدي بالنسبة للنص االخير ال يتصور اال عند الغاء الحكم المستانف الذي استجاب لدفع 
شكلي انهى الخصومة ، بحيث ال يمكن العودة ثانية امام الجهة القضائية التي اصدرته كالحكم بعدم 

  .االختصاص 
دي الى اعطاء حل نهائي للنزاع ، اما اذا لم تتوفر      ان التصدي في هذه الحالة جائز اذا كان يؤ

الجهة االستئنافية رغم االستئناف على كل العناصر التي تسمح لها بالفصل في النزاع ، فال تستعمل 
  .سلطتها في التصدي  

 السالفة الذكر سمحت للجهة االستئنافية اجراء تحقيق في النزاع اذا اقتضى االمر 346     لكن المادة 
  .ك ، و هذا اذا تطلب الفصل فيه اجراء هذا التحقيق ذل

 التي فرضت العمال قاضي االستئناف سلطته في 109   ان هذه المكنة غير واردة في نص المادة 
التصدي ان تكون القضية مهيأة للفصل فيها ، فال يمكن له ان يتصدى اذا كانت هذه القضية غير 

  . االمر باجراء من اجراءات التحقيقصالحة للفصل فيها ، و تحتاج لذلك الى 
  :    وقد تبين لنا من استقراء قرارات مجلس الدولة انه يتصدى للقضية عند توفر الشروط التالية 

   : اوال ـ الغاء الحكم االبتدائي 

 السالفة الذكر و يمكن استخالصه من 109     ان هذا الشرط منصوص عليه صراحة في المادة 
من قانون االجراءات المدنية و االدارية ، و هو شرط منطقي ، فال يمكن اعمال  346صياغة المادة 

  .  سلطة التصدي اال بعد الغاء الحكم المستانف 
    و حاالت التصدي بعد الغاء الحكم المستانف كثيرة في قضاء مجلس الدولة ، فجاء في احد قراراته 

  :الغى قرارا قضى بعدم قبول الدعوى شكال 
 مكرر من 169يث ان القرار المستانف لما قضى بعدم قبول الدعوى شكال طبقا لنص المادة ح     " 

قانون االجراءات المدنية اساء تطبيق القانون ذلك ان الدعوى لم تهدف الى الغاء القرار المتضمن 
  توقيف المستانف عن العمل و لكنها تتعلق اصال باعادة ادماجه و افادته برواتبه         
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 بالنتيجة فان اجل االربعة اشهر لرفع دعوى االلغاء ال تنطبق في دعوى الحال مما يتعين الغاء و

  .القرار المستانف 
  .     حيث ان المستانف تم توقيفه عن عمله بموجب اشعار بالتوقيف الى غاية اشعار اخر 

  . سوية وضعيته     حيث انه منذ ذلك التاريخ ، فان المستانف عليها لم تتخذ أي اجراء لت
 اشهر     6     حيث ان اجراء التوقيف ما هو اال اجراء تحفظي مؤقت ال يجوز استمراره اكثر من 

فانها قد تعسفت في حقه و انه محق .........و ان المستانف عليها لما لم ترد على تظلمات المستانف 
   .)1(" بالعودة الى منصب عمله و افادته بحقوقه المستحقة 

 جاء في قرار اخر لمجلس الدولة ، الغى فيه القرار المستانف لنفس السبب السابق ،  و بعد      و
 دج لكل من االبوين 100000التصدي من جديد قضى على وزير الدفاع بان يدفع لذوي الحقوق مبلغ 

  : دج لكل من االخوة مقابل الضرر المعنوي 50000مقابل الضرر المادي و المعنوي و 
 ان عائلة الهالك تقدمت لوزارة الدفاع الوطني من اجل الحصول على معاش بسبب وفاة حيث     " 

  .ابنها بمناسبة ادائه للخدمة الوطنية ، و قد رفضت طلبها 
     حيث ان الغرفة االدارية لمجلس قضاء بشار قضت بعدم قبول العريضة شكال باعتبار ان الدعوى 

  .ت على غير ذي صفة التي رفعت ضد وزير الدفاع الوطني رفع
     حيث انه اعتمادا على طلبات المستانفين و دراسة الملف كله يتبين انه عكس ما جاء به 

 من القانون المدني المثارة من طرف المستانفين تجعل هذا 136 و 134وزيرالدفاع الوطني فان المواد 
  )2(..." االخير مسؤوال عما حدث 

لدولة الغى قرارا صادرا عن الغرفة االدارية لمجلس قضاء مستغانم      و جاء في قرار اخر لمجلس ا
قضى بعدم اختصاصه بنظر نزاع يرمي الى الحكم على مديرية الشؤون الدينية لوالية مستغانم برد 

  :البناءات المستولى عليها و االيجار المقبوض
  .نظر النزاع حيث انه بالنتيجة فان الجهة القضائية الول درجة كانت مختصة ب     " 

حيث انه يتضح من عقدي الحبس ان المرحوم ق ح م حبس عقارات بمستغانم محتفظا بحق االنتفاع  
  ــــــــــــــــــ

 ـ  مجلة مجلس الدولة 16/12/2003 ـ قرار 009740مجلس الدولة ـ الغرفة الثانية ـ القسم الثاني ـ ملف ) 1(
   .158 ـ ص 05/2004ـ عدد 

 ـ  مجلة مجلس الدولة ـ عدد 11/09/2001 ـ قرار 161579ـ الغرفة الخامسة ـ ملف مجلس الدولة  )2(
  .137 ـ ص 01/2002
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 .في حياته لنفسه و بعده الى ورثته الذكور ثم لفائدة البقاع المقدسة 

     حيث انه و طالما يوجد ورثة ذكور كما هو منصوص عليه في عقد الحبس فان حق االنتفاع     
لعقارات يعود اليهم و انه بالنتيجة يتعين االمر برد العقارات محل النزاع الى الورثة و استغالل ا
 ".......)1(   

     و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة الغى قرار الغرفة االدارية لمجلس قضاء الجزائر لنفس السبب 
  :السابق 

 بالبطالن صادرة عن المديرية  موضوع الطعن07/04/1992حيث ان التعليمة الداخلية المؤرخة في " 
  العامة الدارة الجمارك أي سلطةادارية مركزية، و بالنتيجة فان الغرفة االدارية لمجلـس

 .قضاء الجزائر لم تكن مختصة للفصل في هذا الطعن بالبطالن 
         22/02/1992    حيث ان النزاع يتعلق بتطبيق الرسم المحدد بموجب التعليمة المؤرخة في 

   و انه بالنتيجة يتعين الغاء القرار المطعون فيه في 07/04/1992و التعليمة المؤرخة في ا

جانبه المصرح باختصاص القضاء االداري لل درجة االولى و بعد التصدي وفصال من جديد القول ان 
  غير قابلة للتطبيق على البضاعة المستوردة من قبل المستانف07/04/1992التعليمة المؤرخة في 

  )2(".عليه 
  :ثانيا ـ ان تكون القضية مهيأة للفصل فيها 

 من قانون االجراءات المدنية للتصدي لموضوع القضية شرطا اساسيا وهو 109     اشترطت المادة 
  . ان تكون القضية مهيأة للفصل فيها 

                   و تعتبر القضية مهيأة للفصل فيها اذا قدم االطراف طلباتهم و دفوعهم في موضوعها
  و همــــا ، ) 2(و مستنداتهم التي يعتمدون عليها و ال تحتاج الى اجراء أي تحقيق اضافي فيها  

  ــــــــــــــــــ
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا 05/05/1996 ـ قرار 137561المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1 (

   .147 ـ ص 1996 ـ سنة 2ـ عدد 
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا ـ 14/05/1995ـ قرار 116903المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 2(

   228 ـ ص 1995 ـ سنة 1عدد 
 

 (2)J. Vincent – S. Guinchard – Procedure Civile . 25 Edition – Dalloz  - Paris - 1999  P.857  
   C. Deforges. La competence juridictionnelle du conseil d’etat et des tribunaux administratifs . 
LGDG . PARIS .1961 . P46  
    P. De Font Reaulx . Les pourvois devant le conseil d’etat contre les decisions des autres 
tribunaux administratifs  . Librairie du receuil Sirey 1930 . p. 348   
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الخلفيتان اللتان تقومان عليهما فكرة التصدي باعتباره يرمي الى توفير الوقت على المتقاضين دون 
  .المساس بحقوقهما 
 من قانون االجراءات المدنية و االدارية خالفت في هذه المسألة ما ذهبت اليه 346     لكن المادة 

دي لموضوع القضية بعد االمر باجراء  السالفة الذكر و اجازت للجهة االستئنافية التص109المادة 
  .تحقيق اذا اقتضى الحال ذلك 

     ان قبول فكرة التصدي بعد االمر باجراء خبرة يعني ببساطة التنازل عن هذا الشرط العمال هذه 
السلطة ، والتنازل عن احدى الخلفيات التي تبرره وهي السرعة و تفادي التماطل من احالة القضية من 

  .لجهة التي الغي قرارها جدبد امام ا
   و كانت الغرفة االدارية للمحكمة العليا تطبق هذا الشرط بصرامة ، فال يمكن لها التصدي لموضوع 

  .النزاع اذا لم تكن القضية مهيأة للفصل فيها 
     فجاء في قرار لها الغت فيه قرارا صادرا عن مجلس قضاء قسنطينة قضى بعدم قبول الطلب 

حيث ان القضية لم تكن بعد مهيأة في حالة تسمح باطالع كاف : " ا لكونه سابقا الوانه المقدم امامه
لتقييم المبلغ االجمالي لالضرار التي لحقت المستأنفين مما يتعين الغاء القرار المتخذ و احالة القضية   

  و االطراف امام امام الغرفة االدارية لمجلس قضاء قسنطينة للفصل 

  )1(" ت المدعين وفقا للقانون من جديد في طلبا
  :   وجاء في قرار اخر للغرفة االدارية للمحكمة العليا 

 من القانون المدني بعدم 335حيث ان المستانفة تعيب على القرار المستانف خرقه لنص المادة     " 
  .  االستجابة لطلبها المتضمن سماع شاهديها حول ملكيتها للدار المهدمة من طرف البلدية

    حيث ان هذا الدفع قانوني و يستجيب لنص المادة المذكورة اعاله و كان على قضاة الدرجة  
االولى االستجابة لذلك مادام بحوزة المدعية هاتان الوثيقتان اللتين تعتبران بداية بينة بالنسبة لها ، ثم 

  .مناقشة هاتين الوثيقتين على ضوء تصريح الشاهدين 
 على ارض 1933 تنكر االدعاء بان المدعية شيدت مسكنها المذكور منذ سنة ان البلدية ال     ... 

  المعمر، و من ثمة فان القضاة لم يعالجوا القضية من جميع جوانبها ، و كان عليهم االنتقال الجراء 
  معاينة و سماع شهود المدعية لتكوين قناعتهم حول الموضوع بصفة جلية و الوصول الى حكم مبني

  ــــــــــــــــــ
   ـ غير منشور11/12/1982 ـ قرار 30603المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(
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  ......على قناعة 

  )1(".     لذا يتعين الغاء القرارالمستانف و احالة الدعوى على نفس المجلس للفصل فيها من جديد
العلى الغى الحكم المستانف و احال      و جاء في قرار اخر صادر عن الغرفة االدارية للمجلس ا

  :القضية على مجلس قضاء البليدة
حيث ان الطاعنين يؤكدون ان والي البليدة منح بموجب مقرر ارضا يملكونها عن طريق       " 
  .االرث 

 .      حيث ان النزاع يحلل على اساس انه منصب على حق الملكية 
 من 7التالي عندما صرح بعدم اختصاصه تطبيقا للمادة       حيث ان قاضي الدرجة االولى قد اخطأ ب

  .قانون االجراءات المدنية 
     حيث ان المقصود ليس هو تقدير مقرر والي البليدة و انما هو البت ان اقتضى االمر بواسطة 

  .خبرة في حق الملكية 
جهة القضائية      حيث ان جميع المنازعات المنصبة على حق الملكية تدخل في نطاق اختصاص ال

   )2(". ذات االختصاص الكامل فقط 
      و كثيرا ما يقتصر النقاش على مستوى مجلس الدولة على مسائل متعلقة بالقبول  اواالختصاص

    او مخالفة اجراءات عند اصدار القرار ، فتلغي هذه االخيرة القرار و تحيل القضية ثانية امام نفس 
  .ضوء ما نتهت اليهالجهة للفصل فيها من جديد على 

  :     فجاء في احد قرارت الغرفة االدارية للمحكمة العليا 
حيث انه يستنتج من القرار المطعون فيه بان قضاة الدرجة االولى قد خالفوا االحكام االمرة      " 
 من قانون االجراءات المدنية التي تنص صراحة على انه يجب سماع ممثل 3 مكرر فقرة 170للمادة 
  .يابة بعد سماع اطراف النزاع او محاميهم الن

     بهذا و بعد االشارة في القرار المستانف بان الترتيب لم يحترم بان هناك فعال خرق لشكلية 
  اجرائية جوهرية ينجم عليها الغاء القرار و احالة القضية و الطرفين على مجلس قضاء باتنة 

  ــــــــــــــــــ
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا ـ 19/12/1993 ـ قرار 103801غرفة االدارية ـ ملف المحكمة العليا ـ ال) 1(

    .212 ـ ص 1994 ـ سنة 03العدد 
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا 11/02/1989 ـ قرار 66289المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ قضية ) 2(

 202 ـ ص 1993 ـ سنة 04ـ العدد 
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  )1(" . من جديد طبقا للقانون للفصل فيها

     حيث انه ورد في قرار اخر الغت فيه للغرفة االدارية للمحكمة العليا القرار المستانف            
  : و احالت القضية و االطراف الى المجلس القضائي للفصل فيه من جديد  

ذلك ان هذا االجل قد انقضى لكن حيث ان هذا الطعن المرفوع قبل هذا التاريخ يعتبر مقبوال      " 
  .فعال قبل ان يصدر عن االدارة أي رد 

     حيث ان الطاعنين محقون في تاكيدهم على ان المجلس قد اخطأ في فصله في القضية على النحو 
  )2 (" .السابق عرضه 

  :     و جاء في قرار اخر صادر عن الغرفة االدارية للمجلس االعلى 
  جة االولى قد أخطأ عندما صرح بعدم قبول العريضة من اجل مخالفـــةحيث ان قاضي الدر     " 

  . من قانون الضرائب المباشرة 445االوضاع المنصوص عليها في المادة 
      و انه يتعين الغاء االمر المستانف و احالة القضية و الطرفين امام نفس المجلس القضائي للفصل 

  )3(" . فيها من جديد 
رفة االدارية للمجلس االعلى يالمقابل في قضايا عديدة بعد الغاء قرارات بعدم   وقد نصدت الغ

  .االختصاص ال يتطلب الفصل فيها احالة القضية امام الجهة القضائية االبتدائية 
  :     فجاء في احد قراراتها 

  حيث ان قضاة الموضوع اخطأوا عندما صرحوا بعدم اختصاصهم     "
  .     ة ال تتعلق برفض منح رخصة البناء      حيث ان هذه القضي

     حيث ان الصمت الذي التزمت به السلطات البلدية اتجاه الطلب المقدم اليها يعد بمثابة رد ضمني 
  .بااليجاب او بعبارة اخرى يعد قرارا ضمنيا بالقبول 

  ـــــــــــــــــ   
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا ـ 30/12/1989رار  ـ ق66598المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1 (

  137 ـ ص 1991 ـ سنة 01العدد 

 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا ـ 09/11/1985 ـ قرار 44008المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 2(
  250 ـ ص 1989 ـ سنة 04العدد 

 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا ـ 28/12/1985ـ قرار  44299المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 3(
  210 ـ ص 1989 ـ سنة 03العدد 
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    حيث ان الرخصة الضمنية المستخلصة من صمت االدارة تنتج نفس االثار التي تنتجها الرخصة 

  .الصريحة 
هاد بعد التصدي بايداع حيث انه يتعين بالتالي الغاء القرار المطعون فيه في جميع جوانبه و االش...

 و كذا على الموافقة الضمنية على هذا 13/10/1978الطلب لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي في 
  )1(". االخير 

  
و قد تصدت الغرفة االدارية للمجلس االعلى بعد الغائها المر استعجالي قضى بعدم اختصاصه       

 مكرر من قانون االجراءات المدنية 171لمادة حيث ان ا: " للفصل في النزاع لمساسه باصل الحق 

 تنص على انه يمكن االمر استعجاليا بجميع االجراءات الالزمة دون المساس باصل الحق 

  .     و ان الطلب االنف الذكر ال يمس باصل الحق 

  .     حيث ان قضاة الدرجة االولى قد اخطأوا لما فصلوا في القضية على النحو السابق عرضه 

  و انه يتعين بالتالي الغاء االمر االستعجالي و بعد التصدي و الفصل في القضية من جديد االمر    

  )2(.........". بوقف االشغال التي شرعت والية بجاية فيها 

 من قانون االجراءات المدنية      346     و قد اعتمد مجلس الدولة اتجاها مطابقا لمقتضيات المادة 

بل صدور هذا االخير ، فجاء في احد قراراته الذي الغى القرار المستانف الصادر عن و االدارية ، و ق

  : مجلس قضاء الجزائر بعدم قبول الدعوى لرفعها خارج االجال 

حيث انه و امام مزاعم متنافضة ينبغي اللجوء الى رجل الفن لكي ينتقل الى عين المكان من        " 
ة و القول اذا تم البناء حديثا ، و في أي ظروف سبق له و ان شيد اجل معاينة مسكن ح م و وصفه بدق

   )3(..............."هذا السكن 

  ــــــــــــ
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا 08/01/1983 ـ قرار 32573المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1 (

  206 ـ ص 1989 ـ سنة 04ـ العدد 
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا ـ 21/10/1989 ـ قرار 73644لغرفة االدارية ـ ملف المجلس االعلى ـ ا) 2(

  179 ـ ص 1991 ـ سنة 02العدد 
 ـ المجلة 20/12/1992 ـ قرار 101267المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف : راجع في نفس الموضوع 

  191 ـ ص 1994 ـ سنة 03القضائية للمحكمة العليا ـ العدد 
 ـ مجلة مجلس الدولة ـ العدد 17/12/2002 ـ قرار 004945مجلس الدولة ـ الغرفة االولى ـ ملف  )3 ( 
   .99 ـ ص 03/2003
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  : ثالثا ـ ان تكون القضية من اختصاص مجلس الدولة كجهة استئنافية  
نـاف ، فال      ان التصدي يقتضي ان تكون الجهة االستئنافية مختصة بنظر النزاع عن طريق االستئ

يمكن ان يجعل مجلس الدولة من التصدي وسيلة لالعتداء على اختصاص جهات قضائية اخــرى ال 

تخضع لرقابته ، و بالتالي ، فيقتصر في هذه الحالة على الغاء القرار المستانف امامــه دون التصدي 

غير ختص بنظـــر لموضوع الدعوى و ال احالتها على الجهة المختصة ،  فقد يكون مجلس الدولة 

النزاع باعتباره يخرج عن اختصاص القضاء االداري ، فيكتفي في هذه الحالة بالغاء القرار المستانف 

لعدم االختصاص ، فال يملك سلطة الفصل فيه النه ال يتمتع بصفة الجهة االستئنافية فـي هذا النـوع 

  .ة باعتبارها ال تخضـــع لرقابته من النزاعات ، كما ال يتمتع بسلطة احالته الى الجهة المختص

حيث انه ، و بدون فحص اوجه العريضة :"      فجاء في احد قرارات الغرفة االدارية للمحكمة العليا
، فان القاضي االداري غير مختص للبت في نزاع تكون مؤسسة من هذا النوع طرفا فيه ، و عليه 

  )1(".داري اصاب المستانف عندما تمسك بعدم اختصاص القاصي اال
  : رابعا ـ الطابع االختياري للتصدي 

     ان كل شروط التصدي مجتمعة ال يمكن ان تجبر مجلس الدولة للتصدي لموضوع النزاع ، 
 من قانون االجراءات 346 من قانون االجراءات المدنية او المادة 109فالمشرع سواء في المادة 

ان كثيرا من . جوازية  اعمال هذه السلطة بطريقةالمدنية و االدارية اسند لمجلس الدولة سلطة 
القرارات التي رفض فيها مجلس الدولة التصدي للقضية و فضل احالتها على قضاة الغرف االدارية 

فأحالت الغرفة االدارية . للمجالس القضائي ال تجد تفسيرها سوى في الطابع االختياري للتصدي
لمجلس قضاء الجزائر بعد الغائها للقرار الصادر بعدم قبول للمحكمة العليا القضية للغرفة االدارية 
  : مكرر من قانون االجراءات المدنية ، و جاء في قرارها 169الدعوى امامها لمخالفتها احكام المادة 

حيث ان السيد ب م رفع دعوى امام مجلس قضاء الجزائر طالبا باسترجاع مجموع االموال و      " 
االت االشغال التي كانت موجودة بورشته و التي بيعت من طرف االدارة او بان العتاد و التجهيزات و 

  . تدفع له قيمتها 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا 30/04/1995 ـ قرار 130998المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(
   .183ً ـ ص 1996 ـ سنة 01ـ العدد 
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 بما ان المسألة تتعلق في هذه القضية بدعوى استرداد محجوزات ، فان قضاة الدرجة االولى قد  و

 مكرر من قانـون االجراءات المدنية غير 169اخطأوا بعدم قبول العريضة اعتمادا على احكام المادة 
  )1(". قابلة للتطبيق في هذا المجال 

و احالتها الى الغرفة  دم التصدي لموضوع القضيةفالغرفة االدارية اختارت في هذه القضية ع     

  .االدارية لمجلس قضاء الجزائر للفصل فيها ثانية ، دون ان تبرر اسباب االلتجاء لهذا االجراء 

  
    ـ                                 ـ  الفرع الثالث

  سلطات مجلس الدولة في احالة القضية                            

                            امام قضاة الدرجة االولى       

  

     ان االثر الناقل لالستئناف في المواد االدارية يؤدي الى طرح النزاع برمته على الجهة االستئنافية  

و في حدود ماتم استئنافه ، غير ان هذا الواقع ال يقيدها و ال يفرض عليها الفصل في كل جوانب 

ها ، فقد تقتصر على المسائل االساسية  الواردة فيه و تحيل القضية على الجهة النزاع المعروض علي

   .)1(االبتدائية للفصل فيه من جديد على ضوء االحكام التي كرستها 

     ان اجراء االحالة في المواد االدارية  تبرره مجموعة من االعتبارات ، اهمها اعطاء الفرصة 

ه على الجهة االبتدائية ، و التخفيف في نفس الوقت عن كاهل الجهة ثانية للمتقاضي العادة طرح نزاع

االستئنافية ، خاصة في الجزائر حيث ان مجلس الدولة هو في نفس الوقت جهة ابتدائية ونهائية في 

  .بعض القضايا و جهة نقض و استئناف في قضايا اخرى 

رارا صادرا عن الغرفة االدارية لمجلس   فجاء في احد قرارت الغرفة االدارية للمحكمة العليا الغت ق

  :قضاء مستغانم فصل في موضوع النزاع ، و احال القضية امام نفس الجهة 

  ــــــــــــــــــ

   ـ غير منشور07/04/1991 ـ قرار 76867المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(
  

(1) C. Deforges. La competence juridictionnelle du conseil d’etat et des tribunaux 
administratifs . LGDG . PARIS .1961 . P. 55   
     P. De Font Reaulx . Les pourvois devant le conseil d’etat contre les decisions des 
autres tribunaux administratifs  . Librairie du receuil Sirey 1930 . p. 264   
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لنزاع يتعلق بالتعويض عن االضرار التي تكون قد لحقته بفعل المجلس الشعبي البلدي حيث ان ا     " 

.  

     حيث ان تقدير االضرار قد تم القيام به من جانب واحد من طرف الخبير الذي استدعى احد 

  .الخصوم في النزاع 

 و على العكس من هذا ،      حيث انه اذا كان للقضاة سلطة تقديرية بالنسبة لمبلغ التعويض ، اال انهم

ال يستطيعون االمر بالمصادقة على تقرير خبرة ال يكتسي الطابع الحضوري ،مما يتعين بالتالي الغاء 

  )1(". القرار المطعون فيه و باحالة االطراف امام نفس الجهة القضائية 

الدارية لمجلس قضاء      و جاء في قرار اخر الغت فيه الغرفة االدرية للمحكمة العليا قرار الغرفة ا

  : الجزائر 

  .....حيث ان الغرفة االدارية للمجلس رفضت المطالب الرئيسية للمستانفة     " 

      حيث انه ال يمكن للمجلس القضائي رفض هذه المطالب موضوعا دون االمر بالخبرة المطلوبة 

  .بكيفية قانونية من طرف المستانفة 

المستانف و احالة الطرفين امام مجلس قضاء الجزائر للفصل في      حيث انه يتعين الغاء القرار

  )2(". الموضوع بعد الخبرة 

     لكن المشرع لم ينظم اجراء االحالة من الجهة االستئنافية الى الجهة االبتدائية ، سواء في المواد 

الستعمال في المدنية او في المواد االدارية ، و خاصة في هذه االخيرة ، باعتبار انها واسعة ا

  .الخصومات االدارية 

     فمجلس الدولة يستعمل سلطته في احالة القضية الى قضاة الدرجة االولى في حالتين ، االولى 
عندما ال يستعمل سلطته في التصدي لموضوع القضية بعد الغائه لقرار صادر عن الغرف االدارية 

ة على ذلك كثيرة بيناها بمناسبة الكالم عن للمجالس القضائية لم يفصل في موضوع النزاع و االمثل
التصدي ، والحالة الثانية عندما ال يستعمل سلطته في الفصل في موضوع النزاع بعد الغائه لقرار 
صادر في الموضوع اعتمادا على االثر الناقل لالستئناف، فيقتصر في هذه الحالة على تحديد المبادئ 

  . و يحيل القضية على قضاة الدرجة االولى التي يجب ان يفصل النزاع على ضوئها ،
  ــــــــــــــ

   ـ غير منشور24/02/1991 ـ قرار 74134المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(
   ـ غير منشور 04/03/1978ـ قرار 11965 المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف )2 (
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                             ـ المبحث الثاني ـ       

                         نظر مجلس الدولة للطعون باستئناف أوامر

                                  الجهات القضائية االدارية

  
 مكرر من قانون االجراءات المدنية لمجلس الدولة اختصاص النظر في الطعون 171اسندت المادة     

ستئناف المرفوعة ضد االوامر االستعجالية الصادرة عن رئيس المجلس القضائي ، كما سمحت له  باال

  .بوقف تنفيذها  فورا و بصفة مؤقتة 

 من نفس القانون مجلس الدولة من نظر استئناف االوامر الصادرة عن 170     و مكنت المادة 

فيها امامه واجازت له ان يضع حدا  فورا   المجلس القضائي بوقف تنفيذ القرارات االدارية المطعون 

  .و بصفة مؤقتة لوقف التنفيذ 

  ان قانون االجراءات المدنية و االدارية خصص حيزا كبيرا منه لوقف تنفيذ القرارات االدارية      

 منه لمجلس الدولة اختصاص النظر في الطعون باالستئناف 902و للقضاء المستعجل ، فاسندت المادة 

وامر الصادرة عن الجهات القضائية االدارية ، و تناول الباب الثالث من كتابه الرابع القضاء ضد اال

  .    قضاء وقف تنفيذ القرارات االدارية837 الى 833المستعجل و عالجت مواده من 

     ان قانون االجراءات المدنية و االدارية الجديد اجاز استئناف االوامر الصادرة بوقف التنفيذ 

روط معينة ، واقتصر على بعض االوامر االستعجالية و هي  االوامر الصادرة في حالة االستعجال بش

  .الفوري و في حالة التسبيق المالي ، و احال  االستعجال في المواد الجبائية للنصوص الخاصة بها 

      و سنخصص هذا المبحث الختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون باالستئناف المرفوعة ضد

اوامر وقف التنفيذ و الطعون باالستئناف المرفوعة ضد االوامر االستعجالية في مطلبين مستقلين على 

  :النحو التالي 

  اختصاص مجلس الدولة  بنظر استئناف اوامر وقف التنفيذ: ـ المطلب االول 

  اختصاص مجلس الدولة بنظر استئناف االوامر االستعجالية: ـ المطلب الثاني 
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  لب االول ــ المط

                            اختصاص مجلس الدولة  بنظر استئناف

                                       اوامر وقف التنفيذ

  

    اجاز المشرع الطراف الخصومة على مستوى الغرف االدارية للمجالس القضائية استئناف االوامر 
لقة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات االدارية التي تصدرها هذه االخيرة في النزاعات المتع

التي تتمتع بصالحية رقابة مشروعيتها و هي البلديات ، الواليات و المؤسسات العامة ذات الطابع 
االداري ، سواء استجابت الغرف االدارية لطلبات المدعين من االطراف بوقف تنفيذ هذه القرارات   

  .    الجهات االدارية او رفضتها باالستجابة لدفوع
 من قانون االجراءات المدنية مجلس الدولة من نظـــر                                 170    مكنت الفقرة االخيرة من المادة 

  استئناف االوامر الصادرة عن المجلس القضائي بوقف تنفيذ القرارات االدارية المطعوت فيهـــا 
 تاريخ تبليغها واجازت لمجلس الدولة ان يامر فورا و بصفة مؤقتة  يوما من15امامها في ميعاد 

  .بوضع حد لوقف التنفيذ 
  :، جاء فيه) 1(     و قد أكدت الغرف المجتمعة لمجلس الدولة هذا االختصاص في احد قراراتها 

لالستئناف حيث يكون قرار الغرفة االدارية بالمجلس القضائي الفاصلة في طلب وقف التنفيذ قابال      "
  امام مجلس الدولة الذي يفصل فيه ايضا بتشكيلة جماعية كما يمكن لرئيس مجلـــس

 من قانون االجراءات المدنية ان يأمر فورا و بصفة مؤقتة 170 من المادة 13الدولة طبقا للفقرة 
  ". يوما من تاريخ التبليغ 15بوضع حد لوقف التنفيذ شريطة ان يرفع االستئناف خالل 

 ان المشرع اقتصر في هذا المجال على االوامر الصادرة بقبول 170و يبدو من صياغة المادة      
طلبات وقف التنفيذ دون سواها ، أي انه فتح مجال االستئناف لالدارة دون االفراد عند ما يصدر امرا 

جهات القضائية بوقف تنفيذ قرارها االداري ، و هو االمر الذي ال يتماشى مع خلفية منح هذه المكنة لل
، ابتدائية كانت او استئنافية ، اذ يمكن لالفراد كذلك استئناف االوامر الصادرة عن الغرف االدارية 

  . للمجالس القضائية الرافضة لطلباتهم برقف تنفيذ القرارات الصادرة ضدهم 
رات االدارية التي  السالفة الذكر ال تجيز للمجالس القضائية وقف تنفيذ القرا170  و يالحظ ان المادة 

تمس حفظ النظام و االمن و الهدوء العام ، في حين ان المشرع لم يرد هذه االستثناءات على 
  .اختصاص مجلس الدولة بمناسبة نظره لطلبات وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها امامه 



 127 

     
ة الدرجة االبتدائية ،   و يبقى مجلس الدولة في نظرنا ، و في هذه الحالة ، محتفظا بنفس سلطات قضا

فال يمكن له ان يتجاوزها و يقضي بوقف تنفيذ قرارات ادارية تمس النظام العام ، لم تقض الغرف 
  .االدارية للمجالس القضائية بوقف تنفيذها لهذا السبب 

     فيصبح اختصاص مجلس الدولة اذن غير مقيد عندما يتعلق االمر بنظره لطلبات وقف تنفيذ 
الدارية التي يتمتع باختصاص نظرها كدرجة اولى و اخيرة ، و يتسع لتلك التي تمس النظام القرارات ا

العام ، و يصير مقيدا عندما ينظر ، كدرجة ثانية ، وقف تنفيذ قرارات ادارية  اقل درجة  و هي 
طعون القرارات الصادرة عن الجهات االدارية التي تتمتع الغرف االدارية للمجالس القضائية بنظر ال

  .بالبطالن المرفوعة ضدها 
    911     و قد تناول قانون االجراءات المدنية و االدارية وقف تنفيذ القرارات االدارية في مادتيه 

   .912و 
 لمجلس الدولة ان يقضي حاال برفع وقف تنفيذ القرار االداري الذي امرت به 911     فاجازت المادة 

نه االضرار بالمصلحة العامة او بحقوق الجهة االدارية المستانفة الى المحكمة االدارية اذا كان من شأ
غاية الفصل في االستئناف المرفوع امامه ، فشرط رفع وقف التنفيذ في هذه الحالة هو المساس 

  .بالمصلحة العامة و بحقوق الجهة االدارية 
 الحالة التي يتم فيها استئناف  من نفس القانون لمجلس الدولة ، في912     و بالمقابل اجازت المادة 

حكم صادر عن المحكمة االدارية برفض الطعن لتجاوز السلطة مرفوع ضد قرار اداري ، االمر 
بوقف تنفيذ هذا القرار عندما يكون تنفيذه من شانه احداث عواقب يصعب تداركها  و عندما تبدو 

ية  و من شانها تبرير الغائه ،  االوجه المثارة في العريضة من خالل ما توصل اليه التحقيق جد
  : فالشرطان المتطلبان في هذه الحالة لوقف تنفيذ القرار االداري هما

  .ـ شرط الضرر الذي يصعب تداركه بعد عملية التنفيذ في حالة الغاء القرار االداري 
  .    ـ جدية االوجه المعتمد عليها من طرف المتثقاضي 

المدنية لم يتضمن مقتضيات خاصة بهذا النوع من الطعون امام      و اذا كان قانون االجراءات 
مجلس الدولة ، اللهم المقتضيات الخاصة بتقصير المواعيد الى النصف المنصوص عليها في المادة 

   منه التي تسري على كل الخصومات ذات الطابع االستعجالي امام المحكمة العليا ، 251
  ــــــــــــــ

  ـ مجلة مجلس الدولة ـ العدد  15/06/2004 ـ قرار018743لغرفةالمجتمعة ـ ملف مجلس الدولة ـ ا) 1(
  247  ـ ص 5/2004
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 و خص خصومات 912 و 911فان قانون االجراءات المدنية و االدارية حدد هذه الشروط في مادتيه 

ة واردة في وقف التنفيذ بمجموعة من المقتضيات المشتركة  بين المحاكم االدارية و بين مجلس الدول
 تناولناها في مكانه من هذا البحث عند الكالم عن الخصومات المتعلقة بوقف 837 الى 833المواد من 

تنفيذ القرارات االدارية الصادرة عن السلطات االدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية         
  .    و المنظمات المهنية الوطنية 

      

  ـ المطلب الثاني ـ

                          اختصاص مجلس الدولة  بنظر استئناف  

                                       االوامر االستعجالية

  

 مكرر من قانون االجراءات المدنية سمحت لرئيس المجلس القضائي او العضو 171     ان المادة 
تثناء الحاالت التي يمس فيها النزاع بالنظام   الذي ينتدبه ، االمر باتخاذ كافة االجراءات الالزمة ، باس

او االمن العامين ، او باصل الحق او عندما تشكل اعتراضا على تنفيذ قرارات ادارية ماعدا حالتي 
  .التعدي و االستيالء و الغلق االداري 

برفض     ان المادة السابقة سمحت باستئناف االوامر التي تصدر في هذه النزاعات سواء بقبول او 
طلباتها ، دون أي استثناء منها ، و صار بمقتضاها مجلس الدولة مختصا بالنظر في استئناف كل 

  .االوامر التي تصدرها الغرف االدارية للمجالس القضائية باتخاذ االجراءات المطلوبة من االفراد 
االستعجال باالمر  على اختصاص قاضي 918     اكد قانون االجراءات المدنية و االدارية في المادة 

  .بالتدابير المؤقتة التي ال تمس باصل الحق و في اقرب اجال  
     ان قانون االجراءات المدنية و االدارية قسم االستعجال الى خمس حاالت هي االستعجال الفوري 

ستعجال ، االستعجال في مادة اثبات الحالة و تدابير التحقيق ، االستعجال في مادة التسبيق المالي ، اال
في مادة  العقود و الصفقات و االستعجال في المادة الجبائية ،  و نص صراحة على استئناف بعض 
االوامر الصادرة في حالة االستئناف الفوري واالوامر الصادرة في حالة التسبيق المالي و احال 

 المطلب استئناف االستعجال في المواد الضريبية الى قانون االجراءات الجبائية و سنتناول في هذا
  .االوامر الصادرة في حالة االستعجال الفوري   و في حالة التسبيق المالي 
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                                     ـ  الفرع االول ـ 

  االوامـر الصادرة في حالـة                                   

                    االستعجال الفوري                      

  

   ان قانون االجراءات المدنية و االدارية لم يسمح باستئناف كل االوامر الصادرة في مادة االستعجال 

الفوري اذ اقتصر على البعض منها دون البعض االخر ، و يتعلق االمر بالحاالت الواردة في المواد 

  .  استئناف االوامر الصادرة فيها936مادة التي لم تجز ال . 922 ، و 921 ، 919

 بحالة امر قاضي االستعجال بوقف تنفيذ قرار اداري يكون موضوع طلب 919    و تتعلق المادة 

الغاء كلي او جزئي ، اذا بررت ظروف االستعجال ذلك ، و متى تبين من التحقيق وجود وجه خاص 

  .من شانه احداث شك جدي حول مشروعيته 

  حالة امر قاضي االستعجال بالتدابير الضرورية ، ماعدا تلك المنصوص 921 المادة      و تخص

 ،  في حالة االستعجال القصوى دون عرقلة تنفيذ اية قرار اداري ، و حالة االمر 919عليها في المادة 

  .بوقف تنفيذ قرار اداري مطعون فيه عند التعدي او االستيالء او الغلق االداري

 ، فتخص حالة تعديل قاضي االستعجال او وضع حد للتدابير التي سبق له ان 922ادة      اما الم

  .اتخذها 

  استئناف االوامر الصادرة في حالة انتهاك  938 و 937    و بالمقابل ، فقد اجازت المادتان 

  الحريات االساسية من طرف الجهات االدارية ،  و في حالة الحكم برفض دعوى االستعجال       

  .او الحكم بعدم االختصاص النوعي بنظرها 

  

  :اوال ـ حالة انتهاك الحريات االساسية 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية و تتعلق  بالتدابير 920     وردت هذه الحالة في المادة 

        الضرورية المتخذة للمحافظة على الحريات االساسية المنتهكة من االشخاص المعنوية العامة  

  .او الهيئات التي تخضع في مقاضاتها الختصاص الجهات القضائية االدارية 
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  يامر قاضي االستعجال بهذه التدابير اذا كانت ظروف االستعجال قائمة و كانت هذه االنتهاكات تشكل 

  .  مساسا خطيرا و غير مشروع بتلك الحريات 

وقف تنفيذ قرار اداري او وقف اثار معينة منه بمناسبة  و يأمر قاضي االستعجال بهذه التدابير عند 

  . طلب الغائه كليا او جزئيا 

 يوما 15  تخضع االوامر الصادرة باتخاذ هذه التدابير للطعن باالستئناف امام مجلس الدولة خالل 
  . ساعة 48التالية للتبليغ الرسمي او التبليغ ، و يفصل فيها المجلس خالل 

  

  : الطلب االستعجالي او الحكم بعدم االختصاص النوعي ثانيا ـ حالة رفض

     و تتعلق الحالة الثانية برفض الجهة القضائية االدارية للطلب االستعجالي المقدم امامها لعدم توفره 
على عنصر االستعجال او عند عدم تاسيسه ، و بالحكم بعدم اختصاصها النوعي عندما يخرج الطلب 

   .عن اختصاصها القضائي 
 من قانون االجراءات المدنية و االدارية ضمنيا الى امكانية استئناف االمر 938   و قد اشارت المادة 

  برفض دعوى االستعجال او بعدم االختصاص النوعي الصادر عن المحاكـم
 االدارية ، عند تحديدها لالجال الواجب فيها على مجلس الدولة النظر في هذا االستئناف              

  . هو اجل شهر واحد و
  

                                     ـ الفرع الثاني ـ 

  االوامـر الصادرة في حالـة                               

                                          التسبيق المالي

  

اءات المدنية           و ما بعدها من قانون االجر943     يختص مجلس الدولة طبقا الحكام المواد 
و االدارية بنظر الطعون باالستئناف المرفوعة ضد االوامر الصادرة عن المحاكم االدارية في 

  .  يوما من تاريخ تبليغها الرسمي15النزاعات المتعلقة بمنح التسبيق المالي المرفوعة اليه في اجل 
 الى الدائن الذي طلب ذلك ما لم ينازع    و يجوز لمجلس الدولة فيهذه الحالة ان يمنح تسبيقا ماليا

  .  بوجود الدين بصفة جدية ، كمايجوز له و لو مسبقا ان يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان 
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  يجوز لمجلس الدولة ان يامر بوقف تنفيذ االمر القاضي بمنح التسبيق اذا كان تنفيذه من شانه ان 

كانت االوجه المثارة تبدو من خالل التحقيق جدية و من يؤدي الى نتائج ال يمكن تداركها و اذا 
  .طبيعتها ان تبرر الغاءه و رفض الطلب 

   فيجوز لمجلس الدولة اذن ان يلغي االمر المستانف امامه الرافض لمنح التسبيق المالي ،           
في هذه الحالة ان و يقضي من جديد بمنحه في حالة عدم المنازعة في قيام الدين ، غير انه يمكن له 

  .يربط دفع هذا التسبيق بتقديم ضمان 
     و يجوز لمجلس الدولة بالمقابل ان بوقف تنفيذ امر قاضي الدرجة االولى بمنح التسبيق المالي 

  :بشرطين 
  .     ـ االول هو شرط الضررالذي ال يمكن تداركه من جراء تنفيذ امر قاضي الدرجة االولى 

   االوجه المعتمد عليها من طرف طالب وقف تنفيذ امرقاضي الدرجة االولى      ـ الثاني هوجدية

  

  ـ المبحث الثالث ـ

                             وقف تنفيذ قرارات المحاكم االدارية

  

تتمتع القرارات القضائية االدارية بمجرد صدورها بخاصية ال تتمتع بها نظيرتها المدنية              
 و ال االستئناف )1(قوة التنفيذية ، فال توقف تنفيذها ال المعارضة اذا صدرت غيابية و هي خاصية ال

اذا صدرت ابتدائية ، مع ان القاعدة ان هذين الطعنين يوقفان تنفيذ االحكام في المواد المدنية ما لم تكن 
  .  ة  من قانون االجراءات المدني40قد صدرت مشمولة بالنفاذ المعجل طبقا الحكام المادة 

  و ان مواجهة هذه الخاصية في المواد االدارية تقتضي تقديم طلب وقف تنفيذ القرار القضائي امام 
  .الجهة القضائية المختصة على غرار االعتراض على النفاذ المعجل في المواد المدنية 

النظري        ان معالجة موضوع وقف تنفيذ القرارات االدارية القضائية يقتضي منا توضيح اساسه 
  .و القانوني ، مجاالته و شروط الحكم به 
  ـــــــــــــــــــ

    من قانون االجراءات المدنية و االدارية955اصبح للمعارضة اثر موقف للتنفيذ بمقتضى المادة ) 1(
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  ـ المطلب االول ـ

                                   اساس وقف تنفيذ القرارات

                         القضائية                   

  
      ان القرارات القضائية الصادرة في المواد االدارية تتمتع بقوة تنفيذية ال توقفها ال المعارضة     
و ال االستئناف و ال مواعيدهما ،  و هما الطعنان العاديان اللذان يوقفان تنفيذ االحكام القضائية في 

ال يوقف : "  من قانون االجراءات المدنية 171فقرة الثالثة من المادة فنصت ال . )1(المواد المدنية 
االستئناف و ال سريان ميعاده و ال المعارضة عند االقتضاء تنفيذ االحكام الصادرة في المواد االدارية 

. "  
دارية     ان هذه الخاصية التي تتمتع بها القرارات القضائية االدارية توازي نظيرتها في القرارات اال

، بل انها متولدة عنها ، و قد تنتج اثارا معاكسة لتلك المراد تحقيقها بالنسبة للقرارات االدارية ، ذلك 
ان االدارة ستجد نفسها مضطرة الى تنفيذ قرار اداري قضائي صدر في غير صالحها بالرغم من قبوله 

رار االداري الصادر ضده بالرغم للطعن بالمعارضة و االستئناف ، على غرار التزام خصمها بتنفيذ الق
  .من الطعن فيه بالبطالن 

      ان اسناد الجهات القضائية االدارية اختصاص وقف تنفيذ القرارات االدارية و القضائية يرمي 
  .الى التقليل من حدة خاصية القوة التنفيذية التي تتمتع بها هذه القرارات 

ن نصا خاصا يسند اختصاص وقف تنفيذ القرارات االدرية       ان قانون االجراءات المدنية ال يتضم
 منه الذي اعتمده هذا االخير المساك اختصاصه في 283القضائية لمجلس الدولة ، ماعدا نص المادة 

هذا النوع من الخصومات وتمكين الطرف المعني من لمطالبة بايقاف تنفيذ القرار القضائي المطعون 
  .فيه 

ءت عامة مستعملة عبارة ايقاف تنفيذ القرار المطعون فيه ،  و هي صياغة ان صياغة هذه المادة جا
تشمل القرار االداري الصادر عن السلطات االدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية            

  و المنظمات المهنية الوطنية التي يختص مجلس الدولة ، كقاضي اول اخر درجة ، بنظر الطعــن
  ــــــــــ     ـــــ

المعارضة توقف تنفيذ الحكم ما لم يقض الحكم الغيابي بغير ذلك :"  من قانون االجراءات المدنية 98تنص المادة ) 1(
  .لالستئناف اثر موقف ما لم ينص القانون خالف ذلك :  من نفس القانون 102و تنص المادة "   
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لغرف االدارية للمجالس القضائية الذي بالبطالن المرفوع ضده ، و القرار القضائي الصادر عن ا

  .يختص بنظره عن طريق االستئناف 
 من قانون االجراءات 283     و قد ذهب مجلس الدولة في هذا االتجاه معتمدا هذا التفسير للمادة 

المدنية ، مؤسسا عليه اختصاصه بالنظر في طلبات وقف تنفيذ القرارات القضائية ، فجاء في احد 
  :قراراته 

 من قانون 283حيث انه ، وردا على الوجه المثار فانه و بموجب الفقرة الثانية من المادة    "   
  .االجراءات المدنية ، فان رئيس مجلس الدولة يمكنه االمر بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها 

دارية المطعون      حيث ان ما يقصده قانون االجراءات المدنية بالقرارات المطعون فيها القرارات اال
  .فيها باالبطال امام مجلس الدولة و القرارات الصادرة عن قضاة الدرجة االولى المستانفة امامه 

 من قانون االجراءات المدنية على انه يتبع في 283     حيث انه عندما تنص الفقرة االولى من المادة 
  هو منصوص عليـه فـي تحقيق الطعون و المنازعات المنصوص عليها في الباب السابق ما 

فان هذه المادة تشير الى كل الطعون المنصوص عليها في هذا الباب أي الطعون  ........43المواد 

  .باالبطال ، الطعون بالتفسير و الطعون باالستئناف 

 من 283     حيث انه و بالنتيجة فان القرار المطعون فيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 

ون االجراءات المدنية يعني القرارات االدارية المطعون فيها باالبطال  و يعني كذلك القرارات قان

  .) 1(" المستانفة الصادرة ابتدائيا 

  :     و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 

 من قانون االجراءات 283حيث انه و على سبيل االستثناء ، و بموجب نص الفقرة الثانية من المادة  " 

مدنية ، فانه بسوغ لرئيس الغرفة االدارية بالمحكمة العليا ان يامر ، بناء على طلب صريح من ال

  المدعي ، بايقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الذي يمكن ان يكون اما قرارا قابال لالستئناف 

  ــــــــــــــــــــــ   
 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 25/05/2004 ـ قرار 017749مجلس الدولة ـ الغرفة الخامسة ـ ملف  )1(

  229  ـ ص 05/2004
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  )1(" . و اما قرارا اداريا مطعونا فيه باالبطال 

 من قانون االجراءات المدنية يجعلها تشمل كذلك االوامر 283     و ان التفسير الواسع للمادة 

نفيذها ،  فجاء في الصادرة عن الغرف االدارية للمجالس القضائية ، التي يجوز لمجلس الدولة وقف ت

  :قرار صادر عن غرفه المجتمعة تماشيا مع هذه الفكرة 

 15حيث ان قاضي االمور المستعجلة هو قاضي فرد و تكون اوامره قابلة لالستئناف في اجل      " 

يوما من تاريخ تبليغها امام مجلس الدولة الذي يفصل فيها بتشكيلة جماعية ، كما يجوز لمجلس الدولة، 

   )2(". لى طلب المدعي، ان يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيذ االمر المستانفبناء ع

       و تدارك قانون االجراءات المدنية و االدارية هذا النقص في النص االجرائي بمقتضى 

 منه اللتين نصتا على اختصاص مجلس الدولة بوقف تنفيذ االحكام القضائية 914 و 913المادتين 

  . االدارية الصادرة عن المحاكم

 لمجلس الدولة وقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة االدارية اذا كان من 913     فسمحت المادة 

شأن تنفيذه تعريض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة ال يمكن تداركها و عندما تبدو االوجه المثارة في 

  .االستئناف من شانها تبرير الغاء القرار المستانف 

 من نفس القانون لمجلس الدولة ، في الحالة التي يتم فيها استئناف 914 اجازت المادة     و بالمقابل

حكم صادر عن المحكمة االدارية بالغاء قرار اداري لتجاوز السلطة ، يامر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى 

طعون فيه المكانت اوجه االستئناف تبدو من التحقيق جدية و من شانها ان تؤدي فضال عن الغاء الحكم 

.       او تعديله الى رفض الطلبات الرامية الى االلغاء من اجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم 

  . و اجازت نفس المادة لمجلس الدولة ان يرفع في أي وقت حالة وقف التنفيذ 

  
  ــــــــــــــــــــــ

 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 01/12/1997 ـ قرار 0188163ملف المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ) 1(
   77  ـ ص 01/2002
  ـ مجلة مجلس لدولة ـ العدد  15/06/2004 ـ 018743 مجلس الدولة ـ الغرفةالمجتمعة ـ ملف )2(  
 247  ـ ص 5/2004
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 منها   283    ان اختصاص مجلس الدولة يستند في ظل قانون االجراءات المدنية على احكام المادة 

  . منه 914 و 913 قانون االجراءات المدنية و االدارية على احكام نصي المادتين و في ظل

      و وضح مجلس الدولة باجنهاده كل المسائل المرتبطة باختصاصه و بالمنازعة التي ينظرها ، فأكد 

ة في احد قراراته ان اختصاص وقف تنفيذ القرارات القضائية االدارية اقتصره المشرع على هذه الجه

  : القضائية دون سواها  ،  فجاء فيه 

بسوغ لرئيس :   من قانون االجراءات المدنية تنص على انه 2ف  / 283حيث ان المادة      " 

الغرفة االدارية بالمحكمة العليا ان يامر بصفة استثنائية  بناء على طلب صريح من المدعي بايقاف 

  . ابلغ قانونا تنفيذ القرار المطعون فيه بحضور االطراف او من

     حيث انه يستخلص من هذا النص بان رئيس الغرفة االدارية للمحكمة العليا هو وحده المختص بوقف 

   .قضائيتنفيذ قرار 

     حيث ان الغرفة االدارية لمجلس قضاء عنابة استنفذت سلطاتها القضائية و ال يمكن لها وقف تنفيذ 

   )1(. " قرار صادر عنها 

حيث ان والية قسنطينة طلبت : " في قرار اخرصادر عن الغرفة االدارية للمحكمة العليا      و جاء  
من رئيس الغرفة االدارية لمجلس قسنطينة ايقاف تنفيذ القرار الصادر عن الغرفة االدارية لنفس 

  .......المجلس 
من قانون االجراءات  171/3     حيث انه ، و اذا كان ال االستئناف و ال المعارضة ، عمال بالمادة 

   من 283المدنية ، يوقفان تنفيذ القرارات الصادرة في المواد االدارية ، فان المادة 

قانون االجراءات المدنية منحت لرئيس الغرفة االدارية بالمحكمة العليا االمر ، بناء على طلب صريح 

  . من المدعي ، بايقاف تنفيذ القرار المستانف 

 كان محل استئناف 07/05/1986ذلك ، و على افتراض بان القرار الصادر في      حيث انه يستتبع 

  ، فان قضاة الدرجة االولى قد اخطأوا عندما تمسكوا باختصاصهم و فصلوا في القضية على

  ــــــــــــــــــــ

د  ـ مجلة مجلس الدولة ـ عد01/02/1999 ـ قرار 199000 مجلس الدولة ـ  الغرفة الثانية ـ ملف )1(
   ـ ص 01/2002
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  )1(" . النحو المذكور

     ان طلبات وقف التنفيذ ال تشمل كل القرارات القضائية و انما تخص فقط القرارات القضائية 

الصادرة عن الغرف االدارية للمجالس القضائية ، و ال تشمل القرارات القضائية   الصادرة عن مجلس 

  .الدولة 

حيث انه و على سبيل االستثناء     : " فة االدارية للمحكمة العليا      فجاء في قرار صادر عن الغر

   من قانون االجراءات المدنية ، فانه بسوغ لرئيس283/2و بموجب نص المادة 

الغرفة االدارية بالمحكمة العليا ان يامر بناء على طلب صريح من المدعي بايقاف تنفيذ القرار 

  رارا قابال لالستئناف و اما قرارا اداريا مطعونا فيه باالبطال المطعون فيه الذي يمكن ان يكون اما ق

الصادر (      و في قضية الحال فان طعن المدعية الرامي الى وقف تنفيذ القرار المشار اليه اعاله 

غير وارد في عداد الطعون التي يمكن الطعن بها في القرارات ) عن الغرفة االدارية بالمحكمة العليا

  . )2(" المحكمة العليا الصادرة عن 

     و اذا كان المشرع اسند اختصاص النظر في طلب وقف تنفيذ القرارات االدارية القضائية لمجلس 

الدولة ، فان الغرف المجتمعة لهذا االخير سمحت بنظره بصفة استثنائية من طرف المجلس القضائي ، 

  .ن طرف الطاعن عندما يتعلق االمر بقرار اداري غيابي يكون محل معارضة م

   حيث انه من الثابت ان القرارات الصادرة: "      فجاء في قرار الغرف المجتمعة لمجلس الدولة 

عن الغرف االدارية للمجالس القضائية هي قرارات قابلة للتنفيذ رغم الطعن فيها باالستئناف           

  .ن االجراءات المدنية   من قانو171او بالمعارضة تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 

  حيث انه من الثابت كذلك ان المشرع حد من هذه القابلية المطلقة للتنفيذ بقوة القانون من خالل سنه

  من قانون االجراءات المدنية ،  نظاما لوقف تنفيذ القرارات القضائية االدارية283مقتضيات المادة 

  .محل الطعن امام مجلس الدولة 

  ــــــــــــــــــــ
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا ـ 10/02/1990 ـ قرار 61004 المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف )1 (

   .177 ـ صفحة 03/1991عدد 
 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد  01/12/1997 ـ 188163المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ قرار ) 2(
  77  ـ  ص 01/2002
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لثابت ان القرارات القضائية االدارية المطعون فيها باالستئناف قابلة الن تكون محال      حيث انه من ا

لطلب وقف التنفيذ امام مجلس الدولة في حين ان القرارات الصادرة غيابيا عن الغرف االدارية 

للمجالس القضائية و المطعون فيها بطريق المعارضة امامها ، ال يمكن ان تكون محال الي طلب 

  . امام اية جهة قضائية مماثل

     حيث اته و اذا كان طلب وقف التنفيذ يهدف الى تجنب تنفيذ سابق لالوان كفيل في التسبب 

بضررغير قابل لالصالح ، فان هذا الطلب يكون اكثر تبريرا عندما ينصب على قرارات قضائية 

  . التراجع عنها ادارية صادرة غيابيا النه تم التحصل عليها بطلب من طرف واحد و يسهل

     حيث انه و اذا كان سكوت القانون هنا يعتبر سهوا من المشرع فانه تسبب في عدم مساواة 

المتقاضين امام الضمانات المقررة قانونا و خلق وضعية قانونية غير عادلة يتعين بالتالي على القاضي 

غرفـة االدارية بالمجلس االداري تصحيحها من خالل السماح للطرف الطاعن بالمعارضة امام ال

القضائي و بواسطة عريضة مستقلة مودعة لدى نفس هذه لغرفة بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 

.  

     حيث ان هذا االختصاص وبموجب اجتهاد قضائي لمجلس الدولة ال يمكن اسناده الى القاضي 

  )1(".لتي ينتمي اليهااالستعجالي الذي ال يمكن ان يتحول الى مراقب للجهة القضائية ا

و يالحظ اخيرا ، انه و بدخول قانون االجراءات المدنية و االدارية حيز التطبيق ، سيفقد الطعن      

بالمعارضة في المواد االدارية اثره الموقف بالنسبة للقرارات االدارية الغيابية او المطعون فيها بهذا 

ه المطالبة بوقف تنفيذ القرارت القابلة للطعن فيها الطريق من طرق الطعن ، االمر الذي ال يتطلب مع

  .     به 

  ــــــــــــــــــــــ

 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 19/11/2002 ـ قرار 013167مجلس الدولة ـ الغرفة الخامسة ـ ملف  )1(
  173 ـ ص 03/2003
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    المطلب الثاني ـ

  لقرارات                                  شروط وقف تنفيذ ا

                                           القضائيــة

  

 من قانون االجراءات المدنية شروطا لوقف تنفيذ القرارات 283     ان المشرع لم يحدد في المادة 
القضائية ، و ترك االمر لقضاء مجلس الدولة لتحديدها ، غير انه استدرك هذا النقص بمقتضى 

  . قانون االجراءات المدنية و االدارية  من914 و 913المادتين 
 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة االدارية تعريض المستأنف 913      فاشترطت المادة 

لخسارة مالية مؤكدة ال يمكن تداركها و عندما تبدو االوجه المثارة في االستئناف من شانها تبرير الغاء 
  .  القرار المستانف 
 لوقف تنفيذ حكم  صادر عن المحكمة االدارية بالغاء قرار اداري لتجاوز 914مادة       و اشترطت ال

السلطة ، ان تبدو من التحقيق اوجه االستئناف جدية و من شانها ان تؤدي فضال عن الغاء الحكم 
المطعون فيه او تعديله الى رفض الطلبات الرامية الى االلغاء من اجل تجاوز السلطة الذي قضى به 

  .م الحك
     و قد سار قضاء مجلس الدولة على االخذ بمجموعة من الشروط لوقف تنفيذ حكم الغرف االدارية 
للمجالس القضائية تتمثل في ضرورة استئناف الحكم المطلوب وقف تنفيذه ، و جدية الوسائل و االوجه 

ذا الحكم ، و هي المستعملة في الطلب و جسامة الضرر الذي يتعرض له المستانف من جراء  تنفيذ ه
، و سنخصص لكل منهما فرعا . السالفتين الذكر 914 و 913الشروط التي لم تخرج عليها المادتان 

  :مستقال على النحو التالي 
  تزامن طلب وقف التنفيذ مع استئناف الحكم :     ـ الفرع االول 
  جدية االوجه المعتمدة في الطلب و جسامة الضرر:     ـ الفرع الثاني 

                     المنجرعلى تنفيذ الحكم    
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                                    ـ الفرع االول ـ 

  تزامن طلب وقف التنفيذ مع                              

                                        استئناف الحكم 

  

 الجديد على هذا الشرط بالنسبة لوقف تنفيذ القرارات نص قانون االجراءات المدنية و االدارية     
  .  منه 914  و 913 منه ، و لم ينص عليه في المادتين 834االدارية في الفقرة الثانية من المادة 

     و اشتراط تزامن طلب وقف التنفيذ مع استئناف الحكم ضروري في نظرنا لقبول الطلب ، باعتبار 
  .ؤقت ينطق به الى غاية الفصل في االستئناف ان وقف التنفيذ هو اجراء م

     و لم يخرج قضاء مجلس الدولة على هذا النهج اذ استقر على اشتنراط استئناف الحكم لقبول طلب 
  .  وقف تنفيذ ه  

بموجب مذكرة مودعة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة قدم المدعي عريضة : "    فجاء في احد قراراته 

ذ قرار استعجالي صادر عن الغرفة االدارية  لمجلس قضاء بسكرة في تتضمن طلب وقف تنفي

  . امر المدعي و كل قائم باذنه بارجاع مفاتيح السكن الوظيفي لمدير المركز الجامعي 26/01/1997

     حيث انه ال يجوز لمجلس الدولة ان يامر بايقاف تنفيذ امر صادر عن الغرفة االدارية للمجلس 

  .الة وجود استئناف و هذا ليس الحال في القضية الراهنة القضائي اال في ح

حيث ان طلب وقف تنفيذ االمر االستعجالي الصادر عن مجلس قضاء بسكرة غير مقبول في الشكل 

  ).1( "ممايتعين اذن رفضه 

حيث انه و من جهة اخرى و لكي يكون وقف التنفيذ : "      و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 

  .ه يجب ان يكون القرار القضائي محل الوقف موضوع استئناف مقبوال فان

  .)2( " 24/03/1997حيث ان بلدية سرايدي لم تثبت بانها استانفت القرار الصادر في 

  ــــــــــــــــ  
   231المنتقى ص /  ـ قضية ب م ضد المركز الجامعي لبسكرة 31/01/2000مجلس الدولة ـ قرار) 1(
 ـ مجلة مجلس الدولة ـ  عدد 01/02/1999  ـ قرار 199000لغرفة الثانية ـ  ملف  مجلس الدولة ـ ا)2(
   .105  ـ صفحة 01/2002
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   و اذا كان طلب وقف تنفيذ القرار االداري القضائي ال يقبل اال مع استئناف هذا القرار ، فان هذه 

قرارات التي اصبحت نهائية ، غير القاعدة تقتضي بالنتيجة عدم قبول الطلبات الرامية الى وقف تنفيذ ال

  . قابلة لالستئناف 

حيث انه و دون الحاجة لفحص االوجه المثارة فان وقف : "      فجاء في احد قرارت مجلس الدولة 

التنفيذ يشكل استثناء للطابع التنفيذي للقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية للدرجة االولى      

لنطق به بالنسبة للقرارات التي اصبحت نهائية عمال بمبدا التقاضي على درجتين  حيث انه ال يمكن ا

  .او بفعل االختصاص القانوني 

     حيث ان هذا الطابع النهائي للقرارات الصادرة عن مجلس الدولة طابع ال يمكن الطعن فيه اال عن 

ي تصحيح خطإ مادي اللذين تم طريق الطعنين غير العاديين المتمثلين في التماس اعادة النظر و ف

  .حصرهما في اطار ضيق كما تم اخضاعهما لشروط محددة قانونا 

  حيث انه بالتالي فان القرار الصادر عن مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا ال يكـون مـن حيث المبدأ 
قين عاديين محال لوقف التنفيذ ذلك ان كال من التماس اعادة النظر و تصحيح الخطا المادي ليسا طري

   .)1(" للطعن 
حيث ان القرار الحالي يرمي الى وقف تنفيذ القرار : "      و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 

 عن الغرفة االدارية بمجلس قضاء الشلف الى غاية الفصل في دعوى 25/02/1998الصادر في 
   .17052التماس اعادة النظر المطروحة امام مجلس الدولة تحت رقم 

  حيث ان قرار مجلس قضاء الشلف اصبح نهائيا بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الدولة         
و من ثم ال يمكن النظر في وقف تنفيذه كما ال يجوز وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الدولة     

الدولة و من ثم ال يمكن النظر في وقف تنفيذه كما ال يجوز وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلـس 
  .)2(" محل التماس اعادة النظر مما يتعين رفض الطلب شكال 

  ـــــــــــــــــ
 ـ مجلة مجلس الدولة ـ  عدد 30/04/2002 ـ قرار 009889 مجلس الدولة ـ الغرفة الخامسة ـ  ملف )1(
  .228  ـ صفحة 02/2002
 مجلة مجلس الدولة ـ  عدد  ـ30/09/2003 ـ قرار 17054 مجلس الدولة ـ الغرفة اخامسة ـ  ملف )2(
   .140  ـ صفحة 04/2003
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                                            ـ الفـرع الثاني ـ

                                   جدية االوجه المعتمدة في الطلب و جسامة

                                         الضرر المنجرعلى تنفيذ الحكم

   

قد اشترط مجلس الدولة لقبول طلبات وقف تنفيذ القرارات القضائية المستانفة ، ان يعتمد فيها      و 
على اوجه جدية من شانها ان تحدث شكوكا فيما يخص الفصل النهائي في النزاع و كذلك فيما يخص 

  .جسامة و استحالة اصالح الضرر الذي يمكن ان ينجر عن تنفيذ القرار
ن ينظر اليها من زاويتين ، االولى تخص الفصل النهائي في النزاع ، أي انها فجدية الوسائل يمكن ا

تلك التي ستؤدي ال محالة الى الغاء الحكم المعارض فيه ، و الثانية تخص جسامة الضرر الذي ال 
  .يمكن تداركه في حالة تنفيذ الحكم المستانف 

  : عي بوقف تنفيذ القرار القضائي     فجاء في احد قرارات مجلس الدولة لم يستجب لطلب المد
حيث ان مديرية الضرائب لوالية عنابة تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر في تاريخ     " 
 عن مجلس قضاء عنابة الذي بعدما صادق على تقرير الخبرة امر بتخفيض الضرائب 03/12/2000

  . لفائدة السيد د خ 1995 و 1992الممتدة بين 
  فيذ ينبغي ان يؤسس على اوجه جدية من شانها ان تحدث شكوكا فيما يخص     حيث ان وقف التن

الفصل النهائي في النزاع و كذلك فيما يخص جسامة و استحالة اصالح الضرر الذي يمكن ان ينجر 
  .  عن تنفيذ القرار 

ربها       حيث ان االوجه التي اثارتها المدعية في قضية الحال غير سديدة فيما يخص الخبرة المامو

  .)1(" و كذلك خطر خسارة المدعية لمبلغ الخفض المامور به 

     فربط مجلس الدولة بين جدية الوسائل بالنسبة للفصل النهائي في النزاع وبالنسبة لجسامة الضرر 

  .الذي يصعب تداركه و الناتج عن عملية تنفيد الحكم

  :ذ القرار القضائي و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة قضى بقبول طالب وقف تنفي

  حيث ان بلدية بسكرة تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة في     " 

  ــــــــــــــــــ
 ـ مجلة مجلس الدولةـ عدد 30/04/2002 ـ قرار 09451 مجلس الدولة ـ الغرفةاالخامسة ـ ملف )1 (
  224 ص 02/2002
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   دج على سبيل التعويض 6670500لمدعى عليهم مبلغ  الذي حكم عليها بان تدفع ل26/01/2003

     حيث ان البلدية تتمسك بان الخبرة المستبعدة من طرف قضاة الدرجة االولى قد خلصت الى ان 

  .  العقود المقدمة من طرف المدعى عليهم ال تطابق القطعة المتنازع عليها 

  .يق الحالي في الملف جدية   حيث ان االوجه المثارة من طرف البلدية على ضوء التحق

    حيث انه و فضال عن ذلك و بالنظر الى اهمية المبلغ الممنوح فان تنفيذ قرار قاضي الدرجة 

االولى من شانه ان يعرض العارض الى خسارة نهائية لمبلغ قد ال يقع كلية على عاتقها في حالة 

  .)1(" االستجابة لعريضة االستئناف 

  ــــــــــــــــــ
 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 25/05/2004 ـ قرار 017749مجلس الدولة ـ الغرفة الخامسة ـ ملف ) 1 (
   .229 ـ ص 05/2004

  .و قد استند مجلس الدولة على تسبيب مماثل في قبوله لطلب المدعي بوقف تنفيذ القرار القضائي 
 مجلة مجلس الدولة ـ عدد 25/05/2004 ـ قرار 017892مجلس الدولة ـ الغرفةاالخامسة ـ ملف راجع 

  232 ـ ص 05/2004
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                                   ـ المبحث الثاني ـ          

                             نظر مجلس الدولة للطعون بالنقض    

                  المرفوعة امامه                      

  
 المؤرخ 98/01لم تتضمن نصوص قانون االجراءات المدنية السابقة على القانون العضوي رقم      

 ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، بتنظيمه و بعمله مقتضيات خاصة بالطعن 30/05/1998في 

الخاصة ببعض المنازعات االدارية سواء بالنقض في المواد االدارية و بقي المجال متروكا للنصوص 

  . اسند اختصاص الفصل فيها للغرف االدارية للمجالس القضائية  او لجهات اخرى 

 ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، بتنظيمه        98/01     و بصدور القانون العضوي رقم 

   في الطعون منه لهذه الجهة القضائية اختصاص الفصل11و بعمله اسندت المادة 

     بالنقض ضد القرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية االدارية و القرارات الصادرة عن 

  . مجلس المحاسبة 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية اختصاص مجلس الدولة بنظر 903     و اكدت المادة 

هات القضائية االدارية ، و في الطعون الطعون بالنقض ضد القرارات الصادرة في اخر درجة عن الج

  .بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة 

     و تضمن قانون االجراءات المدنية و االدارية بعض المقتضيات الخاصة بالطعن بالنقض ، باجال 

الطعن ، بتنفيذ القرار موضوع الطعن ، باجاله ،  باوجهه ، بتوزيع  قضايا النقض بين غرف مجلس 

 ، و اشار الى االثار المترتبة على نقض قرارات مجلس المحاسبة دون غيرها و هي الفصل في الدولة

  .    موضوع النزاع 

  و نعالج في هذا المبحث ، مجال الطعن بالنقض امام مجلس الدولة ، و السلطات المخولة لمجلس 

  : الدولة عند نظره له ،  في مطلبين مستقلين على النحو التالي 

  نطاق الطعن بالنقض امام مجلس الدولة: ب االول ـ المطل

  السلطات المخولة لمجلس الدولة عند نظره للطعن بالنقض: ـ المطلب الثاني
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  ـ المطلب االول ـ                                    

                                 نطاق الطعن بالنقض امام    

                                         مجلس الدولة
  

 من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة نطاق الطعن بالنقض امامه بنصها 11     حددت المادة 

ضائية االدارية الصادرة نهائيا يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض ضد قرارات الجهات الق" على 

  ". و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة 

:            من قانون االجراءات المدنية و االدارية هذا االختصاص بنصها 903     و أكدت المادة 

يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض ضد القرارات الصادرة في اخر درجة عن الجهات " 

  .لقضائية االدارية ا

  ".     يختص مجلس الدولة كذلك في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة 

     فالصياغة العامة للمادة االخيرة لم تجعلها تقتصر على الطعون بالنقض المرفوعة ضد قرارت 

ي تجيز نصوصها الجهات القضائية االدارية و انما تشمل كل القرارات الصادرة عن باقي الجهات الت

الطعن بالنقض في قراراتها ، منها مجلس المحاسبة و اللجان االدارية القضائية التي تصدر قرارات 

  .  قابلة للطعن بالنقض امام مجلس الدولة 

     فيمكن لنا على ضوء هذين النصين تقسيم الجهات التي تقبل قراراتها الطعن بالنقض الى غرف 

او محاكم ادارية و مجلس المحاسبة و اللجان االدارية ذات الطابع القضائي  ادارية للمجالس القضائية 

  :، و سنخصص لكل منهما فرعا مستقال على النحو التالي 

  المحاكم االدارية: ـ الفرع االول 

  مجلس المحاسبة: ـ الفرع الثاني 

  اللجان االدارية ذات الطابع القضائي   : ـ الفرع الثاني 
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                           ـ الفـرع االول ـ           

                                        المحاكـم االداريـة

  

 المتعلق 30/05/1998 المؤرخ في 98/01 من القانون العضوي رقم 11      ان المادتين
لهذا االخير  من قانون االجراءات المدنية  اسندتا 903باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله و 

اختصاص النظر في الطعون بالنقض ضد القرارت الصادرة نهائيا او في اخر درجة عن الجهات 
  .القضائية االدارية 

     و قد حدد قضاء مجلس الدولة المقصود بالجهات القضائية االدارية معتبرا انها الغرف االدارية 
  .للمجالس القضائية او المحاكم االدارية التي ستخلفها 

  لكن تجـــدر : "  السالفة الذكر11     فجاء في احد قرارات مجلس الدولة توضيحا لمعنى المادة 
  المتعلق30/05/1998 المؤرخ في 98/01 من القانون العضوي رقم 11 االشارة الى المادة

باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله كون ان مجلس الدولة يفصل في الطعون بالنقض في 

ت الجهات القضائية االدارية الصادرة نهائيا و هذا معناه انه يمكن لمجلس الدولة الذي له دور في قرارا

الفصل في استئناف القرارات االبتدائية الصادرة عن الجهات القضائية االدارية البت في القرارات 

و الغرف االدارية الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية و التي تمثل بهذه الصفة المحاكم االدارية  

  )        1(" . للمجالس القضائية والغرفاالدارية الجهوية سابقا

          ان اختصاص هذه الغرف حسب قانون االجراءات المدنية هو اختصاص ابتدائي أي ان 

  .قراراتها هي كقاعدة عامة قرارات ابتدائية قابلة للطعن فيها باالستئناف امام مجلس الدولة 

  د يستثني المشرع من هذا المجال بعض المنازعات التي تختص هذه الغرف بنظرها ،         لكن ق

و تصدر فيها احكاما نهائية ال تقبل سوى الطعن بالنقض استنادا على النصوص الخاصة بها و من هذه 
  .     المنازعات منازعات الضرائب غير المباشرة و منازعات االنتخابات المحلية 

  االختصاص ال يمكن ان يمتد الى القرارات الصادرة عن مجلس الدولة سواء صدرت      ان هذا 
  ـــــــــــــــــــــــ  
 ـ مجلة 23/09/2002 ـ قرار 656 ـ فهرس رقم 007304مجلس الدولة ـ الغرفة االولى ـ ملف رقم ) 1(

  155  ـ ص 02/2002مجلس الدولة  ـ عدد 
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د الطعن باالستئناف ، فالمقصود هي القرارت النهائية الصادرة عن الغرف ابتدائيا او نهائيا او نهائيا بع

  .االدارية للمجالس القضائية 

  :       فجاء في احد قرارت مجلس الدولة 

 الذي 07/05/2001حيث ان الطاعنين قدما طعنا بالنقض ضد قرار مجلس الدولة المؤرخ في       " 

   .10/05/1999ة في ايد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتن

 المذكور انفا 30/05/1998 المؤرخ في 98/01 من االقانون رقم 11     حيث انه و حسب المادة 

يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض ضد قرارات الجهات القضائية االدارية الصادرة نهائيا       

  .و كذا قرارات مجلس المحاسبة 

  )1(" .  امام مجلس الدولة ضد قرار صادر عنه   حيث انه ال يمكن رفع الطعن بالنقض

  : اوال ـ منازعات الضرائب غير المباشرة 

 من قانون الضرائب غير المباشرة بان المنازعات حول موضوع الحقوق ترفع 498     نصت المادة 
  امام الغرف االدارية للمجالس القضائية حسب الشروط المحددة في قانون االجراءت المدنية 

ان الغرف االدارية تصدر في هذه النزاعات قرارات ال تقبل الطعن باالستئناف و انما تقبل الطعن      
  .بالنقض فقط 

  )2(: ثانيا ـ المنازعات االنتخابية المحلية

     اذا كان قرار الغرف االدارية للمجالس القضائية غير قابل الي طعن في قرار رفض ترشح 
الطعن في  القائمة االنتخابية و في الطعن في قائمة اعضاء مكاتب شخص او قائمة مترشحين ، و في 

التصويت ، فان القرار الصادر عن الغرفة االدارية للمجالس القضائية في مشروعية عمليات التصويت 
  .قرار نهائي يقبل الطعن بالنقض امام مجلس الدولة 

 المتضمن القانون العضوي 06/03/1997 المؤرخ في 97/07 من االمر 92    فجاء في المادة 
  : 07/02/2004 المؤرخ في 04/01المتعلق بنظام االنتخابات المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 

  
   ــــــــــــــــ

 ـ مجلة 20/01/2004 ـ قرار 65639 ـ فهرس رقم 0011052مجلس الدولة ـ الغرفة االولى ـ ملف رقم ) 1(
  175  ـ ص 08مجلس الدولة  ـ عدد 

  279 ـص2002الدكتور محمد الصغير بعلي ـ الوجيز في المنازعات االدارية ـ دار العلوم ـ الحجار ـ ) 2(
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 المتضمن القانون العضوي 06/03/1997 المؤرخ في 97/07 من االمر 92    فجاء في المادة 

  : 07/02/2004 المؤرخ في 04/01المتعلق بنظام االنتخابات المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 
لكل ناخب الحق في المنازعة في مشروعية عملية التصويت امام الجهة القضائية المختصة في      " 

  .اجل يومين كاملين ابتداء من تاريخ اعالن اللجنة الوالئية النتائج 
  .  ايام ابتداء من تاريخ رفع الدعوى5     تفصل الجهة القضائية المختصة في اجل اقصاه 

  .غ القرار تلقائيا و فور صدوره الى االطراف المعنية قصد تنفيذه      يبل
  . ايام من التبليع10     يكون القرار نهائيا و قابال للطعن بالنقض امام مجلس الدولة خالل 

  
                                       ـ الفـرع الثاني ـ 

  ـة                                      مجلـس المحاسب

 من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة كرست اختصاص هذا االخير في 11     ان المادة 
  .الفصل في  الطعون بالنقض ضد قرارت مجلس المحاسبة

 المتعلق بمجلس 17/07/1995 المؤرخ في95/20 من االمر 110     وكانت الفقرة االولى من المادة 
ذا االخير الصادرة عن غرفه المجتمعة تكون قابلة للطعن المحاسبة و ضحت قبل ذلك ان قرارت ه

تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة غرفه المجتمعة قابلة : " فيها بالنقض، فجاء فيها 
  ".للطعن بالنقض طبقا لقانون االجراءات المدنية

  

                                  ـ الفرع الثالث ـ 

                الهيئات االدارية القضائية                  

  

     ان القرارات القابلة للطعن بالنقض في هذه الحالة ليست قرارات صادرة عن الغرف االدارية 
للمجالس القضائية في نزاعات خاصة ، و انما قرارات صادرة عن هيئات اخرى ذات صبغة قضائية 

 مما يجعل  القرارات التي تصدرها قرارات ذات طبيعة بفضل تشكيلتها و االجراءات السارية امامها ،
قضائية ال تقبل الطعن بااللغاء و انما تقبل الطعن بالنقض امام مجلس الدولة ، علما ان الطعن االخير 

  .هو طعن مفتوح ضد القرارات القضائية 
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بارها تارة هيئات ذات  و من هذه الهيئات اللجان التاديبية التي تارجح قضاء مجلس الدولة بين اعت

طابع اداري تخضع قراراتها للطعن بااللعاء و تارة اخرى هيئات ذات طابع قضائي تقبل قراراتها 
  .الطعن فيها بالنقض فقط 

و من هذه القرارت تلك الصادرة عن الهيئات التاديبية للمنظمات المهنية او لمجلس االعلى للقضاء      
بار قراراتها ، قابلة للطعن بالنقض امام مجلس الدولة ، و تأرجح ، لم ينص المشرع صراحة على اعت

قضاء مجلس الدولة و الغرف االدارية للمحكمة العليا  او المجلس االعلى قبله بين اعتبارها تارة 
قرارات ادارية تقبل الطعن فيها بااللغاء و تارة على اعتبارها قرارت قضائية تقبل الطعن بالنقض 

  .امامه 
 ضمن القرارات التي فصلت في طعن بالنقض ضد قرار صادر عن لجنة التاديب المختلطة    و من

 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة ، القرار المؤرخ 26/09/1975 الصادر في 61/75طبقا الحكام االمر 
 الذي صدر في الطعن بالنقض المرفوع من طرف االستاذ م م ضد القرار الصادر 11/12/1982في 
 عن اللجنة المختلطة للطعن الذي صرح بقبول الطعن الموجه من السيد وزير العدل 15/01/1981في 

  : و التصريح بتوجيه انذار له و مما جاء فيه 
   :71/75 و ما يليها من االمر 52عن الوجه االول المأخوذ من خرق المواد      " 

رة امام اللجنة المختلطة للطعن      حيث صرح المدعي انه ال يجوز لوزير العدل رفع الدعوى مباش
 و ما يليها من 52 من قانون االجراءات المدنية الن هذه المادة ملغاة باحكام المادة 31طبقا للمادة 

  . المتضمن تنظيم مهنة المحاماة26/09/1975 الصادر في 61/75االمر 
ه يتعارض و احكام قانون      حيث تجدر االشارة انه ال يعد قانون ملغى ضمنيا اال عندما يكون تنفيذ

  .جديد 
 من االمر 52 السالفة الذكر ال تتعارض مع احكام المادة 31     حيث انه من الثابت ان المادة 

  .  بل هي مكملة لها 61/75
  المذكورة تخول مباشرة الختصاص اللجنة المختلطة للطعون فحص اهانة 31   و فعال فان المادة 

  ............ االخالل باالحتلرام الواجب له المحامي للقاضي بالشتم ، او
  .  مما يستتبع ان هذا الوجه غير مؤسس 

  : من قانون االجراءات المدنية 3 ف 144     عن الوجه الثاني الماخوذ من مخالفة المادة 
بدعوى انه ال يستخلص من القرار موضوع الطعن ان  اللجنة المختلطة للطعن عينت مقررا في 

  .القضية 
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      حيث انه فعال ال يستخلص من بيانات القرار المطعون فيه حسبما اشار اليه عن صواب المدعي 

ان اللجنة المختلطة للطعون عينت مقررا و انها اطلعت على تقريره المحرر مسبقا من طرف اعضائها 
  .قبل البت في القضية 

    )1(.ب عليه بطالن القرار       حيث ان عدم مراعاة هذه المادة و هي من النظام العام يترت
     
  

  ـ المطلب الثاني ـ

                                السلطات المخولة لمجلس الدولة 

                                    عند نظره للطعن بالنقض

  

         لم يتضمن قانون االجراءات المدنية نصوصا خاصة بالطعن بالنقض في المواد االدارية      
 المؤرخ في 98/01 من القانون العضوي رقم 40و بسلطات الجهة التي تنظره ، غير ان المادة 

 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، تنظيمه و عمله نصت على ان االجراءات دات 30/05/1998
 الطابع القضائي امام مجلس الدولة تخضع الحكام قانون االجراءات المدنية ، االمر الذي يعني ان
االجراءات التي تحكم الطعن بالنقض في المواد المدنية تسري كذلك على الطعن بالنقض في المواد 

  . االدارية ما لم يوجد تعارض مع الطبيعة االدارية لهذا االخير
     و لم يتضمن قانون االجراءات المدنية و االدارية مقتضيات خاصة بسلطات مجلس الدولة عند 

 التي نصت على ان 958د القرارات المرفوعة امامه اللهم سوى احكام المادة نظره للطعون بالنقض ض
  .مجلس الدولة عند نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع 

 وردت محددة و ال يمكن ان تشمل بقية حاالت الطعن بالنقض امام مجلس الدولة 958     ان المادة 
قض قرتارات مجلس المحاسبة ، و قد طبق مجلس و اال فما كان يمكن للمشرع ان يقصرها على ن

  : الدولة قاعدة االحالة عند نقض القرار المطعون فيه امامه ، فجاء في قراره السابق االشارة اليه 
 عن لجنة 15/01/1981نقض القرار الصادر في :......لهذه االسباب قرر المجلس االعلى      " 
  .الطعون 

   ــــــــــــــ
    ـ غير منشور11/12/1982 ـ قرار 27664ى ـ الغرفة االدارية ـ ملف رقم المجلس االعل )1(
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     و نتيجة لما سبق ذكره ، ارجاع القضية و االطراف الى الوضعية التي كانوا عليها سابق قبل 
صدور القرار المطعون فيه ن و للفصل من جديد وفقا للقانون يحال هؤالء على نفس اللجنة مركبة 

   )1(" .  اخرى من هيئة
     ان اسناد مجلس الدولة اختصاص الفصل في موضوع الطعن بعد نقض قرار مجلس المحاسبة 
يقتضي في نظرنا ن تزويده في هذه الحالة بالوسائل القانونية التي تسيمح له بالتحول من قاضي قانون 

  .الى قاضي واقع و قانون 
  النصوص االجرائية التي ال تتعارض و الطبيعة اما فيما يتعلق ببقية النزاعات ، فتسري عليها

  . االدارية لهذا الطعن 
ال يؤدي الى اعادة طرح الخصومة برمتها من حيث      ان الطعن بالنقض حسب القواعد العامة 

، فال تعتبر الواقع و القانون على الجهة القضائية التي تنظره كما هو عليه الحال بالنسبة لالستئناف 
  . ها الختصاصاتها كمحكمة نقض درجة ثالثة من درجات التقاضيعند ممارست

ان الطعن بالنقض ال يطرح من النزاع إال الجوانب القانونية ، و هذا ما جعل محكمة النقض 
محكمة قانون ، تقتصر سلطتها على مجرد تقرير المبادئ القانونية في النزاع ، دون استخالص    

  .و تقدير الوقائع الصحيحة فيه 
ن بالنقض ال يمكن أن يؤسس إال على األسباب المحددة مقدما من طرف المشرع     عان الط

و ال يخرج عليها و في حدود ما تم إبداؤه أمام قضاة الموضوع من الطلبات و الوسائل ما عدا ما 
  .   تعلق منها بالنظام العام 

  ، و مدى احتوائه على    ان الخصومة على مستوى محكمة النقض تخص القرار موضوع الطعن 
     عيب من تلك التي تسمح بإبطاله ، االمر الذي يطرح فيها مشكلة الطلبات  و الوسائل التي يمكن 
     ابداؤها  امامها ، و هو ما سنتطرق اليه في هذا المطلب و نخصص له ثالثة فروع مستقلة نتناول 

   بالنقض ، و في الثاني قاعدةعدم قبول   في االول قاعدة عدم قبول طلبات جديدة في خصومة الطعن
   وسائل دفاع جديدة في خصومة الطعن بالنقض و في الثالث سلطات مجلس الدولة عند نقض القرار                   

  .المطعون فيه 
  ــــــــــــــ

   .ه  ـ السابق االشارة الي11/12/1982 ـ قرار 27664المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف رقم  )1(
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                                      ـ الفرع االول ـ 

                                    عدم قبول طلبات جديدة في

                                          خصومة النقض 

  
 الطلبات الجديدة كفكرة مرتبطة بالطعن باالستئناف و بمبدأ التقاضي على لقد وضحنا قاعدة 

درجتين في مكانها من هذه االطروحة  ، و بينا انه ال يجوز بمقتضاها أن تطرح على الجهة 
التي سبق إبداؤها أمام الجهة االبتدائية مع بعض االستثناءات الواردة في  االستئنافية سوى الطلبات

  .قانون االجراءات المدنية    من107المادة 
 السابق تسري على الخصومة االستئنافية  بالرغم من وإذا كانت قاعدة الطلبات الجديدة بالمعنى

االثر الناقل للطعن باالستئناف ، فليس هناك ما يمنع سرياتها على الخصومة المنعقدة امام محكمة 
  . النقض  ، خاصة انها تتوفر على العوامل التي تساعد على ذلك 

اخرى مقابلة         ان الخصومة على مستوى محكمة النقض ال تدور حول طلبات أصلية و 
او طلبات سبق او لم يسبق ابداؤها امام الجهة التي اصدرت القرار موضوع الطعن  بل تدور ،  

  .حول سالمة أو بطالن هذا االخير من العيوب التي تضمنتها االوجـه التي اسس عليها الطعـن 
ض القرارعلى ان دور محكمة النقض يقتصرعلى فحص االوجه المعتمد عليها في الطعن و نق

اساسها دون التطرق لموضوع النزاع ، بل تحيل القضية و اطرافها امام قضاة الموضوع للفصل 
  .فيه من جديد على ضوء المبادئ القانونية التي حددتها 

  

                                      ـ الفرع الثاني ـ

  ة في                               عدم قبول وسائل دفاع جديد

                                          خصومة النقض 

        

          اذا كان الطعن باالستئناف يجيز للطاعن استعمال وسائل دفاع جديدة في طعنــه ، فــان 
     االمر على غير ذلك بالنسبة للطعن بالنقض ، اذ ال يجوز فيه استعمال من الوسائــل اال تلــك 

    استعمالها و مناقشتها امام الجهة التي اصدرت القرار موضوع الطعن ، غير ان  هذه    التي سبق
  .للوجه الذي اسس عليه الطعن  لم يتم التمسك بها تدعيما  حجج جديدة   القاعدة ال تمنع من اعتماد 
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لكن قاعدة عدم جواز إبداء وسائل جديدة أمام جهة النقض ترد عليها بعض االستثناءات تخص 

، و الوسائل القانونية البحتة ، إضافة إلى الوسائل  لوسائل المستوحاة من القرار المطعون فيها
  .المتعلقة بالنظام العام 

   فاالولى وسائل تستند الى عيوب برزت في القرار بعد صدوره ، مست صياغته او بناءه ، فما 
تنادعليها ألول مرة أمام جهة كان يمكن التمسك بها قبل ذلك و كان من الطبيعي ان يسمح باالس

  .النقض 
فهي وسائل ال تتطلب فحص لوقائع لم تطرح على قاضي الموضوع، فيكفــي   اما الثانية

  فهــيالقرارموضوع الطعن وحده لتقديم العناصرالتي تسمح لجهة النقض بالفصل  في النزاع 
  .  المعاينة في هذا القرارتستند على الوقائع

  قة بالنظام العام فهي تلك التي اجاز المشرع اثارتها على كل مراحــلما الوسائل المتعلا
  فال يمكن االحتجاج بهذه الوسائل إال في الحالـــة غير انه ، و بالرغم من ذلك ،  التقاضي ،

  )1(.  التي سبق طرح وقائعها على قضاة الموضوع
  

                              ـ الفرع الثالث ـ

  سلطات مجلس الدولة عند نقض                       

                                القرار المطعون فيه 

  

      ان النصوص االجرائية التي تحكم الطعن بالنقض نعطي لمحكمة النقض بعد ابطال القـرار   
  موضوع الطعن سلطة احالته امام جهة قضائية أخرى من مستوى الجهة التي اصدرته و امــا 

   نفس الجهة التي اصدرته مشكلة تشكيال اخرا ، و قد تكتفي بنقض القرار دون احالة اذا لـم الى
  . يتبق منه ما يبرر احالت ثانية الى الجهات القضائية الدنيا 

 من قانون االجراءات المدنية الجديد منحت لمجلس الدولة سلطة الفصـل في 958     ان المادة 
  .ر المطعون فيه موضوع النزاع بعد نقض القرا

   وردت محددة و ال يمكن ان تشمل بقية حاالت الطعن بالنقض امام مجلس 958      ان المادة 
  ــــــــــــــــــــ 

    (1)   C. Puigelier – La pratique de la cassation en matiere sociale – ED . LITEC – 1996         
    P. 33 ……42   
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  .فما كان يمكن للمشرع ان يقتصرها على نقض قرارت مجلس المحاسبة  الدولة ، و اال 

     و بالتالي فيبقى مجلس الدولة في نظرنا متمتعا بنفس السلطات التي يتمتع بها قاضي المحكمة 
  .العليا في احالة القضية بعد نقض القرار المطعون فيه او نقضه بدون احالة 

  حالة عند نقض القرار المطعون فيه امامه ،     و قد طبق مجلس الدولة قاعدة اال
  :   فجاء في أحد قراراته 

عن لجنة الطعون، 15/01/1981نقض القرارالصادرفي :...لهذه االسباب قررالمجلس االعلى    " 
و نتيجة لما سبق ذكره، ارجاع القضية و االطراف الى الوضعية التي كانوا عليها سابقا قبل صدور 

   )1(".  ، و للفصل من جديد وفقا للقانون ، يحال هؤالء على نفس اللجنة القرار المطعون فيه
    

 تبين لنا ان المشرع لم يخرج في قانون االجراءات المدنية و االدارية  و في خالصة هذا الفصل

بالنسبة الستئناف القرارات القضائية عن القواعد التي كان يخضع لها هذا الطعن اللهم سوى في 

ي رفعها الى شهرين ، اما بالنسبة الستئناف االوامر االستعجالية ، فان قانون االجراءات مواعيده الت

المدنية و االدارية اجاز هذا الطعن في بعض حاالت االستعجال الفوري والتسبيق المالي بعد ان قسم 

 مادة التسبيق حاالت االستعجال الى استعجال الفوري ، في مادة اثبات الحالة ، في تدابير التحقيق ، في

  . المالي، في مادة العقود و الصقفقات ، و في المواد الجبائية و احال هذه االخيرة على التشريع الجبائي

     اما بالنسبة لوقف تنفيذ القرارات القضائية ، فلم ينظمه المشرع في قانون االجراءات المدنية 

 من قانون 283ستنادا على المادة بمقتضيات خاصة مما جعل مجلس الدولة يمسك اختصاصه فيه ا

االجراءات المدنية و يوضح شروطه في قضائه و هي الشروط التي قننها قانون االجراءات المدنية    

و االدارية و تتمثل في تزامن الطلب مع استئناف الحكم و في جدية الوسائل المعتمدة و جسامة الضرر 

  .الذي سينجر على تنفيذ الحكم 

ا ان مجال الطعن بالنقض في قانون االجراءات المدنية و االدارية الزال ضيقا               و استخلصن

و الزالت معالمه غامضة اذ اقتصر على اجازته ضد القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم االدارية 

 الذي و قرارات مجلس المحاسبة و القرارات التي تخضعها القوانين الخاصة بها لهذا الطعن ، االمر

  .   يطرح اشكال البحث عنها في هذه القوانين ، و اغلبيتها لم يفصل في قالبلية هذه القرارات لهذا الطعن

  ــــــــــــــ
    ـ غير منشور11/12/1982 ـ قرار 27664المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف رقم )1(
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  ـ الفصل الثالث ـ

  متعلقة باختصاص الجهات                           الخصومات ال

                                         القضائية االدارية

  
     ان وضعية مجلس الدولة كجهة قضائية متربعة على الهرم القضائي االداري ، مقومة العمال 

 الجهات القضائية االدارية و ضامنة لتوحيد االجتهاد القضائي االداري و احترام القانون في جميع

انحاء البالد ، يجعل منها بالدرجة االولى الجهة الفاصلة في القضايا التي تثير مشاكل متعلقة 

باختصاص الجهات القضائية المكونة للجهاز القضائي االداري و تلك الناتجة عن االرتباط بين الطلبات 

  .المرفوعة امامها 

 بالقضايا المرتبطة تخضع للقواعد      و كانت الخصومة االدارية المتعلقة بتنازع االختصاص او

العامة في قانون االجراءات المدنية قبل ان يتولى قانون االجراءات المدنية و االدارية الجديد تنظيمها 

بنصوص خاصة و اسناد اختصاص الفصل فيها لمجلس الدولة ،  سواء تعلق االمر بقضايا تنازع 

  . المرتبطة االختصاص ، بتسوية مسائل االختصاص او بالقضايا 

   ان نظر مجلس الدولة للقضايا السابقة ال يدخل في اطار الفصل في مشروعية قرارات ادارية      

او الفصل في الطعن باالستئناف او الطعن بالنقض في قرارات قضائية صادرة عن الجهات القضائية 

ب احدى الجهات القضائية الدنيا ، و انما يدخل في اطار تحديد الجهة التي ستختص بنظر النزاع بطل

االدارية قبل الفصل في موضوعه ، او بنظر الجهة الذي كان من المفروض ان تفصل في موضوعه 

  .بعد الفصل فيه ، و هذا بطلب من الطرف الذي يهمه امر ذلك 

     و سنعالج في هذا الفصل اختصاص مجلس الدولة للنظر في الطلبات المتعلقة بتنازع االختصاص 

ك المتعلقة بالطلبات المرتبطة ، و اخيرا اختصاصه بتسوية مسائل االختصاص ، في ثالثة ، و تل

  : مباحث مستقلة على النحو التالي 

  الخصومات المتعلقة بتنازع االختصاص بين القضاة: ـ المبحث االول 

  الخصومات المتعلقة بالطلبات المرتبطـة : ـ المبحث الثاني 

  ت المتعلقة بتسوية مسائل االختصاص الخصوما: ـ المبحث الثالث 
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                                   ـ المبحث االول ـ 

                                  الخصومات المتعلقة بتنازع

                                    االختصاص بين القضاة 

  

ون االجراءات المدنية التنازع في االختصاص بين القضاة على انه  من قان205     عرفت المادة 
الحالة التي تصدر فيها عدة احكام في نزاع واحد من جهات قضائية من نوع واحد باختصاصها      

  .او عدم اختصاصها 
ا  من قانون االجراءات المدنية و االدارية على انه الحالة التي  تقضي فيه398     و عرفته المادة 

  .جهتان قضائيتان او اكثر في نفس النزاع باالختصاص او بعدم االختصاص 
 السالفة الذكر اكثر دقة من التعريف 205     و يبدو في نظرنا ان التعريف االول الوارد في المادة 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية ، الذي تناول مسألة تنازع 398الثاني الوارد في المادة 
تصاص بصياغة عامة جعلته يشمل مسألة التنازع الذي يختص بنظره كل من المحكمة العليا      االخ

  . و مجلس الدولة ، و ذلك الذي تختص بنظره محكمة التنازع 
     ان تنازع االختصاص الذي يعقد اختصاص مجلس الدولة او المحكمة العليا هو التنازع القائم بين 

د ، اما اذا كانت الجهتان القضائيتان تابعتين لنظامين قضائيين مختلفين ، جهتين قضائيتين من نوع واح
  .فاننا بمناسبة التنازع الذي يعقد اختصاص محكمة التنازع 

     و قد وضحت محكمة التنازع هذه الفكرة في احدى قراراتها بمناسبة نظرها لنزاع صدر فيه قرار 
عي في منصب عمله قبل ان يتم الغاؤه في عن مجلس قضاء بسكرة يقضي باعادة ادراج المد

 ، بعد االستئناف ، من طرف مجلس الدولة الذي صرح بعدم اختصاص مجلس قضاء 21/06/1999
بسكرة ، غير ان الغرفة االدارية الجهوية لمجلس قضاء قسنطينة الذي التجأ اليها الطاعن بعد ذلك 

  .ي  قرارا يقضي بعدم اختصاصها النوع23/06/2001اصدرت في 
  :فجاء في قرار محكمة التنازع 

  . حيث ان القرارين صادرين كالهما عن الجهة القضائية االدارية " 
 في فقرتها االولى تنص على ان تختص محكمة 98/03 من القانون العضوي 03حيث ان المادة 

لعادي  التنازع في الفصل في منازعات االختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي ا
  و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي االداري كما ان الفقرة الثانية من نفس المادة 
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تنص صراحة على ان محكمة التنازع غير مختصة للفصل في االختصاص بين الجهات القضائية 

  .الخاضعة لنفس النظام 

 القول باال محل للتنازع في و عليه ال يوجد في دعوى الحال تنازع في االختصاص و يتعين من ثمة

   )1(" . االختصاص 

حيث انه يظهر من القرار السابق و النصوص القانونية المستند عليها فيه ان محكمة التنازع ال       

تنظر اال في قضايا التنازع بين جهتين قضائيتين من نظامين مختلفين أي تابعتين للجهازين القضائيين 

ا تعلق االمر بتنازع جهتين قضائيتين عاديتين، فتخضعان الختصاص العادي و االداري ، اما اذ

المحكمة العليا ، و نفس الكالم يصدق عند تنازع جهتين قضائيتين اداريتين ، فان الفصل في طلب 

  .          التنازع  و تحديد اختصاص احدى الجهتين ينظره مجلس الدولة 

س الدولة باعتباره جهة قضائية ادارية تعلو الجهات      و يعد تنازع االختصاص اجراء يسمح لمجل

  .القضائية االدارية االخرى من حل التناقض في القرارات القضائية الصادرة عن هذه الجهات 

     ان الجهة صاحبة اختصاص نظر طلب التنازع تتمكن عن طريقه من تفادي مشكل نكران العدالة 

  . محصنة ضد اي طريق من طرق الطعن و اعادة النظر في قرارات قضائية نهائية 

     ان معالجة موضوع تنازع االختصاص امام مجلس الدولة يقتضي منا بيان الحاالت المقرر فيها  

و االجراءات الواجبة االتباع فيه ، و سنخصص لهذين الموضوعين مطلبين مستقلين على النحو التالي 

:  

   مجلس الدولـة حاالت تنازع االختصاص امام: ـ المطلب االول 

  اجراءات تنازع االختصاص امام مجلس الدولة : ـ المطلب الثاني 

     ـــــــــــــــ

  8عدد    ـ مجلة مجلس الدولة ـ17/07/2005 ـ قرار 04 ـ رقم الفهرس 20محكمة التنازع ـ رقم الملف  )1(
   254ـ ص 
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                                    ـ  المطلب االول ـ

  حاالت تنازع االختصاص امام                                

                                         مجلس الدولة

  
ولة ، تختص بالنظر في قضايا تنازع االختصاص        كانت المحكمة العليا ، قبل انشاء مجلس الد

       232بين الجهات قضائية التي ال تعلوها جهة قضائية مشتركة سواها ، حسبما وضحته المادتان 
و تتجسد هذه الحالة بالنسبة للمحكمة العليا حاليا عند تنازع  . من قانون االجراءات المدنية300و 

 من قانون االجراءات المدنية و عند 206 حسبما حددته المادة محاكم تابعة لمجالس قضائية مختلفة
   ، من نفس القانون 207تنازع مجلسان قضائيان او مجلس قضائي  و محكمة حسبما جاء في المادة 

  . من قانون االجراءات المدنية و االدارية الجديد 400 و 399و المادتان 
 الفصل في القضايا التي كانت تنظرها الغرفة      و بعد انشاء مجلس الدولة و اسناده اختصاص

 98/01 من قانونه العضوي رقم 40االدارية للمحكمة العليا ، و خضوعه بمقتضى احكام المادة 
 ، لقانون االجراءات المدنية ، اصبح مجلس الدولة الجهة القضائية التي 30/05/1998المؤرخ في 

ية االدارية التـي ال تعلوها جهة مشتركة ماعداه تنظر قضايا تنازع االختصاص بين الجهات القضائ
أي الغرف االدارية حاليا و المحاكم االدارية بعدها ، استنادا على النصوص االجرائية الواردة في 

  .قانون االجراءات المدنية 
 من قانون االجراءات المدنية و االدارية اختصاص 808     و قد اكدت الفقرة االولى من المادة 

الدولة بالفصل في قضايا تنازع االختصاص بين محكمتين اداريتين و هما جهتان قضائيتان ال مجلس 
  .تعلوهما جهة قضائية مشتركة ماعداه 

     و قد تتجسد قضية التنازع في االختصاص في الحالة التي تصدر فيها غرفتان اداريتان قرارا بعدم 
 الحالة ، و مادام ان االمر يتعلق بتنازع سلبي اختصاصها ، احدهما صحيح و االخر باطل ، ففي هذه

في االختصاص قد ال يسمح للطرفين باستصدار حكم في موضوع النزاع  ، فان مجلس الدولة سيؤيد 
احد القرارين و يعتبر الثاني باطال ، و يحيل الطرفين امام الغرفة االدارية صاحبة االختصاص لتفصل 

  .في الطلب 
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د حالة التنازع في االختصاص فـي الحالة التي تمسك جهتـان قضائيتان اختصاصهما      و قد تتجس

للفصل في موضوع النزاع وتصدران فيه قرارين متناقضين ، فان مجلس الدولة سيؤيد احد القرارين  
  . و يعتبر الثاني باطال 

يدة من حاالت تنازع      لكن الفقرة الثانية من المادة السابق االشارة اليها استحدثت حالة جد
االختصاص و اسندت سلطة الفصل فيها لمجلس الدولة بكامل غرفه المجتمعة ، و هي الحالة التي يقوم 

  .فيها تنازع في االختصاص بين محكمة ادارية و هذا االخير 
     فصارت حاالت تنازع االختصاص التي ينظرها مجلس الدولة تتمثل في تنازع غرفتين ادريتين  

كمتين ادريتين ايجابيا او سلبيا ، و تنازع احدى الغرف االدارية او المحاكم االدارية مع الجهة او مح
  . التي تعلوها أي مجلس الدولة 

 السالفة الذكر لتغطي حالة من حاالت 808         و جاءت المقتضيات الجديدة الواردة في المادة 
  .    المدنية بالرغم من تعدد تطبيقاتها التنازع لم ينتبه لها المشرع في تقنين االجراءات

     و من الحاالت التي يمكن تصورها كنماذج  للتنازع في االختصاص بين مجلس الدولة و الغرف 
االدارية او المحاكم االدارية ، الحالة التي تصدر فيها هذه االخيرة خطأ قرارا بعدم اختصاصها ، ال 

فيؤكد . س الدولة ، و يرفع دعوى مستقلة امام هذا االخير يقوم الطرف المعني باستئنافه امام مجل
مجلس الدولة بمناسبة الدعوى المرفوعة امامه على عدم اختصاصه   و اختصاص الغرفة االدارية 

  .التي قضت خطأ بعدم اختصاصها 
  

                                    ـ  المطلب الثاني  ـ

  اجراءات تنازع االختصاص                                     

  امام مجلس الدولة                                        

  

 على بعض 300 و المادة 212 الى غاية 205     نص قانون االجراءات المدنية في المواد من 
   رفعها االجراءات المتعلقة بقضايا تنازع االختصاص امام المحكمة العليا و االثار المترتبة على عملية

     لكن المالحظ ان هذه المواد لم تنص على شكليات العريضة المتعلقة بتنازع االختصاص ،       
  و قد تم استدراك هذا السهو من طرف المشرع في قانون االجراءات المدنية و االدارية ، 
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لفصل في  من قانون االجراءات المدنية ميعاد رفع عريضة ا300 و 207    و حددت المادتان 

  .التنازع بشهر واحد من تاريخ تبليغ اخر حكم  
االختصاص بين القضاة يعد ان طلب الفصل في تنازع      و قد اعتبرت الغرفة االدارية للمحكمة العليا 

طريق طعن غير عادي ، ال يكون مقبوال اال بعد استنفاذ طرق الطعن العادية ،  و ال يجوز اذا كان 
  : ن بالمعارضة او االستئناف ، فجاء في احد قراراتهاالقراران قابلين للطع

 قدمت المدعية طلبا امام الغرفة االدارية 19/02/1991حيث انه و بموجب عريضة مؤرخة في " 
لمجلس قضاء معسكر بغرض تسوية وضعيتها االدارية بصفتها مساعدة تربوية و ابطال القرار 

  .ركز الصحي البيداغوجي بالمحمدية المتضمن وقفها عن وظيفتها الصادرعن مدير الم
 رفضت الغرفة االدارية العريضة لرفعها امام جهة 09/05/1992حيث انه بموجب قرار مؤرخ في 

قضائية غير محتصة بدعوى ان االمر يتعلق بمنازعة مقرر صادر عن الوالي الذي يعد من اختصاص 
  .احدى الغرف الجهوية الخمسة 
ى مجلس قضاء وهران المرفوع اليها العريضة بنفس المحل و نفس و حيث ان الغرفة االدارية لد

 بعدم اختصاصها الن المنازعة ال تنصب 26/06/1993االطراف صرحت بموجب قرار مؤرخ في 
  . على مقرر صادر عن الوالي و انما على قرار صادر عن المدير العام للمركز الصحي بالمحمدية 

ع االختصاص بين القضاة يعد طريق طعن غير عادي ال حيث انه و بما ان طلب الفصل في تناز
  .يكون مقبوال اال بعد استنفاذ طرق الطعن العادية 

و بما ان المدعية لم تستنفذ هذه الطرق القانونية اليوجد تنازع في االختصاص و بالتالي يجب رفض 
  .) 1( "عريضتها 

عريضة الى ممثل النيابة العامة لتقديم  من قانون االجراءات المدنية تبليغ ال209و فرضت المادتان 
  :طلباته فيها ، وهو اجراء مستوجب بقوة القانون ال يحتاج النص عليه ثانية لسببين 

ـ االول ان اطالع النيابة العامة و تقديم طلباتها مفروض في هذا النوع من الخصومات ، طبقا للقاعدة 
 من قانون االجراءات المدنية      260دنية ، و  من قانون االجراءات الم141التي وضعتها المادتان 

  .و االدارية 
  ــــــــــــــــــ

 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا ـ 30/04/1995 قرار 124721ـ ملف  المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية) 1(
  179 ـ ص 01/1996العدد 
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و مجلس الدولة ، و االجراءات امامها ـ الثاني ان هذه الخصومة مطروحة امام المحكمة العليا ا

  .تتطلب اطالع النيابة العامة على الملف و تقديم طلباتها فيه 

     و قد يقضي مجلس الدولة برفض الطلب اذا راى انه ال محل للفصل في النزاع ، و في الحالة 

 الحكام المادة العكسية يصدر حكما بتبليغ العريضة للمدعى عليه في ميعاد ال يتجاوز شهرا ، طبقا

 من قانون االجراءات المدنية يترتب عليه بقوة القانون وقف كل االجراءات المتبعة امام الجهات 212

  .المتنازعة 

     و يباشر مجلس الدولة اجراءات السير في الدعوى و فقا لالحكام العادية السارية على الخصومة 

        . ا تقصر النواعيد الى نصفها امامها الى غاية صدور الحكم في النزاع ، غير اته

 منه قام بتحديد حاالت تنازع 808و يالحظ ان قانون االجراءات المدنية و االدارية في المادة 

 من نفس القانون 401االختصاص ، فلم تحدد اجراءاته و ال مواعيده و ال اثاره  ، علما ان المادة 

 تبليغ 402تبليغ اخر حكم دائما و فرضت المادة حددت مهلة رفع عريضة التنازع بشهرين من تاريخ 

 للجهة 403العريضة الى ممثل النيابة العامة لتقديم طلباته فيها في الوقت الذي سمحت فيه المادة 

القضائية المعروض عليها طلب التنازع ان تامر عند االقتضاء بايقاف اجراءات التنفيذ المتبعة امام 

قرارات موضوع التنازع ، و يكون باطال كل اجراء يتم خرقا لوقف الجهات القضائية التي اصدرت ال

  .التنفيذ المامور به باستثناء االجراءات التحفظية 

 من قانون االجراءات المدنية التي 210 السالفة الذكر حذت حذو المادة 403     ويبدو ان المادة 

  ألة جوازيةجعلت االمر بايقاف اجراءات التنفيذ من طرف المجلس القضائي مس
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  ـ المبحث الثاني ـ

                            الخصومات المتعلقة بالطلبات المرتبطة 

                                       
يهدف اجراء االرتباط الى جمع الخصومات امام قاضي واحد و يحول دون توزيعها على جهات      

  .قضائية مختلفة 

 من قانون االجراءات المدنية ، السارية امام المجالس 92 ، و 91 ، 90المواد      و قد تناولت 

 من نفس القانون ، كل من اجراء 148 مكرر و 171القضائية في المواد االدارية  بمقتضى المادتين 

االحالة عند وجود ارتباط بقضية مطروحة على محكمة اخرى و اجراء الضم عند وجود ارتباط بين 

  . حة على نفس المحكمة قضايا مطرو

 السالفة الذكر اجراء االحالة جوازيا يتم بناء على طلب الخصوم ، في الوقت 90     و اعتبرت المادة 

 بإجراء الضم من طرف المحكمة تلقائيا او بناء على طلب الخصوم ، و قد 91الذي سمحت فيه المادة 

  . دفاع في الموضوع  ابداء الدفع باالحالة لالرتباط قبل أي92فرضت المادة 

 من قانون االجراءات المدنية على االرتباط بين الطلبات 276     و نصت الفقرة الثانية من المادة 

التي تضمنتها عريضة الطعن بالبطالن المقدمة امام مجلس الدولة  او عريضة اخرى مرتبطة باالولى 

ون فيه و اجازت لمجلس الدولة والخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه الى القرار المطع

  .الفصل فيها 

 منه على انه الحالة التي 55     اما قانون االجراءات المدنية و االدارية فعرف االرتباط في المادة 

تقوم عند وجود عالقة بين قضايا مرفوعة امام تشكيالت مختلفة لنفس الجهة القضائية او امام جهات 

  .سن سير العدالة ان ينظر و يفصل فيها معا قضائية مختلفة و التي تستلزم لح

 من نفس القانون اجراء التخلي بسبب االرتباط ، فاسندت المادة 58 ، 57 ، 56     و تناولت المواد 

 االمر باجراء التخلي عن النزاع بسبب االرتبط بين القضايا الخر جهة قضائية او اخر تشكيلة 56

و تشكيلة اخرى ، بموجب حكم مسبب بناء على طلب احد طرح عليها النزاع لصالح جهة قضائية ا

  .الخصوم او تلقائيا 

 االحكام الصادرة بالتخلي بسبب االرتباط ملزمة للجهة القضائية            57     و اعتبرت المادة 

  .او التشكيلة المحال اليها دون ان تكون قابلة الي طعن 
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قضاء بالضم تلقائيا في حالة وجود ارتباط بين  على جهات االحالة ال58    و فرضت المادة 

خصومات مطروحة امام تشكيالت مختلفة لنفس الجهة القضائية او امام جهات قضائية مختلفة بعد 

  . التخلي لها 

  على االرتباط في 812  و 811 ، 809   و نص قانون االجراءات المدنية و االدارية في مواده 

م االدارية و اثاره ،  و يمكن تقسيم حاالت ارتباط الطلبات الواردة في القضايا التي تطرح على المحاك

  :  الى حالتين 811 و 809المادتين 

و تخص ارتباط طلبات بين المحاكم االدارية و مجلس الدولة و تنقسم بدورها الى الحالة االولى  ـ

  :حالتين 

وى ، لكنها مرتبطة ، بعضها يعود  ـ  عندما تخطر المحكمة االدارية بطلبات مستقلة في نفس الدع1

الى اختصاصها و البعض االخر يعود الى اختصاص مجلس الدولة ، يحيل رئيس المحكمة جميع هذه 

  .الطلبات الى مجلس الدولة 

 عندما تخطر المحكمة ادارية بطلبات ، بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها ،        ـ 2

طلبات مقدمة في دعوى اخرى مرفوعة امام مجلس الدولة ،        و تكون في نفس الوقت مرتبطة ب

  .و تدخل في اختصاصه ، يحيل رئيس المحكمة تلك الطلبات امام مجلس الدولة 

  و تخص ارتباط طلبات بين المحاكم االدارية ، تتمثل في الحالة التي تخطر فيها الحالة الثانية ـ

قلة ، لكنها مرتبطة و تدخل في االختصاص االقليمي لكل محكمتان اداريتان في ان واحد بطلبات مست

  .منهما ، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات الى رئيس مجلس الدولة 

  يخطر كل رئيس محكمة ادارية الرئيس االخر بامر االحالة

يفصل رئيس مجلس الدولة بامر في االرتباط ان وجد ، و يحدد المحكمة او المحاكم المختصة للفصل 

  .ي الطلبات ف

 اعاله ، ارجاء 811 و 809 على اوامر االحالة المنصوص عليها في المادتين 812و رتبت المادة 

  .الفصل في الخصومة و هي غير قابلة الي طعن 
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   المبحث الثالث ـ                                  ـ

                                الخصومات المتعلقة  بتسوية

                                      مسائل االختصاص 

  

 نظاما جديدا 814 و 813     ان قانون االجراءات المدنية و االدارية الجديد كرس بمقتضى المادتين 
 االداري ، يسمح بالقضاء على حاالت عدم اختصاص لحل مشاكل االختصاص داخل الجهز القضائي

  .الجهات القضائية االدارية ، و يوفر الوقت على المتقاضين 
     و يتمثل االجراء المستحدث في منح رئيس المحكمة االدارية سلطة تحويل الملف في اقرب االجال 

انها من اختصاص هذا االخير الى مجلس الدولة في الحالة التي تخطر فيها هذه المحكمة بطلبات ترى 
.  

     يفصل مجلس الدولة في االختصاص و يحدد ، عند االقتضاء ، المحكمة االدارية المختصة للفصل 
  .في كل الطلبات او بعضها و يحيل لها الملف ، و ال يجوز لهذه االخيرة التصريح بعدم اختصاصها 

 االدارية نزاع يخرج عن اختصاصها            فيشترط لتطبيق هذا االجراء ان يطرح على المحكمة
  .و يدخل ضمن اختصاص مجلس الدولة ، بكيفية واضحة  ال تثير أي لبس او غموض 

 المشار اليها لم تنص على الحالة التي ترى فيها المحكمة االدارية 813     فيالحظ مما سبق ان المادة 
ادارية اخرى قد تكون محكمة ادارية ان النزاع المطروح عليها يدخل ضمن اختصاص جهة قضائية 

  . من مستواها او محكمة ادارية تتمتع باختصاص جهوي 
 ، اشارتا الى تحديد مجلس الدولة 814 و المادة 813     لكن يالحظ ان الفقرة الثانية من نفس المادة 

  .ا للجهة القضائية المختصة و احالة الملف اليها دون ان يجوز لها التصريح بعدم اختصاصه
     ان تحديد الجهة القضائية االدارية المختصة و احالة الملف اليها من طرف مجلس الدولة يقتضي 
ان يكون النزاع الذي رفع امام المحكمة االدارية يخرج عن اختصاصها و اختصاص مجلس الدولة في 

  .نفس الوقت و يدخل ضمن اختصاص اية محكمة ادارية 
جب في نظرنا النص على الحالة التي تخطر فيها محكمة ادارية بنزاع     ان هذا التفسير كان يستو

  ترى انه من اختصاص محكمة ادارية أخرى سوى محكمة ادارية جهوية  او محكمة ادارية ذات
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طابع محلي ، و هذه المسألة تدخل في مسائل تسوية االختصاص و تتطلب في نظرنا تحويل الملف الى 

  .الته على المحكمة االدارية المختصة مجلس الدولة ليتولى اح
 ، لم تشيرا الى الحالة التي يطرح فيها نزاع من 814 و 813     و يالحظ كذلك ان المادتين 

المتقاضي على مجلس الدولة دون ان يكون من اختصاصه ، فتسوية مسألة االختصاص يقتضي في 
فما دام ان . دال من الحكم بعدم االختصاص هذه الحالة احالة القضية الى المحكمة االدارية المختصة ب

العلة من اجراء تسوية مسائل االختصاص هو تفادي صدور قرارات قضائية ادارية بعدم االختصاص 
، فكان من المفروض ان يشمل هذا االجراء كذلك الحالة التي يرفع امام مجلس الدولة نزاع من 

  .اختصاص محكمة من المحاكم االدارية 
لحالة السابقة تختلف عن تلك التي يستانف فيها امام مجلس الدولة قرار بعدم اختصاص      و ان ا

الغرفة االدارية للمجلس القضائي ، و يتبين للجهة االستئنافية ان النزاع من اختصاص الجهة االبتدائية 
لفصل في ان مجلس الدولة يتمتع في هذه الحالة بسلطة ا. التي اصدرت بصفة خاطئة القرار المستانف 

القضية عن طريق التصدي اذا كانت مهيأة للفصل فيها ، لكنه يتمتع كذلك بسلطة احالتها الى الجهة 
  .االبتدائية للفصل فيها من جديد 

     و قد سبق للغرفة االدارية للمحكمة العليا ان سلكت طريق االحالة الى الجهة االبتدائية التي 
   .) 1(صرحت بعدم اختصاصها بصفة خاطئة 

     
 تبين لنا ان المشرع تناول النزاعات المتعلقة بتنازع االختصاص بين      و في خالصة هذا الفصل

المحاكم االدارية و اسند اختصاص الفصل فيها لمجلس الدولة  و استحدث حالة التنازع التي قد تثور 

رفه المجتمعة  ، بين محكمة ادارية و مجلس الدولة و اسند اختصاص نظرها لمجلس الدولة بكل غ

  .غير انه لم يتناول بنصوص خاصة اجراءات و اثار هذه الطلبات 

     و ضبط المشرع مسائل االرتبط بين الطلبات المطروحة بين المحاكم االدارية و بين هذه االخيرة  

  .   و مجلس الدولة و اسند لهذا االخير اختصاص نظرها 

تصاص باحالة المحاكم االدارية لمجلس الدولة للملفات      و استحدث اجراءات تسوية مسائل االخ

  . التي رفعت امامها و التي يختص بنظرها 

  ــــــــــــــــ
       . ـ غير منشور 22/03/1980 ـ قرار 19473المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(
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   الثالث ــ الباب                                        

                                     شروط رفع الخصومة امام

                                           مجلس الدولة

  

     يخضع رفع الخصومة امام مجلس الدولة لمجموعة من الشروط ، تخص القرار موضوع الطعن ، 
  . اطرافها ، و االجراءات و المواعيد المقررة فيها 

   ان المشرع اسند للمحكمة العليا و بعدها لمجلس الدولة اختصاص الفصل في الطعون بااللغاء ،   
بفحص مشروعية و بنفسير القرارات االدارية الصادرة عن السلطة المركزية ، و شملت بعد ذلك 
ائية قرارات الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية وتركها خاضعة للنصوص االجر

التي تضمنها قانون االجراءات المدنية ، حتى بعد اسناد اختصاص الفصل فيها لمجلس الدولة طبقا 
 المتعلق 30/05/1998 المؤرخ في 98/01 من القانون العضوي رقم 40لمقتضيات المادة 

  .باختصاصات مجلس الدولة ، تنظيمه و عمله 
 االدارية امام مجلس الدولة تتعلق بدعوى االلغاء      ان أغلب النصوص االجرائية المتعلقة بالخصومة

امام هذه الجهة القضائية  فال تتجلى فيها االجراءات المتعلقة ببقية الدعاوى  و الطعون القضائية 
  .االدارية على غرار نظيرتها المدنية كما هو عليه الحال بالنسبة للطعن باالستئناف  او النقض 

ك هذا النقص في االجراءات بالنسبة للخصومة االدارية في قانون      و قد حاول المشرع استدرا
االجراءات المدنية و االدارية ، فاخضع الخصومة امام مجلس الدولة الغلبية االجراءات التي تسري 
على الخصومة امام المحاكم االدارية  و سن كثيرا من االجراءات خاصة بالخصومات القضائية 

  .االدارية 
ي هذا الباب شروط رفع الخصومة امام مجلس الدولة لما تكتسيه من اهمية بالغة بالنسبة      سنعالج ف

للحق موضوع النزاع و نبين خصوصياتها و متطلبات استقاللها عن الشروط التي تحكم رفع الخصومة 
  : الفصول الثالثة التالية المدنية ، من خالل 

  ع الطعن  المتعلقة بالقرار موضوالشروط : ـ الفصل األول  
  المتعلقة باشخاص الخصومة في الطعن الشروط : ـ الفصل الثاني 

  الشروط المتعلقة باالجراءات و المواعيد  :  ـ الفصل الثالث
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                        ـ الفصل األول ـ

    الشروط المتعلقة بالقرار موضوع الطعن         

  

 المنعقدة امام مجلس الدولة قد يكون موضوعها قرارا اداريا صادرا عن سلطة         ان الخصومة
ادارية مركزية او هيئة عمومية وطنية او منظمة مهنية وطنية تم الطعن فيه بااللغاء               

او بفحص المشروعية او بالتفسير امام مجلس الدولة او تم طلب وقف تنفيذه امام هذه الجهة 
 و قد يكون قرارا قضائيا ابتدائيا او نهائيا صادرا عن الغرف االدارية للمجالس القضائية القضائية ،

  .او الجهات التي خول القانون لمجلس الدولة نظر قراراتها عن طريق الطعن بالنقض 
       ان هذا الواقع فرض علينا بحث الشروط المتعلقة بالقرارين االداري و القضائي موضوع 

  :حثين مستقلين على النحو التالي الطعن في مب
  الشروط المتعلقة بالقرار االداري موضوع الطعن : ـ المبحث االول 
  الشروط المتعلقة بالقرار القضائي موضوع الطعن  : ـ المبحث الثاني 

  

  ـ المبحث االول ـ

                               الشروط المتعلقة بالقرار االداري 

                       موضوع الطعن                  
  

 من القانون 9 من قانون االجراءات المدنية ، 283 و 274      اسند المشرع بمقتضى المواد 
 من 901 و 833 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، تنظيمه و عمله  و 98/01العضوي رقم 

ضي اول   و اخر درجة ، قانون االجراءات المدنية و االدارية اسندت لمجلس الدولة ، كقا
اختصاص النظر في الطعون بااللغاء المرفوعة ضد القرارات االدارية الصادرة عن السلطات 

المركزية او الهيئات العمومية الوطنية او المنظمات المهنية الوطنية و الطعون بتفسيرها           
  .او فحص مشروعيتها و اختصاص النظر في طلبات وقف تنفيذها 

 ان الخصومة االدارية القضائية التي يختص مجلس الدولة بنظرها كقاضي اول و اخر درجة      
  ، و سواء تعلقت بااللغاء ، بفحص مشروعية ،  بتفسير او بوقف تنفيذ قرار اداري ، 
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يجب ان يتوفر فيها شرطان اساسيان االول تعلقها بقرار إداري و الثاني ان يكون صادرا عن 

.           ارية المركزية او الهيئات العمومية الوطنية او المنظمات المهنية الوطنية  السلطات االد

  :و سنخصص لكل من هذين الشرطين مطلبا مستقال على النحو التالي 

  ان تتعلق الخصومة بقرار اداري : ـ المطلب االول 

  ان يصدر القرار االداري عن سلطة ادارية مركزية: ـ المطلب الثاني 

                  او هيئة عمومية وطنية او منظمة مهنية وطنية    

  

  ـ المطلب االول ـ

  ان تتعلق الخصومة بقرار اداري                               

  

     يعرف القرار االداري بانه عمل قانوني نهائي صادر باالرادة المنفردة و الملزمة لجهة االدارة 

 سلطة بمقتضى القوانين و االنظمة و في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد العامة الوطنية بما لها من

انشاء او تعديل او الغاء حق او التزام قانوني معين ، متى كان ذلك ممكنا او جائزا قانونا و ابتغاء 

      )1(. المصلحة العامة 

مشروعية ،       فيشترط في القرار االداري الذي يمكن ان يكون محل دعوى الغاء ، فحص 

تفسير او طلب وقف تنفيذ امام مجلس الدولة  ثالثة شروط سوف نخصص لكل منها فرعا مستقال 

  :على النحو التالي 

  ان يهدف القرار االداري الى احداث اثر قانوني:        ـ الفرع االول 

  ان يصدر عن سلطة ادارية عامة:        ـ الفرع الثاني 

  ن يصدر باالرادة المنفردة للجهة االداريةا:        ـ الفرع الثالث 

  

  ــــــــــــــ
  :و هو التعريف الذي القى استقرارا فقهيا  و قضائيا ، راجع في هذا الموضوع ) 1(

ـ االستاذ الدكتور نواف كنعان ـ القانون االداري ـ الكتاب الثاني ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ عمان ـ 
   . و ما بعدها237 ـ ص 2008
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                                    ـ الفرع االول ـ 

                              ان يهدف القرار االداري الى احداث 

                                          اثـر قانوني

  
     يشترط في القرار االداري موضوع الطعن بااللغاء ان يكون عمال قانونيا صادرا بغرض 

اث اثر قانوني ، متمتعا بالطابع التنفيذي ، أي من شانه احداث مركز قانوني جديد  او تعديل او احد
فال تعد قرارات ادارية التصرفات الصادرة عن االدارة العامة التي ال . الغاء مركز قانوني قائم

  )1(. هائي تهدف الى احداث هذا االثر في المراكز القانونية  و ال تتمتع بالطابع التنفيذي الن
       ان تطبيق هذه الخاصية في القرار االداري القابل للطعن بااللغاء تجعلنا نستبعد من هذه 
كذلك الدائرة االعمال االدارية التحضيرية للقرارات االدارية كاالراء و االقتراحات و تخرج منها 

تعليمات و المنشورات ، كما االعمال الالحقة للتصرفات االدارية و االعمال التنظيمات الداخلية كال

  .تخرج من هذه الدائرة االعمال االدارية المادية 

     و قد استبعد قضاء مجلس الدولة ، تطبيقا لالفكار السابقة ، مجموعة من التصرفات االدارية ال 

  . ترتقي الى درجة القرارات االدارية التي يمكن ان نكون موضوع دعوى الغاء امامه

  :د قرارات الغرفة االدارية للمجلس االعلى      فجاء في اح

 المؤرخة في 102 ان المداولة رقم 1454حيث يستخلص من بيانات الرسالة رقم      " 

 ، و من ثم فان القرار االخير 07/02/1978 المؤرخ في 9 قد توجت بالقرار رقم 31/12/1977

  .هو الذي يشكل القرار االساسي لتوفره على القوة التنفيذية 

  )2(."      حيث ان الطعن المرفوع ضد هذا القرار مستوف لالوضاع القانونية شكال 

  ــــــــــــــ
   :راجع في هذا الموضوع) 1 (

  85 ....71ـ االستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص 
 ـ نشرة القضاة ـ السداسي 26/06/1982 ـ قرار 28223المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 2(

  161ً ـ صفحة 1983االول 
  :     وجاء في قرار اخر صادر عن نفس الغرفة 

   و التي اكتفت باخبار08/04/1982حيث ان الرسالة الصادرة عن االدارة الضريبية في      " 
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  :     وجاء في قرار اخر صادر عن نفس الغرفة 

 و التي اكتفت باخبار 08/04/1982 االدارة الضريبية في حيث ان الرسالة الصادرة عن     " 

الشركة المستانفة بنتائج مراقبة المحاسبة و منحتها اجال لمراجعة اقتراح التصحيح ال تعد قرارا 

  )1(".  من قانون الرسوم على رقم االعمال 33نهائيا و ال يمكن اعتبارها تبليغا طبقا للمادة 

ر عن الغرفة االدارية للمحكمة العليا اثر طعن مرفوع ضد مقرر وجاء في قرار اخر صاد       

  : اللجنة التاديبية 

حيث ان اللجان التاديبية تعتبر مجرد هيئات استشارية ، لذا فانها تصدر اراء استشارية فقط      "  

.  

      حيث ان هذه االراء ال تدخل ضمن تعريف القرار االداري ما دام انها غير مضرة ، و ان

  .المقرر الذي يتخذ الحقا بناء على هذا الرأي هو وحده الذي يكون محال للطعن بالبطالن 

  )2(".  حيث انه لهذا يتعين القول ان الطعن غير مقبول شكال لتعلقه بابطال مقرر لجنة تاديبية 
  : و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة      

تشكل هيئة مكلفة باعطاء رايها حول كل حيث انه و من جهة اخرى فان لجان الطعون      " 
  .المسائل ذات الطابع الفردي التي تخص الموظفين 

     حيث انه و بالرغم من ان هذه االراء تفرض حسب الحاالت على االدارة فانها ال تشكل 
   )3(". قرارات ادارية يمكن ان تكون محل طعون بسبب تجاوز السلطة 

  :و جاء في قرار اخر لنفس المجلس 
  حيث ان النزاع يتعلق حينئذ بالمحضر الصادر عن اللجنة التاديبية للطعن الوالئي ، غير ان     " 

  ــــــــــــ
 ـ المجلة القضائية للمحكمة 26/01/1985 ـ قرار 37231المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1 (

  171 ً ـ  صفحة 02 ـ العدد 1990العليا ـ  سنة 
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا 03/01/1993 ـ قرار 87137على ـ الغرفة االدارية ـ ملف المجلس اال) 2(

  222 ً ـ  صفحة 03 ـ العدد 1993ـ  سنة 
   11/06/2001 ـ قرار 418مجلس الدولة ـ الغرفة الثانية ـ فهرس ) 3(

دار هومة ـ الجزائر ـ سنة لحسين بن شيخ اث ملويا ـ المنتقى في قضاء مجلس الدولة ـ الجزء الثالث ـ  
  67 ـ ص 2007
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     اللجنة المذكورة هي هيئة استشارية تصدر اراءا ، و االراء الصادرة عنها ال تدخل ضمن 

   )1(" . القرارات االدارية التي يستوجب الغاؤها 
  

                                    ـ الفـرع الثاني  ـ 

  ان يصدر عن سلطة ادارية عامة                                

  

ان يصدر القرار عن جهة ادارية عامة سواء كانت اجهزة او هياكل للسلطة التنفيذية  او مؤسسات 
عامة ، االمر الذي يستبعد من هذا االطار القرارات الصادرة عن السلطتين التشريعية و القضائية 

 مصالحها يمكن اعتبارها قرارات و اعمال بالرغم من ان بعض قراراتها المتعلقة بادارة و تسيير
ادارية ، و القرارات الصادرة عن اشخاص القانون الخاص التي ال يمكن لها اصدار قرارات ادارية 

  .اال اذا انصب نشاطها على تسيير مرفق عام 
 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، 98/01 من القانون العضوي رقم 9      و يالحظ ان  المادة 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية اسندتا لمجلس الدولة 901ظيمه و عمله  و المادة تن
اختصاص النظر في الطعون بالغاء ، فحص مشروعية و تفسير القرارات االدارية الصادرة عن 

  .المنظمات المهنية الوطنية كما سنوضحه في المطلب الثاني من هذا المبحث 
    

              ـ الفـرع الثالث  ـ                   

                          ان يصدر باالرادة المنفردة لالدارة

  

 ان يصدر القرار باالرادة المنفردة للجهة االدارية، االمر الذي يستبعد من دائرتها العقود االدارية 
  .التي تخضع لدعوى القضاء الكامل 
  المتضمن بيع البلدية له القطعة الترابية المتنازع حولها ) د ذ(الشعبي البلدي لقنطينة و بين المسمى 

  ليس موجها ضد اجراء قرار شخصي بل هو موجه ضد اجراء قرار مبرم بين رئيس المجلس

  ــــــــــــــــــ

   22/01/2001 ـ قرار 40مجلس الدولة ـ الغرفة الثالثة ـ فهرس ) 1 (

  301 ـ ص 2008الجزائر ـ سنة 
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جراء قرار شخصي بل هو موجه ضد اجراء قرار مبرم بين رئيس المجلس ليس موجها ضد ا

  المتضمن بيع البلدية له القطعة الترابية المتنازع حولها) د ذ(الشعبي البلدي لقنطينة و بين المسمى 
     حيث ان هذا الطعن ال يهدف الى ابطال القراراالداري المكرس للبيع بل هو اساسا يرمي الى 

  .ذاته بشكله المنجز لصالح الغير ابطال البيع 
     و عليه فهذا الطعن يشكل نزاعا يخضع الختصاص الغرف االدارية للمجالس القضائية تطبيقا 

  )1(".  من قانون االجراءات المدنية 7للمادة 

  

  

  

  ـ المطلب الثاني ـ

                                صدور القرار االداري عن سلطة 

                          ادارية معينة               

  

     ان الخصومات التي اسند المشرع لمجلس الدولة سلطة نظرها كقاضي اول واخر درجة تتعلق 
بالقرارات االدارية الصادرة عن السلطات االدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية           

  .و المنظمات المهنية الوطنية 
 القرارات االدارية الصادرة عن الواليات او البلديات او المؤسسات العامة ذات الطابع     اما بقية

االداري ، فتختص بنظرها الغرف االدارية الجهوية بالنسبة للقرارات الصادرة عن الواليات        
  .و الغرف المحلية بالنسبة لبقية القرارات، و المحاكم االدارية بعدها

لطات االدارية المركزية الى الهيئات االدارية المتمثلة في رئاسة الجمهورية    وينصرف مفهوم الس
وهياكلها الداخلية، رئاسة الحكومة و مصالحها المختلفة الوزارات و مصالحها الخارجية 

  ــــــــــــــ
كمة   ـ المجلة القضائية للمح29/05/1982 ـ قرار 27475المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(

  185 ً ـ  صفحة 02 ـ العدد 1990العليا ـ  سنة 
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  اما الهيئات العمومية الوطنية فتشمل بعض الهيئات االدارية المستقلة ، القائمة في اطار السلطة 
التنفيذية تتمتع بالشخصية المعنوية و مثلها المجالس العليا كالمجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي ، 

  )1(.. للغة العربية ، المجلس االسالمي االعلى المجلس االعلى
     و التطبيقات القضائية لهذا النوع من الخصومات كثيرة ، فجاء في قرار صادر عن مجلس الدولة 

:  
حيث ان القرارات الصادرة عن المجلس االعلى للقضاء الفاصل في القضايا التاديبية تعد قرارات      "

 و بهذه الصفة تكون قابلة للطعن فيها باالبطال عندما يثبت انها اتخذت صادرةعن سلطة ادارية مركزية
  )2(".مخالفة للقانون او عندما تكون مشوبة بعيب تجاوز السلطة 

  :      و جاء في قرار اخر للغرفة االدارية للمحكمة العليا 
ن صادرة عن  موضوع الطعن بالبطال07/04/1992و حيث ان التعليمة الداخلية المؤرخة في     " 

المديرية العامة للجمارك أي سلطة ادارية مركزية و بالنتيجة فان الغرفة االدارية لمجلس قضاء 
  )3 (" .الجزائر لم تكن مختصة للفصل في هذا الطعن بالبطالن 

     اماالمنظمات المهنية الوطنية فيقصد بها الجمعيات المهنية ذات الطابع الوطني التي اسند قانونها 
   )4(. ساسي لمجلس الدولة اختصاص النظر في الطعون بالبطالن ضد قراراتهااال

  و قد حدد مجلس الدولة في احد قراراته طبيعة هذه المنظمات و طبيعة القرارات التي تصدرها ، 
  :فجاء فيه 
حيث ان منظمة المحامين هي هيئة مهنية تتمتع بصالحيات سلطة عمومية بموجب اختصاصاتها      " 
لها الشخصية المعنوية ، و ان كل قرار يتخذه مجلس المنظمة اثناء ممارسة دوره   و 

  ــــــــــــــ
ً  ـ ص 2005الدكتور محمد الصغير بعلي ـ الوجيز في المنازعات االدارية ـ دار العلوم للنشر و التوزيع ـ ) 1 (

229........232  
 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 27/7/1998 قرار  ـ172994مجلس الدولة ـ الغرفةاالخامسة  ـ ملف ) 2(
  83 ـ ص 01/2002

  ـ المجلة القضائية للمحكمة 14/05/1995 ـ قرار 116903المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 3(
  228 ً ـ  صفحة 01 ـ العدد 1995العليا ـ  سنة 

اختصاص القضاء االداري ـ المرجع السابق الدكتور خلوفي رشيد ـ قانون المنازعات االدارية ـ تنظيم و ) 4( 
    .413 و 412االشارة اليه ـ ص 
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في تمثيل مهنة المحاماة قرار ذو طابع تنظيمي و من ثمة قابل للطعن فيه في حالة المنازعة في 

  .قانونيته 
صاص      حيث انه و مادامت هذه القضية تتعلق بانتخاب اعضاء المجلس المذكور و اذا كان االخت

 يقصد به منح االختصاص للغرفة االدارية للمحكمة العليا و ذلك راجع بالنظر لطابع 40بموجب المادة 
  .القراركما ذكر انفا 

 نقل لمجلس الدولة االختصاصات الموكلة سابقا للغرفة االدارية للمحكمة 98/01     حيث ان القانون 
للفصل في الطعون باالبطال المطعون بها في  تمنح االختصاص لمجلس الدولة 9العليا و ان مادته 

  .قرارات المنظمات المهنية 
      حيث انه و مادامت قضية الحال كذلك فان مجلس الدولة مختص للفصل في الطعن الحالي      

  )1 (" .و انه يتعين من ثمة رفض الوجه الذي اثاره بهذا الصدد محافظ الدولة 
 حول القرارات االدارية التي اصدر فيها مجلس الدولة قراراته ،   و التطبيقات القضائية للخصومات

  :فجاء في احدها 
حيث ان المدعي يشير ان المجلس  اجتمع في جلسة غير عادية و بطريقة غير قانونية مخالفة      "

 و تم اتخاذ قرار يتضمن عزله من المجلس الوطني للخبراء 92/20 من المرسوم رقم 9الحكام المادة 
  .حاسبين ، لذا يلتمس وقف تنفيذ هذا القرار التعسفي الم

 للفصل في 98/01 من القانون 9     حيث انه من الثابت ان مجلس الدولة مختص طبقا للمادة 
الطعون بالبطالن المرفوعة ضد القرارات التنظيمية و الفردية الصادرة اتجاه اعضائها دون القرارات 

  .يرجع الفصل فيها للجهات القضائية االدارية المختصة اقليميا المتعلقة بتسييرها الداخلي الذي 
  )2(".      حيث ثابت من الملف ان النزاع يتعلق بقرار فردي يرجع الفصل فيه الى مجلس الدولة

  :  و جاء عن الغرفة المجتمعة لمجلس الدولة 
  18/01/1991 الصادر في 91/04 من القانون 40     حيث ان المدعي يتمسك بان المادة 
  ـــــــــــــــــــ

 ـ 4/2003  ـ  مجلة مجلس الدولة ـ عدد 11/03/2003 ـ 11450مجلس الدولة ـ الغرفة الثالثة ـ ملف ) 1(
  108ص 
 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 07/01/2003 ـ قرار13397مجلس الدولة ـ الغرفةاالخامسة ـ ملف ) 2(
   .135 ـ ص 04/2003
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  ة المحاماة تنص على انه يجب ان ترفع الدعوى امام المحكمة العليا  و ليس    المتضمن تنظيم مهن

  .  امام الغرفة االدارية و من ثم تمنح لمجلس الدولة اختصاص النظر فيها 
     حيث ان محافظ الدولة اودع مذكرة كتابية ترمي الى عدم اختصاص مجلس الدولة بحجة ان كل 

تعلق بانتخابات مجالس منظمة المحامين يبقى خاضعا الختصاص نزاع انتخابي بما فيه النزاع الم
  . المحكمة العليا مادام ال يوجد نص تشريعي او دستوري يقضي بغيرذلك

          حيث يتمسك بصفة احتياطية بوجوب عرض هذا النزاع على الغرف االدارية الجهوية 
 من قانونه العضوي اال في 9دة للمجلس القضائي باعتبار ان مجلس الدولة ال ينظر طبقا للما

المنازعات المتعلقة بالمنظمات الوطنية المهنية و ال يمكن ان ينظر في تلك المتعلقة بمنظمات المحامين 
  .التي تعتبر منظمات جهوية و ذلك لتوحيد معالجة هذه المنازعات في اطار وحدة االختصاص 

يمكن : " ن تنظيم المحاماة تنص على انه المتضم91/04 من القانون رقم 40     حيث ان المادة 
لوزير العدل ان يطعن في نتائج االنتخابات امام المحكمة العليا في مدة شهر ابتداء من تاريخ استالمه 

 ايام من تاريسخ االقتراع و لكل محام ان 8للمحضر المحرر في االنتخابات الواجب تبليغه خالل 
  .ن االنتخابات المذكورة  ايام ابتداء م8يمارس نفس الحق في مدة 
 يتطلب اوال معرفة ما اذا كانت الجهات القضائية االدارية مختصة في 40     حيث ان تفسير المادة 

  :النزاعات المترتبة على تطبيق هذا القانون 
  :فيما يخص اختصاص الجهات القضائية االدارية / أ 

محاماة ان المشرع منح صراحة  المتضمن تنظيم مهنة ال91/04     حيث ثابت من القانون 
  :االختصاص 

ـ للغرف االدارية المحلية للنظر في المنازعات المرتبطة بتسجيل و تدريب المحامين طبقا للمادتين 
  . من القانون 5 فقرة 29 و 20

ـ للغرفة االدارية بالمحكمة العليا في منازعات المتعلقة بمداوالت الجمعيات العامة لمنظمات المحامين 
  .  من القانون64 و 35ي العقوبات التاديبية المسلطة على هؤالء عمال بالمادتين و ف

     حيث يتضح من ذلك ان المشرع اراد صراحة من خالل هذه االحكام اخضاع المنازعات التاشئة 
 للجهات القضائية االدارية دون غيرها مستثنيا بذلك اختصاص اية 91/04عن تطبيق نصوص القانون 

  .ية اخرى خاصة الجهات العادية جهة قضائ
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  :فيما يخص اختصاص مجلس الدولة /  ب 

     حيث واضح ان المشرع اراد من وراء اخضاع الطعون التي يقوم بها وزير العدل او المحامون 
الختصاص المحكمة العليا ان تنفرد بهذا االختصاص الغرفة االدارية للمحكمة العليا وحدها دون 

  .  سواها
 40     حيث ثابت انه طبقا لهذا التاويل فان الغرفة االدارية للمحكمة العليا استقرت على ان المادة  

  .السالفة الذكر تعطيها االختصاص الكامل للنظر في المنازعات المرتبطة بمنظمات المحامين 
       حيث ثابت ايضا ان جميع اختصاصات هذه االخيرة حولت لمجلس الدولة الذي يصبح

 40ختصا للنظر في نزاع الحال ، و يتعين بالنتيجة رفض الوجه الذي استخرجه المدعي من المادة م
 من القانون العضوي لمجلس الدولة الذي اثاره 9 و كذا الوجه المرتبط بالمادة 91/04من القانون 

  )1(.محافظ الدولة لعدم وجاهتهما 
  :     و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 

 ان الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين منظمة مهنية وطنية و هي تتخذعقوبات تاديبية حيث     " 
دون استشارة السلطة االدارية ، و من ثم فان قراراتها تكتسي طابعا قضائيا و بالتالي يمكن الطعن فيها 

  )2(" . كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة اعاله امام مجلس الدولة 
ابل فان مجلس الدولة ال يمسك اخنصاصه اذا كانت النقابة ال تتمتع بصفة المنظمة المهنية      و بالمق

  : الوطنية ، فجاء في قرار اخر لمجلس الدولة 
حيث انه في قضية الحال فان القرارالمعروض على تقديرمجلس الدولة صادر عن النقابة      " 

  .الوطنية لمجلس المحاسبة 
هي منظمات هدفها الدفاع عن المصالح المعنوية و المادية ، الجماعية              حيث ان النقابات 

  او الفردية للعمال و اصحاب العمل و ليست حسب النص القانوني منظمات مهنية وطنية مثل 
المنظمات المهنية التي تتوفر على سلطة التنظيم في مجال تنظيم و تسيير المهنة و سلطة تاديبية اتجاه 

  .اعضائها 
  ـــــــــــــــ

 ـ  مجلة مجلس الدولة ـ عدد 16/06/2003 ـ قرار 11081مجلس الدولة ـ الغرف المجتمعة ـ ملف ) 1(
   .56 ـ ص 4/2003
  ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 24/06/2002 ـ قرار 004827مجلس الدولة ـ الغرفة الثانية ـ ملف ) 2(
   .171 ـ ص 02/2002
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وف يتعين القول ان قرار النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة موضوع    حيث انه في هذه الظر

 من القانون العضوي 9الطعن الحالي غير صادر عن منظمة وطنية مهنية حسب مفهوم نص المادة 

  )1(".  و بالتالي فان تقدير شرعيته ليس من اختصاص مجلس الدولة98/01

   

  ـ المبحث الثاني ـ     

               الشروط المتعلقة بالقرار القضائي                   

                                            موضوع الطعن
  

     الى جانب الخصومات حول القرارات االدارية الصادرة عن السلطات االدارية المركزية 

ا طلب الغائها ، اوالهيئات العمومية الوطنية او المنظمات المهنية الوطنية و التي يكون موضوعه

فحص مشروعيتها ، تفسيرها او وقف تنفيذها ، يختص مجلس الدولة كذلك بنظر الخصومات التي 

يكون موضوعها استئناف قرارات و اوامر قضائية صادرة عن الغرف االدارية للمجالس القضائية   

القرارات النهائية او المحاكم االدارية بعدها  كما يختص كذلك بنظر الطعون بالنقض المرفوعة ضد 

الصادرة عن الجهات القضائية السابقة و الجهات التي خول المشرع لمجلس الدولة اختصاص نظره ، 

  .فهي قليلة 

     و سنعالج في هذا المبحث الشروط المتعلق بالقرارات المستأنفة و تلك المتعلقة بالقرارات 

  .المطعون فيها بالنقض في مطلبين مستقلين 

  الشروط المتعلقة بالقرارات محل الطعن باالستئناف : ول ـ المطلب اال

  الشروط المتعلقة بالقرارات محل الطعن بالنقــض : ـ المطلب الثاني 

    ـــــــــــــــ
  ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 24/09/2002 ـ قرار 14431مجلس الدولة ـ الغرفة الخامسة ـ ملف ) 1 (
   . 217 ـ ص 02/2002
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  لب االول ــ المط

                             الشروط المتعلقة بالقرارات القضائية

                                    محل الطعن باالستئناف 

  

 مكرر من قانون االجراءات المدنية و المادة 171 و 170 ، 277     اسند المشرع بمقتضى المواد 
 المتعلق 98/01 من القانون العضوي 10دارية و  ، من قانون االجراءات المدنية و اال902

باختصاصات مجلس الدولة ، تنظيمه و عمله لهذا االخير اختصاص النظر في الطعون باالستئناف 
  .المرفوعة ضد القرارات و االوامر القضائية الصادرة عن الغرف االدارية للمجالس القضائية 

ب اال على القرارات القضائية االبتدائية الصادرة      و ان الطعن باالستئناف كطعن قضائي ال ينص
  .عن الغرف االدارية للمجالس القضائية 

     و ميز قانون االجراءات المدنية بين االحكام التمهيدية و التحضيرية و لم يجز الطعن باالستئناف 
يم   و لم تجز ضد االحكام االخيرة ، في حين تجاوز قانون االجراءات المدنية واالدارية هذا التقس

 استئناف االحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع اال مع الحكم الفاصل في موضوع 952المادة 
  .الدعوى و في عريضة واحدة 

و نخصص لكل من القرارات االبتدائية و القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع فرعا مستقال 
  :على النحو التالي 
  قرار محل االستئناف ابتدائياان يكون ال: ـ الفرع االول 
    حالة االحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع: ـ الفرع الثاني 

  

                                     ـ الفرع االول ـ

  ان يكون القرار محل االستئناف ابتدائيا                          

   

لالستئناف عن الجهة القضائية للدرجة االولى ،       ان الحكم االبتدائي هو الحكم الذي يصدر قابال 
و هي المحكمة بالنسبة للقضايا العادية و الغرف االدارية للمجالس القضائية و المحاكم االدارية عند 

  .دخول النصوص المتعلقة بها  حيز التنفيذ 
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قبل الطعن باالستئناف سواء     و بالمقابل ، و عكس الحكم االبتدائي ، نجد الحكم النهائي الذي ال ي

صدر عن محكمة الدرجة االولى في حدود نصابها االنتهائي او في الحاالت التي يعتبر المشرع 
  . احكامها كذلك او كانت صادرة عن قاضي الدرجة الثانية 

     ان الغرف االدارية للمجالس القضائية تصدر كقاعدة عامة قرارات ابتدائية في الخصومات 
:         من قانون االجراءات المدنية التي تنص على انه 7 عليها  طبقا لمقتضيات المادة المطروحة

تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل لالستئناف امام مجلس الدولة في جميع القضايا " 
  ".طرفا فيها .......ايا كانت طبيعتها التي تكون الدولة او

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية التي 800نها المشرع في المادة       ان نفس القاعدة قن
  : نصت 
  .   المحاكم االدارية هي جهات الوالية العامة في المنازعات االدارية      " 

  تختص بالفصل في اول درجة بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة  او الوالية 
  ."دى المؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية طرفا فيها او البلدية او اح

     و تخرج من اطار القرارات القضائية االبتدائية القرارات التي لم يجز المشرع استئنافها   و منها 
القرارت التي تصدر نهائية قابلة للطعن بالنقض فقط كتلك المتعلقة بالمنازعات الضريبية غير 

 من قانون الضرائب غير المباشرة او تلك التي تصدر غير 498ها في المادة المباشرة المنصوص علي
  .قابلة الي طريق من طرق الطعن الطعن كما هو عليه بالنسبة لبعض منازعات االنتخابات المحلية 
     والمالحظ أن وصف القرار بأنه ابتدائي أو نهائي ال يستند على ما ورد في منطوقه، وإنما 

حقيقية ، فال يمكن لقاضي الغرفة االدارية للمجالس القضائية ان يقيد بخطئه اوان على طبيعته ال
يوسع من اختصاص مجلس الدولة ، فإذا كان مجلس الدولة يختص بنظر االستئناف المرفوع ضد 
القرارات االبتدائية الصادرة عن الغرف االدارية للمجالس القضائية  ، حتى ولو وجد خطأ في 

 االستئناف المرفوع ضد قرارات نهائية ينظرن له  بالمقابل وبمفهوم المخالفة أن وصفها، فال يمك
  .وصفت خطأ بأنها ابتدائية
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  لثاني ـ ـ الفرع ا                                        

                              حالة القرارات الصدرة قبل الفصل

                                          في الموضوع

  

 من قانون االجراءات المدنية بين االحكام التمهيدية و االحكام التحضيرية    106      ميزت المادة 
  .الصادر في الموضوع و لم تجز استئناف هذه االخيرة اال مع الحكم 

     و قد اعتمد مجلس الدولة هذا التقسيم ، و قضى في الكثير من قراراته بعدم قبول االستئناف 
  . المرفوع ضد القرارات التحضيرية الصادرة عن الغرف االدارية للمجالس القضائية 

  :     فقد جاء في قرار صادر عن الغرفة االدارية للمحكمة العليا 
 من قانون االجراءات المدنية فانه ال يمكن استئناف الحكم 106ث انه و نطبيقا للمادة حي     " 

  .التحضيري اال مع الحكم القطعي 
     و حيث انه و امام ادعاءات الطرفين المتناقضة ، امر قاضي الدرجة االولى باجراء خبرة للتاكد 

  .من صحة هذه االدعاءات 
 االستعجالي المستانف ال يمكن الطعن فيه اال بعد صدور القرار حيث انه يستنتج من ذلك ان االمر

  )1(". المراقب صدوره 
  :      و جاء في قرار اخر 

  .حيث ان القرار المستانف عين خبيرا دون الفصل في اية نقطة قانونية      " 
لبلدية        حيث انه و بالفعل عاين القرار المستانف وجود اختالف بين المساحة المثارة من طرف ا

  .و المساحة التي يحتج بها المستانفون 
  .حيث انه خلص الى ضرورة االمر باجراء خبرة 

  )2(". حيث ان االمر يتعلق في قضية الحال بقرار تحضيري غير قابل لالستئناف 

   ـــــــــــــــــ
   ـ غ م 05/05/1991 ـ قرار 331 ـ فهرس رقم 79435الغرفة االدارية ـ ملف المحكمة العليا ـ ) 1(

   14/06/1999 ـ قرار 257مجلس الدولة ـ الغرفة الثانية ـ فهرس ) 2(

لحسين بن شيخ اث ملويا ـ المنتقى في قضاء مجلس الدولة ـ الجزء الثاني ـ الطبعة الثالثة ـ دار هومة ـ 
   .69 ـ ص 2008الجزائر ـ سنة 
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ال في اية مسالة قانونية فيه و لم يتبين منهما     فالحكمان السابقان لم يفصال في موضوع النزاع و 

فصل القاضي فيه او اتجاهه للفصل فيه ، فهما تحضيريان ، و عكسهما االحكام التمهيدية التي يتبين 
منهما فصل القاضي في موضوع النزاع ، و التي يمكن استئنافها منفصلة عن الحكم القطعي الصادر 

  .    فيها 
  : غرفة االدارية للمحكمة العليا عن هذا االتجاه ، فجاء في احد قراراتها      و لم يخرج قضاء ال

حيث انه يتبين من عناصر الملف ان قضاء الدرجة االولى فصل بالفعل و بصفة نهائية في      " 
 رفض طلب اخراج 05/06/1986االوجه التي اثارها المستانف ، بحيث ان القرار المؤرخ في 

 الجزائر من الخصام و ان هذا االجراء اكتسب قوة الشيئ المقضي فيه لتبليغه المجلس الشعبي لمدينة
  . دون ان يكون محل أي استئناف 23/09/1986بصفة قانونية لكل االطراف بتاريخ 

     حيث ان قضاء الدرجة االولى اكد بوضوح مسؤولية كل من المجلس الشعبي لمدينة الجزائر    
و اكتفى بتعيين خبير بالتعاون مع مصالح امالك الدولة ب س  سيد و بلدية بئر مراد رايس و ال

  .لتحديد قيمة االضرار
 يكتسي طابعا تمهيديا بدون منازع ، بحيث انه بت في مبدإ 05/06/1986  ان القرار المؤرخ في 

المسؤولية عن الضرر و امر بتخبرة لتحديد مبلغ النعويض ، و ما دام انه لم يستانف في االجال 
 من قانون االجراءات المدنية ، فانه اكتسب قوة الشيئ المقضي فيه 277منصوص عليها في المادة ال

  )1(" . فيما فصل فيه 
ان تقسيم االحكام الى تحضيرية و تمهيدية اثار مشاكل اجرائية كثيرة متعلقة بتحديد المعيار المميز 

مطاف و في قانون االجراءات المدنية                                                                     بينهما و االثار المترتبة عليهما ، جعلت المشرع في اخر ال
 من قانون االجراءات المدنية و االدارية استئناف 952و االدارية  يستغني عنه ، فلم تجز المادة 

ع الدعوى  و في عريضة االحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع اال مع الحكم الفاصل في موضو
  .واحدة 

و لم تتناول نصوص قانون االجراءات المدنية و االدارية المتعلقة باالستئناف في المواد االدارية قابلية 
االحكام الصادرة في دفع شكلي او بعدم القبول او أي دفع عارض اخر ينهي الخصومة لالستئناف 

ن نفس القانون الخاصة بالطعن باالستئناف في  م333امام مجلس الدولة خالف ما جاء في المادة 
  . المواد المدنية 

   ـــــــــــــــــ
   ـ غير منشور 21/04/1991 ـ قرار288 ـ فهرس 76683 ملف المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ) 1(
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  ـ المطلب الثاني ـ

                             الشروط المتعلقة بالقرارات موضوع

                                الطعن بالنقض       
  

إن الطعن بالنقض هو طعن قضائي مقرر كقاعدة عامة ضد القرارات الصادرة نهائيا عن   
الغرف االدارية للمجالس القضائية او عن الجهات التي خول المشرع لمجلس الدولة الفصل في 

  .شمل غيرها من القرارات الطعون بالنقض المرفوعة ضد قراراتها ، و بالتالي فال ي
     و يشترط في القرار موضوع الطعن بالنقض ان يكون نهائيا ، صادرا في الموضوع ، مستنفذا 

  .لميعاد المعارضة اذا صدر غيابيا 
  :     و سنحصص لكل شرط من هذه الشروط فرعا مستقال على النحو التالي 

   بالنقض نهائياان يكون القرار موضوع الطعن:      ـ الفرع االول 
  ان يكون صادرا في الموضوع :      ـ الفرع الثاني 
  ان يكون مستنفذا لميعاد المعارضة:      ـ الفرع الثالث 

   

                                      ـ الفرع االول ـ 

                                 ان يكون القرار محل الطعن

            بالنقض نهائيا                               
  

     ان الطعن بالنقض في المواد االدارية ال ينصب اال على القرارات النهائية الصادرة عن 
المجالس القضائية او القرارت الصادرة عن الجهات االخرى التي خول المشرع لمجلس الدولة 

  . اختصاص نظرها بواسطة هذا الطريق من طرق الطعن 
  المتعلق باختصاصات 98/01القانون العضوي رقم  من 11ا الشرط في المادة     و قد ورد هذ

يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض ضد : " مجلس الدولة ، تنظيمه و عمله التي جاء فيها 
  ............. " الصادرة نهائياقرارات الجهات القضائية االدارية 

 من قانون اإلجراءات المدنية التي جاء 231المادة      ان نفس الشرط ورد في الفقرة األولى من 
  : تختص المحكمة العليا بالحكم : " قيها 
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  ......" عن المجالس القضائية، والمحاكم الصادرة   ـ في الطعون بالنقض في األحكام النهائية 

ا هو عليه      ان القرار النهائي هو القرار الذي ال يقبل الطعن باالستئناف سواء صدر كذلك كم
  . الحال بالنسبة لالحكام االبتدائية و النهائية او صار كذلك بعد استئنافه 

    ان الطعن بالنقض ال ينصب اال ضد القرارات التي تصدر نهائيا عن المحاكم االدارية او عن 
ذا الهيئات القضائية االدارية االخرى التي سمح المشرع بالطعن بالنقض في قراراتها ، فال يقبل ه

الطعن ضد القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في الطعون باستئناف قرارات المحاكم االدارية 
    .باعتباره اعلى درجة في الهرم القضائي االداري 

اخر "  عبارة 903 و 350 ، 349  و قد استعمل قانون االجراءات المدنية و االدارية  في المواد 
  هائية للداللة على القرارت القابلة للطعن فيها بالنقض بدال من مصطلح القرارات الن" درجة 
  ان الوصف النهائي للحكم او القرار ينصرف الى الحكم الذي ال يقبل االسئناف و عكسه الحكم    

ينصرف الى الجهة القضائية عند اصدارها الحكام غير " اخر درجة " االبتدائي في حين ان وصف 
قابلة لالستئناف ، أي عند اصدارها احكاما لم يخول المشرع درجة قضائية اخرى اختصاص نظرها 

  .بواسطة هذا الطريف من طرق الطعن 
    ان هذا الوصف اليعني درجة الجهة القضائية في الهرم القضائي و انما اختصاصها فيه ، اذ قد 
تصدر المحاكم احكاما باعتبارها اخر درجة بالرغم من انها اولى الدرجات القضائية في الهرم 

قرارت ابتداية في المواد االدارية بالرغم من القضائي ، و تصدر الغرف االدارية للمجالس القضائية 
  .وجودها على مستوى الدرجة الثانية  في الهرم القضائي 

     ان اغلبية القرارات القضائية التي تصدر عن الغرف االدارية للمجالس القضائية تصدر ابتدائية 
   به ، او بعد ، و تصير نهائية بعد تبليغها و استنفاذ مواعيد االستئناف دون الطعن فيها

صدور قرار مجلس الدولة فيها بعد استئنافها امامه ، و في كلتا الحالتين ال يقبل هذا القرار النهائي 
  :الطعن بالنقض ، فجاء قي احد قرارات مجلس الدولة 

حيث انه من غير المعقول و غير المنطقي ان يقوم مجلس الدولة بالفصل في الطعن بالنقض     " 
 ضد قرار صادر عنه ، ذلك ان المقرر قانونا ان الطعن بالنقض يكون امام جهة المرفوع امامه

  )1 (".قضائية تعلو الجهة التي اصدرت القرار محل الطعن 
     ـــــــــــــــــ

 ـ مجلة 23/09/2002 ـ قرار 656 ـ فهرس رقم 007304مجلس الدولة ـ الغرفة االولى ـ ملف رقم ) 1 (
  155  ـ ص 02/2002مجلس الدولة  ـ عدد 
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                                    ـ الفرع الثاني ـ 

  ان يكون القرار صادرا في الموضوع                         

  

     إن الطعن بالنقض اضافة الى اشتراط رفعه ضد القرارات النهائية ، فانه يشترط كذلك ان يرفع  
حكام الصادرة في الموضوع ، فال يجوز رفعه ضد االحكام الصادرة قبل الفصل في ضد اال

  .الموضوع اال مع االحكام الصادرة فيه 
 ان نصوص قانون االجراءات المدنية و نصوص القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة ،

لنقض ضد اختصاصه و عمله ،  تناولت اختصاص هذه الجهة القضائية بالنظر في الطعون با

االحكام او القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائية دون التطرق لالحكام 

  .الصادرة قبل الفصل او في دفوع شكلية او بعدم القبول او أي دفع عارض اخر 

ان المشرع الجزائري لم يتناول هذه القاعدة في قانون اإلجراءات المدنية بالنسبة للطعون      

ائية ال بنصوص عامة تحكم كل الطعون وال بنصوص خاصة ما عدا بالنسبة للطعن القض

 من قانون اإلجراءات المدنية إلى عدم جواز استئناف األحكام 106، إذ أشارت المادة  باالستئناف

  .التحضيرية إال مع الحكم القطعي في الدعوى، عكس األحكام التمهيدية التي يمكن استئنافها قبله

 من قانـون 351 و350،  349ن المشرع الجزائري استدرك هذا السهو بمقتضى المادة       لك

االجراءات المدنية و االدارية و اشترط في الحكم او القرار محل الطعن بالنقض ، باالضافة الـى 

  :صدوره في اخر درجة ، ان يكون 

       ـ إما فاصال في الموضوع  

 في حالة فصله في احد الدفوع الشكلية او بعدم القبــول         ـ إما ان يكون منهيا  للخصومة

  .او اي دفع عارض اخر 

     اما بقية القرارات االخرى بما فيها االحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، فال يقبـل 

  ."الطعن بالنقض فيها اال مع القرارات الفاصلة في الموضوع 

   

  



 184 

                               

                                  ـ الفرع الثالث  ـ  

  ان يكون القرار النهائي غير                                

                                         قابل للمعارضة
  

      ان الوصف النهائي للحكم أو القرار ال يجعله دائما قابال للطعن بالنقض مباشرة ، فال يمكن 
  . طعن بالنقض في الحكم النهائي الغيابي إال بعد الطعن بالمعارضة او استنفاذ ميعادهال

 من قانون 355 من قانون اإلجراءات المدنية و 235     ان هذه الفكرة وردت في المادتين 
و ال يسري هذا الميعاد بالنسبة لكافة االحكام : " االجراءات المدنية و االدارية ، فنصت االولى 

ال يسري اجل " ، و جاء في الثانية " يابية اال من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة الغ
  ".الطعن بالنقض في االحكام و القرارات الغيابية اال بعد انقضاء االجل المقرر للمعارضة 

فيها      تستند هذه الفكرة على قاعدة عدم جواز سلوك الطعن غير العادي في الحاالت التي يمكن 
فال يمكن سلوك الطعن بالنقض ضد . سلوك طريق الطعن العادي سواء كان استئنافا او معارضة 

  . االحكام االبتدائية اال بعد استنفذها لطريق االستئناف و استعمال هذا الطريق ضدها
      لكن االمر يختلف بالنسبة للمعارضة اذ ال يتطلب الطعن في الحكم بالمعارضة قبل الطعن فيه
بالنقض اذ يشترط فقط ان يكون الحكم قد استنفذ هذا الطريق و سقط الحق فيه و لو بعد فوات 
الميعاد  ، و هو االمر الذي ال نجد له تطبيق بالنسبة لالحكام االبتدائية ، فمن فوت على نفسه ميعاد 

بالنقض ضد االستئناف ال يستفيد من ميعاد ثان للطعن في الحكم بالنقض كما ال يمكن له الطعن 
الحكم االبتدائي قبل استنفاذه لميعاد االستئناف اذ يجب عليه ان يطعن اوال في الحكم بهذا الطريق    
و انتظار صدور القرار النهائي الذي يكون محال للطعن بالنقض ، فال يمكن له ان يتنازل مقدما عن 

  . االستئناف 
اخر هي فكرة قائمة بالنسبة لالحكام     لكن فكرة التنازل مقدما عن الطعن و سلوك طريق 

االبتدائية الصادرة غيابيا ، اذ يمكن لصاحبها ان يطعن في الحكم الغيابي مباشرة عن طريق 
  .االستئناف و يعتبر ذلك منه تنازال عن الطعن بالمعارضة ، فال يمكن له العودة ثانية اليه 

حكام النهائية التي تصدر غيابيا اذ يجب اوال      لكن هذه الفكرة ليس لها مجال للتطبيق بالنسبة لال
فال يمكن للشخص الذي صدر الحكم . استنفاذ ميعاد المعارضة ليكون الطعن بالنقض مقبوال فيها 

  الغيابي النهائي في غير صالحه ان يسلك ، في ميعاد المعارضة ، ضده طريق الطعن 
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ل عن الطعن العادي و مجال بالنقض و هو طريق غير عادي مجال استعماله ضيق و يتناز

  )1(. استعماله و اسع 
     و هذه الفكرة مقبولة بالنسبة الستعمال الطعن باالستئناف دون المعارضة في الحكم االبتدائي 
الغيابي مادام ان الطعنين عاديان و يؤديان الى طرح النزاع من جديد من حيث الواقع و القانون امام 

  . الجهة االستئنافية نفس الجهة القضائية او امام
  
  

 المخصص لشروط القرار موضوع الخصومة امام مجلس الدولة ،       و في خالصة هذا الفصل

و سواء تعلقت بخصومة االلغاء ، بفحص المشروعية او التفسير او بطلب وقف التنفيذ ، افتتلخص 

  : فيما يلي 

احداث اثار قانونية معينة متمتعة ـ في االعمال الصادرة باالرادة المنفردة عن االدارة بغرض 

بالقوة التنفيذية و استبعدنا نتيجة الى ذلك استنادا  الى التطبيقات في قضاء مجلس الدولة غيرها من 

  . االعمال التحضيرية و االراء ، كما استبعدنا من مجالها العقود االدارية 

 بفحص المشروعية او بوقف التنفيذ      و ليس أي قرار اداري يقبل الطعن بااللغاء او بالتفسير او

امام مجلس الدولة بالرغم من توفره على الشروط التي تؤهله الن يكون موضوعا لهذه الدعوى ، اذ 

يجب ان يصدر عن جهات ادارية محددة قانونا و هي  الهيئات العمومية الوطنية    و المنظمات 

حديد الجهات التي تعنيها  فحددنا هذه الوطنية ، و هي المصطلحات التي تثير مشاكل بالنسبة لت

  . المفاهيم استنادا على المحاوالت الفقهية و قضاء مجلس الدولة في هذا المجال 

     اما بالنسبة للشروط المتعلقة بالقرارات القضائية موضوع الخصومة امام مجلس الدولة ، فيكون 

بالنسبة للقرارات موضوع االستئناف موضوعها اما الطعن باالستئناف او بالنقض ، و يشترط فيها 

ان تكون ابتدائية ، وبالنسبة للطعن بالنقض ان تكون نهائية و غير قابلة للطعن بالمعارضة         

  . و تستثنى بالنسبة للطعنين القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع 

  ــــــــــــــ  
 (1) J. HERON – Droit judiciaire privé – 2eme ed _-  Edition  montchrestien,Paris 2002 - p 

603 -       
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  الفصل الثاني  ــ                                        

             الشروط المتعلقة بأشخاص الخصومة 

                  
روطها المتعلقة باطرافها ، عن تلك التي تخضع ال تخرج الخصومة امام مجلس الدولة في ش  

  .لها سائر الدعاوى والطعون القضائية و هي الصفة ، المصلحة و االهلية 

 من قانون اإلجراءات المدنية قبل ان 459      وقد تم تكريس هذه الشروط مجتمعة في المادة 

طي الصفة و المصلحة منفصلين  منه شر13يتناول قانون االجراءات المدنية و االدارية في المادة 

 منه التي عالجت انعدام االهلية عند االطراف و عند 64عن شرط االهلية الذي خصص له المادة 

ممثلي الشخص الطبيعي او المعنوي و انعدام التفويض في اطار الدفع ببطالن العقود غير القضائية 

  .و االجراءات من حيث موضوعها

ة في أطراف الخصومة امام مجلس الدولة ، و هي أهلية التقاضي وإذا كانت األهلية المستوجب  

، ال تختلف عن تلك المتطلبة في أطراف كل الخصومات القضائية المطروحة امامه ، ، فإن األمر 

لى خالف ذلك بالنسبة لكل من الصفة والمصلحة اللتين تستقالن بمميزات إضافية باختالف ما اذا ع

  .ار اداري او بقرار قضائي كنا امام خصومة متعلقة بقر

  :      و سنخصص لكل من هذه الشروط الثالثة مطلبا مستقال على النحو التالي  

  شرط الصفة في اشخاص الخصومـة :       ـ المبحث االول 

  شرط المصلحة في اشخاص الخصومة:       ـ المبحث الثاني 

  ةشرط االهلية  في اشخاص الخصوم:       ـ المبحث الثالث 
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   ـ                              ـ المبحث األول
  شرط الصفة في أشخاص الخصومة                       

  
 من 13 من قانون االجراءات المدنية او المادة 459ان المشرع الجزائري سواء في المادة 

ارية ، تناول شرط الصفة كقاعدة اجرائية عامة تخضع لها كل قانون االجراءات المدنية و االد

الخصومات المدنية او االدارية ، و على مستوى كل مراحل التقاضي سواء تعلق االمر بالدعاوى 

االبتدائية المرفوعة امام الجهات القضائية او الدعاوى الناشئة عن الطعون في االحكام  الصادرة 

  .عنها  

ثر ببعض الخصوصيات في الخصومات االدارية و في هذه االخيرة في لكن شرط الصفة يستأ

الخصومات المتعلقة بالغاء القرارات االدارية و تلك المتفرعة عنها من وقف تنفيذ ، فحص 

  .مشروعية و تفسير عن الخصومات المتعلقة بالطعون القضائية من استئناف او نقض 

رط الصفة في الخصومة المتعلقة بالقرارات واستنادا لما سبق فسنتناول في هذا المبحث ش

االدارية و الخصومات المتفرعة عنها ، و هي الخصومات التي ينظرها مجلس الدولة كقاضي اول 

و اخر درجة ، و شرط الصفة في الخصومات المتعلقة بالقرارت القضائية و الناتجة عن الطعون 

  :نها مطلبا مستقال  على النحو التالي باالستئناف او النقض المرفوعة ضدها ، و سنخصص لكل م

  الصفة في اشخاص الخصومة المتعلقة: ـ المطلب االول 

                     بالقرار االداري 

  الصفة في اشخاص الخصومة المتعلقة: ـ المطلب الثاني 

                    بالقرار القضائي
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                                ـ المطلب االول ـ

                       الصفة في اشخاص الخصومة المتعلقة

                                  بالقرار االداري

  

ان البحث في شرط الصفة في اطراف الخصومة امام مجلس الدولة يقتضي اوال البحث في 
مه ، في توافره في اشخاص هذه الخصومة ، و في صفة من يتولى تمثيلهم فيها               مفهو

  :و سنخصص لكل منها فرعا مستقال على النحو التالي 
   مفهوم شرط الصفة: ـ الفرع االول 
  شرط الصفة في االشخاص المختلفة: ـ الفرع الثاني 
  صفة التمثيل في الخصومة: ـ الفرع الثالث 

  

                               ـ الفرع االول ـ    

                                  مفهوم شرط الصفة 

  
لم يتناول كثير من الفقهاء شرط الصفة مستقال عن شروط قبول الدعوى و فضل تناوله 

  و لم يخرج البعض االخر منهم ، بالرغم ، ) 1(كوصف للمصلحة عندما تكون شخصية و مباشرة 
  ـــــــــــــــــ

  108الدكتور احمد ابو الوفا ـ المرافعات المدنية و التجارية المرجع السابق االشارة اليه ص ) 1(
  256  الدار الجامعية ص 1996ـ قانون اصول المحاكمات المدنية ـ الطبعة االولى      الدكتور اسماعيل نبيل عمر

   ـ 2006ء االداري ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ     الدكتور حسين عثمان محمد عثمان ـ قانون القضا
  453    ص 

     االستاذ الدكتورعلي خطار شطناوي ـ موسوعة القضاء االداري ـ الجزء االول ـ دار الثقافة للنشر و  
  . و ما بعدها 287 ـ ص 2008   التوزيع  عمان ـ 

   االداري ـ دار الكتاب الحديث القاهرة ـ  الدكتورعبد العزيز خليفة ـ قضاء االلغاء ـ اسس الغاء القرار
  . و ما بعدها 599   ـ ص 2008   

    الدكتور جورج سعد ـ القانون االداري العام و المنازعات االدارية  منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة االولى 
  . و ما بعدها 516 ص 2006  
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لمصلحة ، معتبرا انه  من تناوله له كشرط متميزمن شروط قبول الدعوى ، من دائرة ا
  )1(. المصلحة الشخصية و المباشرة 

يكون رافع و قد عرفها البعض االخر من الفقهاء تعريفا مستمدا من الوصف السابق وهي ان 
الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المتنازع حوله ، يوجهها ضد من اعتدى على هذا 

  )2( الحق أو نازعه حوله 
والية مباشرة الدعوى يستمدها المدعي من كونه صاحب اء الصفة بانها  و عرف بعض الفقه

 ) .3(الحق او نائبا عنه 

و عرف البعض من الفقهاء الصفة ، تماشيا مع االتجاه االخير ، بانها قدرة الشخص على 
نيا المثول امام القضاء كمدع او مدعى عليه ، فهي بالنسبة للفرد كونه اصيال او وكيال ، ممثال قانو

او وصيا او قيما و هي بالنسبة للجهة االدارية كونه صاحب االختصاص في التعبيرعن ارادة الجهة 
  )3(. االدارية او الشخص االعتباري العام المدعي او المدعى عليه في الدعوى 

  و يرى البعض ان الصفة هي السلطة التي يمارس بها شخص معين الدعوى امام القضاء   

  ــــــــــــــ
 1999الجزء االول ـ ديوان المطبوعات الجامعية ـ   محمد ابراهيمي ـ الوجيز في االجراءات المدنية ـ )1(

   و ما بعدها 26ص 
J. Vincent – S. Guinchard – Procedure Civile . 25 Edition – Dalloz  - Paris - 1999  P.146   

ة و التجارية ـ دار الجامعة الجديدة للنشر االسكندرية الدكتور احمد هندي ـ اصول قانون المرافعات المدني) 2(
   311 ـ ص 2002ـ 

  الدكتور مسعود شيهوب ـ المبادئ العامة للمنازعات االدارية ـ الجزء الثاني ـ ديوان المطبوعات الجامعية 
   .272 و 271 ـ ص 1999ـ 
مرافعات في قانون الملرافعات الجديد و الدكتور عبد الباسط جميعي  الدكتور محمد محمود ابراهيم مبادئ ال) 3(

  .القوانين المعدلة 
  الدكتور حليمي محمد الحجار ـ الوجيز في اصول المحاكمات المدنية ـ الطبعة االولى ـ منشورات ) 3(

  152  ـ ص 2007الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ 
   اجراءات التقاضي ـ الطبعة الدكتور محمود حلمي ـ القضاء االداري ـ قضاء االلغاء ـ القضاء الكامل ـ

   413 ـ ص 1975االولى ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة  ـ 
  الدكتور عبد العزيز خليل بديوي ـ الوجيز في المبادئ العامة للدعوى االدارية و اجراءاتها ـ  الطبعة االولى 

   98 ـ ص 1970ـ دار الفكر العربي ـ 
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  )1(. ص معين القامة دعوى امام القضاء او هي القدرة القانونية التي يملكها شخ

و يمكننا تعريف الصفة على انها السلطة المخولة للمدعي في االلتجاء الى القضاء لحماية حقه 
و قد تستمد . و هي مستمدة من كونه صاحب هذا الحق او صاحب المركز القانوني موضوع النزاع 

راف الخصومة بما فيهم المدعى عليه      من الحق في تمثيل الغير امام القضاء ، و تشمل كل اط
  . و الغير عند ادخاله او تدخله فيها 

و فرق بعض الفقهاء بين الصفة االستثنائية و الصفة االجرائية، فتمنح االولى لشخص غير 
صاحب الحق تكون له مصلحة شخصية في المطالبة بحق غيره ومثلها الدعوى غير المباشرة التي 

 مدينه و نيابة عنه للمطالبة بحقوق مدينه ضد مدين مدينه  او الدعوى المباشرة يرفعها الدائن باسم
فالصفة في هاتين الحالتين . التي يرفعها الدائن باسمه الشخصي و يطالب فيها لنفسه بحقوق مدينه 

اما الثانية فهي . استثنائية باعتبار ان رافع الدعوى ليس هو شخصيا صاحب الحق الذي يطالب به 
ية الشخص لمباشرة اجراءات الدعوى باسم غيره ، تثبت لصاحب اهلية االداء نيابة عمن ال صالح

فليس له صفة في الدعوى و انما صفة مباشرة اجراءاتها نيابة عن صاحب الصفة . يتمتع بها
االصلي ، فالممثل هنا ليس هو الطرف في الدعوى اذ يتمتع بمجرد صفة اجرائية للتقاضي نيابة عن 

و اذا تخلفت الصفة االجرائية اليحكم بعدم قبول الدعوى و انما ببطالن .لصفة االصلية صاحب ا
  )2(. اجراءاتها 

  ـــــــــــــــ  
   الدكتور حليمي محمد الحجار ـ الوجيز في اصول المحاكمات المدنية ـ الطبعة االولى ـ منشورات )1(

   40  ـ ص 2007الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ 
الدكتور الغوثي بن ملحة ـ القانون القضائي الجزائري ـ الطبعة الثانية ـ الديوان الوطني لالشغال   االستاذ 

    .236 ـ ص 2000التربوية ـ 
  الدكتور احمد هندي ـ اصول قانون المرافعات المدنية و التجارية ـ المرجع السابق االشارة اليه    )2(

  316ـ ص 
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  ـ الفـرع الثاني ـ                                       

                             شرط الصفة في اشخاص الخصومة 

                                          المختلفـة

  

  يستمد اطراف النزاع سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او اعتباريين السلطة التي يتمتعون بهـا      
   كونهم اصحاب حق اومجرد مصلحة تمت المنازعة فيهـا او في التقاضي امام مجلس الدولة من

  :فجاء في أحد قرارات الغرفة االدارية للمجلس االعلى . االعتداء عليها 
  حيث انه و حول توفر او عدم توفر السيد ب ل على صفة التقاضي ،     " 

  عي للقطـــع      حيث ان السيد ب ل يذهب الى انه يتوفرعلى سندات تجعل منه المالك الشر
  االرضية المتنازع حولها ، و من ثمة فهو مخول بالطعن في القرار االداري الصادر من جـراء

  )1(." االستيالء على القطع االنفة الذكر 
  :     و جاء في قرار اخر 

  حيث ان المستانفين يدفعون بان العقار موضوع النزاع كان من امالك الدولة التــي      " 
  ... لصالح اسواق غليزان تنازلت عنه

   فان جميع االمالك التي كانـت 1994 من قانون المالية لسنة 230     حيث انه طبقا للمادة 
  .تحوزها المؤسسا العموميو تحول مجانا الى الدولة عندما تكون ملكا للجماعات المحلية 

  .     حيث انه بالتالي فان العقار موضوع النزاع هو ملك للدولة 
   يتضمن التنازل عن قطعة ارض لصالح مؤسسـة  31/05/1992ن القرار المؤرخ في حيث ا

  .اسواق غيليزان 
       حيث انه بعد حل المؤسسة فان المستانفين استفادوا من تعويضات التامين عن البطالة مما 

  .يجعلهم من غير ذي صفة للمطالبة باي حق على العقار موضوع النزاع 
   يتمتعون باية مصلحة للتقاضي مادام انهم اختاروا بعد حل مؤسســة حيث ان المستانفين ال

  ـــــــــــــــ
  ـ المجلة القضائية 03/06/1989 ـ قرار 40097المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1 (

   .119 ـ ص 1992 للمحكمة العليا ـ العدد االول ـ سنة 
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  لبطالة و فقدوا كل حقوقهم للمطالبة بحق في المركــز اسواق احالتهم على صندوق التامين ل

  )1(". التجاري للمؤسسة المنحلة 

       و يقضي  مجلس الدولة بعدم  قبول الطعون المرفوعة امامه مـن طـرف الشخـاص 
   الطبيعية في حالة عدم  توفرهم على صفة رفعها ، فجاء  في احد قراراته في خصومــة 

  :  غير ذي صفة رفعت فيها الدعوى من
   المتضمن اسقاط حقـوق 15/12/1997حيث ان القرار االداري الوالئي المؤرخ في      " 

  المستانفين من العضوية بالمستثمرة الفالحية التي كانوا ينتمون اليها لم يلغ و لم يوضع حـد 
  ولة النهـا لتنفيذه مما يجعل دعواهم الرامية الى الغاء قرار التخصيص المطعون فيه غير مقب

   )2(. "  من قانون االجراءات المدنية 459رفعت من غير ذي صفة بمفهوم المادة 
  و ان البحث عن توفر الصفة في الشخص االعتباري  يقتضي البحث عما اذا كان هـو       

  صاحب المصلحة او الحق موضوع النزاع او هو مصدر التصرف موضوع النزاع او هـو 
   التعويض عن االضرار التي يرتبها هذا التصرف ، و هذا بغض النظرعلى من تقع مسؤولية

  .عن الصفة االجرائية التي يجب ان يتوفر عليها ممثله للدفاع عن حقوقه امام القضاء 
       و يطرح هذا الشرط بعض المشاكل بالنسبة للنقابات و الجمعيات ، اذ تقتصر صفة االولى 

   الجماعية العضائها و ال تتمتع بصفة الدفاع عن المصالح في الدفاع عن مصالحها  و المصالح
  اما الجمعيات فان صفتها في التقاضي للدفاع عن مصالحها لم تستقر . الخاصة لبعض اعضائها 

  بعد باعتبارها ال تمثل مهنة كما هو عليه الحال بالنسبة للنقابات ، لكن هذا ال يبرر حرمانها من 
    )3(. حها المشتركة العضائها صفة التقاضي للدفاع عن مصال

       وجاء في احد قرارات مجلس الدولة صادر في خصومة لم يكن يتمتع فيها الشخص المعنوي 
  :بصفة توجيه الدعوى ضده 

  ـــــــــــــــ
   ـ مجلة مجلس الدولة 06/05/2003 ـ قرار 008547مجلس الدولة ـ الغرفة الرابعة ـ ملف ) 1(

  164 ـ ص 2003 ـ سنة 03ـ العدد 
   ـ 15/11/2005 ـ قرار 1108 ـ  فهرس 019341 مجلس الدولة ـ الغرفة الرابعة ـ ملف )2 (

   133 ـ ص 2005 ـ سنة 7 مجلة مجلس الدولة ـ عدد 
المبادئ العامة للمنازعات االدارية ـ الجزء الثاني ـ ديوان المطبوعات الجامعية ـ   الدكتور مسعود شيهوب ـ)3(

   276.....273 ـ صفحة 1999 الجزائر ـ طبعة
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  حيث ان  مسؤولية التعويض عن كل  اوجه االضرار الملحقة  باالشخاص و السلع غيـر      " 
  المؤمنة التي تحدث اثر المظاهرات المخلة بالنظام و االمن العامين يتحملها الصندوق الخــاص 

   من االمر رقــم 24ل للمادة  المعد1991 من قانون المالية لسنة 122بالتعويضات طبقا للمادة 
    المتعلق  بالزامية التامين على السيارات و بنظام التعويض 30/01/1994 المؤرخ  في 74/15

  عن االضرارالالحقة بالمؤسسة المستانفة ، مما يجعل الدعوى المرفوعة ضد البلدية غير مؤسسة
         )1("تجاهها

  :فة النقابة للتقاضي باسم اعضائها       وجاء في قرار اخر لمجلس الدولة في ص
  .حيث ان المخبر الدفرما هو عضو في النقابة الجزائرية للصناعة الصيدالنية      " 

   كلف االعضاء الهيئة النقابيـــة 28/06/2003     حيث انه اثناء اجتماع النقابة المنعقد في 
  التقاضي امام العدالة باســــم برفع دعوى باسمهم امام مجلس الدولة و منه فان للنقابة صفة 

  )2 (.اعضائها 

                                  ـ الفرع الثالث ـ    

                               صفة تمثيل اصحاب المصلحة في 

                                          الخصومـة 

  
  عض الحاالت لممارسة حق التقاضي      ان توفر شرط الصفة في طرفي النزاع ال يكفي في ب

  امام مجلس  الدولة و سائر الجهات القضائية ، اذ ال يمكن استعمال هذا الحق اال عن طريق من 

  . يتولى تمثيلهم امامها 

و يدخل في هذه الطائفة األشخاص عديموا أو ناقصوا األهلية لسنهم أو لعارض من العوارض 

ي يفرض مباشرة الدعوى امام هذه الجهة القضائية  نيابة عنهم التي تؤثر على أهليتهم ، األمر الذ

كل من الولي او الوصي أو القيم حسب األحوال ، و نفس الكالم يصدق على االشخاص المعنوية 

  .العامة و الخاصة ، اذ يمارسون هذا الحق عن طريق ممثليهم القانونيين 

  ـــــــــــــــ
 ـ مجلة مجلس 22/02/2006 ـ قرار 114 ـ  فهرس 021626 ـ ملف  مجلس الدولة ـ الغرفة الثالثة)1 (

  204 ـ ص 8الدولة ـ عدد 
 ـ مجلة مجلس الدولة 15/02/2005 ـ قرار183 ـ فهرس 19704مجلس الدولة ـ الغرفة الثالثة ـ ملف ) 2(

  121  ـ ص 2005 ـ سنة 7ـ عدد 
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فيمثل  تمثيلها امام القضاء و تطرح وضعية االشخاص المعنوية مشكلة الصفة االجرائية في

 من قانون االجراءات المدنية سوى الوزير         169الدولة في نزاعاتها االدارية حسب المادة 

أو الموظف المفوض لهذا الغـرض او اية سلطة تفوض لذلك بمقتضى نص في القانون            

  . او الئحة تمثيل 

  :      فجاء في احد قرارات مجلس الدولة 

  ان مديرية امالك الدولة و مديري الحفظ العقاري بالواليات كل فيما يخصــه      " ...........

  يتمتعون بصفة التقاضي في القضايا المرفوعة امام المحاكم ، المحاكم االدارية و المجالــــس

   في  من القرار الوزاري الصادر عن وزير الماليـــــــة02القضائية ، استنادا الى المادة 

   الذي يؤهل اعوان ادارة امالك الدولة و الحفظالعقاري لتمثيل الوزير المكلــف02/02/1999

  )1(" .  بالمالية في الدعاوى المرفوعة امام العدالة  

 من قانون الوالية و يمكن لرئيس 87 و يمثل الوالي الوالية امام القضاء طبقا الحكام المادة 

ن باسم الوالية لدى الجهات القضائية المختصـة في  كل  قرار المجلس الشعبي الوالئي ان يطع

صادر عن وزير الداخلية  يثبت  بطالن اية  مداولة او يعلن الغاءها او يرفـض  المصادقة    

  )2(. عليها 

 92و يعتبر الوالي ممثل للدولة و مندوب عن الحكومة في مستوى الوالية طبقا الحكام المادة 

  .من قانون الوالية 

  :و جاء في احد قرارات مجلس الدولة 

حيث ان االوجه المثارة من طرف الوالي جدية ، بما ان قرار التخصيص اتخذ من طرفه " 

بصفته ممثال للدولة و ليس بصفته ممثال للوالية و بالتالي ال يمكن في هذه الحالة مقاضاته قصد 

   )3(".الدرجة االولىالحكم عليه بالدفع و هو التفسير الذي لم يتمسك به قضاة 

  ــــــــــــــــــ

   مجلة مجلس الدولة  ـ06/05/2003 ـ جلسة 013334مجلس الدولة ـ الغرفة الثالثة ـ ملف ) 1(

  105 ـ ص 2004 ـ سنة 03 ـ العدد 
  . المتعلق بالوالية 07/04/1990 المؤرخ في 90/09 من القانون 54المادة ) 2(
   مجلة مجلس الدولة  ـ25/05/2004 ـ جلسة 017892ة ـ ملف مجلس الدولة ـ الغرفة الخامس) 3(

  232 ـ ص 2004 ـ سنة 05 ـ العدد 
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  : و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 

يدفع بان الدعوى المرفوعة ضده لم توجه توجيها ) وزير السكن ( حيث ان المستانف " 
  .صحيحا 

 المتعلق بالوالية 07/04/1990 المؤرخ في 90/09حيث انه و حسب مقتضيات القانون رقم 

 الذي يحدد قواعد تنظيم الجمكاعات المحلية        23/07/1994 المؤرخ في 94/215و المرسوم 

  .و تسييرها تم تعيين الوالي كممثل للدولة على مستوى الجماعة االقليمية التي يكون مسؤوال عنها 

ن يكون امرا بالصرف للغالف حيث و بالنتيجة فانه بامكان الوالي بصفته ممثال للدولة ا

المالي المخصص الي مشروع قطاعي اذا لم يذكر المستفيد من عملية نزع الملكية في قرار نزع 

  .الملكية او اذا كانت هناك منازعة جدية بخصوص هذه الصفة 

 المحدد لكيفية 07/05/1991 المؤرخ في 91/126حيث انه تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 

الخاص المذكور يتعين على الوالي اقتطاع مبلغ التعويضالمستحق لفريق حليمي تسيير الحساب 

  .المنزوعة ملكيتهم من هذا الحساب 

حيث و بالنتيجة فان الوجه المثار من طرف وزير السكن مؤسس و يتعين بالتالي االستجابة 

  .لطلبه المتعلق باخراجه من الخصام 

 دج23000000لي والية الشلف بان تدفع مبلغ و الحكم على الدولة الممثلة في وا......
  )1(" . للمستانف عليهم 

 من 60و يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية امام القضاء طبقا لمقتضيات المادة 
  )3(. و يمثل الدولة على مستوى البلدية ) 2(. قانون البلدية 

القانوني  امر تمثيلها امام الجهات اما المؤسسات العمومية ذات الطابع االداري فيتولى ممثلها 
  .القضائية االدارية 

  ـــــــــــــــــ     
  . المتعلق بالبلدية 07/04/1990 المؤرخ في 90/08القانون ) 1(
   ـ مجلة مجلس 22/07/2003 ـ جلسة 008247مجلس الدولة ـ الغرف المجتمعة ـ ملف ) 2(

  64 ـ ص 2004 ـ سنة 03   الدولة  ـ العدد 
   السالف الذكر90/08  من القانون 67المادة  )3(
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و قد تناول قانون االجراءات المدنية و االدارية تمثيل االشخاص المعنوية العامة في نص  

  : منه ، و جاء فيها 828المادة 
مع مراعاة النصوص الخاصة ، عندما تكون الدولة او الوالية او البلدية او المؤسسة " 

غة االدارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي او مدعى عليه ، تمثل بواسطة العمومية ذات الصب
الوزير المعني ، الوالي ، رئيس المجلس الشعبي البلدي على التوالي و الممثل القانوني بالنسبة 

  ".للمؤسسة العمومية ذات الصبغة االدارية 
نيابة عنها الشخص ، اضي     أما بالنسبة لألشخاص المعنوية الخاصة، فيتولى مباشرة حق التق

تولي نيابة عنها ي حق تمثيلها أمام القضاء وبالتالي يالطبيعي الذي أسنده القانون أو نصها التأسيس
الدفاع عن حقوقها في الخصومة امام مجلس الدولة  كمدعية أو مدعى عليها، وهو عادة الشخص 

أو القائم باإلدارة ير أو المسير الذي يتولى اإلشراف على إدارتها وتسييرها، وقد يأخذ وصف المد
  .بالنسبة للشركات حسب نوعها، ووصف الرئيس أو األمين العام بالنسبة للجمعيات المختلفة 

  : فورد في احد قرارات مجلس الدولة صادر في صفة تمثيل الشركة 
   حيث انه من الثابت ان جميع المستانفين يدفعون بعدم صفة المستانف عليهم لكـــون     " 

  و انه كان ينبغي ان ترفــع ....  الشركة ذات المسؤولية المحدودة متكونة من شريكين اثنين 
  الدعوى من طرف مسيرها و ليس من طرف ورثة احد الشركاء الذين دفعوا بهبة قام بهـــا 

  .لزوجته 
الخاص      حيث انه من الثابت ان الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص معنوي يخضع للقانون 

  .ال تسير اال عن طريق مسيرها 

  حيث انه ال يجوز لورثة شريك واحد ان يقوموا باعمال باسم الشركة للدفاع عن حقوق شريـك 

  .اخر بما ان امالك هذا االخير تختلف قانونا عن حقوق الشركة

  فة رفع بصفتها ارملة احد الشركاء الدفاع عن حقوق الشركة مما يتعين القول بانها ال  تتمتع بص

  )1(" . الدعوى 

  :     و جاء في احد قرارت مجلس الدولة في صفة تمثيل منظمة المحامين امام القضاء 

  ـــــــــــــــــــ     

   ـ 1108 ـ فهرس 209365/003405 /208766مجلس الدولة ـ الغرفة الخامسة ـ ملف  )1(
   115ـ ص  2002سنة 1 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد  ـ 30/01/2001    قرار 
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  حيث ان الطعن باالبطال رفع  ضد المنظمة الجهوية للمحامين ممثلة في نقيبهــا و ان     " 

  .المدعى عليها تثير عدم قبول الطعن النعدام الصفة لدى ممثلها 

   ذكر بصفته ممثل للمنظمة و انه و بالجمع بين المادتيــن )ا م(  لكن حيث ان اسم النقيب 

   فان النقيب هو الذي يرأس المنظمة و يمثل مصالح المحاميــن91/04ون  من القان46 و32

  .في دائرة اختصاص منظمة المحامين 

       و انه و بناء على هذا فانه الشخص الوحيد المؤهل للتقاضي باسم و في مكان اعضــاء 

  )1(. المجلس المذكور 

  :      و جاء في قرار اخر 

  بان دين المؤسسة المنحلة ملغى و ان المصفي ...... االحكام حيث انه يستخلص من هذه     " 

  لم تكن له الصفة ليتقاضى امام العدالة ضد الدولة و الجماعات المحلية او  المؤسسات العمومية 

    )2(".ذات الطابع االداري ليطلب تغطية الدين اذ ان هذا الدور هو من اختصاص قابض الضرائب 

نظام العام يقرر القاضي من تلقاء نفسه عدم توفره في طرفي النزاع طبقا و يعتبر شرط الصفة من ال
   .459للفقرة الثقانية من المادة 

     حيث ان الغرفة االدارية للمحكمة العليا لم تخالف هذا االتجاه ، اذ اثارت تلقائيا عدم توفر 
ية  بالرغم من ان الصفة في المستانف عليه في دعواه على مستوى الجهة القضائية االبتدائ

  :  االستئناف لم يؤسس على تخلفها ، فجاء في هذا القرار 
حيث انه و دون التطرق الى االوجه المثارة من قبل االطراف ، ترى المحكمة العليا ان   " 

  .المستانف عليه لم يثبت ملكيته للقطعة االرضية موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة 
  ة اخرى ، فان المرافعة امام الجهات القضائية تستوجب باالضافة الى       حيث انه ، ومن جه

  .شروط اخرى ، الصفة القانونية التي تمثل في الحالة التي نحن بصددها  ، الملكية 
  ـــــــــــــــــــ

   ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 11/03/2003 ـ قرار 11450 مجلس الدولة ـ الغرف الثالثة ـ ملف )1(
  108  ـ ص 2003 سنة  ـ4     
   12 ـ قرار 869 ـ فهرس 20288مجلس الدولة ـ الغرفة الخامسة ـ القسم االول ـ ملف ) 2(

   .67  ص 07/2005 ـ مجلة مجلس الدولة ـ رقم 12/07/2005    
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الحظ    و حيث ان الصفة القانونية من النظام العام يمكن اثارتها على أي مستوى للتقاضي ، لذا ت

  المحكمة العليا ان المدعي المستانف عليه تنعدم فيه الصفة القانونية و يتعين الغاء 
القرار المطعون فيه و عن وجه التصدي من جديد القول بان الدعوى غير مقبولة لعدم توفر الصفة 

       )1(. " القانونية 

  

                              ـ المطلب الثاني ـ

         الصفة في اشخاص الخصومة المتعلقة              

  بالقرار القضائي                               
  

 الصفة في الخصومة القضائية هي سلطة أو والية الشخص في انتهينا في الفرع الالول الى ان  

مباشرتها باسمه او باسم غيره و تستمد من كونه صاحب الحق او ممثال لصاحبه و تشمل كل 

  . ها من مدعى عليه و غير في حالة قبول تدخله او ادخاله في الخصومة اطراف

  والى جانب ارتباط الصفة في الخصومة المتعلقة بالقرارات القضائية بالمفهوم السابق ، اذ  قد

  يثور النزاع حولها و حول مدى تمتع رافع الدعوى او من وجهت ضده في الخصومة الصليـة

  عن باالستئناف او الطعن بالنقض ، إلى جانب ذلك ، أن يكـــون بها  ، فإنها تتطلب في الط

  أطراف خصومته أطرافا في الخصومة التي صدر فيها القرار االبتدائي موضوع الطعــــن 

  .االستئناف أو القرار النهائي موضوع الطعن بالنقض 

  لتي صدر فيها فيجب ان يكون الحق في هذين الطعنين مقتصرا على من كان خصما في الدعوى ا

 القرار االبتدائي او النهائي و ضد من كان طرفا فيها ، و سواء حضرها بصفته الشخصية او كان 

  )2(. ممثال فيها و ان يطعن بنفس الصفة التي كان يتمتع بها في الخصومة   االصلية 

  ــــــــــــــــــــ 

 ـ المجلة القضائية  للمحكمة العليا 21/04/1990 ـ قرار 75502المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(
   150 ـ ص 3 ـ العدد 1992ـ سنة 

الدكتور عبد المنعم الشرقاوي ـ الدكتور عبد الباسط جميعي ـ قانون المرافعات الجديد ـ دار  الفكر العربي )2(
   .541 و 540ـ القاهرة ـ ص 
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 القضائية متفرع عن قاعدة نسبية االحكام و هذا المفهوم للصفة في الطعون المرفوعة ضد القرارات

، فاذا كانت اثار الحكم تقتصر على اطرافه ، فبالمقابل ، فان الحق فياستئنافه يقتصر عليهم و ال 

يتعداهم الى الغير ، و ما وجود الطعن بمعارضة الخصم الثالث اال للتقليل من حدة هذه القاعدة ، اذ 

لدعوى االصلية الطعن في الحكم الصادر فيها اذا كان يمس يجيز القانون بمقتضاه لغير اطراف ا

  .بمصالحهم و يخل بحقوقهم 

فال يمكن أن يشمل الطعنان بالنقض او باالستئناف من لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر 

فيه القرار موضوع الطعن ، ويصيران وسيلتين لتفويت عليه الدرجة القضائية ، اذ يجب ، أن 

  . كر من األطراف في القرار موضوع الطعنيقتصر على من ذ

     فجاء في احد قرارات الغرفة االدارية للمجلس االعلى استانف فيه والي والية باتنة قرارا 

 المتضمن اخراجه من النزاع  و الحكم على بلدية 14/07/1987صادرا عن مجلس قضاء باتنة في 

  : مراجعة سعر الصفقة  دج مقابل600000عين حسر بان تدفع للسيد ف س مبلغ 

  :عن الوجه الواجب الفصل فيه المأخوذ من خارج اوجه العريضة      " 

     حيث انه ليس للولي اية صفة الستئناف قرار صادر على حساب احدى المجموعات المحلية 

   )1(. " الخاضعة لوصايته 

صفة في استئناف هذا القرار      فالغرفة االدارية للمحكمة العليا اعتبرت ان الوالي لم تعد له 

بالرغم من كونه كان طرفا فيه و بالرغم من ان البلدية تابعة لوصايته و هذا الن القرار المستانف 

  قضى باخراجه من النزاع و قضى على البلدية بان تدفع للمقاول مقابل 

في قرار سوف مراجعة سعر الصفقة بالرغم من ان البلدية تابعة لوصايته ، ففقد بذلك صفة الطعن 

  .لن يرتب أي اثار عليه ، بل ستتعداه الى البلدية 

     ان المنطق يقتضي ان يكون الطاعن قدم طلبات أو ابدى دفوعا تم رفضها من طرف الجهة  

القضائية التي اصدرت القرار موضوع الطعن ، فال يمكن قبول الطعن بالنقض او باالستئناف  من 

دفع على مستوى قاضي الدرجة الدنيا ، فال يمكن مؤاخة هذه الجهة أو ضد من لم يقدم أي طلب أو 

  القضائية على عدم االستجابة لطلبات او دفوع لم تقدم و لم تثار امامها ، فتقديم مثل هذه

  ــــــــــــــــــــ

   ـ غير منشور01/07/1989 ـ  قرار 191 ـ فهرس 62618المجلس االعلى  ـ الغرفة االدارية ـ ملف 
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  . طلبات تصطدم مع نظرية الطلبات الجديدة ال
 سواء كوجه النزاع حول الصفة في الدعوى االصلية ألول مرة أمام مجلس الدولة ،     و قد يثور 

يؤسس عليه المستانف او المدعي في الطعن بالنقض استئنافه او طعنه ، أو كدفع يعتمده خصمهما 
  .وع من طرفهلعدم قبول الطعن بالنقض او باالستئناف المرف

انعدام   من قانون اإلجراءات المدنية للقاضي أن يقرر من تلقاء نفسه459     وقد منحت المادة 
مستويات التقاضي وألول  الصفة العتبارها من النظام العام ، األمر الذي يسمح بإثارتها على كل

 في حالة رفعه ضد فعلى القاضي ان يقرر تلقائيا بعدم قبول الطعن . مرة أمام مجلس الدولة  
الدنيا ، فالطعن القضائي اشخاص لم يكونوا اطرافا في الخصومة على مستوى الجهة القضائية 

وسيلة خولها القانون لصاحب الحق لحمايته عن طريق الطعن في الحكم الصادر فيه ، و بالتالي 
لية ، و فينتفي هذا الحق اذا استعمل من طرف او ضد شخص لم يكن طرفا في الخصومة االص

  )1(.  الخصوم االخالل بهذه القاعدة سيؤدي الى تفويت فرصة من فرص التقاضي على احد
       

   ـ                       ـ  المبحث الثاني
                 شرط المصلحة  في اطراف الخصومة 

  
لق بها امامه، ال يكفي في الخصومة امام مجلس الدولة تمتع اطرافها بصفة طرح النزاع المتع     

  .بل يجب إلى جانب ذلك ، أن تكون لهم مصلحة يقصد تحقيقها من وراء ذلك

     ان شرط المصلحة على غرار شرط الصفة ، هو شرط عام بالنسبة لكل الدعاوى القضائية ، 

  . فالمصلحة هي مناط الدعوى والباعث على رفعها  والغاية المنشودة من ورائها

 من قانون اإلجراءات المدنية التي 459هذا المفهوم العام في نص المادة وقد ورد شرط المصلحة ب

  ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي  أن يرفع دعوى أمام القضاء ال يجوز ألحد: " جاء فيها 

  ".وله مصلحة في ذلك 

  ــــــــــــــــ
(1) C. Deforges. La competence juridictionnelle du conseil d’etat et des tribunaux 
administratifs . LGDG . PARIS .1961 . P. 55  
      P. De Font Reaulx . Les pourvois devant le conseil d’etat contre les decisions des 
autres tribunaux administratifs  . Librairie du receuil Sirey 1930 . p. 264   
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لس الدولة ، وإن كانت ال تخرج عن القواعد العامة بالنسبة لشرط     ان الخصومة امام مج

المصلحة ، غير انها تتميز بخصائص تفرضها طبيعة الخصومة المتعلق بها ، اضافة الى كونها 

خصومة ال تقتصر على القرارات االدارية بل تخص كذلك القرارات القضائية المطعون فيها 

                .باالستئناف و النقض امامه 

واستنادا لما سبق فسنتناول في هذا المبحث شرط المصلحة في الخصومة المتعلقة بالقرارات 

االدارية و الخصومات المتفرعة عنها ، و هي الخصومات التي ينظرها مجلس الدولة كقاضي اول 

عون و اخر درجة ، و شرط المصلحة في الخصومات المتعلقة بالقرارت القضائية و الناتجة عن الط

  :باالستئناف او النقض المرفوعة ضدها ، و سنخصص لكل منها مطلبا مستقال  على النحو التالي 

  المصلحة في اشخاص الخصومة المتعلقة: ـ المطلب االول 

                     بالقرار االداري 

  المصلحة في اشخاص  الخصومة المتعلقة: ـ المطلب الثاني 

                      القضائي                  بالقرار 
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                               ـ المطلب االول ـ

                       المصلحة في اشخاص الخصومة المتعلقة

                                   بالقرار االداري 
  

 هي الفائدة المشروعة التي يجنيها المدعي من إن المصلحة ، في كل الخصومات القضائية ،

  . التجائه الى القضاء ، و هي شرط لفبول الدعوى و قبول أي دفع فيها 

 من قانون االجراءات المدنية التي نصت على انه ال 459      و قد ورد هذا الشرط في المادة 

 13، قبل ان تكرسه المادة يجوز ال حد ان يرفع دعوى امام القضاء ما لم تكن له مصلحة في ذلك 

من قانون االجراءات المدنية واالدارية و تحدد الخصائص المطلوبة فيه بنصها على انه ال يجوز 

  .الي شخص التقاضي ما لم تكن له مصلحة قائمة او محتمله يقرها القانون 

وى ان تكون  السابق االشارة اليها اشترطت في المصلحة التي تبرر رفع الدع13       ان المادة 

  .قانونية 

      يرى بعض الفقهاء ان المصلحة القانونية هي التي تستند على حق ، فيجب ان يكون 

  موضوعها المطالبة بحق او بمركز قانوني او التعويض عن ضرر اصاب حقا من الحقوق 

   )1(. مهما كانت طبيعة المصلحة مادية او ادبية 

لقانونية هي المصلحة المشروعة و تكون كذلك اذا كان      و يرى البعض االخر ان المصلحة ا

  )2(. القانون يحميها 

و يرى بعض الفقهاء انه ال يقصد بالمصلحة القانونية ان تكون الدعوى مؤسسة على حق او ان 

  ) 1(. تكون مشروعة و انما المقصود اال تكون المصلحة اقتصادية   بحتة

      ـــــــــــــــــ
  107د ابو الوفا ـ المرافعات المدنية و التجارية ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص الدكتور احم) 1(
    250الدكتور نبيل اسماعيل عمر ـ قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرجع السابق االشارة اليه ص ) 2(

  جع السابق االستاذ الدكتورعلي خطار شطناوي ـ موسوعة القضاء االداري ـ  الجزء االول  ـ المر  
    296االشارة اليه ـ ص 

  الدكتور عبد الباسط جميعي ـ الدكتور محمد محمود ابراهيم ـ مبادئ المرافعات في قانون ) 3(
  385المرافعات الجديد و القوانين المعدلة ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص 
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يه القانون باعتبار ان المصلحة و في راينا فان المصلحة القانونية هي التي تستند على حق يحم    
ال تعدو ان تكون كذلك ، فال يمكن ان نتكلم عن الحق بالمعنى القانوني للكلمة اال اذا وفر له القانون 

  . الحماية عن طريق الدعاوى القضائية المقررة لذلك 
ها  السالفة الذكر على المصلحة القائمة لقبول الدعوى بل وسعت دائرت13و لم تقتصر المادة 
  .لتشمل المصلحة المحتملة 

ان المصلحة القائمة و الحالة هي المصلحة المحققة التي تبرر كقاعدة عامة قبول الدعوى امام 
  )1 (.القضاء 

التي يطالب فيها المدعي بحق تم االعتداء عليه بالفعل او حصلت له المنازعة  فهي المصلحة
ء ، وتتحقق المصلحة في الفائدة العائدة لرافع فيه، فيتحقق الضرر الذي يبرر االلتجاء الى القضا

  ) 2(. الدعوى من وراء رفعها و المتمثلة في حماية هذا الحق 
اما اذا كانت مصلحة المدعي مؤكدة لكنها ال تتحقق اال بعد حين كما اذا كانت مؤجلة         

لحة فيها غير قائمة   او معلقة على شرط فان الدعوى في هذه الحالة تكون سابقة الوانها الن المص
  ) 3(. و غير حالة 

ان المصلحة المحتملة هي تلك التي ال يقع فيها االعتداء بالفعل على الحق المطلوب حمايته 
قضائيا و ال يقع فيها نزاع قائم وحال حول الحق الموضوعي ، فيكون فيها االعتداء الفعلي على 

 وقع و لكن الضرر المتولد عنه يكون محتمال  الحق محتمل او مستقبلي ، و قد  يكون االعتداء قد
او مستقبال و بالتالي فركن االحتمال في هذه المصلحة قد يتوفر في االعتداء او في الضررالذي ينتج 

  )4(. عنه و لكن ال يتصور بالنسبة للمصلحة ذاتها 
          و كانت المصلحة التي تبرر قبول الدعاوى المدنية هي المصلحة المحققة أي القائمة
  و الحالة فلم تقبل فيها الدعاوى المؤسسة على المصلحة المحتملة اال في حاالت استثنائيــــة

  ـــــــــــــــــ
  189الدكتور عبد الغني بسيوني عبد اهللا ـ القضاء االداري ـ المرجع الستابق االشارة اليبه ـ ص ) 1 (
  111 و التجارية ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص الدكتور احمد ابو الوفا ـ المرافعات المدنية) 2(
  الدكتور عبد الباسط جميعي ـ الدكتور محمد محمود ابراهيم ـ مبادئ المرافعات في قانون ) 3(

  389المرافعات الجديد و القوانين المعدلة ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص 
    253مات المدنية ـ المرجع السابق االشارة اليه ص الدكتور نبيل اسماعيل عمر ـ قانون اصول المحاك) 4(
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  . كما هو عليه الحال في الدعاوى الوقائية 

 13فكان يجب ان تستند المصلحة في هذه الدعاوى و دعاوى القضاء الكامل قبل سن المادة 
 يميز من قانون االجراءات المدنية على حق تم االعتداء عليه فعال ، خالف دعاوى االلغاء التي ال

فيها بين المصلحة االحتمالية و المحققة ،  فمجرد مصلحة فيها كانت كافية لقبول رفعها امام القضاء 
.  

و كانت فكرة المصلحة المحتملة هي التي تفرق اذن بين شروط قبول الدعوى المدنية         
 يتم التشديد في و شروط قبول دعوى االلغاء ، باعتبار ان مجال االولى ضيق في الدعاوى المدنية

شرط المصلحة فيها لكونها تستند على حق ، في الوقت الذي يتم فيه التساهل فيها في دعوى االلغاء 
للهدف الذي تعمل على تحقيقه و هو رقابة المشروعية في القرارات االدارية التي تتعدى االستفادة 

  فتعتبر المصلحة فيها محققة دائما مادم . منها اطراف النزاع 
  )1(.نها تنتمي للقضاء العيني و تهدف دائما الى تحقيق المصلحة العامة  ا

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية وحدت اذن بين شروط المصلحة في 13ان المادة 
الدعاوى المدنية و الدعاوى االدارية و لم تبق المصلحة المحتملة مقصورة على دعوى االلغاء في 

   .الخصومات االدارية فقط
و لم يتناول قانون االجراءات المدنية و االدارية  في المصلحة ، خاصيتي المصلحة الشخصية 
و المباشرة لقبول الدعوى بمعنى ان يكون رافعها هو صاحب الحق المراد حمايته او من يقوم مقامه 
على ، غير ان ذلك ال يعني انه تخلى عنهما مادام انه اشترط كذلك ضرورة توفر رافع الدعوى 

  .صفة رفعها  و هو شرط يستمد اساسه من  المصلحة الشخصية المباشرة 
  ـــــــــــــــ

 ـ ص 2006الدكتور حسين عثمان محمد عثمان ـ قانون القضاء االداري ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ ) 1(
453.........463  

الجزء االول  ـ دار الثقافة للنشر              االستاذ الدكتورعلي خطار شطناوي ـ موسوعة القضاء االداري ـ  
   297.........290 ـ ص 2008و التوزيع ـ سنة 

  200...184 ـ ص 1993     الدكتور عبد الغني بسيوني عبد اهللا ـ القضاء االداري ـ الدار الجامعية ـ 
  الحلبي الحقوقية ـ       الدكتور جورج سعد ـ القانون االداري العام و المنازعات االدارية ـ منشورات 

  . و ما بعدها 517 ـ  ص 2006  الطبعة االولى ـ 
        الدكتورعبد العزيز خليفة ـ قضاء االلغاء ـ اسس الغاء القرار االداري ـ دار الكتاب الحديث ـ 

  . و ما بعدها 603  ـ ص 2008 القاهرة   سنة 
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جماعية بواسطة عريضة كما لم يتناول فكرة المصلحة الجماعية التي تبرر رفع دعوى 

  .جماعية امام القضاء ، و هو امر صار مقبوال امام القضاء االداري 
  :فجاء في احد قرارات الغرفة االدارية للمحكمة العليا  
  حيث ان العريضة الجماعية للمستانف عليهم الرامية الى الحصول على جزء من االرباح التي    " 

  )1(" . ل نفس الوقائع مقبولة حققوها ، و في نفس الظروف و من أج

  :          و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 
حيث ان المدعي يذكر ان الدعوى الحالية غير مقبولة شكال لرفعها بصفة جماعية من          " 

 المتضمن 91/04 من القانون 40طرف مجموعة من المحامين و ذلك خرقا للفقرة الثانية من المادة 
  .اة ، التي ال تمنح هذا الحق اال بصفة فردية مهنة المحام

       حيث و لكن من المستقر عليه قضاء ، فانه يمكن ان ترفع الدعوى جماعيا من طرف عدة 
اشخاص اذا كانت المصلحة مشتركة كما هو عليه الحال في هذه القضية ذلك ان الدعوى الراهنة ترمي 

      )2(". توجب من ثمة رفع هذا الدفع الى الغاء االنتخابات المتنازع عليها و يس
و يجب ان تتوفر الدعوى للطاعن عند رفع الدعوى و ال يشترط ان تستمر هذه المصلحـة 
قائمة طيلة الدعوى كما هو عليه الحال في الدعاوى المدنية او دعاوى القضاء الكامــل اال اذا 

      . قامت االدارة بتصحيح القرار المطعون فيه امام القضاء 

  ــــــــــــــــــ
  12/04/1992 ـ قرار 233 ـ فهرس 94680المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ رقم الملف ـ ) 1(
مجلة مجلس الدولة ـ العدد   ـ16/06/2003 ـ  قرار 11080مجلس الدولة ـ  الغرف المجتمعة ـ ملف ) 2(
   .56 ـ ص 2003 ـ سنة 04
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                               ـ المطلب الثاني ـ

                      المصلحة في اشخاص الخصومة المتعلقة

                                   بالقرار القضائي

  
إن شرط المصلحة في الطعن في قرار قضائي ، وإن كان ال يستبعد خضوعه لمقتضيات 

ن قانون اإلجراءات المدنية ، غير أنه يتطلب إلى جانب ذلك تفسيرا خاصا يتماشى   م459المادة 

  .مـع طبيعة الطعن القضائي و القرار الصادر فيه  

     فالمصلحة في الطعن في القرار القضائي تعتمد في قيامها على مدى استجابة الحكم المطعون 

  . فيه لطلبات أو دفوع الطاعن كليا أو جزئيا

استنادا الى ما سبق ، فال يجوز للطرف الذي قضى له الحكم بطلباته أو استجاب لدفوعه أن      و

والعلة في ذلك ترجع حسب رأينا إلى عدم إمكانية تصور خطأ قضائي ، في مثل هذه . يطعن فيه 

  .الحالة ، يمكن أن ينسب إلى قاضي الموضوع ويبرر على أساسه الطعن في قراره

  ارات الغرفة االدارية للمجلس االعلى استانف فيه والي والية باتنة قـرار     فجاء في احد قر

   استجاب لطلبه باخراجه من النــزاع 14/07/1987قرارا صادرا عن مجلس قضاء باتنة في 

  :عن الوجه الواجب الفصل فيه المأخوذ من خارج اوجه العريضة     " 

.         ان القرار المطعون فيه قد اضربالمستانف    حيث ان االستئناف ال يكون مقبوال اال اذا ك

   )1(". و ما دام ان القرار قد استجاب لمطالبه ، فانه ال يتوفر على اية مصلحة في االستئناف

     فمصلحة الطاعن تقدر كقاعدة عامة باالستناد على الطلبات المقدمة من طرف الخصوم أمام 

  دا على النتائج االفتراضية التي يمكـن أن قاضي الموضوع ، كما يمكن أن تقدر استنا

يرتبها القرار المطعون فيه على حقوق الطاعن، أو استنادا على األحداث الالحقة على صدور هذا 

ناء سير الخصومة أمام مجلس القرار، وهي األحداث التي قد تؤدي إلى زوال المصلحة حتى أث

  . الدولة 

  ــــــــــــــــــ
  ـ غير 01/07/1989 ـ  قرار 191 ـ فهرس 62618ى  ـ الغرفة االدارية ـ ملف المجلس االعل) 1 (

  .منشور 
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وليس لقيمة المنفعة المحصل عليها في الحكم تأثير على قيام المصلحة في الطعن امام مجلس  

الدولة، فتقوم المصلحة بغض النظر عن ذلك ، سواء كانت المنفعة المستفادة منها كبيرة أو ضئيلة، 
  .ية أو أدبيةماد

ألحد طرفي النزاع هي التي تبرر توجيه الطعن موضوع الطعن إن المنفعة التي يجديها القرار 
ضده من الطرف اآلخر ، فالحكم الذي يصدر غير ماس بمصلحة رفيه ـ كالحكم التحضيري على 

  االستئناف  الطعن ب الطعن بالنقض وال ضده السبيل المثال ـ ال يمكن أن يقبل
قف طرفي النزاع بالنسبة للحكم الذي صدر فيه تأثيرا على قبول الطعن الموجه ضده، وإن لمو

غير أن الطرف الذي يصدر الحكم أو القرار لفائدته قد يتنازل عن هذه القائدة بالتنازل عن هذا 
القرار أو هذا الحكم، كتـنازله عن أي حق من حقوقه، وبالتالي فيصبح هذا الحكم عاجزا عن 

  . فائدة له تبرر رفع الطعن تحقيق أية
والتنازل قد يشمل كل مقتضيات الحكم أو القرار كما يمكن أن يقتصر على البعض منها، 
وبالتالي، فإن الطعن في هذه الحالة ال يمكن أن يشمل سوى الجزء من الحكم أوالقرار الذي لم 

 في الطعن بالنقض، وال يستلزم في التنازل قبوله من طرف المستانف او المدعي .يتنازل عنه
فمجرد تبليغه من طرف المدعى عليه في الطعن او المستانف عليه تبليغا صحيحا دون تحفظ، 

    . يفرض عليه به، يؤدي إلى انتفاء المصلحة في الطعن
وإذا كان تمسك الطرف الذي صدر القرار لفائدته، بمقتضياته، وعدم التنازل عنها ضروريا   

الستئناف ضده، باعتبار أن مثل هذا التنازل قد يفقد خصمه مصلحة لقبول الطعن بالنقض او با
ومبررات رفع الطعن بالنقض ضد هذا الحكم أو القرار، فبالمقابل، فإن رضاء المدعي في الطعن  

  .او المستانف بهذه المقتضيات صراحة أو ضمنا يعني تنازله عن طرق الطعن المقررة ضده
 قبول المدعي في ةكرفتناول في قانون اإلجراءات المدنية ويالحظ أن المشرع الجزائري لم ي  

الطعن لمقتضيات الحكم أو القرار الذي صدر في غير صالحه وتنفيذه لها، مع العلم أنه تناول هذه 
 من قانون اإلجراءات المدنيةعندما 102 بالنسبة لالستئناف في المادة ةالفكرة بطريق غير مباشر
  .م بدون إبداء تحفظات ال يعد رضاء بهاعتبر أن تبليغ الحكم ولو ت

وإذا كان تنفيذ الحكم المستأنف في المواد المدنية يعد بالنسبة لمن صدر في غير صالحه رضاء 
  به إال في الحالة التي يصدر فيها مشموال بالنفاذ المعجل ، باعتبار أن االستئناف يوقف 
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ئناف و النقض في المواد االدارية باعتبارهما ال تنفيذ الحكم، فإن األمر على غير ذلك بالنسبة لالست

  .يوقفان التنفيذ
ونظرا لما يكتسبه رضاء الطاعن بمقتضيات الحكم الذي صدر في غير صالحه من أهمية   

  بالنسبة لقبول الطعون بصفة عامة، 
ويالحظ أخيرا أن موقف الطرف الذي صدر القرار القضائي لفائدته ال يقتصر على التمسك 

اته أو التنازل عنها، بل قد يبادر في بعض الحاالت إلى رفع طعن بالنقض من جهته ضد بمقتضي
هذا الحكم في الحالة التي لم يستجب فيها إلى كل طلباته، ويمكن أن يكون ذلك في آجال الطعن 
القانونية، فال يطرح أي مشكل من الناحية العملية، لكنه قد يفوت على نفسه مواعيد الطعن 

أن خصمه سوف لن يرفع طعنا بالنقض ضد هذا القرار أو الحكم، ويتفاجأ بعد فوات معتـقـدا 
  .الميعاد برفع خصمه لطعن بالنقض ضد القرار الذي استجاب لبعض طلباته

     ويالحظ أن قانون اإلجراءات المدنية لم يتناول إمكانية رفع المدعى ليه في الطعن في هذه 
  عله بالنسبة لإلستئناف الفرعي بمقتضى المادة الحالة لطعن فرعي على غرار ما ف

 من قانون 614 منه،على خالف المشرع الفرنسي الذي نظم هذه الحالة بمقتضى المادة 103
   .المرافعات المدنية الجديد وجعل الطعن الفرعي يخضع لنفس قواعد اإلستئناف الفرعي

شارة إليه، فليس هناك مانع يحول      و نحن نرى انه و بالرغم من مقتضيات القرار السابق اإل
دون استدراك المشرع الجزائري للفراغ السائد فيما يتعلق بقبول الطعون بالنقض الفرعية ضد 
القرارات التي ال تستجيب لكل طلبات األطراف ، فيمتنع احدهم عن الطعن فيها اعتقادا منه أن 

صمه طعن فيه بالنقض ، فمن العدل خصمه سيلتزم نفس الموقف لكن يتفاجا بعد فوات األوان أن خ
في نظرنا ، وقياسا على ما ذهب إليه المشرع بالنسبة لالستئناف الفرعي أن يفتح المجال في مثل 

    .هذه الحالة للمطعون ضده لرفع طعن بالنقض فرعي 
     ويشترط في المصلحة بهذا المفهوم العام أن  تكون أوال مصلحة قانونية يزودها القانون 

ماية، فهي تلك التي تستند على حق سواء كانت مادية أو أدبية، وأن تكون ثانيا مصلحة قائمة بالح
وحالة تستند على وجود اعتداء على هذا الحق أو منازعة فيه، فال تكون احتمالية أو مستقبلية، وأن 
تكون أخيرا مصلحة شخصية ومباشرة يكون صاحب الدعوى فيها هو صاحب الحق المراد حمايته 

   .أو من يقوم مقامه
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  الثالث ــ المبحث 

     أهلية التقاضي عند أطراف الخصومة                         

  
إن شرط األهلية في التقاضي ال يقتصر على دعوى االلغاء او الطعن بالنقض   و االستئناف   

ال يقتصر على في المواد االدارية بل هو شرط عام تخضع له كل الدعاوى و الطعون القضائية ، و

طرف فيه دون طرف آخر، بل يخص كل أطرافها من مدع ، مدعى عليه وغير في حالة قبول 

  .تدخله أو إدخاله في النزاع وطعنه في الحكم أو القرار الصادر فيه

       وإن شرط األهلية في أشخاص الخصومة امام مجلس الدولة ال يتميز بميزات خاصة مستمدة 

ضد القرارات االدارية او  القضائية كما هو عليه الحال بالنسبة لشرطي من الطعون المرفوعة 

الصفة و المصلحة بل يخضع لنفس المقتضيات المتعلقة بها والتي تخضع لها سائر الدعاوى 

القضائية امام مجلس الدولة ، غير انه يتأثر بكون احد اطرافه دائما شخص من االشخاص 

 امام القضاء لقواعد خاصة ، هذا زيادة على القواعد التي تخضع االعتبارية العامة يخضع  تمثيلها

  . لها تمثيل االشخاص االعتبارية الخاصة اذا كانت اطرافا في هذا النزاع 

 من قانون االجراءات المدنية الى جانب شرطي 459     و قد ورد شرط اهلية التقاضي في المادة 

 له قانون االجراءات المدنية  و االدارية المادة الصفة و المصلحة و شرط االذن ، قبل ان يخصص

 المتعلقة ببطالن االجراءات من حيث الموضوع و يصنفه ضمن شروط صحة اجراءات 64

الخصومة و يصنف الدفوع المتعلقة به ضمن الدفوع بعدم صحة االجراءات      و ليس الدفوع 

  .بعدم القبول 

 لشرط أهلية التقاضي في تشريع االجراءات المطلب      انا هذا الواقع فرض علينا تخصيص هذا

المدنية سواء تعلق االمر بقانون االجراءات المدنية و قانون االجراءات المدنية و االدارية           

  :و لتطبيقاته في قضاء مجلس الدولة ، في مطلبين مستقلين على النحو التالي 

  راءات المدنيةاهلية التقاضي في تشريع االج: ـ المطلب االول 

  اهلية التقاضي في قضاء مجلس الدولة : ـ المطلب الثاني 
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                              ـ  المطلب االول ـ

  اهلية التقاضي في تشريع االجراءات                          

    المدنيــة                                      

                                     

     تخضع الخصومة امام مجلس الدولة فيما يتعلق بأهلية أطرافها للقواعد العامة السارية على 
 وما بعدها من القانون 40الدعاوى القضائية ، و المحددة بالنسبة لالشخاص الطبيعيين في المواد 

  .المدني
قوقه المدنية طبقا ألحكام هذه المادة إال الشخص الطبيعي البالغ سن فال يكون أهال لمباشرة ح

  .الرشد والمتمتع بكامل قواه العقلية وغير المحجور عليه
واستنادا إلى ما سبق ، يستثنى من طائفة األشخاص الذين يتمتعون بأهلية التقاضي امام مجلس 

رض من العوارض التي تؤثر على الدولة ، األشخاص عديموا أو ناقصوا األهلية لسنهم أو لعا
أهليتهم ، األمر الذي يفرض مباشرة الدعوى امام هذه الجهة القضائية  نيابة عنهم كل من الولي   

  .او الوصي أو القيم حسب األحوال 
 من القانون المدني و هي الوالية ، 49اما بالنسبة لالشخاص االعتبارية ، فقد حددتها المادة 

و الدواوين العامة ، المؤسسات االشتراكية ، التعاونيات الجمعيات و كل البلدية ، المؤسسات 
  .مجموعة يمنحها القانون الشخصية االعتبارية 

 من نفس القانون حق التمتع بجميع الحقوق اال ما كان منها مالزما 50و قد منحتها المادة 
صا اهلية في الحدود التي لصفة االنسان و ذلك في الحدود التي يقررها القانون و يكون لها خصو

  .يعينها عقد انشائها او التي يقررها القانون و نائب يعبر عن ارادتها 
و يتولى ممارسة حق التقاضي نيابة عن االشخاص االعتبارية ممثلهم الذي أسنده القانون     

  .أو نصهم التأسيسي حق مباشرة الدعاوى ورفع الطعون القضائية باسمهم 
 من قانون االجراءات المدنية 459 االجراءات المدنية شرط اهلية التقاضي في المادة      تناول قانون

و عاملها نفس معاملة  شرطي  الصفة و المصلحة ، فلم  يجز الحد رفع دعوى امام القضاء ما لم 
  :فجاء في هذه المادة تتوفر فيه الشروط الثالثة ، 

  " .الهلية التقاضي .... ما لم يكن حائزا ال يجوز الحد ان يرفع دعوى امام القضاء     " 
      اعتبرت  االهلية ، في ظل قانون االجراءات المدنية ، الى جانب شرطي المصلحة و الصفة       
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  .و الصفة من شروط  قبول الدعوى ، و الدفع  المتعلق بها دفعا بعدم القبول 

ية و االدارية شرط االهلية عن  شرطي      لكن المشرع الجزائري فصل في قانون االجراءات المدن
 منه تكييفا جديدا معتبرا اياه ، الى جانب شرط 64الصفة و المصلحة و منحه  بمقتضى المادة 

  .التفويض ، شرطا لصحة االجراءات من حيث موضوعها 
حاالت بطالن العقود غير القضائية و االجراءات من حيث موضوعها : "      فجاء في هذه المادة 

  : ددة على سبيل الحصر فيما يأتي مح
       ـ انعدام االهلية للخصوم ،

  .     ـ انعدام االهلية او التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي 
   ان المشرع  حدد في المادة السابقة على سبيل الحصر حاالت بطالن االجراءات من حيث 

ها لتشمل حاالت اخرى ، و عامل بنفس موضوعها ، االمر الذي يحول دون امكانية التوسع في
  . المعاملة انعدام اهلية طرفي النزاع و انعدام االهلية او التفويض عند ممثليهم

  .       ان التكييف الممنوح لشرط االهلية يجعل الدفع بتخلفها دفعا بالبطالن و ليس بعدم القبول 
ات المدنية واالدارية على طابع شرط  من قانون االجراء65      ان المشرع حافظ بمقتضى المادة 

 من قانون 459االهلية المتعلق بالنظام العام ، و هو الطابع الذي كان يتمتع به بمقتضى المادة 
االجراءات المدنية ، و فرض على القاضي  ان يثير من تلقاء نفسه  عدم توفره عند طرفي النزاع  

  ممثليهم من االشخاص الطبيعية او المعنوية و اجاز له ان يثير تلقائيا انعدام التفويض عند 
 من نفس القانون لم تسمح بالقضاء ببطالن االجراء القابل للتصحيح اذا زال 66     لكن المادة 

  .سببه بإجراء الحق أثناء سير الخصومة 
   و ما بعدها من قانون االجراءات المدنية حالة تغيير اهلية     84و قد تناول المشرع في المواد 

و وفاتهم الخصوم امام المحاكم و المجالس القضائية و اعتبر ان هاتين الحالتين ال تؤديان الى ارجاء 
 من قانون االجراءات 210الفصل في النزاع اذا كانت القضية مهياة للفصل فيها و اعتبرت المادة 

ا حالة تتعلق بوفاة المدنية و االدارية نفس االسباب السابقة كاسباب النقطاع الخصومة و اضافت له
  .المحاميه ،  تنحيه او توقيفه استقالته اوشطب اسمه اال اذا كان التمثيل جوازيا 

 منقانون االجراءات المدنية الخاصة بوقف الخصومة لوفاة 252و تطبق امام مجلس الدولة المادة 
  .احد الخصوم او وفاة محاميه او تنحيه او ايقافه اوشطب اسمه او عزله 
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    ـ  المطلب الثاني  ـ                              

  اهلية التقاضي في قضاء مجلس                            

                                          الدولــة

  
باالشخاص       عادة ما تتعلق النزاعات التي تثور حول أهلية التقاضي امام مجلس الدولة 

االعتبارية ، و العامة منها بصفة خاصة ، االمر الذي يؤدي الى استبعادها من دائرة االشخاص 
  . الذين يتمتعون بهذا الحق في حالة عدم تمتعها بالشخصية المعنوية 

  :   فجاء في احد قرارات مجلس الدولة  
  حـرى المكتب المكلـــف حيث ان السيد محافظ الدولة اشار بان المدعى عليـه و باال     "

  باالشراف على انتخابات اعضاء مجلس النقابة لناحية عنابة ال يمكن اعتباره كمنظمة مهنيــة 
   المتعلق بمجلس الدولة مما ينزع عنه01/98 من القانون العضوي رقم 9وطنية بمفهوم المادة 

  . امام العدالة اهلية التقاضي
   المتعلق بتنظيم مهنة04/91بات لم ينص عليه في قانون      حيث ان المكتب المكلف باالنتخا

   االمرالـــذي 04/08/1995المحاماة و ال في النظام الداخلي المصادق عليه بقراروزاري في
   لكي يقاضى امام العدالة مما ينجر عنهبالشخصية المعنوية وال باهلية التقاضييجعله ال يتمتع 

  ي صحة االنتخابات ال يمكن توجيهها اال ضـد النقيب ان كل دعوى قضائية من شانها الطعن ف
  . المذكور 04/91 من القانون 46 و 32بصفته الممثل لنقابة المحامين طبقا الحكام المادتين 

   بالصفة او االهلية  و عليه يتعين القول ان المكتب المكلف باالشراف على االنتخابات ال يتمتع 
  )1(". جراءات المدنية  من قانون اال459في مفهوم المادة 

  :و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 
   لتمثيل االدارة الجامعية باعتبار ان هـــذه اهلية التقاضيلكن حيث ان الكلية ليست لها      " 

   من المرســــوم 20االخيرة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري يمثلها فقط رئيسها طبقا للمادة 
   58/544 المعدل للمرسوم التنفيذي رقــم 17/08/1998رخ في  المؤ98/253رقم التنفيذي  

  ــــــــــــ
   مجلة مجلس الدولة عدد 17/06/2003 ـ قرار 11053مجلس الدولة ـ الغرف المجتمعة ـ ملف ) 1(

  53 ـ ص 2003  ـ سنة 4    
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  )1(".  المتضمن القانون النوذجي للجامعة 24/09/1983المؤرخ في 

   :و جاء في قرار اخر

 وحدها يمكن مقاضاتها امام الجهات القضائية كونها تتمتع االشخاص المعنويةحيث ان "

اما الهيئات التي ال تتمتع بالشخصية المعنوية فال يمكن لها رفع دعاوى قضائية . بالشخصية المعنوية

  .و ال يمكن مقاضاتها امام نفس الجهات 

ت بالمسيلة في الدعوى االصلية ، ال تتمتع و حيث انه و بمقاضاتها مديرية البريد و المواصال

  بالشخصية المعنوية ، فان المستانف عليها الحالية باتباعها ذلك تكون قد اساءت في توجيه

  )2(". دعواها 

  :و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 

حيث ان مديرية االشغال العمومية هي تقسيم اداري متخصص داخل الوالية ليس له اية " 

  .                                                            ية و هو تابع للوالية استقالل

حيث انه نتيجة لذلك فان مديرية االشغال العمومية ليس لها شخصية معنوية تسمح بان 

  )3(" . تتقاضى وحدها 

  :و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 

شخصية معنوية و ال يمكنها التقاضي        حيث ان مديرية الري لوالية سطيف ليست لها " 

  )4(" . او مقاضاتها اال عن طريق والي الوالية 

  ـــــــــــ
   مجلة مجلس 22/02/2006 ـ قرار 126 فهرس 21929مجلس الدولة ـ الغرفة الثالثة ـ ملف ) 1 (

  206 ص 8    الدولة عدد 
   مجلة مجلس الدولة ـ  01/02/1999 ـ قرار 149303مجلس الدولة ـ الغرفة االولى ـ ملف ) 2(

  93  ص 2002 سنة 01    عدد 
   ـ مجلة مجلس الدولة  14/02/2000 ـ قرار 182149مجلس الدولة ـ الغرفة الثانية ـ ملف ) 3(

  107 ـ  ص 2002 ـ سنة 01    عدد 
ئية للمحكمة  ـ المجلة القضا16/02/1997 ـ قرار 148721المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 4(

   159 ـ ص 2 ـ العدد 1997العليا ـ  سنة 
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  :       و ورد في قرار اخر لمجلس الدولة 

  حيث ان المستانف اقام  دعوى ضد عضو من اعضاء المجلس الشعبي البلدي  و رئـيس      " 
  الدائرة و مندوب جبهة التحرير الوطني امام الجهة القضائية االدارية للدرجة 

   في حين انه ال احد من هؤالء بصفته هاته يمثل شخصا معنويا له اهلية التقاضي طبقـــا   االولى
  . من القانون المدني 50 و 49   للمادتين 

     و ان رئيس المجلس الشعبي البلدي هو وحده المختص قانونا في تمثيل البلدية في كل مجاالت 
  .لدية الحياة المدنية و االدارية و في التقاضي باسم الب

 من قانون الوالية و التي ال تتمتع بالشخصية المعنوية   166     و ان رئيس الدائرة حسب المادة 
  )1 (".و ال بالذمة المالية ليست له ايضا اهلية التقاضي 

  
   ،       في خالصة هذا الفصل  

تتمتع بمميزات      و فيما يخص الشروط المتعلقة باشخاص الخصومة من صفة و اهلية الحظنا انها 
في المواد االدارية باعتبار ان احد اطراف الخصومة دائما شخصا من اشخاص القانون العام 

  .يفترض ان يكون متمتعا بحق التقاضي  ، و يتمتع ممثله بصفة تمثيله امام القضاء 
تع      لكن هذه المسائل ليست دائما بهذا الوضوح بالنسبة لبعض الجهات االدارية التي ال تتم

بالشخصية المعنوية و ال بحق التقاضي ، االمر الذي يطرح مشاكل بالنسبة لرفع هذا النوع من 
  .الدعاوى من طرفها اوضدها امام مجلس الدولة 

     و اكتشفنا في قانون االجراءات المدنية ان المشرع فصل االهليه عن شرطي الصفة و المصلحة 
من حاالت بطالن االجراءات من حيث الموضوع ، فلم يعد  منه حالة 64و اعتبر تخلفها في المادة 

  .الدفع بمخالفتها دفعا بعدم القبول و انما دفعا بالبطالن 
      و سجلنا فيما يخص شرط المصلحة ان المشرع وسع من شروطها لتشمل المصلحة المحتملة   

  . و هي من مميزات المصلحة في دعوى االلغاء في المواداالدارية 
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  الثالث ـ                             ـ الفصل 

                الشروط المتعلقة بعريضة الطعن 

  

 الشروط التي يجب 241 و240، 239، 235جراءات المدنية في المواد لقد تضمن قانون اإل  
تم قبولها، وهي شروط أن تستوفيها العريضة المتعلقة بمختلف الخصومات امام مجلس الدولة ، لي

  .تتعلق بشكل العريضة نفسها من زاوية بياناتها ، مستنداتها ، األوجه المعتمدة فيها ومواعيد رفعها
       و قد خص المشرع في قانون االجراءات المدنية و االدارية الخصومة امام مجلس الدولـة

 تحكم الخصومة امام المحاكم بمجموعة من االجراءات الخاصة بها و احالها على االجراءات التي
  . االدارية 

و سنعالج في هذا الفصل كل من شرط كتابة وتوقيع عريضة الطعن من طرف محام مقبول لدى 
مجلس الدولة ، و البيانات التي فرض قانون االجراءات المدنية و قانون االجراءات المدنية         

رفقاتها، و اخيرا ميعاد تقديمها امام مجلس الدولة ، و االدارية توافرها فيها اضافة الى محتوياتها وم
  في ثالث مباحث مستقلة على النحو التالي ك

  من محام معتمدتوقيعها  تحرير العريضة و:ـ المبحث االول 
                     لدى مجلس الدولة

  محتويات العريضة و مرفقاتها:     ـ المبحث الثاني 
  تقديم عريضة الطعنميعاد :     ـ المبحث الثالث 

  ـــــــــــــــــ
 ـ المجلة القضائية للمحكمة 18/11/1990 ـ قرار 771449المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1 (

       178 ـ العدد االول ـ ص 1994العليا ـ  سنة 
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   ـ األول                             ـ المبحث
  من محام معتمدتوقيعها و                      تحرير العريضة

                                  لدى مجلس الدولة

            
 من قانون اإلجراءات المدنية السارية امام مجلس الدولة بمقتضى 240ت المادة لقد استوجب  
عريضة مكتوبة ، وموقع عليها من  من نفس القانون ، رفع الطعن امام مجلس الدولة ب281المادة 

  :محام معتمد لدى المحكمة العليا ، و سنتناول هذين الشرطين في المطلبين المواليين
  تقديم الطعن في عريضة  مكتوبة : ـ المطلب االول 
  توقيع العريضة من محام معتمـد : ـ المطلب الثاني 

                                                                         لدى مجلس الدولة                     

  

   ــ المطلب االول

   تقديم الطعن في عريضة مكتوبة                     
  

فرض المشرع في قانون االجراءات المدنية رفع عريضة الطعن امام مجلس الدولة بعريضة 
 ، واستكمالها عند الضرورة بمذكرة مكتوبة تتوفر على كل الشروط الشكلية واإلجرائية الخاصة

  .إيضاحية شارحة للمذكرة االصلية  
     ان شرط الكتابة في عريضة الطعن امام مجلس الدولة يرتبط بالطابع االداري الجراءات 
الخصومة امامه ، بالرغم من ان هذا الشرط شمل كذلك اجراءات الخصومة امام المحكمة العليا وقد 

   قانون اإلجراءات المدنية الذي تسري على الخصومة امام مجلس  من239أقرته المادة 
، وكرسته المادة " األصل في التداعي أمام المحكمة العليا أن تكون بالكتابة : " الدولة بنصها على أن

و أكدته ......"   يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة: "  من نفس القانون بنصها على انه 240
يرفع الطعن امام الغرفة االدارية بعريضة تودع قلم كتلب المحكمة العليا :" صها  منه بن281المادة 

  ..." باالوضاع الشكلية و القواعد المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الكتاب
  و تمسكت الغرفة االدارية للمجلس االعلى بتطبيق المقتضيات السابقة في أحد قراراتها ،
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  :و قد جاء فيه 

نه بموجب برقية تلغرافية موجهة الى كتابة ضبط المجلس االعلى بتاريخ حيث ا" 
القرار الصادر عن المجلس القضائي لقسنطينة في ..... استانف والي والية 01/12/1981
  . معلنا بانه يبعث في وقت الحق مذكرة دفاع تاييدا لهذا االستئناف 21/10/1981

   .29332 تحت رقم 02/12/1981بط في و ان هذا االستئناف قد سجل لدى كتابة الض
 اكد الوالي البرقية 16/12/1981 مؤرخة في81/533حيث انه بموجب رسالة تحمل رقم 

   و اعلن مرة اخرى عن ارساله فيما بعد مذكرة تاييدية 01/12/1981التلغرافية التي ارسلها في 
يما يتعلق بالطعن امام  من قانون االجراءات المدنية التي تحمل ف281و لكن حيث ان المادة 

المجلس االعلى ، على االشكال و االوضاع المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الخامس 
تنص على ان الطعن يرفع بعريضة مكتوبة و موقع عليها من طرف محام مقبول لدى المجلس 

 من قانون 242 و 241المادتان (االعلى و تودع لدى كتابة ضبط المجلس االعلى لقاء ايصال 
  ).االجراءات المدنية 

حيث يستخلص مما سبق ان المستانف لم يحترم االوضاع القانونية االمرة الواردة في النص 
   )1(" . االنف الذكر مما يجعل االستئناف المرفوع ببرقية تلغرافية غير مقبول 

ية الواردة في فواضح اذن ان قضاء مجلس الدولة يتمسك بالتطبيق الحرفي للمقتضيات القانون
 من قانون االجراءات المدنية و لم يجز قبول الطعن امامه اال بواسطة عريضة مكتوبة ، 281المادة 

فاستبعد بذلك أي اجراء اخر دون ذلك بما فيه اجراء التصريح بالطعن السابق على اجراء ايداع 
مة العليا في قانون العريضة الذي اخذ به المشرع بعد ذلك بالنسبة للطعن بالنقض امام المحك

  . االجراءات المدنية و االدارية 
وال يقتصر هذا اإلجراء على الطاعن ، بل يخضع له كل من المطعون ضده والنيابة العامة ، 

 من قانون اإلجراءات المدنية على األول إيداع مذكرة رد مصحوبة بعدد من 245إذ فرضت المادة 
 من نفس القانون من النيابة العامة 245توجبت المادة النسخ مساو لعدد الخصوم في الطعن ، واس

  .إيداع مذكرتها المكتوبة خالل شهر من إصدار المستشار المقرر لقراره بإطالع النيابة العامة
  ـــــــــــــــــ

     ـ25/12/1982 ـ قرار 29332المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(
  181 ـ ص 1989 ـ سنة 3يا ـ عدد    المجلة القضائية للمحكمة العل
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 من قانون اإلجراءات 259 وقد خرج المشرع الجزائري ، استثناء على هذه القاعدة بمقتضى المادة 

المدنية بإجازة تقديم مالحظات شفوية موجزة بعد تالوة تقرير المستشار المقرر في الجلسة المحددة 
  .لنظر الطعن

دنية و االدارية في مادته التاسعة الكتابة كقاعدة تخضع له كل      و قد كرس قانون االجراءات الم
  " .االصل في اجراءات التنقاضي ان تكون مكتوبة : " اجراءات التقاضي اذ جاء فيها 

  لم يتم تاكيد هذا المبدأ بنص خاص بالنسبة لالجراءات امام المحكمة االدارية التي تسري امام 
  ال بالنسبة للمحكمة العليا اذ نصت المـادة  مجلس الدولة خالف ما هو عليه الح

  "تكون االجراءات امام المحكمة العليا كتابية:"  من قانون االجراءات المدنية و االدارية557
     لكن هذا ال يعني ان المشرع تنازل في قانون االجراءات المدنية و االدارية عن قاعدة الكتابة 

 هذه االخيرة من مجمل النصوص القانونية التي تحكم رفع في المواد االدارية اذ يمكن استخالص
الدعاوى امام المحاكم االدارية و مجلس الدولة ، فأكدت هذه النصوص على رفع هذه الدعاوى 
بعرائض موقعة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة و مشتملة على البيانات المنصوص عليها 

مدعي تصحيح تلك التي ال تثير أي وجه بايداع مذكرة  من هذا القانون و اجازت لل15في المادة 
  . اضافية 

و يالحظ ان قانون االجراءات المدنية و االدارية استحدث بالنسبة للطعن بالنقض في المواد    
 منه امكانية رفع الطعن عن طريق تصريح امام امانة ضبط المحكمة 560المدنية بمقتضى المادة 

  .القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه الحكم موضوع الطعن العليا او امانة ضبط المجلس 
 من نفس القانون طريقة التصريح بالطعن مؤكدة انه يتم من طرف 560     و وضحت المادة 

الطاعن او محاميه في محضر يعده امين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا او المجلس القضائي 
ن بيانات متعلقة بطرفي النزاع ، بتاريخ و طبيعة او امين الضبط المفوض لهذا الغرض يتضم

  .  القرار المطعون فيه 
 يلتزم الطاعن بتبليغ التصريح في اجل شهر للمدعى عليه و تنبيهه بضرورة تاسيس محامي للدفاع 
عن حقوقه ، كما يلتزم بايداع عريضة الطعن في اجل شهرين من تاريخ التصريح لدى امانة ضبط 

  .و المجلس القضائي المحكمة العليا ا
     و ال يعتبر هذا االتجاه في نظرنا تنازال عن مبدإ الكتابة في االجراءات امام المحكمة العليا ، 

  .بقدر ما هو تبسيط لها ،  مادام ان عريضة الطعن بعد التصريح به تكون في شكل مكتوب 
     



 219 

  
 لالوجه المبني عليها ،  و التي   و يعوض هذا االجراء في نظرنا مذكرة الطعن  المقدم دون شرح

 منه  شرحها في مذكرة ايضاحية في مهلة شهر من 243فرض قانون االجراءات المدنية في المادة 
  تقديم المذكرة االولى ، و هي نفس المهلة المفروضة على الطاعن بعد التصريح بالطعن 

 817 وجه و التي سمحت المادة     و هذا االجراء يقابل كذلك اجراء تقديم مذكرة طعن ال تثير أي
من قانون االجراءات المدنية و االدارية للطاعن تصحيحها بمذكرة اضافية في ميعاد شهر من تقديم 

  .االولى 
     و يبدو في نظرنا ان االجراء الذي استحدثه المشرع يتماشى و مبدأ تسيير االجراءات امام 

 عدم تعميمه على الطعون و الدعاوى المرفوعة امام الجهات القضائية االمر الذي ال يبرر في نظرنا
  .مجلس الدولة 

   

  ـ المطلب الثاني ـ

                         توقيع العريضة من محام معتمد

                                 لدى مجلس الدولة 

    
لنسبة لكل أخذ المشرع الجزائري في قانون االجراءات المدنية بقاعدة التمثيل اإلجباري با

أطراف خصومة الطعن امام المحكمة العليا او مجلس الدولة ، بواسطة محامين معتمدين امامهما ، 
األصل في إجراءات التداعي أمام المحكمة : "  من قانون اإلجراءات المدنية 239فجاء في المادة 

مقبولين أمام تلك العليا أن تكون بالكتابة ، والنيابة عن الخصوم ال تكون إال بواسطة محامين 
  ".المحكمة 

 من نفس القانون    بتأكيدها على 240    وقد تناولت هذا الشرط بالنسبة للمدعي في الطعن المادة 
: " توقيع عريضة الطعن من طرف محام مقبول أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة ، فجاء فيها 

  ".مقبول أمام المحكمة العليا يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة موقع عليها من محام 
 من قانون االجراءات المدنية و االدارية يجب ان تقدم العرائض        905     و جاء في المادة 

و الطعون و مذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة 
   .800باستثناء االشخاص المذكورين في المادة 
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قتصر هذا الشرط على الطاعن فقط ، إذ يمتد كذلك إلى بقية أطراف الخصومة ففرضت      فال ي
 من قانون اإلجراءات المدنية على المطعون ضده توقيع مذكرة رده من محام مقبول أمام 245المادة 

  ... يأمر العضو المقرر تبليغ العريضة : " المحكمة العليا، فجاء فيها 
ووجوب توقيعها من محام مقبول أمام ...  بوجوب إيداع مذكرة رده إلى كل مطعون ضده مع إنذاره

  ".المحكمة العليا 
ولم يستثن قانون االجراءات المدنية أي طرف من هذا الشرط ماعدا الدولة ، والدولة فقط  

 من قانون اإلجراءات المدنية، فال يمتد هذا اإلعفاء إلى غيرها من األشخاص 239بمقتضى المادة 
  .  العامة المعنوية

 905لكن قانون االجراءات المدنية و االدارية وسع من دائرة هذا االستثناء بمقتضى المادة 
   و هي الدولة ، 800السالفة الذكر ليشمل كل اشخاص القانون العام المحددة في المادة 

  
   827،  826الوالية ، البلدية و المؤسسة العامة ذات الطابع االداري و اكدت هذا االعفاء المواد 

 من نفس القانون التي اكتفت بتوقيع عرائضها و مذكرات دفاعها و تدخلها من طرف ممثلها 828و 
و هو الوزير ، الوالي ، رئيس المجلس الشعبي البلدي و الممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة العامة 

  .ذات الصبغة االدارية 
لة شمل االشخاص الطبيعيين             و ان مخالفة اجراء توقيع العريضة امام مجلس الدو

و االشخاص االعتباريين بل ان حاالت ارتكاب هذه المخالفة االجرائية  كثيرا ما تقتصر على 
  .االشخاص القانونية العامة التي تخضع لهذا االجراء العتقادها ان االعفاء يشملها 

  :فجاء في احد قرارت مجلس الدولة 
لبطالن ضد قرار الرفض الصادر عن المجلس الجهوي طعن با) ش س(حيث ان السيد 

  .  للمحامين 
  حيث ان الطاعن اودع عريضة باسمه و بدون توكيل محام طبقا لما هو منصوص عليه في    " 

   من قانون االجراءات المدنية و ان عريضته بالتالي غير قانونية و غيــر 240 و 239المادتين 
  )1 (.مقبولة شكال 

  ــــــــــــــــــــ
  ـ المجلة القضائية للمحكمة 10/03/1991ـ قرار 75631المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(

   .146 ـ ص 1993    العليا ـ العدد الثاني ـ سنة 
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  :و جاء في قرار اخر 

 من قانون االجراءات 239حيث انه و دون فحص اوجه العريضة و حسب احكام المادة "  
 تاسيس محام امام المحكمة العليا اجباري و ذلك تحت طائلة عدم القبول ماعدا الدولة المدنية فان

  ".المعفاة من االستعانة بمحام 
و في قضية الحال فان عريضة االستئناف لبلدية اليشير التي تعتبر شخصا معنويا تخضع 

 طرف الرئيس للقانون العام غير معفاة من تأسيس محام غير مقبولة لكونها جاءت ممضاة من
  )1(". التنفيذي للمجلس الشعبي البلدي فقط  

  :     و جاء في قرار اخر 
   مــن 239حيث ان بلدية وهران رفعت االستئناف بواسطة رئيسها ، غير انه وفقا للمادة     "

  قانون االجراءات المدنية فان االصل في اجراءات التداعي امام المحكمة العليا و مجلس الدولة 
  تكون اال بواسطة محامين مقبولين امام مجلس الدولة مما يجعل االستئناف الحالي غيـــر ال  

  )2(. " مقبول 
  :      و جاء في قرار اخر 

  حيث انه يستفاد من اوراق الملف ان المستانفة تشير في بيانات العريضة انه طبقا الحكام      " 
  ون االجراءات المدنية ، فانها معفاة مــن  من قان3 فقرة 239 و 3 مكرر فقرة 169المادتين 

  .وجوب تمثيلها بمحام مقبول لدى مجلس الدولة ، و التمست قبول استئنافها 
       لكن حيث انه اذا كانت المستانفة بصفتها مؤسسة عمومية اصبحت معفاة من دفع  الرسـم 

  ية المعدلة بقانــون من قانون االجراءات المدن241القضائي المنصوص عليه بموجب المادة 
   ، فانه ال يوجد أي نص قانوني يعفيها من وجوب تمثيلها امام مجلس 1999بقانون المالية لسنة 

   من قانون االجراءات المدنية التي جاء فيها  يرفع 240الدولة بواسطة محام معتمد طبقا للمادة 
  .االستئناف بعريضة مكتوبة موقع عليها من طرف محام مقبول 

  ــــــــــــــــــ
  ـ غ م  03/01/1993 ـ قرار 29 فهرس رقم 108074المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف  )1(
  ـ. ـ بلدية وهران ضد رحال عبد العزيـز20/12/1999قرار  ـ الغرفة الثالثة  مجلس الدولة) 2        (

  جزء االول ـ الطبعة الرابعـة         حسين بن الشيخ اث ملويا ـ المنتقى في قضاء مجلس الدولة ـ ال
     .223 ـ ص 2006       دارهومة للطباعة و النشر الجزائر ـ 
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       حيث ان المستانفة تعتبر مؤسسة عمومية تخضع للقانون االداري و ان هذا الطابـــع ال 

  .يعطيها صفة الدولة بمفهوم القانون 
   من قانــــون240وقع مخالفا للمادة      حيث انه يتضح مما سبق ان استئناف المستانفة 

  )1(". االجراءات المدنية و انه من المستحق في مثل هذه الحالة التصريح بعدم قبوله شكال 
      و ميز مجلس الدولة بين الحالة التي يمثل فيها الوالي الوالية و الحالة التي يمثل فيها الدولة 

  .طريق محام في الحالة االولى ، و اعتبر انه يكون ملزما باجراء تمثيله عن 
  :     فجاء في قرار صادر عنه 

حيث يستخلص من عريضة االستئناف انها محررة و موقعة من طرف والي والية الشلف " 
  . بصفته ممثل للوالية 

حيث يستخلص من لب هذا النزاع بان الوالية معنية هي و مصالحها الخاصة و لم تكن ممثلة 
  .للحكومة المركزية 

يث انه و نظرا لذلك كان على الوالي ان يلتجئ الى نيابة محام معتمد لدى المحكمة العليا ح
  . من قانون االجراءات المدنية 239عمال بالمادة 

  )2(." و بالتالي فوالية الشلف قد خرقت هذه المادة و بالتالي يصبح استئنافهاغير مقبول شكال
  :دولة من هذا االجراء ، فجاء في احد قراراته     و بالمقابل اكد مجلس الدولة اعفاء ال

 من حيث ان عريضة وزير الدفاع لم يتم التوقيع 245عن الوجه الماخوذ من مخاتلفة المادة " 
  .عليها من طرف محام 

 من قانون االجراءات المدنية فان الدولة معفاة من 3 فقرة 239حيث انه طبقا للمادة      
  )3(". تعين رفض هذا الوجه لعدم التاسيس وجوب تمثيلها بمحام و انه ي

         ـــــــــــــــــــ
   ـ مجلة مجلس الدولة   ـ عدد 18/03/2002 ـ تاريخ 004786مجلس الدولة ـ الغرفة الثالثة ـ ملف ) 1        (
   116 ـ ص 2003 سنة 03           
   ـ مجلة مجلس الدولة  ـ عدد  31/05/1999 ـ تاريخ 184600مجلس الدولة ـ الغرفة الرابعة ـ ملف ) 2(
   103 ـ ص 2002  سنة 01  
  ـ المجلة القضائية 06/10/1997 ـ قرار 124357المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 3(

   .152 ـ ص 1997    للمحكمة العليا ـ العدد الثاني ـ سنة 
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اء سير الدعوى و ال يحكم بعدم و قد يعمد مجلس الدولة الى قبول تصحيح هذا االجراء اثن

  : قبول العريضة مباشرة بعد مخالفته ، فجاء في احد قراراته 

 240 و 239حيث ان المستانف عليه يتمسك بعدم قبول عريضة االستئناف طبقا للمادتين " 

  .من قانون االجراءات المدنية 

يترتب على الطعن و لكن حيث انه في القضايا التي يكون فيها تاسيس المحامي واجبا ، 

  المرفوع من الطرف نفسه االنقطاع االيجابي لالجال شريطة التصحيح الالحق لذلك 

  . عن طريق تاسيس محام اثناء سير الدعوى 

حيث ان العريضة المودعة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بميلة صححت بواسطة 

  )1(". تاسيس محام 

 وهلة حاجزا أمام طرح و مواصلة الخصومة  امام وبالرغم من أن هذا اإلجراء يبدو ألول

 في الحقيقة يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمتقاضي و مجلس الدولة في نفس همجلس الدولة ، غير أن

الوقت، فالطعون امام هذه الجهة القضائية ، ليست دعاوى عادية يمكن تأسيسها على أي سبب من 

هي طعون يغلب على معظمها الطابع القانوني ، ال يمكن األسباب ، من الواقع أو القانون، وإنما 

التحكم فيها وتأسيسها عليه ومواصلة الخصومة فيها إال من أصحاب الخبرة القانونية ، األمر الذي 

يوفر لألطراف عند االلتزام بهذا اإلجراء دفاعا أكثر نجاعة عن حقوقهم ومصالحهم ويستبعد من 

ى من ورائها ، األمر الذي يخفف في األخير عن كاهل مجلس هذه الدائرة الطعون التي ال جدو

  .الدولة 

وبالرغم من ذلك ، فإن المشرع عادة ما يسعى إلى التقليل من تأثير هذا اإلجراء على ذوي 

 المساعدة القضائية فيوفر عليهم دفع اتعاب المحامي المعتمد امام  نظامالدخول المحدودة عن طريق

  هي اتعاب قد تثقل كاهلهم و تحول دون انتفاعهم مـــنهذه االجهة القضائية و 

  .القضاء و الدفاع عن حقوقهم 

  و يذهب في مثل هذا االتجاه قبول مجلس الدولة لتصحيح هذا االجراء عن طريق قبول تاسيس

  ـــــــــــــــ
  يةـ المجلة القضائ 03/06/1989 ـ قرار 40097المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(

         .119 ـ ص 1992 للمحكمة العليا ـ العدد االول ـ سنة 
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محامي في الخصومة اثناء سير الدعوى  ، و نفس الكالم يصدق على السهو عن توقيع العريضة 

  .من طرف المحامي بعد تحريره و ختمه لها 

  نعقدة امام من قانون اإلجراءات المدنية فرضت في الخصومات الم239     و إذا كانت المادة 

  مجلس الدولة التمثيل عن طريق المحامي المعتمد امامه وإال كانت عريضة الطعن غير مقبولة ، 

    من نفس  القانون  لم تجعل من عدم  توقيعه صراحـة سببا مباشرا لعـــدم 240فإن المادة 

  .القبول اذ يمكن له استدراك هذا السهو اثناء سير الخصومة 

ل تبرره في نظرنا أهمية المحامي المعتمد لدى مجلس الدولة ، في وإذا كان الشرط األو

تحضير وتحرير عريضة الطعن ، فإن األمر على خالف ذلك بالنسبة إلجراء توقيع العريضة في 

حد ذاته الذي يمكن استدراكه في حالة اغفاله ما دام ان ذلك ال يؤثر على سالمة الطعن ويمكن 

             .استدراكهللعضو المقرر تنبيه المحامي ب

                                              

  ـ  الثاني                           ـ المبحث

  محتويات العريضة ومرفقاتها                         

       

 من قانون اإلجراءات المدنية لقبول العريضة امام مجلس الدولة استيفائها 241استوجبت المادة 

  :لشروط التالية ا

  .     ـ أن تشتمل على اسم، لقب، مهنة وموطن كل الخصوم

   .     ـ أن ترفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون فيه

  .لوقائع وكذلك األوجه التي يجب أن يبنى عليها الطعنلـ أن تحتوي على موجز       

 القضائي سم ال المثبت لدفع الر     ـ أن يرفق بها عدد من النسخ يمثل عدد الخصوم وكذا إاليص

  .المقرر إليداع العريضة

 من قانون االجراءات المدنية   821 و 820 ، 819 ، 818 ، 816 ، 15     و اشترطت المواد 

 من 241و االدارية في عريضة الطعن امام مجلس الدولة نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 

  .كر اضافة الى جرد للمستندات المرفقة بها قانون االجراءات المدنية السالفة الذ
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     و لبيانات العريضة و مرفقاتها اهميتها بالنسبة لطرفي النزاع و بالنسبة للعضو المقرر الذي 
  .يسير الخصومة بالرغم من تفاوت هذه االهمية بينها 

 ما يتعلق  بأطراف      و يمكن تقسيم متطلبات العريضة و مرفقاتها الى ثالث اقسام ، منها
الخصومة، و منها ما يتعلق بمضمون العريضة و منها ما يتعلق بمرفقاتها وسنخصص لكل منها 

  : مطلبا مستقال على النحو التالي 
  بيانات عريضة الطعـن :      ـ المطلب االول 
  مضمون عريضة الطعن :      ـ المطلب الثاني 
  طعن مرفقات عريضة ال:      ـ المطلب الثالث 

                                         

  ـ ـ المطلب األول                                    
  بيانات عريضة الطعن                          

  

 من قانون االجراءات المدنية عند ذكرها للبيانات المستوجبة في عريضة 241     اقتصرت المادة 
لس الدولة على اسم ولقب ، مهنة وموطن طرفي النزاع ، وهي الطعون و الدعاوى امام مج

  .البيانات التي تشمل كل الخصومات المرفوعة امام هذه الجهة القضائية 
 من قانون االجراءات المدنية و االدارية السارية على الخصومات امام 15    و اضافت المادة 

ون لهذه البيانات ، البيان المتعلق بالجهة  من هذا القان816 و 904مجلس الدولة بمقتضى المادتين 
القضائية التي تنظر الخصومة وهي مجلس الدولة بالنسبة للنزاعات المرفوعة امامها    و اجازت 
االشارة في العريضة الى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى حتى يتعرف المدعى عليه عليها 

  .  مقدما 
د هوية أطراف الخصومة و عناوينهم و الجهة القضائية التي      وتهدف هذه البيانات الى تحدي

تنظرها ، و هو االمر الذي له تاثيره على اجراءات سيرها ، و هي االجراءات التي اوكل المشرع 
قانون اإلجراءات المدنية مهمة تسييرها لمستشار او قاضي مقرر معين لهذا الغرض، قد تتاثر  في

  .ات والخطأ فيها البيانهادارته لها بإغفال هذ
     و تزيد اهمية هذه البيانات في الخصومة االدارية بالنسبة لخصم الجهة االدارية ،             

  و خاصة في دعاوى االلغاء التي قد ال تشترط وجود نزاع  حول حقوق يتعرف فيه مسبقا كل 
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ها بنشاطاتها      طرف على الطرف االخر ، و هذا عكس الجهات االدارية المعروفة عند خصوم

  . و عناوينها 
     لكن وبالرغم من اشتراط المشرع لهذه البيانات سواء في قانون االجراءات المدنية            

او قانون االجراءات المدنية واالدارية فال يمكن أن تتساوى في أهميتها ، فتفوق اهمية البيانات 
لبيانات باعتبارها اهم المقومات التي يعتمد عليها المتعلقة باسم و لقب طرفي الخصومة غيرها من ا

في تحديد هويتهما ، و يصدق نفس الكالم على البيانات المتعلقة باالشخاص المعنوية العامة       
  .او الخاصة 

      و تفوق أهمية البيانات المتعلقة بموطن المدعى عليه نظيرتها بالنسبة للمدعي لضرورتها في 
 ومجموع اإلجراءات المتعلقة بها لهذا االخير ، في الوقت الذي تقل فيه أهميتها تبليغه عريضة طعن

بالنسبة للمدعي خاصة في ظل اجبارية التمثيل من طرف محام مقبول أمام المحكمة العليا،        
  .و اعتماد عنوان هذا االخير لتبليغه االجراءات المتعلقة بموكله 

ية في التعريف برافع الدعوى او الطعن ، البيان المتعلق بمهنته اذ      و أقل البيانات السابقة أهم
  كفي في ذلك بقية البيانات االخرى االمر الذي جعل تقد تزول الحاجة إليها و

مجلس الدولة يتجاوز في العديد من قراراته عن اغفال هذا البيان كسبب من اسباب عدم قبول 
  .     عريضة الطعن 

  :رت مجلس الدولة      فجاء في احد قرا
  :  من قانون االجراءات المدنية 13عن الدفع بالمادة      " 

     حيث ان عريضة رفع دعوى المستانف عليه جاءت واضحة و مبينة للعناصر التي تمكن 
المتقاضي من معرفة خصمه ، و هذا ما وقع في قضية الحال لكون المدعى عليها المستانفة قد ردت 

ما فيه الكفاية ، و ان قصد المشرع من ادراج المهنة و ما يتبعها  بعريضة على طلبات خصمها ب
افتتاح الدعوى هو تمكين المتقاضين من ممارسة حقهم في الدفاع المخول لهم قانونا  و ان عدم ذكر 

  )1(". مهنة المستانف عليه بالعريضة لم يغير من جوهر الموضوع ، و عليه فان هذا الدفع مردود 
   حقوقهنلتالي فكرة تمكين المتقاضي من معرفة خصمه و تمكينه من الدفاع عفأصبحت با

  ــــــــــــــــــــــــ

ـ مجلة مجلس الدولة ـ العدد  .11/02/2002 ـ قرار 005951مجلس الدولة ـ الغرفة الثالثة ـ فهرس ) 1(
  147 ـ ص 2002 سنة ـ 01
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 طرف مجلس الدولة لعدم قبول عرائض هي الخلفية المستند عليها منو تفادي المساس بها 

الطعون و الدعاوى التي تتخلف فيها البيانات المتعلقة بأطراف الخصومة ، و هي الفكرة التي 
تتماشى و طبيعة االجراءات نفسها باعتبارها وسيلة حماية الحق الموضوعي  و ليست سببا لعرقلة 

 من 462جراء طبقا لمقتضيات المادة هذه الحماية االمر الذي يستحب معه سلوك طريق تصحيح اال
قانون اإلجراءات المدنية بدال من االلتجاء الى القضاء بعدم قبول العريضة  او الطعن  و ما ينجر 

  .عنه من اثار بالنسبة لحقوق المتقاضين 
  

  ـ                            ـ المطلب الثاني
                             مضمون عريضة الطعن 

  
 من قانون اإلجراءات المدنية على مايجب ان يشتمل عليه مضمون 241تضمنت المادة   

   .لوقائع و األوجه التي يبنى عليها الطعن لعريضة الخصومة امام مجلس الدولة و هي موجز 
     و اذا كان الشرط المتعلق بالوقائع مشتركا بين كل الدعاوى و الطعون المرفوعة امام مجلس 

 241ون تمييز ، فان مصطلح اوجه الطعن يخص الطعن بالنقض الذي شرعت المادة الدولة و د
بالدرجة االولى من اجله و يشمل كذلك الطعون التي حدد المشرع مسبقا االوجه الواجب اعتمادها 

  .فيها كالتماس اعادة النظر او الطعن بااللغاء 
لم يحدد المشرع مسبقا االوجه الواجب      اما بقية الطعون االخرى كاالستئناف او المعارضة ، ف

اعتمادها فيها ، االمر الذي يسمح للمتقاضي بتاسيسها على ما يشاء من االسباب ، من الواقع      
او من القانون ، لكن جرى العمل على اعتماد نفس مصطلح االوجه عند تاسيس هذه الطعون                                                     

 من قانون االجراءات المدنية عند االشارة الى خلوها من 241او مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 
  .االسباب التي تؤسس عليها  
 من قانون االجراءات المدنية و االدارية السارية امام مجلس الدولة   15     و قد فرضت المادة 

اءات المدنية السارية امام الغرف االدارية للمجالس القضائية  من قانون االجر13و هي تقابل المادة 
 اشتمال العريضة على الوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى 816بمقتضى المادة 

 .  
  .      و سنخصص لكل من موجز وقائع القضية و اوجه و اسباب الطعن فرعا مستقال 
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    ـ الفرع االول ـ                                

   عرض موجز لوقائع القضية                            

  

تكتسي وقائع القضية بالنسبة للدعاوى و الطعون القضائية بصفة عامة اهمية كبيرة باعتبارها 

  .المنطلق االول لفهم محتواها عند القاضي التي تعرض عليه 

في الطعن امام مجلس الدولة ،  و سواء وبالرغم من ان االوجه و االسباب المعتمد عليها 

تعلقت بقرار اداري او قضائي على حد سواء ، توجه دائما نحو مخاصمة القرار موضوع النزاع  

الثبات عدم صحته و الوصول الى الغائه و نقضه  ، لكنها ترتبط دائما  و في اخر المطاف بوقائع 

الذي يحتمل ان يكون اساس النزاع يتعلق بهذه القضية ، باعتبار ان النزاع حول التكييف القانوني 

  .الوقائع  و تطبيق القاعدة القانونية ال يتعداها 

و يجب عرض موجز للوقائع في عريضة الطعن في كل االحوال و حتى في الحالة التي ال 

يتمكن فيها الطاعن من عرض اوجه طعنه ، و يؤجل ذلك للمذكرة االيضاحية حسبما سمحت به 

 من قانون االجراءات المدنية ، اذ ال تتطلب المجهود الذهني الذي يتطلبه تحضير اوجه 243المادة 

  .الطعن واسبابه و وسائل الدفاع فيه 

و ان سهولة اجراء سرد وقائع القضية في عريضة الطعن و أهميته في نفس الوقت في  

لتزام بهذا  االجراء ، منطق بنائه و بناء الدعوى امام مجلس الدولة ، فرضت على المتقاضين اال

االمر الذي خلف ندرة في العرائض التي ال تحترمه ، اذ تحدث ان تخلو العريضة من اوجه الطعن 

خاصة في الحالة التي يؤجل فيها الطاعن توضيح اوجه طعنه  للمذكرة االيضاحية ثم ال يقدمها ، 

  .  ائع لكن التحدث او تحدث قليال ان يقدم الطاعن عريضته مبتورة من الوق

و مهما يكن من امر ، فان ذكر الوقائع في عريضة الطعن تتسم باهمية كبيرة بالنسبة لقضاء 

  .مجلس الدولة ، و قد قضت هذه الجهة القضائية بعدم قبول العريضة التي ال تتضمنها 

  :فجاء في احد قرارات الغرفة االدارية للمجلس االعلى 

انون االجراءات المدنية ، فان عريضة االطراف  من ق241حيث انه تطبيقا لنص المادة " 

  يجب ان تحتوي على موجز للوقائع و االوجه التي يبنى عليها الطعن ،

  و حيث ان عريضة الوالي ال تشتمل على اية واقعة و أي سبب يبنى عليه طعنه باالستئناف
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  )1(" . ، فيحكم بعدم قبول العريضة 

   ـ الفرع الثاني  ـ                                   

  تحديد اوجه واسباب الطعن                                   

  

     يرمي الطعن امام مجلس الدولة الى ابطال و الغاء القرار االداري او القضائي المطعون فيه 
 امامه ، و ال يتأتى ذلك لصاحب الطعن اال اذا أسسه على اسباب او اوجه تحقق له  هذه الغاية ، 

  .فال تقبل عريضة أي طعن اذا لم تتضمن االوجه و االسباب التي يؤسس عليها 
     ان االوجه التي يؤسس عليها الطعن قد تكون محددة مسبقا كما هو عليه الحال بالنسبة 

 من قانون االجراءات المدنية او الطعن بالتماس اعادة النظر في 233للطعن بالنقض قي المادة 
س القانون ،  فال يمكن للطاعن ان يعتمد في طعنه في هذه الحالة على اوجه  من نف295المادة 

  .مخالفة لها 
     و يمكن للطاعن ان يؤسس طعنه على ما يشاء من االوجه و االسباب في الطعون اذا لم 

  .يحددها المشرع مسبقا  يحدد فيها المشرع مسبقا 
اخذ فيه المستانف على عدم تاسيس طعنه      و قد رفض مجلس الدولة دفعا للمستانف عليه يؤ

  على االوجه التي يجب ان يبنى عليها الطعن امام المحكمة عليا حسب مقتضيات الفقرة الثالثة من 
  ـــــــــــــــــــــــ 

 ـ المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية 18/06/1971مجلس الدولة ـ الغرفة االدارية ـ قضية )  1(
   .991 ـ ص 4 ـ رقم 1973سياسية ـ ديسمبر و ال

  :وقد حددت المحكمة العليا مفهوم هذه الوقائع في أحد قراراتها جاء فيه 
 من قانون اإلجراءات المدنية، فإن العريضة يجب أن تحتوي على موجز 241حيث أنه بمقتضى المادة      " 

  .الوقائع وإال كانت غير مقبولة
، عوضا عن بيان وقائع القضية تشير إلى وقائع الدعوى في الحكم الصادر في      وحيث أن عريضة الطعن

  .القضية، وتنقل بعض فقرات الحكم ونصه
  وحيث أن هذه اإلشارة واإلستشهادات ال يمكن أن تقوم مقام الوقائع المشروطة قانونا والمعدة كديباجة 

  ".للوسائل المستعملة إلدراك مداها 
 ـ مجموعة احكام وزارة العدل ـ المجموعة 25/12/1968ة المدنية ـ قرار المجلس االعلى ـ الغرف

     .94االولى ـ ص 
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  .قانون االجراءات المدنية قاصدا االوجه المحددة مسبقا للطعن بالنقض امام المحكمة العليا 

  :   فجاء في هذا القرار 
يضة االستئناف شكال لعدم حيث انه فيما يخص دفع المستانف عليه المتمثل في عدم قبول عر" 

 من قانون 03 فقرة 241احتوائها على أي وجه من اوجه االستئناف المنصوص عليها في المادة 
االجراءات المدنية ، فان هذا الدفع مردود عليه لكون المستانف تناول فيها وقائع النزاع و المآخذ 

  )1(". التي سجلها على القرار المعاد على السواء 

ي مجلس الدولة بعدم قبول عريضة الطعن التي تكون خالية من االوجه او االسباب      و يقض
  :، فجاء في احد قراراته .التي يجب ان يبنى عليها الطعن 

 من قانون االجراءات المدنية التي تنص على انه يجب 241حيث يستخلص من احكام المادة 
ذلك االوجه المتمسك بها و التي يبنى لقبول العريضة شكال ان تتضمن عرضا موجزا للوقائع و ك

  .عليها الطعن المرفوع امام المجلس االعلى 
حيث يتبين من وثائق الملف السيما من عريضة المدعية ان هذه االخيرة لم تقدم أي وجه 

 بإعادة ذكر الوثائق 14/09/1976تؤسس عليه طعنها ، و اكتفت في مذكرة الرد المؤرخة في 
  )2(".  لنصوص قانونية ، االمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن السابقة دون االستناد

  :و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 
   من قانون االجراءات المدنية يجب ان تتضمن عريضة241حيث انه بموجب نص المادة 

  ــــــــــــــــــــ
 07 ـ مجلة مجلس الدولة ـ العدد 18/10/2005 ـ قرار 020217 مجلس الدولة ـ الغرفة الثالثة ـ ملف )1(

   123 ـ ص 2005سنة 
و ال يتصور مثل هذا القضاء في الطعن بالنقضفي المواد المدنية اذ يجب على الطاعن اعتماد وجها من االوجه 
المحددة قانونا لهذا الطعن ، فجاء في أحد قرارات المحكمة العليا ردا على وجه مؤسس على خرق القرار 

  : من قانون اإلجراءات المدنية المتعلقة بالتماس اعادة النظر 194ه للمادة المطعون في
لكن وحيث أن الحكم بأكثر أو بأقل مما طلب األطراف ال يدخل ضمن حاالت الطعن التي نصت عليها المادة " 

  ".  من قانون اإلجراءات المدنية على سبيل الحصر، وبالتالي فإن الوجه في غير محله 233
 ـ المجلة القضائية ـ العدد الثاني ـ 227433 ـ ملف 31/12/1982 العليا ـ الغرفة المدنية ـ قرار المحكمة
     .26 ـ ص 1989سنة 

   ـ غ م 01/04/1978 ـ قرار24 ـ فهرس رقم 14572المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 2(
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ن و اال تعرضت لطائلة عدم الطعن عرضا مبسطا للوقائع و االوجه المستظهر بها تاييدا للطع

  .القبول 
 04/11/1980حيث ان عريضة المدعي التي يلتمس ضمنها الغاء قرار الوالي المؤرخ في 

اكتفى بعرض الوقائع دون ان يستظهر باوجه النقض الذي يتمسك بها ، مما يستتبع ان العريضة ال 
  )1(". تستوفي شروط احكام المادة المشار اليها اعاله 

  :اء في قرار اخر لنفس المجلس      و ج
حيث قدم محامي المدعي عريضة لحساب موكله مكتفيا بعرض الوقائع دون التمسك باي " 

 من 241وجه تاييدا لطعنه مما يستتبع كون العريضة غير مستوفية الحكام الفقرة الثالثة من المادة 
  )2(" . قانون االجراءات المدنية مما يستوجب عدم قبولها 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية للطاعن تصحيح العريضة 817جازت المادة و قد ا
 830 و 829التي ال تثير أي وجه بايداع مذكرة خالل اجل رفع الدعوى المشار اليه في المادتين 

  .من قانون االجراءات المدنية 
القسم االول من  السالفة الذكر بمادة أخرى في 817و يالحظ ان المشرع لم يسبق المادة 

الفصل الثاني من الباب االول من الكتاب الرابع المخصص لرفع الدعوى امام المحاكم االدارية    
 تستعمل مصطلح 904و السارية على الدعاوى و الطعون امام مجلس الدولة بمقتضى المادة 

  .االوجه عند تأسيس الطعن امام المحاكم االدارية 
 تستعمل 816راءات المدنية و االدارية التي تحيل اليها المادة  من قانون االج15ان المادة 

  .مصطلح الوسائل التي يؤسس عليها الطعن 
و اذا كان المشرع اجاز تصحيح هذا العيب في الطعن فيجب ان يكون ذلك في ميعاد رفع الدعوى 

الحال من االمر الذي يعني عدم امكانية تصحيحه بعدها في اطار مذكرة توضيحية كما هو عليه 
  . من قانون االجراءات المدنية 243قبل في اطار المادة 

  ــــــــــــــــــ
   ـ 17/04/1982 ـ قرار123 ـ فهرس رقم 27090المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1  (

    غير منشور 
  . م  غ1501/05/1978 ـ قرار31 ـ فهرس رقم 15030المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف  )2(
  :راجع كذلك  )3(

  غ م23/09/92 ـ قرار 121 ـ فهرس رقم 84764 قرار المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف 
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  ـ                            ـ  المطلب الثالث 
  مرفقات عريضة الدعوى ـ                         ـ  

  
رة رسمية للقرار  موضوع يجب أن ترفق عرائض الطعون المختلفة امام مجلس الدولة بصو  

الطعن ، بعدد من النسخ يمثل عدد الخصوم وأخيرا اإليصال المثبت لدفع الرسم القضائي المقرر 
  .إليداع العريضة 

  :     و نخصص لكل من هذه المرفقات فرعا مستقال على النحو التالي 
  الصورة الرسمية للقرار موضوع الطعن: ـ الفرع االول 
  دد من النسخ مساو لعدد الخصومع: ـ الفرع الثاني
  االيصال المثبت لدفع الرسم القضائي: ـ الفرع الثالث

  

   ـ                                   ـ الفرع االول
  الصورة الرسمية من القرار                                

                                         موضوع الطعن

  
 من قانون اإلجراءات المدنية ارفاق عرائض الطعون المختلفة امام 241دة      اشترطت الما

  .مجلس الدولة بصورة رسمية من الحكم الذي ينصب عليه الطعن او الدعوى 
 يحدد شروط قبول عريضة الطعن بالنقض ضد االحكام المنصوص عليها في 241    ان المادة 

ا الغرفة االدارية للمجلس االعلى  و المحكمة  و قد وسع قضاء مجلس الدولة و قبله240المادة 
العليا تطبيقها ليشمل الطعون بااللغاء ضد القرارات االدارية و الطعون باالستئناف المرفوعة ضد 

  . القرارات القضائية الصادرة عن الغرف االدارية للمجالس القضائية 
ق عريضة الطعون بااللغاء  من قانون االجراءات المدنية ارفا282     و قد اشترطت المادة 

المرفوعة ضد القرارات االدارية الصادرة عن الهيئات االدارية المركزية بقرار الرفض الطعن 
 من نفس 275االداري الذي سبق الطعن او المستند المثبت ايداع هذا الطعن ، باعتبار ان المادة 

  .ي القانون اشترطت لقبولها ان تكون مسبوقة بالطعن االداري التدرج
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 من قانون االجراءات المدنية و االدارية ارفاق العريضة الرامية الى 819       و فرضت المادة 

الغاء او تفسير او تقدير مدى مشروعية القرار االداري تحت طائلة عدم القبول بالقرار االداري 
  . المطعون فيه ما لم يوجد مانع مبرر

امام المحاكم االدارية و مجلس الدولة على شرط      فاقتصرت النصوص االجرائية السارية 
ارفاق القرار االداري بالعريضة االفتتاحية و لم تتناول هذا الشرط بالنسبة لالحكام القضائية االمر 
الذي سيفرض على مجلس الدولة القياس عليه بالنسبة لالحكام القضائية كما فعله بالنسبة للمادة 

  .  و طبقها على القرارات االدارية  المتعلقة باالحطام القضائية241
     و اذا ثبت ان هذا المانع يعود الى امتناع االدارة عن تمكين المدعي من القرار المطعون فيه 

  . امرها القاضي المقرر بتقديمه في اول جلسة و يستخلص النتائج المترتبة على هذا االمتناع 
رار المطعون فيه أهمية بالغة بالنسبة رسمية من القبصورة ويكتسي اجراء ارفاق العريضة 

مجلس الدولة إذ يمكن له أن يتعرف بواسطته على البيانات المختلفة المتعلقة بالقرار االداري ، 
بالحكم أو القرار موضوع الطعن ، من أطراف، تاريخ ، وقائع، طلبات، تسبيب ومنطوق ، 

  .وتفرض عن طريقها رقابتها من الناحية القانونية عليه
ي لم ترفق ت    وقد استقر قضاء مجلس الدولة على عدم قبول الطعون المرفوعة امامه  ال  

عرائضها بنسخة أصلية من القرار المطعون فيه سواء اداريا كان او قضائيا ، فقد جاء في هذا 
  : اإلطار في أحد قراراته 

سخة القرار حيث ان عريضة الطعن المقصود منها التصحيح المطلوب لم تكن مرفقة بن " 
  . المطلوب تصحيح و تعديل ما ورد ضمنه 15/11/1980الصادر في 

       281 و عليه يتعين التصريح بعدم قبول هذه العريضة طبقا لالحكام المشتركة للمادتين 
  )1(".  من قانون االجراءات المدنية 241و 

م مع العريضة  نفس  و ان مجلس الدولة عامل القرار غير المستوفي للشروط الشكلية المقد
   السالفة الذكر  241معاملة القرار الذي لم يقدم و قضى بعدم قبولها شكال لمخالفتها احكام المادة 

  :  فجاء في قرار لمجلس الدولة 
حيث ان الطاعنة قدمت نسخة من القرار المطعون فيه لكنها غير مستوفية للشروط       " 

ارة التي اصدرت القرار المذكور و خالية من امضاء االجرائية اذ كانت خالية من ختم االد
  ـــــــــــــــــ

   ـ غير منشور17/04/1982 ـ قرار 27637المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(
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  .مصدرها و الصفحة التابعة للنسخة المقدمة غير موجودة 

 االجراء و تقديم نسخة كاملة من      و حيث ان السيد المستشار المقرر طلب من الطاعنة استكمال
  .  من قانون االجراءات المدنية 147القرار موضوع الطعن و منحت اجال لذلك طبقا للمادة 
 فانه 250 بوصل تحت رقم 18/05/1990و بالرغم من التبليغ لمحامي الطاعنة الذي تم في 

  .لم يدرج هذه الوثيقة 
اري مبتور و ال يحمل ختم االدارة التي و حيث انه يتعذر على المحكمة مناقشة قرار اد

  .اصدرته و ال االمضاء 
 توجب على الطاعن ارفاق نسخة رسمية من القرار المطعون فيه      241و حيث ان المادة 
  )1(" . و العريضة خالية من ذلك 

دم قبول        حيث انه يتبين من القرار السابق كذلك ان مجلس الدولة ال يعمد مباشرة الى القضاء بع
عريضة الطعن التي تخالف االجراء السابق اذ يطلب القاضي المقرر من الطاعن تقديم القرار ،    

  .و هذا االتجاه الذي استقر عليه قضاؤه 
  :      فجاء في قرار اخر لمجلس الدولة 

  .حيث ان والي والية تيارت استانف القرار و لم يقدمه للنقاش "
 تقديم القرار 31/01/1999لي عن طريق رسالة مؤرخة في حيث ان المجلس طلب من الوا
  .المطعون فيه و كذا ملف الموضوع 

  )2(". حيث ان الوالي لم يجد نفسه ملزما للقيام بذلك، وانه يتعين التصريح بعدم قبول استئنافه

  ـــــــــــــــــــــــ
    ـ  45 ـ نشرة القضاة العدد14/07/1990 ـ قرار 64687المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1 (

   .78ص 
 ـ حسين بن الشيخ اث ملويا ـ المنتقى 23/4/2001 ـ قرار 326ـ فهرس  الغرفة الثالثة ـ  مجلس الدولة) 2(

 ـ ص 2006في قضاء مجلس الدولة ـ الجزء االول ـ الطبعة الرابعة  ـ دار هومة للطباعة و النشر الجزائر ـ 
397.    
   ـ28/06/1999 ـ قرار 282ـ فهرس  الغرفة الرابعة  ـ  س الدولة مجل:  راجع 

   حسين بن الشيخ اث  ملويا ـ المنتقى في قضاء مجلس الدولة ـ الجزء االول ـ الطبعة الرابعة  ـ 
    .147 ـ ص 2006 دار هومة للطباعة و النشر الجزائر ـ 
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 الدولة اتجاه العرائض غير حيث انه و في اطار هذا النهج غير المتشدد في قضاء مجلس

المرفقة بالقرارات القضائية او االدارية موضوع الطعن، يالحظ انه اتجه اتجاها معاكسا اذ عاب 
على قضاة الدرجة االولى عدم اجبار االدارة على تقديم نسخة من القرار االداري عند عدم تبليغه 

  .للطاعن و استخالص النتائج عن ذلك عند االقتضاء 
  :جاء في احد قرارات الغرفة االدارية للمحكمة العليا      ف

حيث ان المدعين الذين يذكرون بانهم ارفقوا بعريضتهم المقرر محل الطعن على اية حال قد      " 

  .صححوا االجراءات بايداعه في ملف االستئناف 

مكن ان يعتبر سببا حيث ان عدم تقديم القرار المطعون فيه مع العريضة االفتتاحية في ان واحد ال ي

  .كافيا لعدم القبول 

حيث ان قضاة الدرجة االولى المقتنعين باستحالة تقديم المقرر المطعون فيه من طرف الطاعن لعدم 

تبليغه له ، مخولون باجبار االدارة مصدرة القرار على تقديم نسخة منه و كذا باستخالص النتائج 

  ) 1(". الواجب استخالصها عند االقتضاء 

   و اكد مجلس الدولة في احد قراراته على استقرار قضائه في عدم الزام الطاعنين بارفاق القرار   

  .المطعون فيه بعريضة افتتاح الدعوى في حالة عدم تبليغه لهم 

  :     فجاء في احد قراراته 

عاوى ليس كل دعوى امام القضاء االداري تستوجب وجود قرار اداري ، فكثيرا من الد     ".... 

يصعب على المدعين فيها الحصول على القرارات االدارية المطعون فيها ما دامت تلك القرارات من 

انشاء االدارة المدعى عليها ، و بالتالي ال يمكن الزام المدعي بتقديم مستند لم يتمكن منه و لم تسلمه 

لزام المدعين الطاعنين بان اياه االدارة التي اصدرتة ، و لذا  استقر قضاء مجلس الدولة على عدم ا

  )2(" . يرفقوا القرار المطعون فيه بعريضة افتتاح الدعوى اذا لم يبلغوا به 

  ـــــــــــــــــــ
   ـ مجلة مجلس الدولة ـ سنة 24/07/1994 ـ قرار 117973المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(

  73 ـ ص 01    ـ عدد 2002    
 ـ مجلة مجلس 28/06/2006 ـ قرار 802 ـ فهرس 024638غرفة الرابعة ـ ملف مجلس الدولة ـ ال )1(

   221 ـ صفحة 08الدولة ـ العدد 
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   ـ                                 ـ الفرع الثاني

  عدد من النسخ مساو لعدد                            

  خصـوم                                     ال

  

     قد تتعدد االطراف في النزاع الواحد ، االمر الذي يفرض في البداية اطالعهم على عريضة 

     .الطعن المقدمة من المدعي او من المدعين 

 ان هذا الشرط ال يمكن ان يتحقق اال اذا أرفقت العريضة بعدد من النسخ مساو لعدد المدعى 
  .عليهم في الخصومة 
 من قانون االجراءات 241اب جعلت المشرع يفرض هذا الشرط في المادة      ان هذه االسب

  : من قانون االجراءات المدنية و االدارية التي جاء فيها 818المدنية و يؤكدها في المادة 
تودع العريضة مع نسخة منها بملف القضية ، و عند الضرورة يأمر رئيس تشكيلة الحكم      " 

   ".الخصوم بتقديم نسخ اضافية
  و ال يقتصر هذا الشرط على عرائض الطعون امام مجلس الدولة بل يشمل كذلك  مذكرات 

 من قانون االجراءات المدنية بنصها 245رد كل طرف في الخصومة ، او هذا ما فرضته المادة 
  :على انه 
اع إلى كل مطعون ضده مع إنذاره بوجوب إيد... يأمر العضو المقرر تبليغ العريضة        " 
  ... ".مذكرة رده 

       لم يتضمن قانون االجراءات المدنية و االدارية بين النصوص المتعلقة بسير الخصومة امام 
 من قانون االجراءات المدنية ، و هذا ال 245المحاكم االدارية و مجلس الدولة نصا بصراحة المادة 

هذا الشرط ، اذ يمكن استخالصه يعني ان المشرع تجاوز بمقتضى النصوص االجرائية الجديدة عن 
 على تبليغ المذكرات  838فنصت الفقرة الثانية من المادة . من مجموعة كبيرة من هذه النصوص 

و مذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها الى الخصوم عن طريق امانة الضبط تحت اشراف القاضي 
عرائض و المذكرات الى الخصوم  على تبليغ نسخ الوثائق المرفقة لل841المقرر و نصت المادة 

  . بنفس االشكال المقررة لتبليغ المذكرات
 و يجد هذا الشرط مصدره في المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي منها مبدأ الوجاهية 
  الذي يفرض اطالع كل طرف على عرائض و مقاالت و مستندات الطرف االخر، كما تفرضه 
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صومة االدارية المرفوعة امامه القائم اساسا على ضمان اسلوب تسيير العضو المقرر للخ

  .تبادل االطراف للعرائض و المذكرات و الملفات 
و لكن و مهما يكن من امر ، فان مثل هذا الشرط ليس باالهمية التي تفرض عدم قبول  

العريضة التي تخلف فيها و هو االمر الذي جعلنا ال نصادف قرارات قضت بعدم  قبول عرائض 
لطعون التي تخلف فيها  ويبقى ذلك راجع في نظرنا إلى إمكانية استدراك هذا اإلغفال عند تسجيل ا

  .عريضة الطعن أو عند إيداع المذكرات الجوابية فيها 
  

  ـالفرع الثالث                                  

                              اإليصال المثبت لدفع الرسم

                        القضائـي                

  

 دج بالنسبة 5000     يفرض على رافع الطعن امام مجلس الدولة دفع رسم قضائي قيمته 

 دج بالنسبة لباقي النزاعات  ، وهو رسم  محدد 1500للنزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية و 

 المتضمن 23/12/2000 في  المؤرخ2000/06 من القانون رقم 213حاليا بمقتضى أحكام المادة 

 29/12/2004 المؤرخ في 04/21 المعدلة بموجب القانون رقم 2001قانون المالية لسنة 

  )1( . 2005المتضمن قانون المالية لسنة 

     ويشكل هذا الرسم مساهمة من المتقاضين في مقابل الخدمات التي يقدمها لهم مرفق القضاء، 

القضية المتعلقة بالصفقات العمومية أمام مجلس الدولة      ويختلف باختالف الخصومات ، فرسم 

 دج في الوقت الذي ال يتجاوز فيه رسم بقية 5000و القضية التجارية امام المحكمة العليا محدد ب 

  . دج 1500 دج و مجلس الدولة 2000القضايا امام المحكمة العليا 

تند اما الى الطبيعة التجارية و المالية للقضية      وان هذا التباين في قيمة الرسوم القضائية قد يس

  و اما الى طبيعتها المعقدة مقارنة مع غيرها من القضايا لكن مثل هذا الخلفيات تمس من مبدإ 

  ـــــــــــــــ
  راجع في هذا الموضوع ـ بوبشير محند امقران ـ النظام القضائي الجزائري ـ المرجع السابق ) 1(

   و ما بعدها   45   االشارة اليه  ص 
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مجانية القضاء ، ومن األجدر في نظرنا العودة إلى رسم موحد بالنسبة لكل القضايا حتى ال يكون 

                  .عائقا أمام استعمال هذا الطعن 

     و قد استحدث المشرع نظام المساعدة القضائية للتقليل من حدة هذه الرسوم و إعفاء طائفة من 

 ، غير انه ال 05/08/1975 المؤرخ في 71/75حتاجين من دفعها ، بمقتضى االمر المواطنين الم

                                       .يمكن ان يستفيد منه في نظرنا المدعون في منازعات الصفقات العمومية 

                          

  الثالث ـ                                ـ  المبحث 

  ميعاد تقديم عريضة الطعن                       

                            امام مجلس الدولة

  

ميعاد الطعن هو المدة الزمنية المحددة لفائدة من صدر القرار في غير صالحه لرفع هذا الطعن 

ضده ، و تتميز االجراءات المتعلقة بمواعيد الطعون امام مجلس الدولة ببعض الخصوصيات 

طرق اليها في هذا المبحث و نتناول فيه  مدة ميعاد ، احتسابه ، انقطاعه وسقوط الحق في سنت

  :الطعن بفواته ، و سنخصص لكل منها مطلبا مستقال 

  مدة ميعاد الطعون امام مجلس الدولة: ـ المطلب االول 

  احتساب ميعاد الطعن امام مجلس الدولة: ـ المطلب الثاني 

  اع ميعاد الطعن امام مجلس الدولة انقط: ـ المطلب الثالث 

  فوات ميعاد الطعن امام مجلس الدولة: ـ المطلب الرابع 
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                              ـ المطلب االول ـ
  ميعاد الطعون امام    مدة                          

  ة                                  مجلس الدول

  
نظم المشرع في قانون االجراءات المدنية المواعيد التي تخضع لها كقاعدة عامة الطعون 
االدارية و القضائية المرفوعة امام مجلس الدولة و تناول في نصوص اجرائية خاصة المواعيد 
التي تخضع لها الطعون المقررة ضد القرارات الصادرة في بعض النزاعات الخاصة كاستثناء على 

  .اعد العامة المحددة في قانون االجراءات المدنية القو
و ال تسري امام مجلس الدولة المواعيد على كل الطعون المرفوعة امامه ، اذ لم يتضمن 
بالنسبة للبعض منها النص على أي ميعاد ، و قد استثنى قضاء هذه الجهة االدارية من مجال 

  .المواعيد بعض القرارات االدارية 
ا االجراءات المدنية واالجراءات المدنية واالدارية اغلبية االحكام المتعلقة و تناول قانون

  .  بالمواعيد في الوقت الذي ورد البعض منها في قضاء مجلس الدولة 
و سنخصص هذا المطلب لمدة الميعاد في القوانين االجرائية و االستثناءات الواردة عليها في 

  :فرعين مستقلين على النحو التالي 
  المواعيد في القوانين االجرائية: الفرع االول ـ 

  االستثناءات على المواعيد: ـ الفرع الثاني 
  

                            ـ  الفرع االول ـ

                       المواعيد في القوانين االجرائية 

  

 و بعده في وردت مواعيد الخصومات التي ينظرها مجلس الدولة في قانون االجراءات المدنية
قانون االجراءات المدنية و االدارية في الوقت الذي ورد فيه المتبقي منها في النصوص المتعلقة 

  .ببعض المنازعات الخاصة 
و سنخصص هذا الفرع للكالم عن المواعيد في قانوني االجراءات المدنية و االدارية و في 

  . القوانين الخاصة 



 240 

  

  :    ءات المدنية اوال ـ المواعيد في قانون االجرا

لم يعادل قانون االجراءات المدنية بين مواعيد الطعون المقررة ضد االحكام االدارية ، فحدد 
 277و قلص في المادة بشهرين ميعاد الطعن بالنقض  من قانون اإلجراءات المدنية 235المادة في 

ن بالمعارضة ضد االحكام من نفس القانون الى شهر واحد ميعاد االستئناف و هو نفسه ميعاد الطعو
 من  القانون 171الغيابية الصادرة عن الغرف االدارية للمجالس القضائية طبقا الحكام المادة 

 يوما ميعاد استئناف االوامر االستعجالية الصادرة بوقف التنفيذ   و في المواد 15السابق و حدد ب 
  . لسالف الذكر  مكرر من القانون ا171  و 170االستعجالية طبقا للمادتين 

 من قانون االجراءات المدنية اجل رفع الطعن االداري المسبق 278     و حدد المشرع في المادة 
 من نفس القانون نفس المدة كميعاد للطعن بااللغاء امام مجلس الدولة 280بشهرين و حددت المادة 

من تاريخ الرفض تسري من تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلي او الجزئي للطعن االداري او 
  الضمني الناتج عن سكوت السلطة االدارية عن الرد على التظلم مدة تزيد عن ثالثة اشهر 

      

  :    ثانيا ـ المواعيد في قانون االجراءات المدنية و االدارية 

    و بصدور قانون االجراءات المدنية و االدارية تم توحيد ميعاد كل من الطعن بالنقض  و الطعن 

 يوما في المواد االستعجالية ،       15 فصار شهرين و 956 و 950ستئناف بمقتضى مادتيه باال

 ميعاد الطعن بالمعارضة المقررة ضد االحكام و القرارات الصادرة غيابيا عن 954و حددت المادة 

  .المحاكم االدارية و مجلس الدولة بشهر واحد

 من نفس القانون ميعادها امام كل من  829ة      اما بالنسبة لدعوى االلغاء ، فوحدت الماد

 اجال التظلم االداري 830 اشهر ووحدت المادة 4المحاكم االدارية و مجلس الدولة و حددته ب 

 اشهر 4االختياري و سمحت للشخص المعني بتقديمه الى الجهة االدارية مصدرة القرار في ميعاد 

ن تاريخ تبليغه قرار الرفض الصريح      و منحت له اجل شهرين لرفع طعنه القضائي يسري م

  .او من تاريخ قرار رفضها الضمني الناتج عن سكوتها عن الرد مدة شهرين من تبليغ التظلم 

  من طابع التظلم االداري المسبق و جعلته اختياريا و زادت من اجاله 830     فغيرت المادة 

ل التي يعتبر فيه سكوت االدارة رفضا فصار اربعة اشهر بعد ان كان  شهرين و قلصت من االجا

  . ضمنيا اذ صارت شهرين بعد ان كانت ثالثة اشهر
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   ثالثا ـ المواعيد في النصوص االجرائية الخاصة   

      ان المواعيد المنصوص عليها في قانون االجراءات المدنية او قانون االجراءات المدنية      

 الدولة تستثني تلك المنصوص عليها بمقتضى نصوص و االدارية بالنسبة للطعون امام مجلس

   )1(. خاصة 

     وفعال وبالرجوع الى النصوص االجرائية في بعض المواد االدارية،نالحظ ان المشرع نظم 

  .    مواعيدها بمقتضيات خاصة تختلف عن القواعد العامة السارية على بقية المواد 

   المتعلق بالنقد  26/08/2003االمر المؤرخ في  من 65ة      ومن هذه المقتضيات ما ورد في الماد

    و القرض اذ حددت ميعاد الطعن بالبطالن  المرفوع من طرف وزير المالية ضد اللوائح االدارية 

   يوما من تاريخ النشر، و اجازت نفس المادة لالشخاص  60  التي يصدرها المحافظ في اجل 

  الن ضد القرارت الخاصة بالنشاطات البنكية في نفس االجال  الطبيعية و المعنوية الطعن بالبط

  .  ابتداءا من تاريخ نشرها او تبليغها

   من االمر السالف الذكر الطعن امام مجلس الدولة ضد  قرارات مجلس النقد 87     ولم تجز المادة 

   ، او فروع   و القرض الخاصة بانشاء بنوك او مؤسسات مالية ، فتح مكاتب تمثيل لبنوك اجنبية

   10 لبنوك او لمؤسسات مالية اجنبية اال بعد رفضين للطلب المقدم على أال يقدم الطلب الثاني اال بعد 

  )2(. اشهر كاملة من تاريخ تبليغ قرار رفض الطلب االول 

 من االمر السالف الذكر التي لم تجز رفع الطعن 107     ومن هذه المقتضيات ما ورد في المادة 

  ي ضد قرارت اللجنة المصرفية في مواد تعيين المتصرفين المؤقتين او المصفين و في موادالقضائ

        ــــــــــــــــــ
  . من قانون االجراءات المدنية و االدارية 956 و 950 راجع المادتين )1( 
  :وجاء في قرار لمجلس الدولة تطبيقا لهذه المقتضيات ) 2(

لف بان يونيون بنك يلتمس من مجلس الدولة ابطال القرار الضمني الصادر عن حيث انه يستخلص من الم    " 
  .مجلس النقد الرافض لطلبي الزيادة في راس المال و اعتماده كبنك 

 ،    129 ، 127 من القانون المذكور اعاله فان القرارات المتخذة بموجب المواد 132     حيث انه و طبقا للمادة 
  ". اشهر على الطلب االول 10ن فيها اال بعد رفضين شريطة ان يقدم الطلب الثاني بعد مرور  غير قابلة للطع130و 

 ـ 6 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد رقم 12/11/2001 ـ قرار 006614مجلس الدولة ـ الغرفة الثالثة ـ ملف 
   .61صفحة
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  )1(.  يوما من تاريخ التبليغ 60 العقوبات التأديبية في اجل 

   المتضمن القانون العضـوي  06/03/1997 المؤرخ في 97/07 من االمر92ت المادة       و حدد
  07/02/2004 المؤرخ في 04/01 المتعلق بنظام االنتخابات المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 

   ميعاد استئناف القرار الصادر عن الغرف االدارية للمجالس القضائية في النزاعات المتعلقــــة
  . ايام من تاريخ التبليغ10وعية عملية التصويت امام مجلس الدولة ب  بمشر

   المتضمن تنظيم مهنــــة  18/01/1991 الصادر في 91/04 من القانون 40          و مكنت المادة 
      المحاماة وزير العدل من الطعن في نتائج االنتخابات امام مجلس الدولة في ميعاد شهر من تاريخ 

 ايام من تاريخ االقتراع و لكل 8للمحضرالمحرر في االنتخابات والواجب تبليغه له خالل استالمه 
  .  ايام ابتداء من االنتخابات المذكورة 8محام ان يمارس نفس الحق في مدة 
  :رابعا ـ االستثناءات من المواعيد 

  االمر الذي يجعلهـا       لم تتناول النصوص االجرائية العامة المواعيد بالنسبة لبعض الطعون ، 
   بالنسبة لها مفتوحة ، و يتعلق االمر بالطعون بفحص مشروعية القرارات االدارية و الطعـــون
   بتفسيرها ، و العلة في ذلك في نظرنا ان هذين الطعنين اليرميان الى الغاء قرار اداري و المساس 

  ى تفسيرها او فحص مشروعيتهــا  بمراكزمعينة تتحصن بفوات المواعيد عليها وانما ترمي فقط ال
  . عندما تظهر الحاجة الى ذلك 

       و الى جانب عدم خضوع الطعنين السابقين في رفعهما الي ميعاد ، فقد ذهب قضاء مجلـس 
   الدولة الى عدم خضوع الطعون المرفوعة ضد القرارات االدارية المنعدمة الي ميعاد و السبب في

   المنعدمة ال يمكن ان تنشئ مراكز قد تتحصن بفوات المواعيد عليهـا  ذلك في نظرنا ان القرارات
  .  و هي العلة من فرض مواعيد رفع الدعاوى و الطعون المختلفة 

        ــــــــــــــــــ
حيث ان الطعن بالبطالن في قرار اللجنة المصرفية المتضمن تعيين : " و قد ورد في احد قرارت مجلس الدولة  )1 (

 المتعلق بالنقد 1990/ 14/04 المؤرخ في 90/10 من القانون 146 اداري هو طعن يدخل في اطار المادة متصرف
  . و القرض 

    حيث ان هذه المادة تخرج عما هو مقرر في قانون االجراءات المدنية فيما يخص االجراءات و االجال بحيث ال 
  ".  يوما 60 في اجل تنص على طعن مسبق و انما تشترط فقط ان يرفع هذا الطعن

  ـ صفحة 6 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 01/04/2003 ـ قرار 12101مجلس الدولة ـ الغرفة الثالثة ـ ملف 
64  
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  :    و لم يخرج مجلس الدولة على هذه القاعدة ، اذ جاء في أحد قراراته ، مسايرة لها 

 عليه االجتهاد القضائي االداري على انه ينتج حيث انه و تماشيا مع ما اتفق الفقه ، و ما دأب          " 
عن انقضاء المواعيد المقررة لالستئناف او الطعن بالنقض ضد قرار قضائي و اداري ،استحالة النظر 

  )1(". في الطلب القضائي لكون شرط الميعاد من النظام العام ، باستثناء القرارات المنعدمة 

  

  ـ المطلب الثاني ـ                                        

                                      احتساب ميعاد الطعون امام

                                            مجلس الدولة

  

  يطرح الميعاد مجموعة من المشاكل تتعلق بطريقة احتسابه اوجد لها التشريع تارة و تارة 
نتطرق اليها في هذا المطلب ، فنوضح فيه فكرة اخرى قضاء مجلس الدولة بعض الحلول س

  :الميعاد الكامل ،  فكرة تمديده و اخيرا بداية سريانه في ثالثة فروع مستقلة على النحو التالي 
  الميعاد الكامل: ـ الفرع االول 
  تمديد الميعاد: ـ الفرع الثاني 
  بداية سريان الميعاد: ـ الفرع الثالث

  

  الفرع االول ـ                  ـ                        

                                         الميعـاد الكامـل

  

     يخضع احتساب ميعاد الطعن للقواعد العامة التي تحكم المواعيد في قانون اإلجراءات المدنية 
إذا صادف آخر  من قانون اإلجراءات المدنية، ف463كامال طبقا ألحكام المادة ه احتساب يتماذ ، 

  .يوم عطلة امتد إلى أول يوم عمل يليه
    ـــــــــــــــ

    31/01/2000قرار   ـ 92ـ الغرفةالرابعة ـ فهرس رقم   مجلس الدولة) 1    (
  حسين بن الشيخ اث ملويا ـ المنتقى في قضاء مجلس الدولة ـ الجزء االول ـ الطبعة الرابعة ـ  دار  

   .305 ـ ص 2006زائر ـ هومة للطباعة و النشر الج
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   من قانون االجراءات المدنية و االدارية  405 و قد وردت نفس الفكرة باكثر وضوح في المادة 

  تحسب كل االجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة  و ال يحسب يـوم : " بنصها على انه 
  .التبليغ او التبليغ الرسمي و يوم انقضاء االجل 

  .طل الداخلة ضمن هذه االجال عند حسابها يعتد بايام الع
تعتبر ايام عطلة بمفهوم هذا القانون ايام االعياد الرسمية و ايام الراحة االسبوعية طبقا 

  .للنصوص الجاري بها العمل 
اذا كان اليوم االخير من االجل ليس يوم عمل كليا او جزئيا يمدد االجل الى اول يوم عمل 

  " .موالي 
ة االدارية للمحكمة العليا ان حددت هذا المفهوم للميعاد الكامل في العديد من وقد سبق للغرف

  :قراراتها معتبرة انه الميعاد الذي ال يحسب فيه اليوم األول للتبليغ ، فجاء في أحدها 
 من قانون االجراءات المدنية فان ميعاد استئناف القرارات الصادرة 277حيث انه طبقا للمادة     " 

ف االدارية للمجالس القضائية شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ هذه القرارات ، و هذا عن الغر
الميعاد ينتهي في منتصف الليل الموالي النقضاء الشهر الذي يحسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم 

  .تبليغ القرار 
عاد  في هذه القضية و لهذا فان مي22/07/1992حيث ان القرار المطعون فيه بلغ في 

  . في منتصف الليل 23/08/1992 ال 23/07/1992االستئناف يبدأ في السريان بتاريخ 
"  متأخر و بذلك غير  مقبول 24/08/1992و يستخلص مما سبق ان االستئناف المرفوع في 

.)1(  
  ـــــــــــــــــ

  م .  غ  ـ03/01/93 ـ قرار31 ـ فهرس 109709المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(
و كان بالمقابل قضاء المحكمة العليا متفقا مع ما جاء به المشرع بعد ذلك في قانون االجراءات المدنية و االدارية 

  : ، اذ ورد في احد قراراتها 
متى كان من المقرر قانونا أن اآلجال المحددة في قانون اإلجراءات المدنية تحتسب كاملة، فإن اليوم األول " 

  " . اليوم األخير ال يحتسب، ومن ثم فإن القضاء بخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون للتبليغ وكذا
 4 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا ـ العدد 50894 ـ ملف 02/10/88المحكمة العليا الغرفة المدنية ـ قرار

   .94 ـ ص 1990ـ سنة 
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  :و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 

 و ان استئنافهم سجل 22/02/2000انف بلغ لفريق طبال قانونيا بتاريخ حيث ان القرار المست
   .25/03/2000في تاريخ 

  .  من قانون االجراءات المدنية فان كل االجال كاملة463و انه طبقا لمقتضيات المادة 
 و كان بامكان المستانفين تقديم استئنافهم الى غاية 22/02/2000و ان تبليغ القرار تم في 

23/03/2000.   
 يصادفان يومي عطلة فان اخر يوم من 24/03/2000 و 23/03/2000و انه و بما ان تاريخ 

   و ان 25/03/2000االجل لتقديم االستئناف ممدد الى غاية اول يوم عمل يليه أي الى غايـة 
   )1(". استئناف فريق طبال من ثمة مقبول 

 يحتسب باألشهر بغض النظر عن عدد و يظهر من القرارين السابقين كذلك ان ميعاد الطعن
  . األيام التي تكونها 

     و قد يعمد الطاعنون عادة الى ايداع طعونهم في أجالها كتابة ضبط مجلس الدولة ، و قد يلتجئ 
البعض منهم الى توجيهها اليها عن طريق البريد االمر الذي يثيربعض المشاكل عند تأخر وصولها 

.  
جلس الدولة في هذه الحالة على االخذ بتاريخ وصول العريضة كتابة ضبط      و قد استقر قضاء م

  .المجلس و ليس بتاريخ ارسالها 
  :      فجاء في أحد قراراته 

حيث ان العارض اسس طلبه بتصحيح الخطإ المادي على كون القرار اخطأ في تقدير " 
ن كان عليه ان يأخذ في  في حي02/10/1999حساب االجل عندما اعتبر ان االستئناف سجل في 

  . و هو التاريخ الذي ارسلت فيه عريضة االستئناف عن طريق البريد 21/09/1999ذلك بتاريخ 
حيث و على عكس ذلك يرى مجلس الدولة في هذا الشأن ان التاريخ المعول عليه قانونا في 

خ ارسالها عن حساب اجال االستئناف هو تاريخ ايداع العريضة بكتابة ضبط المجلس و ليس تاري
  .طريق البريد 

  ـــــــــــــــــ
 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 24/09/2001 ـ قرار 4851مجلس الدولة ـ الغرفة االولى ـ ملف ) 1 (
   135 ـ ص 1/2002
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  حيث ان هذه القاعدة امرة و ال يمكن لالطراف االنحراف عنها و تاويلها حسبما يرونــه  

  .مناسبا 
حيث يتعين من ثمة التصريح برفض طلب تصحيح الخطأ المادي لعدم وجود مايبرره فعال   

  )1(". او يؤسسه قانونا 
  :     و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 

 ، يتبع هذا بان االستئناف 11/03/1998حيث ان القرار محل االستئناف قد بلغ للسيد ق في          " 
 من قانون 277ج اجل الشهر المنصوص عليه في المادة  خار19/04/1998المسجل في 

  .االجراءات المدنية متأخر ، و لهذا غير مقبول شكال 
حيث انه و لشرح القانون من باب اوسع مبدئيا و بناءا على االجتهاد القضائي الثابت فان 

 الوصول الطعن الموجه عن طريق البريد لكتابة ضبط مجلس الدولة مسجل اثناء الوصول و تاريخ
وحده يؤخذ بعين االعتبار لحساب االجل ، يتعين حينئذ توجيه الظرف في وقت كاف الن يصل عن 
طريق البريد لكتابة الضبط قبل انقضاء االجل ، فان العارض ال يمكن ان يتمسك بتاريخ ارسال 

  .الرسالة المضمنة 
 أي اخر يوم قانوني 11/04/1998     و انه في مثل هذه الحالة فان الظرف قد اودع في البريد في 

  )2 (" .الجل االستئناف ، و علنا ال يمكن وصولها ضمن االجل الى كتابة الضبط 

  ـــــــــــــــــ
  ـ مجلة مجلس الدولة 01/04/2003 ـ قرار 14309مجلس الدولة ـ الغرفة الرابعة ـ ملف ) 1(

   123 ـ ص 2003 ـ سنة 04ـ عدد 
    24/07/2000قرار  ـ 506ةالرابعة ـ فهرس رقم  ـ الغرف مجلس الدولة ـ) 2 (

حسين بن الشيخ اث ملويا ـ المنتقى في قضاء مجلس الدولة ـ الجزء الثاني ـ الطبعة الثالثة ـ دار هومة للطباعة 
   .235 ـ ص 2008و النشر الجزائر ـ 
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                                     ـ الفرع الثاني ـ 

                         تمديـد المواعيـد               

  

      و تناول قانون االجراءات المدنية مسألة تمديد المواعيد بالنسبة لالطراف المقيمين خارج الوطن  
 من قانون االجراءات المدنية على تمديد مهل 277 التي احالت اليها المادة 104اذ نصت المادة 

قيمين في تونس و المغرب و شهرين بالنسبة للمقيمن في بلد اجنبي االستئناف بشهر واحد بالنسبة للم
 من قانون االجراءات المدنية  بتمديد الميعاد بشهر واحد إذا 236في الوقت الذي سمحت فيه المادة 
  .  كان أحد الخصوم يقيم خارج الوطن

 االجال في الطعون  من قانون االجراءات المدنية و االدارية مدة تمديد404      و وحدت المادة 
بالمعارضة ، باالستئناف ، بالنقض و بالتماس اعادة النظر و حددتها بشهرين بالنسبة لالشخاص 

  . المقيمين خارج االقليم الوطني 
  

      

                            

  ـ                              ـ الفرع الثالث
   الطعن اد ميعبداية سريان                          

                               امام مجلس الدولة

  

يختلف بداية سريان الميعاد باختالف ما اذا كان االمر يتعلق بقرار اداري او قرار قضائي ، 
فالميعاد ال يسري في ظل النصوص االجرائية المتعلقة بالطعون المختلفة ، و سواء وردت في 

انون االجراءات المدنية و االدارية ، اال من تاريخ تبليغ القرار قانون االجراءات المدنية او في ق
القضائي او من تاريخ تبليغ او نشر القرار االداري في حالة السماح بالطعن فيه مباشرة امام الجهة 
القضائية او من تاريخ تبليع قرار رفض الطعن الصريح او بعد فوات المدة المحددة العتبار سكوت 

  .رفضا ضمنيا االدارة بعدها 
       و الى جانب التبليغ ، فقد أخذ مجلس الدولة بنظرية العلم اليقيني للقرار لبداية سريان ميعاده 
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  :اوال ـ سريان ميعاد الطعن بالنسبة للقرارات االدارية

     تسري مواعيد الطعون التي نص المشرع على رفعها امام مجلس الدولة في اجال معينة ، 

مر بقرارات ادارية فردية او قرارات قضائية ، كقاعدة عامة ، من تاريخ  تبليغها ، وسواء تعلق اال

  .و بالنسبة للقرارت التنظيمية ، من تاريخ نشرها 

  :      ـ تبليغ و نشر القرار االداري 1

     يجب التمييز في قانون االجراءات المدنية و قانون االجراءات المدنية واالدارية ، بالنسبة 

وى االلغاء ضد القرارات االدارية التي اسند المشرع لمجلس الدولةاختصاص نظرها و  بين لدع

  .ميعاد رفع الطعن االداري المسبق و ميعاد رفع الطعن امام مجلس الدولة 

 من قانون االجراءات المدنية من  تاريخ تبليغ 278     فبالنسبة للميعاد االول فيسري طبقا للمادة 

 فيه اذا كان فرديا او من تاريخ نشره اذا كان تنظيميا ، اما بالنسبة للميعاد الثاني القرار المطعون

 من نفس القانون من تاريخ تبليغ قرار الرفض الصريح او من 280 و 279فيسري طبقا للمادتين 

  . تاريخ الرفض الضمني بعد سكوت السلطة االدارية مدة تزيد عن ثالثة اشهرعن الرد على الطعن

 منه حددت اجل الطعن امام 829المادة ما في قانون االجراءات المدنية و االدارية ، فان     ا

المحكمة االدارية و مجلس الدولة باربعة اشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار 

  . االداري الفردي او من تاريخ نشر القرار االداري الجماعي او التنظيمي

ظلم االختياري ، فان اجال الطعن القضائي ضد القرار االداري تسري  حسب      و في حالة الت

 من نفس القانون ، من تاريخ  تبليغ الجهة االدارية  قرار الرفض الصريح  او من 830المادة 

  .تاريخ قرار رفضها الضمني 

بليغ او نشر      و لم يحدد قانون االجراءات المدنية شكال و لم يشترط بيانات بالنسبة لمحاضر ت

القرارات االدارية ، فقد جاء في احد قرارات الغرفة االدارية للمجلس االعلى تطبيقا للفكرة السابقة 

:  

حيث تمسك المدعي ان القرار المذكور لم يبلغ اليه وفق الشكليات المنصوص عليها قانونا        " 

بير اجراء نزع ملكية االرض المحرضة على هذا التاميم و المستفيدة من تد..... و أن بلدية 

   .12/03/1981المتنازع عليها هي غير مختصة في القيام بتبليغ القرار الوالئيالمؤرخ في 
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 حيث و خالفا لمزاعم المدعي ، فان التبليغ كان مسعى اداريا و ليس تبليغا قضائيا وفق الشكليات 

  .القانونية 

حصل له 12/03/1981ي ان قرار الوالي المؤرخ في      حيث ثبت من الوثائق المقدمة من المدع

و بهذا علم ان القرار .... من رئيس بلدية 05/05/1981العلم به بمقتضى رسالة موجهة له يوم 

  . يصرح لنزع ملكيته للمنفعة العامة 12/03/1981 المؤرخ في 521رقم 

بليغا و يترتب عليها      حيث ان هذه الرسالة التي تحدد مفهوم ومدى و مصدر القرار تعد ت

 من قانون االجراءات المدنية لتقديم 278سريان اجل الشهرين الكاملين المنصوص عليها في المادة 

  . من القانون المشار اليه 275التظلم االداري المسبق المنصوص عليه في المادة 

 أي عقب 28/09/1981   و بما ان المدعي لم يقدم التظلم الرئاسي لوزير الدجاخلية اال في تاريخ 

  .  اربعة اشهر من التبليغ 

   من القانون المذكور مما يتعين عليه278        و عليه فطعن المدعي ال يستوفي احكام المادة 

           )1(". التصريح بعدم قبول هذا الطعن لتقديمه متاخرا 

الدارية اذ اشترطت المادة     و قد شهد قانون االجراءات المدنية تطورا في مجال تبليغ القرارات ا

 فيها االشارة الى االجل الذي يسمح المشرع للطاعن رفع طعنه خالله امام مجلس الدولة ، 831

  .االمر الذي سيحول في نظرنا دون االعتداد باي تبليغ ال يلتزم هذه البيانات 

  : ـ العلم اليقيني بالقرار االداري 2

ارية الفردية و نشر القرارت االدارية التنظيمية المنصوص      الى جانب شرط تبليغ القرارات االد
عليه في قانون االجراءات المدنية و قانون االجراءات المدنية و االدارية لبداية سريان مواعيد 
الطعون بااللغاء المرفوعة ضدها ، فقد أخذ مجلس الدولة كذلك بنظرية العلم اليقيني كمنطلق 

  .لعديد من قراراته لحساب مواعيد هذه الطعون في ا
     لكن قضاء مجلس الدولة لم يعتمد نهجا واحدا إزاء هذه النظرية إذ شهد قضاؤه تأرجحا بين 

  . االخذ بها تارة والتضييق من شروط االخذ بها تارة أخرى 
  ــــــــــــــــ

  لمجلة القضائيـة   ـ ا10/07/1982 ـ قرار 29494  المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف )1(        
   .235 ـ ص 1989             للمحكمة العليا ـ العدد االول ـ سنة 
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     فاستبعد مجلس الدولة هذه النظرية في كثير من الحاالت مستندا في ذلك على فكرة عدم التأكد 

  بصفة رسمية من علم المدعي في الطعن بالقرار موضوع الطعن و عادة ما 
  قرار موضوع الطعن او تبليغ السند الذي يحتوي على المعلومات المتعلقة به يشترط لذلك تبليغ ال

ضد  مقرر ) س س أ(       فجاء في احد قراراته الصادر في طعن بالبطالن مرفوع من طرف 
 ، 10/11/1975 ابطل بمقتضاه مقرر منحه شقة في 07/10/1985اتخذه والي والية تموشنت في 
صندوق مسير قباضات ديوان الترقيــة و التسييرالعقاري  استالم لم يعلم به اال عندما رفض 

مقابل ايجاره ،  و قد دفع الوالي فيه بعدم قبول الطعن لسقوط الحق فيه لعلم الطاعن بالقرار منذ 
   :  1985اكتوبر 
فة حيث ان الطعن قانوني و مقبول ، اذ ال يمكن العمل بنظرية العلم اليقيني اال عند التأكد بص   " 

  .رسمية من علم الطاعن بالقرار بغير التبليغ القانوني 
  ال يعد تبليغافيه       حيث ان قيام القابض برفضه استالم االيجار بابطال مقرر المنح المطعون 

  ) 1(".و ال حتى دليل رسمي على ان الطاعن قد علم بوجود القرار المطعون فيه 
  :    و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 

حيث ان حضور الطاعن طرفا في دعاوى تم التطرق فيها للقرار المطعون فيه و التي    "   
تتوج باحكام قضائية ، ال يسمح باعتبار حصول العلم بالوثيقة المتنازع حولها علما يقينا اال اذا 

  .ثبت تبليغ هذه االحكام تبليغا قانونيا 
في الصحف حتى و لو كانت واسعة االنتشار ال      حيث انه ومن جانب اخر فان نشر قرار االلغاء 

  .يعد بمثابة تبليغ 
        حيث ان مجرد االشارة الى قرار اداري اثناء سير المناقشات اليسمح بالتمسك بالعلـــــم 

  )2(". اليقيني
  :    و جاء في قرار اخر صادر عن مجلس الدولة    

  دعية تعترف برفع طعنها االداري المسبق فييذهب الى ان الم) م أ(حيث ان محامي السيد     " 
  ـــــــــــــ

   ـ 20/05/1989 ـ قرار 136 ـ فهرس 60060المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(
  .    غير منشور 

 02 ـ مجلة مجلس الدولة ـ العدد 23/09/2002 ـ قرار 008560مجلس الدولة ـ الغرفة الثانية ـ ملف رقم ) 2(
   .174 ـ ص 2002ـ سنة 
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 و تشهد 1979 منذ جوان 31/03/1979 في حين انها علمت بالقرار الصادر في 22/09/1980

نسخة منها ) ك( التي استلمت شركة 03/06/1979على ذلك عريضة االستئناف المؤرخة في 
  .  الذي يشير اليه صراحة12/05/1980والقرار الصادر عن مجلس الجزائر في 

 278داري المسبق قد رفع بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة      و ان الطعن اال
من قانون االجراءات المدنية و انه ، و عمال بنظرية العلم اليقيني يقتضي التصريح بعدم قبول دعواه 

.  
س حيث ان العلم ال يمكن اعتباره يقينيا اال من اليوم الذي بلغ فيه قرار الغرفة المدنية بالمجل

 الذي يشير الى القرار االداري المطعون فيه و ليس من 12/05/1980القضائي بالجزائر الصادر في 
  .يوم النطق بالقرار او من يوم االستظهار به في الجلسة 

  )1(". و حيث ان المدعى عليه لم يات بالدليل على حصول التبليغ االنف الذكر 
  :و جاء في قرار اخر صادر عن مجلس الدولة 

 لكن وحيث انه قانونا ، و عمال باالجتهاد المستقر في الغرفة االدارية للمحكمة العليا سابقا     "

و لمجلس الدولة حاليا ، فان اجال الطعن ضد قرار اداري ال تجري اال بعد التبليغ الرسمي للمعني 

 لعدم االلتزام باالمر و عليه فان فرضية علمه اثناء سير دعوى ما ، ال يعتد به لعدم الدقة   و

  )2(".بالنص القانوني و عليه فان هذا الوجه غير ماخوذ به 

    فواضح من القرارات السابقة ان مجلس الدولة ركز على فكرة تبليغ القرار كاساس لعلــم

  .  الطاعن اليقيني بمحتواه 

  :  و جاء في قرار اخر صادر عن مجلس الدولة 

معاد ان قضاة الدرجة االولى قد رفضوا الدعوى الحالية  حيث انه يستخلص من بيانات القرار ال

  . مكرر من قانون االجراءات المدنية 169طبقا لمقتضيات المادة 

  ـــــــــــــ.
   ـ المجلة القضائية13/07/1985 ـ قرار 30075المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1( 

   202ص  ـ 1990   للمحكمة العليا ـ العدد الثاني ـ سنة 
     28/06/1999قرار   ـ 259ـ الغرفة الرابعة ـ فهرس رقم  مجلس الدولة )2(

      حسين بن الشيخ اث ملويا ـ المنتقى في قضاء مجلس الدولة ـ الجزء االول ـ الطبعة الرابعة ـ دار
   .137 ـ ص 2006    هومة للطباعة و النشر الجزائر ـ 
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، و بما ان القرار موضوع الطعن هو قرار فردي كان على      لكن حيث  امه استقر القضاء  

  .المستانف عليها ان تبلغه للمستانف تبليغا شخصيا 

الحالة التي هو عليها ملف القضية الحاضرة ال تفيد ان هذا االجراء الضروري .....       حيث ان 

  ـر كافقد قامت به المستانف عليها و ان علم المستانف بالقرار موضوع النزاع غي

  .الخذه بعين االعتبار من اجل احتساب االجل المنصوص عليه في المادة السالفة 

   حيث انه يتضح مما سبق ذكره ان قضاة الدرجة االولى بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أخطأوا 

"  مكرر من قانون االجراءات المدنية و عرضوا حينئذ قرارهم المعاد لاللغاء 169في تطبيق المادة 

 .)1(  

   وقد الحظنا بالمقابل اتجاها مخالفا في قضاء الغرفة االدارية للمحكمة العليا و مجلس الدولة 
لميشترط لتطبيق نظرية العلم اليقيني و عدم قبول الطعن المرفوع امامه شرط التبليغ الرسمي 

ه استنادا  لفوات اجال رفع17/09/1991للقرارفقضت بعدم قبول طعن بالبطالن مرفوع امامها في 
على نظرية العلم اليقيني ، بعد ان ثبت لديها ان الطاعن سبق له ان رفع نفس الطعن امام الغرفة 

  :  ، فجاء في هذا القرار 05/08/1982االدارية لمجلس قضاء الجزائر في 
  حيث يستخلص من الوثائق المرفقة بالملف و باالخص من القرار الصادر في تاريــخ   " 
  كانت على علم" التيراك"ن الغرفة االدارية لمجلس قضاء الجزائر  ان شركة  ع23/11/1983

 محل الطعن مادام انه يستخلص من هذا القرار 04/03/1979علم يقيني بعقد االيجار المؤرخ في 
  .ان الشركة كانت قد اثارت هذا امام هذه الجهة القضائية 
العقد الى غاية رفع الدعوى المدنية التي انتهت     و انه ال يمكنها اذن تأكيد تجاهلها بوجود هذا 

 ، و انه و بعلمها يقينا منذ هذه الفترة ، فان 10/03/1990بصدور االمر االستعجالي بتاريخ 
  )1(. طعنها بالبطالن غير مقبول لرفعه خارج الميعاد القانوني 

  :     و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 
   ،07/09/1993 تم اشهاره في 334/84رار الوالئي رقم اضافة الى ذلك ، فان الق    " 

  ـــــــــــــــ
   ـ مجلة مجلس الدولة 19/04/1999 ـ قرار 160507مجلس الدولة ـ الغرفة الثانية ـ ملف ) 1 (

   103 ـ ص 2002 ـ سنة 01ـ عدد 
  ـ غير منشور 17/01/1993 ـ قرار 40 ـ فهرس 87298المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(
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 ، و لم ترفع دعواها 14/07/1996    و حيث ان المستانفة قامت بتظلم ضد قرار االدماج في 
   ، 03/02/1997امام الغرفة االدارية لمجلس قضاء الجزائر اال في تاريخ 

    حيث انه يتبين من كل هذا ان الطاعنة كانت على علم بالقرار المطعون فيه بااللغاء ،       
   ثمة فان القرار المستانف القاضي بعدم قبول دعواها طبق القانون تطبيقا سليما مما يتعين و من
 )1(". تاييده 

  :   و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 
 لصالح 02/03/1998حيث ان الدعوى تتعلق بابطال محضر التنصيب الصادر بتاريخ         " 

بي البلدي دون توفر شروط التنصيب المنصوص المستانف عليه الذي نصب كرئيس للمجلس الشع
  . من قانون البلدية 48عليها في المادة 

          و حيث ان محضر التنصيب المطعون فيه ال يحل محل القرار االداري ، انما سبقته مداولة 
 و التي تم توقيعها من قبل االطراف المعنية و من بينهم 01/02/1998في هذا الشأن بتاريخ 

نف مما ال يترك مجاال للشك بعلمه اليقيني بهاته المداولة التي لم يطعن فيها في اجل الشهر المستا
 المتعلق بالبلدية و عليه فان قضاة اول درجة 90/08 من القانون 45/03المنصوص عليه في المادة 

  )2(". قد اصابوا في قرارهم المستانف لما قضوا بعدم قبول العريضة شكال 
  : في قرار اخر لمجلس الدولة         و جاء 

حيث ان القرار المستانف اعتبر ان المستانفين قد علموا بالقرار المطعون فيه بااللغاء علما      "
يقينيا و ان هذا العلم ثابت من الرسائل التي وجهوها للوالي في شكل تظلم زيادة على الرسالة التي 

  .ما لموقفهم و دفاعا عن ظروفهموجهتها المندوبية الزراعية للدار البيضاء تدعي
 مكرر من قانون االجراءات المدنية لم تشترط التبليغ الشخصي للمعني 169حيث ان المادة 

  .بالقرار و لكنها اشترطت لسريان االجل ثبوت التبليغ او النشر 
  ـــــــــــــــ

    06/01/2004قرار   ـ 32ـ الغرفة ارابعة ـ فهرس رقم  مجلس الدولة) 1(
ين بن الشيخ اث ملويا ـ المنتقى في قضاء مجلس الدولة ـ الجزء الثالث ـ ـ دار هومة للطباعة و النشر حس

    .359 ـ ص 2007الجزائر ـ 
  حسين بن الشيخ اث ملويا ـ المنتقى 19/02/2001قرار   ـ 115ـ الغرفة الثالثةـ فهرس رقم  مجلس الدولة) 2(

 ـ ص 2006 الطبعة الرابعة ـ دار هومة للطباعة و النشر الجزائر ـ في قضاء مجلس الدولة ـ الجزء االول ـ
387.    
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حيث ان النشر الذي تتحدث عنه المادة هو الوسيلة التي يصل بها القرار الى صاحبه و يثبت 
  .علمه به 

حيث ان التظلم من القرار هو قرينة على العلم الذي حصل عن طريق النشر كما في قضية الحال 
.  

  )1(".  القضاة طبقوا القانون تطبيقا سليما مما يتعين تاييد قرارهم حيث ان
حيث انه واضح من القرارات التي أخذ فيها مجلس الدولة بنظرية العلم اليقيني ان المدعي كان  
 فعال عالما و بطريقة تستبعد أي مجال للشك بالقرار موضوع الطعن ، اما لكونه سبق له ان رفع

  . له ان رفع طعنا قضائيا ضده ، او سبق له ان وقع المداولة المتعلقة به تظلما ضده ، او سبق
و يبدو في نظرنا ان النصوص القانونية التي تضمنها قانون االجراءات المدنية و االدارية 

  .سوف تضيق من مجال تطبيق نظرية العلم اليقيني في قضاء مجلس الدولة 
 السابق فرضت لسريان المواعيد المنصوص عليها  من القانون831 حيث انه فعال فان المادة 

  المتعلقة بالطعن بااللغاء امام مجلس الدولة ان يشار اليها في تبليغ القرار المطعون 829في المادة 
  :فجاء فيها . به 

  اال اذا اشير اليه في تبليغ القرار 829ال يحتج باجل الطعن المنصوص عليه في المادة  " 
  " .المطعون فيه 

هذا يعني ان سريان مواعيد الطعن لم تعد تتطلب العلم بها و ال حتى تبليغها الى الطرف ف
          .المعني بها ، بل تشترط تبليغها و التنويه في التبليغ باالجل الممنوح للمبلغ له للطعن فيها بااللغاء

   
    :ثانيا ـ سريان الميعاد بالنسبة للقرارات القضائية 

د الطعن بالنسبة للقرارات القضائية من يوم تبليغ القرار بالنسبة لمن قام بالتبليغ         يسري ميعا
  .و للمبلغ له في ان واحد 

     اما اذا صدر القرار غيابيا  فيسري ميعاد المعارضة دائما من تاريخ تبليغه ، اما ميعاد 
  . يخ انقضاء اجال المعارضةاالستئناف و النقض بالنسبة لهذا النوع من االحكام ن فيسري من تار

  ــــــــــــــــ
    23/04/2001قرار   ـ 336ـ الغرفة الثالثة ـ فهرس رقم  مجلس الدولة) 1(
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حسين بن الشيخ اث ملويا ـ المنتقى في قضاء مجلس الدولة ـ الجزء االول ـ الطبعة الرابعة ـ دار هومة للطباعة 
   .406 ـ ص 2006و النشر الجزائر ـ 

  

  :   يان الميعاد من تاريخ التبليغ  ـ سر1 

     تسري مواعيد االستئناف و النقض بالنسبة للقرارات الحضورية من تاريخ تبليغها ، طبقا 
  . من قانون االجراءات المدنية277 و 235الحكام المادتين 

القضائي      و تبلغ االحكام الصادرة في المواد االدارية بقوة القانون من طرف قلم كتاب المجلس 
 من قانون االجراءات المدنية التي 171الى جميع االطراف حسبما هو منصوص عليه في المادة 

  :جاء في فقرتها الثالثة 
 تبلغ االحكام الصادرة في المواد االدارية اوفي المواد المستعجلة 147خالفا الحكام المادة      "..

لخصومة ، و ذلك دون االخالل بحق الخصوم بقوة القانون بمعرفة قلم الكتاب الى جميع اطراف ا
    )1( ". 147في تبليع هذه االحكام و القرارات باالوضاع المنصوص عليها في المادة 
 من قانون االجراءات 171     و جاء في احد قرارات مجلس الدولة تطبيقا لمقتضيات المادة 

  :المدنية السالفة الذكر 
عدم قبول الطعن شكال بالقول ان القرار المستانف تم تبليغه حيث ان المستانف عليه اثار      " 

 من طرف مجلس قضاء الجزائر ، و من ثمة فان رفع االستئناف 21/08/2001لالطراف بتاريخ 
  .الحالي جاء خارج االجل القانوني 

     حيث ان المستانف عليه يلتمس رفض هذا الدفع على اساس ان التبليغ االداري عن طريق 
 الضبط اليعفي المعني باالمر من تبليغ القرار عن طريق المحضر القضائي ، و بما انالتبليغ كتابة

االداري ال يشكل اال اخطارا  فيبقى اجل االستئناف مفتوحا مع العلم ان التبليغ االداري ال يتضمن 
  .المقتضيات القانونية و منها المدة القانونية 
ريق كتابة الضبط يشكل االجراء االصلي و القانوني لتبليغ      حيث من الثابت ان التبليغ عن ط

القرارات الصادرة عن الجهات القضائية االدارية ، و ان تبليغها عن طريق المحضر القضائي     
يشكل اجراءا تكميليا عند الحاجة فقط ، و من ثمة يتعين القول ان االستئناف جاء خارج االجل 

  )1(" . القانوني 
  ــــــــــــــــ

  و يكون تسليم نسخ االحكام بمعرفة قلم الكتاب   : "  من قانون االجراءات المدنية 147تنص المادة ) 1(
  ".و تبليغ الحكم يكون مصحوبا بتسليم نسخة منه .....  للخصم الذي يعنيه االمر بناء على طلب منه 
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   ـ  مجلة مجلس الدولة 08/10/2002 ـ قرار 012045مجلس الدولة ـ الغرفة الخامسة ـ ملف ) 1(
   180 ـ ص 2003 ـ سنة 03ـ عدد 

   
  :      و ورد نفس االتجاه في قرار اخر لمجلس الدولة جاء فيه 

 من قانون االجراءات المدنية تنص على تبليغ االحكام الصادرة في 171حيث ان المادة      " 
الكتاب الى جميع اطراف الخصومة و المواد االدارية و المواد المستعجلة بقوة القانون بمعرفة قلم 

ذلك دون االخالل بحق الخصوم في تبليغ هذه االحكام و القرارات باالوضاع المنصوص عليها في 
  . من نفس القانون 147المادة 

     حيث ان القرار المطعون فيه قد بلغ بواسطة كتابة الضبط طبقا للمقتضيات التشريعية المذكورة 
 . ")1(  
د ادخل المشرع في قانون االجراءات المدنية و االدارية تعديال فيما يتعلق بطريقة تبليغ      و ق    

يتم التبليغ الرسمي لالحكام  و االوامر الى : "  منه 894القرارات القضائية اذ نصت المادة 
يجوز بصفة  : " 895، و نصت المادة " الخصوم في موطنهم ، عن طريق محضر قضائي 

س المحكمة االدارية ان يامر بتبليغ الحكم او االمر الى الخصوم عن طريق كتابة استثنائية لرئي
  ".الضبط 

  .      و يسري الميعاد في هذه الحالة بالنسبة للمبلغ كذلك من تاريخ التبليغ 
 من قانون االجراءات المدنية و قضاء مجلس الدولة ، 171فاالصل اذن طبقا الحكام المادة        

بليغ القرارات االدارية القضائية ، هو التبليغ عن طريق كتابة الضبط ،  و لم يكن التبليغ بالنسبة لت
عن طريق االستاذ المحضر سوى تكميليا ، و قد انقلبت االوضاع في قانون االجراءات المدنية و 
االدارية اذ صار التبليغ عن طريق المحضر هو االصل و التبليغ عن طريق كتابة المحكمة 

  . رية بناءا على امر رئيسها هو االستثناء االدا
  : ـ سريان الميعاد بالنسبة لالحكام الغيابية 2 

 من قانون االجراءات 954 و 953 من قانون االجراءات المدنية والمادتان 171     نصت المادة 
لدولة المدنية و االدارية على قبول االحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم االدارية و مجلس ا
  .للطعن فيها بطريق المعارضة في ميعاد شهريسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار الغيابي 

   من قانون االجراءات المدنية بداية سريان ميعاد235      وحددت الفقرة الثانية من المادة 
  ــــــــــــــــــــ
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 ـ المجلة القضائية 03/06/1988  ـ قرار61942المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف رقم ) 1 (
  126 ـ ص 1992للمحكمة العليا ـ العدد االول ـ سنة 

  
  

عن تلك الواردة في  الطعن بالنقض من تاريخ انقضاء مهلة المعارضة ، و هي صياغة ال تختلف
  .   من نفس القانون بالنسبة لالستئناف امام المجالس القضائية102المادة 

انون االجراءات المدنية لم تتناول سريان ميعاد االستئناف بالنسبة  من ق277     لكن المادة 
  . للقرارات الصادرة غيابيا عن الغرف االدارية للمجالس القضائية 

 من قانون 171     فهل يعني ان مثل هذه الفرضية مستبعدة في المواد االدارية ، علما ان المادة 
د القرارات الغيابية و هي تلك التي تصدر في االجراءات المدنية اجازت الطعن بالمعارضة ض
  . الحالة التي لم يكن المدعى عليه قد ابلغ فيها بالطعن 

     لكن و بالرغم من صعوبة تحقق مثل هذا االحتمال في الخصومات االدارية باعتبار ان الجهة 
  االدارية ، و هي طرف معلوم العنوان ، تحتل عادة فيها مركز المدعى عليه ، 

مر الذي يجعل االحكام فيها تصدر حضورية او اعتبارية حضورية في حالة تخلفها عن اال
الحضور بالرغم من استالمها عن طريق مصالحها المختصة التكليف بالحضور اال اننا ال يمكن لنا 

  .استبعاد تحققه 
 و ال يستلم فيها     لكن هذه القاعدة العامة تستثني الحاالت التي تكون الجهة االدارية فيها مدعية

الطرف االخر التكليف بالحضور ، فال يمكن ان يصدر الحكم في هذه الحالة اال غيابيا ، يفتح لمن 
  .   صدر ضده مجال الطعن فيه بالمعارضة 

 من قانون االجراءات المدنية تعطي للمدعى عليه في الحالة السابقة 171ان الفقرة الثانية من المادة 
 .لحكم عن طريق المعارضة في ميعاد شهر يسري من تاريخ تبليغه الحكم امكانية الطعن في ا

     ان المدعى عليه في هذه الحالة يصبح يتمتع بميعاد شهرين ، االول خاص بالطعن بالمعارضة 
  .و الثاني باالستئناف 

ن      لكن هل يمكن للمدعى عليه في هذه الحالة االستغناء عن المعارضة و الطعن في الحكم ع
 من قانون االجراءات المدنية لم تتناول هذا االحتمال ، علما ان 277طريق االستئناف ؟ إن المادة 

 من قانون االجراءات المدنية الخاصة باالستئناف في المواد المدنية جعلت مهلة هذا 102المادة 
  .الطعن بالنسبة لالحكام الغيابية تسري من تاريخ انقضاء مهلة المعارضة 
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 ايام المخصص للمعارضة      10صبح المدعى عليه في هذه الحالة يتمتع بميعادين ميعاد      في
  و ميعاد شهر مخصص لالستئناف ، دون ان يلزم باستعمال الطعن بالمعارضة 

فيمكن له  ، ان اراد ، الطعن في الحكم عن . و انتظار فوات ميعادها قبل الطعن باالستئناف 
  و يعتبر متنازال عن المعارضة ، باعتبار ان الطعنين عاديين يسمحان طريق االستئناف مباشرة ، 

  
للطاعن بطرح نزاعه من جديد من حيث الواقع والقانون على نفس الجهة القضائية التي اصدرت 
الحكم في حالة استعمال الطعن بالمعارضة او الجهة التي تعلوها في حاتلة استعمال الطعن 

  .باالستئناف 
 و 277 من قانون االجراءات المدنية و االدارية استدركت هذا السهو في المادة 950ة      ان الماد

  :نصت 
يحدد اجل استئناف االحكام بشهرين و يخفض هذا االجل الى خمسة عشر يوما بالنسبة      " 

  .لالوامر االستعجالية ما لم توجد نصوص خاصة  
مر او الحكم الى المعني و تسري من تاريخ      تسري هذه االجال من يوم التبليغ الرسمي لال

  " .انقضاء اجل المعارضة اذا صدر غيابيا 
 من قانون االجراءات المدنية التي الزالت سارية 235    اما بالنسبة للطعن بالنقض فان المادة 

 المتعلق بهذه 98/01 من القانون العضوي 40على هذه الطعون امام مجلس الدولة طبقا للمادة 
  . القضائية ، حددت بداية سريان ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ انقضاء مهلة المعارضة الجهة

      فاذا توفرت امكانية صدور هذه االحكام غيابيا ، قابلة للطعن بالمعارضة ، فال يجوز سلوك 
طريق الطعن بالنقض ضدها اال بعد استنفاذ ميعاد المعارضة ، باعتبار انه ال يمكن سلوك طريق 

   ) 1(.لطعن الصعب في الوقت الذي ال يزال فيه اجل الطريق السهل مفتوحا ا
 لم تتناول سريان ميعاد االحكام النهائية الغيابية في المواد االدارية ، 956     و المالحظ ان المادة 

ة ، فهل يعني ان هذا االحتمال غير وارد في هذه المواد ، خالفا لما هو عليه الحال في المواد المدني
أي ان الجهات القضائية ال تصدر احكاما غيابية في هذه الحاالت او انه و حتى في حالة اصدارها 

  تكون غير قابلة للمعارضة ؟ 
     و يبدو في نظرنا ان هذا هو السبب الذي جعل المشرع ال يشير الى حالة الطعن بالنقض ضد 

  . االحكام الغيابية 
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  ـ                         ـ  المطلب الثالث     
  انقطاع اجال الطعن امام مجلس                          

                                           الـدولــة

  

 من نفس القانون 277 من قانون االجراءات المدنية التي احالت عليها المادة 105     نصت المادة 
اف امام مجلس الدولة ان مواعيد هذا الطعن توقف بوفاة الخصم المحكوم عليه او المتعلقة باالستئن

  .تغير اهليته و ال يعاد سريانها اال بعد ابالغ الورثة اوبعد اجراء تبليغ جديد لصاحب الصفة عنه 
 من قانون اإلجراءات المدنية المتعلقة بالطعن بالنقض إلى وقف سريان 237وأشارت المادة   
  .إيداع طلب المساعدة القضائية كتابة ضبط المحكمة العليا ميعاده ب

     فاذا طبقنا هذه المادة على الطعن بالنقض في المواد االدارية نستخلص ان المشرع لم ينص 
بالنسبة لهذا الطعن على حالة وفاة أو تغير أهلية الخصم الذي خسر دعواه كسبب من أسبـاب 

 من نفس القانون بالنسبة لالستئناف كما لم يتناول 105ه في المادة  خالفا لما ذهب إلي ميعادهانقطاع
  .انقطاع المواعيد بالنسبة للطعن بااللغاء  

ويبدو في نظرنا أن عدم تناول المشرع لفكرة انقطاع الميعاد بالنسبة للطعن بالنقض في المواد 
 التي بررت سن مثل هذه االدارية و للطعن بااللغاء ، كان مجرد سهو منه، باعتبار أن الخلفية

القاعدة بالنسبة لالستئناف ، و هي توفير صاحب الحق الظروف التي تسمح له بالدفاع عن حقه    
جب أن يو التي فقدها لسبب من االسباب التي تبرر وقف الميعاد ، تبقى نفسها الخلفية التي كان 

  . تفرض سن قاعدة مماثلة بالنسبة للطعنين االخرين 
درك المشرع الجزائري هذا الفراغ في قانون االجراءات المدنية و االدارية ، بنصه في       و است
 من قانون االجراءات المدنية و االدارية السارية امام مجلس الدولة على حاالت انقطاع 832المادة 

  : اجال الطعن امام هذه الجهة القضائية و هي 
  .ـ الطعن امام جهة قضائية غير مختصة 

  .لمساعدة القضائية ـ طلب ا
  .ـ وفاة المدعي او تغير اهليته 

  .ـ القوة القاهرة او الحادث الفجائي 
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    و قد استعمل المشرع بالنسبة لنفس الحاالت تارة مصطلح الوقف في قانون االجراءات المدنية 

ن معنى و تارة مصطلح االنقطاع في قانون االجراءات المدنية و االدارية و هما مصطلحان يؤديا
مختلفا بالنسبة لسريان الميعاد بعد انتهاء سبب الوقف او االنقطاع ، اذ يؤدي الوقف الى سريان 

  )1(. المتبقي من الميعاد في الوقت الذي يؤدي االنقطاع الى سريان الميعاد من جديد 
  .     و نخصص لكل حالة من حاالت انقطاع اجال الطعن امام مجلس الدولة فرعا مستقال 

       

                                        ـ الفـرع االول ـ

                                   الطعـن امام جهة قضائيـة 

                                           غير مختصة 

  

يؤدي رفع الدعوى القضائية الى انقطاع ميعاد الطعن في حالة ما اذا أخطأ المدعي ورفع 
  .امام جهة قضائية ادارية غير مختصة دعواه 

و قد سار قضاء مجلس الدولة على تكريس هذه القاعدة في قضائه كسبب من اسبـــاب 
  .انقطاع اجل الطعن 

  : فجاء في احد قراراته 
  .حيث ان وزير المالية يدفع بعدم قبول االستئناف شكال لوقوعه خارج االجل القانوني "     

 اوراق الملف ان المستانف رفع استئنافا ضد القرارا الصادر عن مجلس      لكن حيث ثابت من
   .19/10/2002 بموجب عريضة مسجلة في 07/05/2002قضاء ام البواقي قي 

     حيث ان هذا االستئناف وجه خطأ امام الغرفة الجهوية لمجلس قضاء قسنطينـة الذي اصدر فيه 
   . بعدم قبول الدعوى شكال11/01/2003قرار في 

     حيث ان االستئناف المرفوع خطأ امام الغرفة الجهوية لمجلس قضاء قسنطينة يعد وسيلــة 
  .قانونية ينقطع بها اجل االستئناف 

     حيث انه بالفعل فان اجل االستئناف ينقطع باالستئناف المرفوع و لو امام جهة قضائية غير 
   االستئناف الذي رفعـه المستانف الحالـيمختصة كما هو الشان في النزاع الحالي و طالما ان

  ـــــــــــــــ
الدكتورعبد العزيز خليفة ـ قضاء االلغاء ـ اسس الغاء القرار االداري ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ  ) 1(

  .740ص 
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 من قانون 277  خطأ امام الغرفة االدارية لمجلس قضاء قسنطينة كان داخل االجل المحدد في المادة 
    )1(".االجراءات المدنية مما يجعل االستئناف الحالي مقبول شكال لوقوعه في الجال القانونية

  :     و جاء في قرار ثان لمجلس الدولة  

 عن مجلس قضاء الجزائـر بان 09/09/1997حيث انه يستخلص من القرار الصادر في       " 
   .29/04/1990خ في المستانف و من معه التمسوا ابطال عقد التنازل المؤر

       حيث ان هذه الدعوى التي انتهت بالرفض لسوء توجيهها قد رفعت في االجل المحدد فــي 
  ......  مكرر من قانون االجراءات المدنية 169المادة 

 الذي لم يبلـــغ 09/09/1997      حيث انه و بعد صدور القرار الناتج عن هذه الدعوى في 
 دعوى اخرى امام الغرفـة االدارية 29/12/1997 المستانف الحالي في الطراف النزاع ، رفع

  .لمجلس قضاء الجزائر تصحيحا لتوجيه الدعوى االولى 
      حيث انه ، و في هذه الحالة، فان االجل الذي يؤخذ بعين االعتبار هو اجل رفع الدعــوى 

شكال لسوء توجيهها الن  الذي رفض الدعوى 09/09/1997االولى التي ادت الى صدور قرار 
المستانف صحح هذا التوجيه بدعوى اخرى في اجل مقبول ، و بالتالي فأجل رفـــع الدعوى 
الثانية هو أجل مقبول و ذلك نظرا لالجتهاد القضائي للغرفة االدارية للمحكمة العليا الذي كرس 

ة قائم طول المـــدة التي ان اجل الطعن القضائي امام الجهات القضائية االداري: المبدأ التالي 
تستغرقها الدعوى الموجهة امام الجهة القضائية غير المختصة ، حتى ولو انتقلت الى االستئناف 
  شريطة ان ترفع الدعوى امام الجهة غير المختصة خالل اجـل الطعــن القضائي المعمول به 

الغرفة االدارية للمحكمة العليا ثم       حيث ان هذه هي القاعدة القانونية التي استقر عليها اجتهاد 
  .مجلس الدولة في مسألة االجل عند توجيه الدعوى امام جهة قضائية غيرمختصة 

     حيث ان هذه القاعدة القانونية قد طبقت ايضا عندما يتعلق االمر بسوء توجيه الدعـوى كما هو 
دم قبول الدعوى وقوعها خارج الشان في قضية الحال و بالتالي فقضاة مجلس الجزائر لما قرروا ع
      ) 1(".االجل القانوني قد أخطؤوا في تقدير الوقائع و في تطبيق القانون

   ــــــــــــــــ
   ـ 12/07/2005 ـ قرار 700 ـ فهرس رقم 016474مجلس الدولة ـ الغرفة الرابعة ـ ملف  )1 (

    148 ـ ص 2005 ـ سنة 07    مجلة مجلس الدولة ـ العدد 
ـ مجلة مجلس الدولة ـ العدد  .17/12/2002 ـ ـ قرار 004945مجلس الدولة ـ الغرفة االولى ـ ملف ) 2(

   .99 ـ ص 2003 ـ سنة 03
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  :     و يمكن لنا استخالص النتائج التالية  من القرارين السابقين 

متميزتيــن ،  ـ ان مجلس الدولة أخذ بقاعدة انقطاع المواعيد في المواد االدارية في حالتين 1
  .االولى تتعلق بميعاد االستئناف و الثانية تتعلق بابطال عقد اداري 

 ـ في الحالة االولى رفع النزاع االول امام جهة غير مختصة ثم صححت االجراءات برفـع 2
الدعوى امام الجهة القضائية المختصة ، اما في الحالة الثانية فصححت االجراءات امام نفـس 

  .ية الجهة القضائ
 ـ ان مجلس الدولة وسع من مجال انقطاع المواعيد فلم يعد يشمل حالة رفع الدعوى خطأ امام 3

جهة قضائية ادارية غير مختصة بل تعداه ليشمل حالة توجيه الدعوى توجيها غير صحيح امام نفس 
  .الجهة القضائية االدارية 

  .االولى في ميعادها  ـ ال تطبق قاعدة انقطاع المواعيد اال اذا رفعت الدعوى 4
 ـ ال تطبق قاعدة انقطاع المواعيد اال اذا رفعت الدعوى الثانية في ميعاد الطعن من تاريـخ 5

  و قد استعمل مجلس الدولة في هذه الحالة ، في البداية مصطلح االجل المقبول . النطق بالقرار 
  . قبل ان يستعمل عبارة أدق و هي ميعاد الطعن القضائي 

مجال انقطاع مواعيد الطعن بسبب توجيه الدعوى امام جهة قضائية غير مختصــة      لكن 
سيضيق  بدخول نصوص قانون االجراءات المدنية و االدارية حيز التطبيق اذ ان اجــراءات 

 منه اذ ستحد من هذه المشاكل بين 814 و 813تسوية مسائل االختصاص المحددة في المادتين 
و تبقى مختصرة على رفع الدعاوى امام جهات قضائيـة ادارية  االدارية مجلس الدولة و المحاكم 
  .من المحاكم االدارية فقط 

  

                                          ـ الفـرع الثاني ـ 

                                      طلـب المساعدة القضائيـة 

  

لة بسبب المساعدة القضائية نصت عليـه المادة      ان انقطاع مواعيد الطعون امام مجلس الدو
 05/08/1975 الصادر في 71/75 من األمر 29 من قانون اإلجراءات المدنية و المادة 237

  .المتعلق بالمساعدة القضائية
  بإيداع طلب المساعدة القضائية كتابة ضبط مجلس الدولة ، على ان      فتنقطع مواعيد الطعن 
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من جديد وبالنسبة للمدة المتبقية من تاريخ تبليغ قرار قبول أو رفض الطلب من  يسري هذا الميعاد 

مكتب المساعدة القضائية لكل ذي مصلحة ، إما بالطريق اإلداري أو برسالة موصى عليها بعلم 
الوصول ، وال يعود الميعاد إلى السريان ما دام مكتب المساعدة القضائية لم يفصل في الطلب 

  .المقدم إليه
حتى يؤدي طلب المساعدة القضائية إلى انقطاع ميعاد الطعن امام مجلس الدولة، فيجب أن و

يودع أثناء سريان هذا الميعاد وليس بعد فواته، ويكون موضوعه طلب المساعدة القضائية لرفع هذا 
  .الطعن

و يجب على طالب المساعدة في حالة رفض طلبه ان يرفع دعواه في الميعاد المقرر للطعن 
  .لذي رفع الطلب من اجله يبدأ سريانه من تاريخ تبليغه قرار الرفض ا

و ويرى البعض ان الموافقة على طلب المساعدة القضائية يغني المتحصل عليها عن التقيد 
   .)1(بميعاد 

و نحن نرى انه ، و حتى ال يبقى مثل هذا الميعاد مفتوحا بال حدود ، من االفضل تقييده 

ن تاريخ تبليغ الشخص المعني قرار الموافقة على منحه المساعدة            بميعاد الطعن يسري م

  . و تعيينه محام يتولى الدفاع عنه 

  
                                     ـ الفرع الثالث ـ 

                                وفاة المدعي او تغير اهليته 

  

عليه او تغيير اهليته و هذا حتى يتمكـن من آل اليهم      تنقطع مواعيد الطعون بوفاة المحكوم 

الحق موضوع النزاع من ورثته او من يتمتع بصفة تمثيله امام القضاء من مواصلتها بعد وفاته    

  .او نيابة عنه في حالة تغيير اهليته 

مــن يستفيد الورثة و أصحاب الصفة في هذه الحالة من ميعاد جديد ال يبدأ سريانه اال      و 
   من قانـون االجــراءات 105تاريخ تبليغهم من جديد بالحكم القضائي حسبما حددتـه المادة 

  ــــــــــــــــ
االستاذ الدكتورعلي خطار شطناوي ـ موسوعة القضاء االداري ـ  الجزء االول  ـ المرجع السابق ) 1 (

   .465االشارة اليه ـ ص 
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  لهذا االجراء الذي بدأت مواعيد الطعن المقررة ضده فـــي  المدنية ، و هذا لجهلهم المفترض   

    السريان في حياة مورثهم او في الفترة الزمنية التي كان فيها من يمثلونه  متمتعا  بأهليــــة 

  .  التقاضي ، حتى يتمكنوا من تحضير دفاعهم في المدة التي قررها المشرع لذلك 

المتعلقة باالشخاص الطبيعية ما يقابلها بالنسبة لالشخاص        و يقاس على االحكام السابقة 

المعنوية  في حالة حلها و ذوبانها في شخص اخر او انتقال الحقوق موضوع النزاع الى غيرها من 

االشخاص المعنوية ، اذ يتطلب االمر في هذه الحالة كذلك اجراء تبليغ جديد للشخص المعنوي الذي 

  .  تسري على اثره بالنسبة له مواعيد جديدة ال اليه الحق موضوع النزاع 

  :     و جاء في احد قرارات الغرفة االدارية للمجلس االعلى 

 قد نقلت الى السلطة الجديدة اختصاص تسيير 1926ان المعاهدات الجزائرية الفرنسية لسنة      " 

تكون الجزائر طرفا فيها المصالح العامة الجزائرية ، و بالتالي فيجب ان تطبق في المنازعات التي 

 من قانون االجراءات المدنية المتعلقة بوقف مواعيد االستئناف الى حين 105مقتضيات المادة 

  )1( ".1962 مارس 19اجراء تبليغ جديد ، اذا كانت هذه المواعيد سارية في تاريخ 

  

                                         ـ الفرع الرابع ـ

                    القوة القاهرة او الحادث الفجائي                

  
 من قانون االجراءات المدنية إلى حالة القوة القاهرة كاستثناء على جزاء 461أشارت المادة 

 832السقوط عند مخالفة المواعيد قبل ان يتناولها قانون االجراءات المدنية و االدارية في مادته 

  . الى جانب الحادث الفجائي 

ى البعض ان القوة القاهرة هي سبب من اسباب وقف ميعاد الطعن ، و ليس انقطاعه ، ير

  االمر الذي يؤدي الى استفادة صاحب الشأن من  مهلة قانونية مساوية لمدة القوة القاهرة فقط دون

  ــــــــــــــــ
     .لة و فريق راي  ـ القضية بين الدو16/02/1968المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ قرار )  1  (

Bulletin des  magistrats  1968  N 2  P.78  
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  )1(. ان يستفيد من مدة جديدة كما هو عليه الحال في حالة االنقطاع 

     و العلة من تمكين المحكوم عليه من مدة زمنية اضافية مردها ان ضبط المواعيد قصد به 

نونية ، و هي المصلحة التي تنتفي و ال يمكن ان تحقيق المصلحة العامة في استقرار المراكز القا

تستقر معها هذه المراكز القانونية في حالة حرمان صاحب الشأن من استعمال اذا كان ذلك خارجا 

   )2(عن نطاقه  

   و تبقى في نظرنا مسألة انقطاع المواعيد للقوة القاهرة تتطلب دائما تدخل المشرع لضبط عملية 

  .     مدة الزمنية التي تشملها مدة االنقطاع و بداية انطالق المواعيد الجديدة انقطاعها و تحديد ال

     اما بالنسبة للحادث الفجائي الخاص بشخص معين ، فمن الصعب القول انه يوقف سريان 

المواعيد ، فاذا أصيب شخص في حادث ، فال يمكن التسليم بوقف الميعاد الذي يسري في حقه لعدم 

  م هذه المسـألة او اثباتها على وجه اليقين و بدقة ، و القول بغير ذلك سيفتـحامكانية احكا

  )3(. باب التالعب امام المتحخايليين فيدعوا وقوع حوادث لهم الستدراك ما فاتتهم من مواعيد 

     و فعال فان الحوادث المفاجأة التي تؤثر على حالة الشخص كوفاته او تغيير أهليته            

  لتي يكون من السهل إثباتها لجعل منها اسبابا النقطاع المواعيد و انطالقها من جديد بعــد و ا

التيلغ بالنسبة للورثة و اصحاب الصفة ، نص عليها المشرع كحاالت خاصة النقطاع المواعيد ، 

غير انه لم يصادفنا في قضاء مجلس الدولة حاالت قضى فيها بقبول الطعن المرفوع امامه بعد 

  .وات المواعيد استنادا على فكرة انقطاعها بسبب قوة قاهرة او حادث فجائي ف

  ــــــــــــــــ

االستاذ الدكتورعلي خطار شطناوي ـ موسوعة القضاء االداري ـ الجزء االول ـ المرجع السابق االشارة ) 1(
  465اليه ـ ص 

قرار االداري ـ دار الكتاب الحديث ـ القاهرة ـ الدكتور عبد العزيز خليفة ـ قضاء االلغاء ـ اسس الغاء ال) 2(
   .741 ـ ص 2008سنة 

   696الدكتور احمد هندي ـ اصول قانون المرافعات المدنية و التجارية ـ المرجع السابق االشارة اليه ص ) 3(
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  ـ                            ـ المطلب الرابع
  فوات ميعاد الطعن امـام                           

                                  مجلس الدولة 
  

يسقط الحق في رفع الطعون المختلفة امام مجلس الدولة بفوات الميعاد المحدد قانونا لها        
  . و يقضي هذا االخير بعدم قبولها في حالة رفعها خارج االجال المقررة لها  

  : د قراراته جاء في أح     ف
 اي 22/07/1990حيث ان وزارة االقتصاد استانفت هذا القرار بموجب عريضة مسجلة في     "

 من قانون االجراءات المدنية مما 277بعد فوات االجل القانوني المحدد بشهرين طبقا لنص المادة 
طرف محامي يجعل غريضة االستئناف معيبة من جهة الشكل و ان الدفع بعدم القبول المقدم من 

  )1(" . المستانف عليها مؤسس مما يجب القضاء بعدم قبول االستئناف الحالي 
  :     و جاء في قرار اخر 

حيث ان المدعي كان قد رفع طعنا الى وزير الفالحة في و الثورة الزراعية في تاريخ      "
م الصمت ازاء ذلك  قبل ايداعه عريضة الطعن القضائي ، اال ان وزير الفالحة التز10/05/1981

  .الطعن 
 من قانون االجراءات المدنية تنص على رفع الطعن امام المجلس االعلى 280     حيث ان المادة 

خالل شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلي او الجزئي للطعن االداري او من تاريخ انتهاء 
  . دارية عن الرد في حالة سكوت السلطة اال279الميعاد المنصوص عليه في المادة 

 أي بعد 18/01/82حيث انه من الثابت ان الطعن القضائي لم يرفع الى المجلس االعلى اال في
  )2(" . فوات الميعاد القانوني 

  
  

  ــــــــــــــــــــ

   ـ غير منشور 06/12/1992 ـ قرار 764 ـ فهرس 85827 المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف )1(
 ـ المجلة القضائية للمحكمة 26/06/1982 ـ قرار 29844الغرفة االدارية ـ ملف على ـ المجلس اال) 2(

   .186 ـ ص 1990العليا ـ العدد االول ـ سنة 
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     و يعتبر ميعاد الطعن امام مجلس الدولة كسائر المواعيد اإلجرائية من النظام العام، فيمكن 

ن مراحل خصومة الطعن، كما يجب على القاضي للمدعى عليه أن يدفع بمخالفته في أية مرحلة م
  .أن يثيره من تلقاء نفسه في حالة إغفاله من الخصوم 

  :       فجاء في احد قرارات الغرفة االدارية للمجلس االعلى 
  .عن الوجه المثار تلقائيا و بدون حاجة لفحص اوجه العريضة     " 

نص على ان اجل استئناف االمر االستعجالي  من قانون االجراءات المدنية ت170حيث ان المادة 
  . يوما من تاريخ التبليغ 15هو 

حيث ان االمر االستعجالي المطعون فيه بلغ لرئيس المجلس الشعبي البلدي بواسطة عقد غير 
   .14/01/1987قضائي مؤرخ في 

نفة  بصورة محالفة للمقتضيات التشريعية اال01/02/1987و ان العريضة المودعة بالتالي في 
  )1(". الذكر مودعة بعد فوات الميعاد القانوني و بالتالي فهي غير مقبولة 

 و بفوات الميعاد يسقط الحق في االجراء و لوكان موضوع الحق قائما طبقا لمقتضيات المادة     
فيما عدا حالة القوة القاهرة، يترتب : "  من قانون اإلجراءات المدنية التي تنص على أنه 461
 على مخالفة المواعيد المحددة قانونا لمباشرة حق من الحقوق بموجب نصوص هذا القانون السقوط
 ."  

ويعتبر السقوط أخطر الجزاءات المقررة على الحقوق اإلجرائية للمتقاضي في حالة عدم استعمال 
حق من الحقوق في الميعاد المحدد له، األمر الذي يؤثر في آخر المطاف على حقه الموضوعي 

  .ه ال يمكن له بعد ذلك استعمال الوسيلة المشرعة له قانونا لحماية هذا الحق لكون
  :فجاء في قرار لمجلس الدولة   

حيث انه و تماشيا مع ما اتفق الفقه ، و ما دأب عليه االجتهاد القضائي االداري على انه      " 
  ار قضائي او اداري ، ينتج عن انقضاء المواعيد المقررة لالستئناف او الطعن بالنقض ضد قر

  استحالة النظر في الطلب القضائي لكون شرط الميعاد من النظام العام ، باستثناء القرارات 
  .المنعدمة 

   و حيث كذلك ، فان االستئناف يرفض اذا كان خارج الميعاد القانوني حتى و لو كان الطلب 
  ــــــــــــــــــ

 ـ المجلة القضائية للمحكمة 16/01/1988 ـ قرار 56409 ـ ملف المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية) 1(
   .139 ـ ص 1992العليا ـ العدد الرابع ـ سنة 
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  . القضائي قائما على اساس قانوني صحيح 
 تم استئنافه يوم 27/05/1997     و حيث بالنتيجة فان القرار المبلغ الى العارض يوم 

   مــن277 المنوه عنه في الفقرة الثانية من المادة  ، يكون خارج االجل القانوني06/07/1997
  )1(". قانون االجراءات المدنية ، و من ثم يتعين رفضه 

  :و جاء في قرار اخر للغرفة االدارية للمجلس االعلى 
حيث ان المتقاضي الذي لم يطعن في الوقت المالئم من اجل تجاوز السلطة في القرار الذي " 

مسك بشرعية هذا القرار تدعيما لدعوى التعويض ، هذا من جهة ، و من اضر به ، ال يحق له الت
جهة اخرى فان القرار المضر الذي يصير نهائيا مع جميع النتائج المالية التي هي جزء ال يتجزأ 
منه ، يجعل طلب المتقاضي المبني على عدم شرعية القرار االداري الذي اضربه    و الرامي الى 

  .ر مقبول الحكم له بتعويض غي
 09/10/1973حيث ان الطاعنتين اعتمدتا على عدم شرعية القرارالصادرعن الوالي في 

المتضمن وضع ملكيتهما تحت حماية الدولة  و طلبتا من القاضي االداري الحكم على السلطة 
  االنفة الذكر بدفع تعويض يغطي الضرر الالحق بهما من جراء نزع الملكية منهما 

قرار االنف الذكر ثبتت صحته بمقتضى القرار الذي اصدرته الغرفة و لكن حيث ان ال
 بعدم قبول طعن المعنيتين من اجل فوات الميعاد 21/11/1975االدارية للمجلس االعلى في 

  )2(" . القانوني 
 السالفة الذكر إلى حالة القوة القاهرة كاستثناء على جزاء السقوط عند 461وقد أشارت المادة 

  .اعيد، غير اننا لم نجد له مجاال للتطبيق في قضاء مجلس الدولة مخالفة المو
  ـــــــــــــــــ

    31/01/2000قرار   ـ 92ـ الغرفةالرابعة ـ فهرس رقم   مجلس الدولة) 1(
حسين بن الشيخ اث ملويا ـ المنتقى في قضاء مجلس الدولة ـ الجزء االول ـ الطبعة الرابعة ـ دار هومة للطباعة 

    .305 ـ ص 2006ر الجزائر ـ و النش
   ـ المجلة القضائية09/03/1985 ـ قرار 40087المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف رقم ) 2(

   .197 ـ ص 1989للمحكمة العليا ـ العدد الثالث ـ سنة 
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دنية        ، يمكن لنا استنتاج ان المشرع ، وحد في قانون االجراءات الم   في خالصة هذا الفصل
و االدارية بين اجراءات الخصومة االدارية امام مجلس الدولة ، و نظيرتها امام المحاكم االدارية ، 

  . بعد ان كانت تخضع لالجراءات السارية امام المحكمة العليا 
      و في اطار هذا المسعى وحد المشرع بين مواعيد دعوى االلغاء على مستوى مجلس الدولة    

كم االدارية ، و عمم اجراء التظلم االداري االختياري بالنسبة لدعوى االلغاء و اجراء و المحا
االعفاء من التمثيل الوجوبي بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة بالنسبة لالشخاص المعنوية 
العامة  و استبعد شرط انتفاء الدعوى الموازية ،  و فرض النص على اجل الطعن في تبليغ 

  .  االدارية مستبعدا ضمنيا نظرية العلم اليقيني التي ضاق مجالها في قضاء مجلس الدولةالقرارات
     لكن المشرع لم يبتعد بالرغم من ذلك عن شكليات و اجراءات الدعوى المدنية ، فأحالت المادة 

فع الدعوى  المتعلقة ببيانات ر15  المتعلقة ببيانات رفع الدعوى في المواد االدارية على المادة 816
امام المحاكم ، و اخذ في تبليغ العرائض بنظام التبليغ عن طريق المحضر الساري في المواد المدنية 

 .  
     و ال تختلف بصفة عامة المقتضيات القانونية المتعلقة بالطعون القضائية في المواد االدارية عن 

المشرع الى تمييزها بها ال تؤدي هذا ان النصوص القانونية التي سعى . نظيرتها في المواد المدنية 
الغرض ، اللهم في بعض المسائل كما هو عليه الحال بميعاد االستئناف وهوشهران في المواد 
االدارية بدال من شهر في المواد المدنية او نظام التصريح بالطعن بالنقض في المواد المدنية الذي ال 

  .نجد تطبيقا له في المواد االدارية 
 تختلف بصفة عامة  شكليات رفع الدعاوى و الطعون امام مجلس الدولة  و المحكمة العليا      و ال

اللهم اال في القليل منها الناتج عن بعض المنازعات الخاصة كما هو عليه الحال في المواد الضريبية 
الطعون في ، او بعض االجراءات التي استحدثها قانون االجراءات المدنية و االدارية بالنسبة لبعض 

  . المواد المدنية كما هو عليه الحال بالنسبة للتصريح بالطعن بالنقض 
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                          ـ الباب الرابع ـ

                      إجراءات سير الخصومة أمام 

  مجلس الدولة                             
 

    يخضع سير الخصومة امام مجلس الدولة للقواعد التي تحكم سير الخصومـة امـام المحكمة 
العليا طبقا لمقتضيات قانون االجراءات المدنية من حيث اجراءات التحقيق فيهـا      و المنظمة 

 121 و 46الى  43 المتعلقة بسلطات العضو المقرر فضال عن المواد من 250 الى 244بالمواد 
 الخاصة باجراءات التحقيق امام المجلس القضائية و المحاكم  و استنادا على احكام المادة 134الى 
 المتعلقة بوقف 253و 252 من قانون االجراءات المدنية ، كما تخضع الحكام المواد 283

ك الخصومة ،   المتعلقة بنظام الجلسات ، بتر273 الى 270 و من 265 الى 257االجراءات و من 
  .باالحكام ،  تبليغها و نشرها 

     و قد حاول قانون االجراءات المدنية و االدارية االبتعاد ولو من الناحية المبدئية فيما يتعلق 
بسير الخصومة امام مجلس الدولة ابتداء من ايداع عريضتها الى غاية الفصل فيها عن االجراءات 

عها لالجراءات السارية امام المحاكم االدارية طبقا الحكام السارية امام المحكمة العليا و أخض
 من القانون السالف الذكر اضافة الى احكام خاصة بها واردة في الباب الرابع 916 و 915المادتين 

  .المتعلق بطرق الطعن 
     و تتعلق  اجراءات سير الخصومة امام مجلس الدولة باجراءات التحقيق فيها و العوارض التي 

  .عترض سيرها و االحكام التي تصدر فيها ت
و تبعا لذلك سنقسم هذا الباب الى ثالثة فصول نتناول في االول التحقيق في الخصومة امام مجلس 
الدولة و نخصص الثاني لعوارض هذه الخصومة و ندرس في الثالث الحكم الصادر فيها ، على 

  :النحو التالي 
   امام مجلس الدولةالتحقيق في الخصومة: ـ الفصل االول 
  عوارض الخصومة امام مجلس الدولـة: ـ الفصل الثاني 
  الحكم الصادر في الخصومة امام مجلس الدولة: ـ الفصل الثالث 
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  ـ الفصل االول ـ                                      

  صومة امام                               التحقيق في الخ

                                        مجلس الدولة

  
سواء تعلق االمر بقانون االجراءات المدنية او بقانون االجراءات المدنية و االدارية ، ستظل       

  . اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة تشكل مظهرا للخصائص المميزة لها

يبرز فيه دورالمحامي المعتمد امام هذه جهة القضائية يغلب على هذه الخصومة الطابع الكتابي 

يتولى كل االجراءات الكتابية نيابة عن موكله و ال يسمح له بإبداء مالحظاته  الشفوية اال بصفة 

  . استثنائية في الجلسة المقررة لنظر الطعن 

مر تسييرها و تتميز اجراءات سير الخصومة امام مجلس الدولة بالطابع التوجيهي باعتبار ان ا

  .اسنده المشرع للعضو او القاضي المقرر يتخذ فيها من اإلجراءات ما يراه ضروريا للفصل فيها 

و اخيرا تتميز اجراءات سير الخصومة امام مجلس الدولة بالطابع الوجاهي يسهر القاضي 

المقرر فيها على ضمان معرفة االطراف لعرائض و مذكرات و مستندات خصومهم اضافة الى 

  .ختلف االجراءات التي يأمر بها م

و سنخصص هذا الفصل لمباشرة التحقيق في الخومة امام مجلس الدولة ، و لحالة االعفاء من 

  :التحقيق و اخيرا الختتام التحقيق و اعادة السير فيه  في ثالثة مباحث مستقلة على النحو التالي 

  مراحل التحقيق في الخصومة : ـ المبحث االول 

  وسائل التحقيق في الخصومة:  الثاني ـ المبحث

  ـ المبحث الثالث ـ عوارض التحقيق في الخصومة

  

  

  

  

  

  



 272 

  

                                                 ـ المبحث األول ـ
  ـ مراحل التحقيق في الخصومة ـ                        

                                   امام مجلس الدولة

  
أ التحقيق في الخصومة امام مجلس الدولة بعد ايداع عريضة الطعن كتابة ضبط هذه الجهة يبد

القضائية و تعيين العضو المقرر الذي يتولى فحص قبولها و تسييرها و السهر على تبليغ عريضتها 
نتهاء و مستنداتها و مذكرات الرد لطرفي النزاع ، و القيام بكل االجراءات التي تتطلبها الى غاية اال

  .من التحقيق فيها و تحديد جلسة لنظرها 
و سنتناول في هذا المبحث المراحل المختلفة التي تمر بها عملية التحقيق امام مجلس الدولة 
ابتداء من ايداع عريضة الطعن و فحص قبولها ، ثم مرحلة التحقيق في موضوع العريضة و اخيرا 

لسة المجلس للفصل فيها و نخصص لكل مرحلة من مرحلة اختتام التحقيق و احالة القضية على ج
  :المراحل مطلبا مستقال على النحو التالي 

  فحص قبول عريضة الطعن : ـ المطلب االول 
  التحقيق في موضوع العريضة : ـ المطلب الثاني 
  اختتام مرحلة التحقيق و اعادة السير فيه : ـ المطلب الثالث 

  

  مطلب االول ـ                                ـ ال

                          فحص قبول عريضة الطعن 

                                   

تبدأ إجراءات سير خصومة الطعن امام مجلس الدولة بإيداع الطاعن عريضته قلم كتاب هذه 
 من 823  من قانون اإلجراءات المدنية ، و242الجهة القضائية لقاء إيصال حسبما بينته المادة 

  .قانون االجراءات المدنية و االدارية و هو اإليصال المثبت لدفع رسم القضية و المحدد لرقمها
تودع العريضة مع نسخ منها بعدد الخصوم و يرفق معها القرار موضوع الطعن سواء كان 

لطعون قرارا اداريا بالنسبة للطعون المنصبة على القرارات االدارية او قرارا قضائيا بالنسبة ل
  .المنصبة على القرارات القضائية 
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 من قانون االجراءات المدنية و االدارية رئيس تشكيلة الحكم من امر 818و مكنت المادة 
  .لخصوم عند الضرورة بتقديم نسخ اضافية 

يمكن للمدعي خالل شهر من تاريخ تقديم عريضته ، إيداع مذكرة إيضاحية ألوجه طعنه طبقا 
  . انون االجراءات المدنية  من ق243للمادة 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية للطاعن ان يقدم مذكرة 817و قد سمحت المادة 
اضافية يصحح بمقتضاها عريضته اذا لم تكن تثير أي وجه و لكن في االجل المحدد لرفع الطعن 

 243كما فعلت المادة  و لم تمنح له اجل شهر اضافي 830 و 829امام مجلس الدولة في المادتين 
  .من قانون االجراءات المدنية 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية على الخصوم عندما يرفقوا 820و فرضت المادة 
مستنداتهم تدعيما لعرائضهم و مذكراتهم اعداد جرد مفصل عنها يؤشر عليه امين الضبط ، ما لم 

  .  و خصائصها يوجد مانع يحول دون ذلك بسبب عددها ، حجمها
اذا ثارت اشكاالت حول االعفاء من الرسم القضائي او ايداع و جرد المذكرات يفصل رئيس 

  .الجهة القضائية فيه بامر غير قابل الي طعن 
و يعتبر إيداع عريضة الطعن مؤشر عملية انطالق النظر في الخصومة أمام مجلس الدولة ، 

لمدنية على الكاتب عرضها على الرئيس خالل ثمانية  من قانون االجراءات ا244اذ فرضت المادة 
ايام من تاريخ ايداعها ، و يقوم هذا االخير بارسالها بدوره إلى رئيس الغرفة المختصة لتعيين 

  .العضو الذي يتولى التقرير فيها 
 منه  الكاتب اجل ثمانية 844لكن قانون االجراءات المدنية و االدارية لم يمنح بمقتضى المادة 

يام لعرض عريضة الدعوى على رئيس مجلس الدولة ، اذ فرضت على هذا االخير تعيين التشكيلة ا
  . او الغرفة التي يؤول اليها الفصل في الدعوى بمجرد قيد عريضتها االفتتاحية كتابة الضبط 

 اجازت لرئيس مجلس الدولة ان يقرر باال وجه للتحقيق في القضية عندما 847لكن المادة 
ه من العريضة ان حلها مؤكد ، فيرسل الملف الى محافظ الدولة لتقديم التماساته ، و يأمر يتبين ل

  .بعدها باحالة الملف على تشكيلة الحكم 
يتولى رئيس تشكيلة الحكم ، في غير الحالة السابقة ، بتعيين العضو المقرر الذي يتولى 

ا و فور تسجيل العريضة تاريخ االشراف على التحقيق في القضية ، و يجوز له ان يحدد مقدم
  .اختتام التحقيق  و يعلم به اطراف القضية عن طريق امانة الضبط 
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و يلعب العضو المقرر دورا أساسيا في تسيير الخصومة و إدارتها ابتداء من مرحلة تعيينه 

  .لذلك الى غاية تحديد الجلسة لنظرها 
قبول عريضة الطعن و عدم مخالفتها و أول مهمة يتولى العضو المقرر القيام بها هي فحص 

إحدى اإلجراءات الشكلية الجوهرية ، فإذا رأى ان العريضة غير مقبولة بسبب ذلك، يجوز له ، بعد 
عرض ملف الدعوى على رئيس الغرفة ان يحيل مباشرة الملف على النيابة العامة و يصدر قرارا 

ار ان الحكم سيصدر بخصوص قبول بتكليف الطاعن بالحضور إلى جلسة مقبلة و يذكر في القر
   .الطعن 

 من قانون اإلجراءات المدنية التي اسند المشرع بمقتضاها للعضو 250و يالحظ ان المادة 
المقرر القيام بمهمة فحص قبول الطعون التي عين لتسيير خصومتها ، فرضت عليه تكليف الطاعن 

ألمر الذي يستفاد منه ان هذا اإلجراء يتم فقط بالحضور الى الجلسة التي تحدد لنظر قبول الطعن ، ا
  في غياب المدعى عليه في الطعن ، و حتى قبل تبليغه عريضة الطعن     

و قد يقضي مجلس الدولة عند نظرها في مسالة قبول الطعن برفضه أو بإحالته ثانية الى 
  .العضو المقرر لتحضير اإلجراءات إذا كان السبب المستند عليه ال يبرر ذلك 

م تعد للمادة السابقة مكانا في قانون االجراءات المدنية و االدارية ، اذ استحدث هذا االخير ل
  :حالتين يمكن ان يثار الوجه فيهما تلقائيا 
 و استوجبت من رئيس تشكيلة الحكم في الحالة التي 843اوال ـ  الحالة المحددة في المادة 

 تلقائيا ، ان يعلم الخصوم قبل جلسة الحكم بهذا يمكن ان يكون الحكم فيها  مؤسسا على وجه مثار
الوجه ، و يحدد االجل الذي يمكن فيه تقديم مالحظاتهم على الوجه المثار ، دون خرق اجال اختتام 

  .التحقيق 
فيتبين من هذا النص تأكيد لمبدإ الوجاهية في االجراءات ، اذ حتى في الحالة التي سيفصل 

وجه قد يثار تلقائيا ، يجب ان يعلم االطراف به ليتمكنوا من تقديم فيها في القضية استنادا على 
  .مالحظاتهم حوله 

 و هي الحالة التي تكون فيها العريضة مشوبة بعيب 848ثانيا ـ الحالة المحددة في المادة 
 ، ، ال يجوز 829يرتب عدم القبول ، و تكون قابلة للتصحيح بعد فوات االجل المحدد في المادة 

  .  رفض الطلبات و اثارة عدم القبول التلقائي اال بعد دعوة المعنيين لتصحيحهاللمجلس
يشار في امر التصحيح الى انه في حالة عدم القيام بهذا االجراء يمكن رفض الطلبات بعد 

  . يوما ماعدا في حالة االستعجال 15انقضاء االجل المحدد الذي ال يقل عن 
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  ـ المطلب الثاني ـ                               

                        التحقيق في موضوع عريضة 

                                  الطعـن

  
يشرع القاضي المقرر في عملية التحقيق في القضية اذا كانت ال تتوفر على اية مخالفة شكلية 

  .او اجرائية تبرر عدم قبولها 
ها ، فانه ينتظر قرار الغرفة بعد ان تحال عليها اما اذا توفرت على شرط من شروط عدم قبول
  . من قانون اإلجراءات المدنية 250القضية للنظر في قبولها طبقا لمقتضيات المادة 

و في هذه الحالة قد تحيل الغرفة على العضو المقرر ثانية ملف القضية في حالة عدم حكمها 
  .ضوعها بعدم قبول عريضة الطعن ، فيتولى حينئذ التحقيق في مو

و يأمر العضو المقرر بتبليغ عريضة الطعن و المذكرات التكميلية المقدمة من الطاعن إلى 
المطعون ضده بكتاب موصى عليه بعلم وصول ، و ينذره بوجوب إيداع مذكرة رده بطريقة ال 
تخالف المقتضيات المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية ، فيجب أن تكون مصحوبة بعدد 

 النسخ مساو لعدد الخصوم وتكون موقعة من طرف محام مقبول لدى مجلس الدولة ، على أال من
يتجاوز ميعاد تقديمها الشهرين من تاريخ التبليغ و إال استبعدت من النقاش و اعتبر الحكم الصادر 

  .في القضية بالرغم من ذلك حكم حضوري 
 فخولت الفقرة األخيرة من المادة  و من حق المدعي في الطعن التعرف على مقال رد خصمه،

 من قانون اإلجراءات المدنية للعضو المقرر األمر بتبليغها للطاعن على غرار تبليغ عريضة 245
  .الطعن للمطعون ضده 

 من قانون اإلجراءات المدنية على العضو المقرر استبعاد أية مذكرة 247و قد فرضت المادة 
  .تودع بعد إيداع مذكرة الرد

 ، أن يمنح للخصوم ما يحتاجون إليه 247للعضو المقرر ، استنادا على نفس المادة و يجوز 
من اآلجال التي تسمح لهم بتحضير أسانيدهم ، كما يجوز له األمر بتقديم أي مستند يرى أهميته 

  .لفحص الطعن 
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لمقرر و يرجع ، عند نهاية اإلجراءات التي يقوم بها بمناسبة التحقيق في القضية ، للعضو ا
  .سلطة تقدير انتهاء التحقيق فيها و صيرورتها مهيأة للحكم فيها ، فيحرر بالتالي تقريره حولها 

و قد استحدث قانون االجراءات المدنية و االدارية كثيرا من المقتضيات االجرائية سد بها 
مي لعريضة الفراغ الذي كانت يعاني منه التحقيق في الخصومة االدارية منها نظام التبليغ الرس

الدعوى عن طريق المحضر القضائي ، يتواله رافعها في الوقت الذي تتولى فيه امانة الضبط و 
  تحت اشراف القاضي المقرر تبليغ المذكرات و مذكرات الرد مع الوثائف المرفقة بها الى الخصوم 

 مع االشعار و تبلغ الى ممثلي االطراف االعمال االجرائية و تدابير التحقيق ، برسالة مضمنة
باالستالم او عن طريق محضر قضائي عند االقتضاء ، و تبلغ بنفس االشكال طلبات التسوية و 

  . االعذارات و اوامر االختتام و تاريخ الجلسة 
يحدد القاضي المقرر بناء على ظروف القضية االجل الممنوح للخصوم من اجل تقديم 

ع و الردود ، و يجوز له ان يطلب من الخصوم كل المذكرات االضافية و المالحظات و اوجه الدفا
  .مستند او اية وثيقة تفيد في فض النزاع 

يشار في تبليغ العرائض و المذكرات الى انه في حالة عدم مراعاة االجل المحدد من طرف 
  .القاضي لتقديم مذكرات الرد ، يمكن اختتام التحقيق دون اشعار مسبق 

مها او خصائصها دون استخراج نسخ عنها ، يبلغ جرد عندما يحول عدد الوثائق او حج
مفصل لها الى االطراف لالطالع عليها بامانة الضبط و اخذ نسخ عنها على نفقتهم يجوز تسليمهم 

  مؤقتا  هذه الوثائق بترخيص من خالل اجل يحدده رئيس المجلس و خالل اجل يحدده 
م مذكرة او مالحظات يجوز لرئيس عندما ال يحترم احد الخصوم االجل الممنوح له لتقدي

تشكيلة الحكم ان يوجه له اعذارا برسالة مضمنة مع االشعار باالستالم ، كما يجوز منحه اجل جديد 
  .و اخير في حالة القوة القاهرة او الحادث الفجائي 

م اذا لم يقدم المدعي رغم االعذار الموجه له المذكرة االضافية التي اعلن عن تقديمها او لو يق
  .بتحضير الملف يعتبر متنازال عن الطعن 

  . اذا لم يقدم المدعى عليه رغم اعذاره اية مذكرة يعتبر قابال بالوقائع الواردة في العريضة
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  ـ                              ـ المطلب الثالث
  تحقيق في الخصومة                 اختتام ال          

  

 من قانون االجراءات المدنية ، عندما يقدر 248ينتهي التحقيق في القضية طبقا الحكام المادة 
القاضي المقرر أنها أصبحت مهيأة للحكم فيها ، فيودع تقريره المكتوب   و يصدر قراراه باطالع 

 شهر من استيالم القرار محافظ الدولة حوله، و على هذا االخيرة ايداع مذكرته المكتوبة خالل
  .السالف الذكر 

 من قانون االجراءات المدنية االجراءات السابقة ، اذ فرضت على 897و أكدت المادة 
القاضي المقرر احالة الملف مصحوبا بالتقرير و الوثائق المرفقة به الى محافظ الدولة لتقديم تقريره 

  .المكتوب في اجل شهر واحد من تاريخ استالمه الملف 
يتضمن التقرير المكتوب الذي يعرضه محافظ الدولة عرضا عن الوقائع و القانون و االوجه 
المثارة و رايه حول كل مسالة مطروحة و الحلول المقترحة للفصل في النزاع و يختتم بطلبات 

  . محددة 
ق مع  من قانون االجراءات المدنية ، باالتفا249و يصدر العضو المقرر، طبقا الحكام المادة 

رثيس الغرفة قراره بتحديد جلسة لنطر الطعن بغض النظر عن ايداع او عدم ايداع العضو المقرر 
لمذكرته في ميعاد الشهر المقرر لها و يأمر قلم الكتاب باخطارها و اخطار الخصوم بتاريخها ثمانية 

  . م الوصول ايام على األقل قبل انعقادها  ، و يتم بالنسبة للمحامين بكتاب موصى عليه بعل
 من قانون االجراءات المدنية و االدارية لم تسمح للقاضي المقرر 897و يالحظ ان المادة 

   من قانون االجراءات المدنية 249بعدم تقديم تقريره المكتوب خالفا لما هو وارد ضمنيا في المادة 
ئيس تشكيلة الحكم  منه ، لر852و اسند قانون االجراءات المدنية و االدارية ، بمقتضى المادة 

تحديد تاريخ اختتام التحقيق عندما تكون القضية مهيأة للفصل فيها بموجب امر غير قابل الي طعن 
 يوما قبل 15، يبلغ الى جميع االطراف برسالة مضمنة او باية وسيلة اخرى في اجل ال يقل عن 

ل تاريخ الجلسة المحددة في حالة  ايام قب3تاريخ االختتام المحدد في االمر ، و يعتبر التحقيق منتهيا 
  .عدم اصدار رئيس التشكيلة لهذا االمر 
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 عندما تكون القضية مهيأة للجلسة او عندما تقتضي القيام بالتحقيق عن طريق 846المادة 

خبرة او سماع شهود او غيرها من االجراءات يرسل الملف الى محافظ الدولة لتقديم التماساته بعد 

  . لقاضي المقرردراسته من طرف ا

يصرف النظر عن المذكرات المقدمة بعد اختتام التحقيق و ال تبلغ و ال تقبل بعده الطلبات    

  .و االوجه الجديدة ما لم تامر تشكيلة الحكم بتمديد التحقيق 

و يمكن ان يقرر اعادة السير في التحقيق بامر من رئيس تشكيلة الحكم في حالة الضرورة يتم 

  .ف و كما يمكن ان يقرر بناء على حكم يامر بتحقيق تكميلي تبليغه لالطرا

تبلغ الى الخصوم المذكرات المقدمة خالل المرحلة الفاصلة بين اختتام التحقيق و اعادة السير 

  .فيه 

 تبين لنا من خالل عرضنا الجراءات الخصومة امام مجلس الدولة ، ان المشرع لم يترك امر 

ر ان الخصومة ملك لهم ، بل جعل للعضو المقرر دورا أساسيا فيها ، تسييرها ألطرافها على اعتبا

فهو الذي يأمر بتبليغ عريضة الطعن و مذكرتها االيضاحية للمدعى عليه و مذكرة رد هذا األخير 

وهو الذي يأمر بتقديم أي مستند يرى أهميته بالنسبة لفحص الطعن، وهو ، للمدعي في آجال محددة 

  . اصبحت مهياة للفصل فيها و يودع تقريره حولهالذي يقدر ان القضية

ان الدور البارز الذي يلعبه العضو المقرر في تسيير و ادارة خصومة امام مجلس الدولــة 

يستند في نظرنا الى تبريرين، األول مرتبط باهمية الطعن امام هذه الجهة القضائية سواء بالنسبـة 

القضائية أو توحيد االجتهاد القضائي من خاللهـــا ،    لرقابة فكرة الشرعية على قرارات المجالس 

و الثاني مرتبط بوضعية مجلس الدولة كجهة قضائية موجودة على رأس الهرم القضائــي األمر 

الذي يتعين معه عدم ترك سير الخصومة امامها لمشيئـة  االطراف و ما قد ينجر عنه من تماطل 

  .يؤثر على نشاطها 
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 ـ  المبحث الثاني ـ                           

                 وسائل التحقيق في الخصومة امام

                            مجلس الدولة

  
ة يجد اساسه في ان دور القاضي المقرر في البحث عن االدلة في الخصومة امام مجلس الدول

الطابع التوجيهي الجراءاتها و يبرره عدم المساواة في مراكز االطراف اضافة الى تحكم االدارة و 
 . هي المدعى عليه فيها في ادلة االثبات التي يحتاجها خصمها 

ان هذا الوضع فرض منح للقاضي سلطات واسعة في فحص الوقائع المطلوب اثباتها والبحث 
ير وسائل التحقيق الالزمة فيها ، اذ قد يستغني عن ذلك اذا كانت الواقعة غير عن ادلتها و تقد

اساسية في النزاع او اذا كان اثباتها ال يحتاج الى الوسيلة المطلوبة ، و قد يطلب باجراءات تحقيق 
و قد يقتصرعلى مطالبة االطراف بالمعلومات و . اضافية و لو يحجم االطراف عن المطالبة بها

دات التي يرى ضرورتها للفصل في النزاع ويرتب على رفض االستجابة لطلباته النتائج المستن
    )1(. الضرورية 

ان تحميل المدعي عبء االثبات في الخصومة االدارية قد يعسر من عملية الوصول الى 
 صحة الحفيقة فيها ، لذا فهو موزع بينه و بين القاضي ، اذ ال يطلب منه تقديم الدليل الكامل على

ادعاءاته و انما بداية ادلة تولد الشك عند القاضي على عدم شرعية التصرف االداري  الذي يجعله 
يطلب منها اعالمه عن مجموع الوقائع و المستندات المتعلقة به و اال اعتبر ادعاءات المدعي 

 )2(. صحيحة 

 الى 43واد من تخضع الخصومة امام مجلس الدولة لوسائل التحقيق المنصوص عليها في الم
 . من قانون االجراءات المدنية و االدارية 865 الى 858 من نفس القانون و من 80

و تتمثل هذه الوسائل في الخبرة ، سماع الشهود ، المعاينة و االنتقال لالماكن ،  مضاهاة 
  .الخطوط ، و سنخصص لكل منها مطلبا مستقال 

  ــــــــــــــــــــ
  ن قانون االجراءات المدنية و االدارية  م844راجع المادة ) 1(

 لتشكيلة الحكم عندما تامر باحد تدابير التحقيق ان تقرر اجراء تسجيل صوتي او بصري او 864    اجازت المادة 
  .سمعي بصري لكل العمليات او لجزء منها 

- C. Debbasch  . Contentieux Administratif .  2 Ed . Dalloz - 1978. pages 481 )2(  
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                             المطلب االول 

                                  الخبـرة 

  

     تعتبر الخبرة اهم الوسائل التي يعتمدها مجلس الدولة على االطالق للتحقيق في الخصومات 
قنية او علمية محضة اساسية في المعروضة عليه ، و ال يلتجئ اليها اال لتوضيح واقعة مادية ت

 ، فال تسند فيها للخبير مهمة الفصل في مسألة قانونية و هي من )1(الخصومة المعروضة عليه 
  .االختصاص االصلي للقاضي 

  :     فجاء في احد قرارات الغرفة االدارية للمحكمة العليا تطبيقا لهذه الفكرة 
ألة تقنية ، فان المحكمة العليا ليست لها العناصر حيث انه ، و بما ان االمر يتعلق بمس     " 

  .الضرورية من اجل القول ادا ما قدر القرار المطعون فيه الوقائع تقديرا سليما 
  )2(."     وانه من اجل السير الحسن للعدالة ، يتعين االستجابة لطلب الخبرة التي طلبها المدعي 

  :حكمة العليا      و جاء في قرار اخر للغرفة االدارية للم
حيث ان القضية ذات طابع فني تجب معاينة االرض المطالب بها من طرف الطاعن و      " 

انتداب خبير لالنتقال الى عين المكان و التاكد عمن اشترى هذه االرض و هل هي باسم الطاعن ، 
  )3 (......و هل يوجد قرار ادماج لنصف هذه االرض 

ة بتعيين الخبير و ادائه لمهامه للقواعد العامة التي تضمنها قانون      و تخضع االجراءات المتعلق
   .االجراءات المدنية او قانون االجراءات المدنية و االدارية 

     فيعين القاضي تبعا لذلك ، تلقائيا او بطلب من احد الخصوم خبيرا او عدة خبراء من نفس 
  :التخصص او من تخصصات مختلفة بمقتضى حكم يتضمن 

   عرض االسباب التي بررت اللجوء الى الخبرة و تعيين عدة خبراء ـ
  ـ تحديد هوية الخبير او الخبراء و عنوانهم و تخصصهم 

  ـ تحديد مهمة الخبير بدقة و اجل ايداع تقرير الخبرة كتابة الضبط 
  ـــــــــــــــ

   من قانون االجراءات المدنية و االدارية125المادة ) 1(
   ـ غ م21/04/1991 ـ قرار 291 ـ فهرس 79295لعليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف المحكمة ا) 2(
   ـ غ م21/04/1991 ـ قرار 309 ـ فهرس 85526المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف  )3(
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      يؤدي الخبير غير المقيد في جدول الخبراء اليمين امام الجهة القضائية التي عينته  و تودع 

  . محضر اداء اليمين في ملف القضية نسخة من 

 ايام من تاريخ تبليغه بهذا التعيين السباب قرابة مباشرة او غير 8     يمكن رد الخبير خالل 

  .مباشرة لغاية الدرجة الرابعة او لوجود مصلحة شخصية او الي سبب جدي اخر 

ه او تعذر عليه ذلك لكنه      يمكن ان يستبدل الخبير بامر على عريضة في حالة رفضه اداء مهام

قد يتعرض للحكم عليه بالمصاريف و التعويضات عن االضرار التي تسبب فيها اضافة الى امكانية 

  .   استبداله  في حالة عدم ادائه لمهمته بعد قبولها 

     يجب ان تتم الخبرة بطريقة وجاهية يتم اخطار الخصوم فيها بيوم و ساعة و مكان اجرائها عن 

يجوز للخبير ان يطلب منهم المستندات الضرورية الداء خبرته ، و يمكن . حضر قضائي طريق م

  . للقاضي ان يامرهم  بتقديمها تحت غرامة تهديدية 

     يؤدي الخبراء اعمالهم معا في حالة تعددهم و يعدون تقريرا واحدا حتى و ان اختلفت اراؤهم ، 

   .حالة تسبيب رايه غير انه يفرض على كل واحد منهم  في هذه ال

  :    تتضمن الخبرة 

  ـ اقوال و مستندات االطراف و مالحظاتهم 

  .ـ عرض تحليلي عما قام به و عاينه في اطار المهمة المحددة له 

   .ـ نتائج الخبرة 

   اذا تبين للقاضي ان عناصر الخبرة غير وافية له ان يتخذ االجراءات الالزمة كما يجوز له 

  . او حضور الخبير امامه ليتلقي منه االيضاحات و المعلومات الضرورية استكمال التحقيق

يمكن للقاضي ان يؤسس حكمه على نتائج الخبرة غير انه غير ملزم بها غير انه ينبغي عليه تسبيب 

   .استبعاد الخبرة 
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                                  ـ  المطلب الثاني ـ

                                        شهادة الشهود

  
     ال يمكن االلتجاء الى شهادة الشهود اال الثبات وقائع قابلة لالثبات بهذا الطريق و يكون التحقيق 

ك هذا الطريق الثبات التصرفات التي فرض المشرع فال يمكن سلو، ) 1(فيها جائزا و مفيدا للقضية 
  . اثباتها عن طريق الرسمية 

 و في قانون االجراءات 75 الى 61     نصت على الشهادة في قانون االجراءات المدنية المواد من 
 دون ان تستثني اية مادة 859 التي احالت عليها المادة 162 الى 150المدنية و االدارية المواد من 

  .ا منه
 من القانون السالف الذكر اجاز لتشكيلة الحكم او للقاضي المقرر الذي يقوم 860     غير ان المادة 

بسماع الشهود ان يستدعي او يستمع تلقائيا الى أي شخص يرى سماعه مفيدا ، كما اجازت لها  
  .ايضا سماع اعوان االدارة او طلب حضورهم لتقديم االيضاحات 

  تبعا لما سبق ، في الحكم االمر بسماع شهادة الشهود ، الوقائع التي يسمعون      يحدد القاضي ،
حولها و التاريخ المحدد لذلك مع دعوة الخصوم للحضور و احضار شهودهم في اليوم و الساعة 

  .المحددين للجلسة 
         يسمع كل شاهد على انفراد بحضور او في غياب الخصوم و يعرف بهويته و عالقته       

و درجة قرابته او مصاهرته او تبعيته للخصوم ، يؤدي اليمين على قول الحق و  يدلي بشهادته 
  :دون قراءة الي نص مكتوب و تدون اقواله في محضر يتضمن 

  ـ مكان و يوم و ساعة سماع الشاهد
  ـ حضور او غياب الخصوم 

  .ـ اسم و لقب و مهنة و موطن الشاهد 
  اهد و درجة قرابته او مصاهرته مع الخصوم او تبعيته لهم ـ اداء اليمين من طرف الش

  ـ اوجه التجريح المقدمة ضد الشاهد عند االقتضاء 
  .ـ اقوال الشاهد و التنويه بتالوتها عليه 
  ـــــــــــــــــــ

   من قانون االجراءات المدنية و االدارية150المادة  )1(
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  .ط فور االدالء بها      تتلى على الشاهد اقواله من طرف امين الضب
     يجب توقيع المحضر من القاضي و امين الضبط من الشاهد و يلحق مع اصل الحكم           

  .   و يجوز للخصوم الحصول على نسخة منه  
  .     ال يجوز سماع أي شخص كشاهد اذا كانت له قرابة او مصاهرة مباشرة مع احد الخصوم 

سبب عدم اهليتهم للشهادة او قرابتهم او الي سبب جدي اخرقبل      يمكن التجريح في الشهود ب
  .االدالء بالشهادة اال اذا ظهر سبب التجريح بعد االدالء بها او اثناء سماع شهود اخرين 

       

                           المطلب الثالث

                      المعاينات و االنتقال لالماكن 

    
قاء نفسه او بطلب من الخصوم القيام باجراء معاينات او تقييمات او يجوز للقاضي من تل

تقديرات او اعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضرورية مع االنتقال الى عين المكان اذا اقتضى االمر 
  .) 1(ذلك 

 من قانون االجراءات المدنية و بالنسبة 60 الى 56نصت على االنتقال للمعاينة المواد من 
  .  من قانون االجراءؤات المدنية و االدارية149 الى 146 و االنتقال لالماكن المواد من للمعاينة

يحدد القاضي ، تبعا لما سبق ، خالل الجلسة ، مكان و يوم و ساعة االنتقال و يدعو الخصوم 
  .الى حضور العمليات 

 القاضي اذا تقرر االنتقال الى االماكن من طرف تشكيلة جماعية يمكن تنفيذه من طرف
  . المقرر

يمكن للقاضي االستعانة بتقنيين اذا تطلب موضوع االنتقال معارف تقنية ويمكن له اثناء تنقله 
سماع أي شخص من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد الخصوم اذا راى في ذلك ضرورة كما 

  .يجوز له سماع الخصوم 
ن الضبط ، يودع ضمن االصول يحرر محضر عن االنتقال الى االماكن يوقعه القاضي و امي
  .بامانة الضبط ، يمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر 

  ـــــــــــــــــ
   من قانون االجراءات المدنية و االدارية146المادة  )1(
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                         ـ  المطلب الرابع ـ

  هاة الخطوط                              مضا

  
تهدف دعوى مضاهاة الخطوط ، التي بنظرها قاضي الدعوى االصلية ، الى اثبات او نفي 

  . ) 1(صحة الخط او التوقيع على محرر عرفي 

 و في قانون االجراءات المدنية  80 الى 76نص عليها قانون االجراءات المدنية المواد من 

   .174 الى 164و االدارية ، المواد من 

 هذه الدعوى تبعا لذلك ، على واقعة نكران احد الخصوم الخط او التوقيع المنسوب اليه تقوم

او عدم اعترافه بخط او توقيع الغير ، فيأمر القاضي باجراء مضاهاة الخطوط بعد التاشير على 

  الوثيقة و ايداع اصلها امانة الضبط باالعتماد على المستندات او شهادة الشهود او بواسطة خبير  

  .و قد  يصرف النظرعن ذلك اذا كانت هذه الوسيلة غير منتجة للفصل في الخصومة 

يقدم ملف القضية للنيابة العامة لتقديم طلباتها المكتوبة ، و يتم ارجاء الفصل فيها عند 

  .عرضها على القاضي الجزائي الى حين الفصل في الدعوى الجزائية 

خصوم و سماع من كتب المحرر المنازع فيه   يمكن للقاضي ان يامر بالحضور الشخصي لل

  .و عن االقتضاء سماع الشهود الذين شاهدوا كتابة ذلك المحرر او توقيعه 

يتعين على القاضي اجراء المضاهاة استنادا على عناصر المقارنة الموجودة بحوزته كما 

  .اذج بامالء منه يمكنه امر الخصوم بتقديم الوثائق التي تسمح باجراء المقارنة مع كتابة نم

يقبل على وجه المقارنة التوقيعات التي تتضمنها العقود الرسمية ، الخطوط و التوقيعات التي 

  .سبق االعتراف بها ، الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي ال يتم انكاره 

يجوز للقاضي ان يامر و لو تلقائيا و تحت طائلة غرامة تهديدية باحضار االصل او نسخة 

  .ن الوثائق التي بحوزة الغير اذا كانت مقارنتها بالمحرر المنازع فيه مفيدة م

و يالحظ ان استعمال هذه الوسيلة نادر في التحقيق في الخصومة االدارية باعتبار ان اساسها 

  .، و خاصة في دعوى االلغاء قرارات االدارية التي حدد المشرع طرق ابطالها 

  ــــــــــــــــــ

   من قانون االجراءات المدنية و االدارية164المادة  )1(
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        ـ  المبحث الثالث ـ                

                 عوارض التحقيق في الخصومة امام

                            مجلس الدولة
  

سمح تشريع االجراءات المدنية للمدعى عليه من تجاوز موقف الدفاع في الخصومة   و تقديم 

ارضة فيها ربحا للوقت واقتصادا للنفقات و احتياطا من تضارب االحكام و من اعسار طلبات ع

المدعي ، و قد توجه هذه الطلبات للمدعي كما يمكن ان توجه من الخصوم لطرف خارج عن 

الخصومة و من هذا االخير الى طرفي النزاع ، على ان تكون و في كل االحوال مرتبطة بالطلب 

  .االصلي

الفرع الثاني من قانون االجراءات المدنية و االدارية المخصص لعوارض التحقيق وقد تناول 

  الطلبات العارضة و عرفتها 870 الى 866في الخصومة امام الجهات القضائية االدارية في المواد 

  . على انها  الطلبات المقابلة و التدخل  866المادة 

لى تطبيق المقتضيات السابقة امام مجلس و قد نص قانون االجراءات المدنية و االدارية ع

  . منه 915الدولة بمقتضى المادة 

  :و سنخصص لكل من هذين الطلبين العارضين مطلبا مستقال على النحو التالي 

  الطلبات المقابلة امام مجلس الدولة : ـ المطلب االول 

  التدخل امام مجلس الدولة : ـ المطلب الثاني 
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                                          المطلب االول 

                                         الطلبات المقابلـة امام 

                                            مجلس الدولة

     

مدنية و االدارية الطلبات المقابلة كعوارض للتحقيق في الخصومة امام   تناول قانون االجراءات ال
 دون 867 منه و نص عليها في المادة 915المحاكم االدارية و امام مجلس الدولة بمقتضى المادة 

  .  ان يحدد مفهوما لها و ال انواعها 
عى عليه في مواجهة     و قد عرفها بعض الفقهاء على انها الطلبات العارضة التي يقدمها المد

  )1(. المدعي للحصول على حكم لصالحه 
 السالفة الذكر لقبول هذا النوع من الطلبات ارتباطها بالطلب االصلي  867     و اشترطت المادة 
  .او بادعاءات االطراف 

يكون الطلب المقابل : "   من قانون االجراءات المدنية و االدارية867    فجاء في المادة المادة 
  " .مقبوال اذا كان مرتبطا بالطلب االصلي 

يكون الحل "      و يرى بعض الفقهاء انه يكون تالزم بين الطلب المقابل و الطلب االصلي عندما 
االمر الذي يتالءم ...... الذي يقرر الحدهما من شأنه ان يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر لالخر 

ة ضمن محاكمة واحدة منعا للتضارب و اقتصادا    و فكرة تصفية النزاع ذي االوجه المتعدد
  )2(". للوقت

  )3(: و الطلبات المقابلة  متعددة ، يمكن ان تتمثل في الحاالت التالية      
  .     ـ طلب المقاصة القضائية 

  .ـ طلب  التعويض المقدم من المدعى عليه عن ضرر لحقه من الدعوى االصلية 
  ـــــــــــــــــــ

كتور احمد هندي ـ اصول قانون المرافعات المدنية و التجارية ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص الد) 1(
444.   

   292الدكتور اسماعيل نبيل عمر ـ قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص ) 2(
  و ما   بعدها189لسابق االشارة اليه ـ ص الدكتور احمد ابو الوفا ـ اصول المحاكمات المدنية ـ المرجع ا) 3(

.  
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ـ طلب يترتب عليه عدم االستجابة لطلبات المدعي كلها او بعضها كان يطلب المدعي بتنفيذ عقد 

  .فيطلب المدعى عليه بفسخه 
ـ طلب متصل بالطلب االصلي اتصاال ال يقبل التجزئة كان يرفع المدعي دعوى منع التعرض    

  .يه في مواجهته بنفس الطلب و يتمسك المدعى عل
ـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى االصلية كان يطالب الوكيل الموكل بتقديم 

  .حساب بمناسبة الوكالة و يطالبه الوكيل بمصاريفه و اتعابه 
قضائية      ان هذه الطلبات و ان كانت ال تطرح اشكاالت فيما يتعلق بقبولها على مستوى الجهة ال

االبتدائية العادية ، غير ان االمر على غير ذلك بالنسبة لمجلس الدولة كدرجة اولى  و اخيرة فاصلة 
  .اساسا في دعاوى االلغاء او كدرجة استئنافية 

     فان مجال الطلب المقابل المقدم من طرف االدارة و هي المدعى عليها في دعوى االلغاء 
راراتها منعدم ، اذ ال تحتاج بما تتمتع به من امتيازات السلطة المرفوعة من طرف االفراد ضد ق

  )1(. العامة لتقديم مثل هذه الطلبات للحصول على حقوقها 
  :          و نفس الكالم يصدق على الجهة االستئنافية لسببين 

 ان الخصومة على مستوى الجهة القضائية االستئنافية هي خصومة منصبة على قرار االول ـ
ئي ، يطرح الطلب فيها عن طريق االستئناف االصلي المقدم من طرف المستانف او االستئناف قضا

فال يمكن لهذا االخير ان يقدم طلبا مقابال امام الجهة . الفرعي المقدم من طرف المستانف عليه 
  .االستئنافية اال اذا شمله االستئناف الفرعي المقدم من طرفه 

ات كقاعدة عامة و الول مرة امام الجهة االستئنافية المكانية تعارضها مع  ال تقبل هذه الطلبالثاني ـ
  .مبدإ التقاضي على درجتين 

 915     لكن و بالرغم من هذا ، فإن قانون االجراءات المدنية و االدارية احال بمقتضى مادته 
طلب المقابل و بالتدخل  و ما بعدها المتعلقة بال866المتعلقة بالتحقيق امام مجلس الدولة على المواد 

  ، دون ان يحدد ما اذا كان االمر يتعلق بالخصومة االستئنافية او خصومة االلغاء او اية 
  ــــــــــــــ

  - R. Chapus . Droit  Du  Contentieux  Administratif – op . pages 223 772 et 773 )1(  
  :و مماجاء به 

 « Les conclusions reconventionnelles presentées par une personne publique ne sont 
recevables ……que si elle ne dispose pas du pouvoir de prendre elle-même les mesures 
demandees au juge . » 
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  .خصومة اخرى 

هة      و اذا سلمنا ان المستانف عليه ال يمكنه تقديم طلب مقابل في الخصومة االستئنافية في مواج

المستانف ما دام ان االمر يجب ان يتم عن طريق استئناف فرعي ، فما هي الجدوى من النص عليه 

  .  في اجراءات التحقيق امام مجلس الدولة 

 من قانون االجراءات المدنية     345     لكن يالحظ ان المشرع تناول ، و الول مرة ، في المادة 

  .ي االستئناف الى جانب االستئناف الفرعي و االدارية فكرة قبول الطلب المقابل ف

     فالطلب المقابل قد يشمل في هذا الحالة الطلب المتعلق بالتعويض الذي يمكن ان يقدمه المستانف 

  .عليه في مواجهة المستانف اذا كان استئناف هذا االخير تعسفيا 

ية رتبت على عدم قبول الطلب  من قانون االجراءات المدنية و االدار868المادة       و اخيرا فان

  . االصلي عدم قبول الطلب المقابل و السبب في ذلك في نظرنا االرتباط او التالزم القائم بين الطلبين

     و النتيجة التي يمكن استخالصها من معالجة موضوع الطلب المقابل كعارض في اجراءات 

تغطيه مجرد احالة من النصوص السارية التحقيق امام مجلس الدولة ، ان هذا العارض ال يمكن ان 

  .امام مجلس الدولة على النصوص العامة المشتركة بين جميع الجهات القضائية 

     ان للخصومة امام مجلس الدولة خصوصياتها ، االمر الذي كان يفرض على المشرع ،  و بدال 

ة بالطلب المقابل امام من االقتصار على النصوص العامة السالفة الذكر النص على مقتضيات خاص

  . مجلس الدولة 
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                                       ـ المطلب الثاني ـ

                 التدخل امام  مجلس الدولة                                                 

       

   منه التدخل على مستوى مجلس الدولة فـي287          اجاز قانون االجراءات المدنية في المادة 
  الخصومة ممن لهم مصلحة مستقلة عن مصالح االطراف في المرحلة التي تكون فيها الدعـوى 

  .فصل فيها غير مهيأة لل
 من قانون االجراءات المدنية و االدارية المتعلقة بالخصومة امام مجلس 869و احالت المادة 
  .  من نفس القانون المتعلقة باالحكام المشتركة الخاصة بالتدخل206 الى 194الدولة على المواد من 
بي في الخصومة على  السالفة الذكر التدخل بنوعيه االختياري و الوجو194     فاجازت المادة 

مستوى الدرجة االولى و في مرحلة االستئناف فقط ، فلم تجزه على  مستوى خصومة النقض      
    )1(. و ال على مستوى جهة االحالة اال اذا نص قرار االحالة خالف ذلك 

  : الشروط العامة لقبول التدخل870 و 195و وضع قانون االجراءات المدنية واالدارية في مادتيه 
  .االول ـ ان يكون مرتبطا ارتباطا كافيا بادعاءات الخصوم 

  .الثاني ـ ان يتم قبل اختتام التحقيق 
  الثالث ـ ان يتوفر الغير على صفة و مصلحة التدخل 
  .الرابع ـ يتم التدخل تبعا الجراءات رفع الدعاوى 

مة امام مجلس      و سنخصص هذا المطلب لكل من التدخل االختياري و االدخال في الخصو
  .الدولة في فرعين مستقلين 

  التدخل االختياري في الخصومة: ـ الفرع االول 
  ادخال الغير في الخصومة : ـ الفرع الثاني 

  ــــــــــــ                  
  .و يتعلق االمر في نظرنا بحالة نقض القرار بسبب عدم قبول التدخل على مستوى الجهة القضائية الدنيا)  1(
   من قانون االجراءات المدنية و االدارية لم ترد أي استثناء على منع  تدخــل 371المادة     و يالحظ ان  

  .الغير امام  جهة االحالة
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                                    ـ الفرع االول ـ

   التدخل االختياري في الخصومة                            

  

 من  قانون االجراءات المدنية و االدارية التدخل االختياري الى تدخــل 196     قسمت المادة 
اصلي و تدخل فرعي بحسب ما اذا كان يتضمن ادعاءات لصالح المتدخل او ادعاءات يدعم بهـا 

  .احد طرفي الخصومة 
  :اوال ـ التدخل االصلي 

 التدخل االصلي بانه التدخل الذي يتضمن ادعاءات لصالح المتدخل ،  197دة      عرفت الما
فيقصد المتدخل في هذه الحالة ، و من وراء تدخله ،  المطالبة بحق يدعيه لنفسه و هو ذاته الحق 

  . الذي يتخاصم حوله طرفا النزاع االصليان 
ت و الدفوع  امام الجهة االبتدائية         ان هذه الوضعية تسمح للمتدخل تقديم ما يشاء من  الطلبا

و تحول دون تأثره بتنازل المدعي عن الخصومة في الدعوى االصلية او عدم قبولها ، اذا كانت 
المحكمة مختصة بطلب المتدخل من جميع الوجوه و كان مستوفيا لشروط قبوله ، خالف حالة 

ة في التدخل اال اذا كان المتدخل بطالن عريضة الدعوى االصلية الذي يؤدي الى انقضاء الخصوم
  )1(. اتخذ في ابداء طلباته االوضاع العادية لرفع الدعوى 

     ان الوضعية السابقة تعطي للمتدخل االصلي الحق في استئناف الحكم الذي صدر في الخصومة 
في التي تدخل فيها كما يمكن له التدخل على مستوى االستئناف و هذا طبيعي باعتبار ان مركزه 

الخصومة شبيه بمركز أي طرف اخر فيها يمنحه كل الوسائل القانونية الممكنة للدفاع عن حقوقه ، 
فالرأي المخالفة سوف يحرمه من الحق في الدفاع عن هذه الحقوق بالرغم من ان الحكم الصادر في 

  .الخصومة هو حجة عليه 
عكس ما ذهب ) 2(الجهة االستئنافية      و يرى البعض انه ال يمكن للغير التدخل الول مرة امام 

  .اليه البعض االخر في امكانية القيام بهذا االجراء
  ــــــــــــــــــ

  و ما   بعدها199الدكتور احمد ابو الوفا ـ اصول المحاكمات المدنية ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص ) 1(

.  

  - R. Chapus . Droit  du  contentieux  administratif – op . pages  763 . )2(  
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  )1(. اليه البعض االخر في امكانية القيام بهذا االجراء
     و يبدو الرأي االول اقرب الى المنطق القانوني ، فال يمكن للغيرفي هذه الحالة التدخل الول 

 ذلك مرة امام الجهة االستئنمافية للمطالبة بحقوق في مواجهة طرفي االستئناف ، باعتبار ان في
  .مساس بمبدإ التقاضي على  درجتين و تفويت عليهما فرصة من فرص التقاضي 

  :ثانيا ـ التدخل الفرعي 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية التدخل الفرعي على انه التدخل 198 عرفت المادة      
رائه المحافظة الذي يدعم به المتدخل ادعاءات احد الخصوم في الدعوى ، فيقصد المتدخل من و

على حقوقه عن طريق مساعدة احد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه و مثله تدخل الضامن 
 لمساعدة مضمونه على كسب الدعوى القائمة بينه و الغير ليتخلص من التزامه بالضمان 

الخصم و ما دام ان االمر كذلك ، فال يجوز للمتدخل فرعيا ان يتقدم بطلبات مخالفة لطلبات       
الذي تدخل الى جانبه و انما يجب له ان يقدم اوجه دفاع لتاييد طلباته و يجوز له ان يدفع بعدم 

  .اختصاص المحكمة المحلي اذا لم يسقط حق المدعى عليه في المطالبة به 
     ان عدم مطالبة المتدخل تدخال فرعيا بحق قائم لنفسه و اقتصاره على االنضمام الحد الطرفين 

  )2(.  يتأثر بحالة الخصومة التي تدخل فيها اذ يزول بزوالها و الي سببيجعله
     و اذا كان البعض من الفقهاء يرى ان قبول التدخل الفرعي يؤدي الى اعتبار المتدخل طرفا في 

 ، فان )3(الصادر فيها حجة عليه ، االمر الذي يسمح له بالطعن فيه باالستئناف  الخصومة و الحكم
خر ميز بالنسبة للتدخل الفرعي بين خصومة االلغاء و خصومة القضاء الكامل  ، البعض اال

فيشترط للتدخل في االولى على المستوى االبتدائي مجرد مصلحة ، و ال يمكن استئناف الحكم 
الصادر في هذه الخصومة اال اذا كان المتدخل يتمتع بصفة رفع الدعوى التي تدخل في خصومتها 

 الخصم الثالث ضد الحكم الذي صدر فيها ، غير انه يتمتع بالمقابل بحق او الطعن بمعارضة
  استئناف الحكم الذي رفض تدخله ، و خارج هذه الحاالت فال يمكن له ســـوى

   ـــــــــــــــــ
(1)   J.M. Auby   R. Drago – Traité de contentieux Administratif – 2 Ed . tome 2 –  
         LGDJ – PARIS – 1975 -  pages 564 , 565 . 566  

  301الدكتوراسماعيل نبيل عمرـ قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص ) 2(
   .  197 و 196اصول المحاكمات المدنية ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص  ـ الدكتور احمد ابو الوفا) 3(

اصول المحاكمات المدنية ـ المرجع السابق صول قانون المرافعات المدنية و التجارية ـ     الدكتور احمد هندي ـ ا
   .457االشارة اليه ـ ص 
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اما بالنسبة لدعاوى القضاء الكامل فيشترط في المتدخل على . التدخل ثانية امام الجهة االستئنافية 

ي قد يصدر في الخصومة االمر المستوى االبتدائي ان يكون متمتعا بحق قد يتضرر من الحكم الذ
   )1(. الذي يسمح له باستئناف هذا الحكم 

                                

                                    ـ الفرع الثاني ـ

                                ادخال الغير في الخصومة امام

  ة                                      مجلس الدول

  

     يقصد باالدخال في الخصومة قيام طرفي النزاع بتكليف شخص خارج عن الخصومة للدخول 
و يتم اما بناء على طلب احد )  2(. فيها العتبارات مشروعة مما يؤدي الى توسيع نطاقها الشخصي 

  .الخصوم او بامر من القاضي 
  :        اوال ـ االدخال بناء على طلب احد الخصوم 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية بالنص على تمكين  طرفي النزاع 199ازته المادة      اج
  .بادخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف اصلي في الدعوى 

     فيجب ان يكون الشخص المدخل في الخصام متمتعا بالصفة التي كانت تسمح بمخاصمته 
بيعي ، فمن ال تجوز مخاصمته كطرف اصلي كطرف اصلي في النزاع ، و هو شرط في نظرنا ط

  .  قبل انعقاد الخصومة ال تجوز مخاصمته بعد انعقادها و اثناء السير فيها 
 من نفس القانون إتمام هذا االجراء قبل اقفال باب المرافعة ، و هي 200     و استوجبت المادة 

مة خاللها كما سبق بيانه في نفسها المرحلة التي اشترط المشرع إتمام اجراء التدخل في الخصو
الفرع االول من هذا المطلب ، و هذا حتى ال يؤثر االدخال في الخصومة على اجراء الفصل فيها و 

  .يؤدي الى تأخيرها 
 السالفة الذكر الهدف من ادخال الخصوم للغير في الخصومة و هو ان     199     وبينت المادة 

م الصادر فيها طبقا لقاعدة نسبية اثر االحكام ، أي يصير هذا االخير ملزما بمقتضيات الحك
  ـــــــــــــــ

  - R. Chapus . Droit  du  contentieux  administratif – op . pages  759….763 . )1(  
         J.M. Auby   R. Drago – Traité de contentieux Administratif - pages. 564. 565  

 303يل نبيل عمر ـ قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص الدكتور اسماع) 2(     
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ان يكون هذا الحكم حجة عليه فال يمكن له الطعن فيه عن طريق اعتراض الغير الخارج عن 
  .الخصومة  او يجدد الخصومة التي صدر فيها 

 الول مرة امام الجهة االستئنافية شريطة  انه يجوز ان يتم هذا االجراء)1(     و يرى بعض الفقهاء 
اال يقدم المختصم طلبات جديدة في الخصومة االستئنافية و هذا خالف ما يذهب اليه البعض االخر 

 . ) 2(من الفقهاء 

     و نص المشرع على االدخال في الضمان كادخال وجوبي يمارسه احد الخصوم ضد الضامن 
 من قانون االجراءات 203ر في الخصومة ، بمقتضى المادة تطبيقا لفكرة الحق في ادخال الغي

  . من قانون االجراءات المدنية 148المدنية و االدارية و المادة 
     و يحمل الضمان في االجراءات معنى واسعا اذ يشمل ، فضال عن  سلطة من ينتقل اليه الحق 

ا نازعه الغير فيه و الرجوع عليه في الرجوع على من تلقى منه ذلك الحق اللزامه بالدفاع عنه اذ
بالتعويض اذا نجح الغير في منازعته ، كل حالة يكون فيها للملتزم بالدين الرجوع على شخص اخر 

   )1(. لمطالبته بكل او بعض ما اداه للدائن 
      و يمكن للمدعى عليه في اجراءات الخصومة االدارية ، ان يدخل ، بمقتضى هذا الطلب ،  

 أي شخص يرى انه يتحمل مسؤولية الفعل الذي يطالبه الغير بالتعويض عنه ، و هذا في النزاع
  )2(. حتى يحكم عليه به و يتفادى الرجوع عليه بدعوى مستقلة 

     و نحن نرى انه ال يجوز القيام بهذا االجراء الول مرة على مستوى الدرجة االستئنافية الن في 
ن مادام ان الحكم الذي يصدر في الخصومة االستئنافية يكون ذلك مساس بمبدأ التقاضي على درجتي

  . حجة على الطرف المدخل فيها على هذا المستوى من التقاضي 
  :ثانيا ـ االدخال بناء على امر من القاضي 

 من نفس القانون للقاضي و لو تلقائيا بأمر احد الخصوم  و تحت غرامة 201    و سمحت المادة 
  .المر ذلك بادخال من يرى ادخاله مفيدا لحسن سير العدالة  او الظهارالحقيقةتهديدية ان اقتضى ا

    ــــــــــــــــ
  308الدكتوراسماعيل نبيل عمر ـ قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص ) 1     (

 R. Chapus . Droit  du  contentieux  administratif – op . pages 766  )2( 

  201اصول المحاكمات المدنية ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص  ـ  الدكتور احمد ابو الوفا)3(
(4) J.M. Auby   R. Drago – Traité de contentieux Administratif – pages 848 (4) 
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  :  اما ادخال القاضي للغير في الخصومة ، فيعمل على تحقيق هدفين 
 عندما ترى المحكمة انه تم السهو عن رفع الدعوى ضد اطراف :ر العدالة االول ـ حسن سي

 .اخرين يقتضي حسن سير العدالة وجودهم في الخصومة و تامر بالتالي بادخالهم فيها 
 فالهدف من االختصام في هذه الحالة هو الزام الغير :الثاني ـ اختصام الغير الظهار الحقيقة 

 .بتقديم مستند تحت يده 
  وال يهدف هذا االجراء الى جعل المختصم طرفا في الخصومة ليكون الحكم الصادر فيها حجة    

عليه طبقا لقاعدة نسبية اثر االحكام المنشار اليها في الحاالت السابقة ، فال يعدو ان يكون سلوكا 
  . الظهار الحقيقة في الخصومة المطروحة على القاضي وسيلتها ادخال الغير في فيها

 ان المشرع اجاز للقاضي في هذه الحالة ان يامر احد الخصوم القيام بهذا االجراء ، و تحت     
  . طائلة غرامة تهديدية ، عند االقتضاء 

     ان هذا االجراء الذي ، بوحي بتطور لدور القاضي في الخصومة المدنية ، يثير في المواد 
  :المدنية المالحظات التالية 

م تفرق بين الخصوم في القيام باجراء ادخال الغير بناء على طلب المحكمة  ل201ـ ان نص المادة 
اذ قد يتعلق االمر بالمدعي او بالمدعى عليه ، خروجا على القاعدة التي تلزم المدعي فقط في هذه 

  .الحالة القيام به باعتبار ان خصمه كائن في وضع دفاعي
ه مساس بحريتهم في االلتجاء الى القضاء    ـ ان وضع الخصوم تحت اجراء الغرامة التهديدية في
  . و مخاصمة االطراف الذين ينازعونهم حول حقوقهم 

ـ يمكن للقاضي االستغناء عن هذا االجراء باجراءات اخرى منها الحكم بوقف الخصومة الى غاية 
  .استجابة المدعي لالجراء المطلوب 

ي المواد االدارية ، اال انه يناسب لكن هذا االجراء و ان سن في مواجهة المدعي العادي ف
االجراءات االدارية في الحالة التي ترفض فيها الجهة االدارية تقديم مستند موجود تحت يدها ، 
يتوقف عليه الفصل في النزاع ، اذ يمكن في هذه الحالة ان تستعمل في مواجهتها بالرغم من كونها 

 السالفة 201ل القانونية المشار اليها في المادة عادة تحتل مركز المدعى عليه في النزاع ، الوسائ
  .الذكر  

  ـــــــــــــــــــ
  308الدكتور اسماعيل نبيل عمر ـ قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص ) 1    (

  - R. Chapus . Droit  du  contentieux  administratif – op . pages 766  )2( 

  



 295 

تبين لنا ان اجراءات سير الخصومة امام مجلس الدولة تتبلور فيها في خالصة هذا الفصل ، و 
خصائصها و مميزاتها من طابع كتابي ، توجيهي ، وجاهي و شبه سري ، و يبرز فيها دور 
القاضي المقرر كمسير و مبدع في تسييره لها للوصول الى الحقيقة ، تقوده في ذلك فكرة البحث عن 

  . التصرف االداري و اعتبارات المصلحة العامة فيه مشروعية
يسهر القاضي المقرر على اجراءات التحقيق في الخصومة  ، فتستثنى منه العرائض المشوبة 
بعيب عدم القبول و التي يكون فيها وجه حسم النزاع جليا ، ثم يباشر اجراءات التحقيق في موضوع 

كرات و الوثائق بين االطراف ،           و اطالعهم القضية بالحرص على تبادل العرائض و المذ
على كل االجراءات المتعلقة بالخصومة ، الى ان يختم التحقيق فيها عندما تصير مهيأة للفصل فيها 

.  
تستعمل في التحقيق في الخصومة امام مجلس الدولة ، و بدرجات متفاوتة ، وسائل التحقيق 

ية ، من خبرة ، شهادة شهود ، المعاينة و االنتقال لالماكن ،  و السارية امام الجهات القضائية العاد
مضاهاة الخطوط بعد ان احالت عليها النصوص القانونية السارية امام مجلس الدولة بدون أي 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية الى امكانية 860استثناء اللهم سوى االشارة في المادة 
 الى أي شخص تلقائيا الذي يسمع الشهود الى استدعاء او االستماع و لو تشكيلة الحكم او القاضي

  .يرى سماعه مفيدا كما يجوزله سماع اعوان االدارة او طلب حضورهم لتقديم االيضاحات 
و تتفاوت درجات استعمال وسائل التحقيق السابقة ، اذ يقل امام مجلس الدولة استعمال وسيلة 

المستندات العرفية باعتبار ان الخصومة امامه عادة ما تتعلق بقرارات مضاهاة الخطوط المعتمدة في 
ادارية و يزيد بالمقابل اللجوء الى الخبرة للفصل في هذه الخصومة العتبارات مرتبطة بطبيعتها 
وبحسن سير العدالة و هي العبارة التي ترد عادة في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة بتعيين 

  .خبير 
لخصومة االدارية نفس عوارض التحقيق التي تعترض نظيرتها المدنية ، فتوسع و تعترض ا

من نطاق موضوعها و من اطرافها ، و يتعلق االمر بالطلبات المقابلة و التدخل ، غير ان تطبيقها 
من الناحية العملية يطرح بعض المشاكل ، مرتبطة بخصوصية الخصومة امام مجلس الدولة اذ 

ديم االدارة لطلبات مقابلة في دعوى االلغاء باعتبارها المدعى عليها فيها ، لما يصعب قبول فكرة تق
  .تتمتع به من وسائل تغنيها عن هذا الطريق في الحصول على حقوقها 
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اما الطلبات العارضة امام مجلس الدولة و الخاصة بطرفي الخصومة او بالغير ، و هي التدخل 
حتاج في نظرنا الى كثير من التوضيح من زاوية شروطها        بنوعيه و االدخال في النزاع ، فت

و االثار المترتبة عليها باعتبار ان الخصومة امام مجلس الدولة ليست خصومة ابتدائية فقط ، و انما 
و كذلك خصومة استئنافية  تفرض مقتضيات خاصة بشروط التدخل و االدخال امامها و شروط 

  .     التدخل امام المحاكم االدارية استئناف الحكم االبتدائي بعد
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       ـ الفصل الثاني ـ                       

                عوارض الخصومة امام مجلس الدولة 

  
ان سير الخصومة أمام مجلس الدولة قد ال تسلك مسارا طبيعيا يؤدي و دون أي عارض إلى 

يها ، إذ قد تعترضها بعض الموانع  تؤثر على سيرها و تعطل عملية الفصل فيها   صدور القرار ف
  .و قد تؤدي في بعض الحاالت الى عدم صدور قرار في موضوعها 

وال تخرج عوارض الخصومة على مستوى مجلس الدولة عن غيرها من العوارض على 
غير . ها  ، انقطاعها أو تركها مستوى الجهات القضائية االخرى إذ هي عوارض قد تؤدي الى  وقف

أن المشرع ميزها بإجراءات خاصة تفرضها في بعض األحيان طبيعة الخصومة المطروحة على 
مستوى مجلس الدولة و طبيعة اإلجراءات التي تحكمها ، و سنخصص لكل عارض من هده 

  :العوارض مبحثا مستقال على النحو التالي 
   مجلس الدولة وقف الخصومة أمام: ـ المبحث االول 
  انقطاع الخصومة أمام مجلس الدولة: ـ المبحث الثاني 
  التنازل عن الخصومة أمام  مجلس الدولة: ـ المبحث الثالث 

  

  المبحث االول ــ 

                        وقف الخصومة أمام مجلس الدولة 

  
، مع بقائها قائمة المقصود بوقف الخصومة ، عدم السير فيها بصفة مؤقتة و لفترة من الزمن 

و الوقف قد يكون بقوة القانون كما هو عليه . لكن في حالة ركود إلى حين زوال أسباب الوقف 
الحال عند تقديم طلب رد احد القضاة ، و قد يكون اتفاقيا بين طرفي النزاع ، و قد يكون قضائيا 

يقيا كما هو عليه الحال عند عند تخاذل المدعي عن القيام بإجراء تطلبه المحكمة منه ، و يكون تعل
    )1(. الوقف لمسألة اولية 

   ــــــــــــــ
 و ما 284الدكتور احمد هندي ـ اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص ) 1 (

  .بعدها 
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وقف  من قانون االجراءات المدنية و االدارية 214 و 213وقد عرف المشرع في المادتين 

الخصومة على انه ارجاء للفصل فيها او شطبها من الجدول تأمر به الجهة القضائية بطلب من 

  .االطراف ماعدا الحاالت المنصوص عليها في القانون 

و يالحظ أنه و طبقا للنصوص القانونية التي تنظم سير الخصومة أمام مجلس الدولة ،        

لمدنية او قانون االجراءات المدنية و االدارية  ، فانها لم و سواء تعلق االمر بقانون االجراءات ا

تنص على وقف الخصومة صراحة أمام هذه الجهة القضائية اال في حالتين تتعلقان باالدعاء 

 و سنخصص لكل منهما مطلبا مستقال على )1(. بالتزوير و بطلب رد احد مستشاري مجلس الدولة 

  :النحو التالي 

  دعاء بالتزوير كسبب لوقف الخصومةاال: ـ المطلب االول 

                      امام مجلس الدولة 

  طلب رد احد مستشاري مجلس الدولة كسبب: ـ المطلب الثاني 

  .                    لوقف الخصومة امامه 

  ــــــــــــــــ
و االدارية نصا على سقوط قانون االجراءات المدنية او ال قانون االجراءات المدنية  انه ال و يالحظ) 1(

الخصومة امام مجلس الدولة ، و هو عارض يؤدي الى وقفها امام الجهات القضائية االخرى ما عدا المحكمة 
  . العليا

 من قانون االجراءات المدنية و 220ان المادة : " فجاء في احد قرارات الغرفة االدارية للمجلس االعلى 
يا ما يبرر تطبيقها في المجال االدارية ما دامت االجراءات تكتسي اساسا حسب مبدإ مستقر عليه ، ال تجد عمل

المجلس ." طابع التحري و التحقيق و يتولى االشراف عليها قاض مقرر يتمتع بحرية التصرف تجاه االجراءات 
 04لعدد  ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا ـ ا14/01/1989 ـ قرار 57024االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف 

   .       189 ـ ص 1990ـ سنة 
و قد نص قانون االجراءات المدنية و االدارية على حالة تنازع االختصاص بين المحاكم االدارية و مجلس 

 لكن دون ان يتضمن النص صراحة على وقف الخصومة امامه في هذه 808الدولة في الفقرة الثقانية من المادة 
ض فيها انها تؤدي الى وقف الخصومة الى غاية الفصل في طلب التنازع كما هو الحالة ، بالرغم من ان المفرو

 من قانون 212عليه الحالة عند نظرها لطلبات التنازع بين الجهات القضائية االدارية طبقا الحكام المادة 
  .االجراءات المدنية 
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  الول ـ                            ـ المطلب ا

                     االدعاء بالتزوير كسبب لوقف الخصومة 

                                أمام مجلس الدولة

  

ان االدعاء بالتزوير هو ادعاء مفتوح في الخصومة امام مجلس الدولة للطرف الذي يعتقد بان 
 291 المدنية في المواد من خصمه ، يستعمل فيها مستندا مزورا ، و قد نص عليه قانون االجراءات

 التي 188 الى 175 ، و نص عليه قانون االجراءات المدنية و االدارية في المواد من 293الى 
  .  من نفس القانون 871احالت عليها المادة 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية بانه الدعوى التي تهدف الى 179و عرفته المادة 
عقد سبق تحريره او اضافة معلومات مزورة اليه او اثبات طابعه المصطنع اثبات تزييف او تغيير 

.  
 من قانون االجراءات المدنية البداء هذا الدفع أن يكون المستند 191وقد اشترطت المادة 

موضوع االدعاء بالتزوير معروضا الول مرة أمام هذه الجهة القضائية أي لم يسبق عرضه امام 
  .درت الحكم المطعون فيه  الجهة القضائية التي اص

ان هذا الشرط ال يتصور بالنسبة لدعاوى االلغاء التي اسند المشرع اختصاص النظر فيها 
لمجلس الدولة كاول واخر درجة ، ما دام تستبعد فيها امكانية عرض المستند المذكور امام جهة 

عن الغرف االدارية قضائية دنيا ، لكن يمكن تصوره بمناسبة للطعون في االحكام التي تصدر 
  . للمجالس القضائية 

  و يالحظ ان قانون االجراءات المدنية و االدارية لم ينص على هذا الشرط في المـادة
 من نفس القانون ، و السبب في راينا راجع الى 871 و ما بعدها التي احالت عليها المادة 175

و لم تسن خصيصا لهذه الدعوى امام كون ان هذه المواد تشكل قواعد عامة بالنسبة لهذه الدعوى 
  .مجلس الدولة 

ويشترط لقبول االدعاء بالتزوير امام مجلس الدولة أن يكون الفصل في الدعوى متوقفا على 
المستند المدعى بتزويره ، إذ من غيرالمنطقي أن تباشر إجراءات التحقيق في مثل هده االدعاءات 

ى ال يتوقف على المستند موضوع االدعاء بالتزوير وهي ادعاءات فرعية إذا كان الفصل في الدعو
 .  
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لم ينص قانون االجراءات المدنية على هذا الشرط صراحة في االدعاء بالتزوير امام مجلس 

 منه التي اجازت لرئيس هذه الجهة 293الدولة ، غير انه يمكن استخالصه من مقتضيات المادة 

و رفضه ، و تفترض الحالة االولى في نظرنا ان يكون القضائية إما بالترخيص باالدعاء بالتزوير أ

  .الفصل في الدعوى متوقف على المستند موضوع االدعاء بالتزوير

 من قانون االجراءات المدنية    181و قد نص المشرع صراحة على هذا الشرط  في المادة 

وير ضد عقد رسمي ، اذا اثار احد الخصوم االدعاء الفرعي بالتز: " و االدارية التي جاء فيها  

جاز للقاضي ان يصرف النظر عن ذلك اذا رأى ان الفصل في الدعوى ال يتوقف على العقد 

المطعون فيه ، و اذا كان الفصل في الدعوى يتوقف عليه ، يدعو الخصم الذي قدمه للتصريح عما 

  ....."اذا كان يتمسك به 

لمدعي بالتزوير ، ايداع كتابة ضبط  من قانون االجراءات المدنية على ا292و فرضت المادة 

 دج ، يسترجع في الحالة التي يعتبر فيها االدعاء مؤسسا 200مجلس الدولة مبلغ الغرامة المقدر ب 

أو في حالة تنازل الخصم عن التمسك بالوثيقة موضوع االدعاء ، و هي المقتضيات التي لم 

  .يتضمنها قانون االجراءات المدنية و االدارية 

ن تكون عريضة االدعاء مصحوبة بعدد من النسخ يساوي عدد الخصوم في الطعن، و يجب أ

  .و تعرض على رئيس مجلس الدولة ليصدر قرارا إما بالترخيص باالدعاء بالتزوير أو  برفضه

وفي حالة الترخيص باالدعاء بالتزوير يبلغ القرار مع نسخة من العريضة إلى المدعى عليه 

 يوم من تاريخ التبليغ حول ما إذا كان يتمسك بالمستند 15 خالل مع تذكيره بوجوب التصريح

  .موضوع االدعاء بالتزوير

يستبعد المستند من إجراءات الدعوى في حالة عدم رد المدعى عليه في اآلجال المحددة سابقا 

  .  أو إذا كان رده سلبيا يستدل منه عدم تمسكه به

يه بالمستند موضوع االدعاء بالتزوير، فان المادة أما إذا كان الرد ايجابيا، بتمسك المدعى عل

 من قانون اإلجراءات المدنية تسمح لرئيس مجلس الدولة بإحالة الخصوم إلى الجهة القضائية 293

  .التي يعينها للفصل في التزوير

ان هذا االجراء يفرض ضمنيا وقف الفصل في الخصومة الى غاية الفصل في االدعاء 

  .بالتزوير 
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 من قانون االجراءات المدنية و االدارية صراحة على اجراء وقف 182ت المادة و قد نص

يجب على القاضي ارجاء الفصل في الدعوى االصلية : " الخصومة في الحالة السابقة اذ جاء فيها 

  " .الى حين صدور الحكم في التزوير 

ة بالدعوى االصلية          و بالتالي فال يمكن اعتبار هذه العملية مجرد متابعة لالدلة المتعلق

لكوننا انتقلنا من الدعوى االصلية الى دعوى متميزة ، ) 1(و االنشغال بها كما يراه بعض الفقهاء 

عنها  بطلباتها ، دفوعها و الوسائل المستعملة فيها تنتهي بدورها بصدور حكم فيها مستقل عن 

  . االولى 

  ـــــــــــــــــــــــ
      235ص  المرجع السابق االشارة اليه ـ ـ موجز القانون القضائي الجزائري م ـالدكتور حسن عال) 1(
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  ـ المطلب الثاني ـ                                 

                              طلب رد احد قضاة مجلس الدولة 

  
الذي يرمي الى منعه من الفصل في النزاع المطروح عليه  يقصد بطلب رد القاضي االجراء 

و استبداله بغيره عند توفر االسباب التي تبرر ذلك ، و هي اسباب تحول دون إمكانية فصله 
  .بموضوعية في هذا النزاع 

 من قانون 878 و 246 من قانون االجراءات المدنية و 204و سمح المشرع بمقتضى المواد 
 و االدارية ، للقاضي ، عند توفر اسباب الرد ،  المطالبة بصفة ارادية بتنحيته االجراءات المدنية

                        . عن نظر الدعوى دون انتظار تقديم طلب رده من الطرف المعني 
 عند توفر )1( من قانون االجراءات المدنية من رد قضاة مجلس الدولة 301و مكنت المادة 
هي اسباب ال تختلف عن اسباب رد بقية قضاة المحاكم و المجالس القضائية  اسباب هذا الطلب ، و 
 من قانون االجراءات المدنية   241 و)2( من قانون اإلجراءات المدنية 201و الواردة في المادتين 

  )3 (.و االدارية 
 من قانون اإلجراءات المدنية تاسيس عريضة طلب الرد على االسباب 301و اشترطت المادة 

  التي تبرره لتعرض على الغرفة المختصة خالل شهر من تاريخ إيداعها ، بعد ابــداء
  ـــــــــــــــــ

 من قانون االجراءات المدنية مصطلح مستشار المحكمة العليا في حين ان النص 301استعملت المادة ) 1(
  .  الفرنسي استعمل مصطلح قاض المحكمة العليا 

  :انون االجراءات المدنية رد القاضي في االحوال التالية  من ق201اجازت المادة  )2(
اذا كان له او لزوجه مصلحة شخصية في النزاع ـ اذا وجدت قرابة او مصاهرة بينه او بين زوجه و بين 
احد الخصوم او احد المحامين او وكالء الخصوم حتى الدرجة الرابعة ـ اذا كان له او لزوجه او اصولهما او 

ة قائمة مع احد الخصوم ـ اذا كان القاضي دائنا او مدينا الحد الخصوم ـ اذا كان قد سبق ان فروعهما خصوم
افتى او ادى شهادة في النزاع او يبق له ان نظر فيها في اول درجة ـ اذا سبق له ان كان ممثال قانونيا الحد 

  .حد الخصوم عداوة شديدة الخصوم في الدعوى ـ اذا كان احد الخصوم في خدمته ـ اذا كان بينه و بين ا
 من قانون االجراءات المدنية و االدارية اللهم 241و ال تختلف هذه االسباب عن تلك الواردة في المادة ) 3(

في السبب الرابع الذي وسعه المشرع لزوج القاضي ، الحد اصوله او فروعه  ، او السبب االخير الذي جعل من 
  .و عداوة بينة اسباب الرد فيه عالقة صداقة حميمة ا
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  .ابداء مالحظات المستشار المطلوب رده ، و بدون حاجة الى حضور محام 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية على اجراءات رد قضاة مجلس 244و نصت المادة 

  .الدولة منفصلة عن عوارض الخصومة و حاالت وقفها 

 على شكل عريضة توجه الى رئيس هذه فيقدم طلب الرد المتعلق برد احد قضاة مجلس الدولة

الجهة القضائية و يودع لدى امانة الضبط التابعة لها ، لتبلغ فورا الى القاضي المعني بمعرفة رئيس 

  )1 (.مجلس الدولة 

 من قانون االجراءات المدنية قبل اقفال باب المناقشة ، 878و يقدم الطلب طبقا الحكام المادة 

 عدم القبول االشارة الى اسباب الرد المنصوص عليها في المادة و يجب ان يتضمن تحت طائلة

  . من قانون االجراءات المدنية و االدارية و يرفق بالوثائق المبررة له 241

 ايام و اذا رفض التنحي عن نظر 8يجب على القاضي المطلوب رده ان يقدم جوابه خالل 

لطلب خالل اجل شهرين في غرفة المشورة القضية او لم يقدم جوابه في االجل المحدد يفصل في ا

  . برئاسة الرئيس االول للمحكمة العليا و مساعدة رؤساء غرف هذه الجهة القضائية 

و يالحظ أن قانون االجراءات المدنية لم ينص صراحة على وقف الخصومة في مرحلة 

النتهاء من إجراءات رد القاضي الذي ينظرها ، غير ان المنطق يقتضي وقف سيرها الى حين ا

نظر طلب الرد ، فال تتصور مواصلة القاضي نظر الخصومة و طلب تنحيته منها مطروح على 

  .المجلس 

  من قانون االجراءات المدنية  فرضت على القاضي المطلوب رده االمتناع عن 880غير ان 

لمادة الفصل في القضية الى حين الفصل في طلب الرد و هو نفس االمتناع المنصوص عليه في ا

  )1(.  من نفس القانون 245

  ـــــــــــــــــــ

  . من قانون االجراءات المدنية فرضت استخالف القاضي حاال عند قبوله طلب الرد 882ان المادة ) 1(
  .غير ان العقود القضائية و االجراءات التي تمت قبل تبليغ طلب الرد للقاضي تبقى صحيحة ) 2(

  . رئيس الجهة القضائية قاضيا لتسيير القضية     وفي حالة االستعجال يعين

  
  



 304 

  

                              ـ المبحث الثاني ـ

     انقطاع الخصومة امام مجلس الدولة                  

  

الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون عند تحقق األسباب التي حددها المقصود بانقطاع 

جراءات المدنية  انقطاع الخصومة أمام مجلس الدولة بمقتضى المشرع لذلك ، و قد نظم قانون اال

  . ، فتناول شروطها و آثارها 253 و 252المادتين 

 في الفصل 210 و تناول قانون االجراءات المدنية و االدارية انقطاع الخصومة في المادة 

ع الجهات القضائية الثاني من الباب السادس من الكتاب االول المتعلق باالحكام المشتركة بين جمي

 في اطار االحكام الخاصة بالمحكمة العليا ، لكن هذه المرة 580العادية ، و تناولها كذلك في المادة 

  .تحت تسمية وقف الخصومة بالرغم من االختالف القائم بين المفهومين 

نصوص و لم ترد ضمن االحكام القانونية السارية امام المحاكم االدارية التي احالت عليها ال

القانونية المتعلقة بمجلس الدولة ، مقتضيات خاصة بانقطاع الخصومة و ال يمكن ان يفسر ذلك 

سوى بسهو باعتبار ان الخصومة امام مجلس الدولة تتأثر كذلك بنفس اسباب االنقطاع التي تتاثر بها 

 العارض امام نظيرتها امام المحكمة العليا  ، االمر الذي سيتطلب ثانية الرجوع الى احكام هذا

  .  المحكمة العليا

و سنعالج في هذا المبحث شروط و اثار انقطاع الخصومة امام مجلس الدولة في مطلبين 

  :مستقلين على النحو التالي 

  شروط انقطاع الخصومة امام مجلس الدولة: ـ المطلب االول 

  اثار انقطاع الخصومة امام مجلس الدولة : ـ المطلب الثاني 
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                              ـ المطلب االول ـ

     شروط انقطاع الخصومة أمام                        

                                  مجلس الدولة  

  

مام مجلس  من قانون اإلجراءات المدنية شروط انقطاع الخصومة أ252 لقد حددت المادة 
  :توقف اإلجراءات في القضايا غير المهيأة للحكم في األحوال التالية :" الدولة  بنصها 

  .ـ وفاة احد الخصوم 
  ...."ـ وفاة المحامي او تنحيه او إيقافه او شطب اسمه اوعزله 

فتتعلق شروط انقطاع الخصومة أمام مجلس الدولة بأطرافها و محاميهم و بحالة القضية ، اذ 
   . ان تكون غيرمهياة للفصل فيها يجب

  :و سنتناول هذه الشروط في ثالث فروع مستقلة على النحو التالي 
  شروط االنقطاع المتعلقة بطرفي النزاع                 : ـ الفرع االول 
  شروط االنقطاع المتعلق بالمحامين                   : ـ الفرع الثاني 
  طاع المتعلقة بالقضية شروط االنق: ـ الفرع الثالث 
                   

                            ـ الفرع االول ـ 

                       شروط االنقطاع الخاصة بأطراف 

                                 الخصومـة
  

ان انقطاع الخصومة بسبب وفاة احد اطرافها تقتضيه حماية حقوق من يخلفه من ورثة ، 
 حقوق الدفاع لالفراد يتطلب ضرورة اخبار الورثة في هذه الحالة  لتمكينهم من مواصلتة فضمان

  . الخصومة حول الحق الذي آل اليهم بعد وفاته 
اضافة الى متطلبات تطبيق مبدإ حقوق الدفاع ، فان القواعد االجرائية تقتضي كذلك في هذه 

و ضد شخص متوف ، و ال مواصلة الحالة ايقاف الخصومة اذ ال تسمح يرفع دعاوى باسم 
  .خصومتها بعد وفاته إذا حدث مثل هذا السبب بعد انعقادها 
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و تجدر المالحظة الى ان انقطاع الخصومة ال يمكن ان يجد تطبيقا له كقاعدة عامة عند وفاة 

ممثل الشخص المعنوي ، ذلك ان هذه الخصومة ال توجه اليه بشخصه و انما بصفته و من ثمة فال 

اثر بوفاته ، و لما كان احد اطراف الخصومة االدارية دائما شخصا من اشخاص القانون العام ، تت

فال يمكن له اذن ان يستفيذ من جراء انقطاع الخصومة من هذا الجانب النه سوف يجد دائما من 

  . يمثله

  السالفة الذكر ان المشرع اقتصرعلى وفاة الخصوم كسبب252ويتبين من قرارءة المادة 

النقطاع الخصومة امام مجلس الدولة دون تغيير اهليتهم ، عكس ما ذهب إليه بالنسبة للمحاكم      

و المجالس القضائية ، اذ تتعلق أسباب انقطاع الخصومة أمامها بوفاة احد األطراف او تغير أهليته ، 

بعد للفصل قيها ، فان إذا لم تكن القضية قد تهيأت :"  من قانون اإلجراءات المدنية 85فنصت المادة 

كل ذي صفة ....القاضي ، بمجرد إعالمه بوفاة احد الخصوم او تغير أهليته يكلف شفويا او بتبليغ 

  ."    إلعادة السير في الدعوى 

و يبدو في نظرنا أن السبب في استبعاد تغيير أهلية احد الخصوم كحالة من حاالت انقطاع 

ر الخصومة امام هذه الجهة القضائية بهذه الحالة بسبب الخصومة أمام مجلس الدولة هو عدم تاث

  .نظام التمثيل اإلجباري ألطرافها عن طريق المحامي المعتمد أمام هذه الجهة القضائية 

  لكن مثل هذا التعليل المفترض قد  ال يستقيم مع اإلجراءات المستوجبة في الدفاع عمن

لة تولي من عين للدفاع عن مصالحه مواصلة  فقد أهليته ، اذ يستوجب األمر في مثل هذه الحا

الخصومة نيابة عنه بواسطة الدفاع الموكل لهذا الغرض ، األمر الذي يقتضي في نظرنا في هذه 

الحالة إيقاف إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة الى غاية تصحيح إجراءاتها و تولي مواصلتها 

  .من طرف الشخص صاحب الصفة في ذلك 

 من 467ذه الحالة كسبب من أسباب انقطاع الخصومة يتماشى و أحكام المادة وان سن مثل ه

قانون اإلجراءات المدنية التي تستوجب توجيه كافة اإلجراءات الخاصة بفاقدي األهلية او ناقصيها 

  .الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه 
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   الثاني ـ ـ الفرع                            

                       شروط االنقطاع الخاصة بالمحامين 

  

يلعب المحامي على مستوى مجلس الدولة دورا بارزا في متابعة اجراءاتها المختلفة  و السهر 

  .على تنفيذ الخاصة بموكله منها 

ضة فاذا كان المشرع جعل من توكيل المحامي المعتمد امام مجلس الدولة شرطا لقبول عري

الطعن امامه ، فمن الطبيعي ن تنقطع الخصومة عند تخلف هذا الشرط عند سيرها ، بوفاة المحامي 

  ، تنحيه او عزله من الخصومة ، إيقافه او شطب اسمه من جدول المحامين  

ان اهم نتيجة يمكن ترتيبها على هذه الفكرة انه ال يستفيد باالنقطاع في هذه الحالة اال الطرف 

لمشرع تمثيله امام مجلس الدولة عن طريق محام و يبدو أن هذا السبب هو الذي جعل الذي فرض ا

المشرع يتجاوز عن هذه الحالة بالنسبة للمحاكم و المجالس القضائية مادام أن التمثيل بواسطة 

  .المحامي أمام هاتين الجهتين القضائيتين غير إجباري 

ع لالستفادة من هذا االجراء في سبيل تاخير و يطرح بعض الفقهاء امكانية تحايل طرفي النزا

الفصل في النزاع و هذا بعزل المتكرر للمحامي او االتفاق معه على التنحي بغية االستفادة من 

   )1(.فسحة زمنية اخرى 

و نحن نرى انه، وبالرغم من عدم إمكانية استبعاد مثل هذه الفكرة ، غير أن تطبيقها على امر 

ة أمام مجلس الدولة باعتبار ان تيسير الخصومة و إعادة السير فبها بعد  الواقع هو أمرصعب خاص

  . االنقطاع  لم  يترك  لمشيئة  األطراف ، كما سنبينه في مكانه من هذا الفرع

                       

  ــــــــــــــ
دار الجامعة الجديدة للنشر الدكتور اسماعيل نبيل عمر ـ الوسيط في قانون المرافعات المدنية و التجارية ـ ) 1(

   .615 ـ ص 1999ـ االسكندرية ـ 
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  الفرع الثالث ـ                              ـ 

                             شروط االنقطاع المتعلقة بالقضية  

  

قيق فيها ، فيبقى الحق دائما في حاجة الى من قد يطرأ سبب انقطاع الخصومة في مراحل التح

يواصل الخصومة المتعلقة به ، فال يمكن ان تستمر بين طرفين احدهما على قيد الحياة  و االخر 

  .متوف 

لكن قد يتوفى احد الطرفين و قد يتعرض محاميه لمانع و القضية جاهزة للفصل فيها ، أي بعد 

  .عهم فيها، فال يؤدي في هذه الحالة إلى انقطاعها ان يكون األطراف قدموا طلباتهم و دفو

فيبدوا ان الغرض الذي عمل المشرع على تحقيقه من وراء وقف الخصومة في هذه الحالة   

و االجراءات المترتبة عليها ، هو تمكين األطراف من حماية حقهم في هذه المرحلة بتحضير دفاع 

ة عدم تمكن الدفاع األول من القيام بهذه المهمة ، أو اخر يتولى تمثيلهم أمام مجلس الدولة  في حال

  .تمكين خلفهم من مسايرة الخصومة بعدهم عند وفاتهم 

لكن هذه العلة تزول إذا طرأ العارض بعد أن أبدى اإلطراف هذه الطلبات و الدفوع في هذه 

ا   و لم تبق الخصومة ، فيفقد اهميته كعارض يؤثر على سير الخصومة اذا كانت جاهزة للفصل فيه

  )1 (.عليها سوى مرحلة الحكم 

 من قانون االجراءات المدنية هي تلك التي 248و القضية المهيأة للفصل فيها طبقا الحكام المادة 

  ينتهي فيها العضو المقرر بتحرير تقريره فيها من اعداد تقريره بعد تقديم كل االطــراف

دفوعهم ، و استنفاذها لكل االجراءات المتطلبة فيها عرائضهم ، مذكراتهم ، مستنداتهم ، طلباتهم و 

.  

     فلم تبق الخصومة في هذه المرحلة في حاجة الى أطرافها او دفاعهم ، اللهم اال اذا تعلق االمر 

    . بابداء مالحظات شفوية في الجلسة

  

    ـــــــــــــــــــ 
دارية ـ  دار الكتب القانونية ـالمحلة الكبرى المستشار سمير يوسف البهى ـ دفوع و عوارض الدعوى اال) 1(

   و ما بعدها 567 ـ ص 2007ـ سنة 
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                               ـ المطلب الثاني ـ 

  آثار انقطاع الخصومة أمام                           

                                       مجلس الدولة

  

 من قانون االجراءات 252تتوقف اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة طبقا الحكام المادة 
المدنية  من اليوم الذي يحاط فيه العضو المقرر علما بوفاة احد الخصوم او وفاة محاميه أو تنحيه أو 

قوم بتعجيل إيقافه أو شطب اسمه أو عزله إلى اليوم الذي ينذر فيه الخصم الذي له مصلحة مباشرة لي
  .نظر الطعن بإجراءات صحيحة أو تعيين محام آخر

ان االثار المباشرة لتوفر سبب انقطاع الخصومة امام مجلس الدولة هي توقف كل االجراءات 
المتعلقة بها بما فيها المواعيد خالل فترة انقطاعها ، و يعتبر باطال كل إجراء يتخذ خاللها، غير أن 

  تمسك به سوى الطرف الذي شرع االنقطاع لمصلحته هذا البطالن ال يمكن ان ي
 من قانون 252و يتدخل العضو المقرر في هذه المرحلة  و ينذر طبقا الحكام المادة 

االجراءات المدنية الخصم الذي له مصلحة مباشرة، ليقوم بتعجيل نظر الطعن بإجراءات صحيحة أو 
حامي الذي تم تعيينه أن يطلب، بعد إعالن تعيين محام آخر خالل شهر من اإلنذار، كما يمكن للم

  . تأسيسه خلفا للمحامي الذي سبقه ، أجال يقوم فيه بالالزم من اإلجراءات
 من قانون االجراءات المدنية للعضو المقرر عند عدم إنتاج اإلنذار 253      و قد سمحت المادة 

  .ين يوما لتصحيح االجراءاتاألول آلثاره ، أن يمنح للخصم نفسه مهلة أخيرة ال تتجاوز ثالث
و يذكر له في كل إنذار انه إذا تخلف عما أمر به، فان الطعن سيطرح في اقرب جلسة ممكنة 
للحكم أما بعدم قبوله اذا كان المعني باالنقطاع مدعيا أو اعتبار الحكم الصادر فيه حضوريا حسبما 

  . إذا كان مدعى عليه 
  :تطبيقا للقاعدة السابقة و قد جاء في احد قرارات مجلس الدولة 

 صرح وكيل المدعي بتازله عن الدفاع 28/04/1992حيث انه بموجب الرسالة المؤرخة في "
  .عنه 

 الموجهة للمدعي تم اشعاره بتنازل 26/05/1992حيث انه بموجب الرسالة المؤرخة في 
  .وكيله عن تاسيسه و بضرورة تاسيس محامي مقبول لدى المحكمة العليا 

  . لم يبد المدعي أي طلب لتسوية االجراءات الى يومنا هذا حيث انه
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  )1(. بعدم قبول عريضته لهذا يتعين التصريح 

و ال يطرح التعجيل بإجراءات نظر الطعن مشاكل اذا كان االنقطاع سببه المحامي ، اذ يتولى 

   .الطرف المعني في هذه الحالة توكيل محام اخر محام آخر خلفا للمحامي السابق

 ان وفاة المدعى عليه بعد تبليغه عريضة الطعن يفرض على المدعي تصحيح إجراءات و

الخصومة الخصومة أمام مجلس الدولة بإدخال ورثته فيها ، و قد يواجه في هذه المرحلة صعوبات 

  .بسبب عدم تعرفه عليهم 

، فتنقطع اما اذا توفى خاسر الدعوى بعد تبليغه القرار موضوع الطعن و قبل نهاية اجاله 

االجال في هذه الحالة و يفرض على خصمه تبليغ ورثته من جديد ، اما اذا توفى بعد تسجيل الطعن 

  .، فعلى ورثته التعجيل بمواصلة االجراءات بعده باعتبار ان الحق موضوع النزاع قد آل اليهم 

                              ـ المبحث الثالث ـ

   الخصومة أمام مجلس الدولة                       ترك

  

  : من قانون االجراءات المدنية و االدارية التنازل على انه  231عرفت المادة 

  ".امكانية مخولة للمدعي النهاء الخصومة و ال يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى"...

زل عنها على ان هذا التعريق يناسب التنازل عن الخصومة على المستوى االبتدائي ، لكن التنا

مستوى الجهة االستئنافية او جهة النقض قد يؤثر على الحق موضوع النزاع اذا كام الحكم المستانف 

  .او القرار موضوع الطعن فصل فيه 

و يخضع هذا االجراء امام مجلس الدولة لخلفيات عدة ، قد تكون االقتناع بصحة القرار 

س القرار المطعون فيه ، او التصالح مع الطرف موضوع الطعن ، او تفضيل انهاء النزاع على اسا

االخر ، او التخلي عن الطعن اذا كان القرار موضوعه لم يفصل في الموضوع و العودة ثانية امام 

  .الجهة الدنيا باجراءات سليمة 

  ــــــــــــــــ
   ـ غير منشور 14/02/1993 ـ قرار 109 ـ فهرس 100214المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(
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و تسري على ترك الخصومة امام مجلس الدولة في قانون االجراءات المدنية احكام المواد من 

 التي 236 الى 231 ، و في قانون االجراءات المدنية و االدارية احكام المواد من 263 الى 261
  .        منه 872احالت عيها المادة 

س الدولة يقتضي بيان إجراءاته  و النتائج المترتبة و إن الكالم عن ترك خصومة امام مجل
  :عليها و هو األمر الذي سنتناوله في المطلبين التاليين 

  اجراءات ترك الخصومة امام مجلس الدولة : ـ المطلب االول 
  اثار ترك الخصومة امام مجلس الدولة : ـ المطلب الثاني 

                      

       ـ  المطلب االول ـ                        

                             إجراءات ترك الخصومة أمام 

                                     مجلس الدولة 

  

اذا كان  اجراء ترك الخصومة على مستوى المحاكم و المجالس القضائية ال يطرح مشاكل  
ت المدنية  مادام انه ال يتطلب موافقة بالنسبة لشروط قبوله و مراحل تقديمه في قانون االجراءا

، فان االمر على خالف ذلك بالنسبة لمجلس الدولة ، اذ يخضع امامه لبعض ) 1(الطرف االخر 
 من نفس القانون ، وأصبح بمقتضاها للمدعى عليه دور في 262 و261القيود وردت في المادتين 

  .قبول أو رفض هذا الترك اذا تجاوز تقديمه مرحلة معينة 
فيمكن للطاعن ترك طعنه بدون الحاجة الى موافقة خصمه في حالة عدم تبليغ المدعى عليه 
لعريضة الطعن ، و ال يمكن له ذلك في حالة انعقاد خصومة الطعن عند تبليغ المدعى عليه 
عريضته اذ ال يجوز له إثبات ذلك بدون أسباب إال إذا قبل المدعى عليه صراحة الترك قبل انقضاء 

  .ة الممنوحة له او ضمنا بعدها دون الرد المهل
  :و طبق مجلس الدولة المقتضيات السابقة في العديد من قراراته ، و قد جاء في احدها

   مصحوبا03/04/1980حيث ان الترك في القضية الحالية قد بلغ للمدعى عليها في " 
  ــــــــــــــ

رك الخصومة اذا كان بغير قيد او شرط ، يجوز طلبه ت: "  من قانون االجراءات المدنية 97تنص المادة  )1(
  ." كتابة او إبداؤه في محضر يحرر لذلك ، و يثبت ترك الخصومة بحكم 
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 ، االمر الذي يجعلها قابلة 04/05/2001باجل للرد مدته شهر و هو االجل الذي انقضى في 
  )1(". ضمنيا هذا الترك ويتعين بالتالي اثبات الترك للمدعية 

  : في قرار اخر لمجلس الدولة و جاء
 يصرح المدعي بانه يتنازل عن دعواه 18/06/1987حيث انه بموجب مذكرة مؤرخة في " 

  .لكون ان والي والية تلمسان قد سحب المقرر االنف الذكر 
 و التي وافقت على ما ورد 02/07/1987حيث انه تم تبليغ المذكرة المذكورة للمدعى عليها في 

  )2(. يتعين االشهاد للمدعي عن تنازله عن دعواه بها صراحة مما 
 السالفة الذكر ، وهو الهدف الذي يسعى 263ان الترك يؤدي إلى رفض الطعن حسب المادة 

  .إليه المدعى عليه في خصومة النقض 
ونحن نرى انه و ما دام ان ترك الطعن يؤدي الى رفض الطعن بالنقض او الى صيرورة 

ا او الى تحصن القرار موضوع دعوى االلغاء ، فان القيود التي وضعتها  القرار االبتدائي نهائي
 من قانون اإلجراءات المدنية ليس لها ما يبررها ، باعتبار ان المدعى عليه 262 و261المادتان  

تعود عليه فائدة من وراء الترك خالف لما هو عليه الحال على مستوى المحكمة اذ يمكن لرافع 
 . و العودة ثانية امام المحكمة الدعوى ترك دعواه

لكن المشرع عدل من المقتضيات السابقة و استحدث  مقتضيات جديدة بالنسبة لترك الخصومة  
 منه قبول المدعى عليه تنازل 232في قانون االجراءات المدنية و االدارية ، اذ لم تشترط المادة 

 فرعيا او دفوعا بعدم القبول  او في الموضوع المدعي اال اذا قدم هذا االخير طلبا مقابال او استئنافا
 في هذه الحالة تاسيس رفضه على اسباب مشروعة فصار اذن ترك 233، و فرضت عليه المادة 

  :الخصومة على مستوى المحكمة معلقا على قبول المدعى عليه بتوافر شرطين 
  .في الموضوعاالول ـ تقديمه لطلب مقابل او استئناف فرعي او دفوع بعدم القبول او 

  .الثاني ـ تبرير رفض الترك باسباب مشروعة 
 التنازل عن المعارضة او االستئناف قبوال بالحكم ، كما اعتبرت انه ال 236واعتبرت المادة 

                         .ينتج التنازل اثره في حالة معارضة او استئناف احد الخصوم للحكم الحقا 

                             

  ـــــــــــــ
   ـ غ م31/05/1980 ـ قرار 91 ـ فهرس 21865المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1 (
   غ م26/05/1991 ـ قرار 359 ـ فهرس 57701المحكمة العليا  ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 2(  
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  ـ المطلب الثاني ـ                                  

  آثار ترك الخصومة امام مجلس الدولة                        

  
 من قانون االجراءات المدنية 97يؤدي ترك الخصومة امام الجهة االبتدائية ، في اطار المادة 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية ،  الى زوالها     232، و في حالة قبوله في اطار المادة 
بالحق الموضوعي ، اذ يمكن للمدعي العودة ثانية أمام و زوال كافة اجراءاتها لكن دون المساس 

  نفس الجهة القضائية  او امام الجهة القضائية المختصة و يطرح نزاعه من جديد عليها 
لكن االمر يختلف بالنسبة للخصومة امام مجلس الدولة باعتبارها تأخذ اشكاال متعددة ، اذ 

الدارية او تلك المرفوعة ضد القرارات القضائية تكون ناتجة عن الدعاوى المرفوعة ضد القرارات ا
.  

 285فاذا كان في كل هذه الحاالت يجوز ترك الطعن المرفوع امام مجلس الدولة طبقا للمادة 
 من قانون االجراءات المدنية ، و يقضي مجلس الدولة في 263 الى 261التي تحيل الى المواد من 

عن تنازله عن دعواه او عن طعنه ، لكن اثار التنازل في هذه الحاالت المختلفة باالشهاد للمتنازل 
  .كل حالة تحمل معنى خاصا 

  :     من قانون اإلجراءات المدنية على ان 263فبالنسبة للطعون بالنقض فقد نصت المادة 
  .إثبات ترك الخصومة يعد بمثابة حكم برفض الطعن " 

مصاريف و الغرامة المالية، التعويضات و يترتب عليه في جميع األحوال الحكم على الطاعن بال
   ."271المحتمل ترتيبها و المنصوص عليها في المادة 

لقد كيف المشرع الحكم بإثبات ترك الخصومة على انه حكم برفض الطعن ، وهذا يعني انه ال 
  .يمكن للمدعي إن يرفع ثانية طعنه حتى في الحالة التي تكون فيها آجال الطعن ال تزال سارية 

ان ترك الخصومة بعد االستئناف يؤدي الى صيرورة القرار المستانف نهائيا ، فال يجوز و 
  .بعده رفع استئناف ثان ضده 

و التنازل عن عن دعوى االلغاء سيحصن القرار ضد دعوى ثانية ، فال يمكن بعدها للطاعن 
ة أخرى باعتبار ان رفع دعوى ثانية امام مجلس الدولة اال اذا كان النزاع من اختصاص جهة قضائي

  .رفع الدعوى امام جهة غير مختصة يؤدي الى انقطاع المواعيد 
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 نستنتج ان الخصومة امام مجلس الدولة تتأثر كقاعدة عامة بنفس و في خالصة هذا الفصل

العوارض التي تؤثر على السير عليها و تؤدي الى وقفها او انقطاعها او تركها امام الجهات 

  . ة ، و تخضع لنفس المقتضيات المتعلقة بها القضائية العادي

ان البحث عن حاالت وقف الخصومة امام مجلس الدولة قليلة تتجسد في حالتين االولى تتعلق 

  .باالدعاء بتزوير مستند  مقدم في الخصومة او برد احد قضاة مجلس الدولة 

اء الفصل في القضية  من قانون االجراءات المدنية و االدارية نصت على ارج182ان المادة 

 على تنحي القاضي المطلوب رده بمجرد تبليغه 880الى حين الفصل في التزوير و نصت المادة 

  .طلب الرد الى حين الفصل فيه 

و بينا ان الخصومة امام مجلس الدولة تنقطع لنفس اسباب انقطاعها امام المحكمة العليا ،     

م ينص على فقدان االهلية امام مجلس الدولة على غرار ما و قد بينا ان قانون االجراءات المدنية ل

فعله بالنسبة للمحكمة العليا و خالف لما هو عليه االمر بالنسبة لبقية الجهات القضائية االخرى و 

  .بينا اسباب ذلك 

و بينا ان هذه االسباب ال تتاثر بها االدارة باعتبارها تجد دائما من يمثلها امام القضاء كما انها 

سوف ال تتاثر باالسباب المتعلقة بالمحامي ما دام ان قانون االجراءات المدنية اعفى كل االشخاص 

  .المعنوية العامة من شرط تمثيلها من طرف المحامي 

و تجدر االشارة كذلك الى تاثير عملية اعادة السير في الخصومة بعد انقطاعها بالطابع 

 امام المجلس االعلى ، فلم تترك هذه العملية لمشيئة التوجيهي الذي يغلب على اجراءات التحقيق

االفراد ، و انما خولها تشريع االجراءات المدنية الجزائري للقاضي المقرر بكيفية تمكنه من التعجيل 

  .و االسراع في تحضير القضية و اعدادها للفصل فيها 

  المشرع اجاز ترك الخصومة امام مجلس الدولة  
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                              ـ الفصل الثالث ـ

                       القرار الصادر في الخصومة امام

                                 مجلس الدولة 
  

يمر التحقيق في الخصومة امام مجلس الدولة بمجموعة من المراحل و تتخلله مجموعة من 

 القاضي المكلف بتسييرها لكل طرف ، ابداء طلباته و دفوعه فيها ، االجراءات ، يضمن بواسطتها

و للنيابة العامة تقديم مذكرتها ، بعد إيداعه لتقريره المكتوب حولها ، و تنتهي مرحلة التحقيق بتحديد 

  .جلسة لنظرها واصدار القرار المناسب فيها 

 من 265 و 264المادتين و يخضع القرارالذي يصدره مجلس الدولة للشكليات الواردة في 

قانون اإلجراءات المدنية، ، وهي الشكليات و اإلجراءات التي تتناول القرار ذاته، كما يخضع في 

  . من  هذا القانون 272تبليغه إلجراءات متميزة استوجبتها المادة 

 و تناول قانون االجراءات المدنية و االدارية الشكليات المتعلقة بالقرار الصادر عن مجلس

   . 895 و 894 و اجراءات تبليغه في المادتين 890 الى 888الدولة في المواد من 

و بالرغم من صدورها من طرف مجلس الدولة و هي الجهة المقومة للعمل القضائي         

و الساهرة على توحيده ، فان هذه القرارات يمكن ان تكون كذلك محل طعون قضائية تؤدي الى 

  . امام هذه الجهة القضائية لمراجعتها اعادة طرحها من جديد

و سنخصص هذا الفصل لجلسة الحكم في الخصومة امام مجلس الدولة و للبيانات المستوجبة 

  :فيه و االجراءات الالحقة عليه في ثالث مباحث مستقلة ، على النحو التالي 

  جلسة الحكم في الخصومة : ـ المبحث االول 

  ار الصادر في الخصومة بيانات القر: ـ المبحث الثاني 

  الطعون المقررة ضد القرارات :ـ المبحث الثالث 

                      الصادرة في الخصومة
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                               ـ المبحث االول ـ

   الخصومة                            جلسة الحكم في

     
تنتهي المرحلة الختامية للتحقيق بايداع القاضي المقرر لتقريره الكتابي او انتهاء الميعاد المحدد 

  .لذلك بتحديد تاريخ جلسة الحكم 
ويخضع نظام سير جلسة الحكم الجراءات يجب مراعاتها ، ضمانا لحقوق االطراف ، اذ 

أطراف اخرون ترى تشكيلة الغرفة ضرورة يحترم فيها ترتيب تدخل الخصوم و قد يسمع فيها 
  .سماعهم من اجل الفصل في النزاع 

و سنتناول في هذا المبحث تحديد تاريخ جلسة الحكم و نظام سير الجلسات المخصصة لذلك 
  :في مطلبين مستقلين على النحو التالي 

  تحديد تاريخ جلسة الحكم في الخصومة : ـ المطلب االول 
  ر جلسة الحكم في الخصومة سي: ـ المطلب الثاني 

  

                             ـ المطلب االول ـ

                         تحديد تاريخ جلسة الحكم

                              في الخصومة

  
 من قانون االجراءات المدنية من العضو المقر اتخاذ قــرار بتحديد 249استوجبت المادة 
االتفاق مع رئيس الغرفة االدارية ، و ذلك في ميعاد شهر من تاريخ استالم جلسة لنظر الطعن ، ب

  .النيابة العامة لقراره باطالعها على تقريره المكتوب حولها 
يأمر القاضي المقرر قلم الكتاب بأخطار االطراف و النيابة بتاريخ الجلسة ثمانية ايام على 

ور الى المحامين بكتب موصى عليها بعلم االقل قبل انعقادها ، على ان ترسل مذكرات الحض
  .وصول حتى يتمكنوا ان اقتضى االمر من تقديم مالحظاتهم الشفوية حولها 

 من قانون االجراءات المدنية ، انه في 250و قد سبق لنا ان بينا ، استنادا على احكام المادة 
  يلها مباشرة علىالحاالت التي يرى فيها العضو المقرر ان العريضة غير مقبولة ، ان يح
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النيابة العامة  بعد عرضها على رئيس الغرفة و يصدر قرارا بتكليف الطاعن فقط بالحضور الى 

  . جلسة مقبلة يذكر فيه ان الحكم سيصدر في مسألة قبول الطعن 
و تناول قانون االجراءات المدنية و االدارية اجراءات جدولة القضية في الجلسة  و نظام 

   .876 الى 874اد من سيرها في المو
فيحدد رئيس كل تشكيلة حكم بمقتضاها جدول كل جلسة امام المحكمة االدارية و يبلغه الى 

  .محافظ الدولة 
و يمكن لتشكيلة الحكم او لرئيس مجلس الدولة ان يقرر في أي وقت و في حالة الضرورة 

  .جدولة اية قضية للجلسة للفصل فيها باحدى تشكيالتها 
طراف بتاريخ الجلسة الذي ينادى فيه على القضية ، عشرة ايام على االقل قبل يخطر جمع اال

تاريخها ، و يمكن تقليص هذا االجل الى يومين في الحاالت االستعجالية بناء على امر من رئيس 
  .تشكيلة الحكم 

  

                               ـ المطلب الثاني ـ

   في الخصومة                    سير جلسة الحكم

                               امام مجلس الدولة

  

 من 887 الى 884 من قانون االجراءات المدنية و المواد من 260 الى 257حددت المواد من 
  .قانون االجراءات المدنية و االدارية نظام جلسات الحكم في الخصومة امام مجلس الدولة 

 المدنية السالفة الذكر القضية بالجلسة المحددة حسب  فتنظر بمقتضى مواد قانون االجراءات
الجدول الذي اعده رئيس الغرفة ، و هي جلسة علنية ، يسمح لمحامي األطراف تقديم مالحظاتهم 
الشفوية الموجزة فيها، بعد تالوة تقرير المستشارالمقرر، لتبدي النيابة العامة بعد ذلك رأيها و تحال 

  ة ليصدر بعدها مجلس الدولة قراره فيها في جلسة علنية القضية في النهاية للمداول
و كرس قانون االجراءات المدنية و االدارية االجراءات السابقة عند سماع كل من العضو 

  .المقرر ، االطراف ثم النيابة العامة 
  وة من القانون السالف الذكر لالطراف ابداء مالحظاتهم الشفوية بعد  تال884      فاجازت المادة 
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 من نفس القانون التي سمحت 887القاضي المقرر لتقريره المكتوب في اطار ترتيب اشارت اليه المادة 

  .للمدعى عليه ابداء كلمته بعدما يتناول المدعي الكلمة قبله 

     و يجب ان اال تخرج المالحظات الشفوية المقدمة من االطراف عن طلباتهم و دفوعهم المكتوبة ، 

  .تزم تشكيلة الحكم بالرد على االوجه المقدمة شفويا بالجلسة ، ما لم تؤكد بمذكرة كتابية فال تل

       فيجب اال تكون المالحظات الشفوية ذريعة لتقديم طلبات و دفوع لم يطلع عليها اطراف 

قررة النزاع لعدم تدوينها في وقتها في مذكرات مكتوبة ، و لم يسمح لهم بالرد عليها في االجال الم

  .    عادة في هذه الحاالت 

     ويمكن لرئيس تشكيلة الحكم ، تطبيقا الحكام المادة السالفة الذكر ، االستماع الى أي شخص يرى 

سماعه مفيدا بالنسبة للفصل في النزاع ، و العوان االدارة المعنية او دعوتهم لتقديم توضيحاتهم فيه ، 

  .ب احد االطراف في سماعه و لتوضيحات كل شخص حاضر في الجلسة يرغ

        فتتميز هذه المرحلة من سير الخصومة امام مجلس الدولة بامكانية باالعتماد و بصفة استثنائية 

على بعض االجراءات الشفوية فيها ، لكن دون ان تمس في اخر المطاف  بمبدإ الكتابة ، باعتبار ان 

مجرد توضيحات حول مسائل مرتبطة بالطلبات و ما يتم االدالء به شفاهة في مثل هذه الحاالت هو 

الدفوع المقدمة و المثارة في عرائض  و مذكرات االطراف ، ستساعد الجهة القضائية على الفصل في 

  .النزاع المطروح امامها 

     و يعتبر هذا المزيج في المبادئ بين الكتابية و الشفوية في إلجراءات الخصومة امام مجلس الدولة 

  .  االمثل لبلوغ هذه الجهة القضائية غايتها في إصدار قرارات أكثر يقينااالسلوب
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                             ـ المبحث الثاني ـ

  بيانات القرار الصادر في الخصومة                   

                         و االجراءات الالحقة عليه
  

 من قانون اإلجراءات المدنية ضرورة اشتمال 265 و264قتضى المادتين فرض المشرع بم

القرارات الصادرة عن مجلس الدولة على مجموعة من البيانات و خضوعها إلجراءات ال تخرج 

  .كقاعدة عامة عن تلك المتطلبة في األحكام الصادرة عن سائر الجهات القضائية 

االجراءات المدنية و االدارية المقتضيات  من قانون 890 و 889 ، 888و وضحت المواد 

المتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الدولة و احالت في ذلك الى القواعد العامة المنصوص عليها 

  . من نفس القانون 298 الى 270في المواد من 

 من قانون اإلجراءات المدنية تبليغ الحكم 273 و272و قد استوجب المشرع بمقتضى المادتين 

  . صادر عن مجلس الدولة إعادة ملف الدعوى الى الجهة التي أصدرته ال

  .  على حفظ ملفه 893 اجراءت تبليغ الحكم و نصت المادة 895 و 894و حددت المادتان 

و سنعالج في هذا المبحث بيانات الحكم الصادر في الخصومة امام مجلس الدولة              

  :خصص لهما مطلبين مستقلين على النحو التالي و اإلجراءات المقررة لتبليغه و سن

  بيانات القرار الصادر في الخصومة : ـ المطلب االول 

                         االجراءات الالحقة على القرار: ـ المطلب الثاني 
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  مطلب االول ـ                               ـ ال

                        بيانات القرار الصادر في الخصومة

                                أمام مجلس الدولة

  

 تختلف كقاعدة عامة البيانات و االجراءات التي استوجب قانون االجراءات المدنية  اشتمال ال
األحكام القضائية ، باعتبار ان الهدف القرار الصادر عن مجلس الدولة عليها عن نظيراتها في بقية 

منها جميعا هو التعريف باطرافه و من يساهم في تحضيره و الفصل فيه حسب الخطوات و بالكيفية 
  . التي رسمها المشرع 

 من قانون اال جراءات المدنية ، و خصص لها قانون 264و قد تناولت هذه البيانات المادة 
 من نفس 888 التي احالت عليها المادة 277 الى 270مواد من االجراءات المدنية و االدارية ال

  .القانون 
 منن قانون االجراءات المدنية الى ثالث مجموعات أساسية 264و يمكن تقسيمها حسب المادة 

:  
   

تشمل بيانات متعلقة بأطراف الخصومة ، بمحاميهم ، بمحافظ الدولة   : ـ المجموعة االولى 
  . القرار فيها و بالقضاة الذين أصدروا
 من قانون اإلجراءات المدنية ضرورة اشتمال القرار بالنسبة للخصوم 264فقد اشترطت المادة 

على أسمائهم، ألقابهم، صفاتهم، مهنهم و موطنهم ، وبالنسبة لمحاميهم على أسمائهم  و عناوينهم    
،    ) م يشر سهوا الى اللقب ل(، وبالنسبة لمحافظ الدولة  اسمه   ) و لم تشر سهوا الى االلقاب ( 

و نفس الكالم يصدق على قضاة الغرفة التي أصدرت القرار من اسم و لقب رئيسها و مستشاريها ، 
  .مع التنويه بصفة المستشار الذي تولى التقرير فيه 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية التي احالت عليها المادة 276و قد استدركت المادة 
 السالفة الذكر اذ استوجبت ان يشتمل 264نفس القانون ، بعض النقص المالحظ في المادة  من 880

  :الحكم او القرار البيانات التالية 
ـ الجهة القضائية التي اصدرته و تاريخ النطق به و االشارة الى عبارة النطق به في جلسة 

  .علنية 
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  قضية ،ـ اسماء و القاب و صفات القضاة الذين تداولوا في ال

  ـ اسم و لقب محافظ الدولة ،
  ـ اسم و لقب امين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم ،

ـ اسماء و القاب الخصوم و موطن كل منهم ، و في حالة الشخص المعنوي طبيعته ، تسميته 
  ، مقره االجتماعي و صفة ممثله القانوني او االتفاقي ،

  .ـ اسماء و القاب المحامين 
  

 تشتمل على بيانات ينوه من خاللها قيام كل من العضو المقرر، محافظ :لثانية ـ المجموعة ا
  :الدولة ، المحامين، رئيس الغرفة بتدخالتهم فيها وفق ما يقتضيه القانون، اذ يجب أن يثبت

  .     ـ االستماع إلى القاضي المقرر في تالوة تقريره المكتوب
 من قانون 899ح طلباته ، و اشارت المادة      ـ االستماع إلى محافظ الدولة في توضي

االجراءات المدنية و االدارية الى تقديم محافظ الدولة لمالحظاته الشفوية خالل الجلسة حول كل 
 من نفس القانون االشارة في القرار الى 900قضية قبل غلق باب المرافعات ، و فرضت المادة 

  .      طلباته و مالحظاته و الرد عليها 
ـ االستماع إلى المالحظات الشفوية لمحامي األطراف عند ابدائها بالجلسة ، و قد      

 من نفس القانون الى امكانية 264 من قانون االجراءات المدنية ، قبل المادة 259اشارت المادة 
محامي الخصوم من تقديم مالحظات شفوية موجزة بعد تالوة تقرير المستشار المقرر ، لبدي محافظ 

  . بعد ذلك رأيه ، ثم تحال القضية للمداولة الدولة
  .      ـ إثبات النطق بالحكم في جلسة علنية

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية االشارة كذلك الى سماع 889     و فرضت المادة  
  .الخصوم ان اقتضى االمر و الى كل شخص تم سماعه بأمر من رئيس التشكيلة 

     
و تتناول عريضة الطعن المقدمة من الطاعن و مذكرته االيضاحية ان : ثةـ المجموعة الثال

اقتضى األمر، ومذكرة رد المدعى عليه، و جواب مجلس الدولة عليها، فيجب ان يشتمل القرار 
  :على

  .   ـ المذكرات المقدمة من األطراف ووسائل دفاعهم و دفوعهم 
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ع و األوجه المبني عليها الطعن بما فيه   ـ اإلجابة المعللة لمجلس الدولة على الدفو

  .النصوص القانونية المطبقة 
 من قانون االجراءات المدنية و االدارية البيانات السابقة و اكدت على 277و تناولت المادة 

استعراض القرار بايجاز لوقائع القضية و طلبات و ادعاءات االطراف و وسائل دفاعهم و ان يرد 
وجه المثارة و يتضمن ما قضى به على شكل منطوق و لم تجز النطق على كل الطلبات و اال

  . بالقرار اال بعد تسبيبه من حيث الوقائع و القانون 
  . من نفس القانون على اشارة الحكم الى الوثائق و النصوص المطبقة 889و نصت المادة 

 مجلس الدولة ، و يالحظ انه ليست هذه البيانات الوحيدة المشترطة في القرار الصادر عن
 من قانون اإلجراءات المدنية بالرغم من عدم 264فمنها ما يفوق كل البيانات الواردة في المادة 

الجمهورية الجزائرية :  " ذكره فيها، و يتعلق األمر بالتصدير الذي يجب ان يتقدم القرار بعبارة 
  ، " الديمقراطية الشعبية ، باسم الشعب الجزائري

 من قانون 275لى هذه العبارة ، تحت طائلة البطالن ، في المادة و قد ورد النص ع
 من نفس القانون السارية على القرارت 880االجراءات المدنية و االدارية التي احالت عليها المادة 

  . الصادرة عن مجلس الدولة 
  

  ـ المطلب الثاني ـ

                       االجراءات الالحقة على صدور قرار 

  مجلس الدولة                                   

  

 لالجراءات الالحقة على 273 و 272 ، 265خصص قانون االجراءات المدنية المواد من 
  .اصدار القرار في الخصومة المطروحة على مجلس الدولة 

 االنفة الذكر على توقيع القرار الصادر عن مجلس الدولة من طرف رئيس 265فنصت المادة 
 و القاضي المقرر و كاتب الجلسة ، و تناولت هذا االجراء في قانون االجراءات المدنية و الغرفة

 الى حالة تعذر التوقيع على اصل القرار من طرف 279 منه و تطرقت المادة 278االدارية المادة 
 القاضي الذي اصدره او امين الضبط ، يعين رئيس الجهة القضائية المعنية قاضيا اخرا او كاتبا

  . اخرا  ليقوم بهذا االجراء نيابة عنه 
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الصادر عن مجلس الدولة من االجراءات الالحقة على صدوره ال يخضع و يعد تبليغ القرار 

في قانون االجراءات المدنية لمشيئة الطرف الذي صدر لفائدته ، بل جعل المشرع في ظل هذا 

فيها الجهة التي اصدرت الحكم المطعون القانون تبليغه بقوة القانون الى كل أطراف الخصومة بما 

  .فيه 

تبلغ احكام المحكمة العليا الى الخصوم :"  من قانون االجراءات المدنية 272فجاء في المادة 

  .في الطعن و الى محاميهم بكتاب موصى عليه بعلم وصول بواسطة قلم الكتاب 

بواسطة النائب العام لدى و تبلغ هذه األحكام بنصها الكامل الى الجهة التي أصدرت الحكم 

  ."المحكمة العليا 

فخرج المشرع عن القاعدة العامة في مجال تبليغ األحكام و التي تقتضي تبليغها من طرف 

أصحابها ، ليسند امرها الى قلم كتاب المحكمة العليا بالنسبة للطرفين، و للنائب العام بالنسبة للجهة 

  .القضائية التي اصدرت الحكم المطعون فيه 

و يتم تبليغ األطراف و محاميهم بكتاب موصى عليه بعلم وصول ، و يرتب هذا التبليغ نفس 

  .النتائج التي يرتبها التبليغ العادي بالنسبة لسريان مواعيد الطعون المفتوحة ضد القرار  المبلغ 

قواعد غير ان المشرع في قانون االجراءات المدنية و االدارية التزم مسعى اخرا و عاد الى ال

  منه على التبليغ 894العامة فيما يخص تبليغ القرارات الصادرة عن مجلس الدولة اذ نصت المادة 

الرسمي لقرارات مجلس الدولة الى الخصوم في موطنهم عن طريق محضر قضائي و أجازت  

عن  و بصفة استثنائية لرئيس مجلس الدولة ان يأمر بتبليغ هذه القرارات الى الخصوم 895المادة 

  .طريق امانة الضبط  ، دون ان تبين الحاالت التي يجوز له فيها القيام بهذا االجراء 

و كانت طريقة تبليغ القرارات الصادرة في المواد االدارية سواء على مستوى الغرف االدارية 

  للمجالس القضائية او على مستوى مجلس الدولة من مميزات القرار الصادر في 

 و يبدو ان المشرع عاد ليوحد بين طرق التبليغ بالنسبة لكل الخصومات الخصومة االدارية ،

و على كل مستويات التقاضي ، ففقدت الخصومة االدارية بذلك احدى مميزاتها االجرائية   

  .االساسية 

 من قانون االجراءات المدنية على اعادة ملف الدعوى 273و في األخير ، فقد نصت المادة 

   التي اصدرت الحكم المطعون فيه مع التأشير على هامش  النسخة الرسميةالى الجهة القضائية
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و المقصود بملف الدعوى هنا ليس . لهذا الحكم بمنطوق القرار الصادر عن مجلس الدولة 

ملف الطعن و انما ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم او القرار المطعون فيه الذي يرسل الى 

  .عن بالنقض المحكمة العليا في حالة الط

 من قانون االجراءات المدنية واالدارية على حفظ اصول القرارات بامانة 893ونصت المادة

ضبط مجلس الدولة مع الوثائق المتعلقة بالتحقيق ، و تمكين الخصوم  من استعادة وثائقهم مقابل 

  .وصل استالم ما لم يأمر رئيس المجلس ببقاء البعض منها ملحقا بالقرار

                      

                            ـ المبحث الثالث ـ

  الطعون المقررة ضد القرارات                      

                             الصادرة في الخصومة

  

ان وضعية مجلس الدولة كجهة قضائية تتربع على الهرم القضائي االداري جعلت القرارات 

لمراجعة عن طريق الطعون القضائية التي تؤدي هذا الغرض ، و هي التي يصدرها ال تقبل سوى ا

المعارضة ، التماس اعادة النظر ، اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، دعوى تصحيح االخطاء 

  .المادية و الطعن لصالح القانون 

ان بحث موضوع اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة يقتضي منا البحث في الطعون 

د القرارات التي تصدرها هذه الجهة القضائية و االجراءات التي تخضع لها على ضوء المقررة ض

مقتضيات قانون االجراءات المدنية و مستجدات قانون االجراءات المدنية   و االدارية ، و مدى 

  . بلوغ هذه االجراءات لمستوى من التمييز عن نظيرتها المدنية يفرض استقاللها عنها 

مبحث لهذه الطعون في خمسة مطالب نخصص االول للطعن بالمعارضة  و سنخصص هذا ال

لدعوى تصحيح االخطاء المادية و الرابع : و الثاني للطعن بالتماس اعادة النظر  و الثالث 

 العتراض الغير الخاج عن الخصومة و الخامس للدعوى التفسيرية و االخير للطعن لصالح القانون

       .  
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                             ـ المطلب األول ـ

                       الطعن بالمعارضة ضد قرارات 

                                مجلس الدولة

  

 من قانون االجراءات المدنية الطعن بالمعارضة ضد قرارات مجلس الدولة 286اجازت المادة 
دون أي تمييز بين الطعون الصادرة فيها ، طعن بااللغاء ، باالستئناف او بالنقض ، الغيابية ، ب

خالف لما هو عليه الحال في المواد المدنية باعتبار ان القرارات الصادرة عن المحكمة العليا ال 
  .تقبل الطعن بهذا الطريق 

لتي تجيز هذا الطعن و  مفهوم االحكام الغيابية ا286و حددت الفقرة االخيرة من نفس المادة 
هي تلك التي ال يستلم فيها الخصم المتخلف تبليغ الطعن بالبطالن او عريضة االستئناف ، و دون 

  )1(. ذكر للطعن بالنقض 
فهل هذا يعني ان قرارات مجلس الدولة في الطعون بالنقض التي يتمتع باختصاص الفصل 

  ه الحال في المواد المدنية ؟فيها تصدر غير قابلة للمعارضة على غرار ما هو علي
 من قانون االجراءات المدنية و االدارية نصت بدورها و بصيغة مطلقة ، بدون 953ان المادة 

أي استثناء على قبول االحكام و القرارت الصادرة غيابيا عن المحاكم االدارية و مجلس الدولة 
  .للطعن بالمعارضة 

 من قانون االجراءات المدنية  953ت المدنية و  من قانون االجراءا286ان صياغة المادتين 
  و االدارية ترجح خضوع القرارات الغيابية الصادرة في الطعون بالنقض للمعارضة

 من قانون االجراءات المدنية ميعاد المعارضة بشهرين  يسريان من تاريخ 287     حددت المادة 
لمدنية و االدارية قلصت هذا الميعاد الى  من قانون االجراءات ا954تبليغ الحكم ، غير ان المادة 

  .شهر واحد يسري من تاريخ تبليغ القرار 
     تكون المواعيد المقررة للرد في مرحلة التحقيق شهرا واحدا ، غير انه يمكن للعضو المقرر 

  .تمديد هذا الميعاد في حالة الضرورة 
  ـــــــــــــــ   

راءات المدنية التي تعتبر الدعاوى التي قدمت فيها عرائض او مذكرات  من قانون االج143قارن مع المادة ) 1(
  او دفوع حضورية 
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      اضافة الى تقليص ميعاد المعارضة بمقتضى قانون االجراءات المدنية ، فقد استحدثت المادة 

: "  منه قاعدة جديدة فيما يتعلق باثار المعارضة على تنفيذ القرار المعارض فيه بنصها 955
  ".لمعارضة اثر موقف للتنفيذ ما لم يؤمر بخالف ذلك ل

     حيث ان هذه المادة خالفت ماهو مقرر بالنسبة لالستئناف او الطعن بالنقض بمقتضى المادتين 
 من قانون االجراءات المدنية و االدارية اذ نصتا على ان الطعنين ليس لهما اثر موقف 909 و 908

ال يوقف :" من قانون االجراءات المدنية التي نصت على انه  171كما خالفت مقتضيات المادة 
االستئناف و ال سريان ميعاده و ال المعارضة عند االقتضاء تنفيذ االحكام الصادرة في المواد 

  ".االدارية 
     ففصل المشرع اذن بين المعارضة و االستئناف فيما يتعلق بتنفيذ االحكام و القرارات االدارية 

 المحاكم و المجالس القضائية و هما اللذان اشتركا دائما في خاصية عدم وقفهما لتنفيذ الصادرة عن
  .القرارات و االحكام في المواد االدارية دون استثناء 

     و التحقت المعارضة في المواد االدارية بالنسبة لهذه الخاصية بنظيرتها المدنية ،              
قرار القابل للطعن بها باالستناد على خلفية اساسها صدوره في غياب و حالت دون تنفيذ الحكم او ال

  .المدعى عليه ، االمر الذي يجعله اقل قوة من الحكم او القرار الحضوري 
     لكن مثل هذه الخلفية ال تستقيم في نظرنا بالنسبة لالحكام التي تصدر غيابيا على مستوى 

ف ، فال يمكن ان يقبل تطبيق مثل هذه القاعدة عليها ، فال مجلس الدولة بعد استنفاذ ميعاد االستئنا
يقبل ان يتمتع القرار الحضوري على مستوى المحكمة االدارية و القابل لالستئناف امام مجلس 
الدولة بالقوة التنفيذية ثم يفقدها على مستوى مجلس الدولة لمجرد امتناع المستانف عليه عن استالم 

، فيمكن لهذا االخير ان يجعل من هذا السلوك وسيلة لتجميد تنفيذ القرار تبليغ الطعن باالستئناف 
  . الصادر ضده الى غاية صدور القرار في الطعن بالمعارضة 

     و نفس الكالم يصدق على القرارات الصادرة في دعوى االلغاء  و المدعى عليه فيها دائما 
 تنفيذ القرار الذي يصدر غيابيا في مواجهتها ، جهة ادارية ، يمكن ان تجعل من تغيبها وسيلة لتجميد

بالرغم من انه ال يتصور صدور قرار غيابي في مواجهتها بسبب عدم استالمها التكليف بالحضور 
  .مادام ان موطنها معروف 
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                              ـ المطلب الثاني ـ

  ن بالتماس اعادة النظر ضد                         الطع

                                 قرارات مجلس الدولة

  

 من قانون االجراءات المدنية الطعن بالتماس اعادة النظر  ضد القرارات 295اجازت المادة 
الصادرة عن مجلس الدولة  في الطعون و الدعاوى المرفوعة امامه في حالتين ، تؤثران على 

كون للقاضي يد فيهما ، فال يمكن ان ينسب الخطأ الذي تخلل القرار بسببهما القرار دون ان ي
  )1(. للقاضي 

اذا تبين ان الحكم بني على مستندات مزورة مقدمة ألول مرة أمام مجلس  الحالة االولى ـ
  :الدولة ، و يشترط العتماد هذا السبب 

لى نحو يؤدي الى تغيير      ـ ان يتعلق األمر بمستندات مزورة أي بها تحوير او تعديل ع
  )2(او تحريف حقيقة مضمونها ، 

  ، ـ وجود عالقة سببية بين الحكم و الوثيقة المزورة بأن يكون الحكم مبني عليها
  .ـ تقديم الوثيقة ألول مرة أمام مجلس الدولة 

 قد اذا حكم على الملتمس لتعذر تقديمه مستندا قاطعا في الدعوى كان خصمه الحالة الثانية ـ
  :حال دون تقديمه ،  و يشترط العمال هذا السبب 

  .ـ  ان يتعلق األمر بمستند قاطع في الدعوى يترتب عليه الفصل فيها 
ـ  ان يكون المستند محتجزا تحت يد الخصم الذي رفض تقديمه  للمناقشة ، فال يقبل هذا 

له امام مجلس الدولة ،      الوجه اذا تبين ان المستند كان تحت يد المتمسك به و سهى عن استعما
  .او كان تحت يد شخص من الغير 

  : فجاء في قرار لمجلس الدولة تأكيدا لهذا الشرط 
 من قانون االجراءات المدنية تنص على حالتين لقبول الطعن بالتماس 295حيث ان المادة       " 

 .اعادة النظر
  ــــــــــــــــــ

 1254لمرافعات المدنية و التجارية ـ المرجع السابق االشارة اليه ـ ص الدكتور اسماعيل نبيل عمر ـ اصول ا )1(
   .1255ـ 

  415الدكتور احمد هندي ـ اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ المرجع السابق ـ ص  )2(
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ان عدم تقديم او اخبار الطرف االخر قانونا بوثيقة حاسمة يشكل سببا       .......       حيث

لنظر اذا كان من شان عدم التقديم هذا حرمان المدعي في االلتماس من الطعن في اللتماس اعادة ا
  )1(" . هذه الوثيقة 

لكن الخلفية في نظرنا ليست حرمان المدعي في االلتماس من الطعن في الوثيقة المحتجزة              
و حال دون تقديمها من و انما حرمانه من استعمالها لفائدته باعتبار ان خصمه احتجزها على مستواه 

  .طرف المادعي 
 من قانون 295و ميعاد تقديم الطعن بالتماس اعادة النظر أمام مجلس الدولة حسب المادة 

االجراءات المدنية هو شهران يبدأ سريانهما من تاريخ ثبوت التزوير بصفة قاطعة أو من تاريخ 
  . دون تقديمه الحصول على المستند الذي حال الخصم المحكوم عليه بغير حق

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية بنفس االجال لرفع الطعن 968و احتفظت المادة 
 السالفة الذكر و حددت بداية سريانها 295بالتماس اعادة النظر امام مجلس الدولة المحددة في المادة 

 تاريخ استرداد الوثيقة اما من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار او من تاريخ اكتشاف التزوير او من
  .المحتجزة بغير حق من طرف الخصم 

و تخص الحالة االولى في نظرنا الحالة التي يكتشف فيها التزوير او تسترد فيها الوثيقة 
  المحتجة قبل التبليغ ، فمن الطبيعي ان تسري االجال من تاريخ التبليغ حتى يتأكـد 

 على المستند المزور او على عدم تقديمه المستند  رافع الطعن بان القرار موضوع االلتماس بني
  .المحتجز عند خصمه 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية مصطلح اكتشاف التزوير 968     و قد استعملت المادة 
 من قانون االجراءات المدنية  ، و يبدو في 295بدال من مصطلح ثبوت التزوير المعتمد في المادة 

لح االول اكثر دقة ، اذ ان العبرة ليست بثبوت التزوير لكن باكتشاف ذلك من نظرنا ان المصط
  .طرف خاسر الدعوى بسببه 
 من قانون االجراءات المدنية      969 من قانون االجراءات المدنية 296و لم تجز المادتان 

س تطبيقا لقاعدة و االدارية تقديم التماس اعادة النظر من جديد ضد القرار الفاصل في دعوى االلتما
  .عدم قبول  التماس على التماس

  ــــــــــــــــــ
 ـ 02 ـ مجلة مجلس الدولة ـ عدد 23/09/2002 ـ قرار 008560مجلس الدولة ـ الغرفة الثانيةـ ملف ) 1(

  .174 ـ ص 2002سنة 
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  :وأكد مجلس الدولة هذا المنع في أحد قراراته  الذي جاء فيه

 من قانون االجراءات المدنية التي 296تعارض و احكام المادة حيث ان الطعن الراهن ي" 
تورد انه اذا فصل في التماس اول باعادة النظر في حكم صدر حضوريا ، فال يقبل التماس ثان 

  )1(". ضده 

 من قانون االجراءات المدنية المتعلقة بالتماس اعادة النظر امام 287     و يالحظ انه ال المادة 
و ال المواد المتعلقة بهذا الطعن امام هذه الجهة القضائية في قانون االجراءات المدنية مجلس الدولة 

و االدارية نصت على الغرامة المدنية التي يمكن فرضها على الطرف الذي خسر التماسه و ال على 
ادة ايداع مبلغ الكفالة لدى امانة الضبط الذي يساوي الحد االقصى لهذه الغرامة و المحدد في الم

  . دج 20000 ب 388
     ان هذه المقتضيات يخضع لها كل من الطعن بالتماس اعادة النظر امام المحاكم  و المجالس 
القضائية و الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة امام مجلس الدولة االمر الذي يجعل في 

ام مجلس الدولة ناتج عن نظرنا عدم النص على هذه المقتضيات بالنسبة اللتماس اعادة النظر ام
  .مجرد سهو عند المشرع 

  

                           ـ المطلب الثالث ـ 

                       دعوى تصحيح األخطاء المادية ضد

  قرارات مجلس الدولة                            

  

بية التي تتخلل تهدف دعوى تصحيح األخطاء المادية الى تدارك االخطاء المادية  أو الحسا
الحكم فتؤثر عليه و على عملية تنفيذه ، فال يجوز للمحكمة ان تجعل من هذه الدعوى ذريعة لتتناول 

  )2(. القضاء الوارد بالحكم باي تعديل
 من قانون اإلجراءات المدنية هذه الدعوى ضد القرارات الصادرة 294و قد أجازت المادة 
 :عن مجلس الدولة بنصها 

  ــــــــــــــــــــ  
 ـ المجلة القضائية للمحكمة 25/12/1982 ـ قرار 31884المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(

   .247 ـ ص 1989 ـ سنة 1العليا عدد
 J. Bore  -La  cassation  en matiere civile -  Dalloz – Delta – 1997 – P. 62 .)2(  
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حكما حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شانه التأثير على ) دولةمجلس ال(اذا أصدرت المحكمة العليا  " 

 ." الحكم الصادر في الدعوى،جاز للخصم المعني أن يرفع طعنا أمامها لتصحيح هذا الخطأ 

 : فاستوجبت هذه المادة لرفع دعوى تصحيح االخطاء المادية ثالثة شروط      

يا ، علما ان هذا الشرط ليس له اثر صدور حكم حضوري من المحكمة العل:       الشرط االول 

كبير بالنسبة لهذا الطعن ما دام ان قرارات المحكمة العليا تصدر كلها حضورية  ، لكن بالمقابل 

تزيد اهميته بالنسبة لقرارات مجلس الدولة اذ يمكن ان تصدر غيابية ، غير قابلة لهذا الطعن اذ 

  .   ميعادها يمكن تصحيحه عن طريق المعارضة او بعد استنفاذ 

  ان يكون الحكم مشوبا بخطإ مادي :      الشرط الثاني 

ان يؤثر الخطأ المادي على الحكم ، اما اذا لم يؤثر الخطأ المادي على الحكم :      الشرط الثالث 

       .  و على حقوق اطرافه فيفقدون مصلحة رفعه 

ارية مفهوم الخطأ المادي على انه  من قانون االجراءات المدنية و االد287و قد حددت المادة 

  " عرض غير صحيح لواقعة مادية او تجاهل وجودها : " 

و لم تسمح نفس المادة بأن يؤدي تصحيح الخطإ المادي او االغفال الى تعديل ما قضى به 

  .   الحكم من حقوق و التزامات لالطراف 

ادي الذي يبرر رفع هذا الطعن و قد حدد مجلس الدولة في الكثير من قراراته مفهوم الخطأ الم

.  

  : وقد ارجعه في احدها الى عدم اهتمام او عدم انتباه او سهو القاضي ، فجاء فيه 

 من قانون 294حيث ان الطعن بتصحيح الخطا المادي المنصوص عليه في المادة " 

لقاضي االجراءات المدنية يهدف الى تصحيح خطإ ينصب على عدم اهتمام او عدم انتباه او سهو ا

  )1(". مثل زلة قلم او خطأ في التعبير او خطإ في الحساب 

     و تم توسيع هذا المفهوم في قرار اخر ليشمل المعلومات غير الصحيحة الواردة في القرار ، 

  :فجاء فيه  

  ــــــــــــــــ
  ر   ـ غي14/03/1993 ـ قرار 144 ـ فهرس 9499 المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف  )1(

        منشور  
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حيث ان طلب تصحيح الخطا المادي يرمي الى تصحيح خطإ راجع اما الى اهمال او سهو " 

القاضي كزلة قلم ،  خطأ في التعبير ، خطإ في الحساب ،  و اما الى معلوات غير صحيحة واردة 
  .بالملف حول وقائع غير منازع فيها 

ي المرتكب و الذي يمكن ان يدخل في اطار حيث ان المدعي لم يبين في طلبه الخطأ الماد
االخطاء المذكورة اعاله و ان االوجه الرئيسية المثارة من طرفه قد تمت مناقشتها   و رفضها في 

  )1( " . 09/02/1992الدعوى التي انتهت بالقرار المؤرخ في 
  :و قد تم تأكيد هذا المفهوم في قرار اخر جاء فيه 

 الخطإ المادي المثار انفا يرمي الى تصحيح خطإ مادي راجع اما الى حيث ان الطعن بتصحيح      "
او الى معلومات غير ) غلط ـ خطأ ـ تعبير ـ خطأ حسابي ( اهمال او عدم انتباه او سهو القاضي

  .دقيقة تخللها الملف حول وقائع غير متنازع فيها 
  )2(" . ه       حيث ان العارض ال يثير اية حالة من الحاالت المثقارة اعال

: و قد حدد مجلس الدولة في احد قراراته شرطين رئيسين يجب توافرهما في الخطإ المادي 
  .هما ان يرتبط بالوقائع المحضة و ان يسند الى القاضي 

 من قانون االجراءات المدنية تنص على انه اذا اصدر المجلس االعلى 294حيث ان المادة " 
شانه التاثير على الحكم الصادر في الدعوى جاز للخصم حكما حضوريا مشوبا بخطإ مادي من 
  .المعني ان يرفع طعنا امامه لتصحيحه 

حيث ان الخطأ المادي حسبما هو ثابت و معمول به قضائيا اليؤخذ بعين االعتبار اال اذا 
  استوفى شرطين رئيسيين هما ان يكون مرتبطا بالوقائع المحضة و ان يسند الى القاضي 

عن لم يقدم ما يفيد ان هذين الشرطين الجوهريين الالزمين لقبول طلبه قد تم حيث ان الطا
  )3(" . استيفاؤهما 

  فالخطأ المادي حسب قضاء مجلس الدولة يرجع اما الى اهمال او اعدم اهتمام القاضي

  ـــــــــــــــــــــ
    ـ غ م11/04/1993ـ قرار 216ـ فهرس 106783المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1(
   ـ 09/10/2000قرار   ـ 723ـ الغرفة االولى ـ فهرس  مجلس الدولة) 2(

        .241    حسين بن الشيخ اث ملويا ـ المنتقى في قضاء مجلس الدولة ـ الجزء الثاني ـ ص 
   ـ المجلة القضائية  26/12/1981 ـ قرار 20411المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف  )2(

  .181 ـ ص 1989 ـ سنة 2حكمة العليا عدد   للم
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  .   واما الى عدم انتباهه او سهوه واما الى معلومات غيردقيقة حول وقائع غيرمتنازع فيها
 من قانون االجراءات المدنية اجل رفع الطعن بتصحيح الخطإ المادي 295      و حددت المادة 

 من قانون 964جال الواردة في المادة بشهرين يسريان من تاريخ تبليغ الحكم ، و هي نفس اال
  .   االجراءات المدنية و االدارية 

  :فجاء في احد قرارات الغرفة االدارية للمحكمة العليا تطبيقا لهذه المادة 
 فان اجل تقديم طعن بتصحيح غلط مادي هو شهران 3 ف 295حيث انه حسب احكامالمادة " 

  . غلط ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المشوب بال
 30/04/1991في ... حيث انه في قضية الحال فان القرار المطعون فيه قد تم تبليغه للسيد ح

 " . جاءت خارج االجل القانوني االنف الذكر12/08/1991، ومن ثمة فان العريضة المسجلة في 

)1(  
 تقديم طلب  من قانون االجراءات المدنية و االدارية287     و سمحت الفقرة الثانية من المادة 

التصحيح بعريضة من احد الخصوم او بعريضة مشتركة بينهم و فق االشكال  و سمحت للنيابة 
  .العامة تقديم هذا الطلب خاصة اذا تبين لها ان الخطأ المادي يعود للعدالة 

     يبلغ الخصوم بحكم التصحيح و يتم التأشير به على اصل الحكم المصحح و على النسخ 
  .ه  المستخرجة من

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية و ال تختلف عنها سوى 891     و تقابل هذه الفقرة المادة 
  .بالسماح لمحافظ الدولة بدال من النيابة العامة من تقديم طلب التصحيح بدون أي شرط 

فظ الدولة في  السالفتين الذكر دور النيابة العامة و محا891 و 286     فالمشرع أبرز في المادة 
  . تصحيح الخطأ المادي ضد االحكام و القرارات المشوبة بها 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية احالت 963     و يال حظ في االخير انه اذا كانت المادة 
 لتطبيقهما على دعوى تصحيح االخطاء المادية في المواد االدارية ، فان 287 و 286على المادتين 

 ، 900 الى 874 المتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الدولة احالت على المواد من 916 المادة
 المتعلقتين بتصحيح االخطاء المادية امام المحاكم 892 و 891و من ضمن هذه المواد المادتين 

  .االدارية 
  ـــــــــــــــ

   ـ غ م 11/04/1993 قرار ـ191 ـ فهرس96719المحكمة العليا ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 1  (
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    286 تحيل بدورها الى المادتين 916 التي احالت اليها المادة 888    و يالحظ ان نفس المادة 

  .          من نفس القانون 287و 
     فصارت دعوى تصحيح االخطاء المادية امام مجلس الدولة تخضع لمقتضيات عامة خاصة 

كم االدارية ، و االفضل في نظرنا تصحيح هذه االزدواجية      بهذا الطعن و اخرى خاصة بالمحا
  .و االقتصار على تطبيق النصوص المتعلقة بهذا الطعن امام المحاكم االدارية 

  

                           ـ المطلب الرابع ـ

                    اعنراض الغير الخارج عن الخصومة

  جلس الدولة                           امام م

  

 من قانون االجراءات المدنية الطعن باعتراض الغير الخارج عن 286اجازت المادة 
  .الخصومة في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة 

 ،  962 الى 960و نظم قانون االجراءات المدنية و االدارية هذا الطعن بمقتضى المواد من 
   .389لى  ا381 منه على المواد من 961و احالت المادة 

يهدف اعتراض الغير الخارج عن : "  من القانون السالف الذكر 960فجاء في المادة 
  .الخصومة الى مراجعة او الغاء الحكم او القرار الذي فصل في اصل النزاع 

  ".و يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع و القانون 
الترجمة الفرنسية لهذه العبارة في فما هو المقصود بالحكم الذي فصل في اصل النزاع ؟ ان 

  .  qui a tranché le fond du litige  هي 460المادة 
فهل يقصد االحكام الفاصلة في االموضوع و يستبعد االحكام غير الفاصلة في الموضوع 

  .كاالوامر االستعجالية 
اض الغيبر  ال تستبعدان االوامر االستعجالية من مجال الطعن باعتر383 و 381ان المادتين 

  .الخارج عن الخصومة 
ان المقصود من العبارة السابقة هو االحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي لم يجز 

  المشرع استئنافها و ال يجوز كذلك الطعن فيها باعتراض الغير الخارج عن
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لفاصلة في فينتبين من هذه المادة ان هذا الطعن يقتصر على االحكام و القرارات ا. الخصومة

  موضوع

  .النزاع ، وبالتالي فتستبعد من مجاله غيرها من االحكام و القرارات 

و يهدف هذا الطعن الى مراجعة او الغاء هذه االحكام و القرارات بالفصل في قضيتها من 

  . جديد من حيث الواقع و القانون االمر الذي يستبعد من مجالها الطعون بالنقض

 من القانون السابق لكل شخص له مصلحة في 381ا الحكام المادة ان هذا الطعن مفتوح طبق

  .النزاع لكن لم يكن طرفا و ال ممثال في الحكم او القرار او االمر الصادر فيه 

 لدائني احد الخصوم او خلفهم حتى و لوكانوا ممثلين في الدعوى 383و اجازت المادة 

لحكم او االمر المطعون فيه بحقوقهم بسبب استعمال هذا الطريق من الطعن اذا مس القرار او ا

  .الغش 

فوسعت هذه المادة من مجال الصفة في رفع الطعن لتشمل دائني احد االطراف  و مكنتهم من 

رفع اعتراض الغير على الخصومة ضد القرار الصادر ضد مدينهم و الذي مس بحقوقهم بسبب 

  .التواطؤ عليها 

  : د الشروط المستوجبة في الطاعن الستعمال هذا الطعن     و جاء في قرار لمجلس الدولة حد

 من قانون الوالية تنص على ان الوالي هو حائز السلطة بالوالية  و هو 150حيث ان المادة      " 

 من قانون االجراءات 3 فقرة 286مندوب الدولة و الممثل المباشر و الوحيد  لكل الوزراء و ان المادة 

ق لكل شخص لم يدع و لم يمثل في الدعوى ان يطعن بطريق اعتراض الغير المدنية تنص على انه يح

  .الخارج عن الخصومة في القرار الناطق بالبطالن الذي تصدره الغرفة االدارية بالمجلس االعلى 

     و ان هذا الطريق من طرق الطعن مفتوح لالشخاص الذين لم يستدعوا و الذين لم يمثلوا في 

  . يحتجون بحق اضر به القرار المطعون فيه الدعوى فقط و الذين

 المتضمن ابطال المقررة الصادرة عن والي والية سطيف 04/02/1978حيث ان القرار المؤرخ في 

  .  قد نطق به بعدما قدم الوالي االنف الذكر مالحظاته و ردوده20/10/1964في 

 المقتضيات التشريعية سالفة الذكر ،        حيث ان وزير الداخلية ال يتمتع بالتالي بصفة االستفادة من

  و ان عريضة الطعن بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة المقدمة من طرفه 
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  )1  (" .مستوجبة للرفض  

  : و تمثب فما يلي       ان القرار السابق حدد الشروط المتعلقة برافع هذا الطعن 
  موضوع االعتراض ـ عدم استدعائه في الخصومة التي صدر فيه الحكم 

  .ـ عدم حضوره في هذه الخصومة سواء بصفة شخصية او عن طريق ممثله
     فالشخص الذي استدعي للخصومة و لم يحضرها  سواء بصفته الشخصية او بواسطةممثل له ال 
يمكن له الطعن في الحكم الصادر فيها وانما يجب عليه ان يطعن فيه بالمعارضة باعتبار ان الحكم 

غيابيا في مواجهته ، اما اذا حضر الخصومة  و صدر الحكم حضوريا في مواجهته فيمكن له سيصدر 
  . استئنافه اذا صدر ابتدائيا او الطعن فيه بالنقض او بالتماس اعادة النظر اذا صدر نهائيا 

ـ ان يكون الحكم موضوع االعتراض قد مس بمصالحه ، أي ان يتوفر على مصلحة لرفع هذا الطعن 
نى ان الحكم موضوع االعتراض مس حقوق ثابتة له دون ان يتمكن في الخصومة من الدفاع ، بمع
  .   عنها  

ال يكون الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقبوال اذا كان القرار صادرا في 
  .   موضوع غير قابل للتجزئة اال باستدعاء جميع اطرافها 

  :    و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة 
 المتوفرة على ذمة وضعتها الدولة تحت تصرفها قصد   ENPS حيث ان مصالح مؤسسة     " 

  او مصالح وزير االشغال SNTPممارسة نشاطها التجاري اصبحت متميزة عن مصالح مؤسسة 
  .العمومية مادام انها وحدها المسؤولة عن تسيير هذه الذمة و الحفاظ عليها 

 بالحضور في الدعوى التي انتهت بصدور قرار لمحكمة  لم تكلف  ENPS حيث ان مؤسسة
  . رغم انها انشئت قبل الطلب االفتتاحي للدعوى 16/02/1997العليا بتاريخ 

  )2(" . و ان اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بالتالي مقبول  

  :و ورد في قرار اخر لمجلس الدولة 
  ـــــــــــــــــــ   
 ـ المجلة القضائية للمحكمة العليا 09/06/1984 ـ قرار 35467غرفة االدارية ـ ملف المجلس االعلى ـ ال) 1(  
        .223 ـ ص 1989 ـ سنة 4عدد
 ـ المجلة القضائية للمحكمة 09/06/1984 ـ قرار 35467المجلس االعلى ـ الغرفة االدارية ـ ملف ) 2(

        .223 ـ ص 1989 ـ سنة 4العليا عدد
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  ابت من القرار المطعون فيه باالعتراض ان بعض من المستحقيـن للوقف كانـوا حيث انه ث    " 

  .قد استفادوا بتعويضات بينما البعض االخر و هم الطاعنون لم يستفيدوا منه 

لذا يتعين التصريح بان المعترضين لهم الحق في التعويض المحكوم به بموجب القرار .... 

 و القول ان المبالغ المحكوم بها يتسلمها ناظر الوقف 10/12/2002الصادر عن مجلس الدولة في 

  )1(" . لشراء عقار وفقا لموضوع عقد الحبس 

ان اجل الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو شهران من تاريخ التبليغ الرسمي 

 ان للحكم او القرار او االمر محل االعتراض الى الغير ، و في غير هذه الحالة أي عندما يفترض

الغير ال يعلم بمقتضيات القرار الذي مس بمصالحه دون ان يكون ماثال فيه ،  فيبقى االجل قائما 

  . سنة 15مدة 

يرفع هذا الطعن امام مجلس الدولة وفقا لالشكال المنصوص عليها في رفع الدعاوى          

تساوي الحد االقصى و الطعون امامه و يشترط ان يكون مصحوبا بوصل ايداع مبلغ الكفالة التي 

  . دج20000للغرامة التي يمكن ان يحكم بها على رافع طعن في حالة رفضه وهي 

     في حالة قبول الطعن تلغى او تعدل مقتضيات الحكم ، القرار او االمر التي اعترض عليها 

الغير و اضرت بمصالحه ، و يبقى محتفظا باثاره ازاء الخصوم االصليين حتى فيما يتعلق 

  .قتضياته المبطلة ماعدا حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة بم

  

  ـــــــــــــــــــ     
 ـ مجلة مجلس 12/07/2005 ـ قرار 701 ـ فهرس 016765مجلس الدولة ـ الغرفة الرابعةـ ملف ) 1(   

  .145 ـ ص 07/2005الدولة ـ عدد 
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  خامس ـ                                    ـ المطلب ال

                              دعوى تفسير القرارات الصادرة

                                   عن مجلس الدولة

  
اعتمد مجلس الدولة ، قبل دخول قانون االجراءات المدنية و االدارية حيز التطبيق ، عند 

 من القانون 9 المدنية و  من قانون االجراءات2 فقرة 274نظره للطعن التفسيري على المادتين 
 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  و تنظيمه و عمله ، الخاصتين بالطعون 98/01العضوي 

  . بتفسير القرارات االدارية 
  و قد سبق لنا في الجزء من هذه االطروحة المخصص للشروط الخاصة بدعوى تفسير      

 من قانون االجراءات 274 احكام المادة القرارات االدارية امام مجلس الدولة ، استنادا على
المدنية ان بينا ان قضاء هذه الجهة القضائية اعتمد فيما يتعلق بتفسير القرارات القضائية ، االحكام 

 من السالفة الذكر ، و استخلصنا استنادا على 274المتعلقة بتفسير القرارات االدارية طبقا للمادة 
  : تضيات المتعلقة بهذه الدعوى اذ اشترط فيها قرار صادر عن مجلس الدولة كل المق

  .      ـ ضرورة وجود نزاع قائم وحال  يستوجب فضه من خالل تفسير القرار القضائي 
  .      ـ اال يتجاوز موضوع الدعوى تفسير القرار القضائي للمطالبة بابطاله 

ئه مادام انه اكتسب حجية الشيئ التفسير للوصول الى تعديل القرار او الغا      ـ اال يتجاوز مسالة
 )1(. المقضي فيه 

     و جاء في قرار اخر لمجلس الدولة ، طلب رافعوا الدعوى تفسير قرار صادر عن الغرفة 
  :االدارية للمحكمة العليا لم يحدد المستفيدين من السكنات بعد الغائه لقرار منحها للغير 

المستفيدين من السكنات و اكتفى بالغاء قرار الوزير بمنح حيث ان القرار السالف الذكر لم يبين      " 
  .السكنات للغير 

   بمفهوم المخالفة ان المستفيدين10/09/1995حيث ان المقصود من منطوق القرار المؤرخ في 
  ــــــــــــــ    

  ولة ـ  ـ مجلة مجلس الد15/04/2003راجع القرار الصادر عن الغرفة االدارية لمجلس الدولة في  ) 1(
   .178 ـ صفحة 8 العدد 
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                          ) 1 (". من السكنات هم المدعون الحاليون في دعوى التفسير 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية رفع دعوى تفسير القرارات 965اجازت المادة 
  .  من نفس القانون 285الصادرة عن مجلس الدولة و احالت على المادة 

 اسندت المادة االخيرة للجهة التي تصدر الحكم بما فيها مجلس الدولة اختصاص تفسيره و
  .بغرض توضيح مدلواه او تحديد مضمونه 

يقدم طلب تفسير الحكم امام الجهة القضائية التي اصدرته من طرف احد الخصمين او من 
صحة تكليفهم بالحضور اذا طرفهما معا ، و قد تفصل فيه هذه االخيرة بعد سماع االطراف او بعد 

  .تخلفوا عنه 

  

                             ـ المطلب السادس ـ

                             الطعن لصالح القانون امام

                                    مجلس الدولة

  

 منه 297ان الطعن لصالح القانون هو طعن سمح قانون االجراءات المدنية بمقتضى المادة 
للنائب العام بالمحكمة العليا برفعه ضد االحكام و القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم و المجالس 
القضائية ، استنفذت ميعاد الطعن بالنقض ، بالرغم من مخالفتها للقانون او لقواعد االجراءات 

   .)2(الجوهرية 
تجابتها لطلب نقض هذا الحكم أي لكن ال يرتب الحكم الصادر عن المحكمة العليا في حالة اس

  .اثر بالنسبة للخصوم اذ ال يجوز لهم التمسك به 
  :ان المادة السابقة حددت شروط رفع هذا الطعن 

  ــــــــــــــ    
   ـ 31/01/2000قرار   ـ 37ـ الغرفة الرابعة ـ فهرس رقم  مجلس الدولة) 1(

   .257 الدولة ـ الجزء االول ـ   ص    حسين بن الشيخ اث ملويا ـ المنتقى في قضاء مجلس
 سمحت في الوقت الذي و يالحظ ان قانون االجراءات المدنية و االدارية لم يتناول هذا الطعن امام مجلس الدولة) 2(

 من نفس القانون للنائب العام  ، في حالة علمه بصدور حكم او قرار في اخر 353فيه الفقرة الثانية من المادة 
او مجلس قضائي ، مخالف للقانون ، دون ان يطعن فيه احد الخصوم بالنقض في االجل ،  ان درجة عن محكمة 

  .  يعرض االمر بعريضة بسيطة على المحكمة العليا 
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  .ـ فيتمتع النائب العام وحده بصفة رفعه 

  .ـ يتعلق باالحكام و القرارات النهائية التي استنفذت اجال الطعن بالنقض 
  .ة العليا باعتبارها محكمة نقض ـ يرفع امام المحكم

  .ـ ال يستفيد الخصوم من نقض القرار عند االستجابة للطلب 
و يتمتع بهذا االختصاص امام مجلس الدولة النائب العام لدى هذه الجهة القضائية ، غير ان 
 مجاله يبقى ضيقا في المواد االدارية باعتبار ان االختصاص االصلي لهذه الجهة القضائية ينصب
  .على الطعون باالستئناف و الطعون بااللغاء ، اما اختصاصها بنظر الطعون بالنقض فيبقى ثانويا 

لكن هل يمكن بالمقابل رفع مثل هذا الطعن ضد القرارات التي استنفذت مواعيد االستئناف    
  و لم تعد بدورها قابلة الي طعن ؟

قانون ضد القرارات و االحكام التي و يبدو في نظرنا ان العلة التي اجازت الطعن لصالح ال
استنفذت مواعيد الطعن بالنقض دون استعمال هذا الطريق من طرق الطعن كانت قاصرة على هذا 
النوع من االحكام و لم تقصد االحكام التي استنفذت مواعيد االستئناف دون الطعن فيها بهذا 

  . الطريق
يلولة دون بقاء احكام و قرارات مشوبة فبالرغم من ان العلة من اعمال هذا الطريق هي الح

بمخالفات جسيمة في القانون و في االجراءات متحصنة بالمواعيد و حاوية لهذه المخالفات باعتبار 
ان الفائدة في هذه الحالة هي فائدة نظرية ال تعود الى أحد اطراف النزاع ، لكن يبقى هذا الطريق ، 

دارية التي تصدر نهائيا و استنفذت طريق الطعن بالرغم من ذلك ، مقتصرا على القرارات اال
بالنقض دون سواها ، االمر الذي يجعل مجال اعمال هذا الطعن ضيقا لضيق مجال استعمال 

  .   الطعون بالنقض امام مجلس الدولة 
  :و قد جاء في أحد قرارات مجلس الدولة 

  و عليه و دون الحاجة الى فحص اوجه العريضة ،" 
اذا علم النائب العام لدى : "  من قانون االجراءات المدنية 297ب المادة حيث انه و بموج

المحكمة العليا بصدور حكم نهائي من محكمة او مجلس قضائي و كان هذا الحكم مخالفا للقانون او 
مخالفا لقواعد االجراتءات الجوهرية ، و لم يطعن فيه احد من الخصوم بالنقض في الميعاد ، فله 

  .مر بعريضة عادية على المحكمة العلياان يعرض اال
و لكن حيث انه يستخلص من وثائق الملف ، غير المنازع فيها ان القرار المؤرخ في 

  .09/03/1998 كان محل استئناف قدمه وزير االقتصاد و مسجل بتاريخ 25/11/1997
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مام الغرفة و انه في قضية الحال ، اذا كان ال يحق للطاعن تقديم مثل هذا الطلب مباشرة ا

االدارية فانه و اسهابا في شرح القانون فان النائب العام بالمحكمة العليا ليس بامكانه هو كذلك من 
الناحية القانونية تقديم مثل هذه العريضة المنصوص عليها في المادة المذكورة اعاله في قضية الحال 

  )1(". لوجود استئناف معروض على الجهة القضائية االستئنافية 
فيتبين من القرار السابق ان هذا الطعن مفتوح للنائب العام ، فال يتمتع غيره من أطراف      

الخصومة بصفة و ال مصلحة رفعه ، باعتبار انه ،  و حتى في حالة الغاء او نقض القرار ال تعود 
  . عليهم منه اية فائدة 

لطعن لوجود استئناف معروض على      كما ان النائب العام نفسه ال يمكن له استعمال مثل هذا ا
الجهة القضائية التي هي مجلس الدولة في هذه الحالة ، و حتى بعد الفصل في االستئناف من طرف 

  .هذا االخير 
  

 المخصص للقرار الصادر في الخصومة امام مجلس الدولة ، تبين لنا ان      في خالصة هذا الفصل
الحظاتهم الشفوية في الجلسة المخصصة للحكم و اجاز المشرع مكن محامي الخصوم فيها من تقديم م

لرئيس الغرفة سماع كل من االعوان االداريين الذين يرى ضرورة سماعهم للفصل في الخصومة و 
االفراد الموجودين بالجلسة الذين يرغب االطراف في سماعهم ، و هي اجراءات تخرج عن الطابع 

  .الكتابي المعهود في الخصومة االدارية 
    و اتضح لنا بمناسبة معالجة االجراءات الالحقة على صدور القرار ان تشريع االجراءات المدنية  

و االدارية اعتمد بصفة اساسية في تبليغ قرارات مجلس الدولة التي كانت تتم بقوة القانون ، اجراءات 
اال استثناءا ، فعاد التبليغ عن طريق المحضر القضائي و لم يعتمد التبليغ عن  طريق كتابة الضبط 
  . بالتالي الى الطرق المدنية فيما يتعلق باجراءات تبليغ القرارات االدارية القضائية 

  :      والحظنا من معالجتنا لطرق الطعن المقررة ضد القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة 
 طعونا غير مقبولة ضد      ـ ان المشرع وسع من الطعون المفتوحة ضد هذه القرارات اذ شملت

  .قرارات المحكمة العليا و هما المعارضة و معارضة الخصم الثالث 
  ــــــــــــــــــــ

  ـ. ـ رئيس بلدية بجاية ضد ع ز و من معه  26/07/1999قرار  ـ  مجلس الدولة) 1(
  رابعة  ـ دارحسين بن الشيخ اث ملويا ـ المنتقى في قضاء مجلس الدولة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة ال

     .21 ـ ص 2007هومة للطباعة و النشر الجزائر ـ 
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 ـ ان المشرع استحدث قاعدة عدم توقيف طعن بالمعارضة للقرار موضوع الطعن ، فعاد بذلك الى 

  .القواعد المدنية فيما يخص هذا الطريق من طرق الطعن 
د القرارات الصادرة عن مجلس الدولة ،      ـ وحد المشرع بين اجال الطعون القضائية المقررة ض

و هي الطعن بالتماس اعادة النظر و دعوى تصحيح الخطإ المادي و معارضة الخصم الثالث في حالة 
و جعلها شهرين  الستئناف و الطعن بالنقض تبليغ القرار للغير مع بقية الطعون االخرى و هما الطعن با

  . ارضة و هو شهر واحد و لم يستثن من ذلك سوى ميعاد الطعن بالمع
     ان ميعاد الشهرين مقرر كذلك بالنسبة للطعون التي تنظرها المحكمة العليا أي الطعن بالنقض ، 

  .التماس اعادة النظر و دعوى تصحيح االخطاء المادية 
ولة      ـ لم ينص المشرع على الكفالة و الغرامة المدنية  بالنسبة اللتماس اعادة النظر امام مجلس الد

  . خالف لما هو عليه الحال بالنسبة للطعن بمعارضة الخصم الثالث 
   ـ ان المشرع احال خطأ ، فيما يخص دعوى تصحيح االخطاء المادية ، الى المقتضيات 

 من قانون االجراءات المدنية و االدارية بمقتضى المادة 286 و 285القانونية الواردة في المادتين 
   المتعلقة بالقرارات الصادرة عن 916وقت الذي احالت فيه المادة  االدارية ، في ال963

 المتعلقتين 892 و 891 ، و من ضمنها المادتين 900 الى 874مجلس الدولة على المواد من 
  .   بتصحيح االخطاء المادية امام المحاكم االدارية 

قتضيات عامة خاصة        فصارت دعوى تصحيح االخطاء المادية امام مجلس الدولة تخضع لم
و االفضل في نظرنا تصحيح هذه االزدواجية      . بهذا الطعن و اخرى خاصة بالمحاكم االدارية 

  . و االقتصار على تطبيق النصوص المتعلقة بهذا الطعن امام المحاكم االدارية 
  مالـه     ـ ان المشرع وسع من مجال الطعن بتصحيح الخطأ المادي و سمح لمحافظ الدولة باستع

     ـان المشرع وسع من مجال الطعن بمعارضة الخصم الثالث بالنسبة لالطراف و سمح لدائن احد 
  .الخصوم من رفعه  

    ـ حدد المشرع اجال رفع الطعن بمعارضة الخصم الثالث بشهرين في حالة التبليغ الرسمي للغير 
  . سنة في حالة عدم التبليغ 15و ب 

 من قانون 274 في الدعوى التفسيرية للقرارات القضائية على المادة      اعتمد مجلس الدولة
االجراءات المدنية المخصصة لتفسير القرارات االدارية قبل ان يستحدث قانون االجراءات المدنية 

  .         الدعوى التفسيرية ضد القرارات القضائية  285بمقتضى المادة 
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                   خاتمـــــــــة             

  

     حاولنا في هذه االطروحة تحديد ما اذا كان المشرع ، من خالل التطور الذي شهده قانون 
االجراءات المدنية ، يسعى في اتجاه اقرار ازدواجية إجرائية تتماشى و االزدواجة القانونية           

  .جراءات االدارية في اطار نظام اجرائي مشترك و الهيكلية ، او انه يسعى الى مجرد توحيد اال
    ان هذا الطرح اعتمد على تحليل فكرة تخصيص المشرع لكتاب مستقل خاص باالجراءات امام 
المحاكم االدارية و مجلس الدولة في قانون االجراءات المدنية و االدارية و هو الكتاب الرابع الذي 

صين لالحكام المشتركة بين جميع الجهات القضائية و االحكام يقابل الكتاب االول و الثاني ، المخص
  .الخاصة بكل جهة قضائية 

     ان هذه المنهجية في تقنين االجراءات المدنية و االدارية قد يفهم منها و الول وهلة ان االجراءات 
 ان المنصوص عليها ضمن االحكام المشتركة تخص الجهات القضائية العادية دون سواها ، خاصة

المشرع ، فضل في بعض الحاالت في المواد االدارية ان يخصها بمقتضيات عامة  دون احالتها على 
القواعد الواردة في االحكام المشتركة ، و يستعمل في بعض الحاالت اسلوب االحالة على النصوص 

  .العامة 
 الحاالت  التي لم ينص      ان هذا الطرح يعني ان النصوص العامة ال تطبق في المواد االدارية في

على تطبيقها ، و هو االمر الذي قد يرتب مشاكل قانونية باعتبار ان كثيرا من المقتضيات المتعلقة 
باجراءات الخصومة امام مجلس الدولة لم يتم النص عليها في الكتاب الرابع المتعلق باالجراءات 

  . المتبعة امام الجهات القضائية االدارية 
ة على هذه االشكالية اقتضى منا في الباب االول من هذه االطروحة تحديد طبيعة      ان االجاب

اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة فوضحنا في فصله االول خصائصها العامة من طابع كتابي ، 
شبه سري ، توجيهي  و وجاهي ، و هي خصائص تجد منبعها و أهميتها في الخصومة االدارية نفسها 

ها عمت الخصومات المنعقدة امام المحكمة العليا ، و شمل بعضها كل الخصومات بالرغم من ان
  . القضائية

     و بينا انه مهما كانت التفسيرات التي أعطيت الرتباط الخصومة االدارية بالخصائص السابقة ، 
ا تصرف فإن أكثرها اقترابا منها تتعلق بطبيعة الخصومة االدارية نفسها باعتبار ان موضوعها دائم

  إداري يفترض ان هدفه هو المصلحة العامة ، و ان طرفيها شخصان يحتالن مراكز مختلفة ، جهة 
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ادارية تتمتع بامتيازات السلطة العامة في سبيل تحقيق أهدافها و شخص خاص يدافع عن مصالحه في 

  . مواجهتها 
 التي تنظرها  باعتبارها جهة     ان الخصائص السابقة ترتبط بالخصومة االدارية و تنسجم مع الجهة

تعلو بقية الجهات القضائية االخرى لمواجهة العدد المتزايد من القضايا عليها ، و صارت الضرورة 
  . هي التي تبررها  اكثر من أي اعتبار و اية مالبسة تاريخية 

 تسييرها      ان هذه الوضعية المتميزة للخصومة االدارية جعلت المشرع يسند للقاضي الذي يتولى
مهمة متميزة باعتباره يعمل من جهة على المحافظة على فكرة المشروعية و رقابة احترامها في 

  .مواجهة طرف ال يملك من الوسائل للحفاظ على حقوقه سوى االلتجاء الى القضاء 
فإذا .      و قد وضحنا ان المشرع لم يتردد في تجاوز هذه المبادئ عندما اقتضت الضرورة ذلك 

نت الضرورة هي التي فرضت خضوع الخصومة االدارية امام مجلس الدولة للمبادئ السابقة ، فان كا
الضرورة كذلك فرضت الخروج عليها عندما يتطلب ضمان الدفاع عن حقوق االطراف               

يترك فالمشرع اخذ باستثناء الشفوية على الكتابة في االجراءات ، و لم .  و حسن سير العدالة ذلك 
المسألة دائما في يد القاضي المقرر اذ يبقى مرتبطا بطلبات و وسائل الطرفين كما يمكن للمدعى فيها 

  . ان يتنازل عنها و يضع حدا  لتحقيق القاضي المقرر فيها في حالة توافر شروط التنازل 
 بالخصومة      و قد انتهينا الى ان هذه الخصائص يمكن ان تشكل خلفية الجراءات متميزة خاصة

  .االدارية في حالة اتجاه النية الى اقرار نظام اجرائي مزدوج يواكب االزدواج القانوني و الهيكلي 
     و تناولنا في الفصل الثاني من الباب االول ، دائما في اطار الوقوف على اجراءات الخصومة 

في النصوص االجرائية العامة التي امام مجلس الدولة ، مصادر هذه االخيرة ، و انتهينا الى انها تتمثل 
يشكلها كل من قانون االجراءات المدنية و قانون االجراءات المدنية و االدارية و القانون العضوي 

 المتعلق بمجلس الدولة ، اضافة الى النصوص االجرائية الخاصة التي فرضها تشعب هذه 98/01
  .الخصومة الناتج عن تشعب النشاطات االدارية

الرغم من تعدد هذه المصادر القانونية بينا انها ال تكفي لمواجهة ما تستجد على مجلس الدولة      و ب
من خصومات االمر الذي فرض على قضائه ابتداع الحلول االجرائية المناسبة لها من المبادئ القانونية 

  .العامة و جعلها تحتل موقعا متميزا في هذا القضاء 
 من وضعية المبادئ القانونية العامة الى وضعية المبادئ الدستورية  بعد ان      و انتقلنا بنفس المبادئ

 الكثير منها، فارتقت بذلك من مصاف المبادئ العامة الى مصاف المبادئ 1996كرس دستور 
  الدستورية  و اكتسبت حينئذ قوة لم تكن تتمتع بها من قبل فصارت ، و في نفس الوقت مصدرا 
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جرائية التي يجب اال تخالفها ، و مصدرا لقضاء مجلس الدولة الذي اعتمدها في للنصوص القانونية اال

  .     قراراته 
     و لم نهمل المعاهدات الدولية كمصدر الجراءات الخصومة امام مجلس الدولة اذ ان الكثير منها 

تطبيقات يتضمن مقتضيات اجرائية يخضع لها القضاء الوطني و منه قضاء مجلس الدولة ، و قدمنا 
لذلك في قضاء هذا االخير ، منها  االتفاقيات القضائية التي وقعتها الدولة الجزائرية مع الدولة الفرنسية 

 .  
     و يشكل في راينا تعدد النصوص القانونية االجرائية و وفرة المبادئ القانونية من مميزات 

لمتواصل للنشاط االداري االمر الذي الخصومة االدارية بالنسبة لمصادرها و هذا يرجع الى التوسع ا
  . يفرض على المشرع مواكبته بنصوص اجرائية تغطي العجز الذي قد يالحظ فيها 

     و ما كان يمكن لنا ان نختم هذا الباب المتعلق بطبيعة اجراءات الخصومة امام مجلس الدولة دون 
ال تختلف عن و انتهينا الى انها . مني االشارة في فصله الثالث الى المشاكل التي يثيرها سريانها الز

نظيرتها امام غيرها من الجهات القضائية ، ادارية كانت او عادية اذ تخضع كلها لقاعدة  االثر المباشر 
  .و االستثناءات الواردة عليه سواء تعلق االمر بالمواعيد او بطرق الطعن او بقواعد االختصاص 

صومة امام مجلس الدولة يجد مصدره في القواعد العامة التي               ان السريان الزمني الجراءات الخ    
تحكم مختلف اجراءاته و المكرسة في القانون المدني قبل ان يتم تكريسها فـي قـانون االجـراءات                  

  .المدنية و االدارية  دون حاجة الى نص خاص بها 
ير في قواعد اختـصاص          لكن و بالرغم من ذلك فعادة ما يعمد المشرع  عندما يتعلق االمر بتغي             

الجهات القضائية االدارية الى تنظيم سريان القواعد االجرائية المتعلقة بها  بسن مقتـضيات قانونيـة                
تنظم احالة القضايا من الجهات صاحبة االختصاص االصلي الى الجهـات صـاحبة االختـصاص               

  . الجديد
م مجلس الدولة توفر هذه االخيرة من      يتبين من دراسة الطبيعة القانونية الجراءات الخصومة اما

اسباب االستقالل على القدر الكافي الذي يؤهلها لالبتعاد عن الخضوع لنفس اجراءات بقية الخصومات 
و قد انتهينا الى ان هذه الخصائص يمكن ان تشكل خلفية الجراءات متميزة خاصة بالخصومة المدنية 

  .م اجرائي مزدوج يواكب االزدواج القانوني و الهيكلي االدارية في حالة اتجاه النية الى اقرار نظا
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و تطرقنا في الباب الثاني دائما في اطار البحث في نفس االشكالية عن مختلف الخـصومات التـي                  

و انتهينا في الفصل االول المخصص للخصومات المتعلقة بالقرارات االدارية          ينظرها مجلس الدولة ،     
مجلس الدولة شهدت تطورا في ظـل قـانون االجـراءات المدنيـة                    ان دعوى االلغاء على مستوى      

  و االدارية باعتبار ان المشرع وحد فيه اجراءاتها و مواعيدها مع نظيرتها امـام المحاكـم 
االدارية ، و تجاوز فيها عن كل من شرط انتفاء الدعوى الموازية و عن التظلم االلزامي السابق على                 

  .مم التظلم االختياري السابق على رفعها  الدعوى االدارية و ع
     و بينا انه و بالرغم من عدم تحديد المشرع لشروط دعوى التفسير امام مجلس الدولة ، غير ان 
هذا االخير تطلب في قبولها ضرورة وجود نزاع قائم و حال بين االطراف و اقتصار الطلب فيها على 

  .ت اخرى تفسير القرار  دون ان يتجاوزه الى طلبا
     ان تشريع االجراءات المدنية و االدارية اشترط في طلب وقف تنفيذ القرارات االدارية المرفوع 
امام مجلس الدولة  ضرورة تزامنه مع دعوى في الموضوع ، دون ان يستثني صراحة من هذا الطلب 

تمتع القرار موضوع القرارات المتعلقة بالنظام العام و تطلب مجلس الدولة الى جانب ذلك ضرورة 
الطلب بالقوة التنفيذية ، و اعتماد الطلب على وسائل جدية و على عنصر الضرر الذي يهدد الطاعن 

  . بسببه 
     و سجلنا في قانون االجراءات المدنية و االدارية ان المشرع لم يخرج بالنسبة الستئناف القرارات 

لنسبة للقواعد التي استحدثها كتلك المتعلقة بعدم التفرقة القضائية االدارية امام مجلس الدولة ، و حتى با
بين االحكام التمهيدية و التحضيرية و عدم جوازه بالنسبة لالحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع 

 ، عن 952 الى 949اال مع االحكام الصادرة فيه ، او تلك التي سعى الى تمييزه بها في المواد من 
  .د المدنية ، اللهم سوى في مواعيده التي رفعها الى شهرين تلك السارية في الموا

     اما بالنسبة الستئناف االوامر االستعجالية ، فان قانون االجراءات المدنية و االدارية اجاز هذا 
الطعن في بعض حاالت االستعجال الفوري والتسبيق المالي بعد ان قسمها الى خمس حاالت هي على 

عجال  الفوري ، االستعجال في مادة اثبات الحالة ، في تدابير التحقيق ، في مادة التوالي حالة االست
التسبيق المالي ، في مادة العقود و الصفقات ، و في المواد الجبائية و احال هذه االخيرة على التشريع 

  .الجبائي 
ية بمقتضيات خاصة      و لم ينظم المشرع في قانون االجراءات المدنية وقف تنفيذ القرارات القضائ

 من قانون 283مما جعل مجلس الدولة يمسك اختصاصه فيها استنادا على تفسير واسع للمادة 
  االجراءات المدنية و يوضح شروطه في قضائه و هي الشروط التي قننها بعد ذلك قانون االجراءات 
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الوسائل المعتمدة                 المدنية و االدارية و تتمثل في تزامن الطلب مع استئناف الحكم و في جدية 

  . و جسامة الضرر الذي سينجر على تنفيذ الحكم 
 و استخلصنا في االخير ان مجال الطعن بالنقض في قانون االجراءات المدنية و االدارية الزال ضيقا 
رية و الزالت معالمه غامضة اذ اقتصر على اجازته ضد القرارات النهائية الصادرة عن المحاكم االدا

و قرارات مجلس المحاسبة و القرارات التي تخضعها القوانين الخاصة بها لهذا الطعن ، االمر الذي 
  . يطرح اشكال البحث عنها في هذه القوانين ، و اغلبيتها لم يفصل في قابلية هذه القرارات لهذا الطعن 

ا انها تخص التنازع      وفحصنا مجال خصومة تنازع االختصاص امام مجلس الدولة ، و اتضح لن
بين المحاكم االدارية  و تخص كذلك حالة استحدثها قانون االجراءات المدنية و االدارية  تتعلق 

  .  بالتنازع الذي قد يثور بين المحاكم االدارية و مجلس الدولة و ينظرها هذا االخير بغرفه المجتمعة
على المحاكم االدارية و اسند اختصاص      و ضبط المشرع مسائل االرتبط بين الطلبات المطروحة 

الفصل فيها لمجلس الدولة في حالتين االولى تتمثل في الحالة التي يدخل فيها البعض من هذه الطلبات 
ضمن اختصاص المحاكم االدارية و البعض االخر يعود الى مجلس الدولة و الحالة الثانية تتمثل في 

  .ة بطلبات مطروحة على مجلس الدولة الحالة التي تكون فيها هذه الطلبات مرتبط
     و استحدث قانون االجراءات المدنية نظاما جديدا في تسوية مسائل االختصاص يتمثل في إحالة 
المحاكم االدارية الى مجلس الدولة للملفات التي رفعت امامها اذا رأت انها من اختصاصه دون الحكم 

 المتقاضين عناء حكم بعدم االختصاص يفرض عليهم بعدم اختصاصها ،و هو االجراء الذي يوفر على
  .رفع دعوى جديدة امام مجلس الدولة و يؤدي الى تخليهم عنها 

     ان مثل هذا االجراء و الخلفية التي يستند عليها  ال يمكن ان نجد ما يقابله في االجراءات المدنية 
  .تدخل القاضي الى هذا المستوى ، باعتبار ان الخصومة ملك الطرافها و ال يمكن ان يصل فيها 

     فتبين لنا مما سبق ان اغلبية الخصومات التي اسند المشرع لمجلس الدولة اختصاص الفصل فيها 
تتميز عن الخصومات العادية باجراءاتها الخاصة التي ابرزها قانون االجراءات المدنية                          

  . ر الذي يبرر استقالل اجراءاتها عن اجراءات الخصومة المدنية و االدارية و مجلس الدولة ، االم
     و تبين في الباب الثالث المخصص لشروط رفع الخصومة امام مجلس الدولة  ان المشرع وحد 
بين اجراءاتها و جعلها امام مجلس الدولة تخضع لنفس االجراءات السارية امام المحاكم االدارية بعد 

اءات السارية امام المحكمة العليا اللهم فيما يتعلق بالخصوصية التي تستأثر ان كانت تخضع لالجر
  . بها بعض الطعون  
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      و في اطار هذا المسعى وحد المشرع بين مواعيد دعوى االلغاء على مستوى مجلس الدولة       

بة لدعوى االلغاء العامة                  و المحاكم االدارية ، و عمم اجراء التظلم االداري االختياري بالنس
و استبعد شرط انتفاء الدعوى الموازية كما بيناه سابقا و وسع اجراء االعفاء من التمثيل الوجوبي 
بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة ليشمل كل االشخاص المعنوية العامة بعد ان كان مقتصرا 

ي تبليغ القرارات االدارية مستبعدا ضمنيا نظرية على الدولة ، و فرض النص على اجل الطعن ف
  .العلم اليقيني التي ضاق مجالها في قضاء مجلس الدولة

     و بينا ان الخصومة امام مجلس الدولة سواء كانت خصومة الغاء ، تفسير او فحص مشروعية ، 
تعلق االمر او طلب وقف تنفيذ ، ال تخص كل القرارات االدارية و انما البعض منها فقط و ي

بقرارت السلطات االدارية المركزية ، قرارات الهيئات العمومية الوطنية و قرارات المنظمات 
  .الوطنية للمحامين 

     و وضحنا ان القرارات القضائية التي يمكن ان تكون محل استئناف او نقض امام مجلس الدولة 
 و غير قابلة للمعارضة بالنسبة للطعن ، يجب ان تكون ابتدائية بالنسبة للطعن االول ، و نهائية

  .           الثاني ، و تستثنى من الطعنين القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع  
      لكن المشرع لم يبتعد بالرغم من ذلك عن شكليات و اجراءات الدعوى المدنية ، فلم تختلف 

لة  و المحكمة العليا اللهم اال بالنسبة بصفة عامة شكليات رفع الدعاوى و الطعون امام مجلس الدو
لالجراءات المتطلبة في المنازعات االدارية الخاصة  هو عليه الحال في المواد الضريبية او بعض 
االجراءات التي استحدثها قانون االجراءات المدنية و االدارية بالنسبة لبعض الطعون في المواد 

يح بالطعن بالنقض ، بالرغم من احتفاظه بنفس االتجاه في المدنية كما هو عليه الحال بالنسبة للتصر
 15  المتعلقة ببيانات رفع الدعوى في المواد االدارية على المادة 816هذا المجال اذ احالت المادة 

المتعلقة ببيانات رفع الدعوى امام المحاكم ، و اخذ في تبليغ العرائض بنظام التبليغ عن طريق 
  . في المواد المدنية المحضر القضائي الساري 

      و تبين لنا عند بحث الشروط المتعلقة باشخاص الخصومة من صفة و اهلية انها الزالت تطرح 
بعض المشاكل بالنسبة لبعض الجهات االدارية فيما يتعلق بالحق في االلتجاء الى القضاء و حق 

 ، و هي المشاكل التي تميز التمثيل امامه بسبب تعدد هذه الجهات و اختالف انظمتها القانونية
  . اجراءات الخصومة االدارية عن نظيرتها المدنية 
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  لكن سجلنا بالمقابل ، فيما يخص شرط المصلحة ان المشرع وسع في قانون االجراءات المدنية            

و االدارية من  شروطها لتشمل المصلحة المحتملة و هي من مميزات المصلحة في الدعوى 
  . داريةاال

     ان الخصومة االدارية ، و ان كانت ال تختلف كثيرا عن الخصومة المدنية في الشروط الشكلية 
الخاصة بعريضة دعواها او طعنها ، اال انها تتميز عنها في الشروط التي تتطلبها منازعاتها 

يسمح معها ان تبقى الخاصة الضريبية او االنتخابة او الصفقات العمومية و غيرها ، االمر الذي ال 
  .تعايش في هذا الجانب منها الخصومة المدنية 

ان اجراءات سير الخصومة امام مجلس الدولة تبرز فيها  ، و اتضح لنا في الباب االخير
خصائصها و مميزاتها من طابع كتابي ، توجيهي ، وجاهي و شبه سري ، و يبرز فيها  دور 

لها للوصول الى الحقيقة ، تقوده في ذلك فكرة البحث عن القاضي المقرر كمسير و مبدع في تسييره 
  .مشروعية التصرف االداري و اعتبارات المصلحة العامة فيه 

يسهر القاضي المقرر على اجراءات التحقيق في الخصومة ، فتستثنى منه العرائض المشوبة 
ات التحقيق في موضوع بعيب عدم القبول و التي يكون فيها وجه حسم النزاع جليا ، ثم يباشر اجراء

القضية بالحرص على تبادل العرائض و المذكرات و الوثائق بين االطراف ،  و اطالعهم على كل 
  .االجراءات المتعلقة بالخصومة ، الى ان يختم التحقيق فيها عندما تصير مهيأة للفصل فيها 

 وسائل التحقيق تستعمل في التحقيق في الخصومة امام مجلس الدولة ، و بدرجات متفاوتة ،
السارية امام الجهات القضائية العادية ، من خبرة ، شهادة شهود ، المعاينة و االنتقال لالماكن ،                 

و مضاهاة الخطوط بعد ان احالت عليها النصوص القانونية السارية امام مجلس الدولة بدون أي 
 االجراءات المدنية و االدارية الى امكانية  من قانون860استثناء اللهم سوى االشارة في المادة 

 الى أي شخص تلقائياتشكيلة الحكم او القاضي الذي يسمع الشهود الى استدعاء او االستماع و لو 
  .يرى سماعه مفيدا كما يجوزله سماع اعوان االدارة او طلب حضورهم لتقديم االيضاحات 

اذ يقل امام مجلس الدولة استعمال وسيلة و تتفاوت درجات استعمال وسائل التحقيق السابقة ، 
مضاهاة الخطوط المعتمدة في المستندات العرفية باعتبار ان الخصومة امامه عادة ما تتعلق بقرارات 
ادارية و يزيد بالمقابل اللجوء الى الخبرة للفصل في هذه الخصومة العتبارات مرتبطة بطبيعتها 

 عادة في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة بتعيين وبحسن سير العدالة و هي العبارة التي ترد
  .خبير 
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و تعترض الخصومة االدارية نفس عوارض التحقيق التي تعترض نظيرتها المدنية ، فتوسع 
من نطاق موضوعها و من اطرافها ، و يتعلق االمر بالطلبات المقابلة و التدخل ، غي ان تطبيقها 

كل ، مرتبطة بخصوصية الخصومة امام مجلس الدولة اذ من الناحية العملية يطرح بعض المشا
يصعب قبول فكرة تقديم االدارة لطلبات مقابلة في دعوى االلغاء باعتبارها المدعى عليها فيها ن لما 

  .تتمتع به من وسائل تغنيها عن هذا الطريق في الحصول على حقوقها 
لخصومة او بالغير ، و هي التدخل اما الطلبات العارضة امام مجلس الدولة و الخاصة بطرفي ا

بنوعيه و االدخال في النزاع ، فتحتاج في نظرنا الى كثير من التوضيح من زاوية شروطها            
و االثار المترتبة عليها باعتبار ان الخصومة امام مجلس الدولة ليست خصومة ابتدائية فقط ، و انما 

ة بشروط التدخل و االدخال امامها و شروط و كذلك خصومة استئنافية  تفرض مقتضيات خاص
  .  استئناف الحكم االبتدائي بعد التدخل امام المحاكم االدارية 

و انتهينا عند بحثنا عن عوارض الخصومة امام مجلس الدولة الى ان قانون االجراءات المدنية 
ومة امامها و في تناول سببين من اسباب وقفها تتجسدان في االدعاء بتزوير مستند مقدم في الخص

 من قانون االجراءات المدنية 182طلب رد احد قضاتها ، و هما نفسهما السببان الواردان في المادة 
 من نفس القانون التي نصت على ارجاء الفصل في القضية 871و االدارية التي احالت عليها المادة 

تنحي القاضي المطلوب رده  التي نصت على 880الى حين الفصل في االدعاء بالتزوير و المادة 
  .بمجرد تبليغه طلب الرد الى حين الفصل فيه 

و بينا ان الخصومة امام مجلس الدولة تنقطع في ظل قانون االجراءات المدنية السباب وردت 
 منه ، تتعلق بطرفي النزاع و دفاعهما و هما وفاة احد الخصوم ، وفاة محاميه ، 252في المادة 

 اسمه او عزله ، فلم يرد فقدان اهلية طرفي الخصومة امام مجلس الدولة تنحيه ، ايقافه ، شطب
كسبب النقطاعها امامه ، لعدم تأثرها في نظرنا بهذا السبب مادام انهما ممثالن وجوبيا على مستوى 

  .هذه الخصومة بمحام معتمد امام هذه الجهة القضائية 
ية امام مجلس الدولة دون نظيرتها و و ضحنا ان العوارض السابقة ال تخص الخصومة االدار

المدنية امام المحكمة العليا اذ انها مقررة في قانون االجراءات المدنية امام هاتين الجهتين القضائيتين 
.  

 من الكتاب 210و تناول قانون االجراءات المدنية و االدارية انقطاع الخصومة في المادة 
   في اطار 580الجهات القضائية العادية ، و في المادة االول المتعلق باالحكام المشتركة بين جميع 
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االحكام الخاصة بالمحكمة العليا ، لكن هذه المرة تحت تسمية وقف الخصومة بالرغم من االختالف 

  .القائم بين المفهومين 
لكن لم ترد ضمن االحكام القانونية السارية امام المحاكم االدارية التي احالت عليها النصوص 

ونية المتعلقة بمجلس الدولة ، مقتضيات خاصة بانقطاع الخصومة و لم يحل المشرع بالنسبة لها القان
الى االحكام المشتركة من الكتاب االول كما فعله بالنسبة لالدعاء بالتزوير،  ال يمكن ان يفسر ذلك 

لتي تتاثر بها سوى بسهو باعتبار ان الخصومة امام مجلس الدولة تتأثر كذلك بنفس اسباب االنقطاع ا
  .نظيرتها امام المحكمة العليا  

لكن يبقى ان اسباب انقطاع الخصومة امام مجلس الدولة ال تجد مجاال لتطبيقها بالنسبة للجهات 
االدارية باعتبارها تجد دائما من يمثلها امامه في حالة وفاة ممثلها و ال تتاثر بالموانع المتعلقة 

  .  رط تمثيلها من طرف هذا االخير بالمحامي ما دام انهامعفاة من ش
و تجدر االشارة كذلك الى تاثير عملية اعادة السير في الخصومة بعد انقطاعها بالطابع 
التوجيهي الذي يغلب على اجراءات التحقيق امام مجلس الدولة ، فلم تترك هذه العملية لمشيئة 

من التعجيل و االسراع في تحضير االفراد ، و انما خولها المشرع للقاضي المقرر بكيفية تمكنه 
  .القضية و اعدادها للفصل فيها 

فبالرغم مما يظهر اذن ، و الول وهلة ، من تجانس بين كل من عوارض الخصومة المدنية   
و االدارية ، فال يمكن ان نتجاهل اثار الطابع االداري للخصومة امام مجلس الدولة عليها من كون 

ص القانون العام االمر الذي يجعل تأثيرها ال يتعدى طرفا فيها ان احد أطرافها شخص من اشخا
  . دون الطرف االخر 

و خلصنا في الفصل االخير من الباب الثالث المخصص الجراءات القرار الصادر في 
الخصومة امام مجلس الدولة الى ان المشرع مكن محامي الخصوم في الجلسة المخصص لنظرها ،  

فوية و اجاز لرئيس الغرفة سماع كل من االعوان االداريين الذين يرى من تقديم مالحظاتهم الش
ضرورة سماعهم للفصل في الخصومة و االفراد الموجودين بالجلسة الذين يرغب االطراف في 

  .سماعهم ، و هي اجراءات تخرج عن الطابع الكتابي المعهود في الخصومة االدارية 
ءات الالحقة على صدور القرار ان تشريع االجراءات المدنية      و اتضح لنا بمناسبة معالجة االجرا

و االدارية اعتمد بصفة اساسية في تبليغ قرارات مجلس الدولة التي كانت تتم بقوة القانون ، اجراءات 
التبليغ عن طريق المحضر القضائي ، واستبعد التبليغ عن طريق كتابة الضبط اال استثناءا و عاد الى 

  . يما يتعلق باجراءات تبليغ القرارات االدارية القضائية الطرق المدنية ف



 351 

    
  والحظنا ان المشرع وسع من الطعون المفتوحة ضد قرارات مجلس الدولة لتشمل طعونا غير مقبولة 
امام المحكمة العليا و هما المعارضة و معارضة الخصم الثالث و وحد اجال الطعون التي ينظرها 

مقررة امامه أي االستئناف و النقض او تلك المقررة ضد قراراته    أي سواء تعلق االمر بتلك ال
الطعن بالتماس اعادة النظر و دعوى تصحيح االخطاء المادية و معارضة الخصم الثالث في حالة تبليغ 
القرار للغير و لم يستثن من ذلك سوى ميعاد الطعن بالمعارضة بالرغم من رفعه الى  شهر واحد ، مع 

 سنة ميعاد طعن الغير بمعارضة الخصم الثالث في حالة عدم تبليغ 15ان المشرع حدد بالمالحظة 
  . القرار 

    ان المشرع وسع من مجال بعض الطعون ضد قرارات مجلس الدولة ، فأجاز لكل من محافظ 
الدولة من رفع الطعن بتصحيح الخطأ المادي و لدائن أحد الخصوم من رفع الطعن بمعارضة الخصم 

  .الث ضد قرار مس بحقوقهم عن طريق الغش الث
      ان المشرع استحدث قاعدة عدم توقيف المعارضة لتنفيذ القرار موضوع الطعن ، فعاد بذلك الى 
القواعد المدنية فيما يخص هذا الطريق لكن دون المساس بالخلفية المعتمد في قاعدة عدم وقف الطعون 

القضائية ، النه لو كان االمر كذلك لعدل المشرع كذلك من هذه القضائية لتنفيذ القرارات االدارية و 
  .القاعدة في الطعن باالستئناف 

      و ال حظنا بعض السهو من المشرع فيما يخص بعض االجراءات منها عدم نصه على الكفالة   
الحال بالنسبة و الغرامة المدنية بالنسبة اللتماس اعادة النظر امام مجلس الدولة  خالفا لما هو عليه 

  .للطعن بمعارضة الخصم الثالث 
      ان المشرع تناول في قانون االجراءات المدنية و االدارية  دعوى تصحيح االخطاء المادية 

 و قد احالت المادة 965 الى 963المقررة ضد قرارات المحاكم االدارية و مجلس الدولة في المواد من 
لمتعلقتين باالحكام المشتركة بين الجهات القضائية المختلفة  ا287 و 286  خطأ على المادتين 963

 المتعلقتين بدعوى تصحيح االخطاء المادية امام المحاكم االدارية ، 892 و 891اللتين تقابالن المادتين 
  .  المتعلقة بقرارات مجلس الدولة 916اللتين احالت عليهما المادة 

  .  من القانون السالف الذكر916 و االقتصار على المادة 963     و االفضل في نظرنا الغاء المادة 
      ان اعتماد المشرع في الخصومة االدارية صراحة بعض المقتضيات المتعلقة بالخصومة المدنية 
كالتبليغ عن طريق المحضر القضائي او وقف المعارضة للقرار المطعون فيه ، و احالته الى بعض 

 المشتركة ال يؤثر على خصوصيات اجراءات الخصومة االدارية و ال المقتضيات الواردة في االحكام
  .يمس باالسس المعتمدة فيها 
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  ان الخلفية المعتمدة في المعارضة تستند الى ضعف القرار القرار الغيابي الصادر بناء  على 

فيذه الى ادعاءات و مزاعم طرف واحد فقط عادة ما هو الشخص العادي ، االمر الذي يفرض توقيف تن
  . حين صدور القرار بعد المعارضة بعد سماع الطرفين 

     و نفس الكالم يصدق على التبليغ عن طريق المحضر القضائي ، و هو تبليغ أكثر نجاعة من 
التبليغ عن طريق كتابة الضبط ، ال يؤثر على االساس المعتمد عليه في تبليغ القرارات االدارية بقوة 

  . ذلك الى ضمان استالم الطرف المعني للقرار الصادر ضده القانون النه يهدف ك
     و في االخير تبين لها من هذه االطروحة ان المشرع الجزائري خطا خطوة اضافية نحو استقالل 
االجراءات االدارية بتخصيصه كتاب مستقل لالجراءات السارية امام المحاكم االدارية  و مجلس الدولة 

من الجهات القضائية كتاب مستقل لالجراءات السارية امامها  ، فابتعد عن على غرار تخصيص غيره 
االسلوب الذي كان معتمدا في قانون االجراءات المدنية الذي خصص بابا مستقال لالحكام الخاصة 
المتعلقة بالغرفة االدارية للمجالس القضائية في اطار الباب الخامس المخصص لالجراءات المتبعة امام 

 من قانون مجلس الدولة 40 العليا ، و تجنب في نفس الوقت االسلوب المنتهج بمقتضى المادة المحكمة
باعتماده امامه النصوص السارية امام المحكمة العليا ،  و هذا بتخصيص الخصومة االدارية امام 

  .المحاكم االدارية و مجلس الدولة اجراءات خاصة بها 
الجراءات االدارية عن االجراءات المدنية يفوق بكثير ما يجمعها      و بالرغم ما سبق فان ما يفرق ا

بها بدليل قلة نصوص احالة االجراءات االدارية على االحكام االجرائية العامة مقارنة بالنصوص 
االجرائية االدارية ، االمر الذي يؤهلها الن تستقل بقانون اجرائي قائم بذاته على غرار االنظمة التي 

  .الزدواجية القضائية اخذت بنظام ا
     لكن المشرع الزال لم يبلغ عن طريق قانون االجراءات المدنية و االدارية مرحلة االزدواجية 
االجرائية  اذ الزال حبيس مرحلة توحيد االجراءات االدارية في اطار نظام اجرائي مشترك ، و قد 

ما انتهت اليه االنظمة التي تأخذ بالنظام تنتهي هذه المرحلة بالمرور الى المرحلة الموالية على غرار 
  . القضائي المزدوج 

                                                                            تـم بعـون اللـه                       
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   ـ الدكتور عبد الباسط جميعي 18
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   ـ نواف كنعان 44
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  2002نون المرافعات المدنية و التجارية ـ  دار الجامعة الجديدة للنشر ـ             اصول قا
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  مصادر القرارات القضائية
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  ـ الغرفة االدارية للمحكمة العليا

  ـ مجلس الدولة 
  من هذه القرارات ما هو غير منشور 

  :و منها ما ورد في 
  مجالت القضائية للمحكمة العليا ـ ال

  ـ مجالت مجلس الدولة 
      ـ حسين بن الشيخ اث ملويا 
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  75..........................................رية الخصومات المتعلقة بالقرارات االدا: الفصل األول 
  76...................................الخصومات المتعلقة بالغاء القرارات االدارية : المبحث  األول 
  77........................................نطاق خصومة االلغاء أمام مجلس الدولة : المطلب األول 
  81...........................المميزات االجرائية لدعوى االلغاء أمام مجلس الدولة : المطلب الثاني 
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  82.....................................................شرط الطعن االداري المسبق : الفرع األول 
  

  83..................................................أوال ـ الطابع االلزامي للطعن االداري المسبق 
  87...............................................ثانيا   ـ الطابع االختياري للطعن االداري المسبق 

  88...................................................انتفاء الطعن االداري الموازي : الفرع الثاني  
  90................ فحص مشروعية القرارات االدارية الخصومات المتعلقة بتفسير و: المبحث الثاني 
  91.........................نطاق دعوى تفسير القرارات االدارية أمام مجلس الدولة : المطلب األول 
  92..............................الشروط الخاصة بدعوى التفسير أمام مجلس الدولة : المطلب الثاني 
  95...............................خصومات المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات االدارية ال: المبحث الثالث 
  96...................................شروط وقف تنفيذ القرار االداري المطعون فيه : المطلب األول 
  98.........................................أن ينصب القرار على قرار اداري تنفيذي : الفرع األول 
  99.................................................أن يستند الطلب على وسائل جدية : الفرع الثاني 
  101...........................................أن يؤدي تنفيذ القرار الى ضرر خطير : الفرع الثالث 
   102............................ظلم اداري تزامن الطلب مع دعوى في الموضوع أو ت: الفرع الرابع 

  104.......................................................تقديم الطلب من المدعي : الفرع الخامس  
  105...............اجراءات نظر طلب وقف تنفيذ القرار االداري أمام مجلس الدولة : المطلب الثاني 
  107............................تعلقة بقرارات الجهات القضائية االدارية خصومات م: الفصل الثاني 
  108.........نظر مجلس الدولة للطعون باستئناف قرارات الجهات القضائية االدارية : المبحث األول 
  109...................................نطاق الخصومة االستئنافية أمام مجلس الدولة : المطلب األول 
  111........................السلطات المخولة لمجلس الدولة في الخصومة االستئنافية : المطلب الثاني 
  112..............................سلطات مجلس الدولة بموجب األثر الناقل لالستئناف : الفرع األول 
  115..............................سلطات مجلس الدولة في التصدي لموضوع القضية : الفرع الثاني 

  116.................................................................أوال  ـ الغاء الحكم االبتدائي 
  118..................................................... ثانيا ـ أن تكون القضية مهيأة للفصل فيها 

  123...........................صاص مجلس الدولة كجهة استئنافية  ثالثا ـ أن تكون القضية من اخت
  123............................................................رابعا  ـ الطابع االختياري للتصدي 

   124................سلطات مجلس الدولة في احالة القضية أمام قضاة الدرجة ااألولى : الفرع الثالث 
  126...........نظر مجلس الدولة للطعون باستئناف أوامر الجهات القضائية االدارية : مبحث الثاني ال



 363 

  127.......................اختصاص مجلس الدولة بنظر استئناف أوامر وقف التنفيذ : المطلب األول 
  

  129.....................اختصاص مجلس الدولة بنظر استئناف األوامر االستعجالية : المطلب الثاني 
  130.....................................االوامر الصادرة في حالة االستعجال الفوري : الفرع األول 

  130.........................................................أوال  ـ حالة انتهاك الحريات االساسية 
  131......................حكم بعدم االختصاص النوعي ثانيا  ـ حالة رفض الطلب االستعجالي او ال

  131........................................الفرع الثاني ـ االوامر الصادرة في حالة التسبيق المالي 
  132...................وقف تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم االدارية :  المبحث الثالث 
  133............................................اساس وقف تنفيذ القرارات القضائية : ل المطلب االو

  139...........................................شروط وقف تنفيذ القرارات القضائية : المطلب الثاني 
  140......................................تزامن طلب وقف التنفيذ مع استئناف الحكم : الفرع األول 
  142.......جدية االوجه المعتمدة في الطلب و جسامة الضرر المنجر على تنفيذ الحكم : الفرع الثاني 
   144.............................نظر مجلس الدولة للطعون بالنقض المرفوعة امامه : المبحث الرابع
  145 ........................................نطاق الطعن بالنقض امام مجلس الدولة: المطلب االول 
  146..................................................................المحاكم االدارية : الفرع األول

  147......................................................منازعات الضرائب غير المباشرة :  أوال 
  147...........................................................ات االنتخابية المحلية المنازع:  ثانيا 

  148.................................................................مجلس المحاسبة : الفرع الثاني 
  148.......................................................الهيئات االدارية القضائية : الفرع الثالث 
  150.....................السلطات المخولة لمجلس الدولة عند نظره للطعن بالنقض : المطلب الثاني 
  152............................عدم قبول طلبات جديدة في خصومة الطعن بالنقض :  الفرع األول 
  152.........................ة الطعن بالنقض عدم قبول وسائل دفاع جديدة في خصوم: الفرع الثاني
  153...........................سلطات مجلس الدولة عند نقض القرار المطعون فيه :  الفرع الثالث 
  156......................الخصومات المتعلقة باختصاص الجهات القضائية االدارية : الفصل الثالث 
   157...........................تعلقة بتنازع االختصاص بين القضاة الخصومات الم:  المبحث األول 
  159...................................حاالت تنازع االختصاص امام مجلس الدولة : المطلب االول 
   160................................اجراءات تنازع االختصاص امام مجلس الدولة : المطلب الثاني 

  163........................................الخصومات المتعلقة بالطلبات المرتبطة :  الثاني المبحث
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  165................................الخصومات المتعلقة بتسوية مسائل االختصاص : المبحث الثالث 
  

   167.......................................شروط رفع الخصومة امام مجلس الدولة :  الباب الثالث 
    168......................................المتعلقة بالقرار موضوع الطعن الشروط : الفصل األول
   168.............................المتعلقة بالقرار االداري موضوع الطعن الشروط : المبحث األول
  169...........................................أن تتعلق الخصومة بقرار اداري : المطلب األول  
  170...............................أن يهدف القرار االداري الى احداث أثر قانوني : الفرع األول 
  172.............................................أن يصدر عن سلطة ادارية عامة : الفرع الثاني 
  172............................................دة المنفردة لالدارة أن يصدر باالرا: الفرع الثالث 
  173......................................صدور القرار عن سلطة ادارية معينة : المطلب الثاني  
   178............................المتعلقة بالقرار القضائي موضوع الطعن الشروط : المبحث الثاني

   179.................المتعلقة بالقرارات القضائية محل الطعن باالستئناف الشروط :  لب األولالمط
  179........................................أن يكون القرار محل االستئناف ابتدائيا : الفرع االول 
  181..............................حالة القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع: الفرع الثاني 

  183.............................المتعلقة بالقرارات محل الطعن بالنقضالشروط : المطلب الثاني  
   183.....................................أن يكون القرار محل الطعن بالنقض نهائيا: الفرع االول 
   185....................را في الموضوع أن يكون القرار محل الطعن بالنقض صاد: الفرع الثاني 
  186.....................أن يكون القرار محل الطعن بالنقض غير قابل للمعارضة: الفرع الثالث 
  188.............................المتعلقة باشخاص الخصومة في الطعن الشروط : الفصل الثاني
  189.........................................مة شرط الصفة في أشخاص الخصو: المبحث األول 
  190.........................الصفة في أشخاص الخصومة المتعلقة بالقرار االداري: المطلب االول 
  190..............................................................مفهوم شرط الصفة: الفرع األول 
  193............................................فة في أشخاص الخصومة شرط الص: الفرع الثاني 
  195....................................صفة تمثيل أصحاب المصلحة في الخصومة : الفرع الثالث 
  200........................الصفة في أشخاص الخصومة المتعلقة بالقرار القضائي: المطلب الثاني 

    202.........................................شرط المصلحة في أطراف الخصومة : الثاني المبحث 
  204.......................المصلحة في أشخاص الخصومة المتعلقة بالقرار االداري: المطلب االول 
  208......................المصلحة في أشخاص الخصومة المتعلقة بالقرار القضائي: المطلب الثاني 
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  211...............................أهلية التقاضي عند أطراف الخصومة الخصومة: المبحث الثالث 
  

  212...................................أهلية التقاضي في تشريع االجراءات المدنية: المطلب االول 
  214.........................................أهلية التقاضي في قضاء مجلس الدولة: المطلب الثاني 
  217...............................................الشروط المتعلقة  بعريضة الطعن: الفصل الثالث
  218...................تحرير العريضة و توقيعها من محام معتمد أمام مجلس الدولة: المبحث األول
  218..............................................مكتوبةتقديم الطعن في عريضة : المطلب األول  
   221............................توقيع العريضة من محام معتمد أمام مجلس الدولة: المطلب الثاني  
   226..................................................محتويات العريضة و مرفقاتها: المبحث الثاني
  227........................................................بيانات عريضة الطعن: ول  المطلب األ

  229......................................................مضمون عريضة الطعن: المطلب الثاني  
  230....................................................عرض موجز لوقائع القضية: الفرع األول 
  231...................................................تحديد أوجه و أسباب الطعن: الفرع الثاني  
   234.....................................................مرفقات عريضة الدعوى: المطلب الثالث 
  234...................................الصورة الرسمية من القرار موضوع الطعن:   الفرع األول 
  238............................................عدد من النسخ مساو لعدد الخصوم:  الفرع الثاني  
  239..........................................االيصال المثبت لدفع الرسم القضائي : الفرع الثالث  
  240.................................ضة الطعن أمام مجلس الدولةميعاد تقديم عري: المبحث الثالث 
  241..........................................مدة ميعاد الطعون أمام مجلس الدولة: المطلب األول 
   241.................................................المواعيد في القوانين االجرائية : الفرع األول 

  242...................................................المواعيد في قانون االجراءات المدنية: وال أ
  242........................................المواعيد في قانون االجراءات المدنية و االدارية: ثانيا 
  243...............................................المواعيد في النصوص االجرائية الخاصة: ثالثا 
  244..............................................................االستثناءات من المواعيد: رابعا 

  245...................................احتساب ميعاد الطعون أمام مجلس الدولة:   المطلب الثاني 
  245................................................................الميعاد الكامل : الفرع األول 

  249.............................................................تمديد المواعيد:   الفرع الثاني 
  249...................................بداية سريان ميعاد الطعن أمام مجلس الدولة: الفرع الثالث 
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    250..........................................سريان ميعاد الطعن بالنسبة للقرارات االدارية:  أوال
1  

    250............................................................. ـ تبليغ و نشر القرار االداري
  251............................................................ ـ العلم اليقيني بالقرار االداري2

   256..............................................سريان الميعاد بالنسبة للقرارات القضائية:  ثانيا 
  257........................................................ ـ سريان الميعاد من تاريخ التبليغ1 
  258..................................................حكام الغيابية  ـ سريان الميعاد بالنسبة لأل2

  261.......................................انقطاع آجال الطعن أمام مجلس الدولة: المطلب الثالث 
   262.........................................الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة: الفرع األول  

  264.......................................................طلب المساعدة القضائية: فرع الثاني  ال
  265...................................................وفاة المدعي أو تغير أهليته: الفرع الثالث  
  266................................................القوة القاهرة أو الحدث الفجائي: الفرع الرابع 
    268........................................فوات ميعاد الطعن أمام مجلس الدولة: المطلب الرابع 

  
  272....................................اجراءات سير الخصومة أمام مجلس الدولة: الباب الرابع 
  273...................................... مجلس الدولةالتحقيق في الخصومة أمام: الفصل األول 
    274..............................مراحل التحقيق في الخصومة أمام مجلس الدولة: المبحث األول 
  274..................................................فحص قبول عريضة الطعن: المطلب األول 
   277.........................................يق في موضوع عريضة الطعنالتحق: المطلب الثاني 
  279................................................ اختمام التحقيق في الخصومة: المطلب الثالث 
    281..............................وسائل التحقيق في الخصومة أمام مجلس الدولة: المبحث الثاني 
     282......................................................................الخبرة : المطلب األول 
  284...............................................................شهادة الشهود:  المطلب الثاني 
  285.................................................المعاينات و االنتقال لألماكن: المطلب الثالث 
  286...........................................................مضاهاة الخطوط : المطلب الرابع 
   287...........................عوارض التحقيق في الخصومة أمام مجلس الدولة: المبحث الثالث 
   288...........................................جلس الدولةالطلبات المقابلة أمام م: المطلب األول 
  291...................................................التدخل  أمام مجلس الدولة: المطلب الثاني 
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  292................................................التدخل االختياري في الخصومة: الفرع األول 
  

  292........................................................................تدخل األصليال: أوال 
  293........................................................................التدخل الفرعي : ثانيا 

  294...................................ادخال الغير في الخصومة أمام مجلس الدولة: الفرع الثاني 
  294..................................................أوال ـ االدخال بناء على طلب أحد الخصوم

  295........................................................ثانيا ـ االدخال بناء على أمر القاضي
    299........................................عوارض الخصومة أمام مجلس الدولة: الفصل الثاني 
   299...........................................وقف الخصومة أمام مجلس الدولة: المبحث األول 
   301..................االدعاء بالتزوير كسبب لوقف الخصومة أمام مجلس الدولة: المطلب األول 
   304............................................مجلس الدولةطلب رد أحد قضاة : المطلب الثاني 
  306.........................................انقطاع الخصومة أمام مجلس الدولة: المبحث الثاني 
  307..................................شروط انقطاع الخصومة أمام مجلس الدولة: المطلب األول 
  307..................................روط االنقطاع الخاصة بأطراف الخصومة ش: الفرع األول 
  309...........................................شروط االنقطاع الخاصة بالمحامين: الفرع الثاني 
  310....................................شروط االنقطاع الخاصة المتعلقة بالقضية: الفرع الثالث 
  311...................................آثار انقطاع الخصومة أمام مجلس الدولة: المطلب الثاني 
  312..........................................ترك الخصومة أمام مجلس الدولة: المبحث الثالث 
  313.................................اجراءات ترك الخصومة أمام مجلس الدولة: المطلب األول 
   315.....................................آثار ترك الخصومة أمام مجلس الدولة: المطلب الثاني 
  317............................القرار الصادر في الخصومة أمام مجلس الدولة:  الفصل الثالث 
   318..................................................جلسة الحكم في الخصومة: المبحث األول 
  318......................................تحديد تاريخ جلسة الحكم في الخصومة: المطلب األول 
   319...........................سير جلسة الحكم في الخصومة أمام مجلس الدولة: المطلب الثاني 
  321.................ة و االجراءات الالحقة لهبيانات  القرار الصادر في الخصوم: المبحث الثاني 
   322.......................بيانات القرار الصادر في الخصومة أمام مجلس الدولة:  المطلب األول 
  324..........................االجراءات الالحقة على صدور قرار مجلس الدولة:  المطلب الثاني 
  326.........................ة ضد القرارات الصادر في الخصومةالطعون المقرر: المبحث الثالث 
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  327................................الطعن بالمعارضة ضد قرارات مجلس الدولة: المطلب األول 
  

  329.......................الطعن بالتماس اعادة النظر ضد قرارات مجلس الدولة: المطلب الثاني 
  331...................عوى تصحيح األخطاء المادية ضد قرارات مجلس الدولةد: المطلب الثالث 
  335.....................اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام مجلس الدولة: المطلب الرابع 
  339.........................دعوى تفسير القرارات الصادرة عن مجلس الدولة: المطلب الخامس 
  340...................................الطعن لصالح القانون أمام مجلس الدولة: دس المطلب السا

  344.......................................................................................خاتمة
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


